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1 การส่ือสารระหว่าง Arduino กบั Processing 
 

สายดาวน์โหลดของอาร์ดูโนเป็นพอร์ทอนุกรม สามารถใชส้ายน้ีส่ือสารกบั Processing ท่ีเขียนอยู่
บน คอมพิวเตอร์ท่ีมีพอร์ทอนุกรมได ้ การทดลองน้ีจะใชพ้อร์ทอนุกรมของอาร์ดูโน  ส่ือสารกบัเคร่ืองพีซี  
โดยท่ีพีซีจะใชโ้ปรแกรม Processing  ส่วน Arduino จะต่อกบั อุปกรณ์ IO เช่น push button switch และ
หลอด LED ใช ้Processing เป็นเหมือนกบั GUI (Graphics User Interface ของระบบควบคุม)   
หมายเหตุ  เน่ืองจาก พอร์ทอนุกรมของ Arduino ใชข้าสัญญาณเพื่อการติดต่ออยู ่2 ขาคือ  
              ขารับขอ้มูล  RxD  ใชข้า D0  
              ขาส่งขอ้มูล  TxD   ใชข้า D1  
ดงันั้นเม่ือใชพ้อร์ทอนุกรม ขา D0 และ D1 จึงใชเ้ป็นสัญญาณ Digital I/O ไม่ได ้ และขณะ Download ลง
บอร์ด จะใชข้าทั้งสองน้ี   ดงันั้นขณะ Download โปรแกรมขาทั้งสองตอ้งไม่มีอุปกรณ์อ่ืนๆต่ออยู ่

2 การต่อวงจร  

ประกอบวงจรตามรูปท่ี 1 

 
รูปท่ี 1 

 

push button switch  หรือท่ีเรียกวา่ สวทิช์แบบกดติดปล่อยดบั มีการท างานแบบเม่ือกดสวทิช์  ขั้วทั้ง
สองของสวทิช์จะต่อถึงกนักระแสไฟฟ้าสามารถไหลผา่นได ้ เม่ือปล่อยปุ่มกด  ขั้วทั้งสองจะขาดจากกนั  
กระแสไฟฟ้าผา่นไม่ได ้ รูปร่างและสัญลกัขณของสวทิช์แสดงอยูใ่นรูปท่ี 2 

 
รูปท่ี 2 
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3 ทดสอบการส่ังงาน Arduino ผ่านทางพอร์ทอนุกรม  

การอ่านขอ้มูลจากพอร์ทอนุกรมใช ้serialEvent   และ  Serial.read(); 
การส่งขอ้มูลออกทางพอร์ทอนุกรมใชค้  าสั่ง   Serial.println 

 serialEvent  เม่ือมีขอ้มูลเขา้มาท่ีพอร์ทอนุกรม ซีพียจูะมาท าฟังกช์ัน่น้ี 
 Serial.read()  อ่านขอ้มูลจากพอร์ทอนุกรม 1 ไบต ์ไดค้่าเป็น int 
 Serial.write  ส่งขอ้มูลเป็นเลขไบนารีออกทางพอร์ทอนุกรม ขอ้มูลอาจมีเพียงไบตเ์ดียว หรือ

เป็นหลายๆไบตก์็ได ้โดยมีรูปแบบดงัน้ี 
 Serial.write(val)  หรือ  Serial.write(str)  หรือ  Serial.write(buf, len) 

 Serial.println  ส่งขอ้มูลท่ีเป็นขค้วามออกทางพอร์ทอนุกรม พร้อมกบัรหสั CR LF 
 

1) ต่อวงจรตามรูปท่ี 1 
2) เขียนโปรแกรมบน Arduino ดงัน้ี 

โปรแกรมที ่1 โปรแกรมควบคุมการท างานของ Arduino ผา่นพอร์ทอนุกรม  (serial_event_1.ino) 
#define L1_OFF  digitalWrite(6,LOW) 
#define L1_ON  digitalWrite(6,HIGH) 
#define L2_OFF  digitalWrite(7,LOW) 
#define L2_ON  digitalWrite(7,HIGH) 
void setup() {   
  Serial.begin(9600);  // initialize serial: 
  pinMode(6, OUTPUT); 
  pinMode(7, OUTPUT); 
  digitalWrite(6,LOW); 
  digitalWrite(7,LOW);   
} 
 
void loop() { 
 
} 
 
void serialEvent() { 
  char inChar = (char)Serial.read();  
  switch (inChar) { 
    case '0': 
      L1_OFF; 
      break; 
    case '1': 
      L1_ON;   
      break;       
    case '2': 
      L2_OFF;  
      break; 
    case '3': 
      L2_ON;  
      break;        
    default: 
     break;  
  } 

} 
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สังเกตการณ์เรียกใชค้  าสั่ง  char inChar = (char)Serial.read();   เป็นการอ่านขอ้มูลจาก
พอร์ทอนุกรมเขา้มา 1 ไบต ์ แลว้เปล่ียน data type  ใหเ้ป็นชนิดอกัขระ 

3) แปลและ Upload โปรแกรมลง Arduino  
4) เปิด Serial Monitor  ทดลองพิมพเ์ลข 3 แลว้กด enter สังเกตดูวา่ LED ติดดบัอยา่งไร  ทดลอง

เปล่ียนเป็นพิมพเ์ลขอ่ืนๆ  ตั้งแต่ 0 ถึง 3 

4 การใช้งานพอร์ทอนุกรมบนโปรแกรม Processing 

ค าสั่งเก่ียวกบั Serial ของ Processing 
 import processing.serial.*;   เรียกใช ้ไลบราร่ี serial  (พอร์ทอนุกรม) 
 Serial.list()ใหแ้สดงรายช่ือพอร์ทอนุกรมท่ีเห็น 

เร่ิมตน้เราตอ้งใชค้  าสั่งตรวจสอบวา่ Processing มองเห็นพอร์อนุกรมเป็นหมายเลขอะไรโดยใชค้  าสั่ง 
Serial.list() 
 

import processing.serial.*;    //เรยีกใช ้ไลบรารี ่serial  (พอรท์อนุกรม) 
void setup() { 
  println(Serial.list());     //ใหแ้สดงรายชือ่พอรท์อนุกรมทีเ่ห็น  

} 

void draw() { 

 } 

 

 
 



การใช้ Processing กบั Arduino          โดย รศ.ณรงค์ บวบทอง                21 มีนาคม 2558  หนา้ 5 

 

 serial.write(src) ส่งขอ้มูลออกทางพอร์ทอนุกรม  ขอ้มูลอาจเป็น ไบต ์เลขจ านวนเตม็ string 
 serial.read() อ่านขอ้มูลจากพอร์ทอนุกรม ขอ้มูลเป็นไดห้ลายแบบ 

 

5 การทดลองควบคุมบอร์ด Arduino ด้วย Processing ผ่านทางพอร์ทอนุกรม  

จากการทดลองควบคุมบอร์ด Arduino ผา่นทางพอร์ทอนุกรม โดยท าให ้LED ติดแลว้ดบั เรียงกนัไปตลอด 
1) ต่อวงจรตามรูปท่ี 1 
2) โปรแกรม Arduino ยงัป็นตามโปรแกรมท่ี 1  
3) เขียนโปรแกรมบน Processing ตามโปรแกรมท่ี 2 

โปรแกรมที ่ 2  ส่งค าสั่งออกทางพอร์ทอนุกรม ไปท่ี arduino ให ้ LED ติด-ดบั ตามการคลิกรูปสวทิช์
(on_off_led_1.pde) 
import processing.serial.*;    
Serial  myPort; 

 
void setup() { 

  size(350, 300); 

 
  println(Serial.list());   

  myPort = new Serial(this, Serial.list()[1], 9600);   //  [1]   
  background(255);   // Set the background to black  

  println("Test"); 
} 

void draw()  

{ 
   myPort.write("1"); //สง่ค าสัง่ไป arduino  

   println("1");  //Print to console 
   delay(500); 

   myPort.write("0"); 

   println("0"); 
   delay(500); 

   myPort.write("3"); 
   println("3"); 

   delay(500); 
   myPort.write("2"); 

   println("2"); 

   delay(500); 

} 

4) Run Processing แลว้สังเกตการณ์ติดดบัของ LED  
5) ท าความเขา้ใจโปรแกรม 

6 การทดลองควบคุม Arduino ด้วย Processing แบบที่ 2   

  ตวัอยา่งเป็นการคลิกภาพสวิทช์ท่ีจอ Processing  แลว้ให ้LED ท่ีบอร์ด Arduino ติดและดบัตามการ
คลิก    
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1) ให ้Download โปรแกรม button_event_4.zip  น ามาขยายและ Copy ใวท่ี้โฟลดเดอร์ sketch ของ 
Processing 

2) Run โปรแกรม button_event_4  จะไดภ้าพหนา้จอดงัน้ี 

 
 

3) ใหใ้ชเ้มาส์คลิกท่ีสวทิช์ LED_1 และ LED_2  แลว้ดู่จากหนา้ต่าง console ของ Processing วา่ ส่งค่า
อะไรออกมาบา้ง 
 

ใช้โปรแกรม button_event_4 มาควบคุมการท างานของ Arduino 
 

4) ต่อวงจร Arduino เพิ่มตามรูป 

 
รูปท่ี 3 

 
5) เขียนโปรแกรม Arduino รับค าสั่งจาก Processing  มาควบคุมการติด-ดบั ของ LED1-LED4 
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โปรแกรมที ่3   serial_event_control_4leds.ino 
void setup() { 
     
  Serial.begin(9600);  // initialize serial: 

  pinMode(4, OUTPUT); 

  pinMode(5, OUTPUT); 
  pinMode(6, OUTPUT); 

  pinMode(7, OUTPUT); 
  digitalWrite(4,LOW); 

  digitalWrite(5,LOW); 
  digitalWrite(6,LOW); 

  digitalWrite(7,LOW);   

} 
 

void loop() { 
 

} 

 
void serialEvent() { 

  char inChar = (char)Serial.read();  
  switch (inChar) { 

    case '0': 
      digitalWrite(4,LOW);  

      break; 

    case '1': 
      digitalWrite(4,HIGH);  

      break;       
    case '2': 

      digitalWrite(5,LOW);  

      break; 
    case '3': 

      digitalWrite(5,HIGH);  
      break;        

    case '4': 

      digitalWrite(6,LOW);  
      break; 

    case '5': 
      digitalWrite(6,HIGH);  

      break;       
    case '6': 

      digitalWrite(7,LOW);  

      break; 
    case '7': 

      digitalWrite(7,HIGH);  
      break;  

    default: 

     break;  
  } 

} 

 

6) แปลโปรแกรมและ ดาวน์โหลดโปรแกรมลงบอร์ด Arduino  เสร็จแลว้ใหปิ้ดโปรแกรม Arduino 
IDE 

7) Run โปรแกรม button_event_4  ใหม่  แลว้ใชเ้มาส์คลิกท่ีรูปสวทิช์สังเกตการติดดบัของ LED 
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7 ใช้สวทิช์แบบ กดตดิ ปล่อยดบั ควบคุมการตดิดบัของ LED บน Arduino 

ตวัอยา่งน้ีใชส้วทิช์แบบกดติดปล่อยดบั มาควบคุมการติดดบัของ LED บนบอร์ด Arduino   โดยมีการท างาน
ในลกัษณะ Toggle คือเม่ือกดสวทิชท่ี์ใชค้วบคุม LED ดวงไหน  ถา้ LED ดวงนั้นดบัอยูก่็จะติด  แต่ถา้ LED 
ดวงนั้นติดอยูแ่ลว้ ก็จะกลบัไปดบั 
   

1) จากวงจรตามรูปท่ี 1 จะใช ้SW1 ควบคุม L1 และ SW2 ควบคุม L2 
2) เขียนโปรแกรมตามโปรแกรมท่ี 4 
3) Run โปรแกรมแลว้ทดลอง  ดว้ยการกดสวทิช์แต่ละตวั  ดูการติด-ดบั ของ LED 

 
โปรแกรมที ่4  โปรแกรมบน Arduino 
#define Read_sw1  digitalRead(2) 
#define Read_sw2  digitalRead(3) 

#define L1_OFF  digitalWrite(6,LOW) 
#define L1_ON  digitalWrite(6,HIGH) 

#define L2_OFF  digitalWrite(7,LOW) 
#define L2_ON  digitalWrite(7,HIGH) 

boolean L1 = false;   //สถานะของ LED1 ดบั 
boolean L2 = false;   //สถานะของ LED2 ดบั 

void setup() {   

  Serial.begin(9600);     // initialize serial: 
  pinMode(2, INPUT); 

  pinMode(3, INPUT); 
  digitalWrite(2,HIGHT);   //pull up input 

  digitalWrite(3,HIGHT);   //pull up input  

 
  pinMode(6, OUTPUT); 

  pinMode(7, OUTPUT); 
  digitalWrite(6,LOW); 

  digitalWrite(7,LOW);   
} 

 

void loop() { 
  if(Read_sw1== 0) 

  { 
    if(L1)    //ถา้ L1 ตดิ  ให ้L1 ดบั 

    { 

      L1_OFF; 
      L1 = false; 

    } 
    else     //ถา้ L1 ดบั  ให ้L1 ตดิ 

    { 
      L1_ON; 

      L1 = true;   //สถานะของ LED1 ตดิ 

    } 
  delay(200);   //หน่วงเวลา 200 ms 

  } 
 

  if(Read_sw2== 0) 

  { 
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    if(L2)  
    { 

      L2_OFF; 
      L2 = false; 

    } 
    else  

    { 

      L2_ON; 
      L2 = true;   //สถานะของ LED2 ตดิ 

    } 
    delay(200);   //หน่วงเวลา 200 ms 

  } 

   

} 

8 รับค าส่ังจากบอร์ Arduino มาที ่processing 

จากขอ้ 7 โปรแกรมใชส้วทิช์แบบกดติดปล่อยดบัควบคุมการติดดบัของ LED บนบอร์ด Arduino  ให้
เพิ่มการส่งสถานการณ์ติดดบัของ LED ไปแสดงบนคอนโซลของ Processing 
โปรแกรมท่ี 5 น้ีตอ้งเอาโปรแกรม Arduino โปรแกรมท่ี 4  ในขอ้ 7  มาดดัแปลงเล็กนอ้ยใหส่้งขอ้มูลออก
ทางพอร์ทอนุกรมดว้ย  ในท่ีน้ีจะแสดงเฉพาะโปรแกรมส่วนท่ีดดัแปลงเท่านั้น  ส่วนอ่ืนๆของโปรแกรมยงั
เหมือนเดิมทุกอยา่ง 
 
โปรแกรมที ่5 
void loop() { 
  if(Read_sw1== 0) 
  { 

    if(L1)  

    { 
      L1_OFF; 

      L1 = false; 
      Serial.println("L1 OFF");  //เพิม่ค าสัง่นี้ 

    } 

    else  
    { 

      L1_ON; 
      L1 = true; 

      Serial.println("L1 ON");  //เพิม่ค าสัง่นี้ 

    } 
  delay(200); 

  } 
 

 
  if(Read_sw2== 0) 

  { 

    if(L2)  
    { 

      L2_OFF; 
      L2 = false; 

      Serial.println("L2 OFF");  //เพิม่ค าสัง่นี้ 
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    } 
    else  

    { 
      L2_ON; 

      L2 = true; 
      Serial.println("L2 ON");  //เพิม่ค าสัง่นี้ 

    } 

    delay(200); 
  } 

   

} 

 
ส่วนโปรแกรม Processing มีดงัน้ี 
//--- define variable and constant 
import processing.serial.*;    
Serial  myPort; 

 

void setup() { 
  size(300, 300); 

   
  println(Serial.list());    

  myPort = new Serial(this, Serial.list()[1], 9600); 
  smooth(); 

  background(255);   // Set the background to black  

  stroke(255);     // Set stroke color to white 
  println("Test"); 

} 
void draw()  

{ 

 
} 

void serialEvent(Serial myPort) { 
  // read String from the serial port: 

  String inString = myPort.readString();  //รับขอ้มลู String มาเก็บ 
  println(inString); 

} 

9 งานมอบหมาย 

1) จากขอ้ 6 ใหเ้ปล่ียนเป็นควบคุม LED บน Arduino 4 ดวง  
2) จากขอ้ 8 ใหเ้ปล่ียนจากการแสดงขอ้ความบน Console  ของ Processing มาเป็นแสดงเป็นรูป

หลอดไฟ ติด-ดบั บน ตามสวิทช์บน Arduino  
 


