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บทที่ 2      โครงสร้างภาษา C 

 

 1.    ส่วนประกอบของโปรแกรม Arduino (IDE) (ดังแสดงภาพที่ 2.7) 
 

 
 

รูปที่ 2.1 ส่วนประกอบของโปรแกรม Arduino (IDE) 
 
        2.    แถบเครื่องมือเมนู มีแถบรายการของคําสั่งต่าง ๆ ต่อไปนี้ 
                - แถบเครื่องมือไฟล์ (File) มีเครื่องมือช่วยในคําสั่งต่าง ๆ ซึ่งแต่ละปุ่มมีหน้าที่การใช้งานดังนี้ 
                1.    New : เป็นแถบสร้างไฟล์ใหม่เพ่ือเริ่มการเขียนโปรแกรมใหม่  
                2.    Open : เป็นแถบเปิดไฟล์งานที่เก็บในโฟลเดอร์  
                3.    Sketchbook : เป็นแถบเปิดไฟล์งานล่าสุด  
                4.    Example : เป็นแถบในการเลือกเปิดไฟล์ตัวอย่างที่อยู่ในโปรแกรม  
                5.    Close : เป็นแถบปิดไฟล์งานล่าสุด  
                6.    Save : เป็นแถบบันทึกไฟล์งานที่สร้างขึ้นปัจจุบัน  
                7.    Save As : เป็นแถบบันทึกไฟล์งานโดยเปลี่ยนชื่อไฟล์  
                8.    Page Setup : เป็นแถบตั้งค่าหน้ากระดาษของไฟล์งานปัจจุบัน  
                9.    Print : เป็นแถบสั่งพิมพ์งานออกทางเครื่องพิมพ์  
                10.   Preference : เป็นแถบกําหนดค่าการทํางานของโปรแกรม  
                11.    Quit : เป็นแถบใช้ออกจากโปรแกรม 
  

 2.1 ส่วนประกอบและแถบเครื่องมือ  

https://sites.google.com/site/mikhorkhxnthorllexr1/swn-prakxb-laea-thaeb-kheruxng-mux-khxng-porkaerm-arduino-ide/%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88 2.7.jpg?attredirects=0
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รูปที่ 2.2 แถบเครื่องมือไฟล์ (File) 
 
        - แถบเครื่องมือแก้ไข (Edit) มีเครื่องมือช่วยในคําสั่งต่าง ๆ ซึ่งแต่ละปุ่มมีหน้าที่การใช้งานดังนี้ 
        1.    Undo : เป็นแถบย้อนกลับไปคําสั่งล่าสุด  
        2.    Redo : เป็นแถบย้อนกลับคืนเมื่อกดแถบ Undo มากเกินไป  
        3.    Cut : เป็นแถบตัดข้อความท่ีต้องการคัดลอก  
        4.    Copy : เป็นแถบสําหรับคัดลอกข้อความ  
        5.    Paste : เป็นแถบสําหรับวางข้อความที่ตัดหรือคัดลอกมา 
        6.    Select All : เป็นแถบเลือกข้อความทั้งหมด  
        7.    Comment/UnComment : เป็นแถบสําหรับเติมเครื่องหมาย // เพื่อสร้างหมายเหตุหรือ 
คําอธิบายลงในโปรแกรม 
        8.    Increase Indent : เป็นแถบสําหรับเลื่อนเคอร์เซอร์  
        9.    Decrease Indent : เป็นแถบสําหรับยกเลิกการเลื่อนเคอร์เซอร์  
        10.   Find.. : เป็นแถบค้นหา  
        11.    Find Next : เป็นแถบค้นหาต่อไป 
        12.    Find Previous : เป็นแถบย้อนกลับการค้นหา 
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รูปที่ 2.3 แถบเครื่องมือแก้ไข (Edit) 
 
        - แถบเครื่องมือสเกตช์ (Sketch) มีเครื่องมือช่วยในคําสั่งต่าง ๆ ซึ่งแต่ละปุ่มมีหน้าที่การใช้งานดังนี้ 
        1.    Verify/Compile : เป็นแถบสําหรับการคอมไพล์โปรแกรม  
        2.    Upload : เป็นแถบสําหรับการอัปโหลดโปรแกรมท่ีเขียนขึ้นลงบอร์ด Arduino  
        3.    Show Sketch folder : เป็นแถบใช้ในการสั่งเปิดโฟลเดอร์ที่เก็บโปรแกรม  
        4.    Import Library : เป็นแถบคําสั่งเรียกใช้ไลบรารีเพิ่มเติม  
        5.    Add File : เป็นแถบเพ่ิมไฟล์ให้กับสเกตซ์บุ๊กปัจจุบัน 

 

 
รูปที่ 2.4 แถบเครื่องมือสเกตช์ (Sketch) 

https://sites.google.com/site/mikhorkhxnthorllexr1/swn-prakxb-laea-thaeb-kheruxng-mux-khxng-porkaerm-arduino-ide/%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88 2.9.jpg?attredirects=0
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        - แถบเครื่องมือ (Tools) มีเครื่องมือช่วยในคําสั่งต่างๆ ซ่ึงแต่ละปุ่มมีหน้าท่ีการใชง้านดังนี้ 
        1.    Auto Format : เป็นแถบจัดรูปแบบโปรแกรมแบบอัตโนมัติ  
        2.    Archive Sketch : เป็นแถบสั่งบีบอัดไฟล์โปรแกรมท้ังโฟลเดอร์ หลักและโฟลเดอร์ย่อยของไฟล์งาน 
ปัจจุบันไฟล์ที่สร้างใหม่ให้มีชื่อเดียวกับไฟล์งานปัจจุบัน  
        3.    Board : เป็นแถบสําหรับเลือกฮาร์ดแวร์ของบอร์ด Arduino  
        4.    Serial Port : เป็นแถบสําหรับเลือกหมายเลขพอร์ตของคอมพิวเตอร์ ที่ต่อกับบอร์ด Arduino 
 

 
 

รูปที่ 2.5 แถบเครื่องมือ (Tools) 
 
        - แถบเครื่องมือตัวช่วย (Help) ถ้าต้องการความช่วยเหลือหรือข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ โปรแกรมให้เลือก
เมนูนี้ และเลือกแถบเมนูย่อยของโปรแกรม ทําให้โปรแกรมเปิดไฟล์เว็บเพจที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อนั้นที่เลือก 
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รูปที่ 2.6 แถบเครื่องมือตัวช่วย (Help) 
  
        - ปุ่ม Serial Monitor เป็นปุ่มสําหรับการติดต่อสื่อสารบอร์ด Arduino กับคอมพิวเตอร์ เมื่อคลิกปุ่มนี้
คอมพิวเตอร์ทําการเปิดหน้าต่างใหม่ข้ึนมา แล้วนําค่าในการรับส่งข้อมูลมาแสดง ที่หน้าต่างที่เปิดข้ึนนี้ ดังรูปที่ 
2.13 
  

 
 

รูปที่ 2.7 หน้าต่างแสดงการติดต่อสื่อสารบอร์ด Arduino กับคอมพิวเตอร์ 
 

 

 

https://sites.google.com/site/mikhorkhxnthorllexr1/swn-prakxb-laea-thaeb-kheruxng-mux-khxng-porkaerm-arduino-ide/%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88 2.12.jpg?attredirects=0
https://sites.google.com/site/mikhorkhxnthorllexr1/swn-prakxb-laea-thaeb-kheruxng-mux-khxng-porkaerm-arduino-ide/%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88 2.13.png?attredirects=0


 

 

บทที่ 2      โครงสร้างภาษา C 

 

โครงสร้างโปรแกรมภาษา C บน Arduino จะมีลักษณะแบบเดียวกับ C ทั่วๆไป แต่สําหรับท่านที่ยัง
ไม่เคยเรียนรู้การเขียนโปรแกรมภาษาใดๆมาก่อน ท่านต้องทําความเข้าใจในเรื่องต่างๆดังนี้ 

1. ปรีโปรเซสเซอร์ไดเร็กทีฟ (Preprocessor directives) 
2. ส่วนของการกําหนดค่า (Global declarations) 
3. ฟังก์ชั่น setup() และ ฟังก์ชั่น loop() 
4. การสร้างฟังก์ชั่น และการใช้งานฟังก์ชั่น (Users-defined function) 
5. ส่วนอธิบายโปรแกรม (Progarm comments) 

2.2.1 ปรีโปรเซสเซอรไ์ดเร็กทีฟ (Preprocessor directives) 

โดยปกติแล้วเกือบทุกโปรแกรมต้องมี โดยส่วนนี้จะเป็นส่วนที่คอมไพลเลอร์จะมีการประมวลผลและ
ทําตามคําสั่งก่อนที่จะมีการคอมไพล์โปรแกรม ซึ่งจะเริ่มต้นด้วยเครื่องหมายไดเร็กทีฟ (directive) หรือ
เครื่องหมายสี่เหลี่ยม # แล้วจึงตามด้วยชื่อคําสั่งที่ต้องการเรียกใช้ หรือกําหนด โดยปกติแล้วส่วนนี้จะอยู่ใน
ส่วนบนสุด หรือส่วนหัวของโปรแกรม และต้องอยู่นอกฟังก์ชั่นหลักใดๆก็ตาม 
#include เป็นคําสั่งที่ใช้อ้างอิงไฟล์ภายนอก เพ่ือเรียกใช้ฟังก์ชั่น หรือตัวแปรที่มีการสร้างหรือกําหนดไว้ใน
ไฟล์นั้น รูปแบบการใช้งานคือ 
#include <ชื่อไฟล์.h> 
ตัวอย่างเช่น 
#include <Wire.h> 
#include <Time.h> 

จากตัวอย่าง จะเห็นว่าได้มีการอ้างอิงไฟล์ Wire.h และไฟล์ Time.h ซึ่งเป็นไลบารี่พื้นฐานที่มีอยู่ใน 
Arduino ทําให้เราสามารถใช้ฟังก์ชั่นเกี่ยวกับเวลาที่ไลบารี่ Time มีการสร้างไว้ให้ใช้งานได้ 
การอ้างอิงไฟล์จากภายใน หรือการอ้างอิงไฟล์ไลบารี่ที่มีอยู่แล้วใน Arduino หรือเป็นไลบารี่ที่เราเพิ่มเข้าไป
เอง จะใช้เครื่องหมาย <> ในการคร่อมชื่อไฟล์ไว้ เพื่อให้โปรแกรมคอมไพลเลอร์เข้าใจว่าควรไปหาไฟล์เหล่านี้
จากในโฟลเดอร์ไลบารี่ แต่หากต้องการอ้างอิงไฟล์ที่อยู่ในโฟลเดอร์โปรเจค จะต้องใช้เครื่อหมาย "" คร่อมแทน 
ซึ่งคอมไพล์เลอร์จะวิ้งไปหาไฟล์นี้โดยอ้างอิงจากไฟล์โปรแกรมท่ีคอมไพล์เลอร์อยู่ 
เช่น 
#include "myFunction.h" 

จากตัวอย่างด้านบน คอมไพล์เลอร์จะวิ้งไปหาไฟล์ myFunction.h ภายในโฟลเดอร์โปรเจคทันที 
หากไม่พบก็จะแจ้งเป็นข้อผิดพลาดออกมา 
#define เป็นคําสั่งที่ใช้ในการแทนข้อความที่กําหนดไว้ ด้วยข้อความที่กําหนดไว้ ซึ่งการใช้คําสั่งนี้ ข้อดีคือจไม่
มีการอ้างอิงกับตัวโปรแกรมเลย 

 2.2 โครงสร้างภาษา C  
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รูปแบบ 
#define NAME VALUE 
ตัวอย่างเช่น 
#define LEDPIN 13 
จากตัวอย่าง ไม่ว่าคําว่า LEDPIN จะอยู่ส่วนใดของโค้ดโปรแกรมก็ตาม คอมไพล์เลอร์จะแทนคําว่า LEDPIN 
ด้วยเลข 13 แทน ซึ่งข้อดีคือเราไม่ต้องสร้างเป็นตัวแปรขึ้นมาเพ่ือเปลืองพ้ืนที่แรม และยังช่วยให้โปรแกรม
ทํางานเร็วขึ้นอีกด้วยเพราะซีพียูไม่ต้องไปขอข้อมูลมาจากแรมหลายๆทอด 

2.2.2 ส่วนของการก าหนดค่า (Global declarations) 
ส่วนนี้จะเป็นส่วนที่ใช้ในการกําหนดชนิดตัวแปรแบบนอกฟังก์ชั่น หรือประกาศฟังก์ชั่น เพ่ือให้ฟังก์ชั่นที่
ประกาศสามารถกําหนด หรือเรียกใช้ได้จากทุกส่วนของโปรแกรม 
เช่น 
int pin = 13; 
void blink(void) ; 

2.2.3 ฟังก์ช่ัน setup() และฟังก์ช่ัน loop() 
ฟังก์ชั่น setup() และฟังก์ชั่น loop() เป็นคําสั่งที่ถูกบังคับให้ต้องมีในทุกโปรแกรม โดยฟังก์ชั่น setup() จะ
เป็นฟังก์ชั่นแรกท่ีถูกเรียกใช้ นิยมใช้กําหนดค่า หรือเริ่มต้นใช้งานไลบารี่ต่างๆ เช่น ในฟังก์ชั่น setup() จะมี
คําสั่ง pinMode() เพ่ือกําหนดให้ขาใดๆก็ตามเป็นดิจิตอลอินพุต หรือเอาต์พุต ส่วนฟังก์ชั่น loop() จะเป็น
ฟังก์ชั่นที่ทํางานหลังจากฟังก์ชั่น setup() ได้ทํางานเสร็จสิ้นไปแล้ว และมีการวนรอบแบบไม่รู้จบ เมื่อฟังก์ชั่น 
loop() งานครบตามคําสั่งแล้ว ฟังก์ชั่น loop() ก็จะถูกเรียกข้ึนมาใช้อีก 
ตัวอย่าง 
int pin = 13; 
void setup() { 
  pinMode(pin, OUTPUT); 
} 
void loop() { 
  digitalWrite(pin, HIGH); 
  delay(1000); 
  digitalWrite(pin, LOW); 
  delay(1000); 
} 
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จากตัวอย่าง จะเห็นว่ามีการประกาศตัวแปรแบบนอกฟังก์ชั่น ทําให้สามารถกําหนด หรือเรียกใช้จากใน
ฟังก์ชั่นใดๆก็ตามได้ ในฟังก์ชั่น setup() ได้มีการกําหนดให้ขาท่ี 13 เป็นดิจิตอลเอาต์พุต และในฟังก์ชั่น 
loop() มีการกําหนดให้พอร์ต 13 มีลอจิกเป็น 1 และใช้ฟังก์ชั่น delay() ในการหน่วงเวลา 1 วินาที แล้วจึง
กําหนดให้พอร์ต 13 มีสถานะลอจิกเป็น 0 แล้วจึงหน่วงเวลา 1 วินาที จบฟังก์ชั่น loop() และจะเริ่มทํา
ฟังก์ชั่น loop() ใหม่ ผลที่ได้คือไฟกระพริบบนบอร์ด Arduino Uno ในพอร์ตที่ 13 ทํางานแบบไม่รู้จบ 
ในทุกๆการทํางานของฟังก์ชั่น จะต้องเริ่มด้วยการกําหนดค่าที่ส่งกลับ ตามด้วยชื่อฟังก์ชั่น แล้วตามด้วย
เครื่องหมายปีกกาเปิด { และจบด้วยเครื่องหมายปีกกาปิด ภายในฟังก์ชั่น หากจะเรียกฟังก์ชั่นใช้งานย่อยใดๆ 
จะต้องมีเครื่องหมาเซมิโคล่อน ; ต่อท้ายเสมอ 

2.2.4 ส่วนก าหนดฟังก์ชั่นขึ้นใช้เอง (Uses-defined functions) 
        เป็นการเขียนคําสั่งและฟังก์ชั่นต่างๆ ขึ้นใช้ในโปรแกรม โดยต้องอยู่ในเครื่องหมาย { } และต้องสร้าง
ฟังก์ชั่นหรือคําใหม่ที่ให้ทํางานตามที่เราต้องการให้กับโปรแกรมและสามารถเรียกใช้ได้ ภายในโปรแกรม 
ตัวอย่างเช่น 
รูปแบบ  
#include "stdio.h" 
    main() 
    { 
        function();    /*เรียกใช้ฟังก์ชั่นที่สร้างขึ้น*/ 
    } 
        function();    /*สร้างฟังก์ชั่นใหม่ โดยให้ชื่อว่า function 
        { 
            return;    /*คืนค่าที่เกิดจากการทําฟังก์ชั่น 
        } 

2.2.5การใส่ค าอธิบายโปรแกรม (Comment) 
                comment เป็นส่วนของโปรแกรมที่คอมไพเลอร์ไม่ต้องคอมไพล์ หมายความว่าเมื่อคอมไพเลอร์
ทําการคอมไพล์มาถึงส่วนของ comment คอมไพเลอร์จะข้ามส่วนนั้นไปโดยไม่ต้องคอมไพล์ การใช้คอมเมนต์
ในโปรแกรมจะมี 2 ลักษณะ คือ 
                      1. ใช้อธิบายความหมายของโปรแกรมในส่วนนั้น ซึ่งคําอธิบายนี้จะทําให้เราทราบการ
ทํางานของโปรแกรมได้อย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะในกรณีท่ีโปรแกรมนั้นถูกเขียนไว้นานแล้ว เมื่อนํากลับมาใช้
ใหม่ comment จะช่วยให้เราเข้าใจการทํางานของโปรแกรมได้เร็วขึ้น 
                      2. ใช้ comment เพ่ือหยุดการทํางานบางส่วนของโปรแกรมชั่วคราว ซึ่งใช้ในกรณีที่เรา
ต้องการตรวจสอบการทํางานของโปรแกรมเป็นส่วน ๆ วิธีนี้มีประโยชน์สําหรับการตรวจสอบโปรแกรมที่มี
ความยาวมาก กล่าวคือ ถ้าต้องการให้ส่วนใดของโปรแกรมหยุดทํางานชั่วคราว เราก็จัดให้ส่วนนั้นเป็นคอม
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เมนต์ เมื่อรันโปรแกรมผลที่ได้จะมาจากส่วนอื่นที่เหลืออยู่ ด้วยวิธีการนี้จะช่วยให้เราสามารถเข้าใจการทํางาน 
และค้นหาความผิดในโปรแกรมได้เร็วขึ้น 
Comment ในภาษาซี มี 2 ประเภท คือ 

1. Comment บรรทัดเดียว เป็น Comment ใช้เครื่องหมาย // ซึ่ง Comment ประเภทนี้จะมีผลต่อ
บรรทัดหรือข้อความที่อยู่หลัง เครื่องหมาย // เพียงบรรทัดเดียวเท่านั้น ดังนั้นถ้าต้องการทํา 
Comment หลาย ๆ บรรทัด จึงต้องเขียน // ในทุก ๆ บรรทัดที่ทํา Comment เช่น 
// บรรทัดนี้เป็น Comment หรือหมายเหตุ หรือคําอธิบายโปรแกรม 
// Comment จะไม่มีผลต่อโปรแกรม 
// Comment ประเภทนี้ มีผลเพียงบรรทัดเดียวเท่านั้น 
// Comment จะวางไว้ตรงไหนของโปรแกรมก็ได้ 

2. Comment หลายบรรทัด เป็น Comment ที่ใช้ได้หลายบรรทัด การเขียน Comment ประเภทนี้ใช้
เครื่องหมาย /* และ */ ข้อความใดที่อยู่ในเครื่องหมาย /* และ */ จะเป็น Comment ทั้งหมด เช่น 
/* ต่อไปนี้เป็น Comment แบบหลายบรรทัด 
บรรทัดนี้ก็เป็น Comment  
Comment จะไม่มีผลต่อโปรแกรม 
ภายใน Comment สามารถเขียนผิดหลักไวยกรณ์ภาษาได้ 
เพราะ Compilor ไม่สนใจ Comment 
*/ 

กฏการตั้งชื่อ (Identifier) 
                 ชื่อ หรือ Identifier คือการประกาศ หรือการตั้งชื่อให้กับตัวแปร ค่าคงที่ ฟังก์ชัน หรือ class ซ่ึง
จะอยู่ภายในส่วนต่าง ๆของโปรแกรม 
ประเภทของ Identifier มี 3 ประเภทคือ 

1. reserve word เป็นชื่อที่มีความหมายและวิธีการใช้แน่นอน ได้กําหนดไว้ในภาษาซีแล้ว คอมไพเลอร์
จะไม่ยอมให้เราใช้ชื่อนี้ในลักษณะที่แตกต่างไปจากที่กําหนดไว้ 

2. standard identifier หมายถึง ชื่อที่กําหนดขึ้นในคอมไพเลอร์ ชื่อเหล่านี้มีความหมาย และวิธีการใช้
ตามเงื่อนไขที่คอมไพเลอร์กําหนดไว้ แต่เราสามารถเปลี่ยนแปลงวิธีการทํางานและเงื่อนไขการใช้ชื่อ
เหล่านี้ได้ โดยคอมไพเลอร์จะยกเลิกเงื่อนไขเดิมและเปลี่ยนมาใช้เงื่อนไขที่เรากําหนดขึ้นใหม่ 
standard identifier ส่วนใหญ่จะเป็นชื่อฟังก์ชันที่มีอยู่ในภาษาซี เช่น 
abs   arc   getch   open   rename 

3. user define identifier หมายถึงชื่อท่ีเรากําหนดความหมายและเงื่อนไขในการใช้ขึ้นเอง แต่ต้อง
ตั้งขึ้นตามกฏเกณฑ์ท่ีภาษาซีกําหนดขึ้นสําหรับในภาษาซีมีหลักเกณฑ์ในการตั้งชื่อดังนี้ 
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1. ต้องขึ้นต้นด้วยตัวอักษรในภาษาอังกฤษ หรือเครื่องหมาย _ (Underscore) 
2. ต้องไม่เป็นชื่อเดียวกับคําสงวน (Reserve word) หรือคํามาตรฐานที่คอมไพเลอร์รู้จัก 
3. ชื่ออาจตามด้วยตัวเลขได้ แต่ห้ามข้ึนต้นด้วยตัวเลข 
4. ห้ามใช้เครื่องหมายพิเศษต่าง ๆ ในการตั้งชื่อ เช่น @  !   #  $   ^  &  *  +  -  /  \ 
5. ห้ามเว้นช่องว่าง 
6. ชื่อในภาษาซี มีความแตกต่างกันระหว่างตัวพิมพ์เล็กและตัวพิมพ์ใหญ่ เช่น Name จะไม่เหมือนกับ 
name 
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    ตัวแปร หมายถึง กลุ่มของ ตัวอักษร ตัวเลข และ เครื่องหมายใดๆ ที่รวมกันเป็นชื่อ เพ่ือใช้กําหนด เป็น
ตัวแทนของค่าข้อมูลที่เราต้องการจะอ้างถึงในโปรแกรม ทั้งนี้ก็เนื่องจากว่าในการทํางานของโปรแกรม จริงๆ
นั้นจะใช้ค่าตัวเลขที่ผู้ใช้กําหนดให้ มาทําการประมวลผล ซึ่งในการเขียนโปรแกรมถ้าเราต้องเขียน โปรแกรม
โดยกําหนดเป็นค่าตัวเลขให้กับโปรแกรมตรงๆเลย ก็จะทําให้โปรแกรมท่ีเราเขียนขึ้นเต็มไปด้วยค่า ตัวเลขต่างๆ
มากมาย ซึ่งยากต่อการอ่าน ยากต่อการทําความเข้าใจ และยากต่อการตรวจสอบความถูกต้อง และอาจทําให้
เกิดความผิดพลาดได้ง่ายด้วย ดังนั้นทุกภาษา จึงยอมให้มีการกําหนดชื่อ ขึ้นมาใช้งานแทน ค่าตัวเลข เพื่อให้
เขียนโปรแกรมได้สะดวกและง่ายต่อการอ่าน ทําความเข้าใจ ได้มากยิ่งขึ้น 
         ซึ่งลักษณะของข้อมูล อาจมีทั้งแบบที่เป็นค่าซึ่งสามารถเปลี่ยนแปลงได้ (variable) หรือ อาจเป็น แบบ
ที่มีค่าคงท่ีไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ (constant) ในการประกาศใช้งานตัวแปร จําเป็นต้องประกาศ ชนิดของ
ตัวแปร หรือบางครั้งอาจมีการกําหนดค่าเริ่มต้นให้กับตัวแปรด้วยก็ได้ 

ชนิดและประเภทของตวัแปร 

          ถ้าหากว่าเราจะเปรียบเทียบว่า ตัวแปร คือ ภาชนะสําหรับบรรจุสิ่งของ และ ข้อมูล คือ สิ่งของที่เรา 
ต้องการจะเก็บ จะเห็นได้ว่า สิ่งของต่างๆรอบๆตัวเรานั้น จะมีคุณสมบัติที่แตกต่างกันไป ดังนั้นในการเลือก 
ภาชนะสําหรับใช้บรรจุสิ่งของ เราก็จําเป็นต้องเลือกชนิดของภาชนะให้มีความเหมาะสมที่จะใช้เก็บสิ่งของ ด้วย 
ซึ่งสิ่งแรกท่ีต้องพิจารณาคือ เราจะต้องรู้จักคุณสมบัติของสิ่งของที่ต้องการจะจัดเก็บ และ จุดประสงค์ การใช้
งาน ก่อน จากนั้นจึงจัดหาภาชนะท่ีมี ขนาด และ รูปทรงของภาชนะ เหมาะสมที่จะใช้เก็บสิ่งของ เพ่ือให้
สามารถจัดเก็บ และ นําสิ่งของออกมาใช้งานได้อย่างเขประหยัดมากที่สุด 
          ในภาษาซีนั้น มีการกําหนด และ จําแนก ชนิดของตัวแปร ไว้เป็น 5 ชนิดด้วยกัน โดยแต่ละชนิดจะมี 
คุณสมบัติการใช้งานที่ต่างกัน เพ่ือใช้ในการเก็บข้อมูลที่มีรูปแบบแตกต่างกัน คือ 
 

 char ใช้เก็บข้อมูลที่เป็นตัวอักษร (character) ใช้เก็บข้อมูลที่เป็นเลขจํานวนเต็มได้ 256 ค่า 
 int ใช้เก็บข้อมูลที่เป็นเลขจํานวนเต็ม (integer) ใช้เก็บข้อมูลที่เป็นเลขจํานวนเต็มได้ 65536 ค่า  
 float ใช้เก็บข้อมูลที่เป็นเลขทศนิยมแบบ Single Precision  
 double ใช้เก็บข้อมูลที่เป็นเลขทศนิยมแบบ Double Precision ซึ่ง สามารถเก็บค่าตัวเลขทศนิยมที่

มีความละเอียดและถูกต้องของทศนิยมมากว่าแบบ float ถึง 2 เท่า  
 void ใช้เก็บตัวแปรที่ไม่มีค่า 

 
 
 
 
 
 

 2.3 ชนิดตัวแปรและการประกาศตัวแปร  
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คุณสมบัติเฉพาะของตวัแปร 
          สําหรับตัวแปรชนิดที่ใช้เก็บค่าเลขจํานวนเต็ม (char และ int) นั้น ในภาษาซี ไม่ได้มีการจําแนก ชนิด 
ของตัวแปรเพ่ือใช้เก็บค่าตัวเลขท่ีเป็น ค่าบวก หรือ ค่าลบ เป็นการเฉพาะ แต่ภาษาซี จะใช้วิธีการเพ่ิม คําสั่ง 
สําหรับกําหนดคุณสมบัติเฉาพะให้กับตัวแปรไว้อีก 4 คําสั่ง สําหรับใช้กําหนดคุณสมบัติของตัวแปรแบบนี้ ให้มี
คุณสมบัติที่เฉพาะเจาะจงลงไปอีกเป็นต้นว่า จะใช้ตัวแปรในการเก็บค่าตัวเลขท่ีเป็นค่าบวกอย่างเดียว หรือ
ต้องการเก็บค่าตัวเลขแบบคิดเครื่องหมายด้วย เพื่อให้ผู้ใช้สามารถปรับแก้คุณสมบัติในการใช้งานของ ตัวแปร
ให้มีคุณสมบัติใกล้เคียงกับความต้องการใช้งานมากขึ้นไปอีก และเพ่ือจํากัดขอบเขตการใช้งานของ ตัวแปรให้
ตรงกบัจุดประสงค์มากยิ่งข้ึน และยังเป็นการช่วยให้ประหยัดจํานวนของหน่วยความจําที่ใช้สร้าง ตัวแปรด้วย
และทําให้โปรแกรมทํางานได้เร็วขึ้นกว่าเดิมอีกด้วย โดยในภาษาซีจะมีคําสั่ง ที่ใช้สําหรับระบุ คุณสมบัติเฉพาะ
ของตัวแปรที่ใช้เก็บค่าเลขจํานวนเต็ม 4 คําสั่ง คือ 
 

 unsigned ใช้ระบุให้เก็บค่าเลขจํานวนเต็มในตัวแปรเฉพาะค่าท่ีเป็นบวกเท่านั้น 
 signed ใช้ระบุให้เก็บค่าเลขจํานวนเต็มในตัวแปรทั้งค่า บวก และ ลบ 
 short ใช้ระบุให้เก็บค่าเลขจํานวนเต็มในตัวแปรที่มีค่าน้อยกว่า int 
 long ใช้ระบุให้เก็บค่าเลขจํานวนเต็มในตัวแปรที่มีค่ามากกว่า int เป็น 2 เท่า 
  

ชนิดข้อมูล การเก็บข้อมูล ขนาด 

boolean จริง (True) หรือ เท็จ (False) 1 บิต 

char ตัวเลข หรือตัวอักษร 1 ไบต์ ใส่ค่าได้ตั้งแต่ -128 ถึง 127 

unsigned char ตัวเลข หรือตัวอักษร 1 ไบต์ ใส่ค่าได้ตั้งแต่ 0 ถึง 255 

byte ไบต ์ 1 ไบต์ ใส่ค่าได้ตั้งแต่ 0 ถึง 255 

int ตัวเลขจํานวนเต็ม 2 ไบต์ ใส่ค่าได้ตั้งแต่ -32,768 ถึง 32,767 

unsigned int ตัวเลขจํานวนเต็ม 2 ไบต์ ใส่ค่าได้ตั้งแต่ 0 ถึง 65,535 (2^16) - 1) 

long ตัวเลขจํานวนเต็มที่มคีวามยาว 
4 ไบต์ ใส่ค่าได้ตั้งแต่ -2,147,483,648 ถึง 
2,147,483,647 

unsigned long ตัวเลขจํานวนเต็มที่มคีวามยาว 4 ไบต์ ใส่ค่าได้ตั้งแต่ 0 ถึง 4,294,967,295 (2^32 - 1) 

float ตัวเลขทศนิยมใช้ในการคํานวน 
4 ไบต์ ใส่ค่าได้ตั้งแต่ 3.4028235E+38 ถึง -
3.4028235E+38 มีทศนิยมได้ 6 ถึง 7 ตําแหน่ง 

double (เฉพาะบอรด์ 
Arduino Due) 

ตัวเลขทศนิยมที่มีความยาวและ
ต้องการความแม่นยํา 

8 ไบต์ ใช้ในการคํานวนท่ีต้องการประสิทธ์ิภาพสูง 

String ข้อความ ไม่ระบ ุ

    ตารางท่ี 2.1 ชนิดของตัวแปร 
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การประกาศตัวแปร เซต็ค่าตัวแปร 
การประกาศตัวแปรจะเหมือนกับภาษา C โดยปกติ คือ 
TYPE KEY; 
โดย TYPE เป็นชนิดของข้อมูล ส่วน KEY เป็นชื่อตัวแปร การประกาศตัวแปรข้างต้นคือการประกาศตัวแปร
แบบไม่กําหนดค่า ดังนั้นค่าปกติท่ีอ่านจากตัวแปรจะเป็น 0 
TYPE KEY = VAL; 
จากตัวอย่างด้านบน เป็นลักษณะของการประกาศตัวแปรแบบกําหนดค่า เมื่ออ่านค่าของตัวแปรออกมา จะได้
เป็นค่าที่กําหนดไว้ตอนประกาศ 
ตัวอย่างการประกาศตัวแปร 
int i; 
int a = 10, b = 20; 
จากตัวอย่าง จะเห็นว่าเราสามารถกําหนดชนิดของข้อมูลให้ทีเดียวหลายๆตัวแปรก็ได้ โดยใช้เครื่องหมาย , คั่น
ไว้ 
int i; 
int a = 10, b = 20; 
i = a + b; 
จากตัวอย่างด้านบน เราสามารถกําหนดค่าให้กับตัวแปรเมื่อไรก็ได้ โดยใช้เครื่องหมายเท่ากับ = เป็นตัวเชื่อม 
ชื่อตัวแปรจะอยู่ทางซ้าย และจะกําหนดค่าเป็นอะไร ให้อยู่ทางขวา ค่าที่อยู่ทางขวาจะถูกนํามาใส่ในค่าท่ีอยู่
ทางซ้ายเสมอ 
int i = 10, a; 
a = i; 
จากตัวอย่างด้านบน จะเห็นว่า a ไม่ได้กําหนดค่าไว้ตอนประกาศ ทําให้ค่าที่อ่านได้จาก a คือ 0 แต่บรรทัดถัด
มา มีการกําหนดค่าให้ a เท่ากับ i ซึ่งตอนประกาศ i ได้ประกาศไว้ว่าค่าเท่ากับ 10 เมื่อนํามาใส่ a ค่าท่ีอ่านได้
จาก a จึงเป็น 10 ด้วยเช่นกัน 
boolean is = false; 
is = !is; 
จากตัวอย่างด้านบน มีการประกาศตัวแปร boolean ซึ่งเป็นตัวแปรทางลอจิก มีค่าเป็น True (1) หรือ False 
(0) ได้เท่านั้น ในบรรทัดแรกได้ประกาศว่าตัวแปร is เป็นตัวแปรชนิด boolean และมีค่าเป็น false หรือ
ลอจิก 0 บรรทัดต่อมา ได้มีการกําหนดให้ is เท่ากับ !is การที่เครื่องหมายนิเสธไปอยู่หน้าตัวแปร หมายถึงการ
กลับเป็นค่าตรงข้าม จากบรรทัดแรก ตัวแปร is มีค่าเป็น false เมื่อเจอ !is ค่าจึงถูกกลับเป็น true และถูก
นําไปเซ็ตในตัวแปร is ทําให้สุดท้ายแล้วตัวแปร is มีค่าเป็น true 
String text = "Myarduino"; 
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จากตัวอย่างด้านบน ได้มีการประกาศตัวแปรชื่อ text เป็นชนิด String เมื่ออ่านค่าท่ีได้จาก text จึงได้ค่า
ออกมาเป็น "Myarduino" เลย 
* การกําหนดค่าแบบข้อความให้กับตัวแปร จะต้องอยู่ภายใต้เครื่องหมาย "" เท่านั้น มิฉนั้นโปรแกรมจะแสดง
ข้อความผิดพลาดออกมา 
 
สรุปชนิดของตัวแปรใน Arduino ที่ใช้บ่อยๆ 
 

 boolean ใช้เก็บค่าข้อมูล เพียง 2 จํานวน คือ TRUE (จริง) และ FALSE (เท็จ) 
 char ใช้เก็บค่าข้อมูลขนาด 8 บิต ใช้สําหรับเก็บค่ารหัสของตัวอักษร ซึ่งสามารถกําหนดเป็นค่า หรือ 

เขียนตัวอักษรไว้ภายใต้เครื่องหมาย ฟันเดียวก็ได้ เช่น 'A' หรือ 0x41 หรือ 65 
 byte ใช้เก็บค่าข้อมูลขนาด 8 บิตที่เป็นค่าจํานวนเต็มแบบไม่คิดเครื่องหมาย เหมือนกันกับunsigned 

char ในภาษาซี) ซึ่งสามารถเก็บค่าข้อมูลได้ 256 ค่า คือ 0-255 
 int หรือ Integer ใช้เก็บค่าข้อมูลขนาด 16บิต ที่เป็นค่าจํานวนเต็ม แบบคิดเครื่องหมาย โดย

สามารถใช้เก็บข้อมูลได้ 65536 ค่า คือ -32768 ถึง +32767 
 unsigned int ใช้เก็บค่าข้อมูลขนาด 16บิต ที่เป็นค่าจํานวนเต็ม แบบไม่คิดเครื่องหมาย โดยสามารถ

ใช้เก็บข้อมูลได้ 65536 ค่า คือ 0-65535 
 long ใช้เก็บค่าข้อมูลขนาด 32บิต ที่เป็นค่าเลขจํานวนเต็มแบบคิดเครื่องหมาย โดยสามารถใช้เก็บ

ข้อมูลได้ 4294967296 ค่า คือ -2,147,483,648 ถึง 2,147,483,647 
 unsigned long ใช้เก็บค่าข้อมูลขนาด 32 บิต ที่เป็นค่าเลขจํานวนเต็มแบบไม่คิดเครื่องหมาย โดย

สามารถใช้เก็บข้อมูลได้ 4294967296 ค่า คือ 0 ถึง 4,294,967,295 
 float ใช้เก็บค่าข้อมูลที่เป็นเลขทศนิยมแบบคิดเครื่องหมายขนาด 32 บิต โดยสามารถเก็บค่าได้ 

ระหว่าง 3.4E-38 ถึง 3.4E+38 (-3.4028235E+38 ถึง 3.4028235E+38) 
 double ใช้เก็บค่า เลขทศนิยมเช่นเดียวกันกับ float แต่มีค่าความละเอียดกว่า float ถึง 2 เท่า 

สามารถเก็บค่าได้มากถึง 1.7E+308 
 void เป็นตัวแปรแบบที่ไม่มีการเก็บค่าใดๆ คือ ไม่มีค่านั้นเอง 
 arrays เป็นตัวแปรที่ใช้เก็บข้อมูลหลายๆค่าไว้ในตัวแปรตัวเพียงชื่อเดียว แต่มีตัวเลขสําหรับชี้ 

ตําแหน่งการเก็บข้อมูลต่างกัน โดยตัวเลขที่ใช้ทําหน้าที่เป็นตัวชี้ตําแหน่งของข้อมูล เรียกว่า Index 
Number โดยค่าลําดับของข้อมูลในตัวแปร array ตําแหน่งแรกจะมีค่าเป็น ศูนย์เสมอ 

 string เป็นตัวแปรใช้เก็บข้อความ หรือ ตัวอักษรหลายๆตัว ซึ่ง string ก็คือ array ของตัวแปร แบบ 
char นั่นเอง 

 pointer เป็นตัวแปรที่ไม่ได้ใช้เก็บข้อมูล แต่ใช้เก็บค่าตําแหน่งแอดเดรสของหน่วยความจําที่ใช้ สร้าง
เป็นตัวแปรสําหรับเก็บข้อมูล ซึ่งตัวแปรแบบนี้จะใช้ทําหน้าที่เป็นตัวชี้ไปยังตําแหน่งแอดเดรส ของตัว
แปรอื่นๆอีกท่ีหนึ่ง 



 

 

บทที่ 2      โครงสร้างภาษา C 

 

ตัวดําเนินการ คือ สัญลักษณ์ที่ใช้การการกระทํากับข้อมูลนั้นๆ เช่น การบวกข้อมูล การเปรียบเทียบ และการ
เปลี่ยนแปลงข้อมูล โดยเรื่องการดําเนินการนี้จะเป็นส่วนต่อของเรื่องตัวแปรนั้นเอง 

2.4.1ตัวด าเนินการด้านการค านวน 
ตัวดําเนินการด้านการคํานวน คือการใช้สัญลักษณ์ต่างๆ มาใช้ในการคํานวนทางคณิตศาสตร์พื้นฐาน 

ได้แก่ การบวก ลบ คูณ หาร ตัวดําเนินการด้านการคํานวนใน Arduino มีดังนี ้
 

ช่ือ สัญลกัษณ์ คุณสมบัต ิ
เท่ากบั = จดัเก็บค่าทางดา้นขวาของเคร่ืองหมาย ใหเ้ท่ากบัในตวัแปรทางดา้นซา้ยของ

เคร่ืองหมายเท่ากบั 
บวก + รวมคา่ทัง้สองขา้งเขา้ดว้ยกนั 

ลบ - ลบคา่ทางซา้ยดว้ยดา้นขวา 

คูณ * คณูคา่ทัง้สองขา้งเขา้ดว้ยกนั 

หาร / หารทางซา้ยดว้ยคา่ทางขวา 

หารเอาเศษ %  หารเอาเศษคา่ทางซา้ยดว้ยคา่ทางขวา จากนั้นใหค้่าออกมาเป็นจ านวนเตม็ 

ตารางท่ี 2.2 สัญลักษณ์ด้านการค านวน 
2.4.2ตัวด าเนินการเปรียบเทียบ 
ตัวดําเนินการเปรียบเทียบ คือการนําตัวเลข 2 จํานวนมาเปรียบเทียบกัน 

ช่ือ สัญลกัษณ์ คุณสมบัต ิ
เท่ากบั == ตรวจสอบวา่ค่าของตวัถูกด าเนินการสองตวัมีค่าเท่ากนัหรือไม่ ถา้ใช่

แลว้เง่ือนไขจะกลายเป็นจริง 
ไม่เท่ากบั != ตรวจสอบวา่ค่าของตวัถูกด าเนินการสองตวัมีค่าเท่ากนัหรือไม่ ถา้ค่า

ไม่เท่ากบัเง่ือนไขจะเป็นจริง 
นอ้ยกวา่ < ตรวจสอบวา่ค่าทางดา้นซา้ยนอ้ยกวา่ค่าทางขวาหรือไม่ ถา้ใช่แลว้

เง่ือนไขจะกลายเป็นจริง 
มากกวา่ > ตรวจสอบวา่ค่าทางดา้นซา้ยมากกวา่ค่าทางขวาหรือไม่ ถา้ใช่แลว้

เง่ือนไขจะกลายเป็นจริง 
นอ้ยกวา่หรือ

เท่ากบั 
<= ตรวจสอบวา่ค่าทางดา้นซา้ยนอ้ยกวา่หรือเท่ากบัค่าทางขวาหรือไม่ ถา้

ใช่แลว้เง่ือนไขจะกลายเป็นจริง 
มากกวา่หรือ

เท่ากบั 
>= 

 

ตรวจสอบวา่ค่าทางดา้นซา้ยมากกวา่หรือเท่ากบัค่าทางขวาหรือไม่ ถา้
ใช่แลว้เง่ือนไขจะกลายเป็นจริง 

ตารางท่ี 2.3 สัญลักษณ์ด้านการเปรียบเทียบ 
 
 

 2.4 ตัวด าเนินการ Operator Arduino  
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2.4.3ตัวด าเนินการทางตรรกะ (Logical Operator) 
ตัวดําเนินการด้านตรรกใช้ในการดําเนินการเปรียบเทียบซ้อน 

ช่ือ สัญลกัษณ์ คุณสมบัต ิ
และ && เรียกวา่ Logical AND operator ถา้ทั้งสองตวัถูกด าเนินการไม่เป็นศูนยจ์ากนั้น

เง่ือนไขจะกลายเป็นจริง 
หรือ || เรียกวา่ตรรกะหรือโอเปอเรเตอร์ ถา้ตวัด าเนินการสองตวัใดท่ีไม่ใช่ศูนยจ์ากนั้น

เง่ือนไขจะกลายเป็นจริง 
ไม่ ! เรียกวา่ Logical NOT Operator ใชเ้พื่อยกเลิกสถานะตรรกะของโอเปอแรนด ์

หากเง่ือนไขเป็นจริง Logical NOT operator จะท าผดิ 
ตารางท่ี 2.4 สัญลักษณ์ตัวด าเนินการทางตรรกะ 

2.3.4ตัวด าเนินการ Compound 

ช่ือ สัญลกัษณ์ คุณสมบัต ิ
เพ่ิมข้ึน ++ ด าเนินการเพ่ิมจ านวนค่าข้ึน 1 
ลดลง -- ด าเนินการลดจ านวนค่าลง 1 
บวก
เท่ากบั 

+= ท าการรวมค่าของตวัผลลพัธ์เขา้กบัตวัแปรทางดา้นขวาจากนั้น
เก็บไวใ้นตวัแปรผลลพัธ์ 

ลบเท่ากบั -= ท าการลบค่าของตวัผลลพัธ์ดว้ยกบัตวัแปรทางดา้นขวาจากนั้น
เก็บไวใ้นตวัแปรผลลพัธ์ 

คูณเท่ากบั *= ท าการคูณค่าของตวัผลลพัธ์เขา้กบัตวัแปรทางดา้นขวาจากนั้น
เก็บไวใ้นตวัแปรผลลพัธ์ 

หาร
เท่ากบั 

/= ท าการหารค่าของตวัผลลพัธ์ดว้ยกบัตวัแปรทางดา้นขวาจากนั้น
เก็บไวใ้นตวัแปรผลลพัธ์ 

หารเอา
เศษเท่ากบั 

%= ท าการหารเอาเศษค่าของตวัผลลพัธ์ดว้ยกบัตวัแปรทางดา้นขวา
จากนั้นเก็บไวใ้นตวัแปรผลลพัธ์เป็นจ านวนเตม็ 

ตารางที่ 2.5 สัญลักษณ์ตัวด าเนินการทาง Compound 
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2.4.5ตัวด าเนินการระดับบิต (Bitwise Operators) 

เป็นการด าเนนิการกับบติในเลขฐาน 2 เชน่ การเลือ่นบติ การเซ็ตบติ โดยตัวด าเนนิการการนีจ้ะใชไ้ดก้ับขอ้มลูชนดิ char int 

และ byte เทา่นัน้โดยปกตแิลว้ Arduino จะไมต่อ้งใชก้ารด าเนนิการระดับบติ เพราะการด าเนนิการระดับบติจะใชก้ับการเซ็ต

รจีสิเตอรเ์ป็นสว่นใหญ ่ซึง่ Arduino ใชไ้ลบารีใ่นการเซ็ตรจีสิเตอร ์ท าใหไ้มจ่ าเป็นตอ้งเซ็ตรจีสิเตอรเ์อง 
 

สัญลักษณ์การดําเนินการ& สัญลักษณ์การดําเนินการ& 
And And 
|OR^Exclusive OR (XOR)~กลับค่าบิต (1's 
complement)>>เลื่อนบิตไปทางขวา<<เลื่อน
บิตไปทางซ้าย 

|OR^Exclusive OR (XOR)~กลับค่าบิต (1's 
complement)>>เลื่อนบิตไปทางขวา<<เลื่อนบิตไป
ทางซ้าย 

สัญลักษณ์การดําเนินการ& สัญลักษณ์การดําเนินการ& 
And And 
|OR^Exclusive OR (XOR)~กลับค่าบิต (1's 
complement)>>เลื่อนบิตไปทางขวา<<เลื่อน
บิตไปทางซ้าย 

|OR^Exclusive OR (XOR)~กลับค่าบิต (1's 
complement)>>เลื่อนบิตไปทางขวา<<เลื่อนบิตไป
ทางซ้าย 

สัญลักษณ์การดําเนินการ& สัญลักษณ์การดําเนินการ& 
ตารางท่ี 2.6 สัญลักษณ์ตัวด าเนินการระดับบิต 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

บทที่ 2      โครงสร้างภาษา C 

 


