
 
   

 

  
  
 

คํานํา 
 

 ในชวงหลายปที่ผานมานี้จะเห็นไดวา ไมโครคอนโทรลเลอร (MCU) มีการพฒันาไปอยางรวดเร็ว

เปนอยางมาก โดยเฉพาะในปจจุบันนี ้ การพัฒนาจะเปนไปอยางกาวกระโดด จะเหน็ไดจากทีผู่ผลิตชิพมี

การเพิม่เติมฮารดแวรแบบตางๆมากมายรวมไวภายใน MCU เพียงตัวเดียว ทาํใหโครงสรางของ MCU เร่ิมมี

ความสลับซับซอนมากข้ึนเปนอยางมาก ทําใหเร่ิมเปนอุปสรรคสําหรับผูที่คิดจะเร่ิมตนศึกษาเปนอยางมาก 

เพราะกวาจะเร่ิมตนศึกษาทาํความเขาใจ MCU สักเบอรหนึ่ง จนสามารถนาํไปใชงานไดนัน้ตองใชเวลานาน

มาก เคร่ืองมอืที่ชวยลดระยะเวลาในการเขียนโปรแกรมใชงาน MCU ที่มีความซับซอนมากๆไดอยางรวดเร็ว 

คือ การใชโปรแกรมแปลภาษาซี (C Compiler) ที่ม ี Library คําส่ัง สําหรับใชส่ังงานและเขาถึงทรัพยากร

ของ MCU ไดโดยงาย แตการเร่ิมตนดวยภาษาซีสําหรับผูเร่ิมตน กไ็มใชเร่ืองงายนัก เพราะภาษาซี ที่มี

ความสามารถสูงๆและใชงานงายๆ มักมรีาคาแพงมาก สวนพวกภาษาซีที่แจกจายใหใชงานกันฟรี ก็มกัมี

ขอจํากัด และ ใชงานยาก แตภาษา C++ ของ Arduino ถือวาเปนคําตอบที่นาสนใจไมนอย สําหรับผูเร่ิมตน

ที่คิดจะเรียนรู MCU เพราะมกีารใชงานที่งายไมซับซอน และที่สําคัญ คือ แจกจายใหใชกนัฟรีๆ 

 Arduino เปนโครงการพฒันาระบบ MCU ตระกูล AVR ดวยภาษา C++ แบบ Open Source ที่

ไดรับการเผยแพรออกมาในชวงปลายป คศ.2005 นี้เองแตกลับเปนที่รูจักจากผูคนทัว่โลกอยางแพรหลาย

ภายในระยะเวลาส้ันๆและปจจุบันนี ้ กก็ําลังไดรับความสนใจและยอมรับจากผูใชทั่วโลกอยางอยางรวดเร็ว

และแพรหลายมากข้ึนไปอีกจะดูไดจากการที่มีจาํนวนสมาชิกเปนจํานวนมากจากผูคนในหลากหลายวงการ 

มีต้ังแตระดับ ผูเร่ิมตน ผูสนใจทั่วไป นิสิตนักศึกษา ไปจนถงึ ระดับทีเ่ปนนกัพฒันาที่มีความเช่ียวชาญจาก

ทั่วโลก ซึง่มีจดุมุงหมายเดียวกันคือ มีความสนใจอยากเรียนรูและศึกษาระบบ MCU เพื่อนําไปประยุกตใช

งานในรูปแบบตางๆกนั ซึ่งจากการรวมตัวกันของผูคน จากหลากหลายวงการนี้เอง ที่สงผลใหเกิดความ

รวมมือกนั และมีการชวยเหลือกันพฒันาและปรับปรุงทัง้ระบบ ซอรฟแวร และ ฮารดแวร ไปจนถงึ อุปกรณ

เชื่อมตออ่ืนๆ มากมายเพือ่นํามาใชงานรวมกับโปรแกรมพัฒนาของ Arduino ซึ่งทาํใหมีการแลกเปล่ียน

ความรู มีตัวอยางการทดลองและการประยุกตใชงานแบบตางๆ จํานวนมากมาย เกดิข้ึนภายในเวลาอันส้ัน

จึงเปนแรงจูงใจใหผูสนใจทั่วไปอยากเร่ิมตนศึกษาเรียนรูระบบ MCU ดวย Arduino กันมากยิง่ข้ึน  

แตอยางไรก็ตามขอมูลตางๆยังกระจัดกระจายอยูมากซึ่งเปนอุปสรรคสําหรับผูเร่ิมตนใหมๆ ที่คิดจะ

ศึกษาดวยตนเองอยูพอสมควร ทางผูเขียนเองไดตระหนกัดีถึงปญหานีจ้ึงไดพยายามรวบรวมขอมูลที่กระจัด

กระจายอยูจากแหลงตางๆ นาํมาผนวกเขากับประสบการของผูเขียนเอง แลวเรียบเรียงเปนหนังสือเลมนี้

ข้ึนมา เพื่อหวงัใหหนงัสือเลมนี้เปนผูชวยนําทางใหผูอานสามารถกาวเขาสูโลกของ MCU ไดโดยงาย โดยใน

หนงัสือเลมนี้จะมีเนื้อหา ที่เปนขอมูลความรูที่เกี่ยวของ และ ตัวอยางโปรแกรมตางๆ เพื่อให ผูอาน สามารถ

ใชทดลองปฏิบัติตามในชวงเร่ิมตนกอน แลวจึงพัฒนาปรับปรุงดวยตนเองในลําดับตอไปได 
 

        เอกชัย มะการ  
มกราคม ๒๕๕๒ 



 
   

 

  
  
 

สารบญั 
 
 

บทที่1 : รูจักกับ Arduino 1 

โครงสรางการเขียนโปรแกรมภาษาซีของ Arduino 6 

ตัวแปรใน Arduino 9 

คําสงวนตางๆของ Arduino 10 

ชนิดและประเภทของตัวแปร 11 

คุณสมบัติเฉพาะของตัวแปร 12 

การกําหนดชนิดของตัวแปรข้ึนมาใชงานเอง 14 

การแปลงคาตัวแปรโดยการ cast 16 

ตัวแปรแบบ array 17 

ตัวแปรแบบ string 21 

ตัวแปรแบบ pointer 23 

ขอบเขตของตัวแปร 25 

คาคงที่ใน Arduino 29 

นิพจนและตัวดําเนนิการของ Arduino 30 

การตรวจสอบเงื่อนไขในภาษาซีของ Arduino 33 

คําส่ัง if 34 

คําส่ัง if…else แบบ 2 ทางเลือก 35 

คําส่ัง if…else แบบหลายเงื่อนไข 36 

คําส่ัง for 39 

คําส่ัง switch/case 40 

คําส่ัง while 43 

คําส่ัง do…while 44 

คําส่ัง break 46 

คําส่ัง continue 47 

คําส่ัง goto 48 

คําส่ัง return 50 

โปรแกรมยอย(function) 51 
 

 



 
   

 

  
  
 

คําส่ังหรือฟงกชั่นของ Arduino 57 

กลุมคําส่ังเกี่ยวกับ Digital I/O 58 

กลุมคําส่ังเกี่ยวกับ Analog I/O 62 

กลุมคําส่ังเพิ่มเติมเกี่ยวกับ I/O 66 

กลุมคําส่ังเกี่ยวกับการหนวงเวลา 71 

กลุมคําส่ังทางคณิตศาสตรและตรีโกณมิติ 75 

กลุมคําส่ังเกี่ยวกับการส่ือสารอนุกรม 89 
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แนะนาํบอรด ET-EASY168 STAMP 100 

แนะนาํบอรด ET-BASE AVR EASY88 110 

การติดต้ังโปรแกรม Arduino 120 
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การทดลองที ่12 คุณสมบัติของตัวแปรแบบ Local 166 
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บทท่ี1 : รูจักกับ Arduino 
 
Arduino เปนภาษา อิตาลี ซึ่งใชเปนชื่อของโครงการพัฒนาไมโครคอนโทรลเลอรตระกูล AVR 

แบบ Open Source ที่ไดรับการปรับปรุงมาจากโครงการพัฒนา Open Source ของ AVR อีกโครงการหนึ่ง

ที่ชื่อวา “Wiring” แตเนื่องจากโครงการของ “Wiring” เลือกใช AVR เบอร ATmega128 ซึ่งเปน

ไมโครคอนโทรลเลอร ที่มีจํานวนของหนวยความจํา และ I/O คอนขางมาก และที่สําคัญ  ATmega128 เปน

ชิพที่มีตัวถังแบบ SMD จึงทําใหเปนอุปสรรคสําหรับผูเร่ิมตนในการสรางบอรดและตอวงจรขึ้นมาใชงาน

กันเอง และบอรดจะมีขนาดคอนขางใหญ ซึ่งอาจดูวาเกินความจําเปนสําหรับผูเร่ิมตน จึงไมคอยไดรับความ

นิยมเทาที่ควร แตหลังจากที่ทางทีมงาน Arduino นํา Source Code ของ “Wiring” มาพัฒนาปรับปรุงใหม 

โดยใหสามารถใชงานกับไมโครคอนโทรลเลอร AVR ขนาดเล็ก อยาง Mega8 และ Mega168 ได จึงทําให

ระบบวงจรของบอรดมีขนาดเล็กลงกวา “Wiring” มากและยังใชอุปกรณนอยช้ิน ทําใหงายตอการตอวงจร

ใชงานกันเอง และยังประหยัดตนทุนในการสรางบอรดไปไดมาก ดวยเหตุนี้เองที่ทําให “Arduino” ไดรับ

ความนิยมจากผูใชงานทั่วโลกเปนอยางมาก ในระยะเวลาอันรวดเร็ว 

เนื่องจาก Arduino เปนภาษา อิตาลี ซึ่งมีสําเนียงการอานออกเสียงที่เปนรูปแบบเฉพาะ และยังไม

มีการกําหนดเปนคําภาษาไทยข้ึนมาอยางเปนทางการ ถึงแมวา Arduino จะเปนที่รูจักของคนไทยมา

ระยะเวลาหนึ่งแลวก็ตามที แตก็ยังไมมีคําอานที่เปนภาษาไทย อยางเปนทางการวา คําๆนี้ ควรอานออก

เสียงเปนไทยวาอยางไร บางคนอานวา อาร-ดู-วี-โน บางคนอานวา อา-เดีย-โน บางคนอาน เอ-อา-ดู-ไอ-โน 

และอ่ืนๆอีกมากมาก ซึ่งผูเขียนเองก็ไมมีความรูเร่ืองภาษา อิตาลี เลย จึงไมทราบเหมือนกันวา จะเรียกช่ือ

ของ Arduino เปนภาษาไทยวาอยางไรจึงจะถูกตอง ดังนั้นเพื่อไมใหเกิดความสับสน จึงขอใชการทับศัพท

ตามช่ือเรียกที่เขียนเปนภาษาอังกฤษเปน Arduino ไปเลย 

 Arduino มีจุดเดนในเร่ืองของ ความงายในการเรียนรูและใชงาน เนื่องจากมีการออกแบบคําส่ัง

ตางๆขึ้นมาสนับสนุนการใชงาน ดวยรูปแบบที่งายไมซับซอน ซึ่งถึงแมวา Arduino เองจะมีรูปแบบการใช

งาน คลายๆกับกันไมโครคอนโทรเลอรอยาง Basic Stamp ของ Parallax, BX-24 ของ Netmedias และ 

Handy Board ของ MIT แตก็มีจุดเดนกวาของรายอ่ืนๆหลายอยาง เปนตนวา 

• ราคาไมแพง เนื่องจากมี Source Code และวงจร แจกใหฟรี สามารถตอวงจรข้ึนมาใชงานไดเอง  

• โปรแกรมที่ใชพัฒนาของ Arduino รองรับการทํางานทั้ง Windows, Linux และ Macintosh OSX 

• มีรูปแบบคําส่ังที่งายตอการใชงาน แตสามารถนําไปใชงานจริงๆที่มีความซับซอนมากๆได และยัง

สามารถสรางคําส่ังและ Library ใหมๆ ข้ึนมาใชงานเองได เมื่อมีความชํานาญมากข้ึนแลว 

• มีการเปดเผยวงจรและ Source Code ทั้งหมดทําใหสามารถนําไปพัฒนาตอยอดเพิ่มเติมไดตาม

ความตองการทั้ง Hardware และ Software 
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Arduino เปนบอรดไมโครคอนโทรลเลอร โดยใช AVR ขนาดเล็กเปนตัวประมวลผลและส่ังงาน  

เหมาะสําหรับนําไปใชในการศึกษาเรียนรูระบบไมโครคอนโทรลเลอร และ นําไปประยุกตใชงานเกี่ยวกับการ

ควบคุมอุปกรณ Input / Output ตางๆ ไดมากมาย ทั้งในแบบที่เปนการทํางานตัวเดียวอิสระ หรือ เช่ือมตอ

ส่ังงานรวมกับอุปกรณอ่ืนๆ เชน คอมพิวเตอร PC ทั้งนี้ก็เนื่องมาจากวา Arduino สนับสนุนการเช่ือมตอกับ

อุปกรณ Input / Output ตางๆไดมากมาย ทั้งแบบ Digital และ Analog เชน การรับคาจากสวิตช หรือ

อุปกรณตรวจจับ (Sensor) แบบตางๆ รวมไปถึง การควบคุมอุปกรณ Output ตางๆตั้งแต LED, หลอดไฟ, 

มอเตอร, รีเลย ฯลฯ โดยระบบฮารดแวรของ Arduino สามารถสรางและประกอบข้ึนใชงานไดเอง ในกรณีที่

ผูใชพอมีความรูดานอิเล็กทรอนิกสอยูบาง หรือ สามารถซ้ือแผงวงจรสําเร็จรูปที่มีการผลิตออกจําหนายกัน 

ในราคาที่ไมแพง สําหรับเร่ืองของโปรแกรมที่จะใชเปนเคร่ืองมือในการพัฒนานั้น สามารถ Download มาใช

งานกันไดฟรีโดยไมเสียคาใชจายใดๆ โดย Arduino มีจุดเดน ในเร่ืองของความงายตอการพัฒนาโปรแกรม 

และมีเอกสารขอมูลรวมทั้งตัวอยางตางๆใหใชเปนแนวทางในการศึกษาเรียนรูเปนจํานวนมาก เนื่องจาก 

Arduino เปนระบบการพัฒนาไมโครคอนโทรลเลอรแบบ Open Source ซึ่งมีการตีพิมพเอกสารตางๆที่

เกี่ยวของออกมาเผยแพรใหไดรับรูเปนระยะๆ รวมทั้งการเปดเผย Source Code และตัวอยางตางๆ ใหผูใช

นําไปใชงาน หรือ พัฒนาดัดแปลงตอยอดไดโดยไมเสียคาใชจาย ดวยเหตุนี้จึงมีผูคนทั่วไปใหความสนใจ

และนําไปศึกษาทดลองใชงานกันมากมาย มีการนําไปดัดแปลงและสรางเปนโครงงาน แบบตางๆ กันเปน

จํานวนมาก จึงเปนประโยชนอยางยิ่งสําหรับผูเร่ิมตนที่สามารถนําเอาตัวอยางและโครงงานตางๆทีค่นอ่ืนทาํ

ไวแลว มาใชอางอิงเปนแนวทางในการศึกษาเรียนรูไดโดยงายและที่สําคัญคือ ฟรี ไมเสียคาใชจาย 

 
รูปบอรด Arduino ซ่ึงเปนผูออกแบบและพัฒนา Arduino ออกมาเผยแพร 

 



เรียนรู เขาใจ ใชงาน ไมโครคอนโทรลเลอร ตระกูล AVR ดวย Arduino 
 

  
ETT CO.,LTD -3- WWW.ETT.CO.TH
 

 

เปรียบเทียบ ภาษาซี กับ Arduino 
 

โปรแกรมภาษาของ Arduino จะใชภาษา C++ ซึ่งเปนรูปแบบของโปรแกรมภาษาซีประยุกต แบบ

หนึง่ ที่มีโครงสรางของตัวภาษาโดยรวมใกลเคียงกันกบั ภาษาซีมาตรฐาน (ANSI-C) อ่ืนๆ เพียงแตไดมีการ

ปรับปรุงรูปแบบในการเขียนโปรแกรมบางสวนที่ผิดเพีย้นไปจาก ANSI-C เล็กนอย เพื่อชวยลดความยุงยาก

ในการเขียนโปรแกรมและใหผูเขียนโปรแกรมสามารถเขียนโปรแกรมไดงายและสะดวกมากข้ึนกวาการเขียน

ภาษาซีตามแบบมาตรฐานของ ANSI-C โดยตรง  

เมื่อกลาวถงึภาษาซีนัน้ คิดวาหลายคนคงเคยไดยนิช่ือของภาษาซีกนัมาบางแลว และบางคนอาจ

เคยเขียนโปรแกรมดวยภาษาซีกนัมาแลว บางคนอาจกําลังศึกษาและใชงานกันอยู สําหรับภาษาซีที่มีการ

ใชงานกันอยูในแวดวงของ ไมโครคอนโทรลเลอร ปจจุบันนัน้จะมีอยูมากมากหลายยี่หอ ทัง้แบบที่แจกจาย

ใหใชงานกันฟรีๆ และแบบเสียเงนิซ้ือดวยระดับราคาตางๆกันไป อาจกลาวไดวามนัมีมากจนนับกนัไมถวน

เลยทีเดียว มกัมีคําถามประจําวา ถาคิดจะเร่ิมตนเขียนภาษาซี จะเลือกใชงานภาษาซีตัวไหนดี ภาษาซีแต

ละตัวมันแตกตางกนัอยางไร คําถามเหลานี ้ มกัเกิดข้ึนเสมอๆกับผูทีก่ําลังคิดจะเร่ิมตน หรือแมแตคนที่เคย

เรียนโปรแกรมภาษาซีมาบางแลวแตอยูบนโลกของคอมพิวเตอร เมื่อคิดจะเปล่ียนหรือยายมาอยูในโลกของ

ไมโครคอนโทรลเลอรบาง กลับเร่ิมตนไมถูก และไมสามารถเขียนโปรแกรมใชงานไดทันที ทั้งๆที่การเขียน

โปรแกรมก็ใชภาษา ที่เรียกวา ภาษาซีเหมือนๆกนั ดังนั้น ในที่นี้ผูเขียนจึงจะขอกลาวนําใหรูจัก ภาษาซี กนั

กอนซักเล็กนอย กอนที่จะเร่ิมตนเขาสูเร่ืองราวที่เปนภาษาซีของ Arduino กันโดยตรง 

โดยประวัติความเปนมาของภาษาซีนั้น ถกูบันทึกไววา ภาษาซี (C Programming Language) นั้น

ถูกพัฒนาข้ึนมาในป ค.ศ. 1970 โดย Dennis Ritchie แหง Bell Laboratories ซึ่งในชวงแรกๆ ภาษาซีถูกใช

งานเฉพาะแตในหองปฏิบัติการของ Bell จนกระทั่งป 1978 Brian Kerninghan กับ Dennis Ritchie  จึงได

ออกหนงัสือ กําหนดมาตรฐานของภาษาซี ออกมาเผยแพร ขอกําหนดนี้ ถูกเรียกวา K&R C ทําใหภาษาซี

เร่ิมเปนที่รูจักของคนทัว่ไปกนัมากข้ึน จนกระท่ังป 1980 ภาษาซี ก็ไดรับความนยิมมากข้ึนเปนลําดับ จนได

มีการพฒันาโปรแกรมที่ใชในการแปลภาษาซี (C-Compiler) ออกมาใชงานกันอยางแพรหลาย ซึง่ส่ิงที่ทาํให

ภาษาซีไดรับความนิยมในเวลาอันรวดเร็วก็เนื่องจากวา ภาษาซีมีความไดเปรียบและมีความออนตัวในการ

ใชงานที่เหนือกวาภาษาอ่ืนๆ คือ ภาษาซี สามารถนาํไปใชงานบนระบบฮารดแวรที่มีความแตกตางกนัได

หลากหลาย โดยผูใชเพียงแตเลือกใชตัวแปลคําส่ัง (C-Compiler) ใหตรงกับระบบฮารดแวรที่ใชงานอยู สวน

เร่ืองรูปแบบในการเขียนโปรแกรมจะเปนมาตรฐานอันเดียวกนั จนในบางคร้ัง อาจสามารถยายโปรแกรม

จากระบบฮารดแวรหนึง่ไปใชงานกับอีกระบบหนึง่ได ทําใหไมตองเสียเวลาในการศึกษาโปรแกรมใหมๆให

เสียเวลา เนื่องจากวาภาษาซี เปนภาษาทีม่ีรูปแบบการใชงานทีง่าย คือ มีแตขอกําหนดในการใชงาน หรือ 

Syntax แตไมมีฟงกชันสําเร็จรูป (Built-in Function) ใดๆรวมอยูในตัวของภาษาดวย โดยสวนที่เปนฟงกชัน่

การใชงานตางๆ เชน การดําเนนิการเกี่ยวกับ Input / Output การจองหนวยความจํา (Memory Allocation) 
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เปนหนาที่ของผูใชที่จะตองสรางข้ึนใชงานเอง หรือ ในบางคร้ังก็อาจใชวิธีการเรียกใชฟงกชั่นที่ผูผลิตตัวแปล

คําส่ัง (C-Compiler) สรางเตรียมไวใหใชงานในรูปแบบของ Library Function ซ่ึงคําสั่งหรือฟงกชั่นสวน

ที่เปน Library Function นี้เอง ที่เปนสาเหตุทาํใหภาษาซี มีความแตกตางกนั เพยีงแตวาในบางคร้ัง 

ผูใชจะแบงแยกไมออกวา อันไหนเปนคําส่ังสวนมาตรฐานของภาษาซี อันไหนเปนสวนที่สรางข้ึนมาใหม 

ดวยเหตุที่ภาษาซี เปนที่นยิมใชงานกันอยางแพรหลายมากข้ึน จงึทําใหมีผูผลิต Compiler ของภาษาซี 

เกิดข้ึนมามากมาย ทัง้แบบที่แจกจายใหใชงานกันฟรีๆ และแบบที่จําหนายเพื่อการคา สาเหตุของการ

แขงขันกันนี้เองทีท่ําใหเร่ิมมกีารเพิม่เติมความสามารถและลูกเลนตางๆใหกับภาษาซีมากข้ึน เพื่อหวงัดึงดูด

ใจผูซื้อและเปนจุดขาย ทาํใหภาษาซีเร่ิมมคีวามแตกตางกันในแตละผูผลิต จนทําใหเหลาผูใชเกดิความสัน

สนกนัเปนอยางมาก ดังนัน้ทาง American National Standard Institute (ANSI) จึงไดทําการต้ังขอกําหนด

มาตรฐานของภาษาซีข้ึน โดยเรียกกนัวา “ANSI-C” เพื่อใชเปนขอบังคับและคงมาตรฐานของภาษาซีไว

ไมใหเปล่ียนแปลงไปจากเดิม โดยทุกผูผลิตจะตองสรางตัวแปลภาษาใหมีคุณสมบัติการใชงานข้ันพืน้ฐานที่

เปนส่ิงเดียวกนั ตามขอกําหนดของ ANSI สําหรับสวนของคําส่ังที่จะมกีารสรางเพิ่มเติมข้ึนมาใชงานใหมนัน้ 

ใหเปนสิทธิของผูผลิตแตละรายทีจ่ะสรางข้ึนมาใหม แตจะไมถือเอาสวนคําส่ังที่มกีารสรางข้ึนมาเพิม่เติมนัน้

วาเปนสวนของ ANSI-C ดวย ดังนัน้เมื่อจะใชงานภาษาซีตัวใด ก็ขอใหผูอานศึกษารายละเอียดทางดาน

คุณสมบัติของตัวภาษานั้นๆดวย วามีคุณสมบัติการใชงานที่รองรับคําส่ังของ ANSI-C หรือไม มขีอยกเวน

อยางไรบาง และมีการสรางคําส่ังหรือเพิ่มเติมความสามารถมากกวา ANSI-C อยางไรบาง ซึ่งถาโปรแกรมที่

เขียนข้ึนนั้น เลือกใชเฉพาะคําส่ังทีเ่ปน ANSI-C ทัง้หมด จะทาํใหสามารถยาย Code โปรแกรม จากระบบ

ฮารดแวรแบบหนึง่ เพื่อไปใชงานกับอีกระบบฮารดแวรแบบหนึง่ไดทนัที แตถาใน Code โปรแกรมนั้นมีการ

ใชคําส่ังทีน่อกเหนือไปจากคําส่ังของ ANSI-C แลว ก็จะไมสามารถใชไดทันที ตองมกีารปรับแก Code กัน

ใหมเปนบางสวน หรือตองสรางคําส่ังบางสวนข้ึนมาทดแทน จงึจะสามารถใชงานได ซึ่งสวนของคําส่ังทีเ่ปน

ภาษาซีตามมาตรฐานของ ANSI-C จะม ี32 คําส่ัง คือ 
 

 auto break case char const continue  
 default do double else enum extern  
 float for goto if int long  
 register return short signed sizeof static  
 struct switch typedef union unsigned void  
 volatile while      

 

คําส่ังทัง้ 32 คําส่ังนี ้ไมวาจะอยูบน C-Compiler ตัวใดก็จะตองมีขอกําหนดและรูปแบบการใชงานของ

คําส่ังทีเ่หมือนกันทั้งหมด ยกเวนวา C-Compiler ตัวนั้น ไมรองรับคําส่ังของ ANSI-C ทั้งหมด ซึง่สวนนี้ตอง

ดูจากคุณสมบัติของภาษาซีทีจะใชวาเปนอยางไร 
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มาถงึตรงนีก้็คงพอจะทาํใหผูอานไดรูจักภาษาซีกนัดีข้ึนบางพอสมควรแลว ดังนัน้ ในการศึกษาภาษาซี

นั้น ขอใหศึกษาโครงสราง ขอกําหนด และรูปแบบการใชงาน ของคําส่ังที่เปน ANSI-C ทั้ง 32 คําส่ังนี้ไว 

กอนเปนอันดับแรก ซึ่งจะเปนพืน้ฐานและเปนประโยชนอยางมาก และยังสามารถที่จะนําความรูที่ไดไปใช

งานไดกับ C-Compiler ทุกยี่หอ ที่รองรับมาตรฐานของ ANSI-C ไดทั้งหมด แลวคอยไปศึกษาเพิ่มเติมใน

เร่ืองของลูกเลน คําส่ังเพิ่มเติม และ ความความสามารถอ่ืนๆในสวนทีแ่ตกตางกนัของ C-Compiler  

 สําหรับการเขียนโปรแกรมของ Arduino นั้นจะใชภาษา C++ ซึ่งเปนรูปแบบภาษาซีประยุกตแบบ

หนึ่ง ที่มีโครงสรางการทํางานของตัวภาษาโดยรวม คลายกับ ภาษาซีมาตรฐาน (ANSI-C) ทั่วๆไป เพียงแต

ไดมีการปรับปรุงเพื่อลดความยุงยากในการใชงานลง เพื่อใหผูใชสามารถใชงานและเขียนโปรแกรมไดงาย

และสะดวกมากกวาเขียนภาษาซีแบบมาตรฐาน โดยตรง ซึ่งในความเปนจริงแลวในการเขียนโปรแกรมของ 

Arduino เราสามารถใชคําส่ังตางๆที่เปนคําส่ังตามมาตรฐานของ ANSI-C เขามาใชในการเขียนโปรแกรมได

ทันที โดยรูปแบบการเขียนโปรแกรม และ การใชงานคําส่ังตางๆนั้น สามารถอางอิงจากหนังสือ ตํารา ของ

ภาษาซี มาตรฐาน ANSI-C ไดโดยตรง  

 ซึ่งหนังสือเลมนี้จะเขียนข้ึนโดยอางอิงขอมูลบางสวนมาจากขอกําหนดตางๆของภาษาซีตาม

ขอกําหนดของ ANSI-C ผสมรวมเขากับขอกําหนดเฉพาะและรายละเอียดเพิ่มเติมในสวนที่เปน C++ ของ 

Arduino เนื่องจาก Arduino ไดทําการปรับปรุงและดัดแปลงรูปแบบการเขียนโปรแกรมที่ผิดเพี้ยนไปจาก

ภาษาซีมาตรฐาน ซึ่งในบางสวนก็เปนสวนที่ถูกออกแบบและสรางข้ึนมาใหม โดยเนื้อหาบางสวนกไ็ด ตัดตอ

เรียบเรียงและแปลมาจากเคาโครงของคูมืออางอิงของ Arduino ที่เปนภาษาอังกฤษ โดยไดมีการสอดแทรก

เนื้อหาอ่ืนๆและตัวอยางโปรแกรมตางๆเพิ่มเติมเขาไปตามความเหมาะสม 

ซึ่งจากการที่ผูเขียนไดทําการศึกษาคนควาทดลองและใชงานภาษาซี ของ Arduino มาใน

ระยะเวลาหนึ่ง พบวาในความเปนจริงแลว Arduino นั้นไมใช C-Compiler โดยตรง แต Arduino จะมี

ลักษณะการทํางานเชนเดียวกันกับ Text Editor ของภาษา C++ ตัวหนึ่ง โดยจะทํางานรวมกับ Utility 

บางสวนที่ Arduino สรางข้ึนมารองรับ โดย Arduino จะใชรูปแบบการทํางานของ Text Editor เปนฉากหนา

ในการติดตอส่ือสารกับผูใชเทานั้น สวนเบื้องหลังจริงๆนั้น Arduino จะไปเรียกใชตัวแปลภาษาซี และ Utility 

อ่ืนๆที่ใชเปนเคร่ืองมือพัฒนาโปรแกรมของ ไมโครคอนโทรลเลอร ตระกูล AVR อีกทีหนึ่ง โดย Arduino จะ

เลือกใช C-Compiler ของ “GNU AVR-GCC Toolchain” รวมกับ Library Function ของ “avr-libc” สวน 

Utility ที่ใชในการ Upload Code ใหกับ AVR นั้นก็จะใชของ “AVRDude” ดังนั้นผูที่เขียนภาษาซีของ AVR 

เปนอยูแลว และตองการประยุกตใชงาน Arduino ใหไดประสิทธิภาพการทํางานมากยิ่งข้ึนไปอีก ก็สามารถ

ศึกษาขอกําหนด และ หนาที่ในการใชงาน Library และคําส่ังอ่ืนๆที่บรรจุไวใน Library ตางๆทั้งจากของ 

“GNU AVR-GCC Toolchain” และ “avr-libc” เพิ่มเติมอีก เพื่อใชเปนแนวทางในการปรับปรุงและ

ประยุกตใชงาน Arduino ในรูปแบบที่สลับซับซอนมากๆข้ึนไปไดอีก 
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โครงสรางการเขียนโปรแกรม ภาษาซี ของ Arduino 
 

ภาษาซีของ Arduino จะจัดแบงรูปแบบโครงสรางของการเขียนโปรแกรมออกเปนสวนยอยๆ 

หลายๆสวน โดยเรียกแตละสวนวา ฟงกชั่น และ เมื่อนําฟงกชั่น มารวมเขาดวยกัน ก็จะเรียกวาโปรแกรม 

โดยโครงสรางการเขียนโปรแกรมของ Arduino นั้น ทุกๆโปรแกรมจะตองประกอบไปดวยฟงกชั่นจํานวน

เทาใดก็ได แตอยางนอยที่สุดตองมีฟงกชั่น จํานวน 2 ฟงกชั่น คือ setup() และ loop() ดังตัวอยาง 

 
#include <Servo.h>            // ส่ังผนวกไฟล ช่ือ Servo.h เขามาใชในโปรแกรม 
int Servo1 = 9;  // กําหนดให Servo1 แทน Pin Digital-9 
Servo myservo;    // สราง object ช่ือ myservo เพื่อควบคุม Servo  
  
void setup()  
{  
  myservo.attach(Servo1);    // กําหนดใหใชขา Digital-9 สรางสัญญาณควบคุม Servo  
}  
  
void loop()  
{  
  myservo.write(180);   // กําหนดคาตําแหนงใหกบั Servo = 180 องศา 
}  
 

จะเหน็ไดวาโครงสรางพื้นฐานของภาษาซีที่ใชกับ Arduino นั้น จะประกอบไปดวย 3 สวนใหญๆ  

ดวยกนั คือ 

 

• header ในสวนนี้จะมหีรือไมมีก็ได ถามีตองกาํหนดไวในสวนเร่ิมตนของโปรแกรม ซึ่งสวนของ 

Header  ไดแก สวนที่เปน Compiler Directive ตางๆ รวมไปถึงสวนของการประกาศตัวแปร และ 

คาคงที่ตางๆทีจ่ะใชในโปรแกรม 

• setup() ในสวนนี้เปนฟงกชัน่บังคับที่ตองกําหนดใหมีในทกุๆโปรแกรม ถึงแมวาในบางโปรแกรมจะ

ไมตองการใชงานก็ยงัจําเปนตองประกาศไวดวยเสมอ เพียงแตไมตองเขียนคําส่ังใดๆไวในระหวาง

วงเล็บปกกา { } ที่ใชเปนตัวกําหนดขอบเขตของฟงกชั่น โดยฟงกชั่นนี้จะใชสําหรับบรรจุคําส่ังใน

สวนที่ตองการใหโปรแกรมทาํงานเพียงรอบเดียวตอนเร่ิมตนทาํงานของโปรแกรมคร้ังแรกเทานัน้ ซ่ึง

ไดแกคําส่ังเกีย่วกับการ Setup คาการทํางานตางๆ เชน การกําหนดหนาที่การใชงานของ 

PinMode และการกาํหนดคา Baudrate สําหรับใชงานพอรตส่ือสารอนุกรม เปนตน 

• loop() เปนสวนฟงกชั่นบังคับที่ตองกาํหนดใหมีในทกุๆโปรแกรมเชนเดียวกันกับฟงกชั่น setup( ) 

โดยฟงกชัน่ loop( ) นี้จะใชบรรจุคําส่ังที่ตองการใหโปรแกรมทํางานเปนวงรอบซ้ําๆกนัไปไมรูจบ ซ่ึง

ถาเปรียบเทียบกับรูปแบบของ ANSI-C สวนนี้ก็คือ ฟงกชั่น main( ) นั่นเอง 
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#header 

 

  #include <Servo.h>   
int Servo1 = 9; 
Servo myservo;   

 ↓   

  
setup() 

 Setup() 
{ 
    myservo.attach(9);   
} 

 ↓   

  
loop() 

 Loop() 
{ 
    myservo.write(180);   
} 
แสดง โครงสรางโปรแกรมของ Arduino 

 

จะเหน็ไดสวนแรกซ่ึงถือเปนสวนเร่ิมตนของโปรแกรม ซึ่งจะเรียกวา Header โดยประกอบดวยคําส่ัง 

#include ซึ่งเปนคําส่ังพิเศษที่เรียกวา Compiler Directive ซึ่งมนั ไมใชคําส่ัง สําหรับส่ังงานในโปรแกรม 

ดังนัน้คําส่ังนีจ้ึงไมตองมีเคร่ืองหมายเซมโิคลอนปดทายคําส่ังเหมือนคําส่ังอ่ืนๆ โดย Compiler Directive 

จะใชทาํหนาทีสํ่าหรับบอกให Compiler รับรูเงื่อนไขในการแปลคําส่ังเทานั้น ซึง่ในกรณีคําส่ัง #include จะ

ใชสําหรับบอกให Compiler รับรูวาในการแปลคําส่ังของโปรแกรมนี ้ มีไฟลภายนอกใดบางที่จําเปนตองใช

รวมในการแปลคําส่ังใหกับโปรแกรมนี้ โดย จากตัวอยาง ขางตนจะเปนการบอกให Compiler ทําการผนวก

ไฟล ชื่อ “Servo.h” เขามา ใชเพื่อเรียกใชคําส่ังตางๆที่บรรจุไว เขามาใชงานในโปรแกรม โดยใชรูปแบบ 
 

#include <header.h> 
 

โดยเมื่อพบคําส่ัง #include ตัวแปลภาษาของ Arduino จะไปคนหาไฟลที่ระบุไวในเคร่ืองหมาย<> 

หลังคําส่ัง #include จากตําแหนง Directory ที่เก็บรวบรวม Library ของโปรแกรม Arduino ไว ซึ่งก็คือ 

“..\arduino-0012\hardware\libraries\” เชน เมื่อทาํการติดต้ังโปรแกรมของ Arduino ไวที่ Directoty ที่ชื่อ

วา “c:\arduino-0012” ไฟลภายนอกที่เปน Library Function และ Header ตางๆ จะถูกรวบรวมเก็บไวที ่

“c:\arduino-0012\hardware\libraries\” เมื่อโปรแกรมพบคําส่ัง #include โปรแกรมของ Arduino จะไป

คนหาไฟลตางๆจากตําแหนงของ Directory ที่ชื่อ “c:\arduino-0012\hardware\libraries\” นั่นเอง 

โดยสวนของ Header จะนบัรวมไปถึง คําส่ังสวนที่ใชประกาศสราง ตัวแปร(Variable Declaration) 

และคาคงที ่ (Constant Declaration) รวมทั้ง ฟงกชัน่ตางๆ (Function Declaration) ดวย ซึ่งจากตัวอยาง

ไดแกสวนที่เปนคําส่ัง 
 

int Servo1 = 9; 
Servo myservo;   
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สําหรับสวนทีม่ีความสําคัญและจําเปนที่สุดของโปรแกรม Arduino ที่จําเปนตองมีและจะขาดไมได

ในการเขียนโปรแกรมของ Arduino คือ ฟงกชั่น setup() และ ฟงกชั่น loop() ซึ่งฟงกชัน่ ทัง้ 2 สวนนีม้ี

รูปแบบโครงสรางที่เหมือนกนั แตถกูกําหนดดวยช่ือของฟงกชั่นเปนการเฉพาะ คือ setup() และ loop() โดย 

setup() จะเขียนไวกอน loop() ซึ่งทั้ง 2 ฟงกชัน่นี ้มีขอบเขต เร่ิมตนและส้ินสุด อยูภายใตเคร่ืองหมาย { } 
 

void setup() 
{ 
   . 
   คําสั่งตางๆ ทีต่องการเขียนไวภายใตฟงกชั่น setup() 
  . 
} 
 

 หนาที่ของฟงกชั่น setup() ใน Arduino คือ ใชทําหนาที่เปนสวนของโปรแกรมยอยสําหรับใชบรรจุ

คําส่ังตางๆ ทีใ่ชสําหรับกาํหนดการทํางานของระบบ หรือ กําหนดคุณสมบัติการทาํงานใหกบัอุปกรณตางๆ

ซึ่งคําส่ังทัง้หมดที่บรรจุไวภายใตฟงกชั่นของ setup() นี้ จะถูกเรียกข้ึนมาทาํงานเพยีงรอบเดียวคือตอน

เร่ิมตนการทํางานของโปรแกรม (หลังการรีเซ็ตให MCU เร่ิมตนทํางาน) เทานั้น  โดยคําส่ังที่นยิมบรรจุไวใน

ฟงกชั่นสวนนี ้ ไดแก คําส่ังสําหรับกาํหนดโหมดการทํางานของ Digital Pin หรือ คําส่ังสําหรับ กาํหนด

คุณสมบัติของพอรตส่ือสารอนุกรม เปนตน 
 

void loop() 
{ 
  . 
  คําสั่งตางๆท่ีตองการใหทํางานภายใตฟงกชั่น loop(). 
  . 
} 
 

 หนาที่ของฟงกชั่น loop() ใน Arduino คือใชทําหนาที่เปนสวนของโปรแกรมหลัก สําหรับใชบรรจุ

คําส่ังควบคุมการทาํงานตางๆของโปรแกรม ที่ตองการใชโปรแกรมทํางาน โดยคําส่ังที่บรรจุไวในฟงกชัน่นี ้

จะถูกเรียกข้ึนมาทาํงานซํ้าๆกันตามลําดับและเงื่อนไขทีก่ําหนดไว 

 

ขอสังเกตุ จะเหน็ไดวาโปรแกรมนี้จะประกอบไปดวย คําส่ังทีเ่ขียนข้ึนเองสวนหนึ่ง และ อีกสวน

หนึง่เปน คําส่ังจากภายนอก ที่มกีารสรางและเก็บรวบรวมเปนไฟล ในรูปแบบของ Library Function เก็บ

อยูภายนอกโปรแกรม เมือ่ตองการใชงานก็ส่ังผนวกไฟลนัน้เขามาใชงานในโปรแกรม จากนัน้ก็สามารถ

เรียกใชงานคําส่ังตางๆที่สรางเก็บไวในไฟลนั้นไดตามตองการ 
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ตัวแปรใน Arduino 

 
ตัวแปร หมายถึง กลุมของ ตัวอักษร ตัวเลข และ เคร่ืองหมายใดๆ ทีร่วมกันเปนช่ือ เพื่อใชกําหนด

เปนตัวแทนของคาขอมูลที่เราตองการจะอางถงึในโปรแกรม ทัง้นี้กเ็นื่องจากวาในการทํางานของโปรแกรม

จริงๆนั้นจะใชคาตัวเลขที่ผูใชกําหนดให มาทําการประมวลผล ซึ่งในการเขียนโปรแกรมถาเราตองเขียน

โปรแกรมโดยกําหนดเปนคาตัวเลขใหกบัโปรแกรมตรงๆเลย กจ็ะทาํใหโปรแกรมทีเ่ราเขียนข้ึนเต็มไปดวยคา

ตัวเลขตางๆมากมาย ซึง่ยากตอการอาน ยากตอการทาํความเขาใจ และยากตอการตรวจสอบความถูกตอง 

และอาจทาํใหเกิดความผิดพลาดไดงายดวย ดังนัน้ทกุภาษา จงึยอมใหมีการกําหนดชื่อ ข้ึนมาใชงานแทน

คาตัวเลข เพื่อใหเขียนโปรแกรมไดสะดวกและงายตอการอาน ทําความเขาใจ ไดมากย่ิงข้ึน 

ซึ่งลักษณะของขอมูล อาจมีทั้งแบบที่เปนคาซ่ึงสามารถเปล่ียนแปลงได (variable) หรือ อาจเปน

แบบที่มีคาคงที่ไมสามารถเปล่ียนแปลงได (constant) ในการประกาศใชงานตัวแปร จําเปนตองประกาศ

ชนิดของตัวแปร หรือบางคร้ังอาจมีการกาํหนดคาเร่ิมตนใหกับตัวแปรดวยก็ได 

 
การตั้งชื่อตวัแปรของ Arduino จะยึดหลักของ ANSI-C ทุกประการนั่นก็คือ 

• ชื่อของตัวแปรตองประกอบไปดวยตัวอักษร ตัวเลข และ ยอมใหใชเคร่ืองหมายพิเศษอีก 2 ตัว คือ

เคร่ืองหมาย Under Line ( _ ) และ Dollar Sign ( $ ) มาใชในการต้ังชื่อได โดยช่ือตองเรียงติด

ทั้งหมดหามมกีารเวนวรรค และ มีความยาวไมเกนิ 32 ตัวอักษร 

• ชื่อของตัวแปรที่กําหนด จะใชเฉพาะตัวอักษรทั้งหมด หรือ ตัวอักษรผสมกับตัวเลข  หรือ อาจผสม

กับเคร่ืองหมาย _ และ $ ดวยก็ได แตตองเร่ิมตนช่ือดวยตัวอักษรเปนลําดับแรกเสมอ หามต้ังชือ่

โดยเร่ิมตนดวยตัวเลข หรือ เคร่ืองหมาย 

• ชื่อของตัวแปร ตองกําหนดดวยตัวอักษรที่เปนตัวอักษรพิมพเล็กเทานัน้ และในภาษาซีจะถอืวา 

ตัวอักษรที่เปนตัวอักษรพิมพใหญ และ ตัวอักษรพิมพเล็ก มีความหมายตางกนั เชน “LED” และ 

“led” และ “Led” ภาษาซี จะถือวาเปนคนละช่ือกัน 

• ในการต้ังช่ือตัวแปร หามนาํคําสงวน (Reserve Word) มาใชต้ังชื่อ ซึ่งคําสงวน ไดแก ชื่อคําส่ัง และ 

ชื่อ Internal Function ตางๆที่สรางไวแลวในตัว ภาษา 

 
 

***ขอแนะนํา*** ในการต้ังช่ือตัวแปรที่จะใชในภาษาซี ควรหลีกเล่ียงและไมควรต้ังชื่อตัวแปร ดวย

ชื่อที่เปนตัวอักษร ที่ใช ตัวพิมพเล็ก ทั้งหมด เพราะมีโอกาสไปซํ้ากับคําส่ังของภาษาซีไดงาย 
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คําสงวนตางๆของ Arduino 
 
 ในโปรแกรมภาษาซีของ Arduino นัน้จะมี ประโยค หรือ คําส่ัง ทีก่ําหนดข้ึนมาใชงานไวแลวจํานวน

หนึง่ เมื่อผูใชตองการจะประกาศ สรางตัวแปร หรือ สรางคําส่ัง หรือ ฟงกชั่นตางๆ ข้ึนมาใชงานเอง ก็ตองไม

ต้ังชื่อใหซ้าํกับชื่อของคําส่ังทีม่ีอยูแลวของ Arduino อีก ซึ่งคําส่ังที ่ Arduino กําหนดข้ึนเพื่อใชงานเปนการ

เฉพาะไวแลวนั้นจะถือเปน คําสงวน ทีห่ามไมใหผูใชทาํการประกาศข้ึนมาใชงานใหมอีก เพราะจะไปซํ้ากับ 

คําส่ัง เดิมที่มอียูแลวนัน่เอง ซึ่งคําสงวนของ Arduino ไดแก 
 
คําสงวนทีเ่ปน Constant ของ Arduino 
HIGH LOW INPUT OUTPUT SERIAL DISPLAY PI HALF_PI 
TWO_PI LSBFIRST MSBFIRST CHANGE FALLING RISING false true 
null        

 
คําสงวนทีเ่ปน Port Variables & Constants ของ Arduino 
DDRB PINB PORTB PB0 PB1 PB2 PB3 PB4 
PB5 PB6 PB7 DDRC PINC PORTC PC0 PC1 
PC2 PC3 PC4 PC5 PC6 PC7 DDRD PIND 
PORTD PD0 PD1 PD2 PD3 PD4 PD5 PD6 
PD7        

 
คําสงวนทีเ่ปน Datatypes ของ Arduino 
boolean byte char class default do double int 
long private protected public return short signed static 
switch throw try unsigned void    
 

คําสงวนทีเ่ปนคําสั่ง ของ Arduino 
abs acos += + [] asin = atan 
atan2 & | boolean byte case ceil char 
class , // ?: constrain cos {} -- 
default delay delayMicroseconds / /** . else 
== exp false float floor for < <= 
if ++ != int << < <= log 
&& ! || loop max millis min - 
% /* * new null () PI return 
>> ; Serial  Setup sin sq sqrt -= 
switch tan this true void while begin read 
write print println available digitalWrite digitalRead 
analogRead analogWrite attachInterrupts detachInterrupts 
beginSerial serialWrite serialRead serialAvailable 
printString printInteger printByte printHex 
printOctal printBinary printNewline pulseIn shiftOut 
pinMode     
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ชนิดและประเภทของตวัแปร 
 

ถาหากวาเราจะเปรียบเทียบวา ตัวแปร คือ ภาชนะสําหรับบรรจุส่ิงของ และ ขอมูล คือ ส่ิงของที่เรา

ตองการจะเกบ็ จะเหน็ไดวา ส่ิงของตางๆรอบๆตัวเรานั้น จะมีคุณสมบัติที่แตกตางกันไป ดังนัน้ในการเลือก

ภาชนะสําหรับใชบรรจุส่ิงของ เราก็จําเปนตองเลือกชนิดของภาชนะใหมีความเหมาะสมที่จะใชเก็บส่ิงของ

ดวย ซึง่ส่ิงแรกที่ตองพิจารณาคือ เราจะตองรูจักคุณสมบัติของส่ิงของที่ตองการจะจัดเก็บ และ จุดประสงค

การใชงาน กอน จากนัน้จึงจัดหาภาชนะที่มี ขนาด และ รูปทรงของภาชนะ เหมาะสมที่จะใชเก็บส่ิงของ 

เพื่อใหสามารถจัดเก็บ และ นําส่ิงของออกมาใชงาน ไดอยางงายประหยัดมากที่สุด 

ในภาษาซีนัน้ มีการกาํหนด และ จําแนก ชนิดของตัวแปร ไวเปน 5 ชนิดดวยกัน โดยแตละชนิดจะมี

คุณสมบัติการใชงานที่ตางกนั เพื่อใชในการเก็บขอมูลที่มรูีปแบบแตกตางกนั คือ 
 

• char ใชเก็บขอมูลที่เปนตัวอักษร (character) ใชเก็บขอมูลที่เปนเลขจํานวนเต็มได 256 คา 

• int ใชเก็บขอมูลที่เปนเลขจํานวนเต็ม (integer) ใชเก็บขอมูลที่เปนเลขจํานวนเต็มได 65536 คา 

• float ใชเก็บขอมูลทีเ่ปนเลขทศนิยมแบบ Single Precision  

• double ใชเก็บขอมูลที่เปนเลขทศนิยมแบบ Double Precision ซึ่ง สามารถเก็บคาตัวเลขทศนิยม

ที่มีความละเอียดและถูกตองของทศนิยมมากวาแบบ float ถึง 2 เทา 

• void ใชเก็บตัวแปรที่ไมมคีา 
 

 ชนิดตัวแปร จํานวนบิต คาขอมูลที่เก็บได  
 char 8 -128 ถึง +127  

 int 16 -32768 ถึง +32767  

 float 32 3.4E-38 ถึง 3.4E+38  

 double 64 1.7E-308 ถึง 1.7E+308  

 void 0 ไมมีคา  

 

ตารางแสดงคุณสมบัติของตัวแปรของภาษาซี 
 

โดยในการประกาศสรางตัวแปรข้ึนมาใชงานของภาษาซีนั้นจะใชรูปแบบดังนี ้
 

type name 
  • type  หมายถงึ  ชนิดของตัวแปร 

  • name  หมายถงึ  ชื่อของตัวแปร 
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คุณสมบตัิเฉพาะของตวัแปร 
 

สําหรับตัวแปรชนิดที่ใชเก็บคาเลขจํานวนเต็ม (char และ int) นั้น ในภาษาซี ไมไดมีการจําแนก ชนิด

ของตัวแปรเพือ่ใชเก็บคาตัวเลขที่เปน คาบวก หรือ คาลบ เปนการเฉพาะ แตภาษาซี จะใชวิธีการเพิ่ม คําส่ัง

สําหรับกาํหนดคุณสมบัติเฉาพะใหกับตัวแปรไวอีก 4 คําส่ัง สําหรับใชกําหนดคุณสมบัติของตัวแปรแบบนี้ 

ใหมีคุณสมบัติที่เฉพาะเจาะจงลงไปอีกเปนตนวา จะใชตัวแปรในการเก็บคาตัวเลขที่เปนคาบวกอยางเดียว 

หรือตองการเก็บคาตัวเลขแบบคิดเคร่ืองหมายดวย เพือ่ใหผูใชสามารถปรับแกคุณสมบัติในการใชงานของ

ตัวแปรใหมีคุณสมบัติใกลเคียงกับความตองการใชงานมากข้ึนไปอีก และเพื่อจาํกัดขอบเขตการใชงานของ

ตัวแปรใหตรงกับจุดประสงคมากยิง่ข้ึน และยังเปนการชวยใหประหยัดจํานวนของหนวยความจําที่ใชสราง

ตัวแปรดวยและทําใหโปรแกรมทํางานไดเร็วข้ึนกวาเดิมอีกดวย โดยในภาษาซีจะมคํีาส่ัง ที่ใชสําหรับระบุ

คุณสมบัติเฉพาะของตัวแปรที่ใชเก็บคาเลขจํานวนเต็ม 4 คําส่ัง คือ 

 

• unsigned ใชระบุใหเก็บคาเลขจํานวนเต็มในตัวแปรเฉพาะคาที่เปนบวกเทานัน้ 

• signed ใชระบุใหเก็บคาเลขจํานวนเต็มในตัวแปรทั้งคา บวก และ ลบ 

• short ใชระบุใหเก็บคาเลขจํานวนเต็มในตัวแปรที่มีคานอยกวา int 

• long ใชระบุใหเก็บคาเลขจํานวนเต็มในตัวแปรที่มีคามากกวา int เปน 2 เทา 

 

โดยคําส่ังทั้ง 4 นี้จะใชนําหนาชนิดของตัวแปร เพื่อบอกให Compiler รับรูวาตัวแปรที่เราประกาศสราง

ข้ึนมาใชงานนัน้ มีคุณสมบัติเปนอยางไรเชน 

 
char ch1;   //กําหนดให ch1 เก็บคา -128 ถึง +127 
sign char ch2;  //กําหนดให ch2 เก็บคา -128 ถึง +127 
unsigned char ch3;  //กําหนดให ch3 เก็บคา 0 ถึง 255 
int num1;   //กําหนดให num1 เก็บคาได -32768 ถึง +32767 
signed int num2;  //กําหนดให num2 เก็บคาได -32768 ถึง +32767 
unsigned int num3;  //กําหนดให num3 เก็บคาได 0 ถึง 65535 
short int num4;  //กําหนดให num4 เก็บคาได -32768 ถึง +32767 
sign short int num5; //กําหนดให num5 เก็บคาได -32768 ถึง +32767 
unsigned short int mum6; //กําหนดให num6 เก็บคาได 0 ถึง 65535 
long int num7;     //กําหนดให num7 เก็บคาได -2147483648 ถึง +2147483647 
signed long int num8; //กําหนดให num8 เก็บคาได -2147483648 ถึง +2147483647 
unsigned long int num9; //กําหนดให num9 เก็บคาได 0 ถึง +4294967925 
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 ชนิดตัวแปร จํานวนบิต คาขอมูลที่เก็บได  

 char 8 -128 ถึง +127  

 signed char 8 -128 ถึง +127  

 unsigned char 8 0 ถึง +255  

 int 16 -32768 ถึง +32767  

 signed int 16 -32768 ถึง +32767  

 unsigned int 16 0 ถึง 65535  

 short int 16 -32768 ถึง +32767  

 signed short int 16 -32768 ถึง +32767  

 unsigned short int 16 0 ถึง 65535  

 long int 32 -2147483648 ถึง +2147483647   

 signed long int 32 -2147483648 ถึง +2147483647   

 unsigned long int 32 0 ถึง +4294967295  

 float 32 3.4E-38 ถึง 3.4E+38  

 double 64 1.7E-308 ถึง 1.7E+308  

 long double 80 3.4E-4932 ถึง 3.4E+4932  
 

ตารางสรุป คุณสมบัติของตัวแปรแบบตางๆตามมาตรฐานของ ANSI-C 
 

 

 

หมายเหตุ ตามปรกติแลว การประกาศตวัแปรในภาษาซีนั้น ถาใชรูปแบบการประกาศตัวแปรโดย

ไมกําหนด คุณสมบัติเฉพาะ ของตัวแปรดวย ตัว C-Compiler จะถือวาตัวแปรนัน้เปนตัวแปรแบบ sign โดย

อัตโนมัติ อยูแลว ตัวอยางเชน การใชรูปแบบ int หรือ sign int จึงถือวามีความหมายแบบเดียวกนั ซึง่

สวนมากแลวจะนิยมใช int แทน signed int เพราะเขียนไดส้ันกวาแตมีความหมายเหมือนกัน แตเมื่อ

ตองการใหคิดเคร่ืองหมายจงึใช unsigned นําหนาชนิดของตัวแปรทีป่ระกาศไวแทน 
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การกําหนดชนิดตัวแปรขึน้มาใชงานเอง 
 
 นอกจากตัวแปรตามมาตรฐานของ ANSI-C ทัง้ 5 ชนดิที่กลาวไปแลวนัน้ ภาษาซี ยงัยอมใหผูใช

สามารถกําหนดชนิดตัวแปร ข้ึนมาใชงานไดเองดวย โดยใชคําส่ัง typedef โดยมีรูปแบบการใชงานดังนี ้
 

typedef type name  
• type  คือ  ชื่อของชนิดตัวแปรที่ตองการสรางข้ึนใหม 

• name  คือ  ชื่อที่ใชเรียกชนิดตัวแปรจริง(ตัวแปรมาตรฐาน) 
 

 โดยวิธีการนี้จะชวยใหเราสามารถกําหนด ชื่อชนิดของตัวแปร แบบใหมๆข้ึนมาใชงานไดเอง ใน

แบบที่เราตองการ ซึ่งในกรณี C-Compiler ของ AVR และ Arduino เอง ก็มกัใชวธิีการนี้ เพื่อประกาศสราง 

ชื่อชนิดของตัวแปร แบบใหมข้ึนมาใชงาน ซึ่งจุดประสงคหลักก็เพื่อ ลดความยาวในการพิมพคําส่ัง ในการ

เขียนโปรแกรมใหส้ันลงเทานั้นเอง ตัวอยางของ ชื่อชนดิของตัวแปร แบบใหมๆทีพ่บเห็นในภาษาซขีอง AVR 

และ Arduino ที่จะพบเหน็ไดบอยๆ ไดแก int8_t, uint8_t, int16_t, uint16_t, int32_t, uint32t,.... 

 โดยถาตองการจะทราบวา ชื่อชนิดของตัวแปร แบบใหมๆที่พบเหน็นี ้ เมื่อเทียบกบั ชื่อของชนิดตัว

แปรของ ภาษาซี ตามมาตรฐานของ ANSI-C แลวมันคือ อะไร ในกรณีของ Arduino สามารถตรวจสอบได

จากไฟล “stdint.h” ที่อยูใน “c:\arduino-0012\hardware\tools\avr\avr\include” ซึ่งเมื่อตรวจสอบดูใน

ไฟลของ “stdint.h” ดูก็จะพบ บรรทัด คําส่ังที่ใชประกาศสราง ชื่อของชนิดตัวแปร ใหมๆข้ึนมาใชงาน เชน 
 

typedef signed char int8_t; 
typedef unsigned char uint8_t; 
typedef signed int int16_t; 
typedef unsigned int uint16_t; 
typedef signed long int int32_t; 
typedef unsigned long int uint32_t; 
. 
. 
. 
 

 จากตัวอยางขางตนจะเห็นไดวา ในความเปนจริงแลว ชื่อชนิดของตัวแปร แบบใหมๆทีม่ีการ

ประกาศสรางข้ึนมาใชงานของ Arduino นั้น ในความเปนจริงแลว มนัก็เปนแคการกําหนดช่ือใหมๆข้ึนมา

เทานั้น แตคุณสมบัติการใชงานก็จะยังคงเหมือนกบัตัวแปรที่ใชใน ภาษาซีมาตรฐานตามแบบของ ANSI-C 

อยูเหมือนเดิม ซึง่จุดประสงคจริงๆไมไดตองการสรางชนิดของตัวแปรแบบใหมข้ึนมาใชงาน แตใชเพื่อลด

ความยาวของช่ือ ใหส้ันลง เพื่อที่เวลาเขียนโปรแกรมจะใชพิมพคําส่ังไดส้ันกระชับข้ึน คือ แทนท่ีจะตองพิมพ

คําส่ังยาวๆ อยาง unsigned long int ก็ใชชื่อ int32_t แทน ซึ่งมีความหมายเหมือนกันทุกประการ 

แตเขียนในรูปแบบที่ส้ันและกระชับกวากนัเทานั้นเอง 
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สรุปชนิดของตัวแปรใน Arduino ท่ีใชบอยๆ 
 

• boolean ใชเก็บคาขอมูล เพียง 2 จํานวน คือ TRUE (จริง) และ FALSE (เท็จ) 

• char ใชเก็บคาขอมูลขนาด 8 บิต ใชสําหรับเก็บคารหัสของตัวอักษร ซึ่งสามารถกําหนดเปนคา 

หรือ เขียนตัวอักษรไวภายใตเคร่ืองหมาย ฟนเด่ียวก็ได เชน ‘A’ หรือ 0x41 หรือ 65  

• byte ใชเกบ็คาขอมูลขนาด 8 บิตที่เปนคาจํานวนเต็มแบบไมคิดเคร่ืองหมาย(เหมือนกนักบั 

unsigned char ในภาษาซี) ซึ่งสามารถเก็บคาขอมูลได 256 คา คือ 0-255 

• int หรือ Integer ใชเก็บคาขอมูลขนาด 16บิต ที่เปนคาจํานวนเต็ม แบบคิดเคร่ืองหมาย โดย

สามารถใชเกบ็ขอมูลได 65536 คา คือ -32768 ถึง +32767 

• unsigned int ใชเก็บคาขอมูลขนาด 16บิต ที่เปนคาจํานวนเต็ม แบบไมคิดเคร่ืองหมาย โดย

สามารถใชเกบ็ขอมูลได 65536 คา คือ 0-65535 

• long ใชเก็บคาขอมูลขนาด 32บิต ที่เปนคาเลขจํานวนเต็มแบบคิดเคร่ืองหมาย โดยสามารถใช

เก็บขอมูลได 4294967296 คา คือ -2,147,483,648 ถึง 2,147,483,647 

• unsigned long ใชเก็บคาขอมูลขนาด 32บิต ที่เปนคาเลขจํานวนเต็มแบบไมคิดเคร่ืองหมาย 

โดยสามารถใชเก็บขอมูลได 4294967296 คา คือ 0 ถึง  4,294,967,295 

•  float ใชเกบ็คาขอมูลที่เปนเลขทศนิยมแบบคิดเคร่ืองหมายขนาด 32 บิต โดยสามารถเก็บคาได

ระหวาง 3.4E-38 ถึง 3.4E+38 (-3.4028235E+38 ถึง 3.4028235E+38) 

• double ใชเก็บคาขอมูลทีเ่ปนเลขทศนิยมเชนเดียวกนักับ float แตมีคาความละเอียดกวา float 

ถึง 2 เทา สามารถเก็บคาไดมากถงึ 1.7E+308 

• void เปนตัวแปรแบบที่ไมมีการเก็บคาใดๆ คือ ไมมีคานัน่เอง 

• arrays เปนตัวแปรที่ใชเก็บขอมูลหลายๆคาไวในตัวแปรตัวเพียงชือ่เดียว แตมตัีวเลขสําหรับชี้

ตําแหนงการเก็บขอมูลตางกัน โดยตัวเลขที่ใชทําหนาที่เปนตัวช้ีตําแหนงของขอมลู เรียกวา Index 

Number โดยคาลําดับของขอมูลในตัวแปร array ตําแหนงแรกจะมีคาเปน ศูนยเสมอ 

• string เปนตัวแปรใชเก็บขอความ หรือ ตัวอักษรหลายๆตัว ซึง่ string ก็คือ array ของตัวแปร

แบบ char นั่นเอง 

• pointer เปนตัวแปรที่ไมไดใชเก็บขอมูล แตใชเกบ็คาตําแหนงแอดเดรสของหนวยความจําที่ใช

สรางเปนตัวแปรสําหรับเก็บขอมูล ซึ่งตัวแปรแบบนี้จะใชทําหนาทีเ่ปนตัวช้ีไปยงัตําแหนงแอดเดรส

ของตัวแปรอ่ืนๆอีกทีหนึ่ง 

 
 




