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Arduino (อาดูอิโน่) เป็นบอร์ดไมโครคอนโทรล้-

เล้อร์ท่�ได้รับความนิยัมอยั่างมากใน

ปัจจุบัน เน่�องจากม่ราคาไม่แพง ถู้กออกแบบมาเพ่�อให้้ใช้งานง่ายั

สำาห้รบัผ้เ้ริ�มตน้ท่�ไมม่พ่่�นฐานมาก่อน ดา้นซอฟัต์แวรเ์ปน็แบบ Open 

Source ท่�สามารถูแก้ไข้ แล้ะนำาโปรแกรมไปใช้ แล้ะพัฒนาต่อยัอด

ได้อยั่างไม่จำากัด 

ส่วนด้านฮาร์ดแวร์ ตัวบอร์ดเช่�อมต่อกับคอมพิวเตอร์ได้

ง่ายัๆ ด้วยัพอร์ต USB สามารถูนำาโมด้ล้ห้ร่ออุปกรณ์เสริมท่�เร่ยักว่า 

Arduino Shield มาเช่�อมต่อเพ่�อเพิ�มฟัังก์ชันห้ร่อล้้กเล้่นต่างๆ ข้อง

ชิ�นงานท่�ต้องการออกแบบได้ง่ายัดายั แค่เส่ยับปล้ั�ก ล้งไล้บราร่ห้ร่อ

ชุดคำาสั�งท่�จำาเป็นสำาห้รับการใช้งาน เพ่ยังเท่าน่�ก็เป็นการเสริมเกราะ 

(Shield) เพิ�มศูกัยัภาพข้องอปุกรณท์่�ออกแบบให้พ้รอ้มใชง้านไดท้นัท่ 

โดยัไม่ต้องเส่ยัเวล้าต่อวงจรห้ร่อเข้่ยันโปรแกรมควบคุมฟัังก์ชัน 

พ่�นฐานแต่ล้ะอยั่าง

นอกจากน่� Arduino ยัังทำางานได้ทั�งบนระบบปฏิิบัติการ 

Windows, Mac OS X แล้ะ Linux ด้วยัการทำางานท่�ม่ความยั่ดห้ยัุ่น

สง้ สามารถูดดัแปล้ง พฒันาไดอ้ยัา่งสะดวก แล้ะห้ล้ากห้ล้ายั ไมโคร

คอนโทรล้เล้อร์ Arduino จึงเห้มาะกับนักประดิษฐ์ทั�งม่อสมัครเล้่น 

แล้ะม่ออาช่พ ทั�งยัังเป็นท่�นิยัมแพร่ห้ล้ายัในกลุ้่มนักเร่ยัน นักศูึกษา 

แล้ะผ้้เริ�มต้นศูึกษาการเข้่ยันโปรแกรม แล้ะสนใจออกแบบอุปกรณ์

ควบคุมต่างๆ เช่น อุปกรณ์ควบคุมการเปิด-ปิดเคร่�องใช้ไฟัฟ้ัาแบบ

อตัโนมัติ อปุกรณ์วัดอณุห้ภ้มิ อปุกรณ์ตรวจจับความเคล่้�อนไห้ว แล้ะ

อุปกรณ์ควบคุมความเร็ว แล้ะทิศูทางการห้มุนข้องมอเตอร์ เป็นต้น 

เล้า่เร่�องห้นงัสอ่ฉบบัน่� ข้อแนะนำาห้นงัสอ่ “ไมโคำรคำอนโทรล-

เลอร ์Arduino” เน่�อห้ากล้า่วถูงึความร้พ่้�นฐานข้องการเข้ย่ันโปรแกรม

ควบคมุไมโครคอนโทรล้เล้อร์ Arduino ตล้อดจนการเช่�อมต่อวงจรกบั

อปุกรณอ์นิพตุ เอาตพ์ตุตา่งๆ ได้แก ่สเตป็เปอรม์อเตอร์ มอเตอรแ์บบ

ไบโพล้าร ์ย้ันโิพล้าร ์เซอรโ์วมอเตอร ์ดซ่ม่อเตอร ์เอนโคด้เดอร์มอเตอร์

เซนเซอร์ตรวจจับแสง ระยัะทาง นำ�าห้นัก อณุห้ภ้มิ ความช่�น จอแสดงผล้ 

แบบ LCD OLED 7-Segment การควบคุมแบบ PID รวมถึูงการ

ควบคุมหุ้่นยันต์อย่ัางง่ายั เช่น หุ้่นยันต์เดินตามเส้น หุ้่นยันต์ 4 ข้า 

แล้ะหุ้น่ยันต์ 2 ล้อ้สมดุล้ เห้มาะสำาห้รับใช้ประกอบการเรย่ันการสอน

ในระดับ ปวช. ปวส. จนถูึงปริญ่ญ่าตร่ แล้ะผ้้สนใจศูึกษาด้วยัตนเอง

การอธิิบายัเน่�อห้าเป็นล้ำาดับท่�เข้้าใจง่ายั ม่ร้ป แล้ะตัวอยั่าง

ประกอบจำานวนมาก ผ้อ้า่นสามารถูนำาไปประยักุตใ์ช้ได้จริง เพ่ยังทำา

ตามขั้�นตอนท่�อธิิบายัในเล้ม่กส็ามารถูตอ่วงจรควบคมุตา่งๆ ตล้อดจน

สร้างหุ้่นยันต์อยั่างง่ายัได้ 
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N5 มาชี�า...แติ�มานะ
อาทิตย์ นิ�มนวล

สำานักพิมพ์ภาษาและวัฒนธรรม

คอลูัมน์ 
“เล้า่เร่�องห้นงัสอ่” ประจำาฉบบัน่�ตอ้งบอกวา่ 

เป็นการสปอยัล์้เน่�อห้าห้นังส่อก่อนท่�

ห้นังส่อจะพิมพ์เสร็จแล้้ววางจำาห้น่ายัเส่ยัอ่ก แต่ ณ เวล้าท่� TPA 

News ฉบบัน่�ถูงึมอ่ผ้อ้า่นทกุทา่นแล้ว้กม็ค่วามเปน็ไปไดส้ง้ว่าห้นงัสอ่

เล้ม่น่�จะวางจำาห้น่ายัเรย่ับร้อยัแล้ว้ เอาล้ะ เข้า้เร่�องกันดก่ว่า...ห้นังสอ่

เล้่มน่�เป็นห้นึ�งในซ่ร่ส์ห้นังส่อยัอดนิยัมตล้อดกาล้ข้องสำานักพิมพ์ใน

ห้มวดเตรย่ัมสอบวดัระดบั แตก็่เปน็ซร่ส่ท่์�มช่อ่งโห้วอั่นให้ญ่่ห้ล้วงคอ่  

“ไมม่ร่ะดับ N5” มาวันน่�ก็ไดเ้วล้าอันเป็นมงคล้ฤกษ์แล้ว้ท่�จะข้อแนะนำา

ห้นังส่อเล่้มให้ม่ล้่าสุดน่� ภายัใต้ซ่ร่ส์ “เตร่ยัมสอบวัดระดับ” ซึ�งก็ค่อ 

“เติ์รียมสิอบวัดระดับ N5 รวมทักิษะ” นั�นเอง

ท่�เกริ�นไปว่าเป็นการสปอยัล้์เน่�อห้า เน่�องจากห้นังส่อเล่้มน่�

ถู้กล้้กห้ล้งจากโควิด-19 เล้่นงาน ทำาให้้กระบวนการผลิ้ตต้องล่้าช้า

ออกไปเปน็เดอ่นๆ ล้ากยัาวมาจนถึูงวันน่�ท่�เข่้ยันบทความน่�กยั็ังไมไ่ด้

กำาห้นดพิมพ์ท่�แน่นอน แต่ทางสำานักพิมพ์จะข้อเล่้าเก่�ยัวกับห้นังส่อ

เล้่มน่�ให้้ฟัังเป็นนำ�าจิ�มก่อน...ท่�ใช้ช่�อว่า “เติ์รียมสิอบวัดระดับ N5  

รวมทักิษะ” ก็เพราะสามารถูใช้ทบทวนความร้้ระดับ N5 พร้อมกัน 

ได้ถูึง 5 ทักษะรวบตึงในเล้่มเด่ยัว ได้แก่ คำาศูัพท์ ไวยัากรณ์ คันจิ 

การอ่าน แล้ะการฟััง เน่�อห้ายัังคงแบ่งเป็นสัปดาห้์ๆ เช่นเคยัใน 

คอนเซ็ปต์“อ่านวันล้ะ 2 ห้น้า 6 สัปดาห์้ก็บรรลุ้” แต่ล้ะสัปดาห์้จะ

แบ่งทักษะท่�จะทบทวนแตกต่างกันไป โดยัสัปดาห้์ท่� 1-2 จะทบทวน 

ทักษะเก่�ยัวกับคันจิ แล้ะคำาศูัพท์ สัปดาห้์ท่� 3-5 ทบทวนไวยัากรณ์  

แล้ะการอ่าน แล้ะสัปดาห้์ท่� 6 สัปดาห้์สุดท้ายั ยักให้้เป็นเวท่ข้องการ

ฟัังไปเล้ยัเตม็ๆ ซึ�งแต่ล้ะส่วนก็จะมร่ป้แบบการทบทวนท่�แตกต่างกัน

อยั่างในส่วนคันจิ แล้ะคำาศัูพท์จะนำาเสนอคำาศัูพท์ตามชนิดข้องคำา

ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นคำาคุณศูัพท์ คำานาม คำากริยัา คำาวิเศูษณ์ เป็นต้น

พร้อมกับแทรกคันจิท่�สามารถูพบเจอได้ในระดับ N5 ไว้ตามความ

เห้มาะสมส่วนไวยัากรณ์ แล้ะการอ่านซึ�งได้พ่�นท่�ไปถูึง 3 สัปดาห้์

เตม็ๆ กจ็ะอดุมไปดว้ยัไวยัากรณ์มากมายั ควบค้ไ่ปกับคำาอธิิบายัท่�สั�น 

กระชับ ผา่นตัวอย่ัางการใช้งานท่�ชว่ยัให้เ้ห็้นภาพชัดเจน ตบท้ายัด้วยั

แบบฝึ้กอ่านทั�งอ่านใบปลิ้วห้รอ่บทความข้นาดสั�นจำานวนมาก แล้ะใน

สปัดาห์้สดุท้ายักับส่วนการฟัังก็ไม่ได้ตั�งห้น้าตั�งตาฝึ้กการฟัังแต่อย่ัาง

เดย่ัวแตยั่ังเตรย่ัมความพรอ้มกอ่นทำาข้อ้สอบ ดว้ยัการแนะนำาวธ่ิิการ

ทำาข้้อสอบให้้ถู้กต้อง แล้ะได้คะแนนด่ๆ อ่กด้วยั 

เร่ยักได้ว่าเป็นห้นังส่อท่�คุ้มค่า คุ้มราคา แล้ะคุ้มการรอคอยั

อยั่างแน่นอน เพราะไม่คิดว่าจะม่ห้นังส่อเล้่มไห้นท่�อัดความร้้มาให้้

แน่นแบบน่�อ่กแล้้ว ทบทวนครั�งเด่ยัวได้ฝ้ึกถูึง 5 ทักษะเล้ยั แต่ก็ต้อง

ยัำ�ากันเสมอๆ วา่ ซร่ส์่ “เตรย่ัมสอบวัดระดับ” จะเน้นท่�ความเรว็ในการ

ทบทวน ค่อใช้เวล้าในการทบทวนสั�นๆ ก่อนสอบ (ประมาณ 1 เด่อน) 

คำาอธิิบายัห้ร่อแบบฝึ้กห้ัดต่างๆ จึงจะไม่ย่ัดเย่ั�อ แต่จะสั�น กระชับ

ได้ใจความ เห้มาะสำาห้รับผ้้เร่ยันท่�ม่ความร้้มาแล้้ว แล้ะต้องการ

ห้นังส่อท่�จะช่วยัทบทวน แล้ะตอกยัำ�าความเข้้าใจให้้เกิดความมั�นใจ

มากข้ึ�น สามารถูห้าซ่�อได้ก่อนใครในโล้กท่� ศู้นยั์ห้นังส่อ ส.ส.ท. ทั�ง 2 

สาข้า (สุขุ้มวิท 29 แล้ะพัฒนาการ 18) ห้ร่อสั�งซ่�อผ่านทางช่องทาง

ออนไล้น์ได้ท่�เว็บไซต์ www.tpabook.com แล้ะ Shopee (ค้นห้า

ร้าน tpabookcentre)




