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ค าช้ีแจง ให้ผู้เรียนทุกคนท าการทดลองตามใบงานการทดลองท่ี 16 เรื่องโปรแกรมแสดงผลด้วยจอ LCD 
ท่ีเช่ือมต่อแบบ I2C ตามข้ันตอนการปฏิบัติงาน 
จุดประสงค์ท่ัวไป 

เพื่อให้มีทักษะการปฏิบัติงานโปรแกรมแสดงผลด้วยจอ LCD ท่ีเช่ือมต่อแบบ I2C 
จุดประสงค์การเรียนรู้เชิงพฤติกรรม (เพื่อให้ผู้เรยีน.....) 

1. สามารถใช้โปรแกรม Arduino IDE ในการเขียนโปรแกรมภาษา C เบ้ืองต้นได้อย่างถูกต้อง 
2. สามารถใช้งานไมโครคอนโทรลเลอร์บอร์ด Arduino UNO เบ้ืองต้นได้อย่างถูกต้อง 
3. สามารถประกอบและทดสอบวงจรการแสดงผลด้วยจอ LCD ท่ีเช่ือมต่อแบบ I2C ได้อย่างถูกต้อง 
4. สามารถเขียนโปรแกรมแสดงผลด้วยจอ LCD ท่ีเช่ือมต่อแบบ I2C ได้อย่างถูกต้อง 
5. สามารถประยุกต์ใช้งานไมโครคอนโทรลเลอร์บอร์ด Arduino UNO เบ้ืองต้นได้อย่างถูกต้อง 
6. มีกิจนิสัยในการแสวงหาความรู้เพิ่มเติม การท างานด้วยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย 

เคร่ืองมือและอุปกรณ์ 
1. โปรแกรม Arduino IDE 1.8.4 หรือสูงกว่า   1 โปรแกรม 
2. สาย USB ส าหรับ Arduino Uno     1 เส้น 
3. ชุดทดลอง Arduino Uno  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  หรือชีลต่างๆ บนโต๊ะโลหะหรือท่ีวางท่ีเป็นโลหะเพราะ

อาจเกิดการลัดวงจรของภาคจ่ายไฟได้ 
3. ไม่ควรต่อสายต่อวงจรในบอร์ด Arduino Uno ท้ิงไว้ ควรถอดสายต่อวงจรออกให้หมด เพราะผล 

การทดลองอาจเกิดการผิดพลาดไม่เป็นไปตามทฤษฎีได้ 
4. ไม่ควรถอดสายสายโหลด USB เข้าออกตลอดเวลา เพราะอาจท าให้ภาคจ่ายไฟของบอร์ด 

Arduino Uno เสียหายได้ 
5. ควรระวังเครื่องมือและอุปกรณ์เสียหายจากการปฏิบัติงานไม่ถูกต้องตามข้ันตอนและไม่ปลอดภัย 
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ทฤษฎี 
 I2C Bus ย่อมาจาก Inter Integrate Circuit Bus (IIC) (ออกเสียงว่า ไอ-แสคว-ซี-บัส) เป็นการ 
ส่ือสารอนุกรม แบบซิงโครนัส (Synchronous) เพื่อใช้ ติดต่อส่ือสาร ระหว่าง ไมโครคอนโทรลเลอร์กับ 
อุปกรณ์ต่อพ่วงภายนอกใชส้ายสัญญาณส่ือสาร 2 เส้นคือ Serial data (SDA) และ Serial clock (SCL) 
ซึ่ง สามารถเช่ือมต่ออุปกรณ์จา นวนหลาย ๆ ตัว เข้าด้วยกันโดยใช้ขาพอร์ตเพียง 2 ขาเท่านั้น 

 
รูปท่ี 16.1 แสดงผังการต่อเช่ือมระหว่างไมโครคอนโทรลเลอร์กับอุปกรณ์ I2C 

 

วิธีการท่ีจะเลือกส่ือสารกับอุปกรณ์ต่อพ่วงใช้การควบคุมท่ีไบต์ของรหัสควบคุม (Control byte) 
ประกอบด้วยรหัสประจ าตัวอุปกรณ์ (Device ID) เป็นรหัสท่ีเปล่ียนแปลงไม่ได้ และรหัสท่ีเป็นแอดเดรส 
ของตัวอุปกรณ์ซึ่งผู้ใช้งานสามารถก าหนดได้โดยมีแอดเดรสจ านวน 3 ขาคือ A0, A1, A2 นั่นก็ 
หมายความว่าหากต่อพ่วงอุปกรณ์ I2C ท่ีเป็นชนิดเดียวกันมีรหัสประจ าตัวเดียวกันสามารถก าหนด 
แอดเดรสต่างกันได้ 8 ตัวซึ่งหมายถึงสามารถต่อพ่วงอุปกรณ์ชนิดเดียวกันได้ 8 ตัว 

 
รูปท่ี 16.2 แสดงการคอนโทรลไบตข์องอุปกรณ์ I2C 

การใช้งานจอแสดงผล LCD ท่ีใช้การส่ือสารแบบ I2C ตัวอุปกรณ์จริงเป็นการใช้ LCD ธรรมดา 
แต่เพิ่มโมดูลส่ือสารแบบ I2C เสียบเพิ่มเข้าท่ีตัวจอ หากไม่ได้แก้ไขใด ๆ ท่ีตัวโมดูลขาแอดเดรสของโมดูล
จะไม่ได้ถูกชอร์ตลงกราวด์ดังนั้นขาแอดเดรสท้ัง 3 ขาจะเป็นลอจิก HIGH ท้ังหมดดังรูป 

 
รูปท่ี 16.3 แสดงโมดูลส่ือสารแบบ I2C ส าหรับขับจอ LCD 
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รูปท่ี 16.4 แสดงโมดูลส่ือสารแบบ I2C เมื่อเช่ือต่อกับจอ LCD 
 

แอดแดรสของโมดูลสามารถแก้ไขเป็นต าแหน่งอื่นได้โดยการบัดกรีเช่ือมต่อให้ถึงกัน (Low) หรือ
ปลดลอย (High) เพื่อก าหนดแอดเดรส (A0 A1 A2) ท่ีตัวโมดูลโดยสามารถก าหนดแอดเดรสเป็นต าแหน่ง
อื่นได้ หมายเลขของแอดเดรส (รวมรหัสประจา ตวั) ของโมดูลท่ีใช้ชิพเบอร์ต่างกันจะได้ แอดเดรสท่ี
ต่างกัน ดังนั้นหากโมดูลท่ีใช้ชิพเบอร์ PCF8574 แอดเดรสจะเป็น 27H และเมื่อใช้ชิพเบอร์ PCF8574A 
แอดเดรสจะเป็น 3FH (กรณีท่ีไม่ได้บัดกรีแก้ไขแอดเดรส)  

 
รูปท่ี 16.5 แสดงแอดเดรสของโมดูลส่ือสารแบบ I2C สา หรับจอ LCD ท่ีสามารถแก้ไขได้ 
การเขียนโค้ดโปรแกรมเพื่อใช้งานการแสดงผลจอ LCD ท่ี ส่ือสารด้วยโมดูลส่ือสาร I2C 

จ าเป็นต้องใช้ไลบรารี่ช่วยงานพร้อม ๆ กันถึงสองตัวดังนี้  
- Wire.h  มีมาพร้อมกับโปรแกรม Arduino IDE  
- LiquidCrystal_I2C.h ต้องดาวน์โหลดเพิ่มเติมเนื่องจากโปรแกรม Arduino IDE ไม่ได้มีการ 

ติดต้ังมาให้ต้ังแต่เริ่มต้น 
ไลบรารี่ แหล่งดาวน์โหลด 

Wire.h  
LiquidCrystal_I2C.h 

ไม่ต้องดาวน์โหลดเนื่องจากมาพร้อมกับ Arduino IDE 
https://github.com/marcoschwartz/LiquidCrystal_I2C 
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การติดต้ังไลบรารี่มีขั้นตอนการด าเนินการเพื่อน าไลบรารี่มาใช้งานดังนี้ 
1. ดาวน์โหลดไลบรารี่ซึ่งเป็นไฟล  ์Zip ดังรูป 

 
 

รูปท่ี 16.6 แสดงการดาวน์โหลดไลบรารี่ที่น ามาใช้งาน 
 

2. ท าการเพิ่มไลบรารี่ลงในโปรแกรม Arduino IDE โดยการเพิ่มจากไฟล์ zip แล้วท าการหาไฟล์ 
zip ท่ีได้จากการดาวน์โหลดในข้อ 1 

 
 

รูปท่ี 16.7 แสดง การเพิ่มไลบรารี่ลงในโปรแกรม Arduino IDE 
 

ฟังก์ชั่น Arduino ท่ีใช้งานในใบงานการทดลอง 
1. ฟังก์ชั่นหน่วงเวลาหรือฟังก์ชั่นหยุดค้าง การใช้งานสามารถก าหนดตัวเลขของเวลาท่ี ต้องการ

หยุดค้าง ตัวเลขท่ีใส่เป็นตัวเลขของเวลาหน่วยเป็นมิลลิ วินาที ตัวเลขของเวลาท่ีใส่ ได้ สูงสุดคือ 
4,294,967,295 ซึ่งเป็นขนาดของตวัแปร unsigned long รูปแบบของฟังก์ช่ันเป็นดังนี้ 

Delay(ms); 
ms : ตัวเลขท่ีหยุดค้างของเวลาหน่วยมิลลิวินาที (unsigned long) 



 

สาขาวิชา   อิเล็กทรอนิกส์ 
ใบงานการทดลองที่ 16 

ชื่อวิชา       ไมโครคอนโทรลเลอร์ 

รหัสวิชา      2105-2105 หน้าท่ี 
160 ชื่องาน           งานโปรแกรมแสดงผลด้วยจอ LCD ท่ีเช่ือมต่อแบบ I2C 

 

จัดท าโดยนายสง่า  คูค า           ครูแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์     วิทยาลัยเทคนิคพัทยา || หน้า  160 

 

2. ฟังก์ชั่นส่งค่าเวลาตั้งแต่บอร์ดเร่ิมท างาน ตัวเลขท่ีส่งกลับมาจากฟังก์ช่ันเป็นเลขของเวลา ต้ังแต่
บอร์ดเริ่มท างานมีหน่วยเป็นมิลลิวินาที ซึ่งตัวเลขจะวนกลับเป็นศูนย์อีกครั้ง (Over Flow) เมื่อเวลาผ่าน
ไปประมาณ 50 วันหลังจากบอร์ดเริ่มท างาน รูปฟังช่ันเป็นดังนี้ 

millis(); 
ฟังก์ชั่นใช้งานของไลบรารี่ LCD I2C 

การใช้งานแสดงผลท่ี LCD ท่ีส่ือสารดว้ยโมดูล I2C มีฟังก์ช่ันการใช้งานคล้าย ๆ กับการใช้ LCD 
ธรรมดาได้แก่ 

1. ฟังก์ชั่นก าหนดแอดเดรสและขนาดของ LCD ใช้ในการระบุแอดเดรสของโมดูลส่ือสาร 
I2C ท่ีเช่ือมต่อกับ LCD และขนาดของจอ LCD ท่ีใชง้าน รูปแบบเป็นดังนี้ 

LiquidCrystal_I2C lcd_name(address,col,row); 
 address: แอดเดรสของโมดูล I2C   

cols: จ านวนตัวอักษรต่อหนึ่งบรรทัดของจอ LCD  
rows: จา นวนบรรทดัของจอ LCD  

ตัวอย่าง LiquidCrystal_I2C lcd(0x3F,16,2);  
หมายถึง ต่อไปในโปรแกรมจะใช้ช่ือ lcd ในการเรียกใช้งานโดยโมดูลเช่ือมต่อมี แอดเดรส

เป็น 3FH และเป็นจอ LCD ขนาด 16 ตวัอกัษร 2 บรรทัด 
2. ฟังก์ชั่นก าหนดขนาดของ LCD ใช้ก าหนดขนาดของ LCD ท่ีก าลังเช่ือมต่อรูปแบบเป็น

ดังนี ้
.begin(cols, rows) 
 cols: ตัวเลขจ านวนตัวอักษรต่อหนึ่งบรรทัด  

rows: ตวัเลขจา นวนบรรทดัของจอ LCD  
ตัวอย่าง     lcd.begin(16, 2);     
หมายถึง  ใช้ LCD ขนาด 16 ตัวอักษร 2 บรรทัด 
3. ฟังก์ชั่นแสดงผลออกจอ LCD ใช้แสดงข้อความ ตัวเลข หรือค่าในตัวแปร รูปแบบเป็น

ดังนี ้
.print(data); 
.print(data, BASE); 
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 data: คือข้อมูลท่ีต้องการแสดงผลซึ่งอาจเป็นข้อความ ตัวเลข หรือค่าในตัวแปร โดยถ้า
เป็นข้อความจะต้องใส่ “-” คร่อมข้อความนั้น ๆ  

BASE: รูปแบบการแสดงผลของค่าตัวเลข (เลขฐาน) ได้แก่ BIN,DEC,OCT,HEX 
4. ฟังก์ชั่นล้างหน้าจอ ใช้ล้างหน้าจอแล้วให้เคอร์เซอร์กลับไปรอท่ีต าแหน่งมุมบนซ้ายของ

จอรูปแบบเป็นดังนี้ 
.clear(); 
5. ฟังก์ชั่นก าหนดต าแหน่งเคอร์เซอร์ก่อนการพิมพ์ ใช้ก าหนดพิกัดให้เคอร์เซอร์ไปรอ

ก่อนการแสดงผลในฟังก์ช่ัน lcd.print()  รูปแบบเป็นดังนี้ 
.setCursor(col, row); 
 col: ต าแหน่งของคอลัมน์ท่ีเคอร์เซอร์ต้องไปรอ (คอลัมน์แรกคือ 0)  

row: ต าแหน่งของบรรทัดท่ีเคอร์เซอร์ต้องไปรอ (บรรทัดแรกคือ 0)  
ตัวอย่าง     lcd.setCursor (6, 1);     
หมายถึง  ให้เคอร์เซอร์ไปรอท่ีต าแหน่งคอลัมน์ 6 บรรทัด 1 

[ท่ีมา:ครูประภาส สุวรรณเพชร,เอกสารประกอบการอบรม เรียนรู้และลองเล่น Arduino เบ้ืองต้น  (ฉบับ
ปรับปรุงคร้ังที่ 1) ,หน้าท่ี 254-258] 
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ล าดับขั้นการทดลอง 
ตอนที่ 1   เขียนโปรแกรมแสดงข้อความ 

แนวคิดการเรียนรู้ คือ เขียนโปรแกรมแสดงข้อความ “Hello, world!”  ในบรรทัดบนและ 
“LCD i2c Lab” บรรทัดล่าง โดยมีข้ันตอนดังนี้ 
1. ประกอบวงจรการทดสอบโปรแกรมแสดงข้อความใช้บอรด Arduino UNO ดังรูปท่ี 16.8 

 
(ก) วงจรไมโครคอนโทรลเลอร์ท่ีใช้บอร์ด Arduino Uno  

 

 
 

(ข) การต่อวงจรทดลองในโปรแกรมจ าลองการท างาน 
รูปท่ี 16.8 แสดงการต่อวงจรการทดสอบโปรแกรมแสดงข้อความ 
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2. เปิดโปรแกรม  Arduino IDE จากนั้นพิมพ์โค้ดโปรแกรมแสดงข้อความ โดยใช้บอรด Arduino UNO 
ตามรูปท่ี 16.9 ดังต่อไปนี้ 

 
(ก) ผังงาน 

 
(ข) โค้ดโปรแกรม 

รูปท่ี 16.9 แสดงโปรแกรมแสดงข้อความ 
 

3. บันทึกไฟล์โค้ด ช่ือ Lab16-1 

4. ท าการ Compile โค้ด  Lab16-1 

5. เช่ือมต่อสาย USB กับ บอร์ด Arduino Uno 
6. Upload โปรแกรม Lab16-1 ลงบอรด Arduino UNO 
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7. สังเกตวงจรการท างานและบันทึกผลการทดลอง 
........................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................ 
....................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................ 

8. ค าถามท้ายการทดลองตอนท่ี 1 จากโค้ดโปรแกรม Lab16-1 จงตอบค าถามต่อไปนี้ 
8.1. บรรทัดท่ี 1 ท าหน้าท่ี................................................................................................................... 
8.2. บรรทัดท่ี 2 ท าหน้าท่ี................................................................................................................... 
8.3. บรรทัดท่ี 3 ท าหน้าท่ี................................................................................................................... 
8.4. บรรทัดท่ี 6 ท าหน้าท่ี................................................................................................................... 
8.5. บรรทัดท่ี 7 ท าหน้าท่ี................................................................................................................... 
8.6. บรรทัดท่ี 8 ท าหน้าท่ี................................................................................................................... 
8.7. บรรทัดท่ี9 ท าหน้าท่ี.................................................................................................................... 

 
ตอนที่ 2   เขียนโปรแกรมควบคุมการติดดับของ LED ด้วยสวิตช์โดยวิธีอินเตอร์รัพท์ 

แนวคิดการเรียนรู้ คือ เขียนโปรแกรมแสดงเวลาท่ีบอร์ดเริ่มท างาน โดยแสดงเวลาหน่วยเป็น
วินาทีแสดงผลด้วยจอ LCD โดยมีข้ันตอนดังนี้ 
9. เปิดโปรแกรม  Arduino IDE จากนั้นพิมพ์โค้ดโปรแกรมแสดงเวลาท่ีบอร์ดเริ่มท างานโดยใช้บอรด 

Arduino UNO  ตามรูปท่ี 16.10 ดังต่อไปนี้ 

 
(ก) ผังงาน 
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(ข) โค้ดโปรแกรม 
รูปท่ี 16.10 แสดงโปรแกรมแสดงเวลาท่ีบอร์ดเริ่มท างาน 

10. บันทึกไฟล์โค้ด ช่ือ Lab16-2 

11. ท าการ Compile โค้ด  Lab16-2 

12. เช่ือมต่อสาย USB กับ บอร์ด Arduino Uno 
13. Upload โปรแกรม Lab16-2 ลงบอรด Arduino UNO 
14. สังเกตุผลการทดลองและบันทึกผลการทดลอง……………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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15. ค าถามท้ายการทดลองตอนท่ี 2 จากโค้ดโปรแกรม Lab16-2 จงตอบค าถามต่อไปนี้ 
15.1. บรรทัดท่ี 1 ท าหน้าท่ี................................................................................................................... 
15.2. บรรทัดท่ี 2 ท าหน้าท่ี................................................................................................................... 
15.3. บรรทัดท่ี 3 ท าหน้าท่ี................................................................................................................... 
15.4. บรรทัดท่ี 6 ท าหน้าท่ี................................................................................................................... 
15.5. บรรทัดท่ี 7 ท าหน้าท่ี.................................................................................................................. 
15.6. บรรทัดท่ี 8 ท าหน้าท่ี...................................................................................................................  
15.7. บรรทัดท่ี 9 ท าหน้าท่ี................................................................................................................... 
15.8. บรรทัดท่ี 15 ท าหน้าท่ี................................................................................................................. 
15.9. บรรทัดท่ี 16 ท าหน้าท่ี................................................................................................................. 

 
ตอนที่ 3  งานท่ีมอบหมาย  

เขียนโปรแกรมรับค่าจากคีย์แพด โดยมีเงื่อนไขคือเมื่อมีการกดคีย์ตัวเลขจะมีตัวเลขปรากฏท่ี 
LCD คล้ายการกดเครื่องคิดเลขกล่าวคือเมื่อมีการกดตัวเลขครั้งท่ีสองเป็นต้นไปตัวเลข หลังสุดจะดัน
ตัวเลขหน้าสุดไปทางซ้ายเรื่อย ๆ และเมื่อกดคีย์ * จะล้างข้อมูลหน้าจอท้ังหมดวงจรที่ใช้ทดลองเป็นดังรูป  

 
รูปท่ี 16.11 แสดงวงจรที่ใช้บอร์ด Arduino ในการทดลอง 
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16. จงเขียนผังงานจากงานท่ีมอบหมาย 
........................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................ 

17. พิมพ์โค้ดโปรแกรมตามผังงานในข้อท่ี 16 
18. บันทึกไฟล์โค้ด ช่ือ Lab16-3 

19. ท าการ Compile โค้ด  Lab16-3 

20. เช่ือมต่อสาย USB กับ บอร์ด Arduino Uno  
21. Upload โปรแกรม Lab16-3 ลงบอรด Arduino UNO  
22. สังเกตวงจรการท างานและบันทึกผลการทดลอง 

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

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

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

........................................................................................................................................................ 
23. สรุปผลการทดลอง 

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

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

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

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

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

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


