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บทที่ 1 ที่มำ และ ควำมส ำคัญของโครงงำน 

 ปัจจุบันเทคโนโลยีสำรสนเทศและคอมพิวเตอร์เข้ำมำมีบทบำทใน

ชีวิตประจ ำวันเป็นอย่ำงมำก ถ้ำพิจำรณำแล้วอุปกรณ์ไฟฟ้ำต่ำงๆ ก็ล้วนแต่มี

คอมพิวเตอร์เข้ำมำเกี่ยวข้องทั้งนั้น เช่น แอร ์โทรทัศน์ ตู้เย็นและ เครื่อง

ซักผ้ำ เรำสำมำรถควบคุมเครื่องใช้ไฟฟ้ำเหล่ำนี้ให้ปิด หรือเปิดได้โดย

อัตโนมัติ หลำยคนสับสนว่ำ อุปกรณ์ไฟฟ้ำที่เรำใช้กันนั้น มีคอมพิวเตอร์มำ

เกี่ยวข้องได้ยังไง อันดับแรกเรำต้องมำท ำควำมเข้ำใจก่อนว่ำ คอมพิวเตอร์

คืออะไร จำกรำกศัพท์ของค ำว่ำ computer นั้นมำจำกค ำว่ำ compute   

แปลว่ำ ค ำนวณ คอมพิวเตอร์ประกอบด้วย หน่วยรับเข้ำ หน่วยประมวลผล 

หน่วยส่งออก หน่วยควำมจ ำหลัก และหน่วยควำมจ ำรอง 
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 ดังนั้นอุปกรณ์ที่มีระบบคอมพิวเตอร์จะต้องประกอบด้วย

หน่วยต่ำงๆ เหล่ำนี้ ซึ่งอุปกรณ์ที่ใช้ในชีวิตประจ ำวันก็จัดวำ่มีระบบ

คอมพิวเตอร์ แต่จะแตกต่ำงกันตรงที่ขนำด รูปร่ำง และวิธีกำรใช้งำน

ในปัจจุบันระบบคอมพิวเตอร์ขนำดเล็กได้ถกูพัฒนำจนอยู่บนไอซีเพียง

ตัวเดียว เรียกว่ำ ไมโครคอนโทรลเลอร์ ซึ่งถือว่ำเป็นหัวใจส ำคัญของ

กำรท ำงำน เรำสำมำรถใช้ ไมโครคอนโทรลเลอร์สร้ำงและควบคุมสิ่ง

ต่ำงๆ ได้ ไม่ว่ำจะเป็นอุปกรณ์ภำยในบ้ำน เช่น เรำสำมำรถควบคุม

แอรใ์ห้ลดอุณหภูมิอัตโนมัติเมื่อมีเมื่ออำกำศร้อน หรือ สำมำรถสั่ง

ปิด-เปิดไฟด้วยเสียง เป็นต้น 
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 ไมโครคอนโทรลเลอร์ประกอบด้วย 6 ส่วน ได้แก่ ส่วนประมวลผล 

(CPU) ส่วนควำมจ ำหลัก (RAM) ส่วนควำมจ ำรอง 

(EEROM/EPROM/PROM/ROM) ส่วนรับเข้ำและส่งออก (input/output) ส่วน

จับเวลำ (timer) และส่วนควบคุมกำรขัดจังหวะกำรท ำงำน (interrupt 

controller) จะเห็นว่ำ จำกส่วนประกอบของไมโครคอนโทรลเลอร์นั้น 

ไมโครคอนโทรลเลอร์เป็นคอมพิวเตอร์ประเภทหนึ่งเพรำะมีหน่วยรับเข้ำ 

หน่วยประมวลผล หน่วยส่งออก และหน่วยควำมจ ำ แต่จะมีกำรรับข้อมูล 

เป็นสัญญำณดิจิทัล เรำสำมำรถควบคุมไมโครคอนโทรลเลอร์ให้ท ำงำนได้ 

โดยใช้โปรแกรมภำษำต่ำง ๆ เช่น C   Basic Cobol 
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วัตถุประสงค ์  

 1.เพื่อสร้ำงสื่อกำรสอนมำใช้ในกำรประกอบกำร

เรียนของนักเรียนที่เรียนคอมพิวเตอร์ 

 2.เพื่อใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์มำสร้ำงและควบคุม

โปรแกรมของสิ่งต่ำงๆ 

 3.เพื่อศึกษำควำมสำมำรถของตัวชุดกล่องสมองกล 

 4.เพื่อกำรคิดค้นกำรท ำกริ่งที่หลำกหลำย  

 

ขอบเขตโครงงำน  

 1.จัดท ำโดยเจำะจงกลุ่มของชุดกล่อง

สมองกลเท่ำนั้น 

 2.จัดท ำโดยใช้หลักตำมกำรท ำกริ่ง

ทั่วไป เท่ำนั้น 
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บทที่ 2 เอกสำรที่เกี่ยวข้อง 

ชุดสมองกล IPST-MicroBOX 

 ชุดสมองกล IPST-MicroBOX เป็นชุดแผงวงจร

เอนกประสงค์ที่ใช้อุปกรณ์ควบคุม โปรแกรมได้ขนำดเล็กที่เรียกว่ำ

“ไมโครคอนโทรลเลอร”์(microcontroller) ท ำงำนร่วมกับวงจร

เชื่อมต่อ คอมพิวเตอร์เพื่อกำรโปรแกรมและสื่อสำรข้อมูล โดยใน

ชุดประกอบด้วย แผงวงจรควบคุมซึ่งมี ไมโครคอนโทรลเลอร์เป็น

อุปกรณ์หลัก,แผงวงจรโปรแกรมไมโครคอนโทรลเลอร,์กลุ่มของ

แผงวงจร 
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อุปกรณ์แสดงผลกำรท ำงำนหรืออุปกรณ์เอำต์พุต อำทิ แผงวงวจร

แสดงผลด้วยไดโอดเปล่งแสงสองสี, แผงวงจรแสดงผลตัวเลข 4หลัก,

แผงวงจรขับแสงอินฟรำเรด,แผงวงจรขับมอเตอร์ และแผงวงจรขับ

รีเลย์ รวมถึงแผงวงจรอุปกรณ์ตรวจจับสัญญำณหรือเซนเซอร์(sensor) 

ซึ่งมีด้วยกันหลำกหลำยรูปแบบ ดังนั้นจึงสำมำรถน ำชุดกล่องสมองกล 

IPST-MicroBOX นี้มำใช้ในกำรเรียนรู้, กำรทดลองและพัฒนำโครงงำน

ทำง 

วิทยำศำสตร์ที่เกี่ยวข้องกับระบบควบคมุอัตโนมัติได้อย่ำงสะดวกและมี

ประสิทธิภำพสูง 
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ส่วนประกอบของไมโครคอนโทรลเลอร ์

 ไมโครคอนโทรลเลอร์ประกอบด้วย 6 ส่วน ได้แก่  

 ส่วนประมวลผล (CPU) 

 ส่วนควำมจ ำหลัก (RAM)  

 ส่วนควำมจ ำรอง (EEROM/EPROM/PROM/ROM)  

 ส่วนรับเข้ำและส่งออก (input/output)  

 ส่วนจับเวลำ (timer)  

 ส่วนควบคุมกำรขัดจังหวะกำรท ำงำน (interrupt controller) 



 NEXT ‘ 

จะเห็นว่ำ จำกส่วนประกอบของไมโครคอนโทรลเลอร์

นั้น  ไมโครคอนโทรลเลอร์เป็นคอมพิวเตอร์ประเภทหนึ่ง

เพรำะมีหน่วยรับเข้ำ  หน่วยประมวลผล หน่วยส่งออก  

และหน่วยควำมจ ำ แต่จะมีกำร  รับข้อมูล เป็นสัญญำณ

ดิจิทัล เรำสำมำรถควบคุมไมโครคอนโทรลเลอร์ให้ท ำงำน

ได้ โดยใช้โปรแกรมภำษำต่ำง ๆ เช่น C   Basic Cobol 
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อุปกรณช์ดุกลอ่งสมองกล IPST-Micro Box 

1. แผงวงจรหลัก IPST-SE ของชุดกล่องสมองกล IPST-MICROBOX(SE) 

 อุปกรณ์หลักที่ใช้ในกำรเรียนรู้กล่องสมองกลคือชดุกล่องสมองกล 

IPST-MicroBOX(SE) ที่มีแผงวงจรหลักชื่อ IPST-SE มีหน้ำตำแสดงดังรูป

พร้อมค ำอธิบำยของส่วนประกอบต่ำงๆ แผงวงจร IPST-SE เป็น

แผงวงจรขนำดเล็กที่มีไมโครคอนโทรลเลอร์เบอร์ ATmega644P เป็น

หัวใจหลักในกำรควบคุมกำรท ำงำน โดยตัวควบคุมหลักหรือ

ไมโครคอนโทรลเลอร์จะได้รับกำรโปรแกรมผ่ำนทำงพอร์ต USB ด้วย

ซอฟต์แวร์ Wiring IDE 1.0 
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2. ไมโครคอนโทรลเลอร์ขนำด 8 บิตเบอร์ATMEGA16 ของ Atmel 

 สำมำรถเขียนโปรแกรม ควบคุมและพัฒนำกำรท ำงำนได้ด้วย

ภำษำแอสเซมบล,ี เบสิก  และ C โดยในที่นี้จะเน้นไปที ่

โปรแกรมภำษำ C ภำยในมีโมดลูแปลงสัญญำณอะนำลอกเป็นดิจิตอล  

ควำมละเอียด 10 บิต  ให้ค่ำของข้อมูลในช่วง 0 ถึง 1,023  

 สำมำรถน ำมำต่อกับแผงวงจรตรวจจับที่ให้ผลกำรท ำงำนเป็น

แรงดันไฟฟ้ำ มีหน่วยควำมจ ำโปรแกรมแบบแฟลช 16  กิโลไบต์ โปรแกรม

ใหม่ได้ 10,000 ครั้งด้วยกระบวนกำรโปรแกรมในวงจร หรอื ISP (In-System 

Programming) ผ่ำนทำงจุดต่อ ISP  มีหน่วยควำมจ ำข้อมูลอีอีพรอม 512 ไบต์

และหน่วยควำมจ ำข้อมูลแรม 1  กิโลไบต์ 



 NEXT ‘ 

 สัญญำณนำฬิกำหลัก 16MHz จำกคริสตอล มีจุดต่อพอร์ตแบบ 3 

ขำ  (ขำไฟเลี้ยง, สัญญำณ และกรำวด์)   จ ำนวน 24 จุด แบ่งเป็นขำ

พอร์ตดิจิตอล 16 จุด  และขำพอร์ตแบบดิจิตอลหรืออะนำลอก(ก ำหนด

ได)้ 8 จุดและมีจุดต่อขำพอร์ต C แบบ 10 ขำ  (ขำไฟเลี้ยง, สัญญำณ 

8 ขำคือ PC0  ถึง PC7 และกรำวด์) จ ำนวน 1 จุด มีจุดต่อขำพอร์ตของ

ไมโครคอนโทรลเลอร์เพ่ือกำรขยำยระบบ ใช้ไฟเลี้ยงในย่ำน +6 ถึง +12V 

กระแส 500mA มีวงจรควบคุมแรงดันคงที่ +5V สำมำรถป้อนไฟเลี้ยง

แผงวงจรผ่ำนทำงแจ๊กอะแดปเตอร์ และจำกเทอร์มินอลบล็อกมีสวิตช์ 

RESET กำรท ำงำน 
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3. แผงวงจรสวิตช์ : SWITCH  มีสวิตช์พร้อมไฟแสดงผลให้เอำต์พุต 2 

แบบคือ ที่ช่อง HIGH  ถ้ำกดสวิตช์จะส่งลอจิก”1” ไฟสีแดงติดที่ช่อง 

LOW  ถ้ำกดสวิตช์จะส่งลอจิก “0” ไฟสีเขียวติด ถ้ำไม่มีกำร

กด   LED ดับ ลอจิกที่ได้ก็จะได้ผลกลับกัน 

4. แผงวงจรตรวจจับแสง : LDR Light sensorใช้

ตรวจจับแสงสว่ำง เลือกเอำต์พุตได้ 2 แบบคือ 

แรงดันเอำต์พุตเพ่ิม  เมื่อแสงตกกระทบ  

แรงดันเอำต์พุตลดลง เมื่อแสงตกกระทบ 
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5. แผงวงจรก ำเนิดแสงอินฟรำเรด : Infrared LED ใช้ LED เปล่งแสง

อินฟรำเรด 3 มม. ใช้งำนได้ 2 แบบคือ  

   1. ส่งแบบต่อเนื่องท ำงำนเมื่อได้รับลอจิก "1" ใช้กับแผงวงจรตรวจจับ

แสงอินฟรำเรดที่ใช้โฟโต้ทรำนซิสเตอร์เพื่อวัดระดับควำมเข้มของแสง

อินฟรำเรดที่ส่งออกไป 

   2. ส่งแบบสัญญำณควำมถี่ โดยผสมสัญญำณพำห์  ควำมถี่ 38kHz ใน

กรณีนี้จะใช้งำนร่วมกับ แผงวงจรโมดูลรับแสงอินฟรำเรด 38kHz เพื่อ

ตรวจสอบ กำรรับสัญญำณ 
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6. แผงวงจรตรวจจับแสงอินฟรำเรดโดยใช้โฟโต้ทรำนซิสเตอร์ : Photo 

Transistor ใช้ตรวจจับแสงที่มีควำมยำวคลื่นอยู่ในช่วงอินฟรำเรด ซึ่งมี

ค่ำระหว่ำง 1 ไมโครเมตร (mm) ถึง 1 มิลลิเมตร (mm) ใช้งำนได้ 2 

ลักษณะคือ  

  1. อ่ำนค่ำเป็นระดับควำมเข้มแสงแบบอะนำลอก โดยแรงดันเอำต์พุตที่

ได้จะลดลงเม่ือได้รับแสงอินฟรำเรดที่มีควำมเข้มเพิ่มขึ้น  

   2. ตรวจสอบว่ำตรวจจบัแสงอินฟรำเรดได้หรือไม่ ให้เอำต์พุตเป็น

สัญญำณดิจิตอลแบบลอจิก "0" เมื่อตรวจจับแสงอินฟรำเรดได้  
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7.  แผงวงจรโมดูลรับแสงอินฟรำเรด 38kHz : 38kHz Infrared Receiver 

(ต่อกับ PB0-PB4 หรือ PD0-PD7)มีวงจรและหน้ำตำของบอร์ดแสดงในรูปที่ 1-

11 ใช้ตรวจจับแสงอินฟรำเรด  ที่ผสมสัญญำณพำห์ควำมถี่ 38 kHz  ให้ผลเป็น

ลอจิก “1” เมื่อตรวจจับสัญญำณไม่ได้ ให้ผลเป็นลอจิก “0” เมื่อตรวจจับ

สัญญำณแสงได้ โดยปกติแล้วโมดูลรับแสงอินฟรำเรดท ำงำนได้ดีท่ีสุดที่ควำมถี่ 

38.5kHz แต่ในควำมเป็นจริง โมดูลรับแสงอินฟรำเรด 38kHz สำมำรถรับ

สัญญำณที่มีควำมถี่ใกล้เคียงเข้ำมำได้ แต่กำรตอบสนองหรือควำมไวจะลดลง      

อย่ำงมำก จำกกรำฟคุณสมบัติในกำรท ำงำนของโมดลูรับแสงอินฟรำเรด 38kHz 
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8. แผงวงจรแสดงผลตัวเลข 4 หลัก: Display4 

- ใช้แสดงผลในรูปแบบของตัวเลข 4 หลัก หรือไฟแสดงต ำแหน่ง 8 

จุด หรือผสมกัน 

- ใช้ LED ตัวเลข 7 ส่วน 4 หลักแบบแคโทดร่วม และมี LED 

จ ำนวน 8 ดวง 

- สำมำรถเลือกให้แยกกันแสดงผลหรือรวมกันก็ได ้
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ซอฟต์แวรส์ ำหรบั IPST-MICROBOX 

 ในกำรพัฒนำโปรแกรมควบคุมชุดกล่องสมองกล IPST-MicroBOX ใช้

โปรแกรมภำษำ C เป็นหลัก ดังนั้นก่อนกำรใช้งำนจึงต้องติดตั้งซอฟต์แวร์อัน

เป็นเครื่องมือในกำรพัฒนำโปรแกรมบนคอมพิวเตอร์ 4 รำยกำรหลักๆ ดังนี ้

  1. AVR Studio เป็นซอฟต์แวร์ส ำหรับสร้ำงโปรแกรมควบคุม โดยภำยใน AVR 

Studio ได้บรรจุเครื่องมือที่ช่วยอ ำนวยควำมสะดวกต่อกำรพัฒนำโปรแกรมภำษำ C 

ทั้งยังสำมำรถเชื่อมโยงกำรท ำงำนในส่วนต่ำงๆ กับคอมไพเลอร์ที่ก ำหนดได้ด้วย โดย

คอมไพเลอร์ที่น ำมำใช้ร่วมกันคือ WinAVR, สำมำรถติดต่อกับไฟล์ไลบรำรี ipst.h ซึ่ง

บรรจุฟังก์ชั่นของโปรแกรมภำษำ C ส ำหรับติดต่อกับอุปกรณ์ต่ำงๆ ทั้งยังสำมำรถ

ติดต่อกับซอฟต์แวร์ส ำหรับโปรแกรมข้อมูลลงในไมโครคอนโทรลเลอร์หลักของ

แผงวงจรควบคุมในชุดกล่องสมองกล IPST-MicroBOX ได้ด้วย 
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    2. WinAVR เป็นซอฟต์แวร์ C คอมไพเลอร์หรือตัวแปลโปรแกรมภำษำ C 

ส ำหรับไมโครคอนโทรลเลอร์ AVR โดย WinAVR เป็นซอฟต์แวร์แบบโอเพ่นซอร์ส 

(open source) พัฒนำต่อจำก GNU GCC คอมไพเลอร์ โดยในชุดกล่องสมองกล 

IPST-MicroBOX จะอ้ำงอิงกำรเขียนโปรแกรมภำษำ C กับ WinAVR ในเวอร์ชัน 

20050214 เมื่อท ำกำรติดตั้ง WinAVR แล้วจะสำมำรถเชื่อมโยงกำรท ำงำนเข้ำกับ 

AVR Studio ได้ ดังนั้นจึงสำมำรถท ำกำรเขียนโปรแกรมภำษำ C บน AVR 

Studio แล้วท ำกำรคอมไพล์โปรแกรมด้วย WinAVR ได้อย่ำงต่อเนื่อง โดยผลลัพธ์

ของกำรคอมไพล์จะได้เป็นไฟล์นำมสกุล .hex อันเป็นไฟล์รหัสภำษำเครื่องหรือที่

เรียกว่ำ”แมชีนโค้ด” โดยเป็นไฟล์ผลลัพธ์ท่ีได้จำกกำรพัฒนำสำมำรถน ำไปดำวน์

โหลดลงสู่ไมโครคอนโทรลเลอร์ต่อไปได้ทันท ี
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3. ไฟล์ไลบรำรี ipst.h เป็นไฟล์สนับสนุนชุดค ำสั่งหรือฟังก์ชั่นต่ำงๆ เพื่ออ ำนวย

ควำมสะดวกในกำรสร้ำงโปรแกรมควบคุมกำรท ำงำนของแผงวงจร MicroBOX 

อันเป็นแผงวงจรควบคุมหลักของชุดกล่องสมองกล IPST-MicroBOX อำทิ ค ำสั่ง

ควบคุมอินพุต/เอำต์พุตทั้งแบบสัญญำณดิจิตอลและอะนำลอก, ค ำสั่งติดต่อกลุ่ม

อุปกรณ์ตรวจจบัหรือเซนเซอร์แบบต่ำงๆ, ค ำสั่งส่งข้อมูลไปยังหน่วยแสดงผล

แบบต่ำงๆ ทั้ง LED ธรรมดำ, LED ตัวเลข 7 ส่วนและโมดูล LCD เป็นต้น 

4. ซอฟต์แวร์ส ำหรับดำวน์โหลดโปรแกรม หลังจำกที่ท ำกำรคอม

ไฟล์โปรแกรมภำษำ C แล้ว ไฟล์ผลลัพธ์ท่ีได้จะเป็นไฟล์

นำมสกุล .hex ซึ่งจะต้องน ำไปโปรแกรมหรือเขียนลงใน

หน่วยควำมจ ำโปรแกรมของไมโครคอนโทรลเลอร์ ATMEGA16  
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ส ำหรับในชุดกล่องสมองกล IPST-MicroBOX สำมำรถใช้ได้ 2 ตัวคือ 

4.1 PonyProg2000 เป็นผลงำนของ Claudio Lanconelli นักพัฒนำ

โปรแกรมชำวอิตำลี ใช้กับชุดดำวน์โหลดโปรแกรมผ่ำนพอร์ตขนำน จะต้อง

ท ำกำรติดตั้งเพิ่มเติม  สำมำรถดำวน์โหลดเวอร์ชั่นใหม่ที่อำจมีที่ 

http://www.lancos.com 

4.2 AVRProg เป็นผลงำนของ Atmel ใช้กับชุดดำวน์โหลด

โปรแกรมผ่ำนพอร์ตอนุกรม โดย AVRProg ได้รับกำรติดตั้ง

ไปพร้อมกับกำรติดตั้งซอฟต์แวร์ AVR Studio 



1 โปรแกรมภำษำซี 

ภำษำโปรแกรม (Programming Languages) ที่มีกำรคิดค้นขึ้นมำใช้กับ

คอมพิวเตอร์นั้นมีหลำยพันภำษำแต่ภำษำที่เป็นท่ีรู้จักและเป็นที่นิยมใช้ทั่วไปนั้น

อำจจะมีเพียงหลำยสิบภำษำ เช่น โคบอล (COBOL) ปำสคำล (Pascal) เดลไฟล์ 

(Delphi) วิชวลเบสิก (Visual Basic) ซี (C) จำวำ (Java) เป็นต้น ซึ่งแต่ละ

ภำษำสร้ำงขึ้นด้วยวัตถปุระสงคท์ี่แตกต่ำงกันและมีจุดเด่นของภำษำที่ต่ำงกนั 

ภำษำซี (C Programming Language) เป็นภำษำเชิงโครงสร้ำงที่มีกำร

ออกแบบโปรแกรมในลักษณะโมดูลท่ีมีจุดเด่น ในเรื่องของประสิทธิภำพกำร

ท ำงำนที่เร็วมีควำมยืดหยุ่นในกำรเขียนโปรแกรมสูง 

ภำษำคอมพิวเตอร์ 
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2 รูปแบบโปรแกรมภำษำซี 

 ในกำรเขียนภำษำโปรแกรมผู้เขียนโปรแกรมจะต้องศึกษำ

รูปแบบพื้นฐำนของภำษำและไวยำกรณ์ของภำษำนั้น รูปแบบพื้นฐำน

ของภำษำจะเขียนโปรแกรมในลักษณะของโมดลูคือมีกำรแบ่ง 

ออกเป็นส่วนย่อยๆ ที่เรียกว่ำ ฟังก์ชัน (Function) 
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ส่วนประกอบของภำษำซีเบื้องต้น 
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 NEXT ‘ 

1) ส่วนหัว (Header) 

 จะเป็นส่วนที่อยู่ที่ตอนต้นของโปรแกรมโดยอยู่นอกส่วนที่เรียกว่ำ

ฟังก์ชัน ที่ส่วนหัวของโปรแกรมจะประกอบด้วยค ำสั่งที่เป็นกำรก ำหนดค่ำ

หรือก ำหนดตัวแปรต่ำง ๆ ค ำสั่งในท่ีขึ้นต้นด้วยสัญลักษณ์ # เป็นค ำสั่งที่

เรียกว่ำตัวประมวลผลก่อน (Preprocessor) คือค ำสั่งที่จะได้รับกำรท ำ

ก่อนที่จะมีกำรคอมไพล์โปรแกรม 
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ตัวประมวลผลก่อนท่ีส ำคัญของภำษำซีแบ่งออกเป็น 2 ประเภทดังนี้ 

1.1) # include ในภำษำซีจะมีฟังก์ชันมำตรฐำนที่ผู้ผลิตคอมไพเลอร์ได้

จัดเตรียมไว้ให้ซึ่งมักจะเกี่ยวข้องกับกำรรับข้อมูลกำรแสดงผลข้อมูลกำรค ำนวณ 

และอื่น ๆซ่ึงผู้เขียนโปรแกรมสำมำรถเรียกใช้งำนได้ทันทีโดยไม่ต้องเขียน

โปรแกรมแกรมเอง ในตัวอย่ำงจะมีกำรใช้ค ำสั่ง printf( ) ซึ่งเป็นค ำสั่งที่ใช้

แสดงข้อควำมออกทำงอุปกรณ์แสดงผลมำตรฐำน เช่น จอภำพ ค ำสั่ง printf( 

) เป็นกำรเรียกใช้ฟังก์ชันมำตรฐำนซึ่งอยู่ในกลุ่มที่เรียกว่ำ Standard Input 

and Output เมื่อจะเรียกใช้ฟังก์ชันใดในกลุ่มดังกล่ำว จะต้องบอกให้

คอมไพเลอร์ไปอ่ำนค่ำที่อยู่ในอินคลูชไฟล์ที่ชื่อstdio.h มำไว้ที่ส่วนต้นของ

โปรแกรม โดยใช้ค ำสั่ง #include <stdio.h> 
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1.2) # define  

ใชส้ ำหรับกำรก ำหนดค่ำคงที่ตัวอย่ำงเช่น #define YES 1 ค ำสั่ง

ดังกล่ำวเป็นกำรก ำหนดว่ำหำกที่ใดในโปรแกรมมีค ำว่ำ YES จะถูก

แทนท่ีด้วยค่ำทำงขวำมือ ในท่ีนี้คือ นอกจำกในส่วนหัวของโปรแกรม

อำจจะมีกำรประกำศตัวแปร และส่วนของกำรประกำศโปรโตไทป์ไว้ที่

ส่วนหัวของโปรแกรมได้อีกด้วยซึ่งจะกล่ำวถึงในบทต่อๆไป 

2) ฟังก์ชัน (Function) 

ส่วนของฟังก์ชันคือส่วนของค ำสั่งที่บอกให้คอมพิวเตอร์ท ำงำนต่ำงๆเช่น 

กำรรับข้อมลูกำรค ำนวณ กำรแสดงผลเป็นต้น โปรแกรมภำษำซีจะ

ประกอบด้วยฟังก์ชันย่อยหลำยๆฟังก์ชัน แต่จะมีฟังก์ชันหลักฟังก์ชันหนึ่งที่

ชื่อว่ำฟังก์ชัน main( ) เสมอ 



 NEXT ‘ 

2.1 กฎพื้นฐำนทีส่ ำคัญในภำษำซ ี

1) กำรพิมพ์ตัวอักษรตัวพิมพ์ใหญ่และตัวพิมพเ์ล็กในภำษำซีนั้นในผลลัพธ์ที่

แตกต่ำงกัน (Case Sensitive) ตัวอย่ำงเช่น หำกมีกำรพิมพ์ main( ) กลำย

ไปเป็น Main( ) ก็จะเกิดควำมผิดพลำดขึ้น 

2) ฟังก์ชันของภำษำซีจะแบ่งขอบเขตของฟังก์ชันแต่ละฟังก์ชันด้วย

เครื่องหมำย{ } ในตัวอย่ำงมีฟังก์ชัน void main( ) ค ำว่ำ void จะบอกใหรู้

ว่ำเมื่อฟังก์ชันนี้ท ำงำนเสร็จจะไม่มีกำรคืนค่ำกลับไปยังสิ่งที่เรียกใช้งำน

ฟังก์ชัน ในกรณีของฟังก์ชัน main( ) ก็คือจะไม่มีกำรคืนค่ำ 

ใด ๆ กลับไปยังระบบปฏิบัติกำร หลังฟังก์ชันจะต้องตำมด้วย ( ) เสมอ 



โดยที่ภำยในวงเล็บจะประกอบด้วยค่ำที่ส่งเข้ำมำยังฟังก์ชัน ที่เรียกว่ำ

พำรำมิเตอร์ (Parameter) หรืออำจจะไม่มีค่ำใดๆส่งเข้ำมำก็ได้ 

3) ค ำสั่งต่ำงๆซึ่งต้องเขียนอยู่ในฟังก์ชันเสมอแบ่งเป็น 2 ส่วนคือส่วนของ

กำรประกำศตัวแปรที่ต้องกำรใช้ในฟังก์ชัน และส่วนของค ำสั่งเพื่อท ำงำน

ใดท ำงำนหนึ่ง ในที่นี้มีเฉพำะค ำสั่งที่ใช้ในกำรแสดงผลลัพธ์ออกทำงจอภำพ 

คือ printf( ) ใชส้ ำหรับกำรแสดงผลลัพธ์ออ 

ทำงจอภำพให้เขียนข้อควำมนั้นอยู่ภำยในเครื่องหมำย “ ”  

4) ค ำสั่งในภำษำซีจะต้องปิดท้ำยด้วยเครื่องหมำย ; (Semicolon) 

เนื่องจำกภำษำซีจะใช้เครื่องหมำย ; ในกำรแยกค ำสั่งต่ำงๆออกจำกกัน 

กำรเว้นบรรทัดหรือกำรเขียนค ำสั่งไม่ต่อเนื่องกันจะไม่มีผลต่อคอมไพเลอร์

แต่เป็นกำรช่วยให้ผู้เขียนนโปรแกรมอ่ำนโปรแกรมได้ง่ำยขึ้นเท่ำนั้น 

 BACK ‘ 
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บทที่ 3 วัสดุอุปกรณ์ และวิธีกำรด ำเนินงำน 

เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช ้

- ชุดกล่องสมองกล 

- เครื่องคอมพิวเตอร์ 

-   ปำกกำ 

-   กระดำษ  
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วิธีกำรด ำเนินงำน 

1. ออกแบบผลงำนที่ต้องกำร ว่ำจะให้ตัวชุดกล่องสมองกลแสดงข้อมูลอะไร

อออกมำเป็นเอำต์พุต 

2. ลองน ำข้อมลูที่ได้ไปเขียนโปรแกรมด้วยภำษำ C ในโปรแกรม AVR 

Studio 4  โปรแกรม Win AVR  ไฟล์ไลบรำรี ipst.h ไดร์เวอร์ 

ucon-232s ตำมล ำดับ 

3. ทดสอบชิ้นงำนโดยกำรท ำให้มันแสดงผลออกมำเป็นตัวอังษรบนหน้ำจอ 

4. จัดท ำกริ่งที่สมบูรณ์ โดยใช้ควำมรู้จำกกำรใช้ชุดกลอ่งสมองกล 

5. ตรวจสอบข้อผิดพลำดและผลที่เกิดขึ้น ตำมแบบกำรท ำโครงงำน

คอมพิวเตอร์ อีกครั้งหนึ่ง 

6. สรุปผลกำรด ำเนินงำนและน ำเสนอผลงำน 
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ขั้นตอนและแผนด ำเนินงำน 

ล ำดับ 
ที่ 

ขัน้ตอน สัปดำห์ที่ ผู้รับผิดชอบ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

  

1 คิดหวัข้อโครงงาน / /                                 

2 ศกึษาและค้นคว้าข้อมลู   / /                               

3 จดัท าโครงร่างงาน     / / / /                         

4 ปฏิบตัิการสร้างโครงงาน         / / / / /                   

5 ปรับปรุงทดสอบ           / / / /                   

6 การท าเอกสารรายงาน               / / /                 

7 ประเมินผลงาน                 / / /               

8 น ำเสนอโครงงำน                     / /             

ระยะเวลำด ำเนินงำน 12 สัปดำห์ 
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บทที่ 4 กำรวิเครำห์และรำยงำนผล 

จำกกำรท ำโครงงำนคอมพิวเตอร์ ประเภทกระประยุกต์ใช้งำน สตร้ำง

ผลงำนเพื่อประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ ำวัน  เรื่อง กริ่งประตูชุดกล่องสมอง

กล ผลปรำกฏว่ำ เมื่อเรำป้อนข้อมูลด้วยโปรแกรมภำษำซีในโปรแกรม 

AVR Studio 4  โปรแกรม Win AVR  ไฟล์ไลบรำรี ipst.h 

ไดร์เวอร์ ucon-232s ตำมล ำดับ ท ำให้เกิดผลกำรแสดงข้อมูลเอำต์พุต

ออกมำบนจอ ได้ประสบผลส ำเร็จ 
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บทที่ 5 สรุปผลกำรทดลอง 

      จำกกำรศึกษำโครงงำนคอมพิวเตอร์ ประเภทกระประยุกต์ใช้งำน  

สร้ำงผลงำนเพื่อประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ ำวัน เรื่อง กริ่งประตูชุดกล่องสมองกล 

ผลปรำกฏว่ำ สิ่งประดิษฐ์ กริ่งประตูที่ท ำด้วยชุดกล่องสมองกลนั้น สำมำรถใช้

งำนได้จริง และ สำมำรถท ำให้เกิดสิ่งใหม่ๆ ได้หลำกหลำย เมื่อเรำคิดค้นข้อมูล

แล้วน ำไปป้อนใส่ในโปรแกรม ก็จะท ำให้เรำได้ประดิษฐ์ ออกแบบชุดค ำสั่ง

ต่ำงๆ ได้อีกมำกมำย 



ผลที่คำดวำ่จะได้รบั  

    1.ได้ควำมรู้เกี่ยวกับชุดกล่องสมองกล 

    2.ได้ควำมรู้ในรูปแบบที่ใหม่ และน่ำสนใจ  

    3.ได้มีควำมคิดสร้ำงสรรค์ในกำรออกแบบรูปแบบงำน 

    4.ได้ท ำงำนร่วมกันผู้อื่น มีกำรแลกเลี่ยนควำมคิดกันหลำกหลำย 

    5.ได้ควำมรู้เกี่ยวกับภำษำซี กำรใช้ภำษำซี และโปรแกรมภำษำซี 

 BACK ‘ 

กำรอภปิรำยผล/ขอ้เสนอแนะ 

      ในกำรทดลอง ผู้จัดท ำได้ใช้ ควำมรู้เกี่ยวกับชุดกล่องสมองกลมำใช้ ถ้ำ

ผู้สนใจจะน ำชุดกล่องสมองกลไปทดลองใช้ สำมำรถที่จะน ำไปใช้ประโยชน์ในด้ำน

ต่ำงๆได้ดีอีกด้วย อำทิเช่น กำรควบคุมแอร์ให้ลดอุณหภูมิอัตโนมัติเมื่อมีเมื่ออำกำศ

ร้อน หรือ สำมำรถสั่งปิด-เปิดไฟด้วยเสียง เป็นต้น 
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เอกสำรอ้ำงอิง 

1. http://oho.ipst.ac.th/ipst-microbox 

2. สถำนบันกำรส่งเสริมกำรสอนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี สสวท. : 

http://oho.ipst.ac.th/ipst-microbox/26-IPST-MicroBox 

3. ตัวอย่ำงโครงงำนสิ่งประดิษฐ์                               

: http://www.l3nr.org/posts/420067 

4. ข้อมูลเกี่ยวกับภำษำซี                                       

: http://www.notecyber.com/56/Doc/iPST/KN/Kn_iPSP.pdf 



 จบกำรน ำเสนอ ขอบคุณค่ะ  -/\- 


