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การตดิตั �ง esp32 tools เพ ื�อใช้งานกับโปรแกรม Arduino IDE 

ในกรณีที	ยงัไมไ่ด้ติดตั �งใช้งานโปรแกรม Arduino IDE ไว้เลย ผู้ใช้จะต้องเริ	มต้นทําการตดิตั �ง

โปรแกรมใหมท่ั �งหมด ซึ	งโปรแกรม Arduino IDE สามารถทําการติดตั �งใช้งานได้กบัระบบปฏิบตักิาร ที	

หลากหลาย ซึ	งวิธีการอาจมีความแตกตา่งกนัแตใ่นที	นี �จะขอแนะนําขั �นตอนการติดตั �งกบัระบบปฏิบตัิการ

ของ Windows เทา่นั �น สําหรับระบบปฏิบตัิการอื	นผู้ใช้สามารถเข้าไปศกึษาขั �นตอนวิธีการได้ในหวัข้อ 

Installation Instructions ซึ	งจะมี Link ของหวัข้อสําหรับวิธีการติดตั �งในแตล่ะระบบปฏิบตัิการให้เลือกใน

ที	นี �ให้ไปที	หวัข้อ Development  Status -> Installation Instructions ให้เลือก Instructions for Windows 

ซึ	งวิธีการและขั �นตอนการตดิตั �งโปรแกรม esp32 tools เพื	อใช้งานกบั Arduino IDE แบบตา่งๆ ใน

หลายๆระบบปฏิบตักิาร รวมทั �งของ Windows จะอยูที่	 

https://github.com/espressif/arduino-esp32 

 

 ซึ	งผู้ ใช้สามารถอ้างอิงได้จากหวัข้อ Development  Status -> Installation Instructions ดงัรูป 
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ในกรณีที	ยงัไมเ่คยติดตั �งโปรแกรม Arduino IDE ไว้ก่อนเลย ผู้ใช้ต้องทําการ download และตดิตั �ง

โปรแกรม Arduino IDE จาก url ชื	อ https://www.arduino.cc ให้เรียบร้อย ซึ	งผู้ใช้สามารถสั	ง Run 

โปรแกรม Install และ ให้โปรแกรม Install ของ Arduino IDE ทําการติดตั �ง tools ตา่งๆให้เองโดยอตัโนมตัิ

ตามขั �นตอนมาตรฐานของการ Install โปรแกรม  

 

 

หลงัจากทําการดาวน์โหลดและตดิตั �งโปรแกรม Arduino IDE เสร็จเรียบร้อยแล้ว ขั �นตอนตอ่ไปจะเป็น

การติดตั �ง esp32 tools ลงใน Arduino IDE เพื	อใช้งานร่วมกนั ซึ	งในขั �นตอนนี � ผู้พฒันา esp32 tools 

สําหรับใช้งานกบั Arduino IDE ยงัไมไ่ด้จดัทําไฟล์สําหรับ Install ให้ทําการติดตั �งโปรแกรมให้ เหมือนกรณี

ของ Arduino IDE ซึ	งในการตดิตั �ง esp32 tools นั �นผู้ใช้จะต้องทําการคดัลอก esp32 tools แบบ Clone 

ทั �งไฟล์และโฟลเดอร์ที	ผู้พฒันาจดัทําไว้มาติดตั �งในเครื	องคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้เอง ซึ	งสามารถทําได้ Z แบบ 

โดยแบบที	[ จะใช้การดาวน์โหลด esp32 tools แบบ Zip ไฟล์มาพกัไว้ที	เครื	องคอมพิวเตอร์ก่อนแล้วจงึสั	ง 

copy ไฟล์และโฟลเดอร์ไปตดิตั �งไว้ภายใต้โปรแกรม Arduino IDE ทั �งหมดเอง สว่นในแบบที	Z จะใช้

โปรแกรม Git ในการสั	ง Clone ไฟล์และโฟลเดอร์ตา่งๆของ esp32 tools มาตดิตั �งในเครื	องคอมพิวเตอร์เอง

แบบออนไลน์ 
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1. การติดตั �ง espaZ tools โดยการดาวน์โหลดและ copy ติดตั �งเอง โดยมีขั �นตอนดงันี � 

[.[ ไปที	 URL ชื	อ https://github.com/espressif/arduino-espaZ แล้วเลือก Clone or download  

 

 

หลงัจากทําการดาวน์โหลดเสร็จจะได้ไฟล์แบบ Zip File ชื	อ “arduino-esp<=-master.zip” ซึ	งจะ

ประกอบไปด้วยไฟล์และโฟลเดอร์ตา่งๆดงัรูป 
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[.Z ในการทํางานของโปรแกรม esp32 tools  ภายใต้ระบบปฏิบตักิารของ Windows  โปรแกรมจะถกู

กําหนดให้ค้นหาและเรียกใช้ tools ตา่งๆจากโฟลเดอร์ทีมีโครงสร้างดงันี � คือ 

 

“C:\Users\[NamePC]\Documents\Arduino\hardware\espressif\esp<=”  

 

โดยชื	อ [NamePC] ของแตล่ะเครื	องจะมีความแตกตา่งกนัขึ �นอยู่กบัการกําหนดในขั �นตอนของการ

ตดิตั �ง Windows ซึ	งสว่นนี �ผู้ ใช้ต้องปรับแก้ให้ตรงตามความเป็นจริงของเครื	องคอมพิวเตอร์ที	ใช้อยู ่ ใน

ขั �นตอนนี �ให้ดวูา่มีโฟลเดอร์ C:\Users\[NamePC]\Documents\Arduino\hardware\espressif\esp32  อยู่

ครบถ้วนแล้วหรือยงั ซึ	งในกรณีที	ยงัไมมี่ folder ยอ่ยของ espressif อยูภ่ายใต้ระบบไฟล์และโฟลเดอร์ เชน่ 

อาจมีเพียง C:\Users\[NamePC]\Documents\Arduino\hardware  ก็ให้ทําการสร้าง folder เพิ	มขึ �นมา

เป็นลําดบัชั �นให้ครบองค์ประกอบตามที	กําหนด คือ “\espressif\esp32”  ขึ �นมาเตรียมไว้ให้ครบตาม

องค์ประกอบที	กําหนดไว้ คือ “C:\Users\[NamePC]\Documents\Arduino\hardware\espressif\esp32” 

1.3 ถ้าทําการ Extract ไฟล์ arduino-espaZ-master เรียบร้อยแล้วให้ทําการ Copy ข้อมลูทั �งหมดใน 

folder ไปไว้ใน “C:\Users\[NamePC]\Documents\Arduino\hardware\espressif\esp<=” ดงัรูป 
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1.4 ภายใต้โฟลเดอร์ “C:\Users\[NamePC]\Documents\Arduino\hardware\espressif\esp<=\tools” 

ให้สั	ง Run โปรแกรม ชื	อ get.exe เพื	อสั	งให้โปรแกรม get ทําการดาวน์โหลด tools ตา่งๆของ 

esp32 มาติดตั �งในเครื	องให้เรียบร้อย ซึ	งในขั �นตอนนี �จะปรากฏ console ของ command line 

ขึ �นมาแสดงการทํางานของโปรแกรมให้เห็น ให้รอจนการทํางานเสร็จสมบรูณ์หน้าตา่ง console 

ของ command line จะปิดไปเองโดยอตัโนมตัเิป็นอนัเสร็จสิ �นขั �นตอนการติดตั �ง esp32 tools 

ให้กบั Arduino IDE 
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2. ทําการตดิตั �ง esp32 tools โดยใช้โปรแกรม Git ทําการ clone ไฟล์และโฟลเดอร์มาติดตั �งที	เครื	อง 

2.1 ทําการ download และตดิตั �งโปรแกรม Git จาก https://git-scm.com/download/win 

 

 

Z.Z หลงัจากทําการติดตั �งโปรแกรม Git เสร็จเรียบร้อยแล้ว สั	ง Run Git GUI จากเมน ู
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Z.a เลือก Clone Existing Repository 
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Z.o ทําการกําหนด Source Location และ Target Directory ให้กบัโปรแกรม Git โดย 

 กําหนด Source Location:  

o https://github.com/espressif/arduino-esp32.git 

 กําหนด Target Directory: 

o  “C:\Users\[NamePC]\Documents\Arduino\hardware\espressif\espaZ” 

 

โดยชื	อ [NamePC] ของแตล่ะเครื	องจะมีความแตกตา่งกนัขึ �นอยูก่บัการกําหนดในขั �นตอนของการ

ตดิตั �ง Windows ซึ	งสว่นนี �ผู้ ใช้ต้องปรับแก้ให้ตรงตามความเป็นจริงของเครื	องคอมพิวเตอร์ที	ใช้อยู ่

เชน่ “C:\Users\Admin\Documents\Arduino\hardware\espressif\espaZ” เมื	อทําการกําหนดคา่ 

Source Location และ Target Directory เรียบร้อยแล้วให้เลือกที	 Clone และรอจนการทํางาน

เสร็จสิ �นดงัรูป 
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2.5 ให้สั	งดาวน์โหลดโปรแกรม tools ตา่งๆของ esp32 มาตดิตั �งในเครื	อง โดยใช้โปรแกรม Git Bash 

 

ให้พิมพ์คําสั	งเพื	อสั	งให้โปรแกรม Git ทําการ Clone ชดุโปรแกรมของ esp32 tools มาไว้ในเครื	อง

คอมพิวเตอร์ขอเราภายใต้โปรแกรม Arduino IDE ดงัตวัอยา่ง  

“mkdir ./Documents/Arduino/hardware/espressif -p && cd ./Documents/Arduino/hardware/espressif && git 
clone https://github.com/espressif/arduino-esp32.git esp32” 
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ภายใต้โฟลเดอร์ “C:\Users\[NamePC]\Documents\Arduino\hardware\espressif\espaZ\tools”  

ให้สั	ง Run โปรแกรม ชื	อ get.exe เพื	อสั	งให้โปรแกรม get ทําการดาวน์โหลด tools ตา่งๆของ espaZ มา

ตดิตั �งในเครื	องให้เรียบร้อย ซึ	งในขั �นตอนนี �จะปรากฏ console ของ command line ขึ �นมาแสดงการทํางาน

ของโปรแกรมให้เห็น ให้รอจนการทํางานเสร็จสมบรูณ์หน้าตา่ง console ของ command line จะปิดไปเอง

โดยอตัโนมตัเิป็นอนัเสร็จสิ �นขั �นตอนการติดตั �ง espaZ tools ให้กบั Arduino IDE  
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การใช้งาน esp32 กับ Arduino IDE 

1. สั	ง Run Arduino IDE แล้วเลือกที	เมน ูTools -> Board: ซึ	งจะมีเมนรุู่นของบอร์ดในตระกลู ESP32 

ให้เลือกกําหนดในการใช้งาน ในที	นี �ให้เลือก ESP32 Dev Module และที	เมน ู Port ให้เลือก

หมายเลขพอร์ตเป็น COM Port ของบอร์ดที	ได้จากการจดัสรรของ Windows Driver  ดงัตวัอย่าง 
 

Tools  -> Board: ESP32 Dev Module 

 

 
 

Tools -> Port:หมายเลข COM Port ของบอร์ด 
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2. ทําการเลือกที	เมน ู File New ซึ	งจะได้หน้ากระดาษสําหรับเริ	มต้นเขียนโปรแกรมมาให้ ให้ทําการ

พิมพ์โค๊ดโปรแกรมสําหรับทดสอบการทํางานของบอร์ดแล้วสั	งบนัทกึไว้ดงัตวัอยา่ง 
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const int ledCount = 16;  

int ledPin[]={26,25,17,16,27,14,12,13,5,23,19,18,21,22,4,2}; 

 

void setup()  

{ 

  for (int i=0; i<ledCount; i++) 

  { 

    pinMode(ledPin[i],OUTPUT); 

    digitalWrite(ledPin[i],LOW); 

  } 

} 

 

void loop()  

{ 

  for (int i=0; i<ledCount; i++) 

  { 

    digitalWrite(ledPin[i],HIGH); 

    delay(250); 

    digitalWrite(ledPin[i],LOW); 

    delay(250); 

  } 

   

  for (int i=0; i<ledCount; i++) 

  { 

    digitalWrite(ledPin[i],HIGH); 

    delay(250); 

  } 

 

  for (int i=0; i<ledCount; i++) 

  { 

    digitalWrite(ledPin[i],LOW); 

    delay(250); 

  } 

} 
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3. สั	งบนัทกึและทดสอบ Compile  
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4. ทดสอบสั	ง Upload และดกูารทํางานของบอร์ด  

 

 

 


