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ใบความรู้เรื่อง  
การเขียนโปรแกรมสื่อสารทางพอร์ตอนุกรม 

1. ฟังก์ชั่นก ำหนดควำมเร็วในกำรสื่อสำรทำงพอร์ตอนุกรม เพื่อให้สำมำรถสื่อสำรระหว่ำงอุปกรณ์ทั้ง
สองฝั่งได้จะต้องก ำหนดอัตรำเร็วในกำรสื่อสำรหรือเรียกว่ำอตัรำบอด (Baudrate) ซึ่งคำ่ควำมเร็วนั้นมีหน่วย
เป็นบิตต่อวินำที (bps: bit per second) คำ่ควำมเร็วนีไ้ด้แก่ 300, 600, 1200, 2400, 4800, 9600, 14400, 
19200, 28800, 38400, 57600, หรือ 115200 
 
 

speed: ตัวเลขของอตัรำเร็วในกำรสื่อสำรผ่ำนพอร์ตอนุกรม 
ตัวอย่าง เช่น 

Serial.begin(9600); หมายถึง ก ำหนดอัตรำเร็วของกำรสื่อสำรทำงพอร์ตอนุกรมเป็น 9600 บิตต่อ 1 วินำท ี
 
2. ฟังก์ชั่นส่งข้อมูลออกพอร์ต เป็นฟังก์ชัน่ที่ใช้ในกำรส่งขอ้มูลออกทำงพอร์ตอนุกรมหรืออำจเรียกว่ำ

ฟังก์ชัน่พิมพ์ ขอ้มูลออกทำงพอร์ตเพื่อแสดงผลที่จอคอมพวิเตอร์ที่เชื่อมต่อกับวงจร Arduino ฟังกช์ัน่น้ีเมื่อ
พิมพเ์สร็จตวั คอร์เซอร์จะรออยูท่ี่ท้ำยสิ่งทีพ่ิมพน้ั์น ๆ 

 
 
 
 

ตัวอย่าง เช่น ก าหนดให้ A=20  

 Serial.print(A)  ผลที่ได้คือแสดงข้อควำม 20 

Serial.print(78)  ผลที่ได้คือแสดงข้อควำม 78 
Serial.print("Hello")  ผลที่ได้คือแสดงข้อควำม Hello 

 
  3. ฟังก์ชั่นส่งข้อมูลออกพอร์ต คล้ำยกบัฟังก์ชั่น Serial.print ต่ำงกันตรงที่เมื่อพิมพ์เสร็จตัวเคอร์เซอร์
ขึน้มำรอยงับรรทดัใหม่ ดงันั้นเมื่อสั่งพิมพ์ครัง้ถดัไปข้อมูลที่ปรำกฏจะอยู่ที่บรรทัดใหม่ แทนที่จะต่อทำ้ยหมือน
กับฟังก์ชัน่ Serial.print 
 
 
ตัวอย่าง เช่น ก าหนดให้ A=20  

 Serial.println(A)  ผลที่ได้คือแสดงข้อควำม 20 

Serial.println(78)  ผลที่ได้คือแสดงข้อควำม 78 
Serial.println("Hello")  ผลที่ได้คือแสดงข้อควำม Hello 

Serial.begin(speed); 

Serial.print(val) 

Serial.print(val, format) 

Serial.println(val) 

Serial Monitor 
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เพื่อนที่ให้ค ำแนะน ำ……………………………………………………………………. 

แบบฝึกทักษะที่ 2.1 
การเขียนโปรแกรมสื่อสารทางพอร์ตอนุกรม 

1. ตัวอย่าง กำรเขียนโปรแกรมบวกตัวเลข 2 จ ำนวน โดยก ำหนดให้ A=20, B=30 จำกนั้นแสดงผลลพัธ์ออก

ทำงหน้ำต่ำง Serial Monitor      

2. เขียนล ำดับกำรท ำงำนโดยใช้รหัสล ำลอง หรือผังงำนได้ดังนี้ 
รหัสล าลอง 

เริ่มต้น         
1. ประกำศตัวแปร A,B และ C เป็นเลขจ ำนวนเต็ม  
2. ก ำหนดตัวแปร A มีค่ำเท่ำกับ 20 
3. ก ำหนดตัวแปร B มีค่ำเท่ำกับ 30 
4. ค ำนวณ C=A+B 
5. ก ำหนดควำมเร็วในกำรสื่อสำรพอร์ตอนุกรมเท่ำกับ 9600 
6. แสดงผลลัพธ์ C 

จบการท างาน 
 

ผังงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

เริ่มต้น 

ก ำหนดตัวแปร A,B,C เป็นเลขจ ำนวนเต็ม (int) 

ก ำหนด A มีค่ำเท่ำกับ 20 

ค ำนวณ C=A+B 

ก ำหนด B มีค่ำเท่ำกับ 30 

แสดงผลลัพธ์ C 

จบกำรท ำงำน 

ควำมเร็วในกำรสื่อสำรพอร์ตอนุกรมเท่ำกับ 9600 
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เพื่อนที่ให้ค ำแนะน ำ……………………………………………………………………. 

3. เขียนโค้ดค ำสั่งโปรแกรมที่ใช้ในกำรทดลอง 

ค าสั่ง ค าอธิบายโปรแกรม 

1 int A,B,C; //ประกำศตัวแปร A,B และ C เป็นเลขจ ำนวนเต็ม 

2 void setup() {  

3   A=20; //ก ำหนด A มีค่ำเท่ำกับ 20 

4   B=30; //ก ำหนด B มีค่ำเท่ำกับ 30 

5   C=A+B; //ค ำนวณ C=A+B 

6   Serial.begin(9600); // ก ำหนดอัตรำเร็วของกำรสื่อสำรเป็น 9600 บิตต่อ 1 วินำที 

7   Serial.print(“A+B= ”); //แสดงข้อควำม A+B= 

8   Serial.print(C); //แสดงผลลัพธ์ C 

9 }    

10 void loop() {  

11 }  

 
4. ท ำกำรอัพโหลด 
5. ทดลองกดสวิตซ์จำกนั้นสังเกตผลกำรทดลอง 
 
6. บันทึกผลการทดลอง 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Serial Monitor (COM3) 
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เพื่อนที่ให้ค ำแนะน ำ……………………………………………………………………. 

แบบฝึกทักษะที่ 2.2 
การเขียนโปรแกรมสื่อสารทางพอร์ตอนุกรม 

โจทย ์จงเขียนโปรแกรมค ำนวณหำพื้นที่วงกลมเมื่อก ำหนดเส้นผ่ำศูนย์กลำงของวงกลมมีควำมยำว 14 หน่วย 
1. เขียนล ำดับกำรท ำงำนโดยใช้รหัสล ำลองได้ดังนี้ 
 เริ่มต้น 

1. ก ำหนดตัวแปร Area เป็นชนิด……………. 
2. ก ำหนดค่ำคงที่ PI=…………………………….. 
3. ก ำหนดตัวแปร R=……………………………… 
4. ค ำนวณ Area=………………………………….. 
5. ก ำหนดอัตรำเร็วของกำรสื่อสำรเป็น 9600 บิตต่อ 1 วินำที 
6. แสดงผลลัพธ…์………………………………….. 

จบการท างาน 
2. เขียนโค้ดค ำสั่งโปรแกรมที่ใช้ในกำรทดลอง 

ค าสั่ง ค าอธบิายโปรแกรม 
1 float …………………….. //ประกำศตัวแปร Area และ R เป็นเลขจ ำนวนจริง 
2 #define …………………….. // ก ำหนดค่ำคงที่ PI=3.14 
3 void setup() {  
4   …………………………………… ; //ก ำหนด R มีค่ำเท่ำกับ 7 
5   Area =……………………………… ; //ค ำนวณ Area=……………………………………………………………. 
6  // ก ำหนดอัตรำเร็วของกำรสื่อสำรเป็น 9600 บิตต่อ 1 วินำท ี
7  //แสดงข้อควำม Area = 
8  //แสดงผลลัพธ์ Area 
9 }    
10 void loop() {  
11 }  

 
3. บันทึกผลการทดลอง 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Serial Monitor (COM3) 
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แบบฝึกทักษะที่ 2.3 

การเขียนโปรแกรมสื่อสารทางพอร์ตอนุกรม 
โจทย ์จงเขียนโปรแกรมแสดงชื่อ นำมสกุล และอำยุ โดยก ำหนดให้ตัวแปร Age เก็บข้อมูลอำยุของนักเรียน 
1. เขียนล ำดับกำรท ำงำนโดยใช้รหัสล ำลอง หรือผังงำนได้ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. เขียนโค้ดค ำสั่งโปรแกรมที่ใช้ในกำรทดลอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. บันทึกผลกำรทดลอง 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Serial Monitor (COM3) 
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