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1 ค าน า 

Processing  เป็นซอฟทแ์วร์ระบบเปิด  เหมาะส าหรับผูต้อ้งการพฒันาโปรแกรมเก่ียวกบัการสร้าง
ภาพเคล่ือนไหวและการมีปฏิสัมพนัธ์  ท่ีเรียกวา่ GUI  Grapics User Interface ส าหรับผูท่ี้เคยใชชุ้ดพฒันา
โปรแกรม Arduino เม่ือเห็นรูปร่างหนา้ตาการอินเตอร์เฟสของ Processing แลว้จะรู้สึกคุณเคยมาก ดว้ย
เพราะเหมือนกนันัน่เอง  อีกทั้ง Processing และ Arduino ใชห้ลกัารในการเขียนโปรแกรมเหมือนกนั โดยมี
พื้นฐานมาจากภาษา C/C++  รวมถึงการติดตั้งชุดพฒันาก็เหมือนกนัดว้ย 

2 การติดตั้งโปรแกรม 

1) ไปท่ี http://processing.org/  เพื่อดาวน์โหลดโปรแกรม processing  ซ่ึงมีใหเ้ลือกทั้งระบบปฎิบติัการ 
Linux  Mac OSX และ Windows ส าหรับ Windows มีใหเ้ลือกทั้งแบบ ม๋ี Java และไม่มี Java 
(ส าหรับเบราวเ์ซอร์ท่ีมี Java อยูแ่ลว้)  ในท่ีน้ีไดด้าวน์โหลด processing-1.5.1-windows-expert.zip 
เป็น เวอร์ชัน่ 1.5.1 แบบไม่มี Java  ถา้ตอ้งการความสดวกสบายควรใชรุ่้นท่ีมี Java แต่ก็อาจไม่ได ้
Java รุ่นล่าสุด 

2) ใหแ้ตกไฟล ์ จะไดโ้ฟลเดอร์ processing-1.5.1 จะยา้ยไปใวท่ี้ใหนก็ได ้ เช่นยา้ยไปเก็บท่ี C:/Program 
File 

3) เวลาจะเปิดโปรแกรม ใหเ้ขา้ไปดบัเบิลคลิกไฟล ์processing.exe ในโฟลเดอร์  processing-1.5.1 
หรือจะสร้างช๊อตคตั (Shortcut)  แลว้ดบัเบิลคลิกท่ี ช๊อตคตั ก็ได ้

3 รูปร่างหน้าตา Windows ของ  Processing 

หนา้ตา windows ของ Processing เป็นตามรูปท่ี 1 โดยมีรายละเอียดต่างๆดงัน้ี 
(1) ทูลบาร์ เป็นแถบค าสั่งและปุ่ม Shortcut ของค าสั่งท่ีใชบ้่อยๆ 
(2) แทป แสดงพื้นท่ีเขียนค าสั่งของแต่ละไฟล ์ ใชใ้นกรณีท่ีจะมีหลายๆไฟลอ์ยูใ่นโปรแกรมเดียวกนั 
(3)  เป็น Text editor เป็นพื้นท่ีเขียนค าสั่ง 
(4) พื้นท่ีขอ้ความ (Message Area) ใชแ้สดงขอ้ความของค าสั่งท่ีเกิด Error  
(5) คอนโซล (Console) ใชแ้สดงขอ้ความการโตต้อบของโปรแกรมในขณะท างาน 
(6) นอกจากน้ีถา้คอมพิวเตอร์ต่ออินเตอร์เนทอยู ่สามารถดูการเร่ิมตน้ใชง้านไดจ้ากเมนู Help ของ

โปรแกรม 

http://processing.org/
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รูปท่ี 1 

4 การทดลอง   

 ฟังกช์ัน่หลกัๆของโปรแกรมจะมี 2 ฟังกช์ัน่คือ 
void setup() { 
 
} 
 
void draw() { 
 
} 

ซ่ึงจะเป็นแบบเดียวกบัโปรแกรม Arduino  คือฟังกช์ัน่ Setup() ใชก้ าหนดค่าเร่ิมตน้ต่างๆ  เช่นขนาดพื้นที
ท างาน  ค าสั่งในฟังกช์ัน่น้ีจะถูกท างานก่อน  และท าเพยีงคร้ังเดียว  ส่วนฟังก็ชัน่ draw() จะท าหลงัจาก
ฟังกช์ัน่ Setup()   และการท างานจะวนอยูใ่นฟังกช์ัน่น้ีตลอดไป  เหมือนกบัฟังกช์ัน่ loop()  ใน Arduino  
การเขียนโปรแกรมหน่ึงๆ  อาจมีครบทั้ง 2 ฟักช์ัน่  หรือมีมากกวา่  หรือมีไม่ครบก็ได ้ ดงัตวัอยา่งการทดลอง
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ต่างๆ  ท่ีจะเร่ิมจากง่ายๆ  ไม่มีฟังกช์ัน่เลย  ไปจนมีหลายฟังกช์ัน่  ขอใหน้กัศึกษาทดลองใหล้ะเอียด เพราะจะ
น าไปใชไ้ดดี้ยิง่ข้ึน 

4.1 โปรแกรมที ่1  

พิมพค์  าวา่ “Hello world”  ท่ีพื้นท่ีคอนโซล  โปรแกรมน้ีมีค าสั่ง เพียงบรรทดัเดียวคือ println(“Hello 
world”);  
 
 

 

 
 
 
 
 

4. เมื่อใโปรแกรมท างานจะพิมพ์ค าวา่ “Hello world ตรงนี ้

ผลการท างาน พิมพ์ค าวา่ “Hello  world” 

3. หน้าตา่งแสดงผลเมื่อ ให้

โปรแกรมท างาน 

1. ค าสัง่  println(“Hello world”); 

2. คลกิปุ่ ม Run โปรแกรม 
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4.2 โปรแกรมที ่2 

วาดรูปภาพทางหนา้ต่างแสดงผล  ดว้ยค าสั่ง 
void setup() { 

    size( 300, 300 );         // ขนาดหนา้ตา่ง  กวา้ง 300 จดุ  ยาว 300 จดุ 
} 

void draw() { 
   background( 255 );        //ใหส้พีืน้หนา้ตา่งป็นสขีาว 

fill( 255, 255, 0 );  //เตมิสแีดงกับเขยีว (สเีหลอืงในค าสัง่ถัดไป 

ellipse( 150, 150, 200, 200 ); //เขยีนวงกลมทีต่ าแหน่งจศุนูยก์ลาง 150 x150  ดว้ยขนาด กวา้ง  
//ยาว  = 200x200  (ถา้ขนาด กวา้งยาวไมเ่ทา่กนัจะไดว้งร)ี 

} 

 

 
 
เม่ือคลิกปุ่ม Run โปรแกรมใหดู้ผลการท างานท่ีหนา้ต่างแสดงผลการท างาน 
แกไ้ขโปรแกรมใหม่  แลว้ลองปุ่ม Run โปรแกรมใหดู้ผลการท างาน 
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void setup() { 

     size( 300, 300 ); 

} 

void draw() { 

     background( 255 ); 

     fill( 255, 255, 0 ); 

     ellipse( 150, 150, 200, 200 ); 

     fill(0);  //เตมิสดี าในค าสัง่ถัดไป 

     ellipse( 120, 120, 20, 20 ); 

     ellipse( 180, 120, 20, 20 ); 

     noFill();    //ไมเ่ตมิส ี

     arc( 150, 150, 100, 100, 0, PI ); //เขยีนเสน้โคง้ 

} 

 

ถา้สงสัยการท างานของค าสั่งใหนใหดู้ค าอธิบายรายละเอียด ท่ี https://processing.org/reference/   หรือถา้ต่อ
อินเตอร์เนทอยูใ่ชว้ธีิคลิกท่ีเมนูค าสั่ง  Help -> Reference     ตอนเปิดโปรแกรม Processingอยูก่็ได ้
 

4.3 โปรแกรมที ่3  

เขียนวงกลม  โดยจุดศูนยก์ลางวงกลมเล่ือนไปตามเมาส์  

int x,y; 

void setup() { 

  size(500,500);  // ก าหนดขนาดหนา้ตา่ง  กวา้ง 300 จดุ  ยาว 300 จุด 

  x = width/2;   // ให ้คา่ x เทา่กบั ½ ของความกว้างหนา้ตา่ง 

  y = height/2;  // ให ้คา่ y เทา่กับ ½ ของความสงูหนา้ตา่ง 

} 

 

void draw() { 

  background(#00FF00);  //ใหส้พีืน้หนา้ตา่งป็นสเีขยีว (R = 0, G =255, B=0) 

  ellipse(x, y, 55, 55);  //เขยีนวงลมรัศม ี55 จดุ ทีม่จีุดศนูยก์ลางอยู่ที ่x และ y 

  if (mousePressed == true)  //ตรวจสอบเมาสว์า่มกีารกดปุ่ มขวาหรอืไม ่ ถา้กด 

  { 

     x = mouseX;   //ใหค้า่ x เทา่กบั ต าแหน่งตัวชี ้(Pointer) x ของเมาส ์  

     y = mouseY;   //ใหค้า่ y เทา่กบั ต าแหน่งตวัชี ้(Pointer) y ของเมาส ์  

  }        

}     //วนกลับไปท าค าสงัแรกในฟังกช์ัน่ Draw 
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เม่ือ Run โปรแกรม ใหเ้ล่ือนเมาส์พร้อมกบักดปุ่มขวาเมาส์ไปดว้ย  ดูผลการท างาน 
ค าถาม 
ถา้ตดัค าสั่ง background(#00FF00);  ออกผลการท างานระหวา่งท่ีมีค าสั่ง background  กบัไม่มีต่างกนั
อยา่งไร  อธิบายความแตกต่าง ประกอบเหตุผลวา่ท าไมถึงเป็นแบบนั้น 
 

4.4 โปรแกรมที ่4 

การเขียนตวัหนงัสือแบบก าหนดฟอนต ์ และขนาดบนหนา้ต่าง 

PFont myFont;   //ก าหนด myFont เป็นFont class 

void setup() { 

  size(800,500);   //ก าหนดขนาดหนา้ตา่ง 

  myFont = createFont("Courier New", 32);  //ก าหนดรูปแบบ font ใหก้บั Myfont 

  textFont(myFont);  //  ก าหนดใหใ้ช ้font เป็น myFont 

} 

 

void draw() { 

    background(255); //ใหส้พีืน้ของหนา้ตา่งเป็นสขีาว 

    fill(0);   //ใสส่ดี าลงในค าสัง่ถัดไป (ใหต้วัหนังสอืเป็นสดี า) 

    textSize(150);  //ขนาดตวัหนังสอื 

    int s = second();   // s มคีา่เป็นวนิาท ีจาก 0 - 59 

    int m = minute();   // m มคีา่เป็นนาท ีจาก 0 – 59 

  int h = hour();     // h มคีา่เป็นชัว่โมง จาก 0 – 23 

 //ก าหนดตัวแปร string  clock  มคีา่เทา่กบั string ของ h+m+s 

    String clock = nf(h,2)+':'+nf(m,2)+':'+nf(s,2); 

    text(clock, 40, 200); //พมิพต์วัแปร string clock ทีต่ าแหน่ง  x= 40  y=200 

} 

 

ฟังชัน่ nf เป็นฟังกช์ัน่เปล่ียนตวัเลขใหเ้ป็นตวัหนงัสือ  เช่น nf(h,2) เปล่ียนตวัเลขชัว่โมงเป็นตวัหนงัสือ 2 ตวั 

 

4.5 โปรแกรมที ่5 

วาดรูปท่ีมีการเคล่ือนไหว  เป็นโปรแกรมท่ีแสดงการเอาภาพมิเตอร์แบบเขม็ผสมกบัการเขียนเส้นตรงท่ีใช้
แทนเขม็มิเตอร์ท่ีสามารถเคล่ือนไหวของเขม็ไดต้ามค่าท่ีก าหนด  ในท่ีน้ีค่าทีใชก้  าหนดต าแหน่งของเขม็ได้
จากการสุ่มค่าข้ึนมา 
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รูปท่ี 2 ภาพหนา้ปัทของมิเตอร์แบบเขม็ 

 

ทงัน้ีรูปภาพมิเตอร์ตอ้งเก็บอยูใ่นโฟลดเดอร์ช่ือ data ซ่ึงอยูใ่นโฟลดเดอร์โปรเจค หรือ sketch  ของ
โปรแกรมน้ี   รูปภาพมิเตอร์ช่ือ voltmeter_3.jpg  สามารถ Download ไดจ้ากเวบ็ 
 

PImage img;  //ก าหนดร img เป็น class รูปภาพ 

void setup() { 

  size(450,400);  //ก าหนดขนาดหนา้ตา่ง 

  img = loadImage("voltmeter_3.jpg");  //โหลดไฟลภ์าพมาเก็บที ่img 

} 

 

void draw() { 

  background(255);  //ใหส้พีืน้ของหนา้ตา่งเป็นสขีาว 

  float v = random(0, 60); //ก าหนดคา่ตวัแปร v เป็นแบบ floating และไดค้า่มาจากการ Random  

//ตวัเลขระหวา่ง 0 ถงึ 60 

  draw_meter(20,50,v);  //เรยีกใชฟั้งกช์ัน่เขยีนภาพมเิตอร ์ โดย 20,50 เป็นต าแหน่งมมุบนซา้ยของ 

//ภาพมเิตอรท์ีต่อ้งการวางใวใ้นหนา้ตา่ง  และ v คอืคา่ทีใ่ชก้ าหนดต าแหน่ง 

//ของเข็ม 

} 

 

// x,y = Upper left corner. 

// v = 0 to 60 

void draw_meter(int x,int y,float v)  //ฟังกช์ัน่เขยีนภาพมเิตอร ์

{ 
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  image(img, x, y);   //วางรูปมเิตอรท์ีต่ าแหน่ง x, y 

  float angle = PI*(60-v)/60;  //จากคา่ v เปลีย่นเป็นมมุเพือ่วาดเข็มมเิตอร์ 

  float length = 140;   //ความยาวเข็มเทา่กบั 140 จุด 

  float px = width/2 + cos(angle)*length; //ค านวณหาคา่ x ของปลายเข็ม 

  float py = height/2 + sin(angle)*length; //ค านวณหาคา่ y ของปลายเข็ม 

  strokeWeight(2);   //ก าหนดขนาดความกว้างของเสน้ตรงทีใ่ชเ้ป็นเข็มมเิตอร ์

  stroke(255, 0, 0);   //ก าหนดสเีสน้ตรงใหเ้ป็นสแีดง  (R G B) 

  line(200+x, 198+y, 200+x+cos(angle)*length, 198+y-sin(angle)*length); //เขยีนเสน้ 

  fill(255,0,0);    //ก าหนดใหใ้สส่แีดง (R=255 G=0 B=0) 

  ellipse(200+x, 198+y, 10, 10);  //เขยีนวงกลมสแีดงทีเ่ป็นจุดหมนุของเข็ม 

} 

 

 

 


