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1 เอกสารประกอบการสอนวิชาArduinoเบื้องต้น  

หน่วยที่ 6     การแสดงผลด้วยจอ LCD ของ ARDUINO 
 

    สาระส าคัญ 
 

              ค าว่า LCD ย่อมาจากค าว่า Liquid Crystal Display ซึ่งเป็นจอท่ีท ามาจากผลึกคริสตอลเหลว หลักการคือ
ด้านหลังจอจะมีไฟส่องสว่าง หรือท่ีเรียกว่า Backlight อยู่ เมื่อมีการปล่อยกระแสไฟฟ้าเข้าไปกระตุ้นท่ีผลึก ก็จะท าให้
ผลึกโปร่งแสง ท าให้แสงท่ีมาจากไฟ Backlight แสดงขึ้นมาบนหน้าจอ ส่วนอื่นท่ีโดนผลึกปิดกั้นไว้จะไม่สว่าง ผลึกมีสีท่ี
แตกต่างกันตามสีของผลึกคริสตอล เช่นสีเขียว หรือ สีฟ้าฯลฯ ท าให้เมื่อมองไปท่ีจอก็จะพบกับตัวหนังสือแล้วพบกับ
พื้นหลังสีต่างๆกัน 
 
 

    เนื้อหาสาระการเรียนรู้ 
 
6.1 ความรู้ท่ัวไปเกี่ยวกับ LCD Display 
6.2 โครงสร้างโดยท่ัวไปของ LCD 
6.3 การเช่ือมต่อสัญญาณขาข้อมูลระหว่าง Arduino กับ LCD Controller 
6.4 รายละเอียดค าส่ังในการส่ังงานระหว่าง Arduino กับจอ LCD 
6.5 ขั้นตอนการติดต้ังไลบรารี่จอแสดงผล LCD 
6.6 ฟังก์ช่ันส่ังงานจอ LCD 
6.7 การสร้างตัวอักษรหรือใส่รูปภาพลงจอ LCD  
 

    จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 

        จุดประสงค์ทั่วไป 
   
   1. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะการแสดงผลด้วยจอ LCD ของ Arduino                                                         
   2. เพื่อให้สามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการเขียนโปรแกรมก าหนดการท างานของ Arduino                                                         
    3. เพื่อให้ตระหนักถึงความส าคัญของลักษณะการแสดงผลด้วยจอ LCD ของ Arduino                                                         
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2 เอกสารประกอบการสอนวิชาArduinoเบื้องต้น  
 

        จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม  
 
1. อธิบายความรู้ท่ัวไปเกี่ยวกับ LCD Display ได้ 
2. อธิบายโครงสร้างโดยท่ัวไปของ LCD ได้  
3. เช่ือมต่อจอ Character LCD ได้  
4. เช่ือมต่อสัญญาณขาข้อมูลระหว่างArduinoกับ LCD (I2C)  ได้ 
5. บอกรายละเอียดค าส่ังในการส่ังงานระหว่าง Arduino กับจอ LCD ได้  
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3 เอกสารประกอบการสอนวิชาArduinoเบื้องต้น  

********************************************************************************** 

 
เร่ือง   การแสดงผลด้วยจอ LCD ของ Arduino                                 ใช้เวลา 20 นาที 
วิชา   ไมโครคอนโทรลเลอร์เบ้ืองต้น                      รหัสวิชา (2127-2107)                                                                          
ระดับชั้น  ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)                                                     สาขาวิชา เมคคาทรอนิกส์ 
 
ค าช้ีแจง    1. แบบทดสอบมีท้ังหมด 10 ข้อ (10 คะแนน) 
              2.  ให้ผู้เรียนเลือกค าตอบท่ีถูกท่ีสุดแล้วกาเครื่องหมายกากบาท () ลงในกระดาษค าตอบ 

1. ค าว่า LCD ย่อมาจากค าว่า 
      ก.   Liquid Computer Display 
      ข.   Liquid Center Display 

         

      ค.   Liquid Communication Display 
      ง.   Liquid Crystal Display 

         

2. จอ LCD จะแบ่งเป็น 2 แบบใหญ่ๆตามลักษณะการแสดงผลดังนี้ 
      ก.   Character LCD/ Graphic LCD 
      ข.   Center LCD/ Graphic LCD 

 

      ค.   Computer LCD/ Graphic LCD 
      ง.    Crystal LCD/ Graphic LCD 

 

3. โครงสร้างของ LCD ท่ัวไปจะประกอบข้ึนด้วยแผ่นแก้ว 2 แผ่นประกบกันอยู่ โดยเว้นช่องว่างตรงกลางไว้               
  ก.   20-26 ไมโครเมตร 
  ข.   16-20 ไมโครเมตร 
  ค.   10-16 ไมโครเมตร 
  ง.    6-10  ไมโครเมตร 

4. จอ LCD สามารถแสดงผลให้เรามองเห็นได้ท้ังหมด 3 แบบด้วยกันคือ 
  ก.   สะท้อนแสง/ส่งเสริมแสง/สะท้อนและส่งเสริมแสง    
  ข.   สะสมแสง/ส่งผ่านแสง/สะสมและส่งผ่านแสง  
  ค.   สะสมแสง/สะท้อนแสง/สะสมและสะท้อนแสง   
  ง.   สะท้อนแสง/ส่งผ่านแสง/สะท้อนแสงและส่งผ่านแสง 
 
 
 

 

แบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยที่ 6 
เร่ือง  การแสดงผลด้วยจอ LCD ของ Arduino 
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4 เอกสารประกอบการสอนวิชาArduinoเบื้องต้น  
 

5. ในการเช่ือมต่อแบบขนาน Pin 7 – 14 จอ Character  LCD ใช้ส าหรับ 
       ก.   RW   
       ข.   RS                                       
       ค.   Data 
       ง.   E/EN                                

10. RS ใช้บอกให้ LCD Controller ทราบว่า 

 

6. ขา E เป็นสัญญาณ Enable เมื่อมีค่าเป็น “1” หมายความว่า 
       ก.   ไม่สนใจสัญญาณ RS R/W และ DB7-DB0 
       ข.   digitalWrite      
       ค.   pinMode    
       ง.   อุปกรณ์ภายนอกต้องการติดต่ออ่านหรือเขียนข้อมูล 
7. R/W เป็นสัญญาณบอกให้ LCD ทราบว่าอุปกรณ์ภายนอกต้องการอ่านหรือเขียนกับ LCD โดย 
       ก.   ใช้แจ้งว่าได้รับข้อมูลตัวอักษร (characters) แล้ว และพร้อมส าหรับการอ่านไปใช้งาน                        
       ข.   R/W = “1” หมายถึง เขียน  และ R/W = “0” หมายถึงอ่าน 
       ค.   ส่งค่ากลับจากฟังก์ช่ัน 
       ง.   R/W = “0” หมายถึง เขียน  และ R/W = “1” หมายถึง อ่าน 
8. ขาสัญญาณข้อมูล DB0-DB7 เป็นสัญญาณแบบ 2 ทิศทาง โดยจะสัมพันธ์กับสัญญาณ 
      ก.   E 
      ข.   RS 

        

      ค.   VDD 
      ง.   R/W 

 

9. lcd.clear() คือฟังก์ช่ันอะไร 
      ก.   เมื่อมีตัวอักษรใดๆอยู่บนหน้าจอ จะถูกล้างออกทั้งหมด  
      ข.   ใช้ส าหรับเขียนข้อมูลออกไปทีละตัวอักษรใช้ล้างหน้าจอ  

 ค.   ใช้ส่ังให้แสดงเคอเซอร์บนหน้าจอ 
 ง.   ใช้เขียนข้อมูลออกไปท้ังข้อความ 

      ก.   Code ท่ีส่งมาทางขา Data เป็นค าส่ังหรือข้อมูล  
      ข.   Code ท่ีส่งมาทางขา Data เป็นค าส่ัง 

   

      ค.   Code ท่ีส่งมามีค่าเท่ากับ 11 
      ง.    Code ท่ีส่งมาทางขา Data เป็นข้อมูล 
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5 เอกสารประกอบการสอนวิชาArduinoเบื้องต้น  

                                    
 

6.1 ความรู้ทั่วไปเก่ียวกับ LCD Display 
ค าว่า LCD ย่อมาจากค าว่า Liquid Crystal Display ซึ่งเป็นจอท่ีท ามาจากผลึกคริสตอลเหลว หลักการคือ

ด้านหลังจอจะมีไฟส่องสว่าง หรือท่ีเรียกว่า Backlight อยู่ เมื่อมีการปล่อยกระแสไฟฟ้าเข้าไปกระตุ้นท่ีผลึก ก็จะท า
ให้ผลึกโปร่งแสง ท าให้แสงท่ีมาจากไฟ Backlight แสดงขึ้นมาบนหน้าจอ ส่วนอื่นท่ีโดนผลึกปิดกั้นไว้จะไม่สว่าง 
ผลึกมีสีท่ีแตกต่างกันตามสีของผลึกคริสตอล เช่นสีเขียว หรือ สีฟ้าฯลฯ ท าให้เมื่อมองไปท่ีจอก็จะพบกับตัวหนังสือ
แล้วพบกับพื้นหลังสีต่างๆกัน  

จอ Liquid Crystal Display (LCD) เป็นจอแสดงผลรูปแบบหนึ่งท่ีนิยมน ามาใช้งานกันกับระบบสมองกล
ฝังตัวอย่างแพร่หลาย จอ LCD มีท้ังแบบแสดงผลเป็นตัวอักขระเรียกว่า Character LCD ซึ่งมีการก าหนดตัวอักษร
หรืออักขระท่ีสามารถแสดงผลไว้ได้อยู่แล้ว และแบบท่ีสามารถแสดงผลเป็นรูปภาพหรือสัญลักษณ์ได้ตามความ
ต้องการของผู้ใช้งานเรียกว่า Graphic LCD นอกจากนี้บางชนิดเป็นจอท่ีมีการผลิตขึ้นมาใช้เฉพาะงาน ท าให้มี
รูปแบบและรูปร่างเฉพาะเจาะจงในการแสดงผล เช่นนาฬิกาดิจิตอล เครื่องคิดเลข หรือ หน้าปัดวิทยุ เป็นต้น 

จอ LCD แบ่งเป็น 2 แบบใหญ่ๆตามลักษณะการแสดงผลดังนี้ 
1. Character LCD เป็นจอท่ีแสดงผลเป็นตัวอักษรตามช่องแบบตายตัว เช่นจอ LCD ขนาด 16x2 

หมายถึงใน 1 แถวมีตัวอักษรใส่ได้ 16 ตัว และมีท้ังหมด 2 บรรทัดให้ใช้งาน ส่วน 20x4 จะหมายถึงใน 1 แถวมี
ตัวอักษรใส่ได้ 20 ตัว และมีท้ังหมด 2 บรรทัด 

2. Graphic LCD เป็นจอท่ีสามารถก าหนดได้ว่าจะให้แต่ละจุดบนหน้าจอกั้นแสง หรือปล่อยแสงออกไป ท า
ให้จอนี้สามารถสร้างรูปข้ึนมาบนหน้าจอได้ การระบุขนาดจะระบุในลักษณะของจ านวนจุด (Pixels) ในแต่ละแนว 
เช่น 128x64 หมายถึงจอท่ีมีจ านวนจุดตามแนวนอน 128 จุด และมีจุดตามแนวตั้ง 64 จุด  

หลักการท างานอาศัย-ของเหลวพิเศษท่ีมีคุณสมบัติการบิดแกนโพราไรซ์ของแสง ถ้าจ่ายแรงดันไฟฟ้าเข้าไป
ระหว่างสารเหลวนี้  โมเลกุลจะบิดตัวและท าให้แสงไม่สามารถผ่านกระจกออกมาได้  ถ้าไม่มีการจ่ายแรงดันไฟฟ้า
แสงจะทะลุผ่านออกมาได้ 

รูปท่ี 6.1 อธิบายการท างานเกิดจากกระจกโพลาไรซ์ 2 แผ่น ท่ีมีแกนต้ังฉากกัน แสงจะไม่สามารถลอดผ่าน
ออกมาได้  เปรียบเหมือนเอาแว่นตาโพลาไรซ์สองอันมาบิดท ามุมต้ังฉากกัน แสงจะไม่ลอดผ่าน  และมีการค้นพบว่า
มีของเหลวชนิดนึงท่ีปกติแล้วจะสามารถ "บิดแกนโพลาไรซ์ของแสง" ได้ จึงเกิดความคิดเอามาท าจอ LCD 
 
 
 

        

หน่วยที่ 6
การแสดงผลด้วยจอ LCD ของ Arduino 

 

http://www.arduitronics.com/product/56/16x2-character-lcd
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6 เอกสารประกอบการสอนวิชาArduinoเบื้องต้น  
 

 
 

รูปที่ 6.1 โครงสร้างภายในจอ LCD 
(ที่มา www.Applied Materials.com) 

 

 
 

รูปที่ 6.2 นาฬิกาจอ LCD 
(ที่มา www.Thaieasyelec.com) 

http://www.applied/
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7 เอกสารประกอบการสอนวิชาArduinoเบื้องต้น  

 
 

       รูปที่ 6.3 จอ LCD 
 (ที่มา www.Thaieasyelec.com) 

   
 

  รูปที่ 6.4 จอคอมพิวเตอร์ LCD 
  (ที่มา www.Thaieasyelec.com) 

 
6.2 โครงสร้างโดยทั่วไปของ LCD  
โครงสร้างของ LCD ท่ัวไปจะประกอบข้ึนด้วยแผ่นแก้ว 2 แผ่นประกบกันอยู่ โดยเว้นช่องว่างตรงกลางไว้  

6-10 ไมโครเมตร ผิวด้านในของแผ่นแก้วจะเคลือบด้วยตัวน าไฟฟ้าแบบใสเพื่อใช้แสดงตัวอักษร ตรงกลางระหว่าง
ตัวน าไฟฟ้าแบบใสกับผลึกเหลว มีช้ันของสารท่ีท าให้โมเลกุลของผลึกรวมตัวกันในทิศทางท่ีแสงส่องมากระทบ
เรียกว่า Alignment Layer และผลึกเหลวที่ใช้โดยท่ัวไปจะเป็นแบบ Magnetic โดย LCD สามารถแสดงผลให้เรา 
มองเห็นได้ท้ังหมด 3แบบด้วยกันคือ  
  6.2.1  แบบใช้การสะท้อนแสง (Reflective Mode) LCD 

 แบบนี้ใช้สารประเภทโลหะเคลือบอยู่ท่ีแผ่นหลังของ LCD ซึ่ง LCD ประเภทนี้เหมาะกับการน ามาใช้งานใน
ท่ีท่ีมีแสงสว่างเพียงพอ 

6.2.2 แบบใช้การส่งผ่าน (Transitive Mode) LCD  
แบบนี้วางหลอดไฟไว้ด้านหลังจอ เพื่อท าให้การอ่านค่าท่ีแสดงผลท าได้ชัดเจน  
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8 เอกสารประกอบการสอนวิชาArduinoเบื้องต้น  
 

6.2.3 แบบส่งผ่านและสะท้อน (Transflective Mode) LCD  
แบบนี้เป็นการน าเอาข้อดีของจอแสดงผล LCD ท้ัง 2 แบบมารวมกัน 
ในบทนี้จะกล่าวถึงจอ LCD ท่ีแสดงผลเป็นอักขระหรือตัวอักษร ตามท้องตลาดท่ัวไปจะมีหลายแบบด้วยกัน 

มีท้ัง 16 ตัวอักษร 20 ตัวอักษรหรือมากกว่า และจ านวนบรรทัดจะมีต้ังแต่ 1 บรรทัด 2 บรรทัด 4 บรรทัดหรือ
มากกว่า ตามแต่ความต้องการและลักษณะของงานท่ีใช้ หรืออาจจะมีแบบส่ังท าเฉพาะงานก็เป็นได้  ในบทนี้จะ
ยกตัวอย่างจอ LCD ขนาด 16x2 Character หรือท่ีนิยมเรียกกันว่าจอ LCD 16 ตัวอักษร 2 บรรทัด สามารถหาซื้อ
ได้ง่ายและมีราคาไม่สูง เหมาะสมกับการใช้งานแสดงผลไม่มากในหน้าจอเดียว 

จอ LCD 16x2 Character ท่ีนิยมวางจ าหน่ายจะมีอยู่ 2 แบบด้วยกันคือ LCD แบบปกติท่ีเช่ือมต่อแบบ
ขนาน (Parallel) และ LCD แบบท่ีเช่ือมต่ออนุกรม (Serial) แบบ I2C โดยท้ัง 2 แบบตัวจอมีลักษณะเดียวกัน
เพียงแต่แบบ I2C จะมีบอร์ดเสริมท าให้ส่ือสารแบบ I2C ได้เช่ือมต่อได้สะดวกขึ้น 

 
 

รูปที่ 6.5 จอ LCD 16x2 Character (Parallel)  
(ที่มา www.Thaieasyelec.com) 

    

 
 

รูปที่ 6.6 จอ LCD 16x2 Character (I2C)  
(ที่มา www.Thaieasyelec.com) 
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6.3 การเชื่อมต่อสัญญาณขาข้อมูลระหว่าง Arduino กับ LCD Controller 
ในการควบคุมหรือส่ังงาน โดยท่ัวไปจอ LCD จะมีส่วนควบคุม (Controller) อยู่ในตัวแล้ว ผู้ใช้สามารถส่ง

รหัสค าส่ังส าหรับควบคุมการท างานของจอ LCD (I2C) เช่นเดียวกันกับจอ LCD แบบธรรมดา พูดง่ายๆ คือรหัส
ค าส่ังท่ีใช้ในการควบคุมนั้นเหมือนกัน แต่ต่างกันตรงท่ีรูปแบบในการรับส่งข้อมูล ในบทความนี้เราจะมาพูดถึงจอ 
LCD 16x2 ท่ีมีการส่งข้อมูลรูปแบบ I2C ท่ีใช้ขาเพียง 4 ขาท่ีใช้ในการเช่ือมต่อเท่านั้น  
           ในการควบคุมหรือส่ังงานจอ LCD  Controller ของจอนี้เป็น Hitachi เบอร์ HD44780 และขาในการ
เช่ือมต่อระหว่าง LCD กับ Arduino มีดังนี้ 
          1. GND เป็นกราวด์ใช้ต่อระหว่าง Ground ของ Arduino กับ LCD  
          2. VCC เป็นไฟเล้ียงวงจรท่ีป้อนให้กับ LCD ขนาด +5VDC  
          3. VO ใช้ปรับความสว่างของหน้าจอ LCD  
          4. RS ใช้บอกให้ LCD Controller ทราบว่า Code ท่ีส่งมาทางขา Data เป็นค าส่ังหรือข้อมูล  
          5. R/W ใช้ก าหนดว่าจะอ่านหรือเขียนข้อมูลกับ LCD Controller  
          6. E เป็นขา Enable หรือ Chips Select เพื่อก าหนดการท างานให้กับ LCD Controller  
          7. DB0-DB7 เป็นขาสัญญาณ Data ใช้ส าหรับเขียนหรืออ่านข้อมูล/ค าส่ัง กับ LCD Controller 

วิธีการส่ังงานจะแตกต่างกันไปโดย LCD Controller สามารถรับรหัสค าส่ังจาก Arduino ได้จากสัญญาณ 
RS R/W และ DB0-DB7 ในขณะท่ีสัญญาณ E มีค่า Logic เป็น “1” ซึ่งสัญญาณเหล่านี้จะใช้ร่วมกันเพื่อก าหนด
เป็นรหัสค าส่ังส าหรับส่ังงาน LCD โดยหน้าท่ีของแต่ละสัญญาณสรุปได้ดังนี้ 

1. E เป็นสัญญาณ Enable เมื่อมีค่าเป็น  
                   “1” เป็นการบอกให้ LCD ทราบว่าอุปกรณ์ภายนอกต้องการติดต่ออ่านหรือเขียนข้อมูล 
                   “0” ให้ LCD ไม่สนใจสัญญาณ RS R/W และ DB7-DB0  
          2. RS เป็นสัญญาณส าหรับก าหนดให้ LCD ทราบว่าอุปกรณ์ภายนอกต้องการติดต่อกับ LCD ในขณะนั้น
เป็นรหัสค าส่ังหรือข้อมูล โดย            
          3. R/W เป็นสัญญาณส าหรับบอกให้ LCD ทราบว่าอุปกรณ์ภายนอกต้องการอ่านหรือเขียนกับ LCD โดย 
                    R/W = “0” หมายถึง เขียน 
                    R/W = “1” หมายถึง อ่าน  
          4.  DB0-DB7 เป็นสัญญาณแบบ 2 ทิศทาง โดยจะสัมพันธ์กับสัญญาณ R/W ใช้ส าหรับรับค าส่ังและข้อมูล
ระหว่าง LCD กับอุปกรณ์ภายนอก โดยถ้า R/W = “0” สัญญาณ DB7-DB0 จะส่งจากอุปกรณ์ภายนอกมาท่ี LCD 
แต่ถ้า R/W = “1” สัญญาณ DB7-DB0 จะส่งจาก LCD ไปยังอุปกรณ์ภายนอก 

การเช่ือมต่อสัญญาณขาข้อมูลระหว่าง Arduino กับ LCD Controller สามารถท าได้ 2 ลักษณะ คือ การ
เช่ือมต่อแบบ 8 บิต (DB0-DB7) และการเช่ือมต่อแบบ 4 บิต (DB4-DB7) ท้ังสองแบบแตกต่างกันเพียงจ านวนขาท่ี
ใช้คือ 8 หรือ 4 ขา และยังสามารถท างานได้เหมือนกัน อย่างท่ีแน่นอนในการส่งข้อมูลแบบ 4 ขา ผลย่อมท าได้ช้า
กว่า 8 ขา แต่ไม่ได้ช้ามากจนสังเกตุได้ด้วยสายตา  

http://thaieasyelec.com/products/lcd-display/basic-16x2-character-lcd-white-on-blue-5v-i2c-detail.html
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ในการต่อกับ Arduino นั้นจึงนิยมต่อเพียง 4 ขาหรือ 4 บิตเท่านั้น เพื่อเป็นการประหยัดขาในการต่อใช้
งานไปไว้ต่อกับอุปกรณ์อื่น ตัวอย่างเช่น Arduino UNO R3 นั้นมีขาให้ใช้งานค่อนข้างน้อย 

 

 
 

รูปที่ 6.7 ขาที่ใช้ในการเชื่อมต่อกับ Arduino UNO R3   
(ที่มา www.Thaieasyelec.com) 

 

 
 

ตารางที่ 6.1 ขาที่ใช้ในการเชื่อมต่อกับ Arduino UNO R3 
(ที่มา www.Thaieasyelec.com) 
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รูปที ่6.8 การรับ-ส่งข้อมูลแบบ I2C BUS  

(ที่มา www.Ioxhop.com) 
 ล าดับข้ันตอนการการรับ-ส่งข้อมูลแบบ I2C BUS มีดังนี้ 

1. MCU จะท าการส่งสถานะเริ่มต้น (START Conditions) เพื่อแสดงการขอใช้บัส 
2. แล้วตามด้วยรหัสควบคุม (Control Byte) ซึ่งประกอบ ด้วยรหัสประจ าตัวอุปกรณ์ Device ID, Device 

Address และ Mode ในการเขียนหรืออ่านข้อมูล 
3. เมื่ออุปกรณ์รับทราบว่า MCU ต้องการจะติดต่อด้วย ก็ต้องส่งสถานะรับรู้ (Acknowledge) หรือแจ้งให้ 

MCU รับรู้ว่าข้อมูลท่ีได้ส่งมามีความถูกต้อง 
  4. เมื่อส้ินสุดการส่งข้อมูล MCU จะต้องส่งสถานะส้ินสุด (STOP Conditions) เพื่อบอกกับอุปกรณ์ว่า 
ส้ินสุดการใช้บัส 
 

6.3 การเชื่อมต่อ Arduino กับจอ Character LCD  
1. การเช่ือมต่อแบบขนาน - เป็นการเช่ือมต่อจอ LCD เข้ากับบอร์ด Arduino โดยตรง โดยจะแบ่งเป็น 

เช่ือมต่อแบบ 4 บิต และการเช่ือมต่อแบบ 8 บิต ใน Arduino จะนิยมเช่ือมต่อแบบ 4 บิต เนื่องจากใช้ต่อน้อยกว่า 
2. การเช่ือมต่อแบบอนุกรม - เป็นการเช่ือต่อกับจอ LCD ผ่านโมดูลแปลงรูปแบบการเช่ือมต่อกับจอ LCD  

จากแบบขนานมาเป็นการเช่ือมต่อแบบอื่นท่ีใช้สายน้อยกว่า เช่น การใช้โมดูล I2C Serial Interface จะเป็นการน า
โมดูลเช่ือมเข้ากับตัวจอ LCD แล้วใช้บอร์ด Arduino เช่ือมต่อกับบอร์ดโมดูลผ่านโปรโตคอล I2C ท าให้ใช้สายเพียง 
4 เส้นก็สามารถท าให้หน้าจอแสดงผลข้อความต่างๆออกมาได้ 

 

รูปที่ 6.9 รายละเอียดการต่อขาจอ LCD 16x2 Character (I2C) 
(ที่มา www.Thaieasyelec.com) 
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6.3.1 การเชื่อมต่อ Arduino กับจอ LCD แบบขนาน  
การเช่ือมต่อแบบขนาน 4 บิต สามารถต่อได้ตามวงจรด้านล่างนี้ 

 

รูปที่ 6.10 การใช้งาน Character LCD กับ Arduino การเชื่อมต่อแบบขนาน  
(ที่มา www.Ioxhop.com) 

เมื่อต่อวงจรเรียบร้อยแล้วต่อสาย USB เข้ากับบอร์ด Arduino จะเห็นกล่องสีเหล่ียมท้ังหมด 16 ตัว    
(หากเป็นจอ 16x2) ในบรรทัดแรกหากไม่พบกล่องให้ปรับความชัดได้จาก VR ท่ีต่ออยู่กับขา V0 

 

 
 

ตารางที่ 6.2 ตารางขาของจอ LCD 16x2 แบบขนาน  
(ที่มา www.Ioxhop.com) 
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6.3.2 การเชื่อมต่อ Arduino กับจอ LCD แบบอนุกรม 
           จอ LCD ท่ีมีการเช่ือมแบบ I2C หรือเรียกอีกอย่างว่าการเช่ือมต่อแบบ Serial เป็นจอ LCD ธรรมดาท่ัวไป
ท่ีมาพร้อมกับบอร์ด I2C Bus ท่ีท าใหก้ารใช้งานได้สะดวกยิ่งขึ้นและมาพร้อมกับ VR ส าหรับปรับความเข้มของจอใน
รูปแบบ I2C ใช้ขาในการเช่ือมต่อกับ Arduino เพียง 4 ขา (แบบ Parallel ใช้ 16 ขา) ซึ่งท าให้ใช้งานได้ง่ายและ
สะดวกมากยิ่งขึ้น  

 
 

ตารางที่ 6.11 แสดงขาของจอ LCD 16x2 แบบอนุกรม (I2C) 
(ที่มา www.Ioxhop.com) 

 
 

ตารางที่ 6.3 ตารางขาของจอ LCD 16x2 แบบขนาน 
(ที่มา www.Ioxhop.com) 
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ส าหรับการเช่ือมต่อสัญญาณระหว่าง Arduino กับ LCD ท่ีมีบอร์ด I2C อยู่แล้วนั้น การส่งข้อมูลจาก 

Arduino ถูกส่งออกมาในรูปแบบ I2C ไปยังบอร์ด I2C และบอร์ดจะมีหน้าท่ีจัดการข้อมูลให้ออกมาในรูปแบบปกติ 
หรือแบบ Parallel เพื่อใช้ในการติดต่อไปยังจอ LCD โดยท่ีรหัสค าส่ังท่ีใช้ในการส่ังงานจอ LCD ยังคงไม่ต่างกับจอ 
LCD ท่ีเป็นแบบ Parallel โดยส่วนใหญ่บอร์ด I2C จะเช่ือมต่อกับตัวควบคุมของจอ LCD เพียง 4 บิตเท่านั้น วงจร
ภายในระหว่างจอ LCD กับบอร์ด I2C นั้น มีการต่อไว้ดังนี้ 

 

 
 

รูปที่ 6.12 การเชื่อมต่อระหว่าง Arduino กับ LCD (I2C)  
(ที่มา www.Ioxhop.com) 

จากรูปท่ี 6.12 วงจรจอ LCD และบอร์ด I2C ได้มีการเช่ือมต่อขาส าหรับการรับส่งข้อมูลเป็นแบบ 4 บิต ขา
ท่ีเช่ือมต่อไว้คือ ขา P4 > DB4, P5 > DB5, P6 > DB6, P7 > DB7 และขา P2 > E (Enable), P1 > R/W,                   
P0 > RS รวมไปถึงตัวต้านทานส าหรับปรับค่าความเข้มของตัวอักษร และ Switch Blacklight จากวงจรขาท่ีจ าเป็น
ในการใช้งานถูกเช่ือมต่อเข้ากับตัวบอร์ด I2C และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เรียบร้อยแล้ว 
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รูปที่ 6.13 โมดูล I2C Serial Interface Board Module  
(ที่มา www.Ioxhop.com) 

อีกลักษณะหนึ่งการเช่ือมต่อระหว่าง Arduino กับจอ LCD (I2C) แบบอนุกรมใช้งานโมดูล I2C Serial 
Interface Board Module มาเช่ือมต่อระหว่าง Arduino กับจอ LCD วงจรท่ีเช่ือมต่อจะเป็นไปตามรูปท่ี 
6.13 (กรณีใช้บอร์ดรุ่นอื่นต้องต่อ SDA เข้า A4 และ SCL เข้ากับ A5) 

 

 
 

รูปที่ 6.14 การเชื่อมต่อโมดูล I2C Serial Interface Board Module 

(ที่มา www.Ioxhop.com) 

 

 

 

 

http://www.ioxhop.com/product/105/iic-i2c-serial-interface-board-module-port-for-arduino-1602lcd-display
http://www.ioxhop.com/product/105/iic-i2c-serial-interface-board-module-port-for-arduino-1602lcd-display
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6.4 รายละเอียดค าสั่งในการสั่งงานระหว่าง Arduino กับ จอ LCD 
ค าส่ังในการควบคุมจอ LCD ของ Arduino นั้น ทาง Arduino.cc เขียนเป็น Library มาให้เพื่อสะดวกในการ
น าไปใช้งาน หลังจากต่อสายเสร็จเรียบร้อย ขั้นตอนแรกในการเริ่มเขียนโปรแกรมคือการเรียกใช้ Library ของ LCD 
จากไฟล์ช่ือ LiquidCrystal.h 
         ฟังก์ช่ัน LiquidCrystal(); ใช้ประกาศขาท่ีต้องการส่งข้อมูลไปยังจอ LCD รูปแบบในการส่ังงานคือ 

 LiquidCrystal lcd(rs, enable, d4, d5, d6, d7)  
       <<< ในกรณีใช้งานแบบ 4 บิต        

 LiquidCrystal lcd(rs, enable, d0, d1, d2, d3, d4, d5, d6, d7)  
       <<< ในกรณีใช้งานแบบ 8 บิต 

 ใช้แบบ 4 บิต คือ LiquidCrystal lcd(12, 11, 4, 5, 6, 7); ก็หมายถึงการเช่ือมต่อ rs ท่ีขา 12 , 
Enable ท่ีขา 11 , และ DB4-DB7 ท่ีขา 4-7 ของ Arduino ตามล าดับ 

ฟังก์ช่ัน begin(); ใช้ก าหนดขนาดของจอ ใช้ขนาด 16 ตัวอักษร 2 บรรทัด จึงประกาศเป็น  lcd.begin   
(16, 2); 

ฟังก์ช่ัน setCursor(); ใช้ก าหนดต าแหน่งและบรรทัดของ Cursor เช่น lcd.setCursor(0, 1); คือให ้
เคอร์เซอร์ไปท่ีต าแหน่งท่ี 0 บรรทัดท่ี 1 การนับต าแหน่งเริ่มจาก 0 ดังนั้น LCD 16x2 มีต าแหน่ง 0 – 15 บรรทัด 
คือ 0 กับ 1 

ฟังก์ช่ัน print(); ใช้ก าหนดข้อความท่ีต้องการแสดง เช่น lcd.print("TEST"); คือให้แสดงข้อความ “TEST” 
ออกทางหน้าจอ LCD  

โปรแกรมท่ี 6.1  
#include <LiquidCrystal.h> 
LiquidCrystal lcd(12, 11, 5, 4, 3, 2); // RS, E, D4, D5, D6, D7 

void setup() { 
lcd.begin(16, 2); // จอกว้าง 16 ตัวอักษร 2 บรรทัด 
lcd.print("LCDisplay"); // แสดงผลค าว่า Hello, world! ออกหน้าจอ 
lcd.setCursor(0, 1); // เล่ือนเคเซอร์ไปบรรทัดท่ี 2 ล าดับท่ี 0 (ก่อนหน้าตัวอักษรแรก) 
lcd.print("TEST"); // แสดงผลค าว่า TEST 
delay(3000); // หน่วงเวลา 3 วินาที 
lcd.clear();} // ล้างหน้าจอ  

void loop() { 
lcd.setCursor(0, 0); 
lcd.print(" InFunction "); 

http://thaieasyelec.com/products/lcd-display/character-lcd/basic-16x2-character-lcd-white-on-blue-5v-detail.html
http://thaieasyelec.com/products/lcd-display/character-lcd/basic-16x2-character-lcd-white-on-blue-5v-detail.html
http://arduino.cc/en/Reference/LiquidCrystalConstructor
http://thaieasyelec.com/products/lcd-display/character-lcd/basic-16x2-character-lcd-white-on-blue-5v-detail.html
http://arduino.cc/en/Reference/LiquidCrystalBegin
http://arduino.cc/en/Reference/LiquidCrystalSetCursor
http://arduino.cc/en/Reference/LiquidCrystalPrint
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lcd.setCursor(0, 1); 
lcd.print(" void loop(){ "); 
delay(500); // หน่วงเวลา 0.5 วินาที 
lcd.clear(); // ล้างหน้าจอ 
delay(500); // หน่วงเวลา 0.5 วินาที 
} 

รายละเอียดชุดค าส่ังท่ีใช้ในการส่ังงานระหว่าง Arduino กับจอ LCD ค าส่ังท่ีใช้ในการควบคุมจอ LCD ของ 
Arduino แบบ I2C นั้นไม่ต่างจากจอ LCD แบบธรรมดา (Parallel) มากนัก ท้ังนี้ยังได้มีการพัฒนา Library I2C มา
ให้ใช้งานได้อย่างสะดวกมากยิ่งขึ้น 

 
 6.5 ขั้นตอนการติดต้ังไลบรารีจ่อแสดงผล LCD  

 เริ่มต้นจากการน าไฟล์ Library LCD (I2C) ไปไว้ใน Library ของ Arduino ก่อนเพื่อให้ง่ายต่อ
การเรียกใช้ Library และท าการแยกไฟล์ท่ีโหลดมาข้างต้น แล้วน าไปเก็บยัง   

      C:\ProgramFiles(x86)\Arduino\libraries  (Drive ท่ีได้ท าการติดต้ังโปรแกรม Arduino IDE) 
 

 
 

รูปที่ 6.14 การโหลด Library LCD (I2C) 
 

 เรียก Library ของการส่ือสารแบบ I2C และ Library ของจอ LCD (I2C) เปิดโปรแกรม Arduino 

http://thaieasyelec.com/products/lcd-display/basic-16x2-character-lcd-white-on-blue-5v-i2c-detail.html
http://thaieasyelec.com/products/lcd-display/basic-16x2-character-lcd-white-on-blue-5v-i2c-detail.html
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IDE ขึ้นมา จากนั้นกดไปท่ี Tool > Include Library > Add .ZIP Library 
 

 
 

รูปที่ 6.15 เรียก Library ของการสื่อสารแบบ I2C และ Library ของจอ LCD (I2C) 
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รูปที่ 6.16 การเลือกไฟล์ที่ได้ดาว์โหลดไว้ 
เลือกไฟล์ท่ีได้ดาว์โหลดไว้จากนั้นกดปุ่ม Open 

  
6.6 ฟังก์ชั่นสั่งงานจอ LCD 

lcd.clear() 
> ใช้ล้างหน้าจอ เมื่อมีตัวอักษรใดๆอยู่บนหน้าจอ จะถูกล้างออกทั้งหมด 

lcd.home() 
> ใช้ปรับให้เคเซอร์กลับไปอยู่ท่ีต าแหน่งแรกด้านซ้าย เมื่อใช้ค าส่ัง lcd.print() จะไปเริ่มแสดงผล 
ทางด้านบนซ้าย 

lcd.setCursor(ล าดับตัวอักษรนับจากทางซ้าย, บรรทัด) 
> ใช้ต้ังค่าเคเซอร์ เช่น lcd.setCursor(2, 0); หมายถึงเซ็ตเคเซอร์ไปตัวอักษรท่ี 2 นับจากทางซ้าย  
และอยู่บรรทัดแรก เมื่อใช้ค าส่ัง lcd.print() ตัวอักษรตัวแรกจะอยู่ล าดับท่ี 3 นับจากทางซ้าย 

lcd.write(ข้อมูลท่ีต้องการเขียนออกไป) 
> ใช้ส าหรับเขียนข้อมูลออกไปทีละตัวอักษร 

lcd.print(ข้อมูลท่ีต้องการให้เขียนออกไป [, รูปแบบข้อมูล]) 
> ใช้เขียนข้อมูลออกไปท้ังข้อความ 
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lcd.cursor() 
> ใช้ส่ังให้แสดงเคอเซอร์บนหน้าจอ 

lcd.noCursor() 
> ใช้ส่ังให้ไม่แสดงเคเซอร์บนหน้าจอ 

lcd.display() 
> แสดงตัวอักษรบนหน้าจอ 

lcd.noDisplay() 
> ปิดการแสดงตัวอักษรในหน้าจอ 

lcd.scrollDisplayLeft() 
> เลือนตัวอักษรไปทางซ้าย 1 ตัว 

lcd.scrollDisplayRight() 
> เล่ือนตัวอักษรไปทางขวา 1 ตัว 

lcd.autoscroll() 
> เล่ือนตัวอักษรไปทางขวาอัตโนมัติหากใช้ค าส่ัง lcd.print() หรือ lcd.write() เมื่อตัวอักษรเต็ม 
หน้าจอ 

lcd.noAutoscroll() 
> ปิดการเล่ือนตัวอักษรอัตโนมัติ 

lcd.leftToRight() 
> เมื่อใช้ค าส่ัง lcd.print() หรือ lcd.write() ตัวอักษรจะเขียนจากซ้ายไปขวา 

lcd.rightToLeft() 
> เมื่อใช้ค าส่ัง lcd.print() หรือ lcd.write() ตัวอักษรจะเขียนจากขวาไปซ้าย 

โปรแกรมที่ 6.2  
#include <LiquidCrystal.h> 
#define BacklightPin 7 
LiquidCrystal lcd(12, 11, 5, 4, 3, 2); 

void setup() { 
pinMode(BacklightPin, OUTPUT); 
digitalWrite(BacklightPin, HIGH); 
lcd.begin(16, 2); 
lcd.print("LCD Safe Mode"); // แสดงค าว่า LCD Safe Mode ออกทางหน้าจอ 
} 

void loop() { 
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LCD_ON(); // เปิดหน้าจอ 
delay(1000); // หน่วงเวลา 1 วินาที 
LCD_OFF(); // ปิดหน้าจอ 
delay(1000); // หน่วงเวลา 1 วินาที 
} 

void LCD_ON() { 
lcd.display(); // เปิดการแสดงตัวอักษร 
digitalWrite(BacklightPin, HIGH); // เปิดไฟแบล็กไลค์ 
} 

void LCD_OFF() { 
lcd.noDisplay(); // ปิดการแสดงตัวอักษร 
digitalWrite(BacklightPin, LOW); // ปิดไฟแบล็กไลค์ 
} 

โปรแกรมที่ 6.3 
#include <Wire.h> 
#include <LiquidCrystal_I2C.h> 

// Set the LCD address to 0x27 in PCF8574 by NXP and Set to 0x3F in PCF8574A by Ti 
LiquidCrystal_I2C lcd(0x3F, 16, 2); 

void setup() { 
lcd.begin(); 
lcd.print("LCD Safe Mode"); // แสดงค าว่า LCD Safe Mode ออกทางหน้าจอ 
} 

void loop() { 
LCD_ON(); // เปิดหน้าจอ 
delay(1000); // หน่วงเวลา 1 วินาที 
LCD_OFF(); // ปิดหน้าจอ 
delay(1000); // หน่วงเวลา 1 วินาที 
}  

void LCD_ON() { 
lcd.display(); // เปิดการแสดงตัวอักษร 
lcd.backlight(); // เปิดไฟแบล็กไลค์ 
} 
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void LCD_OFF() { 

lcd.noDisplay(); // ปิดการแสดงตัวอักษร 
lcd.noBacklight(); // ปิดไฟแบล็กไลค์ 
} 
 

6.7 การสร้างตัวอักษรหรือใส่รูปภาพลงจอ LCD 
นอกจากจะใช้ตัวอักษร ABCD .... ตัวเลข เครื่องหมายต่างๆแล้ว ยังสามารถสร้างตัวอักษรเองให้เป็น

ลักษณะของรูปภาพได้ เพื่อเพิ่มความเข้าใจ และความสวยงามของการแสดงผลข้อมูลบนหน้าจอ การสร้างตัวอักษร
สามารถสร้างได้จากล้ิง : Maxpromer.github.io/LCD-Character-Creator/ อัพเดชเข้า Arduino  

 
 

รูปที่ 6.17 การสร้างตัวอักษรหรือใส่รูปภาพลงจอ LCD 
(ที่มา www.Maxpromer.github.io/LCD-Character-Creator/) 

 

http://maxpromer.github.io/LCD-Character-Creator/
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สรุปเนื้อหาสาระส าคัญ 

  
 การเช่ือมต่อสัญญาณขาข้อมูลระหว่าง Arduino กับ LCD Controller สามารถท าได้ 2 ลักษณะ คือการ
เช่ือมต่อแบบ 8 บิต (DB0-DB7) และการเช่ือมต่อแบบ 4 บิต (DB4-DB7) ท้ังสองแบบแตกต่างกันเพียงจ านวนขาท่ี
ใช้คือ 8 หรือ 4 ขา สามารถท างานได้เหมือนกัน อย่างท่ีแน่นอนในการส่งข้อมูลแบบ 4 ขา ผลย่อมท าได้ช้ากว่า 8 
ขา แต่ไม่ได้ช้ามากจนสังเกตุได้ด้วยสายตา ในการต่อกับ Arduino นั้นจึงนิยมต่อเพียง 4 ขา หรือ 4 บิตเท่านั้น เพื่อ
เป็นการประหยัดขาในการต่อใช้งานไปไว้ต่อกับอุปกรณ์อื่น ตัวอย่างเช่น Arduino UNO R3 นั้นมีขาให้ใช้งาน
ค่อนข้างน้อย ส าหรับการเช่ือมต่อสัญญาณระหว่าง Arduino กับ LCD ท่ีมีบอร์ด I2C อยู่แล้วนั้น การส่งข้อมูลจาก 
Arduino จะถูกส่งออกมาในรูปแบบ I2C ไปยังบอร์ด I2C และบอร์ดจะมีหน้าท่ีจัดการข้อมูลให้ออกมาในรูปแบบ
ปกติ หรือแบบ Parallel เพื่อใช้ในการติดต่อไปยังจอ LCD โดยท่ีรหัสค าส่ังท่ีใช้ในการส่ังงานจอ LCD ยังคงไม่ต่าง
กับจอ LCD ท่ีเป็นแบบ Parallel โดยส่วนใหญ่บอร์ด I2C จะเช่ือมต่อกับตัวควบคุมของจอ LCD เพียง 4 บิตเท่านั้น  
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เร่ือง  การแสดงผลด้วยจอ LCD ของ Arduino                                                             ใช้เวลา 20 นาที 
******************************************************************************************************* 
ค าช้ีแจง  แบบฝึกหัดมีท้ังหมด 2 ตอน ประกอบด้วยตอนท่ี 1 และตอนท่ี 2 (20 คะแนน) 
2. แบบฝึกหัดตอนท่ี 1 เป็นค าถามแบบถูก-ผิด มีท้ังหมด 20 ข้อ (10 คะแนน) 
3. แบบฝึกหัดตอนท่ี 2 เป็นค าถามแบบปรนัย มีท้ังหมด 10 ข้อ (10 คะแนน) 
 

                                                
 
ค าช้ีแจง    ให้ผู้เรียนกาเครื่องหมายถูก  ในข้อท่ีคิดว่าถูก และกาเครื่องหมายผิด  ในข้อท่ีคิดว่าผิด 
 
          1. lcd.home() ใช้ปรับให้เคอเซอร์กลับไปอยู่ท่ีต าแหน่งแรกด้านขวา เริ่มแสดงผลทางด้านบนซ้าย 
       2. lcd.setCursor (ล าดับตัวอักษรนับจากทางขวา, บรรทัด) ใช้ต้ังค่าเคเซอร์              
       3. lcd.write (ข้อมูลท่ีต้องการเขียนออกไป) ใช้ส าหรับเขียนข้อมูลออกไปทีละตัวอักษร 
         4. lcd.print (ข้อมูลท่ีต้องการให้เขียนออกไป [, รูปแบบข้อมูล]) ใช้เขียนข้อมูลออกไปท้ังข้อความ 
          5. lcd.cursor() ใช้ส่ังให้แสดงเคอเซอร์บนหน้าจอ   
         6. lcd.noCursor() ใช้ส่ังให้ไม่แสดงเคเซอร์บนหน้าจอ 
         7. lcd.display() แสดงตัวอักษรบนหน้าจอ 
       8. lcd.scrollDisplayLeft() เลือนตัวอักษรไปทางซ้าย 2 ตัว 
         9. lcd.autoscroll() เล่ือนตัวอักษรไปทางขวาอัตโนมัติ  
      10. lcd.leftToRight() เมื่อใช้ค าส่ัง lcd.print() หรือ lcd.write() ตัวอักษรจะเขียนจากขวาไปซ้าย 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

   แบบฝึกหัดหน่วยท่ี 6 
 

แบบฝึกหัดตอนที่ 1 
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26 เอกสารประกอบการสอนวิชาArduinoเบื้องต้น  
 

                                               
ค าช้ีแจง    ให้ผู้เรียนเลือกค าตอบท่ีถูกท่ีสุดแล้วกาเครื่องหมายกากบาท () ให้ครบทุกข้อ 
1. เมื่อมีการปล่อยกระแสไฟฟ้าเข้าไปกระตุ้นท่ีผลึกเหลวท าให้เกิด 

ก.   ผลึกทึบแสง ท าให้แสงท่ีมาจากไฟ Backlight แสดงขึ้นมาบนหน้าจอ 
ข.   ผลึกโปร่งแสง ท าให้แสงท่ีมาจากไฟ Backlight แสดงขึ้นมาบนหน้าจอ 
ค.   ผลึกทึบแสง ท าให้แสงท่ีมาจากไฟ Backlight ไม่แสดงขึ้นมาบนหน้าจอ 
ง.   ผลึกโปร่งแสง ท าให้แสงท่ีมาจากไฟ Backlight ไม่แสดงขึ้นมาบนหน้าจอ 

2. การระบุขนาดจอ Graphic LCD ระบุในลักษณะอย่างไร 
ก.  ตัวอักษรใส่ได้ 
ข.  จ านวนจุด (Pixels) 
ค.  สีท่ีแตกต่างกันตามสีของผลึกคริสตอล 
ง.  สีพื้นหลังท่ีต่างกัน 

3. ขา D0-D7 คือ 
ก.   LCD Control Pin 
ข.   Read/Write Pin 
ค.   Data Pin 
ง.   Enable Pin 

4. ผลึกเหลวที่ใช้โดยท่ัวไปจะเป็นแบบ 
     ก.   Magnetic 
     ข.   Resistance 

   

     ค.   Inductance 
     ง.   Capacitance 

    

5. จอ LCD 16x2 Character ท่ีนิยมวางจ าหน่ายจะมีอยู่ 2 แบบด้วยกันคือ 
     ก.   แบบขนาน และ ผสม  I2C                     
     ข.   แบบผสม และ อนุกรม I2C 
     ค.   แบบขนาน และ อนุกรม I2C                              
     ง.   แบบอนุกรม และ อนุกรม I2C 
6. การเช่ือมต่อแบบขนาน นิยมเช่ือมต่อกี่แบบ 
     ก.   4 บิต และ 8 บิต 
     ข.   1 บิต และ 2 บิต 

              

     ค.   2 บิต และ 4 บิต 
     ง.    1 บิต และ 8 บิต 

  

แบบฝึกหัดตอนที่ 2 
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27 เอกสารประกอบการสอนวิชาArduinoเบื้องต้น  

7. RS เป็นสัญญาณก าหนดให้ LCD ทราบว่าอุปกรณ์ภายนอกต้องการติดต่อกับ LCD โดย 
     ก.   RS = “1” หมายถึง ค าส่ัง , RS = “0” หมายถึง ข้อมูล  
     ข.   RS = “0” หมายถึง ค าส่ัง , RS = “1” หมายถึง ข้อมูล      
     ค.   RS = “0” หมายถึง เขียน , RS = “1” หมายถึง อ่าน      
     ง.   RS = “0”  หมายถึง อ่าน , RS = “1” หมายถึง เขียน 

        

8. ถ้า R/W =  “0” หมายความว่า 
     ก.   สัญญาณ DB3-DB0 จะส่งจากอุปกรณ์ภายนอกมาท่ี LCD     
     ข.   สัญญาณ DB7-DB0 จะส่งจากอุปกรณ์ภายนอกมาท่ี LCD 
     ค.   สัญญาณ DB3-DB0 จะส่งไปยังอุปกรณ์ภายนอกมาท่ี LCD 
     ง.    สัญญาณ DB7-DB0 จะส่งไปยังอุปกรณ์ภายนอกมาท่ี LCD 

 
 
 

9. ถ้า R/W =  “1” หมายความว่า 
     ก.   สัญญาณ DB3-DB0 จะส่งจากอุปกรณ์ภายนอกมาท่ี LCD 
     ข.   สัญญาณ DB7-DB0 จะส่งจากอุปกรณ์ภายนอกมาท่ี LCD 
     ค.   สัญญาณ DB3-DB0 จะส่งไปยังอุปกรณ์ภายนอกมาท่ี LCD 
     ง.    สัญญาณ DB7-DB0 จะส่งไปยังอุปกรณ์ภายนอกมาท่ี LCD 
10. การเช่ือมต่อแบบอนุกรม ใช้โมดูลอะไรในการเช่ือมเข้ากับตัวจอ LCD  
       ก.   ICC Serial Interface 
       ข.   I2C Serial Interface 

        

       ค.   IIC Serial Interface 
       ง.   C2I Serial Interface 
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28 เอกสารประกอบการสอนวิชาArduinoเบื้องต้น  
 

           
***************************************************************************************************
ค าช้ีแจง ให้ผู้เรียนทุกคนท าการทดลองตามปฎิบัติการทดลองหน่วยท่ี 6 เรื่อง การแสดงผลด้วยจอ LCD ของ 
Arduino ใช้เวลา 180 นาที ( 20 คะแนน) 

 
จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 

1. สามารถใช้ฟังก์ช่ันแสดงผลด้วยจอ LCD ของ Arduino ได้ถูกต้อง 
2. สามารถแก้ปัญหาในการท างานของบอร์ด Arduino Uno R3 ได้ 
3. สามารถต่อใช้งานและอัพโหลดโปรแกรมให้กับบอร์ด Arduino Uno R3 ได้ 

 
อุปกรณ์การทดลอง 

1. เครื่องคอมพิวเตอร์และโปรแกรม Arduino IDE 1.6.9   1  เครื่อง 
2. USB Cable Arduino Uno R3     1  เส้น 
3. Arduino Uno R3 Board      1 บอร์ด 
4. Breadboard          1  แผง 
5. LCD Screen (compatible with Hitachi HD44780 driver) 1 ตัว 
6. Hook-up Wires       10  เส้น 
7.  10k ohm potentiometer     1 ตัว 

       8.  pin headers to solder to the LCD display pins  16 ตัว 
 
ข้อควรระวัง 

1. ควรระวังไม่วางบอร์ด Arduino Uno R3 หรือชีลต่างๆ บนโต๊ะโลหะหรือท่ีวางท่ีเป็นโลหะเพราะอาจเกิด
การลัดวงจรของภาคจ่ายไฟได้ 

2. ไม่ควรต่อสายต่อวงจรในบอร์ด Arduino Uno R3 ท้ิงไว้  ควรถอดสายต่อวงจรออกให้หมด เพราะผล
การทดลองอาจเกิดการผิดพลาดไม่เป็นไปตามทฤษฎีได้ 

3. ไม่ควรถอดสายสายโหลด USB เข้าออกตลอดเวลา เพราะอาจท าให้ภาคจ่ายไฟของบอร์ด Arduino 
Uno R3 เสียหายได้ 

 
 

 

ปฏิบัติการทดลองหน่วยที่ 6 
เร่ือง  การแสดงผลด้วยจอ LCD ของ Arduino 
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29 เอกสารประกอบการสอนวิชาArduinoเบื้องต้น  

การทดลองที่ 6.1  autoscroll 

ไลบรารี่ LiquidCrystal ช่วยให้ควบคุมจอแสดงผล ท่ีมีความเข้ากันได้กับไอซีของฮิตาชิ HD44780 และมี

ขาอินเตอร์เฟสท่ี 16 ขา ใบงานนี้แสดงให้เห็นถึงวิธีการใช้ Autoscroll () และ noAutoscroll () วิธีท่ีจะย้าย

ข้อความท้ังหมดบนหน้าจอด้านซ้ายหรือขวา และเคอร์เซอร์ไปยังด้านล่างขวา  

Hardware Required 

1. Arduino or Genuino Board 
2. LCD Screen (compatible with Hitachi HD44780 driver) 
3. pin headers to solder to the LCD display pins 
4. 10k ohm potentiometer 
5. 220 ohm resistor 
6. hook-up wires 
7. breadboard 

Circuit 

1. LCD RS pin to digital pin 12 
2. LCD Enable pin to digital pin 11 
3. LCD D4 pin to digital pin 5 
4. LCD D5 pin to digital pin 4 
5. LCD D6 pin to digital pin 3 
6. LCD D7 pin to digital pin 2 
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30 เอกสารประกอบการสอนวิชาArduinoเบื้องต้น  
 

 

Schematic 

 

 

https://www.arduino.cc/en/uploads/Tutorial/LCD_Base_bb_Fritz.png
https://www.arduino.cc/en/uploads/Tutorial/LCD_Base_bb_Schem.png
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31 เอกสารประกอบการสอนวิชาArduinoเบื้องต้น  

Code 

// http://www.arduino.cc/en/Tutorial/LiquidCrystalAutoscroll 
#include <LiquidCrystal.h> 
// initialize the library with the numbers of the interface pins 
LiquidCrystal lcd (12, 11, 5, 4, 3, 2); 
void setup() { 
  // set up the LCD's number of columns and rows: 
  lcd.begin(16, 2); 
} 
void loop() { 
  // set the cursor to (0,0): 
  lcd.setCursor(0, 0); 
  // print from 0 to 9: 
  for (int thisChar = 0; thisChar < 10; thisChar++) { 
    lcd.print(thisChar); 
    delay(500); 
  } 
  // set the cursor to (16,1): 
  lcd.setCursor(16, 1); 
  // set the display to automatically scroll: 
  lcd.autoscroll(); 
  // print from 0 to 9: 
  for (int thisChar = 0; thisChar < 10; thisChar++) { 
    lcd.print(thisChar); 
    delay(500); 
  } 
  // turn off automatic scrolling 
  lcd.noAutoscroll(); 
  // clear screen for the next loop: 
  lcd.clear(); 
} 
  

http://www.arduino.cc/en/Tutorial/LiquidCrystalAutoscroll
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32 เอกสารประกอบการสอนวิชาArduinoเบื้องต้น  
 

ผลการทดลอง
............................................................................................................................. ..............................................
........................................................................... ................................................................................................
............................................................................................................................. ..............................................
............................................................................................................................. ..............................................
...........................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ............................................. 

 

การทดลองที่ 6.2  blink() and noBlink()  

ไลบรารี่ LiquidCrystal ช่วยให้ควบคุมจอแสดงผลท่ีมีความเข้ากันได้กับไอซีของฮิตาชิ HD44780 โดย
อินเตอร์เฟซท่ี 16 ขา ใบงานนี้แสดงให้เห็นถึงวิธีการกระพริบข้อความ () และ การไม่กระพริบข้อความ ()  

Hardware Required 

1. Arduino or Genuino Board 
2. LCD Screen (compatible with Hitachi HD44780 driver) 
3. pin headers to solder to the LCD display pins 
4. 10k ohm potentiometer 
5. 220 ohm resistor 
6. hook-up wires 
7. breadboard 

Circuit 

1. LCD RS pin to digital pin 12 
2. LCD Enable pin to digital pin 11 
3. LCD D4 pin to digital pin 5 
4. LCD D5 pin to digital pin 4 
5. LCD D6 pin to digital pin 3 
6. LCD D7 pin to digital pin 2 
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33 เอกสารประกอบการสอนวิชาArduinoเบื้องต้น  

 

Schematic 

 

 

 

https://www.arduino.cc/en/uploads/Tutorial/LCD_Base_bb_Fritz.png
https://www.arduino.cc/en/uploads/Tutorial/LCD_Base_bb_Schem.png


 

หน่วยที่ 6  การแสดงผลด้วยจอ LCD ของ Arduino                                                        เรียบเรียงโดยครูทันพงษ์  ภู่รักษ ์
 

34 เอกสารประกอบการสอนวิชาArduinoเบื้องต้น  
 

Code 

/* 
   http://www.arduino.cc/en/Tutorial/LiquidCrystalBlink 
 */ 
// include the library code: 
#include <LiquidCrystal.h> 
// initialize the library with the numbers of the interface pins 
LiquidCrystal lcd(12, 11, 5, 4, 3, 2); 
 
void setup() { 
  // set up the LCD's number of columns and rows: 
  lcd.begin(16, 2); 
  // Print a message to the LCD. 
  lcd.print("hello, world!"); 
} 
 
void loop() { 
  // Turn off the blinking cursor: 
  lcd.noBlink(); 
  delay(3000); 
  // Turn on the blinking cursor: 
  lcd.blink(); 
  delay(3000); 
} 

 ผลการทดลอง
............................................................................................................................. ..............................................
........................................................................... ................................................................................................
............................................................................................................................. ..............................................
............................................................................................................................. ..............................................
...........................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ............................................ 
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35 เอกสารประกอบการสอนวิชาArduinoเบื้องต้น  

การทดลองที่ 6.3  "Hello World!" 

ไลบรารี่ LiquidCrystal ช่วยให้ควบคุมจอแสดงผลท่ีมีความเข้ากันได้กับไอซีขับของฮิตาชิ HD44780 โดย

อินเตอร์เฟซท่ี 16 ขา  ใบงานนี้พิมพ์ข้อความ "Hello World!" จอแอลซีดีและแสดงเวลาเป็นวินาที ต้ังแต่ Arduino 

ถูกเริ่มให้ท างาน 

 

 

Hardware Required 

1. Arduino or Genuino Board 
2. LCD Screen (compatible with Hitachi HD44780 driver) 
3. pin headers to solder to the LCD display pins 
4. 10k ohm potentiometer 
5. 220 ohm resistor 
6. hook-up wires 
7. breadboard 

 

 

 

 



 

หน่วยที่ 6  การแสดงผลด้วยจอ LCD ของ Arduino                                                        เรียบเรียงโดยครูทันพงษ์  ภู่รักษ ์
 

36 เอกสารประกอบการสอนวิชาArduinoเบื้องต้น  
 

Circuit 

 

Schematic 

 

https://www.arduino.cc/en/uploads/Tutorial/LCD_Base_bb_Fritz.png
https://www.arduino.cc/en/uploads/Tutorial/LCD_Base_bb_Schem.png
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37 เอกสารประกอบการสอนวิชาArduinoเบื้องต้น  

Code 

/* 
  LiquidCrystal Library - Hello World 
 http://www.arduino.cc/en/Tutorial/LiquidCrystal 
 */ 
 
// include the library code: 
#include <LiquidCrystal.h> 
 
// initialize the library with the numbers of the interface pins 
LiquidCrystal lcd(12, 11, 5, 4, 3, 2); 
 
void setup() { 
  // set up the LCD's number of columns and rows: 
  lcd.begin(16, 2); 
  // Print a message to the LCD. 
  lcd.print("hello, world!"); 
} 
 
void loop() { 
  // set the cursor to column 0, line 1 
  // (note: line 1 is the second row, since counting begins with 0): 
  lcd.setCursor(0, 1); 
  // print the number of seconds since reset: 
  lcd.print(millis() / 1000); 
} 
ผลการทดลอง
............................................................................................................................. ..............................................
............................................................................................................................. ..............................................
........................................................................................................................................................................ ...
............................................................................................................................. .............................................. 
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38 เอกสารประกอบการสอนวิชาArduinoเบื้องต้น  
 

การทดลองที่ 6.4 Serial Input 

 Liquid Crystal Library ช่วยให้ควบคุมจอแสดงผลท่ีมีความเข้ากันได้กับไอซีขับของฮิตาชิ HD44780 โดย

อินเตอร์เฟซท่ี 16 ขา ใบงานนี้รับการป้อนข้อมูลแบบอนุกรมจากโฮสต์คอมพิวเตอร์และแสดงบนหน้าจอ LCD ท่ีจะ

ใช้มันอัปโหลดข้อมูล  จากนั้นเปิด Serial Moniter ข้อความปรากฏบนหน้าจอ LCD  

Hardware Required 

1. Arduino or Genuino Board 
2. LCD Screen (compatible with Hitachi HD44780 driver) 
3. pin headers to solder to the LCD display pins 
4. 10k ohm potentiometer 
5. 220 ohm resistor 
6. hook-up wires 
7. breadboard 

Software 

1. A computer running the Arduino Software (IDE) 

Circuit 

1. LCD RS pin to digital pin 12 
2. LCD Enable pin to digital pin 11 
3. LCD D4 pin to digital pin 5 
4. LCD D5 pin to digital pin 4 
5. LCD D6 pin to digital pin 3 
6. LCD D7 pin to digital pin 2 

https://www.arduino.cc/en/Reference/LiquidCrystal
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39 เอกสารประกอบการสอนวิชาArduinoเบื้องต้น  

 

Schematic 

 

https://www.arduino.cc/en/uploads/Tutorial/LCD_Base_bb_Fritz.png
https://www.arduino.cc/en/uploads/Tutorial/LCD_Base_bb_Schem.png
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40 เอกสารประกอบการสอนวิชาArduinoเบื้องต้น  
 

Code 

/* 
  http://www.arduino.cc/en/Tutorial/LiquidCrystalSerial 
 */ 
// include the library code: 
#include <LiquidCrystal.h> 
// initialize the library with the numbers of the interface pins 
LiquidCrystal lcd(12, 11, 5, 4, 3, 2); 
void setup() { 
  // set up the LCD's number of columns and rows: 
  lcd.begin(16, 2); 
  // initialize the serial communications: 
  Serial.begin(9600); 
} 
void loop() { 
  // when characters arrive over the serial port... 
  if (Serial.available()) { 
    // wait a bit for the entire message to arrive 
    delay(100); 
    // clear the screen 
    lcd.clear(); 
    // read all the available characters 
    while (Serial.available() > 0) { 
      // display each character to the LCD 
      lcd.write(Serial.read()); 
    }}} 

ผลการทดลอง
............................................................................................................................. ..............................................
............................................................................................................................. ..............................................
............................................................................. ..............................................................................................
............................................................................................................................. ............................................ 
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41 เอกสารประกอบการสอนวิชาArduinoเบื้องต้น  

สรุปผลการทดลอง 
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
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ปัญหาอุปสรรคหรือข้อเสนอแนะ 

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

........................................................................................................................................................................... 
 
ตารางการประเมินผลคะแนนภาคปฏิบัติ 
 

หัวข้อการพิจารณาภาคปฏิบัติ ระดับคะแนน 
การทดลองที่ 6.1 autoscroll 5 คะแนน 
การทดลองที่ 6.2 blink() and noBlink() 5 คะแนน 

การทดลองที่ 6.3 Hello World! 5 คะแนน 
การทดลองที่ 6.4 Serial Input 5 คะแนน 
  
  
  
 

รวมคะแนนภาคปฏิบัติ 
 
…........คะแนน 
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********************************************************************************** 

      
เร่ือง   การแสดงผลด้วยจอ LCD ของ Arduino                                 ใช้เวลา 20 นาที 
วิชา   Arduinoเบ้ืองต้น                              รหัสวิชา (2127-2107 )                                                                          
ระดับชั้น  ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)                                                     สาขาวิชา เมคคาทรอนิกส์ 
 
ค าช้ีแจง    1. แบบทดสอบมีท้ังหมด 10 ข้อ (10 คะแนน) 
              2. ให้ผู้เรียนเลือกค าตอบท่ีถูกท่ีสุดแล้วกาเครื่องหมายกากบาท () ลงในกระดาษค าตอบ 

1. ค าว่า LCD ย่อมาจากค าว่า 
      ก.   Liquid Center Display 
      ข.   Liquid Computer Display 

         

      ค.   Liquid Crystal Display 
      ง.   Liquid Communication Display 

         

2. จอ LCD จะแบ่งเป็น 2 แบบใหญ่ๆตามลักษณะการแสดงผลดังนี้ 
      ก.   Center LCD/ Graphic LCD 
      ข.   Character LCD/ Graphic LCD 

 

      ค.   Crystal LCD/ Graphic LCD 
      ง.   Computer LCD/ Graphic LCD 

 

3. โครงสร้างของ LCD ท่ัวไปจะประกอบข้ึนด้วยแผ่นแก้ว 2 แผ่นประกบกันอยู่ โดยเว้นช่องว่างตรงกลางไว้               
  ก.   6-10 ไมโครเมตร 
  ข.   10-16 ไมโครเมตร 
  ค.   16-20 ไมโครเมตร  
  ง.   20-26 ไมโครเมตร 

4. จอ LCD สามารถแสดงผลให้เรามองเห็นได้ท้ังหมด 3 แบบด้วยกันคือ 
  ก.   แบบใช้การสะสมแสง/แบบใช้การส่งผ่านแสง/แบบสะสมและส่งผ่านแสง   
  ข.   แบบใช้การสะท้อนแสง/แบบใช้การส่งเสริมแสง/แบบสะท้อนและส่งเสริมแสง   
  ค.   แบบใช้การสะท้อนแสง/แบบใช้การส่งผ่านแสง/แบบส่งผ่านและสะท้อนแสง   
  ง.   แบบใช้การสะสมแสง/แบบใช้การส่งผ่านแสง/แบบสะสมและส่งผ่านแสง 
 
 
 

 

แบบทดสอบหลังเรียน หน่วยที่ 6 
เร่ือง  การแสดงผลด้วยจอ LCD ของ Arduino 
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5. ในการเช่ือมต่อแบบขนาน Pin 7 – 14 จอ Character  LCD ใช้ส าหรับ 
       ก.   RS  
       ข.   RW                                      
       ค.   E/EN 
       ง.   Data                             

10. RS ใช้บอกให้ LCD Controller ทราบว่า 

 

6. ขา E เป็นสัญญาณ Enable เมื่อมีค่าเป็น “1” หมายความว่า 
       ก.   digitalWrite  
       ข.   ไม่สนใจสัญญาณ RS R/W และ DB7-DB0      
       ค.   อุปกรณ์ภายนอกต้องการติดต่ออ่านหรือเขียนข้อมูล     
       ง.   pinMode 
7. R/W เป็นสัญญาณบอกให้ LCD ทราบว่าอุปกรณ์ภายนอกต้องการอ่านหรือเขียนกับ LCD โดย 
       ก.   R/W = “1” หมายถึง เขียน  และ R/W = “0” หมายถึง อ่าน                                      
       ข.   ใช้แจ้งว่าได้รับข้อมูลตัวอักษร (characters) แล้ว และพร้อมส าหรับการอ่านไปใช้งาน 
       ค.   R/W = “0” หมายถึง เขียน  และ R/W = “1” หมายถึง อ่าน 
       ง.   ส่งค่ากลับจากฟังก์ช่ัน  
8. ขาสัญญาณข้อมูล DB0-DB7 เป็นสัญญาณแบบ 2 ทิศทาง โดยจะสัมพันธ์กับสัญญาณ 
      ก.   RS 
      ข.   E 

        

      ค.   R/W 
      ง.   VDD 

 

9. lcd.clear() คือฟังก์ช่ันอะไร 
      ก.   ใช้ส าหรับเขียนข้อมูลออกไปทีละตัวอักษร  
      ข.   ใช้ล้างหน้าจอ เมื่อมีตัวอักษรใดๆอยู่บนหน้าจอ จะถูกล้างออกทั้งหมด  

 ค.   ใช้เขียนข้อมูลออกไปท้ังข้อความ 
 ง.   ใช้ส่ังให้แสดงเคอเซอร์บนหน้าจอ 

      ก.   Code ท่ีส่งมาทางขา Data เป็นค าส่ัง 
      ข.   Code ท่ีส่งมาทางขา Data เป็นค าส่ังหรือข้อมูล  

   

      ค.   Code ท่ีส่งมาทางขา Data เป็นข้อมูล 
      ง.   Code ท่ีส่งมามีค่าเท่ากับ 11 

   


