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การส่ือสารแบบอนุกรม 
 

สายดาวน์โหลดของอาร์ดูโนเป็นพอร์ทอนุกรม สามารถใชส้ายน้ีส่ือสารกบัคอมพิวเตอร์ท่ีมี
พอร์ทอนุกรมได ้ การทดลองน้ีจะใชพ้อร์ทอนุกรมของอาร์ดูโน  ส่ือสารกบัเคร่ืองพีซี  โดยท่ีพีซีจะใช้
โปรแกรม 

 Serial Monitor ของโปรแกรม Arduino 
 โปรแกรม Hyper terminal  หรือ   
 ใชโ้ปรแกรม Processing 

หมายเหตุ  พอร์ทอนุกรมใชข้าสัญญาณเพื่อการติดต่ออยู ่2 ขาคือ  
              ขารับขอ้มูล  RxD  ใชข้า D0  
              ขาส่งขอ้มูล  TxD   ใชข้า D1  
ดงันั้นเม่ือใชพ้อร์ทอนุกรม ขา D0 และ D1 จึงใชเ้ป็นสัญญาณ Digital I/O ไม่ได ้ 
 

ต่อวงจรตามรูปท่ี 1 

 
 

ตัวอย่างที ่1 พิมพข์อ้มูลทั้งอกัขระออกทางพอร์ทอนุกรม RS232  
void setup()  
{  
  Serial.begin(9600); // set baudrate  

 
  Serial.println("Hello, I'm Arduino.");  // prints title with ending line break  

}  

void loop()  
{  

} 
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ตรวจสอบการท างานโดยใชค้  าสั่ง Serial Monitor ของโปรแกรม Arduino ดงัน้ี 
 

 
 
เม่ือปรากฏหนา้ต่าง  และrun โปรแกรมบนบอร์ด Arduino จะไดผ้ลลพัธ์ดงัน้ี 
(สามารถ RUN โปรแกรมบน Arduino ไดใ้หม่โดยกดสวทิช์รีเซ็ต บนบอร์ด Arduino) 
 

 
 
ตัวอย่างที ่2 รับขอ้มูลจากพอร์ทอนุกรม  โดยใช ้Serial Monitor เป็นตวัส่งขอ้มูล แลว้แสดงผลออกทาง LCD 
ขอ้มูลท่ีรับความยาวไม่เกิน 16 ตวัอกัษร หรือ กดคีย ์Enter 
 

** โปรแกรม Arduino ** 
/* Read a text received on serial arduino port and display on LCD*/ 
#include <LiquidCrystal.h> 

LiquidCrystal lcd(2, 3, 4, 5, 6, 7); 
#define INLENGTH 16 

#define lf 10  //ASCII code Line feed 
#define cr 13  //ASCII code Carriage return  

char inString[16];  

int inCount; 
int incomingByte = 0; 

 
void setup()  

{  

  Serial.begin(9600);  
  lcd.begin(16, 2); 

  pinMode(13, OUTPUT);  

  digitalWrite(13, HIGH);   // set the LED on 
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  lcd.println("Ready to receive"); 
}  

 
void loop()  

{ 
  inCount = 0; 

  do  

  { 
    while (!Serial.available());             // wait for input 

    inString[inCount] = Serial.read();       // get it 
    if ((inString [inCount] == cr)||(inString [inCount] == lf)) break; 

    ++inCount; 

  } while(inCount < INLENGTH); 
  inString[inCount] = 0;                     // null terminate the string 

  lcd.setCursor(0,1);    //col, row 
  lcd.print("                "); 

  lcd.setCursor(0,1);    //col, row 
  lcd.print(inString);   

} 

 

 
 
ตัวอย่างที ่3 รับขอ้มูลจากพอร์ทอนุกรม เพื่อควบคุมการติดดบัของ LED    โดยใช ้Serial Monitor เป็นตวัส่ง
ค าสั่ง 
ต่อ LED กบัความตา้นทาน 330 โอหม ์เขา้กบั D6 และ D7 ของ Arduino ตามรูป 
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เขียนโปรแกรมดงัน้ี 
ทดลองกดแป้นตวัเลข ‘0’ ‘1’ ‘2’ และ ‘3’  แลว้สังเกตการท างานของ LED และ LCD 
 
/* Read a text received on serial arduino port and display on LCD*/ 
#include <LiquidCrystal.h> 

LiquidCrystal lcd(2, 3, 4, 5, 6, 7); 

void setup() {   
  Serial.begin(9600);  // initialize serial: 

  lcd.begin(16, 2);  //set up the LCD's number of columns and rows: 
  lcd.print("hello, world!");  // Print a message to the LCD. 

  pinMode(12, OUTPUT); 

  pinMode(13, OUTPUT); 
  digitalWrite(12,LOW); 

  digitalWrite(13,LOW);   
} 

 
void loop() { 

  lcd.setCursor(0, 1);  // set the cursor to column 0, line 1 

  lcd.print(millis()/1000); // print the number of seconds since reset: 
} 

 
void serialEvent() { 

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

  switch (inChar) { 
    case '0': 

      digitalWrite(12,LOW);  
      break; 

    case '1': 
      digitalWrite(12,HIGH);  

      break;       

    case '2': 
      digitalWrite(13,LOW);  

      break; 
    case '3': 

      digitalWrite(13,HIGH);  

      break;        
    default: 

     break;  
  }  

} 
 
ค าถาม ท าไม Arduino ถึงรับตวัเลขจาก serial monitor ได ้ทั้งๆท่ีไม่มีค  าสั่งรับขอ้มูลจากพอร์ทอนุกรมภาน
ในฟังกช์ัน่ loop ? 
 
ตัวอย่างที ่4 รับขอ้มูลจากสวทิช์ sw1 ถึง sw4 ส่งสัญญาณออกพอร์ทอนุกรม เพื่อแสดงผลท่ี  Serial Monitor  
ตวัอยา่งน้ี Serial Monitor  ท าหนา้ท่ีเป็นทั้งตวัส่งและตวัรับ เป็นตวัส่งค าสั่ง 
ต่อ สวทิช์ กบัความตา้นทาน 10 K เขา้กบั D8 และ D9 ของ Arduino ตามรูป 
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เขียนโปรแกรมดงัน้ี 
// Read a text received on serial arduino port and display on LCD 
// Arduino read sw status and sent to serial monitor 
#include <LiquidCrystal.h> 
LiquidCrystal lcd(2, 3, 4, 5, 6, 7); 
unsigned char vin1 = 0; 
unsigned char vin2 = 0; 
unsigned char vin3 = 0; 
unsigned char vin4 = 0; 
 
void setup() { 
  Serial.begin(9600);  // initialize serial: 
  lcd.begin(16, 2);  //set up the LCD's number of columns and rows: 
  lcd.print("Press switch");  // Print a message to the LCD. 
  pinMode(12, OUTPUT); 
  pinMode(13, OUTPUT); 

  pinMode(8, INPUT); 
  pinMode(9, INPUT); 
  pinMode(10, INPUT); 
  pinMode(11, INPUT); 
  digitalWrite(8,HIGH); 
  digitalWrite(9,HIGH);   
  digitalWrite(10,HIGH); 
  digitalWrite(11,HIGH);    
  digitalWrite(12,LOW); 
  digitalWrite(13,LOW);   
} 
 
void loop() { 
  lcd.setCursor(0, 1);         // set the cursor to column 0, line 1 
  lcd.print(millis()/1000); // print the number of seconds since reset: 
  vin1 = digitalRead(8); 

  vin2 = digitalRead(9); 
  vin3 = digitalRead(10); 
  vin4 = digitalRead(11); 
   
if(vin1==0) Serial.println("Switch 1 close."); 
  else  Serial.println("Switch 1 open."); 
  if(vin2==0) Serial.println("Switch 2 close."); 
  else Serial.println("Switch 2 open."); 
  if(vin3==0)  Serial.println("Switch 3 close."); 
  else Serial.println("Switch 3 open."); 
   if(vin4==0) Serial.println("Switch 4 close."); 
  else Serial.println("Switch 4 open."); 
   
  delay(400); 
} 

 
void serialEvent() { 
  char inChar = (char)Serial.read();  
  switch (inChar) { 
    case '0': digitalWrite(6,LOW);   break; 
    case '1': digitalWrite(6,HIGH);  break;       
    case '2': digitalWrite(7,LOW);   break; 
    case '3': digitalWrite(7,HIGH);  break;        
    default: break;  
  } 
} 
ทดลองกดแป้นตวัเลข และสับสวทิช์   แลว้สังเกตการท างานของ serial monitor  LED และ LCD 

 


