
บทที ่2 

ทฤษฏีที่เกีย่วข้อง 
 

โครงงาน ‚ระบบป้องกนัการโจรกรรมและติดตามรถจกัรยานยนตพ์ร้อมการแจง้เตือนผา่น
โทรศพัทมื์อถือ” เป็นโครงงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัไมโครคอนโทรลเลอร์และอิเล็กทรอนิกส์ มีเน้ือหาท่ี
เก่ียวขอ้งดงัต่อไปน้ี 

 
2.1 พืน้ฐานไมโครคอนโทรลเลอร์ [1] 
 

ไมโครคอนโทรลเลอร์เป็นอุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์ชนิดหน่ึงซ่ึงมีความสามารถในการ
ใช้งานเป็นอุปกรณ์ควบคุมท่ีสามารถโปรแกรมการท างานได้ซ่ึงในปัจจุบันน้ีมีการใช้งาน
ไมโครคอนโทรลเลอร์กนัอยา่งแพร่หลายเน่ืองจากใชง้านง่ายและสามารถประยุกตใ์ชง้านไดอ้ยา่ง
หลากหลาย 
 

1. ส่วนประกอบของไมโครคอนโทรลเลอร์ 
ในปัจจุบนัน้ีไมโครคอนโทรลเลอร์มีการผลิตข้ึนมาหลายแบบหลายรุ่นข้ึนอยูก่บั

บริษทัผูผ้ลิตแต่โดยทัว่ไปแลว้ไมโครคอนโทรลเลอร์จะประกอบดว้ยส่วนประกอบท่ีคลา้ยกนัดงัน้ี 
1.1 หน่วยประมวลผลกลาง (Central Processor Unit) จะเป็นส่วนท่ีเป็นตวัตดัสินใจต่างๆ

ซ่ึงจะท างานตามโปรแกรมท่ีเราเขียนและอดัเขา้ไปในตวัไมโครคอนโทรลเลอร์ 
1.2 หน่วยความจ า (Memory) เป็นตวัเก็บขอ้มูลต่างๆท่ีตอ้งใชใ้นไมโครคอนโทรล-  เลอร์ 

ไม่วา่จะเป็นหน่วยความจ าโปรแกรมหรือหน่วยความจ าขอ้มูลโดยหน่วยความจ าท่ีใชไ้ดแ้ก่ ROM , 
EPROM , EEPROM , RAM และ FLASH 

1.3 พอร์ตสัญญาณเขา้และออก (Input & Output Port ) เป็นส่วนท่ีจะใชใ้นการติดต่อกบั
อุปกรณ์ภายนอก 

1.4 คุณสมบติัอ่ืนๆไมโครคอนโทรลเลอร์ สมยัใหม่จะมีฟังกช์นัพิเศษเพิ่มเติมเช่น
Time/Counter, Analog to Digital Converter , Analog Comparator , UART/USART 
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2. AVR ไมโครคอนโทรลเลอร์ [2] 
ส าหรับโครงงานน้ีเลือกใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ตระกูล AVR ATmega128 เป็น

ไมโครคอนโทรลเลอร์ในตระกูล AVR ของบริษทั Atmel ซ่ึงจะมีคุณสมบติัและขอ้มูลทัว่ไปของ
ไมโครคอนโทรเลอร์ดงัต่อไปน้ี 

2.1 คุณสมบติัท่ีส าคญัของไมโครคอนโทรเลอร์ AVR ATmega128 
(ก) ไมโครคอนโทรลเลอร์ขนาด 8 บิต ก าลงัไฟต ่า ประสิทธิภาพสูง 

(ข) สถาปัตยกรรมแบบ Advanced RISC (Reduce Instruction Set Computer) 

  -  133 ค าสั่ง มีความเร็วในการประมวลผล 1 ค าสั่งต่อ 1 สัญญาณนาฬิกา 

  -  รีจิสเตอร์ใชง้าน 32 ตวัขนาด 8 บิต และรีจิสเตอร์ควบคุม 

  -  ความเร็วในการท างานสูงถึง 16 MIPS ท่ีความถ่ีสัญญาณนาฬิกา 16 MHz 

(ค) หน่วยความจ าโปรแกรมแบบ Nonvolatile และหน่วยความจ าขอ้มูล 

    -  หน่วยความจ าโปรแกรมแบบ Nonvolatile และหน่วยความจ าขอ้มูล 

    -  หน่วยความจ าขอ้มูล EEPROM ขนาด 4 กิโลไบต ์เขียน/ลบได ้100,000 คร้ัง 

    -  หน่วยความจ าขอ้มูล SRAM ขนาด 4 กิโลไบต ์

(ง) สามารถขยายหน่วยความจ าไดม้ากถึง 64 กิโลไบต ์

(จ) มีวงจรดีบกัอินเตอร์เฟสแบบ JTAG 

(ฉ) โมดูลใชง้านประกอบไปดว้ย 

  -  โมดูลไทเมอร์/เคาน์เตอร์ ขนาด 8 บิต 2 ตวัพร้อมปรีสเกลเลอร์และโหมด

เปรียบเทียบ 

  -  ก าหนดใหท้ างานแบบ 16 บิต ดว้ยการใชไ้ทเมอร์ 2 ตวั ท างานร่วมกนั  

พร้อมปรีสเกลเลอร์ โหมดเปรียบเทียบและโหมดตรวจจบัสัญญาณอินพุต 

    -  ตวันบัแบบเรียลไทมก์บัออสซิเลเตอร์แยกเฉพาะ 

    -  โมดูลสร้างสัญญาณ PWM 8 ช่อง 

    -   PWM 6 ช่องก าหนดความละเอียดไดต้ั้งแต่ 2 ถึง 16 บิต 

    -  โมดูลเช่ือมต่อแบบอนุกรม TWI(Two-wire Serial), SPI และ USART 

    -  โมดูลวอ๊ตดอกซ์ไทเมอร์ (Watchdog timer) 

    -  โมดูลแปลงสัญญาณอะนาล๊อกเป็นดิจิตอลขนาด 10 บิต 
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    -  โมดูลเปรียบเทียบแรงดนัอนาล๊อก 

(ช) คุณสมบติัพื้นฐานส าหรับไมโครคอนโทรลเลอร์ 

    -  เพาเวอร์ออนรีเซตและเบราวเ์อาตดี์เทคแบบโปรแกรมได ้

    -  RC ออสซิเลเตอร์ภายในเพื่อสร้างสัญญาณความถ่ี 

    -  แหล่งอินเตอร์รัปตท์ั้งภายในและภายนอก 

   -  6 โหมดสลีปประกอบดว้ย โหมด Idle, ADC Noise Reduction, Power-save, 

Power-down, Standbye และ Extended Standby 

  -  ก าหนดโหมดสัญญาณความถ่ีนาฬิกาดว้ยซอฟตแ์วร์ 

(ฌ) ขาพอร์ตอินพุต/เอาทพ์ุต 53 ขาประกอบดว้ยพอร์ต A, B, C, D, E, F, G ดงั

แสดงในเร่ืองของรายละเอียดขาพอร์ต AVR ATmega128 

2.2 การท างานกบับิตและไบตข์อ้มูล 
การใชง้านไมโครคอนโทรเลอร์ โดยส่วนใหญ่แลว้จะเป็นการควบคุมพอร์ตอินพุตเอาทพ์ุต

แบบดิจิตอล ในระดับบิตและไบต์ การสร้างไลบรารีเพื่อจดัการกบัขอ้มูลในระดับบิตและไบต ์

(Bit/Byte Manipulation) จึงมีความจ าเป็น นอกจากจะน ามาใชง้านไดอ้ยา่งรวดเร็วแลว้ยงัสามารถ

น าไปแจกจ่ายให้กบัทีมพฒันา เพื่อการท างานท่ีรวดเร็วและเป็นไปในทิศทางเดียวกนัอีกดว้ย โดย

ฟังก์ชนัไลบรารีท่ีจะสร้างข้ึนจะประกอบไปดว้ยฟังก์ชัน่ท่ีเก่ียวขอ้งกบับิตและไบตข์อ้มูลโดยตรง

เช่น การเล่ือนบิตขอ้มูล การหมุนบิตขอ้มูล การเซตบิต การเคลียร์บิต การสลบับิต การสร้างขอ้มูล

จาก 8 บิต เป็น 16 บิตและ 32 บิตเป็นตน้ 

2.2.1 บิตและไบตข์อ้มูล 

ไมโครคอนโทรลเลอร์ AVR เป็นไมโครคอนโทรลเลอร์ขนาด 8 บิต ประกอบไปดว้ย

รีจิสเตอร์ขนาด 8 บิต หากตอ้งการท างานในแบบ 16 บิตก็จะน ารีจิสเตอร์ ขนาด 8 บิต 2 ตวัมา

ท างานร่วมกนั ลกัษณะของขอ้มูลขนาด 8 บิต แสดงดงัตารางท่ี 2.1 
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           ตารางที ่2.1 แสดงต าแหน่งบิตและช่ือเรียก  
 

ต าแหน่ง
บิต 

บิต7 บิต6 บิต5 บิต4 บิต3 บิต2 บิต1 บิต0 ค่า 

ขนาด8บิต MSB       LSB  

ขนาด4บิต Nibble High Nibble low  

ขนาด1
ไบท ์

BYTE 
 

ค่าในแต่
ละบิต 

 
1 

 
0 

 
1 

 
0 

 
1 

 
0 

 
0 

 
1 

 
A9 

 
จากตารางท่ี 2.1 

- บิตท่ี 7 เป็นต าแหน่งบิตสูงสุดหรือท่ีเรียกวา่ บิตนยัส าคญัสุงสุด (Most significant bit) 
หรือช่ือยอ่ MSB บิต 

- บิตท่ี 0 เป็นต าแหน่งบิตต ่าสุดหรือท่ีเรียกวา่ บิตนยัส าคญัต ่าสุด (Least significant bit) 
หรือช่ือยอ่ LSB บิต 

- ต  าแหน่งบิตท่ี 0 ภึงบิตท่ี 3 เรียกวา่ 4 บิตร่าง หรือ Nibble Low บิต 
- ต  าแหน่งบิตท่ี 4 ถึงบิตท่ี 7 เรียกวา่ 4 บิตบน หรือ Nibble High บิต 

- บิตท่ี 0 ถึง 7 มีขนาด 8 บิตหรือเท่ากบั 1 ไบต ์

การท างานกบับิตขอ้มูลจึงตอ้งเขา้ใจถึงช่ือเรียกในแต่ละต าแหน่งและในแต่ละบิตขอ้มูล 

ส าหรับภาษา C จะมีการด าเนินการทางบิตขอ้มูลท่ีเรียกวา่ Bitwise Operator แสดงดงัตารางท่ี 2.2 
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    ตารางที ่2.2 ตวัด าเนินการทางบิตไบตข์อ้มูล 
 

เคร่ืองหมาย
ด าเนินการ 

การท างาน ตัวอย่าง 

& 
การ AND ขอ้มูล ผลลพัธ์จะเป็น 1 เม่ือบิตทั้งสอง

เป็น 1 นอกนั้นเป็น 0 (1 & 1 เท่ากบั 1) 
a & b ผลลพัธ์ คือ 

0x00 

| 
การ OR ขอ้มูล ผลลพัธ์จะเป็น 0 เม่ือบิตทั้งสอง

เป็น 0 นอกนั้นเป็น 1 (0 | 0เท่ากบั 0) 
a | b ผลลพัธ์ คือ 

0x13 

^ 
การ XOR ขอ้มูล ผลลพัธ์จะเป็น 0 เม่ือค่าบิต

เหมือนกนัหากค่าบิตทั้งสองต่างกนัจะใหค้่าเป็น 1 
(1 ^ 1 เท่ากบั 0 หรือ 0 ^ 0เท่ากบั 0) 

a^b ผลลพัธ์ คือ 
0x13 

<< 
การเล่ือนบิตไปทางขวา (Shift Left) ศูนยจ์ะถูก

เติมเขา้ไปทางซา้ย 
a<<1 ผลลพัธ์ คือ 

0x20 

>> 
การเล่ือนบิตไปทางขวา (Shift Right) ศูนยจ์ะถูก

เติมเขา้ไปทางขวา 
a>> 1 ผลลพัธ์ คือ 

0x08 

~ การ NOT คือการกลบัค่าบิต ใหเ้ป็นค่าตรงขา้ม 
~a ผลลพัธ์ คือ 

0xFA 
 
จากตารางท่ี 2.2 เม่ือก าหนดให ้a = 0x10 และ b=0x03 

การท างานกบับิตและไบตข์อ้มูลจึงอาศยัการด าเนินการทางบิตไบตข์อ้มูล ในตารางท่ี 2.2 

มาใชใ้นการจดัการกบัขอ้มูลทั้งในระดบับิตและในระดบัไบต ์การจดัการขอ้มูลในระดบับิตและ

ไบตมี์ความจ าเป็นท่ีตอ้งท าความเขา้ใจ เน่ืองจากการใชง้านไมโครคอนโทรลเลอร์จะเก่ียวขอ้งกบั

ขอ้มูลและรีจิสเตอร์ขนาด 8 บิตหรือ 1 ไบต ์โดยผลการกระท าทางบิตสรุปไดด้งัตารางท่ี 2.3  
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        ตารางที ่2.3 ตวัด าเนินการทางบิตไบตข์อ้มูลและผลลพัธ์ 
 

A B A AND B A OR B A XOR B ~A ~B 
0 
0 
1 
1 

0 
1 
0 
1 

0 
0 
0 
1 

0 
1 
1 
1 

0 
1 
1 
0 

1 
1 
0 
0 

1 
0 
1 
0 

 
2.2.2 อินพุต/เอาตพ์ุต AVR ATmega128 

ATmega128 เป็นไมโครคอนโทรลเลอร์ขนาด 8 บิตตระกูล AVR สถาปัตยกรรมแบบ 

RISC (Reduced Instruction Set Computer) เช่นเดียวกบั ATmega16 แต่มีคุณสมบติัท่ีมากกวา่ ใน

ตวัถงัแบบ Thin Profile Plastic Quad Flat Package (TQFP) และ Micro Lead Frame Package 

(MLF) การจดัต าแหน่งขาพอร์ตแสดงดงัภาพท่ี 2.1 

 

 
 

ภาพที ่2.1 รายละเอียดขา AVR ATmega128 
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2.2.3 รายละเอียดขาพอร์ต ATmega128 

ไมโครคอนโทรลเลอร์ AVR ATmega128 มีจ  านวนขาพอร์ตอินพุตดิจิตอลทั้งส้ิน 53 ขา 

พอร์ตประกอบไปดว้ยพอร์ต A ถึง F พอร์ตละ 8 บิต และพอร์ต G จ านวน 5 บิต โดยในแต่ละขา

พอร์ตสามารถท าหนา้ท่ีไดม้ากกวา่หน่ึงหนา้ท่ี โดยหนา้ท่ีพิเศษเพิ่มเติมจะอา้งอิงกบัคุณสมบติัของ

โมดูลต่างๆ มีรายละเอียดดงัตารางท่ี 2.4 

 

     ตารางที ่2.4 แสดงขา PORT A (PA0-PA7) 

 

ขาพอร์ต ขาพอร์ตฟังกช์ัน่พิเศษ 

PA7 AD7 (ขาเช่ือมต่อหน่วยความจ าภายนอก แอดเดรสและดาตา้ บิตท่ี 7) 

PA6 AD6 (ขาเช่ือมต่อหน่วยความจ าภายนอก แอดเดรสและดาตา้ บิตท่ี 6) 

PA5 AD5 (ขาเช่ือมต่อหน่วยความจ าภายนอก แอดเดรสและดาตา้ บิตท่ี 5) 

PA4 AD4 (ขาเช่ือมต่อหน่วยความจ าภายนอก แอดเดรสและดาตา้ บิตท่ี 4) 

PA3 AD3 (ขาเช่ือมต่อหน่วยความจ าภายนอก แอดเดรสและดาตา้ บิตท่ี 3) 

PA2 AD2 (ขาเช่ือมต่อหน่วยความจ าภายนอก แอดเดรสและดาตา้ บิตท่ี 2) 

PA1 AD1 (ขาเช่ือมต่อหน่วยความจ าภายนอก แอดเดรสและดาตา้ บิตท่ี 1) 

PA0 AD0 (ขาเช่ือมต่อหน่วยความจ าภายนอก แอดเดรสและดาตา้ บิตท่ี 0) 

 

ขา PORT A นอกจากจะใชเ้ป็นขาพอร์ตอินพุตเอาทพ์ุตดิจิตอลขนาด 8 บิตแลว้ ยงัมี
คุณสมบติัท่ีส าคญัดงัน้ี  

-ใชเ้ป็นขาพอร์ตเพื่อต่อขยายหน่วยความจ าภายนอกเพิ่มเติม โดยเป็นทั้งขาแอดเดรสและ
ดาตา้ขนาด 8 บิต รูปแบบการต่อใชง้านหน่วยความจ าภายนอกเพิ่มเติมแสดงดงัภาพท่ี 2.2 ซ่ึงเป็น
การต่อขยายหน่วยความจ าประเภท SRAM เพิ่มเติม โดยการต่อขยายหน่วยความจ าจะใชข้า PORT 
A เป็นทั้งขาแอดเดรสและดาตา้ 8 บิตล่าง (บิตท่ี 0 ถึงบิตท่ี 7) และใชข้า PORTC เป็นขาแอดเดรส   
8บิตบน (บิตท่ี 8 ถึงบิตท่ี 15) 
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ภาพที ่2.2 การต่อหน่วยความจ าแรม (SRAM) ภายนอกกบั AVR ATmega128 

 
         ตารางที ่2.5 แสดงขา PORT B (PB0-PB7) 
 

ขาพอร์ต ขาพอร์ตฟังก์ชันพเิศษ 

PB7 
OC2/OC1C (โมดูลเปรียบเทียบและสร้งสัญญาณเอาตพ์ุต PWM ส าหรับ
ไทเมอร์/เคาน์เตอร์ 2 หรือโมดูลเปรียบเทียบและสร้างสัญญาณเอาตพ์ุต 
PWM ช่อง C ส าหรับไทเมอร์/เคาน์เตอร์ 1) 

PB6 
OC1B (โมดูลเปรียบเทียบและสร้างสัญญาณเอาตพ์ุต PWM ช่อง B 
ส าหรับไทเมอร์/เคาน์เตอร์ 1) 

PB5 
OC1A (โมดูลเปรียบเทียบและสร้างสัญญาณเอาตพ์ุต PWM ช่อง A 
ส าหรับไทเมอร์/เคาน์เตอร์ 1) 

PB4 
OC0 (โมดูลเปรียบเทียบและสร้างสัญญาณเอาตพ์ุต PWM ส าหรับไท
เมอร์/เคาน์เตอร์) 

PB3 MISO (ขาสัญญาณ อินพุตมาสเตอร์/เอาตพ์ุตสเลฟ ส าหรับบสั SPI) 
PB2 MOSI (ขาสัญญาณ อินพุตมาสเตอร์/เอาตพ์ุตสเลฟ ส าหรับบสั SPI) 
PB1 SCK (ขาสัญญาณนาฬิกาส าหรับบสั SPI) 
PB0 SS (ขาสัญญาณอินพุตเลือกสเลฟ ส าหรับบสั SPI) 

 
นอกเหนือจากตารางท่ี 2.5 สามารถก าหนดเพิ่มเติมไดด้งัน้ี 

ขา PORT B นอกจากจะใชเ้ป็นขาพอร์ตอินพุตเอาตพ์ุตดิจิตอลขนาด 8 บิตแลว้ ยงัมี
คุณสมบติัท่ีส าคญัดงัน้ี  
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- ใชเ้ป็นขาพอร์ตส าหรับสร้างสัญญาณ Pulse Width Modulator (PWM) 3ช่องทางคือ A, B 
และ C ซ่ึงน าไปประยกุตใ์ชใ้นการควบคุมการท างานของมอเตอร์ และใชเ้ป็นขาพอร์ตส าหรับ
เช่ือมต่อกบัอุปกรณ์ภายนอกแบบอนุกรม (Serial Peripheral Interface) หรือท่ีนิยมเรียกวา่บสัแบบ 
SPI 
 
              ตารางที ่2.6 แสดงขา PORT C (PC0-PC7) 
 

ขาพอร์ต ขาพอร์ตฟังก์ชันพเิศษ 

PC7 A15 (ขาสัญญาณแอดเดรส บิตท่ี 15) 

PC6 A14 (ขาสัญญาณแอดเดรส บิตท่ี 14) 

PC5 A13 (ขาสัญญาณแอดเดรส บิตท่ี 13) 

PC4 A12 (ขาสัญญาณแอดเดรส บิตท่ี 12) 

PC3 A11 (ขาสัญญาณแอดเดรส บิตท่ี 11) 

PC2 A10 (ขาสัญญาณแอดเดรส บิตท่ี 10) 

PC1 A9 (ขาสัญญาณแอดเดรส บิตท่ี 9) 

PC0 A8 (ขาสัญญาณแอดเดรส บิตท่ี 8) 

 
นอกเหนือจากตารางท่ี 2.6 สามารถก าหนดเพิ่มเติมไดด้งัน้ี 

ขา PORT C นอกจากจะเป็นขาพอร์ตอินพุตเอาตพ์ุตดิจิตอลแลว้ ยงัมีคุณสมบติัส าคญัดงัน้ี 
- ใชง้านเป็นขาพอร์ตส าหรับเช่ือมต่อหน่วยความจ าภายนอก โดยเป็นขาแอดเดรส 8 บิตบน 

(บิตท่ี 8 ถึง 15) ท างานร่วมกบัขา PORT A ดงัท่ีกล่าวมาแลว้ขา้งตน้ 
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         ตารางที ่2.7 แสดงขา PORT D (PD0-PD7) 
 

ขาพอร์ต ขาพอร์ตฟังก์ชันพเิศษ 
PD7 T2 (อินพุตสัญญาณ ส าหรับไทเมอร์/เคาน์เตอร์ 2) 

PD6 T1 (อินพุตสัญญาณ ส าหรับไทเมอร์/เคาน์เตอร์ 1) 

PD5 XCK1 (ขาอินพุตเอาตพ์ุตสัญญาณนาฬิกาภายนอกส าหรับโมดูล 
USART1 ) 

PD4 ICP1 (ขาอินพุตตรวจจบัสัญญาณของ ไทเมอร์/เคาน์เตอร์ 1) 

PD3 INT3/TXD1 (ขาอินพุตอินเตอร์รัปตเ์น่ืองจากสัญญาณภายนอกช่องท่ี 
3 หรือขาส่งขอ้มูลโมดูล UART1) 

PD2 INT2/RXD1 (ขาอินพุตอินเตอร์รัปตเ์น่ืองจากสัญญาณภายนอกช่องท่ี 
2 หรือขารับขอ้มูลโมดูล UART1) 

PD1 INT1/SDA (ขาอินพุตอินเตอร์รัปตเ์น่ืองจากสัญญาณภายนอกช่องท่ี 1 
หรือขาขอ้มูลอนุกรมส าหรับโมดูล TWI) 

PD0 INT0/SCL (ขาอินพุตอินเตอร์รัปตเ์น่ืองจากสัญญาณภายนอกช่องท่ี 0 
หรือขาสัญญาณนาฬิกาส าหรับโมดูล TWI) 

 
นอกเหนือจากตารางท่ี 2.7 สามารถก าหนดเพิ่มเติมไดด้งัน้ี 
        ขา PORT D นอกจากจะใชเ้ป็นขาพอร์ตอินพุตเอาตพ์ุตดิจิตอลขนาด 8 บิตแลว้ ยงัมี
คุณสมบติัท่ีส าคญัดงัน้ี 

- ขาพอร์ตอินเตอร์รัปตเ์น่ืองจากสัญญาณภายนอกช่องท่ี 0 ถึง 3 
- ขาพอร์ตส าหรับอินพุตสัญญาณนาฬิกาจากภายนอกของไทเมอร์เคาน์เตอร์ 1 และ 2 หรือ

ท่ีเรียกวา่การท างานในโหมดเคาน์เตอร์ 

- ขาตรวจจบัสัญญาณอินพุต (Input Capture) ของไทเมอร์/เคาน์เตอร์ 1 เม่ือตรวจจบั
สัญญาณไดจ้ะใชไ้ดเ้วลาในการจบัสัญญาณมา สามารถน ามาประยกุตใ์ชใ้นการจบัสัญญาณความถ่ี 
หรือหาความกวา้งของสัญญาณ PWM ได ้เป็นตน้ 

- ขาพอร์ตส าหรับโมดูลอนุกรม USART1 ช่องท่ี 1 เพื่อใชใ้นการส่ือสารขอ้มูลอนุกรมกบั
อุปกรณ์ภายนอก แบบ RS-232 ช่องท่ี 1  
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- ขาพอร์ตส าหรับการเช่ือมต่อดว้ยสายสัญญาณ 2 เส้น (Two-wire Serial Interface (TWI)) 
หรือท่ีรู้จกักนัในช่ือ I2C บสั 
 
    ตารางที ่2.8 แสดงขา PORT E (PE0-PE7) 
 

ขาพอร์ต ขาพอร์ตฟังก์ชันพเิศษ 

PE7 
INT7/ICP3 (ขาอินพุตอินเตอร์รัปตเ์น่ืองจากสัญญาณภายนอกช่องท่ี 7 หรือขา
อินพุตตรวจจบัสัญญาณของไทเมอร์/เคาน์เตอร์ 3) 

PE6 
INT6/T3 (ขาอินพุตอินเตอร์รัปตเ์น่ืองจากสัญญาณภายนอกช่องท่ี 7 หรือ
อินพุตรับสัญญาณส าหรับไทเมอร์/เคาน์เตอร์ 3) 

PE5 
INT5/OC3C (ขาอินพุตอินเตอร์รัปตเ์น่ืองจากสัญญาณภายนอกช่องท่ี 5 หรือ
โมดูลเปรียบเทียบและสร้างสัญญาณเอาตพ์ุต PWM ช่อง C ส าหรับไทเมอร์/
เคาน์เตอร์3) 

PE4 
INT4/OC3B (ขาอินพุตอินเตอร์รัปตเ์น่ืองจากสัญญาณภายนอกช่องท่ี 4 หรือ
โมดูลเปรียบเทียบและสร้างสัญญาณเอาตพ์ุต PWM ช่อง B ส าหรับไทเมอร์/
เคาน์เตอร์3) 

PE3 
AIN1/OC3A (อินพุตเปรียบเทียบแรงดนัอะนาลอกดา้นลบ หรือโมดูล
เปรียบเทียบและสร้างสัญญาณเอาตพ์ุต PWM ช่อง A ส าหรับไทเมอร์/
เคาน์เตอร์3) 

PE2 
AIN0/XCK0 (อินพุตเปรียบเทียบแรงดนัอะนาลอกดา้นบวก หรืออินพุต
เอาตพ์ุตสัญญาณนาฬิกาจากภายนอกส าหรับโมดูล USART0) 

PE1 PDO/TXD0 (ขาโปรแกรมขอ้มูลเอาตพ์ุต หรือขาส่งขอ้มูลโมดูล UART0) 

PE0 PDI/RXD0 (ขาโปรแกรมขอ้มูลอินพุต หรือขารับขอ้มูลโมดูล UART0) 

 
นอกเหนือจากตารางท่ี 2.8 สามารถก าหนดเพิ่มเติมไดด้งัน้ี 

ขา PORT E นอกจากจะใชเ้ป็นขาพอร์ตอินพุตเอาร์พุตดิจิตอลขนาด 8 บิตแลว้ ยงัมี
คุณสมบติัท่ีส าคญัดงัน้ี 

-  ขาพอร์ตอินเตอร์รัปตเ์น่ืองจากสัญญาณภายนอกช่องท่ี 4 ถึง 7 
-  ขาตรวจจบัสัญญาณอินพุต (Input Capture) ไทเมอร์/เคาน์เตอร์ 3 
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-  ขาพอร์ตสร้างสัญญาณ PWM ส าหรับไทเมอร์/เคาน์เตอร์3 
-  ขาอินพุตดา้นบวกและลบส าหรับโมดูลเปรียบเทียบแรงดนัอะนาลอก 
-  ขาพอร์ตส าหรับโมดูลอนุกรม USART0 ช่องท่ี 0 
 

      ตารางที ่2.9 แสดงขา PORT F (PF0-PF7) 
 

ขาพอร์ต ขาพอร์ตฟังก์ชันพเิศษ 

PF7 
ADC7/TDI (ขาอินพุตสัญญาณอะนาลอกช่องท่ี 7 หรือขาทดสอบ JTAG 
ส าหรับอินพุตขอ้มูล) 

PF6 
ADC6/TDO (ขาอินพุตสัญญาณอะนาลอกช่องท่ี 6 หรือขาทดสอบ JTAG 
ส าหรับเอาตพ์ุตขอ้มูล) 

PF5 
ADC5/TMS (ขาอินพุตสัญญาณอะนาลอกช่องท่ี 5 หรือขาทดสอบ JTAG 
ส าหรับเลือกโหมด) 

PF4 
ADC4/TCK (ขาอินพุตสัญญาณอะนาลอกช่องท่ี 4 หรือขาทดสอบ JTAG 
ส าหรับสัญญาณนาฬิกา) 

PF3 ADC3 (ขาอินพุตสัญญาณอะนาลอกช่องท่ี 3) 

PF2 ADC2 (ขาอินพุตสัญญาณอะนาลอกช่องท่ี 2) 

PF1 ADC1 (ขาอินพุตสัญญาณอะนาลอกช่องท่ี 1) 

PF0 ADC0 (ขาอินพุตสัญญาณอะนาลอกช่องท่ี 0) 

 
นอกเหนือจากตารางท่ี 2.9 สามารถก าหนดเพิ่มเติมไดด้งัน้ี 

ขา PORT F นอกจากจะเป็นขาพอร์ตอินพุตเอาตพ์ุตดิจิตอลขนาด 8 บิตแลว้ ยงัมีคุณสมบติั
ส าคญัดงัน้ี 
 -   ขาพอร์ตส าหรับวงจร JTAG ส าหรับการดีบกัโปรแกรม 
 -   ขาพอร์ตส าหรับโมดูลแปลงสัญญาณอะนาลอกเป็นดิจิตอลขนาด 10 บิต 8 ช่อง 
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         ตารางที ่2.10 แสดงขา PORT G (PG0-PG7) 
 

ขาพอร์ต ขาพอร์ตฟังก์ชันพเิศษ 

PG4 TOSC1 (ขา RTC ออสซิเลเตอร์ 1 ส าหรับไทเมอร์ / เคาเตอร์ 0) 
PG3 TOSC2 (ขา RTC ออสซิเลเตอร์ 2 ส าหรับไทเมอร์ / เคาเตอร์ 0) 
PG2 ALE (ขาแลซ์แอดเดรสส าหรับเอน็เอเบิลหน่วยความจ าภายนอก) 
PG1 RD (ขาสโตป สัญญาณอ่านขอ้มูลหน่วยความจ าภายนอก) 
PG0 WD (ขาสโตป สัญญาณเขียนขอ้มูลหน่วยความจ าภายนอก) 

 
นอกเหนือจากตารางท่ี 2.10 สามารถก าหนดเพิ่มเติมไดด้งัน้ี 

ขา PORT G นอกจากจะใชเ้ป็นขาพอร์ตอินพุตเอาตพ์ุตดิจิตอลขนาด 5 บิตแลว้ ยงัมี
คุณสมบติัส าคญัดงัน้ี 
 -   ขาพอร์ตออสซิเลเตอร์ส าหรับโมดูลสัญญาณนาฬิกาเวลาจริง Real-Time Clock (RTC) 
 -  ขาพอร์ตส าหรับอ่าน-เขียนหน่วยความจ าภายนอก ท างานร่วมกบัขา PORT A และ 
PORT C 
 พอร์ตอินพุตและพอร์ตเอาตพ์ุตดิจิตอลของ ATmega128 ดงัภาพท่ี 2.3 และ 2.4 มีคุณสมบติั
แบบเดียวกบั ATmega16 โดยก าหนดคุณสมบติัของขาพอร์ตผา่นทางรีจิสเตอร์ DDRx และ PORTx 
รวมถึงบิต PUD ในรีจิสเตอร์ SFIOR แสดงดงัตารางท่ี 2. 11 
 
     ตารางที ่2.11 การก าหนดรูปแบบของขาพอร์ต 
 

DDxn PORTxn 
PUD 

(in SFIOR) 
I/O Pull-Up สถานะ 

0 0 X Input No Tri-state (Hi-Z) 
0 1 0 Input Yes Pxn will source current if 

ext. pulled low 
0 1 1 Input No Tri-state (Hi-Z) 
1 0 X Output No Output Low (Sink) 
1 1 X Output No Output High (Source) 
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นอกเหนือจากตารางท่ี 2.11 สามารถก าหนดเพิ่มเติมไดด้งัน้ี 
        (ก) DDxn และ PORTxn เป็นช่ือบิตของรีจิสเตอร์ DDRx และ PORTx โดย x แทนดว้ย A, 
B, C, D … และ n แทนดว้ยตวัเลข 0 ถึง 7 
         (ข) หากใชง้านพอร์ตเป็นเอาตพ์ุต จะตอ้งไม่ลืมค่าลอจิก “1” ใหก้บัรีจิสเตอร์ DDxn 
เพื่อใหข้าพอร์ตสามารถขบักระแสไดเ้ตม็ท่ี 
   
 

 
 
ภาพที ่2.3 การใชง้านพอร์ตเอาตพ์ุตของ AVR ATmega128 
 
 
 

 
 
ภาพที ่2.4 การใชง้านพอร์ตอินพุตของ AVR ATmega128 
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2.2 การเขยีนโปรแกรมภาษาซีเบือ้งต้น [3] 
 

1. พืน้ฐานโปรแกรมภาษาซี  

พื้นฐานเก่ียวกบัคอมพิวเตอร์ หน่วยส าคญัท่ีสุดของคอมพิวเตอร์ก็คือ หน่วยประมวลผล

หรือท่ีเรียกกนัว่า CPU โดยปกติ CPU จะมีภาษาของตวัเองท่ีเรียกว่า ภาษาเคร่ือง (Machine 

Language) ซ่ึงจะเป็นภาษาท่ีประกอบไปด้วยเลขฐานสองมากมาย  ดังนั้ นการท่ีจะเขียน

โปรแกรมควบคุมการท างานของคอมพิวเตอร์ โดยใชภ้าษาเคร่ืองโดยตรงนั้นจึงท าไดย้าก จึงไดมี้

การพฒันาตวัแปรภาษาเคร่ืองท่ีเรียกว่า โปรแกรมภาษาระดบัสูงข้ึนมา หรือท่ีเรียกวา่ High Level 

Languages โดยภาษาในระดบัสูงเหล่าน้ี จะมีลกัษณะรูปแบบการเขียน (Syntax) ท่ีท าให้เขา้ใจได้

ง่ายต่อการส่ือสารกบัผูพ้ฒันา และถูกออกแบบมาให้ง่ายต่อการใช้งาน และจะเปล่ียนค าสั่งจาก

ผูใ้ช้งาน ไปเป็นเป็นภาษาเคร่ือง เพื่อท่ีจะควบคุมการท างานของคอมพิวเตอร์ต่อไป ตวัอยา่งของ

โปรแกรมภาษาระดบัสูง ไดแ้ก่ COBOL ใชก้นัมากส าหรับโปรแกรมทางดา้นธุรกิจ, Fortran ใชก้นั

มากส าหรับการพฒันาโปรแกรมดา้นวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ เพราะง่ายต่อการค านวณ, 

Pascal มีใชก้นัทัว่ไป แต่เนน้ส าหรับการพฒันาเคร่ืองมือส าหรับการเรียนการสอน, C & C++ ใช้

ทัว่ไป ปัจจุบนัมีผูเ้ลือกท่ีจะใชก้นัอยา่งแพร่หลาย, PROLOG เนน้หนกัไปทางดา้นงานประเภท AI 

และ JAVA ใชไ้ดท้ัว่ไป ปัจจุบนัเร่ิมมีผูห้นัมาสนใจกนัมากและเพิ่มข้ึนอยา่งรวดเร็ว 

2. ตัวแปร  

ตวัแปรจะเป็นช่ือท่ีใชใ้นการบอกจ านวนหรือปริมาณ ซ่ึงสามารถท่ีจะท าการเปล่ียนแปลง

จ านวนไดด้ว้ยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ การตั้งช่ือตวัแปร จะตอ้งตั้งช่ือใหแ้ตกต่างไปจากช่ือของตวั

แปรอ่ืนๆ ยกตวัอยา่งช่ือของตวัแปร ไดแ้ก่ x, y, peter, num_of_points และ streetnum เป็นตน้ โดย

ปกติการเขียนโปรแกรมท่ีดี ควรจะตั้งช่ือตวัแปรใหส้อดคลอ้งกบัการท างานหรือหนา้ท่ีของตวัแปร

นั้นๆ เพราะเม่ือถึงเวลาตอ้งมาท าการปรับปรุงแกไ้ขโปรแกรม จะสามารถท าไดโ้ดยไม่ยากนกั 

ในภาษา C หรือ C++ ไดมี้กฏในการตั้งช่ือตวัแปรท่ีสามารถใชง้านไดด้งัน้ี 

- ช่ือตวัแปรจะตอ้งข้ึนตน้ดว้ยตวัอกัษร 

- ช่ือตวัแปรจะประกอบไปดว้ย ตวัอกัษร ตวัเลข และ _ ไดเ้ท่านั้น 

- ช่ือตวัแปรจะตอ้งไม่ใช่ช่ือ reserved word (ช่ือท่ีมีการจองไวแ้ลว้) 
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ตวัอยา่งของช่ือตวัแปรท่ีสามารถน ามาใชต้ั้งช่ือได ้ไดแ้ก่ length, days_in_year, DataSet1, 

Profit95, Pressure, first_one และตวัอยา่งของช่ือ ท่ีไม่สามารถน ามาใชเ้ป็นช่ือตวัแปรได ้ยกตวัอยา่ง

เช่นay-in-year, 1data, int, first.val เป็นตน้ 

reserved word (ช่ือท่ีมีการจองไวแ้ลว้)Reserved words หรือตวัแปรท่ีไดจ้องไวแ้ลว้นั้น จะ

ประกอบไปดว้ยตวัอกัษรตวัเล็กทั้งหมด และจะมีความส าคญัส าหรับภาษา C++ และจะไม่น ามาใช้

ดว้ยวตัถุประสงคอ่ื์นๆ ตวัอยา่งของ Reserved words ไดแ้ก่ and, bool, break, case, catch, char, 

class, continue, default, delete, do, double, if , else, enum, export, extern เป็นตน้ 

นอกจากน้ีในภาษา C หรือ C++ ช่ือตวัแปร ท่ีประกอบไปดว้ยอกัษรเล็ก หรือใหญ่ ก็มีความ

แตกต่างกนั หรือท่ีเรียกวา่ Case sensitive ยกตวัอยา่งเช่น‘X’ และ ‘x’ เป็นตวัแปรต่างกนั  

‘peter’ และ ‘Peter’ เป็นตวัแปรต่างกนั‘bookno1’ และ ‘bookNo1’ เป็นตวัแปรต่างกนั 

‘XTREME’ และ ‘xtreme’ เป็นตวัแปรต่างกนั‘X1’ และ ‘x1’ เป็นตวัแปรต่างกนั 

‘int’ และ ‘Int’ เป็นตวัแปรต่างกนั 

ในภาษา C หรือ C++ (และโปรแกรมในภาษาอ่ืนๆ) ตวัแปรทุกตวัท่ีจะมีการเรียกใชใ้น

โปรแกรมจ าเป็นตอ้งมีการก าหนดชนิดของตวัแปรนั้นๆ ก่อนท่ีจะท าการเรียกใชต้วัแปร 

การก าหนดชนิดของตวัแปรมีวตัถุประสงคห์ลกั 2 ประการไดแ้ก่ 

- เป็นการบอกชนิด และตั้งช่ือตวัแปรท่ีจะเรียกใช ้ชนิดของตวัแปรจะท าใหค้อมไพเลอร์

สามารถแปลค าสั่งไดอ้ยา่งถูกตอ้ง (ยกตวัอยา่งเช่น ใน CPU ค าสั่งท่ีใชใ้นการบวกตวัเลขจ านวนเตม็ 

2 จ านวน ยอ่มแตกต่างจากค าสั่งท่ีจะบวกจ านวนจริง 2 จ านวนเขา้ดว้ยกนั) 

- ชนิดของตวัแปร ยงัเป็นบ่งบอกคอมไพเลอร์ใหท้ราบวา่จะตอ้งจดัเตรียมเน้ือท่ีใหก้บัตวั

แปรตวันั้นมากนอ้ยเท่าใด และจะจดัวางตวัแปรนั้นไวแ้อดเดรส (Address) ไหนท่ีสามารถเรียกมา

ใชใ้น code ได ้

ส าหรับในบทความน้ีจะพิจารณาชนิดตวัแปร 4 ชนิดท่ีใชก้นัมากไดแ้ก่ int, float, bool และ char 

int ชนิดตวัแปรท่ีสามารถแทนค่าจ านวนเตม็ไดท้ั้งบวกและลบ โดยปกติส าหรับ

คอมพิวเตอร์ทัว่ไป คอมไพเลอร์ จะจองเน้ือท่ี 2 ไบต ์ส าหรับตวัแปรชนิด int จึงท าใหค้่าของตวัแปร

มีค่าตั้งแต่ -32768 ถึง +32768 ตวัอยา่งของค่า int ไดแ้ก่ 123 -56 0 5645 เป็นตน้ 
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float ชนิดของตวัแปรท่ีเป็นตวัแทนของจ านวนจริง หรือตวัเลขท่ีมีค่าทศนิยม ความละเอียด

ของตวัเลขหลงัจุดทศนิยมข้ึนอยูก่บัระบบคอมพิวเตอร์ โดยปกติแลว้ ตวัแปรชนิด float จะใชเ้น้ือท่ี 

4 ไบต ์นัน่คือจะใหค้วามละเอียดของตวัเลขหลงัจุดทศนิยม 6 ต าแหน่ง และมีค่าอยูร่ะหวา่ง -1038 

ถึง +1038 ตวัอยา่งของค่า float ไดแ้ก่ 16.315 -0.67 31.567 

bool ชนิดของตวัแปรท่ีสามารถเก็บค่าลอจิก จริง (True) หรือ เทจ็ (False) ตวัแปรชนิดน้ี 

เป็นท่ีรู้จกักนัอีกช่ือคือ ตวัแปรบูลีน (Boolean) ตวัอยา่งของตวัแปรชนิด bool ไดแ้ก่ 1,0             

(เม่ือ 1 = true และ 0 = false) 

char เป็นชนิดตวัแปรท่ีเป็นตวัแทนของ ตวัอกัษรเพียงตวัเดียว อาจเป็นตวัอกัษร ตวัเลข 

หรือตวัอกัขระพิเศษ โดยปกติตวัแปรชนิดน้ีจะใชเ้น้ือท่ีเพียง 1 ไบต ์ซ่ึงจะใหต้วัอกัษรในรูปแบบท่ี

แตกต่างกนัไดถึ้ง 256 ค่า การเขียนรูปแบบของ char หลายๆ ตวั โดยปกติ จะอา้งอิงกบั American 

Standard Code for Information Interchange (ASCII) 

3. การเขียนโปรแกรมแบบมีทางเลอืก  

การเขียนโปรแกรมแบบมีทางเลือก จะสามารถท าใหโ้ปรแกรมสามารถตดัสินใจหรือ

เปรียบเทียบ จากนั้นก็จะเลือกด าเนินการไปในทิศทางหน่ึงจากสองทิศทาง ข้ึนอยูก่บัผลท่ีไดจ้ากการ

เปรียบเทียบนั้น 

3.1 เง่ือนไข (Condition)  

- เป็นตวัก าหนดเง่ือนไขท่ีผูพ้ฒันาโปรแกรมไดส้ร้างข้ึนมา 

- ผลลพัธ์ท่ีไดจ้ากเง่ือนไข จะมีค่า จริงหรือ เทจ็ 

3.2 โครงสร้างของเง่ือนไข (Condition Control Structures)  
ประโยคเง่ือนไขสามารถท่ีจะเขียนใหอ้ยูใ่นรูปภาษา C จะเขียนไดด้งัน้ี 

if condition then A else B ซ่ึงหมายความวา่ ถา้เง่ือนไข (condition) มีค่าเป็นจริง ก็
จะด าเนินการท าค าสั่ง A มิเช่นนั้นก็จะท าค าสั่ง B 
ตวัอยา่งของการเขียนโครงสร้างทางเลือกในภาษา C สามารถเขียนไดด้งัน้ี 

  if (x < y) 
   a = x * 2; 
  else 
   a = x + y; 
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   ความหมายของ code ดงักล่าว หมายความวา่ ถา้ ค่า x มีค่านอ้ยกวา่ y แลว้ a = 
x*2 แต่ถา้ x มีค่ามากกวา่หรือเท่ากบั y แลว้ a = x+y รูปแบบของเง่ือนไข ส่วนใหญ่จะอยู่
ในรูป ‚ตวัแปร โอเปอเรเตอร์ ตวัแปร‛ โอเปอเรเตอร์ท่ีกล่าวถึงน้ีจะมีอยู ่2 แบบ ดว้ยกนัคือ 
โอเปอเรเตอร์สัมพนัธ์ (Relational Operator) และ โอเปอเรเตอร์ลอจิก (Logical Operator) 
โอเปอเรเตอร์สัมพนัธ์ท่ีใชใ้นภาษา C มีดงัต่อไปน้ี 
 

           ตารางที ่2.12 ตวัด าเนินการโอเปอเรเตอร์ 
 

โอเปอร์เรเตอร์ ความหมาย ยกตัวอย่าง 
< 
> 

<= 
>= 
== 
!= 

นอ้ยกวา่ 
มากกวา่ 
นอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 
มากกวา่หรือเท่ากบั 
เท่ากบั 
ไม่เท่ากบั 

5<4  เป็นเทจ็ 
5>4  เป็นจริง 
3<=3 เป็นเท็จ 
3>=3 เป็นจริง 
2==5 เป็นเท็จ 
2!=5  เป็นจริง 

 

3.3 การเขียนโปรแกรมแบบวนซ ้ า (Repetition & Loop)  

  กระบวนการหน่ึงท่ีส าคญัในการออกแบบอลักอริทึม ก็คือความสามารถในการวนLoop

ของการท างานของกลุ่มค าสั่งตามท่ีนกัพฒันาตอ้งการ ดงันั้นส าหรับตอนน้ี ก็จะน าเสนอการพฒันา

โปรแกรมเพื่อใหบ้างส่วนของค าสั่งสามารถมีการวนซ ้ าไดห้ลายคร้ัง ส าหรับค าสั่งท่ีสามารถใชใ้น

การเขียนโปรแกรมแบบวนซ ้ าในภาษา C ไดแ้ก่ While, Do-while และ For 

3.3.1 โครงสร้างการเขียนโปรแกรมแบบวนซ ้ าโดยใชค้  าสั่ง For  

    Loop for จะเร่ิมดว้ยการน า ค่าเร่ิมตน้เปรียบเทียบกบัเง่ือนไขท่ีก าหนดไว ้ถา้เง่ือนไข 
เป็นจริง จะท า statement ในLoop ถา้ เป็นเทจ็ จะเลิกท า งานในLoop กรณีเม่ือตรวจสอบเง่ือนไข
แลว้เป็นจริงเม่ือท า งานในLoopแลว้ ก็จะเพิ่มหรือลดค่าตวัแปรในเง่ือนไขอีก 1 หรือมากกวา่ตามท่ี
ก าหนดไวโ้ดยอตัโนมติั แลว้ตรวจสอบเง่ือนไขอีกคร้ัง ถา้เง่ือนไข เป็นเทจ็ จะเลิกท า ซ ้ าในLoop มี
รูปแบบ Statement ดงัน้ี 

for ( เร่ิมตน้ ; เง่ือนไข ; เปล่ียนแปลง )  

statement; 



21 
 

เม่ือเร่ิมตน้ เป็นการก าหนดค่าตวัแปรเร่ิมตน้ท่ีตอ้งการ ส่วนเง่ือนไขหากค่าลอจิกมีค่าเป็น

จริง ก็จะท าตามในโครงสร้างของการวนซ ้ าคือ run ค าสั่ง Statement แต่ถา้เป็นเทจ็ก็จะออกจาก

โครงสร้างการวนซ ้ า ส่วนเปล่ียนแปลง จะท าการปรับค่าของตวัแปรท่ีตอ้งการ ยกตวัอยา่งเช่น 

 for ( count=0 ; count < 10 ; count++) 
  3.3.2 โครงสร้างการเขียนโปรแกรมแบบวนซ ้ าโดยใชค้  าสั่ง while 

     Loop while จะเร่ิมการท า งานดว้ยการทดสอบเง่ือนไขท่ีก าหนดไวต้น้Loopก่อนเสมอ 
ถา้เง่ือนไขเป็นจริง จะท า งานซ ้ าในLoop แต่ถา้เง่ือนไขเป็น เทจ็ จะเลิกท างานในLoop (ท างานใน
Loopขณะท่ีเง่ือนไขเป็นจริงเท่านั้น) รูปแบบของ while มีดงัน้ี 

Loop while ท่ีมี statement เดียว มีรูปแบบดงัน้ี 
while(เง่ือนไขเปรียบเทียบ) 
statement; 

Loop while ท่ีมีหลาย statement มีรูปแบบดงัน้ี 
while(เง่ือนไขเปรียบเทียบ) 
{ statement; 
statement; 
statement; 
} 

Loop while ซอ้นกนั มีรูปแบบ ดงัน้ี 
while(เง่ือนไขเปรียบเทียบของLoopนอก) 
{ statement; 
statement; 

while(เง่ือนไขเปรียบเทียบของLoopใน) 
{ statement; 
   statement; 
   statement; 
} 

statement; 
statement; 
} 
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3.3.3 โครงสร้างการเขียนโปรแกรมแบบวนซ ้ าโดยใชค้  าสั่ง do - while 
               Loop do จะเร่ิมดว้ยการท างานรอบแรก 1 รอบก่อนเสมอ และมีการทดสอบเง่ือนไขท่ีทา้ย
Loop ถา้เง่ือนไขเป็น จริง จะมีการท า ซ ้ าในLoop แต่ถา้เง่ือนไขเป็น เทจ็ จะเลิกท างานในLoop มี
รูปแบบดงัน้ี 

Loop do ท่ีมี statement เดียว มีรูปแบบดงัน้ี 
do 
statement; 

while(เง่ือนไขเปรียบเทียบ); 
 
Loop do ท่ีมีหลาย statement มีรูปแบบดงัน้ี 

do{ 
    statement; 

statement; 
    statement; 
}while(เง่ือนไขเปรียบเทียบ); 
 
 
 

Loop do ซอ้นกนั มีรูปแบบดงัน้ี 
do{ 

statement; 
statement; 
do{ 

statement; 
statement; 

}while(เง่ือนไขเปรียบเทียบLoopใน); 
statement; 

}while(เง่ือนไขเปรียบเทียบLoopนอก); 
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4. ฟังก์ชัน  
ความหมายของส่วนประกอบในฟังกช์นั มีดงัน้ี 
function_type คือ ประเภทค่าหรือขอ้มูลท่ีไดจ้ากการท างานของฟังกช์นั ซ่ึงจะตอ้งใหค้่า

คืนกลบัมาเก็บไวใ้นช่ือของฟังกช์นั (function_name) ถา้เป็นประเภท void จะเป็นฟังกช์นัประเภทท่ี
ตอ้งมีการ return value 

function_name คือ ช่ือฟังกช์นัท่ีก า หนดข้ึนตามกฎเกณฑ์การตั้งช่ือของ C++ และจะเป็น
ช่ือท่ีใชส้ า หรับการเรียกใชฟั้งกช์นัต่อไป 

(parameter1,parameter2,…) หรือพารามิเตอร์ประกอบไปดว้ย ประเภทและช่ือของตวัแปร
ใชรั้บค่าคงท่ีเพื่อน า มาใชท้  า งานในฟังกช์นั ในขณะท่ีฟังกช์นันั้นถูกเรียกใชท้  า งาน พารามิเตอร์
ของ ฟังกช์นัมีมากกวา่ 1 ตวัและหลายประเภทได ้

return (value); โดยท่ี return เป็นคียเ์วร์ิด และ value คือค่าคงท่ีท่ีส่งคืนไปใหแ้ก่ช่ือฟังกช์นั 
1 ค่าหรือไม่มีก็ได ้( กรณีเป็นฟังกช์นัท่ีไม่ใหค้่าใด ๆ) 

ตวัอยา่งการก าหนดช่ือฟังกช์นั เช่น 
int  factorial (int number) 
   parameter ของฟังกช์นัเป็น integer 
  ของฟังกช์นัช่ือ factorial 
 ประเภทฟังกช์นัใหเ้ป็น integer 

4.1 การประกาศช่ือฟังกช์นัท่ีผูใ้ชก้  าหนดไวท่ี้ตอนตน้โปรแกรมก่อนฟังกช์นั main() 
เรียกวา่ฟังกช์นัตน้แบบ (prototype) หรือการก า หนดฟังก์ชนั (function declaration) แสดงวา่ใน
โปรแกรมมีการสร้างและเรียกใชฟั้งกช์นัเหล่าน้ี ซ่ึงสามารถเรียกใชช่ื้อฟังกช์นันั้น ณ ต า แหน่งใด ๆ 
ของโปรแกรมก็ได ้ยกเวน้หา้ม เรียกใชช่ื้อฟังกช์นันั้นในตวัฟังกช์นัเอง การประกาศฟังกช์นัตน้แบบ
(prototype) ท่ีมีพารามิเตอร์(parameters) ท า ได ้2 ลกัษณะ คือ 

4.1.1 ในส่วนของพารามิเตอร์ของฟังกช์นั เขียนทั้งชนิดขอ้มูลและตวัพารามิเตอร์ 
เช่น int factorial(int number); 

4.1.2 ในส่วนของพารามิเตอร์ของฟังกช์นั เขียนเฉพาะชนิดขอ้มูล เช่น 
int factorial(int); 

 4.2 การเรียกใชฟั้งกช์นัมีรูปแบบการเรียกใชเ้สมือนเป็น statement เช่น line()factorial(x)
โดยท่ีฟังกช์นัใดท่ีมีพารามิเตอร์ก า หนดไว ้ตอ้งใส่ค่า argument ใหถู้กตอ้งในขณะเรียกใชด้ว้ย และ
เรียก xของฟังกช์นั factorial() วา่อากิวเมนต ์(argument) 
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 4.3 เม่ือมีการเรียกใชฟั้งกช์นั ณ ต า แหน่งใด โปรแกรมจะไปท า งานในฟังกช์นันั้นจนเสร็จ 
แลว้จะกลบัมาท า งานต่อใน statement ถดัไปจากต า แหน่งท่ีเรียกใชฟั้งกช์นั 

4.4 สามารถเรียกใชฟั้งกช์นัก่ีคร้ังก็ไดใ้นโปรแกรม 
5. ตารางอาเรย์  

 อาร์เรย ์(array) เป็นขอ้มูลชนิดมีโครงสร้าง (structure) หมายถึงเป็นขอ้มูลชุดหน่ึงมีจ านวน
สมาชิกขอ้มูลแน่นอนและตอ้งเป็นชนิดเดียวกนัทั้งชุดแต่ละรายการของขอ้มูลในชุดนั้นๆ เรียกว่า 
สมาชิกของอาร์เรย ์(element of array) สมาชิกแต่ละตวัมีตวัช้ีต าแหน่งท่ีอยูเ่รียกวา่ อินเด็กซ์ (index) 
เพื่อใชส้ าหรับการอา้งอิงถึงขอ้มูลแต่ละสมาชิก โดยอินเด็กซ์เป็นขอ้มูลชนิดท่ีมีล าดบั เช่น integer 
ตวัอยา่งขอ้มูลชนิดอาร์เรย ์ 1 มิติ เช่น คะแนนสอบของนกัศึกษา 10 คน เป็นตวัเลขประเภท int 
ก าหนดเป็นโครงสร้างของอาร์เรยด์งัภาพท่ี 2.5 

int score[10]; 

 
ภาพที ่2.5 โครงสร้างของอาเรย ์

 
ความหมายของขอ้มูลในอาร์เรยโ์ดยใช้ index เป็นตวัช้ีขอ้มูลในแต่ละช่อง เป็นดงัน้ี 
อาร์เรยช่์องท่ี [0] มีค่าคะแนนนกัศึกษา คนท่ี 1 เก็บอยู ่คือ 20 
อาร์เรยช่์องท่ี [1] มีค่าคะแนนนกัศึกษา คนท่ี 2 เก็บอยู ่คือ 25 
อาร์เรยช่์องท่ี [2] มีค่าคะแนนนกัศึกษา คนท่ี 3 เก็บอยู ่คือ 15 
อาร์เรยช่์องท่ี [3] มีค่าคะแนนนกัศึกษา คนท่ี 4 เก็บอยู ่คือ 30 
อาร์เรยช่์องท่ี [4] มีค่าคะแนนนกัศึกษา คนท่ี 4 เก็บอยู ่คือ 28 
อาร์เรยช่์องท่ี [5] มีค่าคะแนนนกัศึกษา คนท่ี 4 เก็บอยู ่คือ 16 
อาร์เรยช่์องท่ี [6] มีค่าคะแนนนกัศึกษา คนท่ี 4 เก็บอยู ่คือ 23 
อาร์เรยช่์องท่ี [7] มีค่าคะแนนนกัศึกษา คนท่ี 4 เก็บอยู ่คือ 24 
อาร์เรยช่์องท่ี [8] มีค่าคะแนนนกัศึกษา คนท่ี 4 เก็บอยู ่คือ 30 
อาร์เรยช่์องท่ี [9] มีค่าคะแนนนกัศึกษา คนท่ี 10 เก็บอยู ่คือ 26 



25 
 

ถา้คะแนนท่ีเก็บเป็นขอ้มูลชนิด int จะจองพื้นท่ีหน่วยความจ า ในการเก็บขอ้มูล 2 
byte * 10 ช่อง เท่ากบั 20 byte 

การเรียกใชจ้ะได ้
score [0] = 20; 
score[1] = 25; 
score[2] = 15; 
score[9 ]= 26; 

 

2.3 ค าส่ัง AT-Command [4] 
 

AT-Command คือ ชุดค าสั่งท่ีใชส้ าหรับเช่ือมต่อระหวา่งอุปกรณ์ส่ือสารต่างๆ เช่น โมเด็ม 
หรืออุปกรณ์ DTE (Data Terminal Equipment) เพื่อโตต้อบสั่งงานอุปกรณ์เหล่านั้น ให้ท างานตามท่ี
เราตอ้งการส าหรับการติดต่อโทรศพัทมื์อถือ จะใชชุ้ดค าสั่งท่ีเรียกวา่ GSM AT COMMAND 
ยกตวัอยา่งการใช ้AT Command เช่น 

AT   เป็นชุดค าสั่งเช็คความพร้อมของโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี 

ATD 0892870254; เป็นค าสั่งใหโ้ทรออกไปยงัหมายเลข 0892870254  

ATH   เป็นค าสั่งใหว้างสาย 

AT+CMGF  เป็นค าสั่งในการเลือกโหมดการส่ง 

AT+CMGS  เป็นค าสั่งการส่ง SMS 

AT+CMGD      เป็นค าสั่งลบขอ้ความออกจากหน่วยความจ า 

1. หลกัการส่ง SMS [3] 

SMS ยอ่มาจาก Short Message Service เป็นบริการส่งขอ้ความสั้นๆจากโทรศพัทมื์อถือตน้
ทางผ่านชุมสายไปยงัโทรศพัท์มือถือปลายทาง โดยสามารถส่งไดสู้งสุด 160 ตวัอกัษรโดยแต่ละ
ตวัอกัษรใชร้หสั7 bit และมีการใชต้วัอกัษรชนิดอ่ืนๆเช่นขนาด 8 bit หรือ 16 bit ซ่ึงมีวตัถุประสงค์
เพื่อการใช้งานท่ีแตกต่างกันออกไป ตามข้อก าหนดมาตรฐานขององค์การ ETSI (European 
Telecommunications Standards Institute)    

 



26 
 

2. รูปแบบการรับส่งข้อมูล SMS ผ่าน AT Command 

 มี 2 รูปแบบ คือ Text Mode และ PDU Mode  

 1. Text Mode เป็นการส่งขอ้มูลในรูปของตวัอกัษรไดโ้ดยตรง ซ่ึงตวัเคร่ืองส่วนใหญ่ไม่ 

รองรับการส่งขอ้มูลรูปแบบน้ีผา่นทาง AT Command จึงไม่สามารถใชง้านไดส้มบูรณ์ 

 2. PDU Mode    PDU ยอ่มาจาก (Protocol Description Unit Mode) จะมีการท างานคลา้ย

กบัแบบ Text Mode แต่แบบ PDU Mode จะสามารถเลือกหรือสร้างการเขา้รหสัและถอดรหสัไดทุ้ก

รูปแบบตามตอ้งการโดยไม่มีขอ้จ ากดั 
 

2.4 การส่ือสารแบบอนุกรม [6] 
 

การส่ือสารแบบอนุกรม คือ การรับ-ส่งขอ้มูลระหวา่งอุปกรณ์ผา่นสายสัญญาณโดยส่งผา่น
ขอ้มูลไปทีละบิตต่อเน่ืองกนั แบ่งไดเ้ป็น 2 แบบ คือ 

 Synchronous มีการส่งสัญญาณ clock ไปพร้อมกบัขอ้มูล 
 Asynchronous ไม่มีการส่งสัญญาณ clock ไปพร้อมกบัขอ้มูล 

ในการส่ือสารรับ-ส่งในระยะไกลนั้น จ าเป็นตอ้งใช้ Data Communication Equipment 
(DCE) อยา่งเช่น Modem เพื่อให้ส่งขอ้มูลไดไ้กลข้ึน แต่ส าหรับการส่ือสารไกลในระยะไม่เกิน 50 
ฟุต ไม่จ  าเป็นตอ้งใช ้DCE เรียกวา่ การส่ือสารแบบ Null-modem และในการติดต่อส่ือสารขอ้มูล
ระหวา่งอุปกรณ์ จ าเป็นจะตอ้งมีมาตรฐานในการเช่ือมต่อวงจร ซ่ึงมาตรฐานท่ีใชก้นัมากท่ีสุดก็คือ 
มาตรฐาน RS232-C 

การส่ือสารขอ้มูลแบบอนุกรมระหวา่งคอมพิวเตอร์กบัอุปกรณ์อ่ืนๆ เกือบทั้งหมดเป็นแบบ 
Asynchronous ดงันั้น เราจะกล่าวถึงรายละเอียดเก่ียวกบัการส่ือสารขอ้มูลแบบ Asynchronous
เท่านั้น 
 Asynchronous Serial Communication 

การส่งขอ้มูลจะมีลกัษณะเป็น FRAME โดยแต่ละ frame ประกอบดว้ย 

 
 
Start bit  จ านวน 1 บิต โดยทัว่ไปจะเป็น Low (0) 
Data   จ านวน 5-8 บิต 

START | DATA | PARITY | STOP 
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Parity bit  จ านวน 0-1 บิต เป็นการตรวจสอบความถูกตอ้งของขอ้มูล ก าหนดเป็น even   หรือ 
odd 

Stop bit              จ  านวน 1-2 บิต โดยทัว่ไปจะเป็น high (1) 
 

สัญลกัษณ์ท่ีใชบ้อกลกัษณะของขอ้มูล เช่น 7E1: data 7 bits, even parity, 1 stop bit 
              8N1: data 8 bits, non-parity, 1 stop bit 

เน่ืองจากการส่ือสารแบบ Asynchronous ไม่มีการส่งสัญญาณ Clock ไปกบัขอ้มูล จึง
จ าเป็นตอ้งเซตสัญญาณความถ่ีสัญญาณ Clock ทางดา้น Rx และ Tx ใหเ้ท่ากนัเพื่อให้รับ-ส่งขอ้มูล
ระหวา่งกนัได ้เรียกวา่ค่าBit rate หรือ Baud 

ส าหรับการส่ือสารแบบอนุกรมบน PC รวมถึง Microcontroller จะถูกจดัการโดยส่วนท่ี
เรียกว่า UART( Universal Asynchronous Receiver/Transmitter ) ซ่ึงจะท าหนา้ท่ีรับ-ส่งขอ้มูล 
Asynchronous โดยแปลงขอ้มูลในรูปขนาน เป็นอนุกรม Asynchronous แลว้ค่อยส่งออก จากนั้น
ภาครับก็จะรับอนุกรม Asynchronousมาแปลงเป็นขนานอีกทีหน่ึง ในการเข่ือมต่อสายสัญญาณเขา้
กบัอุปกรณ์อนุกรมนิยมใชห้วัต่อชนิด DB9 และDB25 ในท่ีน้ีจะใชเ้ฉพาะหวัต่อชนิด DB9 

ส าหรับสายสัญญาณท่ีใชใ้นการทดลองในการติดต่อระหวา่ง PC กบั Microcontroller คือ 
Null Modem Cable-Loopback Handshake มี Diagram ดงัภาพท่ี 2.6 

 

 
 
ภาพที ่2.6 วงจรเช่ือมโยงของ RS232 
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2.5 สวทิช์ปรอท [7] 
 

สวิทช์ปรอทจะมีลกัษณะเป็นกระเปาะแก้วใสดงัภาพท่ี 2.7 ขา้งในจะบรรจุสารปรอทน า

ไฟฟ้า ซ่ึงสามารถไหลไปมาได ้การท างานจะคลา้ยกบัเป็นสวิทช์ตวัหน่ึงแต่จะท างานเม่ือสารปรอท

ไหลไปดา้นท่ีมีขั้วจะท าให้ขั้วทั้งสองต่อถึงกนัท าให้กระแสไหลในวงจร ถา้สารปรอทไหลไปใน

ทิศทางตรงกนัขา้มจะหยดุจ่ายกระแสไฟฟ้าทนัที 

 

 
 

ภาพที ่2.7 สวทิช์ปรอท 
 

2.6 จอแสดงผล 
 

จอแสดงผลแบบ LCD (Liquid   Crystal   Display) จดัเป็นจอแสดงผลอีกรูปแบบหน่ึง ซ่ึง

เป็นท่ี นิยมน ามาใชง้านกนัอยา่งแพร่หลายมากข้ึนในปัจจุบนั ซ่ึงจอแสดงผลแบบ  LCD น้ีมีทั้งแบบ

ท่ีแสดงผลเป็นอกัขระเพียงอย่างเดียว (Character LCD) และแบบท่ีสามารถแสดงผลเป็นรูปภาพ

หรือสัญลกัษณ์ อ่ืนๆ ตามความตอ้งการได ้(Graphic LCD) โดย LCD Display ท่ีเราพบเห็นกนัโดย

ทัว่ๆ ไปในชีวติประจ าวนัน้ีอาจมีอยูห่ลายแบบ บางชนิดก็เป็นแบบท่ีมีการสั่งผลิตข้ึนเฉพาะงานโดย

มีรูปแบบและรูปร่างเฉพาะ เช่น LCD Display ท่ีน าไปใช้ในนาฬิกาข้อมือแบบดิจิตอล 

เคร่ืองเล่นเกม เคร่ืองคิดเลข หรือหน้าปัดวิทยุแบบต่างๆ เป็นตน้ แต่ในท่ีน้ีจะกล่าวถึงเฉพาะ Dot-

Matrix LCD ท่ีมีวางจ าหน่ายกนัทัว่ๆไปท่ีสามารถซ้ือหามาใชง้านกนัไดง่้าย โดยท่ีพบเห็นกนัทัว่ไป

ได้แก่ขนาด 16 ตวัอกัษรไปจนถึง 40 ตวัอกัษร และมีจ านวนบรรทดัตั้งแต่ 1 บรรทดัไปจนถึง 4 

บรรทดั ดงัภาพท่ี 2.8โดย LCD เหล่าน้ีอาจมีหลายผูผ้ลิต แต่ส่วนมากแลว้จะมีโครงสร้างการท างาน
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และชุดค าสั่งท่ีเหมือนกนัเกือบทุกประการ อาจมีแตกต่างกนับา้งในเร่ืองของความเร็วในการอ่าน/

เขียน  

 1. โครงสร้างโดยทัว่ไปของ LCD 

โดยปกติโครงสร้างของ LCD จะประกอบข้ึนดว้ยแผน่แกว้ 2 แผ่นประกบกนัอยู่ โดยเวน้

ช่องวา่งตรงกลางไว ้6-10 ไมโครเมตร ผวิดา้นในของแผน่แกว้จะเคลือบดว้ยตวัน าไฟฟ้าชนิดใสเพื่อ

ใชแ้สดงตวัอกัษร ระหว่างตวัน าไฟฟ้าใสกบัผลึกเหลวจะมีชั้นสารท่ีท าให้โมเลกุลของผลึกรวมตวั

กนัในทิศทางท่ีแสงส่องมากระทบซ่ึงเรียกวา่ Alignment Layer และผลึกเหลวท่ีใชโ้ดยทัว่ไปจะเป็น

แบบ Magnetic โดย LCD สามารถแสดงผลใหเ้รามองเห็นไดท้ั้งหมด 3 แบบดว้ยกนัคือ  

     -    แบบใชก้ารสะทอ้นแสง (Reflective Mode) ซ่ึงจะใชส้ารประเภทโลหะเคลือบอยูท่ี่

แผน่หลงัของ LCD ซ่ึง LCD ประเภทน้ีเหมาะกบัการน ามาใชง้านในท่ีๆ มีแสงสวา่งเพียงพอ 

     -    แบบใช้การส่งผ่าน (Transitive   Mode) โดย LCD แบบน้ีจะวางหลอดไฟไว้

ดา้นหลงัจอ เพื่อท าใหก้ารอ่านค่าแสดงผลท าไดช้ดัเจน  

     -    แบบส่งผา่น/สะทอ้น (Transflective Mode) LCD แบบน้ีจะเป็นการน าเอาขอ้ดีของ

จอแสดงผล LCD ทั้ง 2 แบบมารวมกนั 
  

2. การควบคุมการแสดงผลของ LCD 

ผูใ้ช้งานไม่สามารถจ่ายกระแสไฟฟ้าตรงให้กับ LCD ค้างไวต้ลอดเวลาเพื่อให้ LCD 

แสดงผลตามท่ีตอ้งการไดเ้น่ืองจากจะท าให้เกิดปฏิกิริยาไฟฟ้าเคมีข้ึนและจะท าให้อายุการใช้งาน 

LCD สั้นลงดว้ยเหตุน้ีจึงจ าเป็นตอ้งป้อนสัญญาณสลบัระหวา่งปิดกบัเปิด (SCAN) ดว้ยความถ่ีไม่

นอ้ยกวา่ 30 Hz เพื่อไม่ใหห้นา้จอกระพริบ LCD โดยทัว่ไปจะเป็นแบบท่ีมีส่วนควบคุม (Controller) 

รวมไวใ้นตัวอยู่แล้วผูใ้ช้งานเพียงส่งรหัสค าสั่งส าหรับควบคุมการท างานของ LCD ให้กับ 

Controller วา่ตอ้งการใหท้ างานอยา่งไร ซ่ึงส่วนใหญ่แลว้จะมีสัญญาณในการเช่ือมต่อระหวา่ง LCD 

กบั Microcontroller ดงัน้ี  

1.   GND เป็น Ground ใชต่้อระหวา่ง Ground ของระบบ Microcontroller กบั LCD  

2.   VCC เป็นไฟเล้ียงวงจรท่ีตอ้งป้อนใหก้บั LCD มีขนาด +5VDC  

3.   VO เป็นขาส าหรับปรับความสวา่งของหนา้จอ LCD  



30 
 

4.   RS ใชส้ าหรับบอกให ้LCD Controller ทราบวา่ Code ท่ีส่งใหท้างขา Data เป็นค าสั่ง          

หรือขอ้มูล  

5.   R/W ใชส้ าหรับก าหนดวา่จะอ่านหรือเขียนขอ้มูลกบั LCD Controller  

6.   E เป็นขา Enable หรือ Chips Select เพื่อก าหนดการท างานใหก้บั LCD Controller  

7-14. DB0-DB7 เป็นขาสัญญาณ Data ใชส้ าหรับเขียนหรืออ่านขอ้มูล/ค าสั่ง กบั LCD 

Controller 

 

 
 
ภาพที ่2.8 จอแสดงผลแบบ LCD ขนาด 16 ตวัอกัษร 2 บรรทดั 
 

2.7 สวทิช์แบบเมทริกช์ [8] 
 

การต่อวงจร สวิทช์แบบเมทริกช์ โดยวิธีการน้ีเหมาะกบัระบบท่ีมีความจ าเป็นตอ้งใชง้าน  

สวทิช์  มากๆ เช่น วงจรแป้นพิมพ ์Keyboard ดงัภาพท่ี 2.9 ท่ีใชส้ าหรับป้อนค่าตวัเลข ตวัอกัษร และ

ขอ้ความต่างๆ ซ่ึง จะเกิดความไม่สะดวกส าหรับผูใ้ช้งานเป็นอย่างมาก ถ้าออกแบบให้มีจ  านวน 

Switch Keyboard นอ้ยๆเพราะจะยากแก่การคน้หาต าแหน่งของตวัเลข ตวัอกัษรท่ีอยูซ่้อนกนัอยูใ่น

คียเ์ดียวหลายๆ ชั้น โดยวธีิการน้ีจะตอ้งใชพ้อร์ต 2 ส่วน คือ พอร์ตส าหรับอ่านค่าสถานะของ 

 Key Switch จากทางแถว (Row) และพอร์ตส าหรับท าหนา้ท่ีส่งค่าออกไป Scan key ในแต่ละหลกั 

(Column) ของวงจร โดยจ านวนของสวิทช์ จะข้ึนอยูก่บัขนาดของแถวและหลกัท่ีใช้ เช่น ถา้เป็น

ขนาด 4x3 ก็จะไดท้ั้งหมด 12 ต าแหน่ง ดงัภาพท่ี 2.10 
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ภาพที ่2.9 สวทิช์แบบเมทริกช์ขนาด 4x3                       ภาพที ่2.10 การต่อวงจรสวทิช์แบบเมทริกช์ 
 

ซ่ึงวิธีการ Scan key แบบ Matrix น้ีจะท าทีละหลกั (Column) โดยเร่ิมจากหลกัแรกไปหา

หลกัสุดทา้ยตามล าดบั ส าหรับลกัษณะของการต่อวงจรโดยทัว่ไปของวิธีการน้ีจะนิยมคงสถานะ

ของสัญญาณดา้นท่ีเป็น Input ให้มีค่าเป็น ‚1‛ รอไวก่้อนเสมอโดยการต่อตวัตา้นทาน Pull-Up เขา้

กบั Port- Input รอไวก่้อน โดยในการ Scan key จะท าทางดา้นหลกั (Column) โดยส่งค่าออกไป

ทางดา้น Port- Input ให้มีค่าเป็น ‚0‛ คร้ังละ 1 บิต แลว้ก็อ่านค่าจาก Port-Input เขา้มาตรวจสอบวา่

ทุกบิตยงัคงเป็น  ‚1‛ อยูห่รือไม่ ซ่ึงถา้พบวา่มีบิตใดเป็น ‚0‛ (Column Active = ‚0‛) ก็สามารถ

ทราบไดท้นัทีวา่มีการกดคียข้ึ์นท่ีต าแหน่ง Row และ Column นั้นๆ แต่ถา้ทุกบิตยงัคงมีค่าเป็น ‚1‛  

ก็ให้เปล่ียนการ Scan ไปยงั Column ถดัไปอีกโดยท าเหมือนกนักบั Column แรกจนครบทุก 

Column 
 

2.8 GSM โมดูล [9] 
 

ET-GSM SIM300CZ ดงัภาพท่ี 2.11 เป็นชุดเรียนรู้และพฒันาระบบการส่ือสารไร้สายโดย
ใชโ้มดูล GSM/GPRS รุ่น SIM300CZ ของ ‚ SIMCom Ltd. ‛ เป็นอุปกรณ์หลกัซ่ึง SIM300CZ เป็น
โมดูลส่ือสารระบบ GSM/GPRS ขนาดเล็กรองรับระบบส่ือสาร GSM ความถ่ี900/1800/1900MHz 
โดยสั่งงานผา่นทางพอร์ตส่ือสารอนุกรม RS232 ดว้ยชุดค าสั่ง AT Command สามารถประยุกต์ใช้
งานไดม้ากมายหลายรูปแบบไม่วา่จะเป็นการ รับส่งสัญญาณแบบ Voice, SMS, Data, FAX และยงั
รวมถึงการส่ือสารดว้ย Protocol TCP/IP ดว้ย 
 



32 
 

1. คุณสมบัติของบอร์ด ET-GSM SIM300CZ V1.0  
    “ มีสวติช์แบบ Push-Button ส าหรับใชส้ั่งเปิด-ปิดการท างานของโมดูลภายในบอร์ด  
    “ มี Socket SIM รองรับ SIM Card พร้อมวงจร ESD ป้องกนั SIM เสียหาย  
    “ มีวงจร Regulate แยกอิสระจ านวน 2 ชุดสามารถใชก้บัแหล่งจ่ายภาย Adapter ขนาดตั้งแต่ +5V  
      ข้ึนไปสามารถจ่ายกระแสใหก้บัโมดูล SIM300CZ และอุปกรณ์เช่ือมต่อต่างๆไดอ้ยา่งเพียงพอ  
            o มีวงจร Regulate ขนาด 4.2V / 3A  ส าหรับจ่ายใหก้บัโมดูล SIM300CZ ได?อยา่งเพียงพอ  
               สามารถใชก้บั SIM ของระบบ GSM900MHz แบบ 2-Watt ไดอ้ยา่งไม่เกิดปัญหา  
            o มีวงจร Regulate ขนาด 3.3V / 1A ส าหรับจ่ายใหก้บัวงจรเช่ือมต่อภายนอกโดยไม่ตอ้งไป  
               ดึงไฟจากตวัโมดูลมาใช ้ป้องกนัปัญหาโมดูลเสียหายจากวงจรภายนอกดึงกระแสเกินพิกดั  
               และสะดวกต่อการออกแบบวงจรเช่ือมต่อเพิ่มเติมโดยไม่ตอ้งกงัวลวา่กระแสจะไม่พอจ่าย  
               ใหก้บัอุปกรณ์ 
    “ มีวงจร Line Driver ส าหรับแปลงระดบัสัญญาณโลจิกจากโมดูล SIM300CZ ให้เป็น RS232 
ระดบั มาตรฐานครบทุกเส้นสัญญาณทั้งพอร์ตท่ีใช้ในการส่ือสารส าหรับสั่งงานโมดูลและพอร์ต
ส าหรับใชใ้นการพฒันาโปรแกรม (Debug) สามารถเช่ือมต่อกบัพอร์ต RS232 มาตรฐานไดท้นัที  
    “ มี LED แสดงสถานะพร้อมในบอร์ดส าหรับแสดงสถานะของแหล่งจ่ายไฟสถานะพร้อมท างาน
ของโมดูล สถานะในการเช่ือมต่อกบั Network และสถานะ Power-On/Power-OFF ของโมดูล  
    “ มีขั้วส าหรับเช่ือมต่อกบั Handset (ชุดปากพูดและหูฟังของโทรศพัท์บา้น) โดยใชข้ั้วต่อแบบ 
RJ11 มาตรฐานพร้อมวงจร Voice Filter สามารถน าชุด Handset ของโทรศพัท์บา้นต่อเขา้กบับอร์ด
ทางขั้วต่อแบบ RJ11 ส าหรับใชพ้ดูคุยโทรออกและรับสายไดโ้ดยสะดวก  
    “ มี Buzzer พร้อมวงจรขบัเพื่อสร้างสัญญาณเสียงในกรณีมีการโทรเรียกเขา้มายงัโมดูล  
    “ มีจุดยดึเสาอากาศส าหรับใชเ้ป็นจุดพกัส าหรับเช่ือมต่อกบัเสาอากาศแบบต่างๆไดโ้ดยสะดวก  
    “ มีขั้วต่อส าหรับติดตั้งโมดูล SIM300CZ พร้อมเสารองและสกรูยดึโมดูลกบัตวับอร์ด  
    “ มีจุดต่อสัญญาณอ่ืนๆท่ีเหลือจากโมดูลเช่น Keyboard, Display ,GPIO ,Battery Charger ฯลฯ 
ส าหรับใหผู้ใ้ชต่้อขยายไปยงัวงจรท่ีออกแบบเพิ่มเติมไดโ้ดยง่ายและสะดวก 
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ภาพที ่2.11 โมดูล GSM Sim300CZ 


