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ARDUINO คอือะไร
 Arduino started in 2005 as a project for students

at the Design Institute of Ivrea, Italy.

 Open source

 Physical computing platform

 “Hardware Abstracted” Wiring Language

 USB programmable

 Large community

 Inexpensive ($31.95 from Sparkfun) 

 “Arduino is an open-source physical computing   platform based on 

a simple i/o board and a development environment that 

implements the Processing / Wiring language. Arduino can be used to develop 
standalone interactive objects or can be connected to software on your computer.“ ( 
www.arduino.cc, 2006 )
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http://en.wikipedia.org/wiki/Ivrea


ARDUINO IS A PLATFORM (ฐาน)
 A physical Input / Output board (I/O) with a programmable 

Integrated Circuit (IC).
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ARDUINO IS A PLATFORM
 Also including an Integrated

Development Environment (IDE) 

for programming.

 The language itself is based in C 

but is largely modeled upon the

www.processing.org
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ใช้ท าอะไร
 Physical Computing projects / research

 Interactive Installations

 Rapid prototyping

 Sensors ( to sense stuff )
– Push buttons, touch pads, tilt switches.
–Variable resistors (eg. volume knob / sliders)
– Photoresistors (sensing light levels)
–Thermistors (temperature)
– Ultrasound (proximity range finder)

 Actuators ( to do stuff )
– Lights, LED’s
– Motors
– Speakers
– Displays (LCD)
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ตัวอย่าง โปรเจคที่ใช้ ARDUINO
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ท าไมควรใช้ ARDUINO
 เป็น Open Source ทั้ง Hardware และ Software.

 สื่อสารกบัคอมพิวเตอร์ได้โดยทางพอร์ทอนุกรมผ่าน USB (รุ่น

Bluetooth เรว็ๆนี้ ).

 สามารถใช้แหล่งจ่ายได้ทั้งทาง USB และ แหล่งจ่าย DC

 สามารถท างานได้ด้วยตัวเอง และมหีน่วยความจ าขาดเลก็

 ท างานได้กบัสญัญาณอนาลอกและสญัาณดจิิตอล

 มีตัวอย่างและแหล่งข้อมลูมากมาย

 มหีลายรุ่น หลายราคา บางรุ่นราคาถูกมากๆ
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ตัวอย่าง สถาปัตยกรรม ARDUINO 
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 Arduino board ประกอบดว้ย 
ไมโครคอนโทรลเลอร์ขนาด 8 บิต ตระกลู 
AVR ของ Atmel 

 มีอุปกรณ์ส าหรับการ อพัโหลดโปรแกรม
ลงชิพ

 มีมาตรฐานคอนเนคเตอร์เพื่อการต่อวงจร
อ่ืนเพิ่มเติม วงจรอ่ืนๆท่ีต่อเพิ่มน้ี
เรียกวา่ shields.



ARDUINO SHIELDS
Shields are boards that can be plugged on top of the

Arduino PCB extending its capabilities. The different

shields follow the same philosophy as the original

toolkit: they are easy to mount, and cheap to produce.
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Hardware 
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ATMEGA168-ARDUINO
 Digital I/O 14 ขา เรียกวา่ D0 – D13
 Analog I/P  6 ขา เรียกวา่ A0 – A5
 PWM  4 ช่อง
 Serial port 1 ช่อง
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ET-EASY168 STAMP PIN
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ET-EASY168 STAMP CIRCUIT
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ATMEGA168

15



USB TO SERIAL CONVERTER
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Arduino UNO
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Arduino UNO Schematic diagram
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Software
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ติดตั้งโปรแกรม
 ตดิตั้ง Driver ของ USB Bridge ของบอร์ด ET-EASY168 STAMP (ถ้า

ยังไม่ม)ี http:// www.ftdichip.com/FTDrivers.htm

 ตดิตั้งโปรแกรม Arduino http:// arduino.cc/en/Main/Software

 RUN โปรแกรม Arduino
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http://www.ftdichip.com/FTDrivers.htm


รูปแบบโครงสร้างภาษา C ทั่วไป 
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การประกาศ Header File หรอืพรโีพรเซสเซอร์
ไดเร็คทฟี(Preprocessor Directive) 
ในสว่นนีจ้ะเป็นการแจง้ใหค้อมโพลเ์ลอรท์ราบ
ถงึไฟล ์ตา่งๆ ทีเ่ก็บ ชดุค าสัง่ทีซ่พียีสูามารถ
จะเรยีกใชไ้ด ้ เป็นชดุค าสัง่ทีไ่ดเ้ตรยีมใหซ้พียีู
สามารถเรยีกใชไ้ดภ้ายในโปรแกรม  โดย
กอ่นทีจ่ะมกีารคอมไพลโ์ปรแกรมใหเ้ป็น
ภาษาเครือ่งนัน้ คอมโพลเ์ลอรจ์ะแปลค าสัง่ใน
สว่นนีก้อ่น   เชน่

// ชดุค าสัง่มาตรฐานอนิพทุ เอาทพ์ทุ
#include <stdio.h>

//ชดุค าสัง่อนิพทุเอาทพ์ทุพอรท์ของ AVR
#include <avr/io.h>
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ตวัอย่าง

/*----------------------------------------------*/

#include <avr/io.h>

#include <stdio.h>

unsigned int i;

Static void delay_1s(void)

{

…

}

/*------MAIN C function  -------------------*/

void main (void)

{

char c;

USART_Init(51);

while (1) 

{

delay_1s();

fprintf (&uart_str"\nYou program\n");

}

}
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การประกาศ  Preprocessor  ชดุค าสัง่อนิพทุ
เอาทพ์ทุพอรท์ของ AVR

การประกาศไลบรารี ่stdio ส าหรับฟังกช์ัน่การ
ใชง้านพอรท์อนุกรม และ ไลบรารี ่ctype

เรยีกใชฟั้งกช์ัน่ delay_1s

การเขยีนฟังกช์ัน่

สว่นหลักของโปรแกรม ไมม่กีารสง่ขอ้มลูเขา้
และไมม่ขีอ้มลูออก

ฟังกช์ัน่ printf เป็นการสง่ขอ้มลูออกทาง
พอรท์อนุกรม
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รูปแบบโครงสร้างภาษาของ Arduino  
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  โปรแกรมภาษาของ Arduino จะใชรู้ปแบบของภาษา C++ 
 ฟังกช์ัน่หลกัของ Arduino มี 2 ฟังกช์ัน่ คือ
void setup ()
{

//เป็นส่วนของค าสัง่ส าหรับก าหนดการท างานในโปรแกรม และท าเพียงคร้ังเดียว
}
void loop ()
{

// เป็นโปรแกรมหลกั ค าสัง่ในส่วนน้ี จะท างานซ ้ า ตลอดเวลา
}
ดู ความหมายของค าสัง่ไดจ้าก http://arduino.cc/en/Reference/HomePage



การติดต้ังบอร์ดอาร์ดโูน
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 การติดตั้งบอรด์อารดู์โนเขา้กบัเครือ่งคอมพิวเตอรแ์ละการทดสอบ ดูจาก

https://sites.google.com/site/eplearn/arduino-project/01-

arduino-startup



รูปแบบ IDE ของ Arduino หน้าต่างโปรแกรม

ตรวจสอบ

แปลและUploadลงชิพ

เน้ือที่เขียนโปรแกรม

หน้าต่าง console
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โครงสร้างของโปรแกรม
void setup() {

// put your setup code here, to 

run once:

}

void loop() {

// put your main code here, to 

run repeatedly:

}

26



ตัวอย่างที ่1 BLINK
/*

Blink

Turns on an LED on for one second, then off for one

second, repeatedly.

This example code is in the public domain.

*/

void setup() {

// initialize the digital pin as an output.

// Pin 13 has an LED connected on most Arduino boards:

pinMode(13, OUTPUT);

}

void loop() {

digitalWrite(13, HIGH); // set the LED on

delay(1000); // wait for a second

digitalWrite(13, LOW); // set the LED off

delay(1000); // wait for a second

}
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ตัวอย่างที ่2 ไฟวิง่
char flash;

void setup() {

DDRD = B11111111; //Port D as output

}

void loop() {

Flash = B00000001;

for(int i = 0;i<8;i++){

PORTD = flash;

delay(300);

flash<<=1;

     }

}
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เวบ็ไซต์ที่เกีย่วข้อง
 http://arduino.cc/en/

 https://sites.google.com/site/eplearn/arduino-project

ถ้าอยากท าเล่นขนาดจิ๋ว DUINO THUMB
 http://www.duinothumb.com/showcases/avr-usbarduino-

 duinothumb
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