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ค าช้ีแจง ให้ผู้เรียนทุกคนท าการทดลองตามใบงานการทดลองท่ี 11 เรื่องโปรแกรมใช้งานไอซีวัดอณุหภูมิ 
DS18B20 ตามข้ันตอนการปฏิบัติงาน 
จุดประสงค์ท่ัวไป 

เพื่อให้มีทักษะการปฏิบัติงานโปรแกรมใช้งานไอซีวัดอุณหภูมิ DS18B20 
จุดประสงค์การเรียนรู้เชิงพฤติกรรม (เพื่อให้ผู้เรยีน.....) 

1. สามารถใช้โปรแกรม Arduino IDE ในการเขียนโปรแกรมภาษา C เบ้ืองต้นได้อย่างถูกต้อง 
2. สามารถใช้งานไมโครคอนโทรลเลอร์ บอร์ด Arduino UNO R3 เบือ้งต้นได้อย่างถูกต้อง 
3. สามารถประกอบและทดสอบวงจรใช้งานไอซีวัดอุณหภูมิ DS18B20ได้อย่างถูกต้อง 
4. สามารถเขียนโปรแกรมควบคุมการใช้งานไอซีวัดอุณหภูมิ DS18B20ได้อย่างถูกต้อง 
5. สามารถประยุกต์ใช้งานไมโครคอนโทรลเลอร์บอร์ด Arduino UNO R3 เบือ้งต้นได้อย่างถูกต้อง 
6. มีกิจนิสัยในการแสวงหาความรู้เพิ่มเติม การท างานด้วยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย 

เคร่ืองมือและอุปกรณ์ 
1. โปรแกรม Arduino IDE 1.8.4 หรือสูงกว่า   1 โปรแกรม 
2. สาย USB ส าหรับ Arduino Uno R3   1 เส้น 
3. ชุดทดลอง Arduino Uno R3 พร้อมสายต่อวงจร  1 ชุด 
4. เครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา    1 เครื่อง 
5. แผงต่อวงจร      1 ตัว 
6. มัลติมิเตอร์      1 ตัว 
7. เครี่องมือประจ าตัว     1 ชุด 

ข้อห้ามและข้อควรระวัง 
1. ไม่เล่นและหยอกล้อกันในเวลาปฏิบัติงาน 
2. ควรระวังไม่วางบอร์ด Arduino Uno R3 หรือชีลต่างๆ บนโต๊ะโลหะหรือท่ีวางท่ีเป็นโลหะเพราะ

อาจเกิดการลัดวงจรของภาคจ่ายไฟได้ 
3. ไม่ควรต่อสายต่อวงจรในบอร์ด Arduino Uno R3 ท้ิงไว้ ควรถอดสายต่อวงจรออกให้หมด 

เพราะผล การทดลองอาจเกิดการผิดพลาดไม่เป็นไปตามทฤษฎีได้ 
4. ไม่ควรถอดสายสายโหลด USB เข้าออกตลอดเวลา เพราะอาจท าให้ภาคจ่ายไฟของบอร์ด 

Arduino Uno R3 เสียหายได้ 
5. ควรระวังเครื่องมือและอุปกรณ์เสียหายจากการปฏิบัติงานไม่ถูกต้องตามข้ันตอนและไม่ปลอดภัย 
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ทฤษฎี 
 ไอซีท่ีถูกออกแบบมาส าหรับวัดอุณหภูมิมีอยู่หลายแบบ ถ้าแบ่งตามสัญญาณเอาต์พุตจะแบ่งได้ 
เป็นสองประเภทคือ ไอซีท่ีให้เอาต์พุตแบบแอนาลอกและไอซีท่ีให้ค่าออกมาเป็นดิจิทัล โดยไอซีแบบ 
ดิจิทัลจะส่งค่าออกมาเป็นตัวเลขของอุณหภูมิซึ่งผู้ใช้งานสามารถน าค่าไปใช้งานได้โดยตรงไม่ต้องผ่าน 
กระบวนการค านวณค่าเช่นไอซีท่ีให้ค่าท่ีเป็นแอนาลอกอีก  ไอซี DS1820 เป็นไอซีถูกออกแบบมาส าหรับ
วัดอุณหภูมิโดยให้ค่าออกมาเป็นแบบดิจิทัลและใช้ การส่ือสารแบบ 1 เส้นสัญญาณหรือท่ีเรียกว่า “One 
wire” การส่ือสารลักษณะนี้ไม่ต้องมีสายสัญญาณ นาฬิกามาควบคุมจังหวะการถ่ายทอดข้อมูลเหมือนกับ
ระบบส่ือสารข้อมูลอนุกรมในแบบอื่น ดังนั้นหาก การใช้งานท่ีต้องเดินสายในระยะไกลจึงมีความสะดวกใน
การใช้งาน 
 คุณลักษณะท่ัวไป  

- DS1820 เป็นไอซีดิจิทลัเทอร์โมมิเตอร์ใชก้ารอินเตอร์เฟสแบบ 1-Wire ไอซีตระกูลนี้มีหลาย 
เบอร์ ขึ้นอยู่กับค่าความละเอียดเช่น  

• DS1820 ค่าท่ีอ่านได้ 9–bit ความละเอียด 0.5 °C  
• DS18B20 ค่าท่ีอ่านได้ 12–bit ความละเอียด 0.0625 °C  

- ใช้แรงดันไฟเล้ียงได้ในช่วง 3.0V ถึง 5.5V  
- ย่านการวัดต้ังแต่ –55°C ถึง +125°C หรือ –67°F ถึง +257°F ความเท่ียงตรง 0.5°C  
- ใช้เวลาการแปลง 200 ms ส าหรับข้อมูล 9 บิต และ 750 ms ส าหรับข้อมูล 12 บิต  
- มี 3 ขา คือ Gnd, DQ, Vdd  
- ใช้งานได้สองแบบ : normal mode (ใช้ท้ัง 3 ขา) และ parasite power mode (ใช้เพียง 2 

ขา คือ DQ และ GND ในขณะท่ีขา Vdd จะต่อกับขา Gnd)  
- สามารถน าไอซีมาพ่วงต่อกันในบัสเดียว (เส้นสัญญาณ DQ) ได้หลายอุปกรณ์ 

 
รูปท่ี 11.1 แสดงลักษณะไอซี DS18B20 
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การเขียนโค้ดโปรแกรมเพื่ออ่านค่าอุณหภูมิจากไอซีวัดอุณหภูมิ DS18B20 ปัจจุบันมีไลบรารี่ 
ช่วยงานท าให้ผู้เขียนโค้ดสามารถเขียนโค้ดได้ง่ายขึ้น ซึ่งไลบรารี่ท่ีต้องเอามาใช้งานเพื่อท่ีจะอ่านค่าจาก 
โมดูลดังกล่าวจะต้องใช้ไลบรารี่ 2 ตัว โดยสามารถดาวน์โหลดไดท่ี 

ไลบรารี ่ แหล่งดาวน์โหลด 

OneWire.h  
DallasTemperature.h 

https://github.com/PaulStoffregen/OneWire 
https://github.com/milesburton/Arduino-Temperature-Control-
Library 

มีข้ันตอนการด าเนินการเพื่อน าไลบรารี่มาใช้งานดังนี้  
1. ดาวน์โหลดไลบรารี่ OneWire.h เป็นไฟล์ Zip ดังรูป 

 
 

รูปท่ี 11.2 แสดงการดาวน์โหลดไลบรารี่ที่น ามาใช้งานตัวท่ี 1 
 

2. ดาวน์โหลดไลบรารี่ DallasTemperature.h เป็นไฟล์ Zip ดังรปู 

 
 

รูปท่ี 11.3 แสดงการดาวน์โหลดไลบรารี่ที่น ามาใช้งานตัวท่ี 2 
 

3. ท าการเพิ่มไลบรารี่ทั้ง 2 ลงในโปรแกรม Arduino IDE โดยการเพิ่มจากไฟล์ zip แลว้ทา การ
หา ไฟล  ์zip ท่ีไดจ้ากการดาวน์โหลดในขอ้ 1 และ 2 
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รูปท่ี 11.4 แสดงการเพิ่มไลบรารี่ที่เป็นไฟล์ zip ลงในโปรแกรม Arduino IDE 
 
ฟังก์ชั่น Arduino ท่ีใช้งานในใบงานการทดลอง 

1. ฟังก์ชั่นก าหนดโหมดการท างานให้กับขาพอร์ต โดยสามารถก าหนดได้ท้ังขาดิจิทัลโดยใส่ 
เพียงตวัเลขของขา (0, 1, 2,…13) และขาแอนาลอกท่ีต้องการให้ท างานในโหมดดิจิทัลแต่ การใส่ขาต้องใส่ 
A น า หน้าซึ่งใช้ได้เฉพาะ A0, A1,…A5 ส่วนขา A6 และ A7 ไม่สามารถใช้งานในโหมดดิจิทัลได้ รูปแบบ
ของฟังก์ช่ันเป็นดังนี้ 
 pinMode(pin,mode);  

pin : หมายเลขขาท่ีต้องการเซตโหมด,mode : INPUT, OUTPUT, INPUT_PULLUP 
2. ฟังก์ชั่นส่งค่าลอจิกดิจิทัลไปยังขาพอร์ต ค่า HIGH เป็นการส่งลอจิก 1 และค่า LOW เป็นการ 

ส่งลอจิก 0 ออกไปยังขาพอร์ต ฟังก์ช่ันนี้จะท างานได้ต้องมีการใช้ฟังก์ช่ัน pinMode ก่อน รูปแบบของ
ฟังก์ช่ันเป็นดังนี้ 

digitalWrite(pin,value);  
pin : หมายเลขขาท่ีต้องการเขียนลอจิกออกพอร์ต ,value : HIGH หรือ LOW 

3. ฟังก์ชั่นหน่วงเวลาหรือฟังก์ชั่นหยุดค้าง การใช้งานสามารถก าหนดตัวเลขของเวลาท่ี ต้องการ
หยุดค้าง ตัวเลขท่ีใส่เป็นตัวเลขของเวลาหน่วยเป็นมิลลิวินาที ตัวเลขของเวลาท่ีใส่ ได้ สูงสุดคือ 
4,294,967,295 ซึ่งเป็นขนาดของตวัแปร unsigned long รูปแบบของฟังก์ช่ันเป็นดังนี้ 

Delay(ms);  
ms : ตัวเลขท่ีหยุดค้างของเวลาหน่วยมิลลิวินาที (unsigned long) 
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4. ฟังก์ช่ันหน่วงเวลาเป็นไมโครวินาที เนื่องจากฟังก์ช่ันหน่วงเวลาปกติเวลาต่ าสุดท่ีท าได้คือ 1 
มิลลิวินาที ดังนั้นหากต้องการหน่วงเวลาท่ีต่ ากว่าจ่ึงต้องใช้ฟังช่ันนี้ซึ่งสามารถหน่วงเวลาได้ ในระดับ
ไมโครวินาที รูปฟังช่ันเป็นดังนี้ 

delayMicroseconds(us); 
us: ตัวเลขท่ีหยุดค้างของเวลาหน่วยไมโครวินาที (unsigned int) 

5. ฟังก์ชั่นก าหนดความเร็วในการสื่อสารทางพอร์ตอนุกรม รูปแบบของฟังก์ช่ันเป็นดังนี้ 
Serial.begin(speed);  

speed: ตัวเลขของอัตราเร็วในการส่ือสารผ่านพอร์ตอนุกรม 
6. ฟังก์ชั่นส่งข้อมูลออกพอร์ต เป็นฟังก์ช่ันท่ีใช้ในการส่งข้อมูลออกทางพอร์ตอนุกรมหรือพิมพ์

ข้อมูลออกทางพอร์ตเพื่อแสดงผลท่ีจอคอมพิวเตอร์เมื่อพิมพ์เสร็จตัวเคอร์เซอร์จะรออยู่ท่ีท้ายส่ิงท่ีพิมพ์นั้น 
ๆ รูปแบบของฟังก์ช่ันเป็นดังนี้ 

Serial.print(val);  Serial.print(val, format); 
7. ฟังก์ชั่นส่งข้อมูลออกพอร์ต คล้ายกับฟังก์ช่ัน Serial.print ต่างกันตรงท่ีเมื่อพิมพ์เสร็จตัว 

เคอร์เซอร์จะขึ้นมารอยังบรรทัดใหม่ ดังนั้นเมื่อส่ังพิมพ์ครั้งถัดไปข้อมูลท่ีปรากฏจะอยู่ท่ีบรรทัดใหม่ แทนท่ี
จะต่อท้ายเหมือนกับฟังก์ช่ัน  Serial.print รูปแบบของฟังก์ช่ันเป็นดังนี้ 

Serial.println(val); Serial.println(val, format); 
 
ฟังก์ชั่นใช้งานของไลบรารี่ OneWire.h 
 การอ่านค่าจากไอซี DS18B20 จ าเปน็ต้องใช้ไลบรารี่ส่ือสารแบบ One wire ช่วย โดยมีฟังก์ช่ัน 
ให้ใช้งานดังนี้  

ฟังก์ชั่นก าหนดขาเชื่อมต่อ ใช้ในการระบุขาท่ีใช้เช่ือมต่อให้ตัวโปรแกรมรับรู้ รูปแบบเป็นดังนี้ 
OneWire name(pin); 
 name: ช่ือของอุปกรณ์ท่ีเช่ือมต่อทางพอร์ตท่ีส่ือสารแบบ  

One wire pin: ขาพอร์ตดิจิทลัท่ีเช่ือมต่อกับขา DQ ของไอซี DS18B20 
 ตัวอย่างเช่น OneWire ds(2);   

หมายถึง ต่อไปในโปรแกรมจะใช้ช่ือ ds ในการเรียกใช้งานอุปกรณ์ท่ีมีการเช่ือมต่อ สายสัญญาณ
เข้าท่ีขาพอร์ต D2 
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ฟังก์ชั่นใช้งานของไลบรารี่ DallasTemperature.h 
การอ่านค่าจากไอซี DS18B20 จ าเป็นต้องใช้ไลบรารี่ช่วยงาน ซึ่งไลบรารี่ไม่ได้ถูกเพิ่มเข้ามาใน 

ตัวโปรแกรม Arduino IDE ต้ังแต่แรกจ าเป็นต้องติดต้ังเพิ่มเติม โดยมีฟังก์ช่ันให้ใช้งานดังนี้  
1. ฟังก์ชั่นก าหนดการเชื่อมต่อ  ใช้ในการระบุการเช่ือมต่อโดยจะเช่ือมโยงกับไลบรารี่ 

OneWire.h  รูปแบบเป็นดังนี้ 
DallasTemperature sensor_name(&onewire_name) 
  sensor_name: ช่ือของเซนเซอร์ ท่ีต้ังขึ้นเพื่อเรียกใช้ 
  onewire_name: ช่ือของอุปกรณ์ท่ีเช่ือมต่อทางพอร์ตท่ีส่ือสารแบบ One wire 
ตัวอย่างเช่น DallasTemperature sensor(&ds);   
หมายถึง ต่อไปในโปรแกรมจะใช้ช่ือ sensor ในการเรียกใช้งานท่ีเช่ือมต่อแบบ One  

wire ท่ีอุปกรณ์ท่ีช่ือว่า ds ท่ีได้ก าหนดจากไลบรารี่ OneWire.h 
2. ฟังก์ชั่นเร่ิมให้ท างาน ในการกระตุ้นใหเ้ซนเซอร์ท างาน รูปแบบเป็นดังนี้ 

sensor_name.begin(); 
 sensor_name: ช่ือของเซนเซอร์ท่ีต้ังช่ือไว้  
ตัวอย่างเช่น sensor.begin();   
หมายถึง ให้ไอซีตรวจวัดอุณภูมิท่ีช่ือว่า  sensor เริ่มท างาน  

3. ฟังก์ชั่นอ่านค่าอุณหภูมิที่เป็นเซลเซียส ใช้ในการอ่านค่าอุณหภูมิ รูปแบบเป็นดังนี้ 
sensor_name.getTempCByIndex(0) 
 sensor_name: ช่ือของเซนเซอร์ท่ีต้ังช่ือไว้  
ตัวอย่างเช่น Serial.println(sensor.getTempCByIndex(0));   
หมายถึง ให้พิมพ์อุณหภูมิท่ีอ่านได้จากไอซีตรวจวัดอุณภูมิท่ีช่ือว่า  sensor 

4. ฟังก์ชั่นอ่านค่าอุณหภูมิที่เป็นฟาเรนไฮต์ ใช้ในการอ่านค่าอุณหภูมิ รูปแบบเป็นดังนี้ 
sensor_name.getTempFByIndex(0) 
 sensor_name: ช่ือของเซนเซอร์ท่ีต้ังช่ือไว้  
ตัวอย่างเช่น Serial.println(sensor.getTempFByIndex(0));   
หมายถึง ให้พิมพ์อุณหภูมิท่ีอ่านได้จากไอซีตรวจวัดอุณภูมิท่ีช่ือว่า  sensor 

[ท่ีมา:ครูประภาส สุวรรณเพชร,เอกสารประกอบการอบรม เรียนรู้และลองเล่น Arduino เบื้องต้น  
(ฉบับปรับปรุงคร้ังที่ 1) ,หน้าท่ี 140-147.] 
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ล าดับขั้นการทดลอง 
ตอนที่ 1   เขียนโปรแกรมแสดงค่าอุณหภูมิท่ีวัดจากไอซี DS18B20 จ านวน 1 ตัว 

แนวคิดการเรียนรู้ คือ ออกแบบและเขียนโปรแกรมแสดงค่าอุณหภูมิท่ีวัดจากไอซี DS18B20 
จ านวน 1 ตัวโดยแสดงผลท่ี จอคอมพิวเตอร์ผ่านทางพอร์ตอนุกรม โดยมีข้ันตอนดังนี ้
1. ประกอบวงจรแสดงค่าอุณหภูมิท่ีวัดจากไอซี DS18B20 จ านวน 1 ตัวใช้บอรด Arduino UNO R3 ดัง

รูปท่ี 11.5 
 

 
(ก) แสดงวงจรไมโครคอนโทรลเลอร์ท่ีใช้บอร์ด Arduino Uno  

 
(ข) การต่อวงจรทดลองในโปรแกรมจ าลองการท างาน 

รูปท่ี 11.5 แสดงการต่อวงจรแสดงค่าอุณหภูมิท่ีวัดจากไอซี DS18B20 
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2. เปิดโปรแกรม  Arduino IDE จากนั้นพิมพ์โค้ดโปรแกรมแสดงค่าอุณหภูมิท่ีวัดจากไอซี DS18B20 
โดยใช้บอรด Arduino UNO R3 ตามรูปท่ี 11.6 ดังต่อไปนี ้

 

 
(ก) ผังงาน 

 

 

 
 (ข) โค้ดโปรแกรม 

รูปท่ี 11.6 แสดงโปรแกรมแสดงค่าอุณหภูมิท่ีวัดจากไอซี DS18B20 
3. บันทึกไฟล์โค้ด ช่ือ Lab11-1 

4. ท าการ Compile โค้ด  Lab11-1 

5. เช่ือมต่อสาย USB กับ บอร์ด Arduino Uno R3  
6. Upload โปรแกรม Lab11-1 ลงบอรด Arduino UNO R3  
7. สังเกตวงจรการท างานและบันทึกผลการทดลอง 

........................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................ 
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8. ค าถามท้ายการทดลองตอนท่ี 1 จากโค้ดโปรแกรม Lab11-1 จงตอบค าถามต่อไปนี้ 
8.1. บรรทัดท่ี 1,2 ท าหน้าท่ี................................................................................................................ 
8.2. บรรทัดท่ี 3 ท าหน้าท่ี................................................................................................................... 
8.3. บรรทัดท่ี 4 ท าหน้าท่ี................................................................................................................... 
8.4. บรรทัดท่ี 5 ท าหน้าท่ี................................................................................................................... 
8.5. บรรทัดท่ี 6 ท าหน้าท่ี.................................................................................................................. 
8.6. บรรทัดท่ี 9 ท าหน้าท่ี.................................................................................................................. 
8.7. บรรทัดท่ี 11 ท าหน้าท่ี................................................................................................................. 
8.8. บรรทัดท่ี 15 ท าหน้าท่ี................................................................................................................. 
8.9. บรรทัดท่ี 17 ท าหน้าท่ี................................................................................................................. 
8.10. บรรทัดท่ี 21-25 ท าหน้าท่ี........................................................................................................... 

 
ตอนที่ 2   เขียนโปรแกรมแสดงค่าอุณหภูมิท่ีวัดจากไอซี DS18B20 จ านวน 2 ตัว 

แนวคิดการเรียนรู้ คือ ออกแบบและเขียนโปรแกรมแสดงค่าอุณหภูมิท่ีวัดจากไอซี DS18B20 
จ านวน 2 ตัวโดยแสดงผลท่ีจอคอมพิวเตอร์ผ่านทางพอร์ตอนุกรม โดยมีข้ันตอนดังนี ้
9. เปิดโปรแกรม  Arduino IDE จากนั้นพิมพ์โค้ดโปรแกรมแสดงค่าอุณหภูมิท่ีวัดจากไอซี DS18B20 

โดยใช้บอรด Arduino UNO R3 ตามรูปท่ี 11.7 ดังต่อไปนี ้
 
 

 
(ก) ผังงาน 
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(ข) โค้ดโปรแกรม 
 

รูปท่ี 11.7 แสดงโปรแกรมแสดงค่าอุณหภูมิท่ีวัดจากไอซี DS18B20 จ านวน 2 ตัว 
 



 

สาขาวิชา   อิเล็กทรอนิกส์ 
ใบงานการทดลองที่ 11 

ชื่อวิชา       ไมโครคอนโทรลเลอร์ 

รหัสวิชา      2105-2105 หน้าท่ี 
102 ชื่องาน           งานโปรแกรมใช้งานไอซวีัดอุณหภูมิ DS18B20 

 

จัดท าโดยนายสง่า  คูค า           ครูแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์     วิทยาลัยเทคนิคพัทยา || หน้า  102 

 

10. บันทึกไฟล์โค้ด ช่ือ Lab11-2 

11. ท าการ Compile โค้ด  Lab11-2 

12. เช่ือมต่อสาย USB กับ บอร์ด Arduino Uno R3  
13. Upload โปรแกรม Lab11-2 ลงบอรด Arduino UNO R3  
14. สังเกตวงจรการท างานและบันทึกผลการทดลอง 

........................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................ 
15. ค าถามท้ายการทดลองตอนท่ี 2 จากโค้ดโปรแกรม Lab11-2 จงตอบค าถามต่อไปนี้ 

15.1. บรรทัดท่ี 1,2 ท าหน้าท่ี................................................................................................................ 
15.2. บรรทัดท่ี 3 ท าหน้าท่ี................................................................................................................... 
15.3. บรรทัดท่ี 4 ท าหน้าท่ี................................................................................................................... 
15.4. บรรทัดท่ี 5 ท าหน้าท่ี................................................................................................................... 
15.5. บรรทัดท่ี 6 ท าหน้าท่ี.................................................................................................................. 
15.6. บรรทัดท่ี 9 ท าหน้าท่ี.................................................................................................................. 
15.7. บรรทัดท่ี 12 ท าหน้าท่ี................................................................................................................. 

..................................................................................................................................................... 
15.8. บรรทัดท่ี 19 ท าหน้าท่ี................................................................................................................. 

..................................................................................................................................................... 
15.9. บรรทัดท่ี 22 ท าหน้าท่ี................................................................................................................. 

..................................................................................................................................................... 
15.10. บรรทัดท่ี 21-25 ท าหน้าท่ี....................................................................................................... 

..................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................... 
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ตอนที่ 3  งานท่ีมอบหมาย  
เขียนโปรแกรมควบคุมการติดดับของ LED ท้ัง 2 ตัวจากอุณหภูมิท่ีวัดได้จากไอซี DS18B20 โดย

แสดงผลการท างานและอุณภูมิท่ีจอคอมพิวเตอร์ผ่านทางพอร์ตอนุกรม โดยมีเงื่อนไขดังนี้ดังนี้ 

 
รูปท่ี 11.8 แสดงวงจรที่ใช้ในการทดลองในงานท่ีมอบหมาย 

16. จงเขียนผังงานจากงานท่ีมอบหมาย 
........................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................ 

17. พิมพ์โค้ดโปรแกรมตามผังงานในข้อท่ี 16 
18. บันทึกไฟล์โค้ด ช่ือ Lab11-3 

19. ท าการ Compile โค้ด  Lab11-3 

20. เช่ือมต่อสาย USB กับ บอร์ด Arduino Uno R3  
21. Upload โปรแกรม Lab11-3 ลงบอรด Arduino UNO R3  
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22. สังเกตวงจรการท างานและบันทึกผลการทดลอง 
........................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................ 
สรุปผลการทดลอง 
........................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................ 


