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การเช่ือมต่อกบัอุปกรณ์อินพุท (สวิทช์) 

สวทิช์แบบต่างๆ 
สวทิช์ (switch) SPST  (ON OFF Switch  หรือ   Single Pole Sing Throw (SPST) ) 

 
 

สวทิช์ (switch) SPDT ( ON OFF Switch แบบ 2 ทาง  หรือ   Single Pole Double Throw (SPDT) ) 

 
สวทิช์แบบกดติดปล่อยดบั (push button switch) 

 
 
สัญญาณท่ีไดจ้ากสวทิช์ Push Button เม่ือกดและปล่อย 
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การเขียนโปรแกรมอ่านสวิทช์ แบบที ่1 
โปรแกรมอ่านสถาณะสวทิช์ตอ้งแกปั้ญหาการกระเดง้ (Bounce) ของหนา้สัมผสัสวทิช์ได ้
 

#define sw1 2 
#define readsw1 digitalRead(sw1); 

 

  if(readsw1 == 0) 
  { 

       ....งานทีต่อ้งท าเมือ่กดสวทิช ์
       do{  //ตรวจวา่ปลอ่ยสวทิชห์รอืยัง 

           delay(10); 

            readsw1 = digitalRead(SW1); 
       }while(readsw1==0); 

  } 
 

การทดลอง 
เม่ือกด SW1 คร้ังแรกให ้LED ติด 
เม่ือกด sw1 คร้ังท่ี 2 ให ้LED ดบั 
การท างานเม่ือกดสวทิช์ SW1 จะสลบักนัไปเช่นน้ี  
 

อลักอริทมึ (Algorithm) 
Algorithm คือ กระบวนการแกปั้ญหาท่ีสามารถอธิบายออกมาเป็นขั้นตอนท่ีชดัเจน  วธีิการในการอธิบาย 
Algorithm  มีหลายวธีิไดแ้ก่ 
 

1) Natural Language อธิบายแบบใชภ้าษาท่ีเราส่ือสารกนัทัว่ไป 
2) Pseudocode อธิบายดว้ยค าสั่งเทียม 
3) Flowchart อธิบายดว้ยแผนผงัภาพ 
 

อลักอริทึมการควบคุมการติด-ดบัของ LED  1 ดวงดว้ย Push button switch 1 อนั 
1. ก าหนดค่าเบ้ืองตน้ 

 ต าแหน่งสวทิช์ 
 ต าแหน่ง LED 
 สถานะ LED ใหเ้ป็นดบั 
 ก าหนดสถานะของพอร์ท  พอร์ทอินพุท และพอร์ทเอาทพ์ุท 

2. อ่านค่าสวทิช์ 
3. ตรวจสอบวา่มีการกดสวทิช์หรือไม่ 
4. ถา้กดสวทิช์  ใหเ้ปล่ียนสถานะของ LED เป็นตรงกนัขา้ม 
5. ส่งค่าออกเอาทพ์ุท  สั่งให ้LED ท างานตามสถานะ 
6. ยอ้นกลบัไปขอ้ 2 
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โปรแกรม ควบคุมการติด-ดบัของ LED  1 ดวง 
#define sw1 2 
#define readsw1 digitalRead(sw1) 
#define led1 11 
 
int ledState = LOW; 
 
void setup() { 
   pinMode(sw1, INPUT); 
   pinMode(led1, OUTPUT); 
} 
void loop()  
{ 
   if(readsw1 == 0) 
    { 
        ledState = !ledState; //toggle led state 
        do 
        { 
           delay(10); //delay time 10 mS   
        }while(readsw1==0); 
    } 
    digitalWrite(led1, ledState); //turn on/off LED 

} 

 
การเขียนโปรแกรมอ่านสวิทช์ แบบที ่2 
ใชก้ารจบัเวลาของการกดสวิทช์  ถา้นานกวา่ค่าๆหน่ึงจึงถือวา่เป็นการกดสวทิช์   
การจบัเวลาใชก้ารอินเตอร์รัพทจ์าก Timer1   
**ดูการติดตั้ง Timer 1 ไดจ้าก https://sites.google.com/site/eplearn/arduino-project/03-led-8x8 ** 
#include <TimerOne.h> 
 
#define sw1 2 
#define sw1_on digitalRead(sw1)==0  
#define led1 11 
#define time_press 5 
#define on true 
#define off false 
unsigned char swtime1; 
unsigned char sw1_press; 
int ledState = LOW; 
  

void setup() {   
  pinMode(sw1, INPUT); 
  pinMode(led1, OUTPUT);              
  Timer1.initialize(10000); // set a timer of length 10 millicroseconds 
  Timer1.attachInterrupt( timerIsr ); // attach the service routine here 
  swtime1 = 0; 
  sw1_press = off;  
  digitalWrite(led1, ledState); 
} 
void loop() { 
   if(sw1_press) 
    { 
        ledState = !ledState; //toggle led state 
        digitalWrite(led1, ledState); //turn on/off LED 
        while(sw1_on) swtime1 = 0; 

    } 
} 

https://sites.google.com/site/eplearn/arduino-project/03-led-8x8
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// -------------------------- 
// Scan keyboard 
// -------------------------- 
void timerIsr() 
{ 
  if(sw1_on) ++swtime1; 
  else swtime1 = 0; 
  if(swtime1 > time_press){ 
    sw1_press = on; 
    swtime1 = time_press+1; 
  }else{  
    sw1_press = off; 
  } 
} 

 
โปรแกรมอยู่ที ่https://sites.google.com/site/eplearn/arduino-project/lab-02 
 
งานมอบหมาย 1 ควบคุมการติด-ดับของ LED  3 ดวง 
 

ใหเ้ขียนโปรแกรมควบคุมการติด-ดบัของ LED1 ถึง 
LED3 ดว้ยสวทิช์ SW1 ถึง SW3 ตามล าดบั โดย 
SW1 ควบคุมการท างานของ LED1 
SW2 ควบคุมการท างานของ LED2 
SW3 ควบคุมการท างานของ LED3 
การควบคุมใหท้ าเหมือน Lab 2 
หมายเหตุ LED3 ใชท่ี้มีอยูแ่ลว้ในบอร์ด  ส่วน LED1 
และ LED2 ตอ้งต่อเพิ่ม เช่นเดียวกบั SW1, SW2, และ 
SW3 
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งานมอบหมาย 2 ใช้สวทิช์ SW1 ควบคุมการติด-ดับของ LED  3 ดวง 
 
เม่ือกด sw1 คร้ังแรกให ้LED1 ติด 
เม่ือกด sw1 คร้ังท่ี 2 ให ้LED1 และ LED2 ติด 
เม่ือกด sw1 คร้ังท่ี 3 ให ้LED1 LED2 และ LED3 ติด 
เม่ือกด sw1 คร้ังท่ี 4 ให ้LED ทั้ง 3 ดวงดบัหมด 
เม่ือกด sw1 คร้ังท่ี 5 จะเป็นเหมือนการกดคร้ังท่ี 1 
การท างานจะเป็นเช่นน้ีตลอดไป  
 
 
อลักอริทมึการควบคุมการติด-ดับของ LED  3 ดวงด้วย Push button switch  

1. ก าหนดค่าเบ้ืองตน้ 
 ต าแหน่งสวทิช์ 
 ต าแหน่ง LED 
 ก าหนดตวัแปรจ านวนคร้ังการกดสวทิช์  ค่าเร่ิมตน้ใหเ้ป็น 0 
 ก าหนดสถานะของพอร์ท  พอร์ทอินพุท และพอร์ทเอาทพ์ุท 

2. อ่านค่าสวทิช์ 
3. ตรวจสอบวา่มีการกดสวทิช์หรือไม่ 
4. ถา้กดสวทิช์  ใหเ้พิ่มตวัแปรจ านวนคร้ังการกดสวทิช์ 

 ถา้จ านวนคร้ังเท่ากบั 4 ใหเ้ปล่ียนค่าเป็น 0 
5. ส่งค่าออกเอาทพ์ุท  ตามค่าจ านวนคร้ังการกดสวทิช์ 

 ถา้เท่ากบั 0 ให ้LED ดบัหมด 
 ถา้เท่ากบั 1 ให ้LED ติด 1 ดวง 
 ถา้เท่ากบั 2 ให ้LED ติด 2 ดวง 
 ถา้เท่ากบั 3 ให ้LED ติด 3 ดวง 

6. ยอ้นกลบัไปขอ้ 2 


