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้ ผานการตรวจทานอยางละเอียดและถวนถี่ เพือให
่ มีความสมบูรณและ
ถูกตองมากทีสุ่ ดภายใตเงือนไขและเวลาที
่
พึ่ งมีกอนการจัดพิมพเผยแพร ความเสียหายอันอาจเกิดจากการนําขอมูล
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่ และไดรับการจัดพิมพเผยแพรออกไปนัน้ ทางบริษัทฯ จะพยายามชีแจงและแก
้
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ในการจัดพิมพครังต
้ อไป
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การนําเสนอขอมูลเกียวกั
่ บขอมูลทางเทคนิคและเทคโนโลยีในหนังสือเลมนี้ เกิดจากความตอง
การทีจะอธิ
่ บายกระบวนการและหลักการทํางาน ของอุปกรณในภาพรวมดวยถอยคําทีง่ ายเพือสร
่ าง
ความเขาใจแกผูอ าน ดังนันการแปลคํ
้
าศัพททางเทคนิคหลายๆ คําอาจไมตรงตามขอบัญญัติของราช
บัณฑิตยสถาน และมีหลายๆ คําทียั่ งไมมีการบัญญัติอยางเปนทางการ คณะผูเขียนจึงขออนุญาต
บัญญัติศัพทขึนมาใช
้
ในการอธิบาย โดยมีขอจํากัดเพืออ
่ างอิงในหนังสือเลมนีเท
้ านัน้
ทังนี
้ สาเหตุ
้
หลักของขอชีแจงนี
้ มาจาก
้
การรวบรวมขอมูลของอุปกรณในระบบสมองกลฝงตัว
และเทคโนโลยีหุนยนต

สําหรับการศึกษาเพือนํ
่ ามาเรียบเรียงเปนภาษาไทยนันทํ
้ าไดไมงายนัก ทางคณะ
ผูเขี
 ยนตองทําการรวบรวมและทดลองเพือให
่ แนใจวา ความเขาใจในกระบวนการทํางานตางๆ นันมี
้ ความ
คลาดเคลือนน
่ อยทีสุ่ ด
เมือต
่ องทําการเรียบเรียงออกมาเปนภาษาไทย ศัพททางเทคนิคหลายคํามีความหมายทีทั่ บซอน
กันมาก การบัญญัติศัพทจึงเกิดจากการปฏิบัติจริงรวมกับความหมายทางภาษาศาสตร ดังนันหากมี
้
ความ
คลาดเคลือนหรื
่ อผิดพลาดเกิดขึน้ ทางคณะผูเขี
 ยนขอนอมรับและหากไดรับคําอธิบายหรือชีแนะจากท
้
าน
ผูรู จะได
 ทําการชีแจงและปรั
้
บปรุงขอผิดพลาดทีอาจมี
่ เหลานันโดยเร็
้
วทีสุ่ ด
ทังนี
้ ้เพื่อใหการพัฒนาสื่อทางวิชาการ โดยเฉพาะอยางยิ่งกับความรูของเทคโนโลยีสมัยใหม
สามารถดําเนินไปไดอยางตอเนื่อง ภายใตการมีสวนรวมของผูรูในทุ
 กภาคสวน
บริษัท อินโนเวตีฟ เอ็กเพอริเมนต จํากัด

หนังสือเลมนีเป
้ นสวนหนึงของชุ
่
ดกลองสมองกล IPST-MicroBOX Seconday Edition (SE) โดยใชประกอบใน
การเรียนรูและฝ
 กฝนเกียวกั
่ บการเขียนและพัฒนาโปรแกรมภาษา C/C++ เพือนํ
่ ามาพัฒนาโปรแกรมสําหรับกําหนด
และควบคุมการทํางานของแผงวงจรตางๆ ในชุดกลองสมองกล IPST-MicroBOX (SE)
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ภาษาที่ ใช ในโปรแกรม Wiring คือภาษา C/C++ และโปรแกรมจะทํางานแบบ C++
บนฮารดแวร Wiring I/O และแผงวงจร IPST-SE (ซึ่งก็เปน Wiring I/O แบบหนึงที
่ ่มีการดัดแปลงให
ใชในชุดกลองสมอง IPST-MicroBOX เพื่อนําไปสรางโครงงานและหุนยนตอัตโนมัติ) จุดเดนของ
ซอฟตแวร Wiring และการเขียนโปรแกรมดวยภาษา C/C++ คือ ไลบรารีของ Wiring และรูปแบบ
ของโปรแกรมจะงายและสามารถใชงานไดโดยไมจําเปนตองเขาใจแนวคิดขั้นสูงเชน คลาส (class),
ออบเจ็กต (object) หรือพอยนเตอร (pointer) แตยังสามารถใชฟงกชั่นเหลานันได
้ อยู จึงชวยให
โปรแกรมสั้นลงและทําความเขาใจไดงายขึน้

1.1 ภาษา C/C++
ภาษาC/C++ จะเริ่มทํางานที่ฟงกชั่น main() ซึงเป
่ นฟงกชั่นหลัก เปรียบเทียบรูปแบบของ
โปรแกรมภาษา C และ C++ ไดดังนี้
ตัวอยางโปรแกรมในภาษา C
#include <stdio.h>
int main()
{
printf(“hello, world\n”);
return 0;
}

ตัวอยางโปรแกรมในภาษา C++
#include <iostream> // provides std::cout
int main()
{
std::cout << “Hello, world!\n”;
}
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1.2 รูปแบบโปรแกรมภาษา C/C++ ใน Wiring
ใน Wiring มีฟงกชันหลั
่ ก 2 ฟงกชันคื
่ อ setup() และ loop() โดยไมตองเขียนฟงกชัน่ main() ขึน้
เองเพราะ wiring จะสรางฟงกชัน่ main() ให โดยภายในฟงกชัน่ main() ทีสร
่ างขึนจะมี
้
โครงสรางดังนี้
int main()
{
setup();
for(;;)
{
loop();
}
return 0;
}

// เรียกฟงกชัน่ setup() ขึ้นมาทํางาน
// เรียกฟงกชัน่ loop() ขึนมาทํ
้ างาน

ใน Wiring ผูพัฒนาโปรแกรมไมตองเขียนฟงกชั่น main() แตจะทําการแกไขเฉพาะฟงกชั่น
setup() และ loop() ซึ่งจําเปนตองมี setup()และ loop() ทุกครั้งที่เขียนโปรแกรมใน wiring

1.2.1 ฟงกชั่นหลักของโปรแกรมภาษา C/C++ ใน wiring
ในรูปที่ 1-1 แสดงไดอะแกรมการทํางานของฟงกชั่นหลักในโปรแกรมของ Wiring
Start

ทํางานใน
สวนของ setup()

ทํางานใน
สวนของ loop()

รูปที่ 1-1 โฟลวชารตแสดงการทํางานของฟงกชันหลั
่ กในโปรแกรมภาษา C/C++ ของ Wiring ซึงประกอบ
่
ดวย setup() และ loop()
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1.2.1.1 setup()
setup() คือฟงกชั่นที่จะทํางานเพียงครั้งเดียวหลังจากโปรแกรมเริ่มทํางาน จึงมักใชในการ
กําหนดคาคงที่หรือประกาศตัวแปรหลักของโปรแกรม

1.2.1.2 loop()
loop() คือฟงกชั่นทีจะทํ
่ างานวนซําหลายครั
้
้ง จะเริ่มทํางานหลังจากทํางานในฟงกชั่นsetup()
เสร็จสินลง
้
ทั้ง setup() และ loop() เปนฟงกชั่นทีไม
่ มีการคืนคา (void) และเปนฟงกชั่นทีไม
่ มีพารามิเตอร
ตัวอยางที่ 1-1
int ledPin = 17;
void setup()
{
pinMode(ledPin, OUTPUT);
}
void loop()
{
digitalWrite(ledPin, HIGH);
delay(1000);
digitalWrite(ledPin, LOW);
delay(1000);
}

// LED เชือมต
่ อกับแผงวงจร IPST-SE ที่พอรต 17

// กําหนดใหทํางานเปนขาพอรตเอาตพุต

// ตังค
้ าให LED สวาง
// รอเพื่อให LED สวางคางไวประมาณ1วินาที
// ตังค
้ าให LED ดับ
// รอเพื่อให LED ดับคางไวประมาณ1วินาที

ตัวแปรทีทํ่ าการประกาศใหใชงานเฉพาะในฟงกชัน่ setup() จะไมสามารถใชงานไดในฟงกชัน่
loop() และเชนเดียวกันตัวแปรที่ทําการประกาศในฟงกชั่น loop() จะไมสามารถใชงานไดในฟงกชั่น
setup()
หากตองการใหตัวแปรที่กําหนดใชงานไดในทั้ง 2 ฟงกชั่น ทําไดโดย ประกาศตัวแปรเปน
global declaretion นันคื
่ อ การประกาศตัวแปรระบบ เชน การประกาศ int ledPin = 48 ทีบรรทั
่
ดแรก

1.2.2 การใชเซมิโคลอน ;
คําสั่งของโปรแรมภาษา C/C++ จะมีสัญลักษณ ; หรือเซมิโคลอน (semicolon) ตอทายทุกครั้ง
ตัวอยางที่ 1-2
int y;
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1.2.3 การใชวงเล็บปกกา {} (เคอรลีเบรซเซส : curly braces)
{} หรือวงเล็บปกกาใชเพือบอกจุ
่
ดเริมต
่ นและจุดสินสุ
้ ดของฟงกชันและสเตตเมนต
่
ซึงอาจมี
่
ได
หลายบรรทัด เชน โครงสรางของ for() และ () หรืออาจใชในการใหคาเริมต
่ นแกตัวแปรอะเรย (array)
ตัวอยางที่ 1-3
int[] a = { 5, 20, 25, 45, 70 };

1.2.4 การเขียนคอมเมนต (comment) หรือคําอธิบายโปรแกรม
คอมเมนตคือขอความที่ไมเกียวข
่ องกับโคด อาจเปนขอความที่ผูพัฒนาโปรแกรมเขียนเพื่อ
ความเขาใจของตัวเอง หรือใชในการอธิบายการทํางานของโปรแกรมในแตละบรรทัดหรือแตละ
ยอหนา คอมไพเลอรจะไมแปลหรือตีความใดๆ ในสวนของคอมเมนต
การเขียนคอมเมนตในโปรแกรมภาษา C/C++ มี 2 แบบ คือ
// comment

เปนการเขียนคอมเมนตหนึ่งบรรทัด

/* comment */

เปนการเขียนคอมเมนตหลายบรรทัด

1.2.5 ไดเร็กตีฟ #include
ใชผนวกไฟลไลบรารีเขากับโปรแกรมในไฟลสเก็ตช ไดเร็กตีฟ #include นี้มักถูกเขียนไว
บรรทัดบนสุดของโปรแกรมเสมอ
รูปแบบ :
#include <ชื่อlibaryที่ตองการinclude>
ตัวอยางที่ 1-4
#include <glcd.h> //เพือให
่ สามารถใชคําสั่งเกียวกั
่ บโมดูลกราฟก LCD สีได

หมายเหตุ

#include เปนไดเร็กตีฟ จึงไมตองลงทายดวยเซมิโคลอนหรือ ;

1.3 ขอมูลและตัวแปร
1.3.1 การประกาศตัวแปร
ในการเรียกใชงานขอมูลจําเปนตองมีตัวแปรมาเก็บขอมูลนัน้ ซึงต
่ องมีการประกาศตัวแปรกอน
จึงใชงานได โดยปกติมักประกาศตัวแปรไวดานบนสุดของฟงกชันหรื
่ อตอนตนของโปรแกรม ตัวแปร
ทีถู่ กประกาศในฟงกชันหนึ
่ งจะไม
่
สามารถเรียกใชไดในอีกฟงกชั่นหนึง่ ตัวแปรชนิดเดียวกันสามารถ
ประกาศพรอมกันหลายๆ ตัวได โดยใชเครื่องหมาย , เปนตัวแยก
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สรุปชนิดของตัวแปรที่ใชในโปรแกรมภาษา C/C++ ใน Wiring ดังนี้
ชนิดของตัวแปร
int
unsigned int
long
unsigned long
char
unsigned char
float
double
boolean
byte

คําอธิบาย
เก็บตัวแปรชนิดตัวเลขทีไม
่ มีจุดทศนิยม
เก็บตัวแปรชนิดตัวเลขทีไม
่ มีจุดทศนิยม
เก็บตัวแปรชนิดตัวเลขทีไม
่ มีจุดทศนิยม
เก็บตัวแปรชนิดตัวเลขทีไม
่ มีจุดทศนิยม
เก็บตัวแปรชนิดตัวอักษร
เก็บตัวแปรชนิดตัวอักษร
เก็บตัวแปรชนิดตัวเลขทีมี่ จุดทศนิยม
เก็บตัวแปรชนิดตัวเลขทีมี่ จุดทศนิยม
เก็บตัวแปรชนิด boolean หรือ จริง (true) และ เท็จ (false)
เก็บตัวแปรชนิด byte

รูปแบบ :
datatype var;
โดยที่ datatype คือ ชนิดของตัวแปรจะขึนอยู
้ กั บชนิดของขอมูลทีตั่ วแปรนันเก็
้ บคา เชน int, float, char
var คือ ชือของตั
่
วแปร ซึงมี
่ กฏในการตั้งชื่อตัวแปรดังนี้
(1) ชือตั
่ วแปรสามารถใชตัวอักษรหรือตัวเลขหรือเครื่องหมายสัญประกาศ (เครื่องหมายขีดเสน
ลาง_ หรือ under scroll) ในการตังชื
้ ่อไดแตตองขึนต
้ นดวยตัวอักษรภาษาอังกฤษ หรือเครื่องหมายสัญประกาศเทานัน้
(2) ชือตั
่ วแปรไมสามารถเวนวรรคไดและหามมีเครืองหมายต
่
างๆ ยกเวนเครืองหมายสั
่
ญประกาศ
ในชือตั
่ วแปร เชน $, %, *, @, +, - ,/, ^ เปนตน
(3) ตัวอักษรพิมพใหญและพิมพเล็กมีความแตกตางกัน (case-sensitive)
(4) ชือตั
่ วแปรหามเปนคําสงวน เชน begin, end, if เปนตน

ตัวอยางที่ 1-5
int x;
char a,b,c;

// ประกาศตัวแปร x เปนตัวแปรชนิดตัวเลขจํานวนเต็ม
// ประกาศตัวแปร a, b และ c เปนตัวแปรชนิดตัวอักษร
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1.3.2 การกําหนดคาใหตัวแปร
การกําหนดคาใหตัวแปรทําไดโดยใชเครืองหมาย
่
= (assignment operator) ซึงจะกํ
่ าหนดคาใหตัว
แปรไดก็ตอเมือชนิ
่ ดขอมูลและชนิดของตัวแปรนันเป
้ นชนิดเดียวกัน เชน ถาขอมูลเปน interger ตัวแปร
ก็ควรจะเปนชนิด interger ดวย การกําหนดคาใหตัวแปรอาจทําพรอมกับการประกาศตัวแปรก็ได
รูปแบบ :
var = value;
โดยที่ value คือ ขอมูลที่จะใหตัวแปรนั้นเก็บคา
var คือ ชื่อของตัวแปรที่ตองการจะใหคา

ตัวอยางที่ 1-6
int x = 10;
// ประกาศตัวแปร x เปนตัวแปรชนิดตัวเลขจํานวนเต็ม มีคาเริ่มตนเทากับ 10
x = 20;
// กําหนดใหคาตัวแปร x เทากับ 20
หมายเหตุ : ในการประกาศตัวแปรควรกําหนดคาตัวแปรดวยทุกครั้งเพื่อปองกันความผิดพลาดของโปรแกรม

1.3.3 ชนิดของขอมูล
ในภาษาC/C++มีชนิดของขอมูลอยูหลายแบบดังตอไปนี้

1.3.3.1 int
คือขอมูลที่เปนตัวเลขที่ไมมีจุดทศนิยม ขนาดขอมูลที่ตัวแปรชนิด int เก็บไดคือ 32,767 ถึง 32,768 โดยจะเก็บเปนขอมูลขนาด16 บิต
ตัวอยางที่ 1-7
int x = 23;

// ประกาศตัวแปร x เปนตัวแปรชนิดตัวเลขจํานวนเต็ม มีคาเริ่มตนเทากับ 23

1.3.3.2 unsigned int
คือขอมูลที่เปนตัวเลขทีไม
่ มีจุดทศนิยมและไมคิดเครื่องหมาย ขอมูลที่ตัวแปรชนิดนี้เก็บไดคือ
0 ถึง 65,535 โดยเก็บเปนขอมูลขนาด16 บิต
ตัวอยางที่ 1-8
unsigned int y = 1024;
// ประกาศตัวแปร y เปนตัวแปรชนิดตัวเลขจํานวนเต็มไมคิดเครื่องหมาย มีคาเริ่มตนเทากับ 1024
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1.3.3.3 long
คือชนิดขอมู ลที่เปนตัวเลขจํานวนเต็มขนาด 32 บิตแบบคิดเครื่องหมาย ขอมูลที่เก็บไดคือ
-2,147,483,648 ถึง 2,147,483,647
ตัวอยางที่ 1-9
long x = 10;

// ประกาศตัวแปร x เปนตัวแปรชนิด long แบบคิดเครื่องหมาย มีคาเริ่มตนเปน 10

1.3.3.4 unsigned long
คือชนิดขอมูลทีเป
่ นตัวเลขจํานวนเต็ม 32 บิตแบบไมคิดเครืองหมาย
่
มีคา 0 ถึง 4,294,967,295
ตัวอยางที่ 1-10
unsigned long y = 1024;
// ประกาศตัวแปร y เปนตัวแปรชนิด long แบบไมคิดเครื่องหมาย มีคาเริ่มตนเทากับ 1024

1.3.3.5 float
คือชนิดขอมูลที่เปนตัวเลขทศนิยมขนาด 32 บิต แบบคิดเครื่องหมาย เลขทศนิยมมักใชในการ
ประมาณคาของอะนาลอกและคาที่ตอเนื่อง เพราะใหคาที่มีความละเอียดและแมนยํามากกวาขอมูล
แบบจํานวนเต็ม int ขอมูลที่เก็บไดคือ -3.4028235 x 10+38 ถึง +3.4028235 x 10+38
ตัวอยางที่ 1-11
float x = 2.5;

// ประกาศตัวแปร x เปนตัวแปรชนิดเลขทศนิยมแบบคิดเครืองหมาย
่
มีคาเทากับ 2.5

1.3.3.6 double
10+38

คือชนิดขอมูลทีเป
่ นตัวเลขทศนิยม 64 บิตแบบไมคิดเครืองหมาย
่
มีคา 0 ถึง 1.7976931348623157 x
ตัวอยางที่ 1-12
double y = 10.75; // ประกาศตัวแปร y เปนตัวแปรชนิดทศนิยมไมคิดเครื่องหมาย มีคาเทากับ 10.75

1.3.3.7 char
คือชนิดขอมูลที่เปนตัวอักษรเชน A, d, และ $ ในรูปแบบ Unicode มีขนาด 1 ไบตหรือ 8 บิต
เขียนไดโดยใช ‘ หรืออัญประกาศเดียวหรื
่
อซิงเกิลโคต (single quote) ครอมขอมูล ขอมูลชนิด char
จะถูกเขารหัสเปนรหัสแอสกี้ (ASCII) มีคาเปนตัวเลขระหวาง -128 ถึง 127
ตัวอยางที่ 1-13
char x = ‘a’;

// ประกาศตัวแปร x เปนตัวแปรชนิดตัวอักษร มีคาเทากับรหัสแอสกีของอั
้ กษร a

12

1.3.3.8 unsigned char
คือชนิดขอมูลที่เปนตัวอักษรเชนเดียวกับ char แตคาของขอมูลจะเปนแบบไมคิดเครื่องหมาย
จึงมีคาในชวง 0 ถึง 255
ตัวอยางที่ 1-14
unsigned char y = ‘b’;
unsigned char z = 200;

// ใหคาตัวแปร z มีคาเริ่มตนเปน 200

1.3.3.9 byte
คือชนิดขอมูลขนาด 8 บิต เก็บคาเปนตัวเลขระหวาง 0 ถึง 255 ชนิดขอมูลแบบนีมั้ กนําไปใช
กับตัวแปรสําหรับรับสงขอมูลจากพอรตอนุกรม (หรือ USB serial port : พอรต USB ที่ทํางานเปน
พอรตอนุกรมเสมือน) และแสดงตัวอักษรในรูปแบบที่งายกวาขอมูลชนิด char
ตัวอยางที่ 1-15
byte x = 128;

// ประกาศตัวแปร x ที่มีขนาด 8 บิต มีคาเริ่มตนเทากับ 128

1.3.3.10 boolean
คือ ชนิดขอมูลที่มีคาเปนจริงและเท็จ ปกติขอมูลชนิด boolean จะใชควบคุมคําสั่งที่ใชในการ
ตัดสินใจการทํางานของโปรแกรม คาของขอมูลมี 2 คาคือ จริง (true) และ เท็จ (false)
ตัวอยางที่ 1-16
boolean x = true;
boolean y = false;
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1.4 อะเรย (Array)
อะเรยคือชุดของขอมูล โดยขอมูลนั้นจะเปนชนิดใดก็ได แตในอะเรยชุดเดียวกัน ชนิดของ
ขอมูลตองเหมือนกันทังชุ
้ ด ขอมูลแตละคาจะถูกเรียกดวยเลขดัชนี (index) โดยขอมูลแรกสุดคือ [0]
ขอมูลถัดมาคือ [1] และเรียกตอกันไป

1.4.1 การประกาศตัวแปรอะเรย
การประกาศตัวแปรอะเรย (array) คลายกับการประกาศตัวแปรทัวไป
่ แตตางกันที่ array จะตอง
มีเครืองหมาย
่
[ ] ตอทายชือตั
่ วแปรทุกครังเพื
้ อบอกว
่
าตัวแปรนีเป
้ นตัวแปรชนิด array เรามักจะประกาศ
ตัวแปร ชนิด array ไวดานบนสุดของฟงกชั่นหรือตอนตนของโปรแกรมเชนเดียวกับตัวแปรทั่วไป
และตัวแปรชนิด array ทีถู่ กประกาศในฟงกชันหนึ
่ งจะไม
่
สามารถเรียกใชไดในอีกฟงกชันหนึ
่ งเช
่ นกัน
การกําหนดคาใหตัวแปรอาจทําพรอมกับการประกาศตัวแปรก็ได โดยขอมูลตองอยูใน { } และแยก
แตละขอมูลดวยเครื่องหมาย ,
รูปแบบ :
datatype var[element];
โดยที่ datatype คือ ชนิดขอมูลที่จะใหตัวแปรนั้นเก็บคา
var คือ ชื่อของตัวแปร
element คือจํานวนขอมูลที่เก็บในตัวแปร อาจไมระบุก็ได

ตัวอยางที่ 1-17
float data[5];
char string[];
char string1[7] = {‘h’, ‘e’, ‘l’, ‘l’, ‘o’, ‘!’, ‘\0’}; // ประกาศตัวแปรชื่อ string1 มีคาเปน hello!
char string2[] = “hello there!”;
// ประกาศตัวแปรชือ่ string2 มีคาเปน hello there!
int numbers[] = { 90, 150, 30 };
// ประกาศตัวแปรชื่อ numbers ซึ่งเปนตัวแปรชนิด array
// โดย numbers[0] มีคาเปน 90, numbers[1] มีคาเปน 150 และ numbers[2] มีคาเปน 30

จากตัวอย างตัวแปรชนิด char สามารถกําหนดใหเปนอะรเยได โดยเรียกวา ชุ ดตั วอักษร
(ขอความ) หรือสายอักขระหรือ string
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1.4.2 การอานคาจากตัวแปรชนิดอะเรย
การอานคาจากตัวแปรชนิดนีต้ องทําทีละตําแหนง ยกเวนการอานคาขอมูลจากอะเรยบางชนิด
เชน char สามารถอานไดหลายตําแหนงพรอมกัน
ถาตัวแปอะเรยชุดหนึงมี
่ n ขอมูล ตัวแปรชุดนีจะมี
้ คาดัชนีหรือ index ตังแต
้ 0 ถึง n-1 เชน ตัวแปร
numbers[3] จะมี 3 ขอมูล และมี index เปน 0 ถึง 2 หากตองการอานคาตัวแปรอะเรย ในตําแหนงที่ n
จะตองแทนคาของ index ดวย n-1 โดย n คือขนาดของอะเรย
รูปแบบ :
var[index]
โดยที่ var คือ ชื่อของตัวแปรอะเรย
index คือ ตําแหนงของตัวแปรในชุดตัวแปรอะเรยที่ตองการอานขอมูล

ตัวอยางที่ 1-18
int numbers[3] = { 90, 150, 30 }; // ประกาศตัวแปรชื่อ numbers เปนตัวแปรอะเรย 3 ชุด
int x= numbers[1];
// ประกาศตัวแปร x และกําหนดใหมีคาเทากับขอมูลที่ 2 ของ
// ตัวแปร numbers ซึ่งเทากับ 150 เนื่องจาก index คือ 1

1.4.3 การกําหนดคาใหตัวแปรอะเรย
การกําหนดคาให ตัวแปรอะเรยทําไดโดยใชเครื่องหมาย = เชนเดียวกับตัวแปรทั่วไปซึ่งจะ
กําหนดคาใหไดก็ตอเมื่อชนิดขอมูลและชนิดของตัวแปรเปนชนิดเดียวกัน
รูปแบบ :
var[index] = value;
โดยที่ var คือ ชื่อของตัวแปรชนิด array
index คือ ตําแหนงของตัวแปรในชุดตัวแปรชนิด array ที่ตองการเก็บขอมูล
value คือ ขอมูลที่ตองการเขียนหรือเก็บคา

ตัวอยางที่ 1-19
int numbers[3];
void setup()
{
numbers[0] = 90;
numbers[1] = 150;
numbers[2] = 30;
}
void loop()
{}

// ประกาศตัวแปรชื่อ numbers เปนตัวแปรอะเรย 3 ชุด
// กําหนดใหตัวแปร numbers ชุด 0 มีคาเทากับ 90
// กําหนดใหตัวแปร numbers ชุด 1 มีคาเทากับ 150
// กําหนดใหตัวแปร numbers ชุด 2 มีคาเทากับ 30
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1.5 ฟงกชันในซอฟต
่
แวร Wiring
ในซอฟตแวร Wiring นอกจากฟงกชันหลั
่ ก 2 ตัวคือ setup() และ loop() แลว ผูพั ฒนาโปรแกรม
สามารถสรางฟงกชั่นเพิมเติ
่ มขึ้นมาเพื่อใชงานเองได โดยฟงกชั่นทีสร
่ างขึ้นใหมสามารถเรียกใชจาก
ฟงกชั่น setup() และ loop() หรือจากฟงกชั่นใดๆ ก็ได
ฟงกชั่นใน Wiring แบงออกเปน 2 ประเภทคือ ฟงกชั่นที่เมือทํ
่ างานจบแลวมีการคืนคา และ
ฟงกชั่นที่เมือทํ
่ างานจบแลวไมคืนคา (void) เชน setup() และ loop()

1.5.1 ฟงกชั่นแบบไมคืนคา : void
เปนฟงกชั่นทีไม
่ ตองการตัวแปรมารองรับเวลาเรียกใช และจะไมมีการใชคําสั่ง return
รูปแบบ :
void function(parameters)
{
statements;
}
โดยที่ function คือ ชื่อของฟงกชัน่ ใชหลักการตังชื
้ ่อเหมือนกับการตังชื
้ ่อตัวแปร
parameters คือ ขอมูลทีทํ่ าการสงผานระหวางฟงกชัน่ ในบางฟงกชันอาจไม
่
มีพารามิเตอรก็ไดหรือ
อาจมีหลายพารามิเตอร โดยแยกแตละพารามิเตอรดวยเครื่องหมาย , ในการประกาศฟงกชันในส
่ วนของพารามิเตอร
เหมือนกับการประกาศตัวแปร ฟงกชันที
่ ่มีพารามิเตอรเวลาเรียกใชตองใสคาของพารามิเตอรใหถูกตองดวยทุกครัง้ จํานวน
และตําแหนงของพารามิเตอรในตอนรับและสงตองตรงกัน
statement คือ คําสั่งหรือฟงกชันต
่ างๆ อาจมีไดหลายคําสั่ง

ตัวอยางที่ 1-20
void setup()
{
pinMode(17, OUTPUT);
}
void loop()
{
digitalWrite(17, HIGH);
}
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1.5.2 คําสังหลั
่ กของฟงกชั่นแบบคืนคา : return
return คือ คําสังที
่ ใช
่ ในการสงขอมูลจากฟงกชั่นหลังจากจบการทํางาน โดยขอมูลทีส่ งกลับนัน้
ตองเปนชนิดเดียวกับฟงกชั่นที่ประกาศ ถาหากประกาศฟงกชันเป
่ นชนิด void (ฟงกชั่นชนิดไมคืนคา)
จะไมสามารถใชคําสั่ง return ในการสงคาได นอกจากนี้คําสั่ง return ยังใชในการหยุดการทํางานของ
ฟงกชั่นเพือไม
่ ใหโปรแกรมทํางานในสวนที่เหลือแลวกลับมายังตําแหนงที่เรียกใชงานฟงกชั่น
รูปแบบ :
type function(parameters) {
statements;
return value;
}
โดยที่ type คือ ชนิดของฟงกชันซึ
่ ่งดูจากชนิดขอมูลที่ทําการ return ในที่นี้คือ value ชนิดของฟงกชัน่
จึงเหมือนกับชนิดตัวแปร
function คือ ชือของฟ
่
งกชันใช
่ หลักการตังชื
้ ่อเหมือนกับการตังชื
้ ่อตัวแปร
parameters คือ ขอมูลที่ทําการสงผานระหวางฟงกชัน่
statement คือ คําสั่งหรือฟงกชันต
่ างๆ อาจมีไดหลายคําสั่ง
value คือ ขอมูลที่ฟงกชันจะทํ
่ าการคืนคาหลังจากจบการทํางาน

ตัวอยางที่ 1-21
int val = 30;
//global declaretion
void setup()
{
Serial.begin(9600);
}
void loop()
{
int t = timestwo(val);
Serial.println(t);
}
int timestwo(int dVal)
{
dVal = dVal * 2;
return dVal;
}
จากตัวอยางฟงกชัน่ timestwo เปนฟงกชันที
่ ่คืนคาเปนเลขจํานวนเต็ม มีพารามิเตอรคือ dVal ซึงเป
่ นตัว
แปรชนิด int ดังนั้นเมื่อเรียกใชฟงกชัน่ timestwo ที่ฟงกชันloop()
่
จึงมีการสงขอมูลที่เปนชนิด int มาดวย

ตัวแปรที่ทําการประกาศในฟงกชั่นหนึ่งจะไมสามารถใชงานไดในอีกฟงกชั่นหนึ่ง หากตอง
การใหตัวแปรใชงานไดในทั้งสองฟงกชั่น ทําไดโดยประกาศตัวแปรเปน global นันคื
่ อ การประกาศ
ตัวแปรนอกฟงกชั่นใดๆ เชน การประกาศ val ดังในตัวอยางที่ 1-21
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1.6 การทําซํา(Iteration)
้
การกระทําคําสั่งตางๆ (statement) ภายในบล็อก {} ซําๆ
้ อยางมีเงื่อนไข จะเรียกวา ลูป (loop)
คําสั่งที่ใชเพื่อการวนลูปคือ for() และ while()

1.6.1 while()
while() เปนคําสั่งที่ใชสรางลูป การทํางานของ while() จะกระทําคําสั่งตางๆ หรือ statement
ตอเนืองไปเรื
่
อยๆ
่ และวนทําซําต
้ อเนืองจนกว
่
าจะพบการตรวจสอบเงือนไข
่
(expression) แลวเปนจริง
ควรจะมีการกําหนดคาเวลาหรือจํานวนของการวนลูป มิเชนนั้นอาจทําใหโปรแกรมจะไมมีวันออก
จากลูป while()
รูปแบบ :
while(expression) {
statements;
}
โดยที่ expression คือ เงื่อนไขในการตรวจสอบวาจะทําในสวนของสเตตเมนต (statement) หรือไม
statement คือ คําสั่งหรือฟงกชันต
่ างๆ อาจมีไดหลายคําสั่ง

ตัวอยางที่ 1-22
int i = 0;
void setup()
{
while(i<5)
{
i++;
}
j=i;
// j จะมีคาเปน 4
}
void loop()
{}

การใชลูป while() ควรระวังเรืองเงื
่ อนไข
่
เพราะอาจทําใหโปรแกรมไมมีวันออกจากลูป (break
out) ดังนั้นลูป while() เหมาะสําหรับการวนลูปที่ไมรูจํ านวนรอบแนชัด
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1.6.2 for()
for() เปนคําสั่งที่ใชสรางลูป โครงสรางของคําสั่ง for() มี 3 สวนคือ คาเริ่มตน (init), ตรวจ
สอบ (test) และปรับปรุง (update) แตละสวนแบงแยกกันดวยเซมิโคลอน (semi-colon) ; ลูปจะทําซํ้า
ตอเนืองจนกว
่
าผลการตรวจสอบจะออกมาเปนเท็จ ขันตอนการทํ
้
างานของลูป for() สรุปไดดังนี้
(1) ทํางานในสวนของคาเริ่มตน (init statement)
(2) ตรวจสอบคา (test) วา เปนจริงหรือเท็จ
(3) ถาเปนจริง จะทํางานตอในขันตอน
้
(4) แตถาเปนเท็จจะทํางานในขั้นตอน (6)
(4) ทํางานในสวนของสเตตเมนตภายในบล็อก {}
(5) ทํางานในสวนของการรปรับปรุงคา (update) แลวกลับไปทํางานในขันตอน
้
(2) อีกครัง้
(6) ออกจากลูป
รูปแบบ :
for(init; test; update)
{
statements;
}
โดยที่ expression คือ การกระทําระหวางตัวดําเนินการ (operator) และตัวถูกดําเนินการ(operand)
init คือ สเตตเมนตที่ทํางานในตอนเริ่มตนของลูป
test คือ ถาผลตรวจสอบออกมาเปนจริง จะทํางานในสวนของ statements
update คือ คําสั่งที่ตองกระทําเมือวนลู
่ ปครบหนึงรอบ
่
statements คือ คําสั่งที่ตองกระทํา เมื่อผลการตรวจสอบออกมาเปนจริงในแตละรอบ

ตัวอยางที่ 1-23
int i;
void setup()
{
for(i=0; i<10; i=i+1)
{
digitalWrite(i, HIGH);
}
}
void loop()
{}

ดังนั้นลูป loop for() จึงเหมาะสําหรับการวนทํางานที่ทราบจํานวนรอบอยางแนชัด
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1.6.3 break
break เปนคําสั่งที่ใชจบการทํางานของลูป เชน switch(), for(), และ while() จากนั้นจะขาม
ไปกระทําคําสั่งที่ถัดไปจากนั้น break เปนคําสั่งที่หยุดการทํางานของลูปตางๆ เชน for() และ while()
แมวาเงื่อนไขของลูปจะยังเปนจริงอยูก็ตาม
รูปแบบ :
break;
ตัวอยางที่ 1-24
int i=0;
int j;
void setup()
{
while(i<5)
{
i++;
break;
}
j=i;

// j จะมีคาเปน 1

}
void loop()
{}

นอกจากนั้น break ยังเปนสวนหนึงของคํ
่
าสั่ง switch() ซึงจะอธิ
่
บายในสวนถัดไป
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1.7 เงื่อนไข (Conditionals)
การตัดสินใจของโปรแกรมเกิดจากการตรวจสอบเงื่อนไข ฟงกชั่นทีใช
่ ในการตัดสินใจหรือ
ตรวจสอบเงื่อนไขประกอบดวย switch() และ if()

1.7.1 if...else
if() เปนคําสังที
่ ใช
่ ในการตรวจสอบเงือนไข
่
(expression) ถาหากวา ตรวจสอบเงือนไขแล
่
วเปนจริง
จะทําคําสังต
่ างๆ (statement) ทีอยู
่ ในบล็

อก {} ของ if() หากเปนเท็จจะไมทําคําสังที
่ อยู
่ ในบล็

อก {} ของ
if() ถาหากมีคําสัง่ else รวมดวย โปรแกรมจะเลือกทําคําสังต
่ างๆทีอยู
่ ในบล็

อก {} ของ else โปรแกรม
ของคุณอาจมีหรือไมมีในสวนของ else ก็ได ขึนอยู
้ กั บจํานวนของเงือนไขที
่
ต่ องการตรวจสอบ
รูปแบบ :
if(expression) {
statements;
} else {
statements;
}
โดยที่ expression คือ เงื่อนไขในการตรวจสอบวา จะใหกระทําคําสั่งในสวนของ statement หรือไม
statement คือ คําสั่งหรือฟงกชันต
่ างๆ อาจมีไดหลายคําสั่ง

ขอควรรู : else ตองใชรวมกับ if() เสมอ แต if() ไมจําเปนตองมี else ก็ได
หากตองการตรวจสอบมากกวาหนึ่งเงื่อนไข ใหใชคําสั่ง else if() เพื่อเพิ่มเงื่อนไขอื่นๆ อาจ
จะมีการใช else if() มากกวา1 ครั้งได
เมือต
่ องการใชคําสัง่ else จะตองกําหนดไวอยูท ายสุด และโปรแกรมจะทํางานในสวนของ else
ก็ตอเมื่อตรวจสอบเงื่อนไขทังหมดแล
้
วพบวา เปนเท็จทังหมด
้
ดังนี้
รูปแบบ :
if(expression) {
statements;
} else if(expression) {
statements;
} else {
statements;
}
โดยที่ expression คือ เงื่อนไขในการตรวจสอบวาจะกระทําคําสั่งในสวนของ statement หรือไม
statement คือ คําสั่งหรือฟงกชันต
่ างๆ อาจมีไดหลายคําสั่ง
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ตัวอยางที่ 1-25
char letter = ‘b’;
void setup()
{
Serial.begin(9600);
if(letter==’a’)
{
Serial.println(“Alpha”);
}
else if(letter==’b’)
{
Serial.println(“Bravo”);
}
else
{
Serial.println(“None”);
}
}
void loop()
{}

// ตังค
้ าอัตราบอดใหกับการสือสารข
่
อมูลอนุกรมเปน 9600
// โปรแกรมจะไมทํางานในสวนนี้
// แสดงขอความ Bravo ใน Serial Monitor ทํางาน
// โปรแกรมจะไมทํางานในสวนนี้

1.7.2 switch
switch() เปนคําสังที
่ ่ใชในการตัดสินใจเชนเดียวกับ if() โดย switch() เหมาะสําหรับการตัดสิน
ใจที่ มีทางเลือก 3 ทางขึ้นไป โดยตัดสินใจจากการตรวจสอบขอมูลในสวนเงื่อนไข (expression) วา
ตรงกับขอกําหนด (label) ในกรณี (case) ใด จากนั้นจะกระโดดไปทํางานในสวนนันทั
้ นที แตละ case
ถูกแบงออกจากกันดวยคําสั่ง break ดังนันเมื
้ ่อจบการทํางานใน caseนั้นๆ แลวจะออกจาก switch()
ทันที ไมทํา caseอืนๆ
่ อีก
เมื่อมีการใชคําสั่ง switch() โปรแกรมจะตรวจสอบตั้งแต case แรกจนถึง case สุดทาย หาก
ขอมูลในสวนเงื่อนไขไมตรงกับคาใน case ใดๆ และถาโปรแกรมมีการกําหนดการทํางานในขั้นตน
หรือ default โปรแกรมจะทํางานในสวนนันแทน
้
โดยในสวนของ default จะมีหรือไมมีก็ได
รูปแบบ :
switch(expression)
{
case label:
statements;
break;
default:
statements;
}

โดยที่ expression คือ ขอมูลหรือตัวแปรทีใช
่ เปนเงือนไขในการตรวจ
่
สอบวาตรงกับขอกําหนดหรือ label ในกรณีหรือ caseใด ขอมูลหรือ
ตัวแปรที่ใชตองเปนขอมูลชนิด byte, char หรือ int
label คือ ขอมูลทีใช
่ ในการเปรียบเทียบ ควรเปนขอมูลชนิดเดียว
กับขอมูลหรือตัวแปรที่ใชเปนเงื่อนไข
statement คือ คําสั่งหรือฟงกชันต
่ างๆ อาจมีไดหลายคําสั่ง
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ตัวอยางทื่ 1-26
char letter = ‘b’;
void setup()
{
Serial.begin(9600);
switch(letter)
{
case ‘a’:
case ‘A’:
Serial.println(“Alpha”);
break;
case ‘b’:
case ‘B’:
Serial.println(“Bravo”);
break;
default:
Serial.println(“None”);
break;
}
}
void loop() {
}

// ตังค
้ าอัตราบอดใหกับการสือสารข
่
อมูลอนุกรมเปน 9600

// โปรแกรมจะไมทํางานในสวนนี้

// แสดงขอความ Bravo ใน Serial Monitor ทํางาน
// โปรแกรมจะไมทํางานในสวนนี้

จากตัวอยาง จะเห็นไดวา คําสั่ง case สามารถตรวจสอบไดมากกวาหนึ่งคาพรอมๆ กัน ในที่นี้
คือ ‘a’ และ ‘A’ เพราะในการเขียนโปรแกรมภาษา C/C++ นันเป
้ นแบบ case-sensitive คือ ใหความ
สนใจในตัวพิมพใหญและตัวพิมพเล็ก
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1.8 ตัวดําเนินการทางคณิตศาสตร( Mathemetic Operators)
ตัวดําเนินการทางคณิตศาสตรใชการคํานวณทางคณิตศาสตรในโปรแกรมภาษา C/C++
ของซอฟตแวร Wiring มีดังนี้
สัญลักษณ ชื่อ
+

บวก (addition)

-

ลบ (minus)

%

หารเอาเศษ (modulo)

+=

บวกแลวเก็บคาไวทีตั่ วตั้ง(add assign)

-=

ลบแลวเก็บคาไวทีตั่ วตั้ง(subtract assign)

/

หาร (divide)

*

คูณ (multiply)

++

เพิ่มคา (increment)

--

ลดคา (decrement)

1.8.1 + บวกคา (Addition)
รูปแบบ :
value1 + value2

โดยที่ value1 เปนขอมูลชนิด int หรือ float
value2 เปนขอมูลชนิด int หรือ float

ตัวอยางที่ 1-27
int a = 50 + 5;
int b = a + 5;

// คาของ a คือ 55
// คาของ b คือ 60

1.8.2 - ลบคา (minus)
รูปแบบ :
value1 - value2
ตัวอยางที่ 1-28
int c = 50 - 5;
int d = c - 5;
int e = d - 60;

โดยที่ value1 เปนขอมูลชนิด int หรือ float
value2 เปนขอมูลชนิด int หรือ float
// คาของ c คือ 45
// คาของ d คือ 40
// คาของ e คือ -20
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1.8.3 * คูณคา (multiply)
รูปแบบ :
value1 * value2
โดยที่ value1 และ value2 เปนขอมูลชนิด int, float, byte หรือ char

ตัวอยางที่ 1-29

int e = 50 * 5;
int f = e * 5;

// คาของ e คือ 250
// คาของ f คือ 1250

1.8.4 / หารคา (divide)
รูปแบบ :
value1 / value2
โดยที่ value1 เปนขอมูลชนิด int หรือ float
value2 เปนขอมูลชนิด int หรือ float แตตองไมเทากับ 0

ตัวอยางที่ 1-30
int g = 50 / 5;
int h = g / 5;

// คาของ g คือ 10
// คาของ h คือ 2

1.8.5 % คํานวณหาเศษของการหาร (modulus)
รูปแบบ :
value1 % value2
โดยที่ value1 และ value2 เปนขอมูลชนิด int

ตัวอยางที่ 1-31

int a = 20%100;
int b = 75%100;

// คาของ a คือ 20
// คาของ b คือ 75

1.8.6 += บวกแลวเก็บคาไวทีตั่ วตัง้ (add assign)
ลักษณะการทํางานของคําสั่งนีคื้ อ
รูปแบบ :
value1 += value2;

a+=b มีคาเหมือนกับ a = a + b

โดยที่ value1 เปนขอมูลชนิด int หรือ float
value2 สามารถเปนขอมูลชนิดใดก็ได แตตองเปนชนิดเดียวกับ value1

ตัวอยางที่ 1-32
int a = 50;
int b = 23;
a += b;

// คาของ a คือ 73
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1.8.7 - = ลบแลวเก็บคาไวทีตั่ วตัง้ (subtract assign)
ลักษณะการทํางานของคําสั่งนีคื้ อ a - = b มีคาเหมือนกับ a = a - b
รูปแบบ :
value1 -= value2;
โดยที่ value1 และ value2 เปนขอมูลชนิด int หรือ float

ตัวอยางที่ 1-33
int a = 50;
int b = 23;
a -= b; // คาของ a คือ 27

1.8.8 ++ เพิมค
่ า (increment)
เปนคําสั่งเพิ่มคาตัวแปรขึ้นหนึ่งคา ลักษณะการทํางานคือ a++ มีคาเหมือนกับ a = a + 1
รูปแบบ :
value++
โดยที่ value เปนขอมูลชนิด int

ตัวอยางที่ 1-34
int a = 0;
a++;
int b = a;

// คาของ a คือ 0
// คาของ b คือ 1

1.8.9 - - ลดคา (decrement)
เปนคําสั่งลดหรือลบคาตัวแปรลงหนึง่ มีลักษณะการทํางานคือ a - - มีคาเหมือนกับ a = a - 1
รูปแบบ :
value - โดยที่ value เปนขอมูลชนิด int

ตัวอยางที่ 1-35
int a = 5;
a- -;
int b = a;

// คาของ a คือ 5
// คาของ b คือ 4
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1.9 ตัวดําเนินการเชิงเปรียบเทียบ (Relational Operators)
ตัวดําเนินการเชิงเปรียบเทียบใชในการเปรียบเทียบคาในซอฟตแวร Wiring มีดังนี้
สัญลักษณ ชื่อ
<

นอยกวา (less than)

>=

มากกวาหรือเทากับ (greater than or equal to)

==

เทากัน (equality)

<=

นอยกวาหรือเทากับ (less than or equal to)

>

มากกวา (greater than)

!=

ไมเทากัน (inequality)

โดยใหผลการทํางานเปน จริง (true) หรือ เท็จ (false)

1.9.1 < นอยกวา (less than)
เปนคําสั่งเปรียบคานอยกวา หากใช จะคืนคา เปนจริง
รูปแบบ :
value1 < value2
โดยที่ value1 และ value2 เปนขอมูลชนิด int หรือ float

ตัวอยางที่ 1-36
int a = 22;
int b = 23;
void setup()
{
Serial.begin(9600); // ตังค
้ าอัตราบอดใหกับการสือสารข
่
อมูลอนุกรมเปน 9600
if(a < b)
{
Serial.print(“variable a is less then variable b “);
// แสดงขอความที่หนาตาง Serial Monitor เมือค
่ าของ a นอยกวา b
}
}
void loop()
{}



1.9.2 <= นอยกวาหรือเทากับ (less than or equal to)
เปนคําสั่งเปรียบเทียบคานอยกวาหรือเทากับระหวางคาของตัวแปรสองตัว
รูปแบบ :
value1 <= value2
โดยที่ value1 และ value2 เปนขอมูลชนิด int หรือ float

ตัวอยางที่ 1-37
int a = 22;
int b = 23;
void setup()
{
Serial.begin(9600); // ตังค
้ าอัตราบอดใหกับการสือสารข
่
อมูลอนุกรมเปน 9600
if(a <= b)
{
Serial.print(“variable a is less or equal to variable b “);
// แสดงขอความที่หนาตาง Serial Monitor เมื่อคาของ a นอยกวาหรือเทากับ b
}
}
void loop()
{}

1.9.3 > มากกวา (greater than)
เปนคําสั่งเปรียบเทียบคามากกวาระหวางคาของตัวแปรสองตัว
รูปแบบ :
value1 > value2
โดยที่ value1 และ value2 เปนขอมูลชนิด int หรือ float

ตัวอยางที่ 1-38
int a = 5;
int b = 13;
void setup()
{
Serial.begin(9600); // ตังค
้ าอัตราบอดใหกับการสือสารข
่
อมูลอนุกรมเปน 9600
if(b > a)
{
Serial.print(“variable b is larger the variable a”);
// แสดงขอความที่หนาตาง Serial Monitor เมื่อคาของ a มากกวา b
}
}
void loop()
{}
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1.9.4 >= มากกวาหรือเทากับ (greater than or equal to)
เปนคําสั่งเปรียบเทียบคานอยกวาเทากับระหวางคาของตัวแปรสองตัว
รูปแบบ :
value1 >= value2
โดยที่ value1 และ value2 เปนขอมูลชนิด int หรือ float

ตัวอยางที่ 1-39

int a = 23;
int b = 23;
void setup()
{
Serial.begin(9600);
// ตังค
้ าอัตราบอดใหกับการสือสารข
่
อมูลอนุกรมเปน 9600
if(a >= b)
{
Serial.print(“variable a is greater or equal to variable b “)
// แสดงขอความที่หนาตาง Serial Monitor เมื่อคาของ a มากกวาหรือเทากับ b
}
}
void loop()
{}

1.9.5 = = เทากับ (equality)
เปนคําสั่งเปรียบเทียบคาเทากับระหวางคาของตัวแปรสองตัว
รูปแบบ :
value1 == value2
โดยที่ value1 และ value2 เปนขอมูลชนิด int, float, char, byte, boolean

ตัวอยางที่ 1-40
int a = 23;
int b = 23;
void setup()
{
Serial.begin(9600);
// ตังค
้ าอัตราบอดใหกับการสือสารข
่
อมูลอนุกรมเปน 9600
if(a == b)
{
Serial.print(“variables a and b are equal”);
// แสดงขอความที่หนาตาง Serial Monitor เมือค
่ าของ a เทากับ b
}
}
void loop()
{}



1.9.6 != ไมเทากัน (inequality)
เปนคําสั่งเปรียบเทียบคาไมเทากันของตัวแปรสองตัว
รูปแบบ :
value1 != value2
โดยที่ value1 และ value2 เปนขอมูลชนิด int, float, char, byte, boolean

ตัวอยางที่ 1-41
int a = 22;
int b = 23;
void setup()
{
Serial.begin(9600);
// ตังค
้ าอัตราบอดใหกับการสือสารข
่
อมูลอนุกรมเปน 9600
if(a != b)
{
Serial.print(“variable a is not equal to variable b”);
// แสดงขอความที่หนาตาง Serial Monitor เมือค
่ าของ a ไมเทากับ b
}
}
void loop()
{}
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1.10 ตัวดําเนินการทางตรรกะ (Logical operators)
ตัวดําเนินทางตรรกะใชการคํานวณทางตรรกะ เพื่อตรวจสอบคาของตัวแปรสองคา โดยตัว
ดําเนินการทางตรรกะในซอฟตแวร Wiring มีดังนี้
สัญลักษณ
||
&&
!

ชื่อ
การออร (logical OR)
การแอนด (logical AND)
การนอต (logical NOT)

1.10.1 || การออร (logical OR)
ใชเปรียบเทียบคา 2 คา โดยใหผลลัพธเปนคา true เมือค
่ าของตัวแปรตัวใดตัวหนึงเป
่ นจริง ดังนี้
ตัวแปร 1
true
true
false
false

ตัวดําเนินการ
||
||
||
||

ตัวแปร 2
true
false
true
false

ผลลัพธ
true
true
true
false

รูปแบบ :
expression1 || expression2
โดยที่ expression คือ การกระทําระหวางตัวดําเนินการ (operators) และตัวถูกดําเนินการ(operands)

ตัวอยางที่ 1-42
boolean x = true;
boolean y = false;
boolean a,b,c,d;
void setup()
{
a = x || y;
b = y || x;
c = x || x;
d = y || y;
}
void loop()
{}

// a ไดผลเปน true
// b ไดผลเปน true
// c ไดผลเปน true
// d ไดผลเปน false
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1.10.2 && การแอนด (logical AND)
ใชเปรียบเทียบคา 2 คา โดยใหผลลัพธเปนคา true เมื่อคาของตัวแปรทั้งสองเปนจริง ดังนี้
ตัวแปร 1
true
true
false
false

ตัวดําเนินการ
&&
&&
&&
&&

ตัวแปร 2
true
false
true
false

ผลลัพธ
true
false
false
false

รูปแบบ :
expression1 && expression2
โดยที่ expression คือ การกระทําระหวางตัวดําเนินการ (operators) และตัวถูกดําเนินการ (operands)

ตัวอยางที่ 1-43
boolean x = true;
boolean y = false;
boolean a,b,c,d;
void setup()
{
a = x && y;
b = y && x;
c = x && x;
d = y && y;
}
void loop()
{}

// a ไดผลเปน false
// b ไดผลเปน false
// c ไดผลเปน true
// d ไดผลเปน false

1.10.3 ! กลับคาขอมูล (NOT)
ใชกลับคาของขอมูลชนิด Boolean ของตัวแปร คืนคาเปน false ถาคาของตัวแปรเปน true และ
คืนคาเปน true ถาคาของตัวแปรเปน false ดังนี้
ตัวดําเนินการ
!
!

ตัวแปร
true
false

ผลลัพธ
false
true

รูปแบบ :
!expression
โดยที่ expression คือ การกระทําระหวางตัวดําเนินการ (operators) และตัวถูกดําเนินการ(operands)
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ตัวอยางที่ 1-44
boolean a = true;
boolean b = false;
boolean c,d;
void setup()
{
c=!a;
d=!b;
}
void loop()
{}

//c มีคาเปน false
//d มีคาเปน true

1.11 ตัวดําเนินการระดับบิต (Bitwise operators)
ตัวดําเนินการระดับบิตใชในการคํานวณขอมูลระดับบิต โดยตองแปลงคาใหอยูในรูปของเลข
ฐานสองกอน แลวเริมคํ
่ านวณทีละบิตทีตรงกั
่ นของสองขอมูล
สัญลักษณ
|
|=
&
&=
^
~
<<
>>

ชื่อ
การออรระดับบิต (bitwise OR)
การออรระดับบิตแลวเก็บไวทีตั่ วตัง(bitwise
้
OR and assign)
การแอนดระดับบิต (bitwise AND)
การแอนดระดับบิตแลวเก็บไวทีตั่ วตัง้ (bitwise AND and assign)
การเอ็กคลูซีฟ-ออรระดับบิต (bitwise XOR)
กลับบิต (bitwise one’s complement)
เลือนบิ
่ ตไปทางซาย (bitwise bit shift left)
เลือนบิ
่ ตไปทางขวา (bitwise bit shift right)
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1.11.1 | การออรระดับบิต (bitwise OR)
เปนคําสั่งเปรียบเทียบบิตขอมูล 2 คา (expression) โดยคืนคาเปน “0” ถาบิตทีเปรี
่ ยบเทียบทั้ง
สองมีคาเปน “0” ทั้งคู นอกนันจะคื
้
นคาเปน “1” มีรูปแบบการประมวลผลดังนี้
ตัวแปร 1
1
1
0
0

ตัวดําเนินการ
|
|
|
|

ตัวแปร 2
1
0
1
0

ผลลัพธ
1
1
1
0

รูปแบบ :
expression1 | expression2
โดยที่ expression คือ การกระทําระหวางตัวดําเนินการ (operators) และตัวถูกดําเนินการ (operands)
หรืออาจเปนขอมูล

ตัวอยางที่ 1-45
unsigned int a = 60;
unsigned int b = 13;
unsigned int c = 0;
c = a | b;

// a มีคาเปน 60 ซึงเท
่ ากับ 0011 1100 ฐานสอง
// b มีคาเปน 13 ซึงเท
่ ากับ 0000 1101 ฐานสอง
// c มีคาเปน 61 ซึ่งเทากับ 0011 1101 ฐานสอง

1.11.2 |= การออรระดับบิตแลวเก็บคาไวทีตั่ วตัง้ (bitwise OR and assign)
เปนการออรบิต 2 บิตแลวนําผลการออรนันกลั
้ บไปเก็บไวที่ตัวแปรทางซายมือหรือตัวตั้ง
รูปแบบ :
expression1 |= expression2;
โดยที่ expression คือ การกระทําระหวางตัวดําเนินการ (operators) และตัวถูกดําเนินการ (operands)
หรืออาจเปนขอมูล

ตัวอยาง 1-46
unsigned int a = 60;
unsigned int b = 13;
a |= b;

// a มีคาเปน 60 ซึงเท
่ ากับ 0011 1100 ฐานสอง
// b มีคาเปน 13 ซึงเท
่ ากับ 0000 1101 ฐานสอง
// a มีคาเปน 61 ซึงเท
่ ากับ 0011 1101 ฐานสอง
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1.11.3 & การแอนดระดับบิต (bitwise AND)
เปนคําสังที
่ ใช
่ ในการเปรียบเทียบบิตขอมูล 2 คา (expression) โดยคืนคาเปน “1” ถาบิตทีเปรี
่ ยบ
เทียบทั้งสองมีคาเปน “1” ทั้งคู นอกนันจะคื
้
นคาเปน “0” มีรูปแบบการประมวลผลดังนี้
ตัวแปร 1
1
1
0
0

ตัวดําเนินการ
&
&
&
&

ตัวแปร 2
1
0
1
0

ผลลัพธ
1
0
0
0

รูปแบบ :
expression1 & expression2
โดยที่ expression คือ การกระทําระหวางตัวดําเนินการ (operators) และตัวถูกดําเนินการ (operands)
หรืออาจเปนขอมูล

ตัวอยางที่ 1-47
unsigned int a = 60;
unsigned int b = 13;
unsigned int c = 0;
c = a & b;

// a มีคาเปน 60 ซึงเท
่ ากับ 0011 1100 ฐานสอง
// b มีคาเปน 13 ซึงเท
่ ากับ 0000 1101 ฐานสอง
// c มีคาเปน 12 ซึ่งเทากับ 0000 1100 ฐานสอง

1.11.4 &= การแอนดระดับบิตแลวเก็บคาไวทีตั่ วตัง้ (bitwise AND and assign)
เปนการออรบิต 2 บิตแลวนําผลการออรนันกลั
้ บไปเก็บไวที่ตัวแปรทางซายมือหรือตัวตั้ง
ดังนัน้ a&=b จึงมีคาเหมือนกับ a=a&b
รูปแบบ :
expression1 &= expression2;
โดยที่ expression คือ การกระทําระหวางตัวดําเนินการ (operators) และตัวถูกดําเนินการ (operands)
หรืออาจเปนขอมูล

ตัวอยางที่ 1-48
unsigned int a = 60;
unsigned int b = 13;
a &= b;

// a มีคาเปน 60 ซึงเท
่ ากับ 0011 1100 ฐานสอง
// b มีคาเปน 13 ซึ่งเทากับ 0000 1101 ฐานสอง
// a มีคาเปน 12 ซึงเท
่ ากับ 0000 1100 ฐานสอง
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1.11.5 ^ การเอ็กคลูซีฟ-ออรระดับบิต (bitwise XOR)
เปนคําสังที
่ ใช
่ ในการเปรียบเทียบบิตขอมูล 2 คา (expression) โดยคืนคาเปน “1” ถาบิตทีเปรี
่ ยบ
เทียบทั้งสองมีคาตางกันจะคืนคาเปน “1” แตถาหากบิตทีเปรี
่ ยบเทียบมีคาเหมือนกันจะคืนคาเปน “0”
มีรูปแบบการประมวลผลดังนี้
ตัวแปร 1
1
1
0
0

ตัวดําเนินการ
^
^
^
^

ตัวแปร 2
1
0
1
0

ผลลัพธ
0
1
1
0

รูปแบบ :
expression1 ^ expression2
โดยที่ expression คือ การกระทําระหวางตัวดําเนินการ (operators) และตัวถูกดําเนินการ (operands)
หรืออาจเปนขอมูล

ตัวอยางที่ 1-49
unsigned int a = 60;
unsigned int b = 13;
unsigned int c = 0;
c = a ^ b;

// a มีคาเปน 60 ซึงเท
่ ากับ 0011 1100 ฐานสอง
// มีคาเปน 13 ซึ่งเทากับ 0000 1101 ฐานสอง
// c มีคาเปน 49 ซึ่งเทากับ 0011 0001 ฐานสอง

1.11.6 ~ การกลับบิต (bitwise one’s complement)
เปนคําสั่งที่ใชในการกลับคาลอจิกของบิตจาก “0” เปน “1” หรือจากบิต “1” เปน “0” โดยจะ
กลับทีละบิตของขอมูล (expression) มีรูปแบบการประมวลผลดังนี้
ตัวดําเนินการ
~
~

ตัวแปร
1
0

ผลลัพธ
0
1

รูปแบบ :
~ expression
โดยที่ expression คือ การกระทําระหวางตัวดําเนินการ (operators) และตัวถูกดําเนินการ (operands)
หรืออาจเปนขอมูล

ตัวอยางที่ 1-50
unsigned int value=4;
value = ~ value;

// value มีคาเปน 4 ซึงเท
่ ากับ 0000 0100 ฐานสอง
// value มีคาเปน 251ซึงเท
่ ากับ 1111 1011 ฐานสอง
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1.11.7 << และ <<= การเลือนบิ
่ ตไปทางซาย
เปนคําสั่งทีใช
่ ในการเลือนบิ
่ ตของขอมูลของตัวแปรหรือ expression1 ไปทางซายทีละบิตตาม
จํานวนครั้ง ซึงกํ
่ าหนดโดยคาตัวแปรหรือ expression 2 ที่อยูทางขวามือ และเพิ่มคา 0 ใหกับบิตทาง
ขวาสุดหรือบิต LSB (Least Significat Bit) ในทุกครั้งที่เลือนบิ
่ ตไปทางซาย
รูปแบบ :
expression1 << expression2
เลื่อนบิตไปทางซายตามจํานวนที่กําหนดดวยคาของ expression2

หรือ
expression1 <<= expression2;
เลื่อนบิตไปทางซายตามจํานวนที่กําหนดดวยคาของ expression2 แลวเก็บผลลัพธลงในตัวตังหรื
้ อตัวแปร
ดานซายมือ
นั่นคือ value <<= shift; มีการทํางานเหมือนกับ value = value << shift;
โดยที่ expression คือ การกระทําระหวางตัวดําเนินการ (operators) และตัวถูกดําเนินการ (operands)
หรืออาจเปนขอมูล

ตัวอยางที่ 1-51
unsigned int value=4;
unsigned int shift=2;
value = value << shift;
value <<= shift;

// value มีคาเปน 4 ซึงเท
่ ากับ 0000 0100 ฐานสอง
// value มีคาเปน 16 ซึงเท
่ ากับ 0001 0000 ฐานสอง
// value มีคาเปน 64 ซึงเท
่ ากับ 0100 0000 ฐานสอง
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1.11.8 >> และ >>= การเลือนบิ
่ ตไปทางขวา (bitwise bit shift right)
เปนคําสังที
่ ่ใชในการเลื่อนบิตของขอมูลของตัวแปรหรือ expression1 ไปทางขวาทีละบิตตาม
จํานวนครั้ง ซึงกํ
่ าหนดโดยคาตัวแปรหรือ expression 2 ที่อยูทางขวามือ และเพิ่มคา 0 ใหกับบิตทาง
ซายสุดหรือบิต MSB (Most Significat Bit) ในทุกครั้งที่เลือนบิ
่ ตไปทางขวา
รูปแบบ :
expression1 >> expression2
เลื่อนบิตไปทางขาวตามจํานวนที่กําหนดดวยคาของ expression2

หรือ
expression1 >>= expression2;
เลื่อนบิตไปทางขวาตามจํานวนที่กําหนดดวยคาของ expression2 แลวเก็บผลลัพธลงในตัวตังหรื
้ อตัวแปร
ดานซายมือ
นั่นคือ value >>= shift; มีการทํางานเหมือนกับ value = value >> shift;
โดยที่ expression คือ การกระทําระหวางตัวดําเนินการ (operators) และตัวถูกดําเนินการ (operands)
หรืออาจเปนขอมูล

ตัวอยางที่ 1-52
unsigned int value=4;
unsigned int shift=1;
value = value >> shift;
value >>= shift;

// value มีคาเปน 4 ซึงเท
่ ากับ 0000 0100 ฐานสอง
// value มีคาเปน 2 ซึงเท
่ ากับ 0000 0010 ฐานสอง
// value มีคาเปน 1 ซึงเท
่ ากับ 0000 0001 ฐานสอง
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1.12 คาคงทีใน
่ Wiring
ใน wiring มีคาคงที่ตางๆ เพื่อชวยอํานวยความสะดวกในการคํานวณทางคณิตศาสตร ซึงคุ
่ ณ
ควรทําความรูจักกอน จะเริ่มเขียนโปรแกรมดังตอไปนี้
คาคงที่

คําอธิบาย

PI

คาคงทีทางคณิ
่
ตศาสตร มีคาประมาณ 3.14159 ใชรวมกับฟงกชันใน
่
การคํานวณตรีโกณมิติ

HALF_PI

คาคงทีทางคณิ
่
ตศาสตร มีคาประมาณ 1.57079 ซึงก็
่ คือ ครึงหนึ
่ งของ
่
คา PI ใชรวมกับฟงกชันในการคํ
่
านวณตรีโกณมิติ

TWO_PI

คาคงที่ทางคณิตศาสตร มีคาประมาณ 6.28318 ซึงก็
่ คือสองเทาของ
คา PI ใชรวมกับฟงกชันคํ
่ านวณตรีโกณมิติ

หมายเหตุ : ชื่อของคาคงที่เหลานีเป
้ นคําสงวน (reserved word) นําไปตังเป
้ นชือตั
่ วแปรไมได

1.13 คําสั่งเพิมเติ
่ มใน Wiring ที่ #define ไว
นอกเหนือไปจากคําสังโครงสร
่
าง (structure) หลักที่เปนไปตามมาตรฐานของโปรแกรมภาษา
C/C++ ใน Wiring ยังมีคําสั่งพิเศษเพิ่มเติมอีกหลายคําสั่ง ดังนี้

1.13.1 null
ใชกําหนดเปนคาวาง หรือหมายถึง ตัวอักษร “วาง” ก็ได เขียนไดทั้ง null และ NULL
ตัวอยางที่ 1-53
char str[] = “some characters”;
if( str != null)
{
Serial.print(c);
// พิมพขอความ some characters
}
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1.13.2 false
ใชกําหนดคาลอจิกเมื่อเปนเท็จ หรือเทากับ “0” ใชกับตัวแปรชนิด boolean เทานัน้
ตัวอยางที่ 1-54
boolean b = false;
if(b == false)
{
digitalWrite(17, HIGH);
}
else
{
digitalWrite(17, LOW);
}

// ถาคาของ b เปนเท็จ
// ทําใหขาพอรต 17 เปนลอจิก “1” ถาคาลอจิกของ b เปนเท็จ

1.13.3 true
ใชกําหนดคาลอจิกเมื่อเปนจริง หรือมีคาเทากับ “1” ใชกับตัวแปรชนิด boolean เทานัน้
ตัวอยางที่ 1-55
boolean b = true;
if(b == true)
{
digitalWrite(17, HIGH);
}
else
{
digitalWrite(17, LOW);
}

// ถาคาของ b เปนจริง
// ทําใหขาพอรต 17 เปนลอจิก “1” ถาคาลอจิกของ b เปนจริง

1.13.4 INPUT
เปนคําสังกํ
่ าหนดใหขาพอรตเปนอินพุตดิจิตอล โดยเขียนคา “0” ไปยังรีจิสเตอรกําหนดทิศทาง
ตัวอยางที่ 1-56
pinMode(16, INPUT);

// กําหนดใหขาพอรตหมายเลข 16 เปนอินพุตดิจิตอล

1.13.5 OUTPUT
เปนคําสังกํ
่ าหนดใหขาพอรตเปนเอาตพุตดิจิตอล โดยเขียนคา “1” ไปยังรีจิสเตอรกําหนดทิศทาง
ตัวอยางที่ 1-57
pinMode(17, OUTPUT);

// กําหนดใหขาพอรตหมายเลข 17 เปนเอาตพุตดิจิตอล

40

1.13.6 LOW
เปนคําสั่งกําหนดคาตัวแปรเปนลอจิกตํา่ หรือเทากับ “0” ซึงมี
่ ระดับแรงดันเทากับ 0V และอาจ
หมายถึงสถานะปดหรือ OFF ก็ได
ตัวอยางที่ 1-58
digitalWrite(17, LOW);

// เขียนคาลอจิกตํ่าไปยังขาพอรต 17

1.13.7 HIGH
เปนคําสั่งกําหนดคาตัวแปรเปนลอจิกสูง หรือเทากับ “1” ซึงมี
่ ระดับแรงดัน +5V อาจหมายถึง
สถานะ ON ก็ได
ตัวอยางที่ 1-59
digitalWrite(17, HIGH);

// เขียนคาลอจิกสูงไปยังขาพอรต 17

1.13.8 CHANGE
เปนคําสังกํ
่ าหนดใหเกิดการอินเตอรรัปตขึน้ เมือเกิ
่ ดการเปลียนแปลงลอจิ
่
กที่ขาอินพุตอินเตอร
รัปตภายนอก
ตัวอยางที่ 1-60
attachInterrupt(0, myFunction, CHANGE);
// กําหนดใหไปทํางานที่ myfunction เมื่อเกิดอินเตอรรัปตที่ขาอินพุตอินเตอรรัปตภายนอกชอง 0

1.13.9 FALLING
เปนคําสั่งกําหนดใหเกิดอินเตอรรัปตขึน้ เมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงลอจิกสูงเปนตําที
่ ่ขาอินพุต
อินเตอรรัปตภายนอก
ตัวอยางที่ 1-61
attachInterrupt(0, myFunction, FALLING);
// ไปทํางานที่ myfunction เมื่อเกิดอินเตอรรัปตเนื่องจากการเปลียนลอจิ
่
กจากสูงเปนตํ่าขึน้
// ที่ขาอินพุตอินเตอรรัปตภายนอกชอง 0
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1.13.10 RISING
เปนคําสั่งกําหนดใหเกิดการอินเตอรรัปตขึน้ เมื่อเกิดการเปลียนแปลงลอจิ
่
กตํ่ามาเปนลอจิกสูง
ที่ขาอินพุตอินเตอรรัปตภายนอก
ตัวอยางที่ 1-62
attachInterrupt(0, myFunction, RISING);
// ไปทํางานที่ myfunction เมื่อเกิดอินเตอรรัปตจากการเปลียนลอจิ
่
กตํ่าเปนสูง
// ที่ขาอินพุตอินเตอรรัปตภายนอก 0

1.13.11 LSBFIRST
เปนคําสั่งกําหนดลําดับของการสงหรือเลื่อนบิตขอมูล โดยกําหนดใหสงบิตนัยสําคัญตํ่าสุด
หรือ LSB กอน มักใชรวมกับคําสั่ง shiftOut

1.13.12 MSBFIRST
เป นคําสั่งกําหนดลําดับของการสงหรือเลือนบิ
่ ตขอมูล โดยกําหนดใหสงบิตนัยสูงสุดหรือ
MSB กอน มักใชรวมกับคําสั่ง shiftOut

1.14 พอยนเตอร (Pointer) หรือตัวชีข้ อมูล
พอยนเตอร (pointer) คือ ขอมูลหรือตัวแปรชนิดหนึงที
่ ่เก็บคาเพื่อชี้ตําแหนงของหนวยความ
จํา จะตองกําหนดชนิดของพอยนเตอรทุกครังที
้ ทํ่ าการประกาศเชนเดียวกับขอมูลทัวไป
่ ซึงชนิ
่ ดขอมูล
ของพอยนเตอรตองเปนชนิดเดียวกับขอมูลที่ใชเก็บคาซึ่งใชในการชี้ตําแหนงของหนวยความจํา

1.14.1 การประกาศตัวแปร pointer
คลายกับการประกาศตัวแปรทั่วไป ตางกันทีชนิ
่ ดของ pointer จะตองมีเครื่องหมาย * ตอทาย
ทุกครั้ง เรามักจะประกาศตัวแปร pointer ไวดานบนสุดของฟงกชั่นหรือตอนตนของโปรแกรมเชน
เดียวกับตัวแปรทัวไป
่ และตัวแปร pointer ทีถู่ กประกาศในฟงกชั่นหนึงจะไม
่
สามารถเรียกใชไดในอีก
ฟงกชั่นหนึ่งเชนกัน
รูปแบบ :
datatype* var;
โดยที่ datatype คือ ชนิดขอมูลที่เก็บคาตําแหนงของหนวยความจํา
var คือ ชื่อของตัวแปร pointer
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1.14. 2 การอานคาจากตัวแปร pointer
การอานคาจากตัวแปร pointer ตองทําทีละตําแหนง ยกเวนการอานคาขอมูล pointer บางชนิด
เชน char สามารถใชไดหลายตําแหนงพรอมกัน
รูปแบบ :
var[index]
โดยที่ var คือ ชือของตั
่
วแปรpointer
index คือ ตําแหนงของตัวแปรในชุดตัวแปร pointer ที่ตองการอานขอมูล

1.14.3 การกําหนดคาให pointer
การกําหนดคาใหตัวแปร pointer ทําได 2 แบบคือ การกําหนดคาแอดเดรสใหตัวแปร pointer
และการกําหนดคาใหกับหนวยความจําในตําแหนงที่ pointer ชี้
(1) การกําหนดคาแอดเดรสใหตัวแปร pointer
รูปแบบ :
var = value;
หรือ

var = &variable;
โดยที่ var คือ ชื่อของตัวแปร pointer
value คือ คาแอดเดรสหรือตําแหนงของหนวยความจําทีต่ องการใหตัวแปร pointer ชี้
variable คือ คาแอดเดรสของหนวยความจําของตัวแปร variable ที่ตองการใหตัวแปร
pointer ชี้ เมื่อนําเครื่องหมาย & มาไวหนาตัวแปร จะเปนการกําหนดหรือเลือกกําหนดคาแอดเดรสของตัวแปรนั้น

(2) กําหนดคาใหกับหนวยความจําในตําแหนงที่ pointer ชี้
ทําไดโดยนําเครื่องหมาย * ไวหนาชื่อของตัวแปร pointer กอน เพื่อบอกวา คาที่จะ
กําหนดเปนขอมูลที่ตองนําไปเก็บไวที่ตําแหนงดังกลาว โดยใชเครื่องหมาย = เพื่อกําหนดคาเชนเดียว
กับตัวแปรทัวไป
่ และจะกําหนดคาใหตัวแปรไดก็ตอเมื่อชนิดขอมูลและชนิดของตัวแปร pointer เปน
ชนิดเดียวกัน เชน ถาขอมูลเปน interger ตัวแปร pointer ก็ตองเปนชนิด interger ดวย
รูปแบบ :
*var = value;
โดยที่ var คือ ชื่อของตัวแปร pointer
value คือ ขอมูลที่จะเก็บลงในแอดเดรสของหนวยความจําที่ pointer ชี้
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1.15 โอเวอรโหลด (Overload)
เปนความสามารถที่มีอยูใน C++ โดยการโอเวอรโหลดคือ การประกาศชื่อฟงกชั่นหลายๆ
ฟงกชั่ นเปนชื่อเดียวกันได โดยมีพารามิเตอรที่แตกตางกันอาจเปนขนาดหรือชนิดของขอมูล แตทุก
ฟงกชั่นตองคืนคาเปนขอมูลชนิดเดียวกัน โดยโปรแกรมจะทราบวาเรากําลังเรียกใชฟงกชั่นใดไดจาก
พารามิเตอรขณะเรียกใชงาน
บางครังฟ
้ งกชันที
่ มี่ การโอเวอรโหลด อาจทําใหเกิดความผิดพลาดเนืองจากความไม
่
ชัดเจนของ
ชนิดขอมูลที่เปนพารามิเตอรทําใหโปรแกรมไมสามารถตัดสินใจไดวาควรเรียกใชฟงกชั่นใด

1.16 โปรแกรมเชิงวัตถุ (Object-Oriented Programming : OOP)
สิงที
่ ่ทําใหที่ภาษา C++ แตกตางจากภาษา C ก็คือ ภาษา C++ สามารถเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ
หรือ Object-Oriented Programming (OOP) ได ดังนันภาษา
้
C++ จึงมีคลาส (Class) และความสามารถ
ตางๆ ของคลาส เชน การสืบทอด (Inheritance) และการแกไข (override) ซึงเป
่ นสิงสํ
่ าคัญทีทํ่ าใหภาษา
C++ สามารถเขียนโปรแกรมแบบ OOP ได ดังนัน้ การเขียนโปรแกรมใน Wiring จึงสามารถรองรับ
การเขียนโปรแกรมในลักษณะ OOP ได
ในที่ นีขออธิ
้
บายขอมูลเบื้องตนที่ควรทราบเกี่ยวกับโปรแกรมเชิงวัตถุหรือ OOP เพื่อใชเปน
ขอมูลอางอิงในขั้นตนสําหรับการเขียนโปรแกรม OOP ใน Wiring

1.16.1 คลาส (Class)
คลาสในภาษา C++ คือขอบเขต (encapsulation) ที่ครอบคลุมขอมูลและฟงกชั่นทีใช
่ ในการ
จัดการขอมูลนัน้

1.16.1.1 ขอมูลและตัวแปรในคลาส
ขอมูลทีเป
่ นสมาชิกของคลาสสามารถเปนชนิดใดก็ได และสามารถประกาศเปนพอยนเตอรได
อีกดวย คลาสจะเปนเหมือนตัวแปรตัวหนึ่งหรือที่เราเรียกวา ออบเจ็กต (object)
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1.16.1.2 ฟงกชั่นในคลาส
ฟงกชั่นทีสามารถประกาศภายในคลาสได
่
มี 3 ชนิดคือ
1. ฟงกชั่นทัวไป
่
2. Constructor เปนฟงกชั่นทีใช
่ กําหนดคาเริ่มตนใหกับออบเจ็กต เปนฟงกชั่นพิเศษที่
จะมีชื่อเดียวกับชื่อคลาสสามารถโอเวอรโหลดไดไมจํากัดภายในคลาส ซึงแบ
่ งตามพารามิเตอรที่ตาง
กัน Constructor จะไมมีการคืนคาใดๆ การสรางฟงกชั่นแบบ Constructor มีขอกําหนดดังนี้
2.1 ตองมีชื่อเดียวกับคลาส
2.2 ตองไมมีการคืนคาใดๆ
2.3 constructor จะถูกเรียกขึนมาเป
้
นอันดับแรกเมื่อมีการสรางออบเจ็กตของ
คลาส การกําหนดคาเริ่มตนตางๆ เชน การประกาศสมาชิกในคลาสและการจองพื้นทีหน
่ วยความจํา
3. Destructor คือฟงกชั่นทีใช
่ ในการทําลายออบเจ็กต เปนฟงกชั่นพิเศษเชนเดียวกับ
Constructor ซึงมี
่ ชื่อเดียวกับชื่อคลาส แตจะขึนต
้ นดวยเครื่องหมาย ~ โดย Destructor จะไมมีการคืน
คาใดๆ และจะถูกเรียกเมื่อออบเจ็กตของคลาสนั้นๆ สินสุ
้ ดการทํางาน

1.16.2 ระดับการเขาถึงขอมูลและฟงกชั่น
คลาสใน C++ มีการกําหนดระดับการเขาถึงที่สําคัญอยู 3 ระดับคือ Private, Public และ
Protected ดังนี้
1. private คือ การกําหนดใหเขาถึงขอมูลไดโดยฟงกชั่นทีเป
่ นสมาชิกของคลาสนันๆ
้
2. protected คือ การกําหนดใหเขาถึงขอมูลไดโดยฟงกชั่นทีเป
่ นสมาชิกของคลาสและ
คลาสที่สืบทอดจากคลาสนันๆ
้ เทานัน้
3. public คือ การกําหนดใหเขาถึงไดโดยสมาชิกอืนๆ
่ จากภายนอก โดยทั่วไปไมนิยม
ประกาศขอมูลไวในสวนนี้
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1.16.3 การประกาศคลาส
เราจะเรียกใชงานขอมูลไดก็ตอเมื่อมีตัวแปรมาเก็บขอมูลและตองมีการประกาศตัวแปรเสีย
กอน เรามักจะประกาศตัวแปรไวดานบนสุดของฟงกชั่นหรือตอนตนโปรแกรม ตัวแปรที่ถูกประกาศ
ในฟงกชั่นหนึงจะไม
่
สามารถเรียกใชไดในฟงกชันอื
่ น่ ตัวแปรชนิดเดียวกันสามารถประกาศพรอมกัน
หลายตัวได โดยใชเครื่องหมาย , เปนตัวแยก
รูปแบบ :
class name{
private:
statement;
protected:
statement;
public:
statement;
};

// การประกาศตัวแปรและฟงกชันต
่ างๆ ทีเป
่ น private
// การประกาศตัวแปรและฟงกชันต
่ างๆ ทีเป
่ น protected
// การประกาศตัวแปรและฟงกชันต
่ างๆ ทีเป
่ น public

โดยที่ name คือ ชื่อของคลาส ซึงมี
่ กฏในการตั้งชื่อเชนเดียวกับชื่อตัวแปร
statement คือ คําสั่งหรือฟงกชันต
่ างๆ อาจมีไดหลายคําสั่ง

ตัวอยางที่ 1-63
class Example_class
{
private:
int x;
int y;
public:
Example_Class()
{
x = 0;
y = 0;
}
~Example_Class()
{}
int Add()
{
return x+y;
}
};

// Sample Class for the C++ Tutorial
// Data member
// Data member
// Constructor for the C++ tutorial

// Destructor for the C++ Tutorial
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1.16.4 friend
ขอมูลตางๆ ทีประกาศเป
่
น private ภายในคลาสจะไมสามารถเขาถึงไดจากฟงกชันที
่ ไม
่ ใชสมาชิก
ของคลาสหรือคลาสภายนอก แตใน C++ มีขอยกเวนทีจะยอมให
่
ฟงกชันและคลาสภายนอกเข
่
าถึงขอมูล
ทีประกาศเป
่
น private ได โดยประกาศใหฟงกชันและคลาสภายนอกนั
่
นเป
้ น friend ภายในคลาส
รูปแบบ :
friend class name; หรือ friend type function(parameters);

1.16.5 การสืบทอด (inheritance)
การสืบทอดคือการสรางคลาสใหมหรือคลาสลูก (derived class) ทีสื่ บทอดจากคลาสทีมี่ อยูแล
 ว
หรือจากคลาสแม (base class) โดยคลาสลูกทีสร
่ างใหมจะไดรับสืบทอดตัวแปรและฟงกชันของคลาสแม
่
มาดวย ยกเวน constructor, destructor, friend ฟงกชันและ
่
friend คลาส นอกจากนัน้ คลาสลูกยังเพิมตั
่ ว
แปรและฟงกชันของตั
่
วเองได และแกไขหรือโอเวอรไรด (override) บางฟงกชันของคลาสแม
่
ไดดวย
(การแกไขหรือ override เปนการแกไขฟงกชันต
่ างๆ ทีได
่ รับการสืบทอดมาจากคลาสแม โดยฟงกชันดั
่ ง
กลาวจะตองมีชือและpพารามิ
่
เตอรเหมือนเดิม) การสืบทอดจะชวยลดเวลาในการเขียนโคดทีซํ่ าซ
้ อนกัน
รูปแบบ :
class derivedClass : public baseClass {
private:
statement; // การประกาศตัวแปรและฟงกชันต
่ างๆ ทีเป
่ น private
protected:
statement; // การประกาศตัวแปรและฟงกชันต
่ างๆ ทีเป
่ น protected
public:
statement; // การประกาศตัวแปรและฟงกชันต
่ างๆ ทีเป
่ น public
};
โดยที่ derivedClass คือ ชือของคลาสลู
่
กทีต่ องการสรางใหม ซึงมี
่ กฏในการตังชื
้ อเช
่ นเดียวกับชือตั
่ วแปร
baseClass คือ ชื่อของคลาสแมที่ตองการสืบทอด
statement คือ คําสั่งหรือฟงกชันต
่ างๆ อาจมีไดหลายคําสั่ง

คลาสลูกไมสามารถเขาถึงสมาชิกของคลาสแมทีกํ่ าหนดเปน private ได แตเขาถึงสมาชิกของ
คลาสแมที่กําหนดเปน protected ได
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นอกจากคําสั่งพื้นฐานทีมี่ ใหใชในภาษา C/C++ แลว ใน Wiring ยังมีฟงกชั่นและคําสั่งพิเศษ
เพิ่มเติมใหใชที่จะชวยใหเขียนโปรแกรมไดงายขึน้ เชน ฟงกชั่นในการแปลงขอมูล, ฟงกชั่นเกี่ยวกับ
ตรีโกณมิติ เปนตน

2.1 ฟงกชันในการแปลงข
่
อมูล (Conversion)
ใน Wiring มีฟงกชันที
่ ใช
่ ในการแปลงขอมูลอยู ซึงสามารถเรี
่
ยกใชไดเลยโดยไมตองผนวกหรือ
นําเขามาจากภายนอก โดยมีรายละเอียดดังนี้

2.1.1 boolean()
ใชในการแปลงขอมูล (value) ใหเปนชนิด boolean
รูปแบบ :
boolean(value);
โดยที่ value คือ ขอมูลชนิด int, long, float, char, byte หรือ boolean

ตัวอยางที่ 2-1
boolean b = boolean(60);
boolean a = boolean(0);

// กําหนดให b มีคาเปนจริง (true)
// กําหนดให a มีคาเปนเท็จ (false)

2.1.2 byte()
ใชในการแปลงขอมูล (value) ใหเปนชนิด byte
รูปแบบ :
byte(value);
โดยที่ value คือ ขอมูลชนิด int, long, float, char, byte หรือ boolean

ตัวอยางที่ 2-2
byte b = byte(260);
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2.1.3 char()
ใชในการแปลงขอมูลใหเปนชนิด char
รูปแบบ :
char(value);
โดยที่ value คือ ขอมูลชนิด int, long, float, char, byte หรือ boolean

ตัวอยางที่ 2-3
char c = char(126);

2.1.4 int()
ใชในการแปลงขอมูลใหเปนชนิด integer หรือตัวเลขที่ไมมีจุดทศนิยม
รูปแบบ :
int(value);
โดยที่ value คือ ขอมูลชนิด int, long, float, char, byte หรือ boolean

ตัวอยางที่ 2-4
int i = int(245.456);

2.1.5 long()
ใชในการแปลงขอมูลใหเปนชนิด long (ไมมีจุดทศนิยม)
รูปแบบ :
long(value);
โดยที่ value คือ ขอมูลชนิด integer, long, float, char, byte หรือ boolean

ตัวอยางที่ 2-5
long i = long(245.456);

2.1.6 float()
ใชในการแปลงขอมูลใหเปนชนิด float
รูปแบบ :
float(value);
โดยที่ value คือ ขอมูลชนิด integer, long, float, char, byte หรือ boolean

ตัวอยางที่ 2-6
float f = float(true);
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2.2 ฟงกชันในการคํ
่
านวณ (Calculation)
ใน Wiring มีฟงกชั่นทีใช
่ ในการคํานวณ เชน การหาคามากที่สุด, การหาคานอยที่สุด เปนตน
ซึงช
่ วยใหเขียนโปรแกรมไดงายขึน้ คําสังเหล
่ านีสามารถเรี
้
ยกใชไดโดยไมตองผนวกไฟลไลบรารีจาก
ภายนอก โดยมีรายละเอียดดังนี้

2.2.1 min()
เปนคําสั่งหาคานอยที่สุดในชุดขอมูล ฟงกชั่นนี้จะคืนคาเปนคาที่นอยที่สุดของชุดขอมูลที่นํา
มาตรวจสอบ สามารถใชกับขอมูลชนิด int หรือ float ขึนอยู
้ กั บชนิดของขอมูลอินพุต
รูปแบบ :
min(value1, value2);
หรือ

min(value1, value2, value3);
โดยที่ value คือ ขอมูลหรือตัวแปรที่ตองการหาคาทีน่ อยที่สุดซึงเป
่ นตัวเลขชนิด int หรือ float

ตัวอยางที่ 2-7
int d = min(5, 9);
int e = min(-4, -12);
float f = min(12.3, 230.24);

// ผลลัพธที่ไดคือ d = 5
// ผลลัพธที่ไดคือ e = -12
// ผลลัพธที่ไดคือ f = 12.3

2.2.2 max()
เปนคําสังหาค
่ าที่มากทีสุ่ ดในชุดขอมูล ฟงกชั่นนี้จะคืนคาเปนคาที่มากที่สุดของชุดขอมูลที่นํา
มาตรวจสอบ สามารถใชกับขอมูลชนิด int หรือ float ขึนอยู
้ กั บชนิดของขอมูลอินพุต
รูปแบบ :
max(value1, value2);
หรือ

max(value1, value2, value3);
โดยที่ value คือ ขอมูลหรือตัวแปรที่ตองการหาคาทีมากที
่ ่สุด ซึงเป
่ นตัวเลขชนิด int หรือ float

ตัวอยางที่ 2-8
int a = max(5, 9);
int b = max(-4, -12);
float c = max(12.3, 230.24);

// ผลลัพธที่ไดคือ a = 9
// ผลลัพธที่ไดคือ b = -4
// ผลลัพธที่ไดคือ c = 230.24
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2.2.3 abs()
เปนคําสังคํ
่ านวณหาคาสัมบูรณ (absolute) หรือปริมาณ (magnitude) ของขอมูลตัวเลข ซึ่ง
ผลลัพธที่ไดมีคาเปนคาบวกเสมอ ฟงกชั่นนี้คืนคาเปนคาสัมบูรณ ซึ่งจะเปนขอมูลชนิด int หรือ float
ขึ้นอยูกับชนิดของขอมูลอินพุต
รูปแบบ :
abs(value);
โดยที่ value คือ ขอมูลหรือตัวแปรที่ตองการหาคาสมบูรณซึงเป
่ นตัวเลขชนิด int หรือ float

ตัวอยางที่ 2-9
int a = abs(153);
int b = abs(-15);
float c = abs(12.234);
float d = abs(-9.23);

// กําหนดให a มีคาเปน 153
// กําหนดให b มีคาเปน 15
// กําหนดให c มีคาเปน 12.234
// กําหนดให d มีคาเปน 9.23

2.2.4 constrain()
เปนคําสั่งจํากัดคาของขอมูลใหอยูในขอบเขตของคาสูงสุด (max) และคาตําสุ
่ ด (min)
(1) ถาคาของขอมูล (value) มากกวาคาสูงสุด ฟงกชั่น constrain() จะคืนคาเปนคาที่มากที่สุด
(2) ถาหากคาของขอมูล (value) นอยกวาคาตําสุ
่ ด ฟงกชั่น constrain() จะคืนคาเปนคาที่นอย
ที่สุด (min)
(3) ถาคาของขอมูล (value) อยูในชวงที่กําหนด ฟงกชั่น constrain() จะคืนคาเปนคาเดิม
ชนิดของขอมูลที่คืนอาจเปนชนิด int หรือ float ขึนอยู
้ กั บขอมูลอินพุต
รูปแบบ :
constrain (value, min, max);
โดยที่ value คือ ขอมูลหรือตัวแปรที่ตองการจํากัดขอบเขต ซึงเป
่ นตัวเลขชนิด int หรือ float
min คือ คาตํ่าสุดของขอบเขตขอมูล ซึงเป
่ นตัวเลขชนิด int หรือ float
max คือ คาสูงสุดของขอบเขตขอมูล ซึงเป
่ นตัวเลขชนิด int หรือ float

ตัวอยางที่ 2-10
int data = 100;
int t = constrain(data, 30, 70);

// คาของ t จะถูกเปลี่ยนเปน 70 ซึ่งอยูในช
 วง 30 ถึง 70



51

2.2.5 round()
เปนคําสั่งที่ใชคํานวณหาคาเลขจํานวนเต็มที่ใกลเคียงกับคาของขอมูล (value) มากที่สุด เชน
round(9.1); จะไดผลลัพธเปน 9 คืนคาเปนขอมูลชนิด int เสมอ
รูปแบบ :
round (value);
โดยที่ value คือ ขอมูลหรือตัวแปรชนิด float

ตัวอยางที่ 2-11
float x = 8.22;
int rx = round(x);
float y = 9.9;
int ry = round(y);
float z = -10.6;
int rz = round(z);

// ผลลัพธที่ไดคือ rx = 8
// ผลลัพธที่ไดคือ ry = 10
// ผลลัพธที่ไดคือ rz = -11

2.2.6 floor()
เปนคําสั่งคํานวณหาคาที่ใกลเคียงกับคาของขอมูล (value) มากที่สุด โดยคาที่ไดจะตองนอย
กวาหรือเทากับคาที่เปนพารามิเตอร คืนคาเปนขอมูลชนิด float
รูปแบบ :
floor (value);
โดยที่ value คือ ขอมูลหรือตัวแปรชนิด float

ตัวอยางที่ 2-12
float x = 2.88;
float a = floor(x);

// ผลลัพธที่ไดคือ a = 2.0

2.2.7 ceil()
เปนคําสังคํ
่ านวณหาคาทีใกล
่ เคียงกับคาของขอมูล (value) มากทีสุ่ ด โดยคาทีได
่ จะตองมากกวา
หรือเทากับคาที่เปนพารามิเตอร คืนคาเปนขอมูลชนิด float
รูปแบบ :
ceil (value);
โดยที่ value คือ ขอมูลหรือตัวแปรชนิด float

ตัวอยางที่ 2-13
float x = 8.22;
float a = ceil(x);

// ผลลัพธที่ไดคือ a = 9.0
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2.2.8 pow()
เปนคําสังคํ
่ านวณหาคาเลขยกกําลัง คืนคาเปนผลลัพธของเลขยกกําลังซึ่งเปนขอมูลชนิด float
รูปแบบ :
pow(base, exponent);
โดยที่ base คือ เลขฐาน เปนตัวเลขชนิด int หรือ float
exponent คือ เลขชีกํ้ าลัง เปนตัวเลขชนิด int หรือ float

ตัวอยางที่ 2-14
float a = pow( 1, 3);
float b = pow( 3, 5);
float c = pow( 3,-5);
float d = pow(-3, 5);

// a มีคาเปน 13 หรือ 1*1*1 = 1
// b มีคาเปน 35หรือ 3*3*3*3*3 = 243
// c มีคาเปน 1 / 3*3*3*3*3 = 1 / 243 = .0041
// d มีคาเปน -3*-3*-3*-3*-3 = -243

2.2.9 sq()
เปนคําสังคํ
่ านวณหาคาของเลขยกกําลัง 2 คืนคาผลลัพธเปนบวก และคาทีได
่ เปนขอมูลชนิด float
รูปแบบ :
sq(value);
โดยที่ value คือ ขอมูลหรือตัวแปรชนิด int หรือ float

ตัวอยางที่ 2-15
float a = sq(1);
float b = sq(-5);
float c = sq(9);

// a มีคาเปน 1 มาจาก 1 x 1=1
// b มีคาเปน 25 มาจาก 5 x 5 = 25
// c มีคาเปน 81 มาจาก 9 x 9=81

2.2.10 sqrt()
เปนคําสังที
่ ใช
่ ในการคํานวณหาคาของรากทีสอง
่ (square root) ของตัวเลข คืนคาเปนผลลัพธของ
การถอดรากทีสองของค
่
านัน้ ฟงกชัน่ sqrt() คืนคาเปนบวกเสมอ และคาทีคื่ นจะเปนขอมูลชนิด float
รูปแบบ :
sqrt(value);
โดยที่ value คือ ขอมูลหรือตัวแปรชนิด int หรือ float ซึงเป
่ นเลขบวกเสมอ

ตัวอยางที่ 2-16
float a = sqrt(6561);
float b = sqrt(625);
float c = sqrt(1);

// a มีคาเปน 81 มาจาก 81 x 81 = 6561
// b มีคาเปน 25 มาจาก 25 x 25 =625
// c มีคาเปน 1 มาจาก 1 x 1 = 1
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2.2.11 map()
เปนคําสั่งแปลงคาของขอมูลใหอยูในชวงที่ตองการ คาที่คืนจากฟงกชั่นเปนขอมูลชนิด float
รูปแบบ :
map(value, low1, high1, low2, high2);
โดยที่ value
low1
high1
low2
high2

คือ ขอมูลหรือตัวแปรที่ตองการแปลงคา เปนขอมูลชนิด float
คือ ขอบเขตลางเดิมของขอมูลหรือตัวแปรที่ตองการแปลงคาเปนขอมูลชนิด float
คือ ขอบเขตบนเดิมของขอมูลหรือตัวแปรที่ตองการแปลงคา เปนขอมูลชนิด float
คือ ขอบเขตลางใหมของขอมูลหรือตัวแปรที่ตองการแปลงคาเปนขอมูลชนิด float
คือ ขอบเขตบนใหมของขอมูลหรือตัวแปรที่ตองการแปลงคา เปนขอมูลชนิดfloat

ตัวอยางที่ 2-17
int value;
int m;
void setup()
{
Serial.begin(9600);
}
void loop()
{
value = analogRead(0);
m = (int)map(value, 0, 1023, 0, 255);
Serial.println(m);
delay(100);
}

// จากเดิมคา m อยูในชวง 0 ถึง 1023
// ใชmap() เพือแปลงให
่
อยูในชวง 0 ถึง 255
// แสดงผลคาของตัวแปร m
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2.3 ฟงกชันตรี
่ โกณมิติ (Trigonometry)
ใน Wiring มีฟงกชั่นทีใช
่ ในการคํานวณคามุมและตรีโกณมิติ ดังตอไปนี้

2.3.1 sin()
เปนคําสั่งคํานวณหาคาของไซน (sine) ของมุม โดยคาของมุมตองอยูในหนวยเรเดียน ซึงมี
่ คา
ระหวาง 0 ถึง 6.28 และจะคืนคาอยูในชวง -1 ถึง 1 เปนขอมูลชนิด float
รูปแบบ :
sin(angle);
โดยที่ angle คือ มุมที่ตองการคํานวณอยูในหน
 วยเรเดียน (PI ถึง -PI) และตองเปนขอมูลชนิด float

2.3.2 cos()
เปนคําสั่งคํานวณหาคาของโคไซน (cosine) ของมุม โดยคาของมุมตองอยูในหนวยเรเดียน ซึง่
มีคาระหวาง 0 ถึง 6.28 และจะคืนคาอยูในชวง -1 ถึง 1 เปนขอมูลชนิด float
รูปแบบ :
cos(angle);
โดยที่ angle คือ มุมที่ตองการคํานวณอยูในหน
 วยเรเดียน (PI ถึง -PI) และตองเปนขอมูลชนิด float

2.3.3 tan()
เปนคําสังหาค
่ าของแทนเจนต (tangent : tan) ของมุม ซึงเป
่ นอัตราสวนของ sine และ cosine คาของ
มุมอยูในหน

วยเรเดียน มีคา 0 ถึง 6.28 และจะคืนคาอยูในช
 วง - infinity ถึง infinity เปนขอมูลชนิด float
รูปแบบ :
tan(angle);
โดยที่ angle คือ มุมที่ตองการคํานวณอยูในหน
 วยเรเดียน (PI ถึง -PI) และตองเปนขอมูลชนิด float

2.3.4 atan2()
เปนคําสั่งคํานวณหาคามุมในหนวยเรเดียน ซึงวั
่ ดจากจุดพารามิเตอรเทียบกับจุดตั้งตนหรือ
origin โดยวัดจากแกน x ทางบวก ฟงกชั่นจะคืนคาในชวง PI ถึง -PI เปนชนิด float ฟงกชั่น atan2()
นิยมใชในการหาตําแหนงของเคอรเซอร
รูปแบบ :
atan2(y, x);
โดยที่ y คือ จุดในแกน y เปนขอมูลชนิด int หรือ float
x คือ จุดในแกน x เปนขอมูลชนิด int หรือ float
การกําหนดคาพารามิเตอรของคําสั่ง atan2() คาของจุดในแกน y ตองมากอนจุดในแกน x เสมอ
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2.3.5 degrees()
เปนคําสั่งที่ใชในการแปลงมุมในหนวยเรเดียนใหเปนมุมในหนวยองศา (degree) โดย 2Pi เร
เดียน = 360 องศา คาที่คืนมาเปนตัวเลชนิด float
รูปแบบ :
degrees(angle);
โดยที่ angle คือมุมทีต่ องการคํานวณในหนวยเรเดียน (PI ถึง -PI) และตองเปนขอมูลชนิด int หรือ float

ตัวอยางที่ 2-18
void setup()
{
Serial.begin(9600);
}
void loop()
{
float rad = PI/4;
float deg = degrees(rad);
Serial.print(rad);
Serial.print(“ radians is “);
Serial.print(deg);
Serial.println(“ degrees”);
}

// ตังค
้ าอัตราบอดใหกับพอรตอนุกรมเปน 9600 บิตตอวินาที

// กําหนดคาใหตัวแปร rad เปนมุมแบบ radian มีคา PI/4
// แปลงมุมในหนวยเรเดียนใหเปนองศา Pi/4 เทากับ 45.0 องศา
// แสดงคาของตัวแปร rad
// แสดงคาของตัวแปร deg

2.3.6 radians()
เปนคําสั่งแปลงมุมในหนวยองศา (degree) ใหเปนมุมในหนวยเรเดียน โดย 360 องศา = 2PI =
3.1428 เรเดียน เชน 90 องศา = PI/2 = 1.5707964 คาที่คืนมาเปนตัวเลขชนิด float
รูปแบบ :
radians(angle);
โดยที่ angle คือมุมทีต่ องการคํานวณในหนวยเรเดียน (PI ถึง -PI) และตองเปนขอมูลชนิดinteger หรือ float

ตัวอยางที่ 2-19
float deg = 45.0;
float rad = radians(deg);
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2.4 ฟงกชันสุ
่ มค
 า
ใน Wiring มีฟงกชั่นทีใช
่ ในการสุมตัวเลขหรือ Random มีรายละเอียดดังนี้

2.4.1 random()
เปนคําสั่งสุมตัวเลข ในแตละครั้งที่เรียกใชฟงกชั่น random() จะมีการคืนคาเปนตัวเลขชนิด
float หรือตัวเลขที่มีจุดทศนิยมที่อยูในชวงที่กําหนดไว (value) หากในการเรียกใชฟงกชั่นกําหนดคา
ใหเพียง 1 คา โปรแกรมทําการสุมตั
 วเลขในชวงตั้งแต 0 ถึงคาที่กําหนดไว ฟงกชั่น random() สามารถ
เรียกใชได 2 รูปแบบดังนี้
รูปแบบ :
random(value1);
หรือ

random(value1, value2);
โดยที่ value คือขอมูลชนิด int หรือ float

ตัวอยางที่ 2-20
void setup()
{
Serial.begin(9600);
}
void loop()
{
int val = random(-40, 40); // กําหนดให val เปนตัวแปรเก็บคาทีได
่ จากการสุมในช
 วง -40 ถึง 40
Serial.print(“val = “);
Serial.println(val);
int x = random(5);
// กําหนดให x เปนตัวแปรเก็บคาทีได
่ จากการสุมในช
 วง 0 ถึง 5
Serial.print(“x = “);
Serial.println(x);
}
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2.4.2 randomSeed()
เปนคําสั่งกําหนดคาเริ่มตนใหกับคําสั่ง random() เพื่อกําหนดผลที่ไดจากการสุมค
 า
รูปแบบ :
randomSeed(value);
โดยที่ value คือ ขอมูลชนิด int

ตัวอยางที่ 2-21
void setup()
{
Serial.begin(9600);
randomSeed(20);
}
void loop()
{
int randNum = random(0, 500);
Serial.println(randNum, 2);
delay(500);
}

// กําหนดคาเริ่มตนใหการสุม

คําสั่ง random() จะทําการสุมค
 าใหผลเปนเลขชุดหนึ่ง แมเมื่อเริมการทํ
่
างานใหมก็จะสุมได
 ตัว
เลขชุดเดิม ในกรณีที่คาพารามิเตอรตางๆเหมือนกัน
คําสั่ง randomSeed() จะทําใหผลของการสุมเปลี
 ่ยนไปแมวาคาของพารามิเตอรตางๆ ของคํา
สัง่ random() จะเหมือนกัน ดังนันหากมี
้
ความตองการสุมค
 าแบบมีความกระจายของขอมูลสูงควรใช
คําสั่ง randomSeed(); เพื่อกําหนดคาเริ่มตน โดยคา value ควรนํามาจากแหลงกําเนิดขอมูลที่มีการ
เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา เชน คาจากฐานเวลา หรือคาจากการแปลงสัญญาณอะนาลอกเปนดิจิตอล
จากนั้นจึงใชคําสั่ง random() เพื่อสุมค
 าตอไป
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2.5 ฟงกชันเกี
่ ่ยวกับเวลา
ใน Wiring มีฟงกชั่นทีใช
่ ในกําหนดคาหนวงเวลา (delay) และคํานวณเวลา ซึงสามารถเรี
่
ยก
ใชไดโดยไมตองผนวกไฟลไลบรารีเพิ่มเติม มีรายละเอียดดังนี้

2.5.1 delay()
เปนคําสังที
่ ่ทําใหเกิดการหนวงเวลาในหนวยมิลลิวินาที
รูปแบบ :
delay(milliseconds);
โดยที่ milliseconds คือ ขอมูลหรือตัวแปรชนิด int เปนตัวกําหนดคาเวลาในหนวยมิลลิวินาที โดยที่ 1
วินาที = 1000 มิลลิวินาที

2.5.2 delayMicroseconds()
เปนคําสั่งที่ทําใหเกิดการหนวงเวลาในหนวยไมโครวินาที
รูปแบบ :
delayMicroseconds(microseconds);
โดยที่ microseconds คือ ขอมูลหรือตัวแปรชนิด long เปนตัวกําหนดคาเวลาในหนวย ไมโครวินาที
โดยที่ 1 วินาที = 1,000,000 ไมโครวินาที

2.5.3 millis()
เปนคําสังคื
่ นคาเวลาทีนั่ บไดตังแต
้ โปรแกรมเริ่มทํางานในหนวยมิลลิวินาที คาที่คืนเปนขอมูล
ชนิด long
รูปแบบ :
millis();
ตัวอยางที่ 2-22
ตัวอยางนี้แสดงการใชคําสั่ง millis ในการสรางวงจรตั้งเวลาเพื่อควบคุมการทํางานของ LED ใหติดสวาง หลัง
จากทีเวลาผ
่
านไป 7 วินาที โดยจะเริ่มนับเวลาเมื่อมีการกดสวิตช
int ledPin = 17;
// ตอ ZX-LED กับขาพอรต 48 ของแผงวงจร IPST-SE
int switchPin = 22;
// เลือกใชสวิตช SW1 ที่ตอกับพอรต 22 ของแผงวงจร IPST-SE
long previousTime = 0;
// กําหนดตัวแปรเก็บคาเวลาขณะที่กดสวิตช
boolean press = false;
// ตัวแปรบอกสถานะการกดสวิตช
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void setup()
{
pinMode(ledPin, OUTPUT); // กําหนดใหขาพอรต 17 ทํางานเปนเอาตพุต
pinMode(switchPin, INPUT); // กําหนดใหขาพอรต 22 ทํางานเปนอินพุต
}
void loop()
{
if(digitalRead(switchPin) == LOW) // ตรวจสอบสวิตชวามีการกดหรือไม
{
previousTime = millis();
// เก็บคาเวลาจริง ณ ปจจุบันเปนจุดเริ่มตนนับเวลา
press = true;
// มีการกดสวิตช
}
// ตรวจสอบวา หลังจากกดสวิตชเวลาผานไป 7 วินาทีแลวหรือไม
if(((millis() - previousTime) >= 7000 )&&(press == true))
{
previousTime = 0;
// รีเซตหรือเคลียรเวลาที่ถูกเก็บไว
digitalWrite(ledPin, HIGH); // ขับ LED ใหสวาง
delay(1000);
// หนวงเวลาให LED สวางนานประมาณ 1 วินาที
digitalWrite(ledPin, LOW); // ดับ LED
press = false;
// รีเซตหรือเคลียรสถานะการกดสวิตช
}
}
เมื่อทําการรันโปรแกรม LED ที่ขาพอรต 17 จะดับ เมื่อมีการกดสวิตชที่ขาพอรต 22 (SW1) และเวลาผานไป
7 วินาที LED จะติดสวาง 1 วินาที แลวดับลงอีกครั้ง โปรแกรมจะทําการตรวจสอบคาทีขาพอร
่
ต 22 วาเปนลอจิกตํ่า
หรือไม หากมีการกดสวิตช คาลอจิกทีขาพอร
่
ต 22 จะเปนลอจิกตํ่า ตัวแปร press ซึงเป
่ นตัวแปรบอกสถานะการกด
สวิตช มีคาเปน true
จากนันตรวจสอบในขั
้
นต
้ อไปวา หลังจากกดสวิตชเวลาผานไป 7 วินาทีแลวหรือไม ถาเงือนไขนี
่
้เปนจริง LED
ถูกขับใหสวางประมาณ 1 วินาที แตถาหากคาทีได
่ จากคําสั่ง digitalRead() มีคาเปน HIGH แสดงวาไมมีการกดสวิตช
ก็จะไมมีการนับเวลาเพือทํ
่ าให LED ติดสวาง และจะวนตรวจสอบเชนนี้ไปตลอด เนืองจากคํ
่
าสังทั
่ ้งหมดนั้นอยูในฟ
 งกชัน่
loop()
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2.6 String
ใน Wiring มี String class ที่ใชสําหรับตัวอักษรหรือ string โดยเฉพาะ ซึงความแตกต
่
างระ
หวาง string class และอะเรยของ char ก็คือ String class มีกระบวนการชวยในการจัดการกับขอมูล
ตัวอักษรเพื่อลดความยุงยากในการเขียนโปรแกรม เชน ความสามารถในการพิจารณาแยกแตละตัว
อักษร, การเปรียบเทียบ string, การคนหา string, การแยกสวนของ string, และการแปลง string ให
เปนตัวพิมพเล็ก (lower case) และตัวพิมพใหญ(upper case)
Wiring String class มีความแตกตางกับ String class ของ Java ตรงที่บางกกระบวนการหรือ
เมธอดจะแกไขคาของ string นันจริ
้ งๆ ไมใชเพียงคืนคาที่เปนผลจากการทําเมธอดนันๆ
้
ขอมูลชนิด String จะอยูในเครื่องหมายอัญประกาศหรือเครืองหมายคํ
่
าพูด “ หรือ double
quotes เสมอ เชน “Abc” และขอมูลชนิด cha จะอยูในเครื่องหมายอัญประกาศเดี่ยวหรือ ‘ (single
quotes) เสมอ เชน ‘A’

2.6.1 การประกาศตัวแปร String class
การประกาศตัวแปร String class คลายกับการประกาศตัวแปรทัวไป
่ มักจะประกาศตัวแปรนี้
ไวบนสุดของฟงกชันหรื
่ อตอนตนของโปรแกรม ตัวแปร String class ทีถู่ กประกาศในฟงกชันหนึ
่ งจะไม
่
สามารถเรียกใชไดในอีกฟงกชันหนึ
่ ง่ การกําหนดคาใหตัวแปรอาจทําพรอมกับการประกาศตัวแปรก็ได
รูปแบบ :
String var;
โดยที่ var คือ ชื่อของตัวแปร String class มีขอกําหนดเชนเดียวกันกับการประกาศตัวแปรทั่วๆไป

ตัวอยางที่ 2-23
String a = “IPST”;
char data[] = {‘I’, ‘P’, ‘S’, ‘T’};
String b = String(data);
void setup()
{
Serial.begin(9600); // ตังค
้ าอัตราบอดใหกับโมดูลสือสารข
่
อมูลผานพอรตอนุกรมเปน 9600
Serial.println(a);
// สงคาของตัวอักษร IPST ออกไปยังพอรตอนุกรม
Serial.println(b);
// สงคาของอะเรยตัวอักษร IPST ออกไปยังพอรตอนุกรม
}
void loop()
{}
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2.6.2 การกําหนดคาให String class
การกําหนดคาใหตัวแปร String class ทําไดโดยใชเครืองหมาย
่
= เชนเดียวกับตัวแปรชนิด char
จะกําหนดคาใหตัวแปรแบบนีได
้ ก็ตอเมื่อชนิดขอมูลเปน String class เหมือนกัน หรือใชคําสัง่ String()
แปลงขอมูลใหเปน string
รูปแบบ :
String(data)
โดยที่ data คือ ขอมูลชนิด byte[], char[], int หรือ String

เนืองจากอะเรย
่
ของตัวอักษร (char) รวมกันเปน string ได และขอมูลชนิด byte ถอดรหัสเปน
ตัวอักษรได ดังนันอะเรย
้
ของ byte จึงรวมกันเปน string ไดเชนกัน และนําขอมูลชนิด int มาใชแทน
ตัวอักษรพิเศษบางตัว
ตัวอยางที่ 2-24
char t[] = “A character string”;
String a = String(“hello”);
String b = String(“ there”);
String c = String(t);
void setup()
{
Serial.begin(9600);
a += b;
Serial.println(c);
Serial.println(a);
}
void loop()
{}

// ตังค
้ าอัตราบอดเปน 9600
// ตัวแปร a ตอนนี้จะเก็บขอความ ‘hello there’
// สงขอความ A character string ออกไปยังพอรตอนุกรม
// สงขอความที่เก็บไวในตัวแปร a ออกไปยังพอรตอนุกรม
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2.6.3 เมธอดตางๆใน String class
ในการเขาถึงเมธอดตางๆ ใน String class ทําไดโดยนําตัวแปร String class มา . (dot) แลวตาม
ดวยฟงกชันหรื
่ อคําสังที
่ ต่ องการ สําหรับเมธอดทีตั่ วแปร String class ใน Wiring ใชไดมีดังนี้

2.6.3.1 length()
เปนคําสั่งคืนคาเปนความยาวหรือจํานวนตัวอักษรของ String
รูปแบบ :
string. length();
โดยที่ string คือตัวแปร String class

ตัวอยางที่ 2-25
String str1 = “IPST”;
void setup()
{
str1 = “IP”;
int l1 = str1.length();
Serial.begin(9600); // ตังค
้ าอัตราบอดใหกับโมดูลสือสารข
่
อมูลผานพอรตอนุกรมเปน 9600
Serial.println(l1, DEC); // ทีหน
่ าตาง Serial monitor แสดง 2 เทากับจํานวนอักษรของตัวแปร str1
}
void loop()
{}
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2.6.3.2 replace()
เปนคําสั่งแทนทีตั่ วอักษรใน string (char1) ดวยตัวอักษรที่กําหนดไว (char1)
รูปแบบ :
string.replace(char1, char2)
โดยที่ char1 คือ ตัวอักษรทีต่ องการคนหาเพื่อแทนที่ ตองเปนขอมูลชนิด char
char2 คือ ตัวอักษรทีต่ องการนําไปแทนที่ ตองเปนขอมูลชนิด char
string คือตัวแปร String class

ตัวอยางที่ 2-26
String str = “WWWX”;
void setup()
{
Serial.begin(9600);
str.replace(‘W’,’1');
Serial.println(str);
}
void loop()
{}

// ตังค
้ าอัตราบอดใหกับโมดูลสือสารข
่
อมูลผานพอรตอนุกรมเปน 9600
// แทนที่อักษร W ทุกตัวดวยเลข 1
// ที่หนาตาง Serial monitor ของ Wiring IDE จะแสดงขอความ 111X
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2.6.3.3 setCharAt()
เปนคําสังแทนที
่
ตั่ วอักษรใน string ทีอยู
่ ในตํ
 าแหนงทีกํ่ าหนดไว (index) ดวยตัวอักษรทีกํ่ าหนด
ไว (ch) ซึงตํ
่ าแหนงของ index จะไดรับการคํานวณแบบเดียวกับอะเรย กลาวคือ ถา string มีความยาว
n ตัวอักษร index จะอยูในชวง 0 ถึง n-1 โดยตัวอักษรแรกสุดคือ 0 ตัวอักษรถัดไปคือ 1
รูปแบบ :
string.setCharAt(index, ch);
โดยที่ index คือ ตําแหนงของตัวอักษรที่ตองการแทนที่ เปนตัวเลขชนิด int
ch คือ ตัวอักษรที่ตองการนําไปแทนที่ ตองเปนขอมูลชนิด char
string คือตัวแปร String class

ตัวอยางที่ 2-27
String str = “IPST”;
void setup()
{
Serial.begin(9600);
str.setCharAt(0,’1');
Serial.println(str);
}
void loop()
{}

// ตังค
้ าอัตราบอดใหกับโมดูลสือสารข
่
อมูลผานพอรตอนุกรมเปน 9600
// แทนที่ตัวอักษรตําแหนง 0 ดวย 1
// ที่หนาตาง Serial monitor ของ Wiring IDE จะแสดงขอความ 1PST
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2.6.3.4 charAt()
เปนคําสั่งคืนคาเปนตัวอักษรใน string ที่อยูในตําแหนงที่กําหนดไว (index)
รูปแบบ :
string.charAt(index);
โดยที่ index คือตําแหนงของตัวอักษร เปนตัวเลขชนิด int
string คือตัวแปร String class

ตัวอยางที่ 2-28
String str = “IPST”;
char c1 = str.charAt(0);
// ตัวแปร c1 เก็บตัวอักษรตัวแรก
char c2 = str.charAt(1);
// ตัวแปร c2 เก็บตัวอักษรตัวที่สอง
char c3 = str.charAt(str.length()-1); // ตัวแปร c3 เก็บตัวอักษรสุดทาย
void setup()
{
Serial.begin(9600); // ตังค
้ าอัตราบอดใหกับโมดูลสือสารข
่
อมูลผานพอรตอนุกรมเปน 9600
Serial.println(c1);
// สงขอมูลของอักษร I ไปยังหนาตาง Serial Terminal
Serial.println(c2);
// สงขอมูลของอักษร P ไปยังหนาตาง Serial Terminal
Serial.println(c3);
// สงขอมูลของอักษร T ไปยังหนาตาง Serial Terminal
}
void loop()
{}
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2.6.3.5 indexOf()
เปนคําสั่งคนหาตําแหนง (index) ของตัวอักษรหรือขอความที่คนหา (str) ที่พบเปนทีแรกใน
่
string ถาหาไมพบ คําสัง่ indexOf() จะคืนคาเปน -1
รูปแบบ :
string.indexOf(str);
หรือ


โดยที่ str คือ ตัวอักษรหรือขอความที่ตองการคนหา
fromIndex คือตําแหนงเริมต
่ นที่ใชในการคนหา เปนตัวเลขชนิด int
string คือตัวแปร String class

ตัวอยางที่ 2-29
String str = “IPST”;
int p1 = str.indexOf(“I”);
int p2 = str.indexOf(“P”);
int p3 = str.indexOf(“ST”);
void setup()
{
Serial.begin(9600);
Serial.println(p1, DEC);
Serial.println(p2, DEC);
Serial.println(p3, DEC);
}
void loop()
{}

// ตัวแปร p1 เก็บตําแหนงของ I
// ตัวแปร p2 เก็บตําแหนงของ P
// ตัวแปร p3 เก็บตําแหนงของ ST
// ตังค
้ าอัตราบอดเปน 9600
// สงขอมูลของเลข 0 ไปยังหนาตาง Serial Terminal
// สงขอมูลของเลข 1 ไปยังหนาตาง Serial Terminal
// สงขอมูลของเลข 2 ไปยังหนาตาง Serial Terminal
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2.6.3.6 equals()
เปนคําสั่งเปรียบเทียบ String กับขอความที่กําหนดไว (str) เนืองจาก
่
string ไมสามารถเปรียบ
เทียบดวยการใชเครื่องหมาย == ได จึงตองใชคําสั่งนีแทน
้
equals() คืนคาเปนจริงเมือทั
่ ง้ 2 string เหมือนกัน และคืนคาเปนเท็จเมือทั
่ ง้ 2 string ไมเหมือนกัน
ควรระวังเรื่องตัวพิมพเล็ก-ใหญในขอความที่นํามาเปรียบเทียบดวย
รูปแบบ :
string.equals(str);
โดยที่ str คือ String ที่ตองการใชเปรียบเทียบ
string คือตัวแปร String class

ตัวอยางที่ 2-30
String str1 = “IPST”;
char str3[] = “IPST”;
void setup()
{
Serial.begin(9600);
if(str1.equals(str3) == true)
{
Serial.println(“Equal”);
}
else
{
Serial.println(“Not equal”);
}
if(str1.equals(“INEX”) == true)
{
Serial.println(“Equal”);
}
else
{
Serial.println(“Not equal”);
}
}
void loop()
{}

// ตังค
้ าอัตราบอดใหกับโมดูลสือสารข
่
อมูลเปน 9600
// ตรวจสอบวา str1 เหมือนกับ str3 หรือไม
// ถาจริง แสดงขอความ Equal ที่หนาตาง Serial monitor

// ถาไมจริง แสดงขอความ Not equal
// ตรวจสอบวา str1 เหมือนกับ IPST หรือไม
// ถาจริง ใหแสดงขอความ Equal ที่หนาตาง Serial monitor

// ถาไมจริง แสดงขอความ Not equal ทีหน
่ าตาง Serial monitor
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2.6.3.7 startsWith()
เปนคําสั่งตรวจสอบวา String ขึนต
้ นดวยขอความที่กําหนดไว (str) หรือไม คําสัง่ startsWith()
จะคืนคาเป นจริ งหาก string ขึ้นตนดวยขอความที่กําหนดไว และคืนคาเปนเท็จถาไมใช คําสั่ง
startsWith() ตางกับ equals() ตรงที่ equals() ตองเปรียบเทียบใหเหมือนทุกตัวอักษรจึงจะคืนคาเปน
จริง แต startsWith() ตรวจสอบเพียงตัวอักษรที่กําหนดไว
รูปแบบ :
string.startsWith(str);
หรือ

string.startsWith(str, offset);
โดยที่ str คือ String ที่ตองการเปรียบเทียบ
fromIndex คือตําแหนงเริมต
่ นที่ใชในการเปรียบเทียบ เปนตัวเลขชนิด int
string คือตัวแปร String class

ตัวอยางที่ 2-31
void setup()
{
Serial.begin(9600);
String str1 = “IPST”;
String str2 = “IP”;
if(str1.startsWith(str2) == true)
{
Serial.println(“Starts with”);
}
else
{
Serial.println(“Not”);
}
}
void loop()
{}

// ตังค
้ าอัตราบอดเปน 9600
// ตรวจสอบวา str1 ขึ้นตนดวย IN หรือไม
// ถาจริง แสดงขอความ Starts with ทีหน
่ าตาง Serial monitor

// ถาไมเปนจริง แสดงขอความ Not ที่หนาตาง Serial monitor
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2.6.3.8 endsWith()
เปนคําสั่งตรวจสอบวา String ลงทายดวยขอความที่กําหนดไว (str) หรือไม คําสั่ง endsWith()
คืนคาเปนจริงหาก string ลงทายดวยขอความทีกํ่ าหนดไว และคืนคาเปนเท็จถาไมใช คําสัง่ endsWith()
จะตรวจสอบเพียงตัวอักษรที่กําหนดไวเทานันเหมื
้
อนกับคําสั่ง startsWith()
รูปแบบ :
string.endsWith(str);
โดยที่ str คือ String ที่ตองการจะใชเปรียบเทียบ
string คือตัวแปร String class

ตัวอยางที่ 2-32
void setup()
{
Serial.begin(9600);
String str1 = “IPST”;
String str2 = “ST”;
if(str1.endsWith(str2) == true)
{
Serial.println(“Ends with”);
}
else
{
Serial.println(“Not”);
}
}
void loop()
{}

// ตังค
้ าอัตราบอดใหกับโมดูลสือสารข
่
อมูลอนุกรมเปน 9600
// ตรวจสอบวา str1 ลงทายดวย ST หรือไม
// ถาเงือนไขเป
่
นจริง แสดงขอความนีที้ หน
่ าตาง Serial monitor

// ถาไมเปนจริง จะแสดงขอความนี้ที่หนาตาง Serial monitor
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2.6.3.9 substring()
เปนคําสังสร
่ างตัวอักษรใหมจากตัวอักษรในตัวแปรเดิม โดยคัดลอกตัวแปร string ตนฉบับจาก
ตําแหนงเริ่มตน (beginIndex) ที่กําหนดไวจนถึงตําแหนงสุดทายของตัวแปร string หากไมไดกําหนด
พารามิเตอร endIndex ในกรณีที่มีการกําหนดพารามิเตอร endIndex คําสั่ง substring() จะคัดลอกจน
ถึงตําแหนงสินสุ
้ ด (endIndex -1) ทีกํ่ าหนดไว ซึ่งจะนอยกวาตําแหนงที่สินสุ
้ ดทีกํ่ าหนดไว 1 ตําแหนง
คําสั่ง substring() คืนคาเปน string ใหม
รูปแบบ :
string.substring(beginIndex);
หรือ

string.substring(beginIndex, endIndex);
โดยที่ beginIndex คือตําแหนงเริ่มตนในการสรางตัวแปร string ใหม เปนตัวเลขชนิด int
endIndex คือตําแหนงสิ้นสุดในการสรางตัวแปร string ใหม เปนตัวเลขชนิด int
string คือตัวแปร String class

ตัวอยางที่ 2-33
void setup()
{
Serial.begin(9600);
String str1 = “IPST”;
String str2 = “Rabbit”;
String ss1 = str1.substring(2);
String ss2 = str2.substring(3);
String ss3 = str1.substring(0,1);
String result = ss1;
result += ':';
result += ss2;
result += ':';
result += ss3;
Serial.println(result);
}
void loop()
{}

// ตังค
้ าอัตราบอดใหกับโมดูลสือสารข
่
อมูลอนุกรมเปน 9600
// ตัวแปร ss1 เก็บคา ST
// ตัวแปร ss2 เก็บคา bit
// ตัวแปร ss3 เก็บคา IP

// แสดงขอความ ST:bit:IP ทีหน
่ าตาง Serial monitor
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2.6.3.10 toCharArray()
เปนคําสั่งคืนคาเปนอะเรยของตัวแปรชนิด char ซึงประกอบด
่
วย ตัวอักษรของ String ซึงก็
่ คือ
การแปลง String class เปนอะเรยของตัวแปรชนิด char คําสัง่ toCharArray() แตกตางกับคําสั่ง
getBytes() ตรงที่ คําสั่ง getBytes() จะไดผลลัพธเปนขอมูลชนิด byte แตคําสั่ง toCharArray()
จะไดผลลัพธเปนขอมูลชนิด char
รูปแบบ :
string.toCharArray();
โดยที่ string คือตัวแปร String class

ตัวอยางที่ 2-34
void setup()
{
Serial.begin(9600);
String str = “IPST”;
char array [5];
str.toCharArray(array,5);
Serial.println(array[1],BYTE);
Serial.println(array);
}
void loop()
{}

// ตังค
้ าอัตราบอดเปน 9600

// แสดงตัวอักษร P
// แสดงขอความ IPST ที่หนาตาง Serial monitor
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2.6.3.11 toLowerCase()
เปนคําสั่งแปลงตัวอักษรในตัวแปรชนิด string ใหเปนตัวพิมพเล็กทั้งหมด (lower case)

รูปแบบ :
string.toLowerCase();
โดยที่ string คือตัวแปร String class

ตัวอยางที่ 2-35
void setup()
{
Serial.begin(9600);
String str1 = “IPST”;
str1.toLowerCase();
Serial.println(str1);
}
void loop()
{}

// ตังค
้ าอัตราบอดใหกับโมดูลสือสารข
่
อมูลผานพอรตอนุกรมเปน 9600
// แปลงตัวอักษรเปนตัวพิมพเล็ก
// แสดงขอความ ipst ทีหน
่ าตาง Serial Terminal ของ Wiring IDE
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2.6.3.12 toUpperCase()
เปนคําสั่งแปลงตัวอักษณในตัวแปรชนิด string ใหเปนตัวพิมพใหญทั้งหมด (upper case)

รูปแบบ :
string.toUpperCase() ;
โดยที่ string คือตัวแปร String class

ตัวอยางที่ 2-36
void setup()
{
Serial.begin(9600); // ตังค
้ าอัตราบอดใหกับโมดูลสือสารข
่
อมูลผานพอรตอนุกรมเปน 9600
String str1= “Rabbit”;
str1.toUpperCase(); // แปลงตัวอักษรเปนตัวพิมพใหญ
Serial.println(str1);
// แสดงขอความ RABBIT ที่หนาตาง Serial Terminal ของ Wiring IDE
}
void loop()
{}
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2.7 ไฟลไลบรารีของ Wiring1.0
Wiring1.0 มีไลบรารีเสริมภายนอกจํานวนมาก เพื่อชวยใหสามารถเขียนโปรแกรมเพื่อติดตอ
และใช งานอุปกรณฟงกชั่นพิเศษ ตลอดจนตัวตรวจจับแบบตางๆ ไดสะดวกและง ายขึ้น สําหรับ
ชุดกลองสมองกล IPST-MicroBOX (SE) จะใชไฟลไลบรารีเสริมที่ชื่อวา ipst.h อันเปนไฟลไลบรารี
ที่ผูจัดทําชุดกลองสมอง IPST-MicroBOX (SE) พัฒนาขึนเป
้ นพิเศษ เพื่ออํานวยความสะดวกในการ
พัฒนาโปรแกรมควบคุมแผงวงจร IPST-SE ใหงายและมีประสิทธิภาพ ซึงมี
่ รายละเอียดอยูในคูมื อเริ่ม
ตนใชงานชุดกลองสมองกล IPST-MicroBOX (SE) ซึงจั
่ ดมาพรอมในชุดแลว
สําหรับไลบรารีเสริมอื่นๆ ที่ Wiring1.0 เตรียมมาใหใชงาน สรุปไดดังนี้
1. EEPROM.h ไฟลไลบรารีสําหรับการจัดการหนวยความจําขอมูลอีอีพรอมภายใน
ไมโครคอนโทรลเลอร ATmega644P ที่ใชในแผงวงจร IPST-SE
2. Servo.h ไฟลไลบรารีสําหรับติดตอและขับเซอรโวมอเตอร
3. LiquidCrystal.h ไฟลไลบรารีติดตอกับโมดูล LCD
4. Encoder.h ไฟลไลบรารีสําหรับการใชงานวงจรเขารหัสขันพื
้ นฐาน
้
(ตองใชงานรวม
กับอุปกรณเขารหัส)
5. Wire.h ไฟลไลบรารีสําหรับติดตอกับอุปกรณระบบบัส 2 สายและบัส I2C
6. Matrix.h ไฟลไลบรารีสําหรับใชงาน LED ด็อตเมตริกซ (ตองการอุปกรณเฉพาะ)
7. Sprite.h ไฟลไลบรารีสําหรับทําภาพเคลื่อนไหวบน LED ดอตเมตริกซ (ตองการ
อุปกรณเฉพาะ)
8. SoftwareSerial.h ไฟลไลบรารีสือสารข
่
อมูลอนุกรมระหวาง Wiring กับอุปกรณ
ภายนอกผานทางขาพอรตดิจิตอลปกติ
9. Stepper.h ไฟลไลบรารีติดตอกับวงจรขับสเต็ปเปอรมอเตอร (ตองการ อุปกรณเฉพาะ)
10. OneWire.h ไฟลไลบรารีสําหรับติดตอกับอุปกรณบัสหนึงสาย
่ (เปนไลบรารีเสริม)
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IPST-MicroBOX (SE) เปนชุดแผงวงจรอเนกประสงคทีใช
่ อุปกรณควบคุมแบบโปรแกรมได
ขนาดเล็กทีเรี่ ยกวา “ไมโครคอนโทรลเลอร” (microcontroller) ทํางานรวมกับวงจรเชือมต
่ อคอมพิวเตอร
เพือการโปรแกรมและสื
่
อสารข
่
อมูล โดยในชุดประกอบดวย แผงวงจรควบคุมหลัก IPST-SE ซึงมี
่ ไมโคร
คอนโทรลเลอรเปนอุปกรณหลัก, กลุมของแผงวงจรอุ

ปกรณแสดงผลการทํางานหรืออุปกรณเอาตพุต อาทิ
แผงวงจรแสดงผลดวยไดโอดเปลงแสง 8 ดวง และแผงวงจรแสดงผลดวยไดโอดเปลงแสงแบบตัวเดียว
่
รวมถึงแผงวงจรอุปกรณตรวจจับสัญญาณหรือเซนเซอร (sensor) ซึงมี
่ ดวยกันหลากหลายรูปแบบ จึง
ทําใหผูใช
 งานสามารถนําชุดกลองสมองกล IPST-MicroBOX(SE) นีมาใช
้ ในการเรียนรู, ทดลองและพัฒนา
โครงงานทางวิทยาศาสตรทีเกี
่ ยวข
่ องกับระบบควบคุมอัตโนมัติไดอยางสะดวกและมีประสิทธิภาพสูง
IPST-MicroBOX (SE) มีดวยกัน 2 รุนคือ
1. รุนมาตรฐาน

1 ในชุดนีประกอบด
้
วย แผงวงจรควบคุมหลัก IPST-SE เปนอุปกรณหลักที่มี
โมดูลแสดงผลกราฟก LCD สีในตัว, แผงวงจร LED, แผงวงจรลําโพง, แผงวงจรตรวจจับสัญญาณ
หรือเซนเซอร (sensor) พื้นฐาน, และเครื่องจายไฟ ทําใหนําชุด IPST-MicroBOX (SE) นีไปใช
้
ในการ
เรียนรูและเขี

ยนโปรแกรมเพือพั
่ ฒนาเปนโครงงานทางวิทยาศาสตรทีมี่ การควบคุมดวยระบบอัตโนมัติ
โดยใชโปรแกรมภาษา C/C++ ในเบื้องตนไดภายใตงบประมาณที่เหมาะสม
2. รุนมาตรฐาน 2 ในชุดประกอบดวยอุปกรณหลักเหมือนกับชุด IPST-MicroBOX (SE) รุน
มาตรฐาน 1 มีการเพิ่มตัวตรวจจับแสงสะทอนอินฟราเรดอีก 2 ตัว, มอเตอรไฟตรงพรอมชุดเฟองขับ
หรือ DC motor gearbox และชิ้นสวนทางกลที่จําเปน เพื่อใหผูใชงานสามารถตอยอดการเรียนการส
อน การใชงาน IPST-MicroBOX (SE) นีไปสร
้
างเปนหุนยนต

อัตโนมัติแบบโปรแกรมได ทั้งยังรองรับ
กิจกรรมการแขงขันไดเปนอยางดี
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รายการอุปกรณของชุดกลองสมองกล IPST-MicroBOX (SE) รุนมาตรฐาน

1

ประกอบดวย
1. แผงวงจรควบคุมหลัก IPST-SE
2. แผงวงจร LED เดี่ยวพรอมสายสัญญาณ 3 ชุด
3. แผงวงจร LED 8 ดวงพรอมสายสัญญาณ 1 ชุด
4. แผงวงจรลําโพงเปยโซพรอมสายสัญญาณ 1 ชุด
5. แผงวงจรสวิตชพรอมสายสัญญาณ 2 ชุด
6. แผงวงจรตรวจจับแสงพรอมสายสัญญาณ 1 ชุด
7. แผงวงจรตัวตานทานปรับคาไดพรอมสายสัญญาณ 2 ชุด
8. ไอซีวัดอุณหภูมิพรอมสายตอ 1 ชุด
9. อะแดปเตอรไฟตรง +9V 1A
10. สายเชื่อมตอ USB-miniB สําหรับดาวนโหลดโปรแกรมและสื่อสารขอมูล
11. ซีดีรอมบรรจุซอฟตแวรและตัวอยางโปรแกรมการทดลอง
12. คูมื อการทดลอง
13. กลองบรรจุ
14. ไขควง



รายการอุปกรณของชุดกลองสมองกล IPST-MicroBOX (SE) รุนมาตรฐาน

2

ประกอบดวย
1. แผงวงจรควบคุมหลัก IPST-SE
2. แผงวงจร LED เดี่ยวพรอมสายสัญญาณ 3 ชุด
3. แผงวงจร LED 8 ดวงพรอมสายสัญญาณ 1 ชุด
4. แผงวงจรลําโพงเปยโซพรอมสายสัญญาณ 1 ชุด
5. แผงวงจรสวิตชพรอมสายสัญญาณ 2 ชุด
6. แผงวงจรตรวจจับแสงพรอมสายสัญญาณ 1 ชุด
7. แผงวงจรตัวตานทานปรับคาไดพรอมสายสัญญาณ 2 ชุด
8. ไอซีวัดอุณหภูมิพรอมสายตอ 1 ชุด
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9. อะแดปเตอรไฟตรง +9V 1A
10. สายเชื่อมตอ USB-miniB สําหรับดาวนโหลดโปรแกรมและสื่อสารขอมูล
11. ซีดีรอมบรรจุซอฟตแวรและตัวอยางโปรแกรมการทดลอง
12. คูมื อการทดลอง
13. กลองบรรจุ
14. ไขควง
15. แผงวงจรตรวจจับแสงสะทอนอินฟราเรดพรอมสายสัญญาณ 2 ชุด
16. มอเตอรไฟตรงพรอมชุดเฟองขับรุน BO2 อัตราทด 48:1 พรอมสายเชื่อมตอแบบ IDC
จํานวน 2 ตัว
17. ลอพลาสติกกลมสําหรับชุดเฟองขับมอเตอรและยาง จํานวน 2 ชุด
18. ไขควงแบน 2 มม. สําหรับขันขั้วตอแบตเตอรี่
19. ตัวขันสกรูพลาสติก
20. แผนกริดขนาด 80 x 60 เซนติเมตรและ 80 x 80 เซนติเมตร จํานวน 2 ชุด
21. แผนฐานกลมพรอมลออิสระ 1 แผน
22. แผนฐานกลมสําหรับทําโครงหุนยนต 1 แผน
23. ชิ้นตอ/แทงตอพลาสติกและเสารองพลาสติก
24. ชุดเสารองโลหะ, นอตและสกรู
25. กะบะถาน AA 6 กอน พรอมสายและหัวตอปองกันการกลับขัวสํ
้ าหรับตอกับแผงวงจรหลัก
26. แผนทดสอบการเคลือนที
่ ตามเส
่
นของหุนยนต
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