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เพ่ือใช้งานจอแสดงผลแบบ LCD 
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แผนบริหารการสอนประจําหน่วยที่ 9
รหัสวิชา 2105-2105 วิชา ไมโครคอนโทรลเลอร ์ สอนครั้งท่ี 9
หน่วยท่ี 9 งานเขียนโปรแกรมไมโครคอนโทรลเลอร์ด้วยโปรแกรม Arduino  
 เพ่ือใช้งานจอแสดงผลแบบ LCD         เวลา 4 ชั่วโมง 

หัวข้อเร่ือง 
ทฤษฏ ี
9.1  จอแสดงผลแบบ LCD 
9.2  การตอ่วงจรจอแสดงผลแบบ LCD กับไมโครคอนโทรลเลอร์ 
9.3  โปรแกรมไมโครคอนโทรลเลอร์ใช้งานจอแสดงผลแบบ LCD 
9.4  การประยุกต์ใช้งานรีโมทคอนโทรลกับไมโครคอนโทรลเลอร์ 

ปฏิบัต ิ
ใบปฏิบัตงิานท่ี 9

สาระสําคัญ
จอแสดงผลแบบ LCD หรือ Liquid Crystal Display คือ หน้าจอแสดงผลตัวอักษร ตัวเลขหรือ

อักขระต่าง ๆ รวมถึงบางรุ่นท่ีสามารถแสดงภาพกราฟฟิคได้ จอแสดงผลแบบ LCD จําเป็นสําหรับงานท่ี
ต้องการแสดงผลการทํางานต่างๆ เพ่ือให้ผู้ใช้งานสามารถเชื่อมต่อเสมือนเป็นส่วนหนึ่งกับวงจรอิเล็กทรอนิกส์
นั้นๆ เช่น ใช้ในการแสดงเวลาการทํางานของเครือ่งจักร ใช้เสดงค่าอุณหภูมิ และค่าความชืน้สัมพัทธ ์เป็นตน้

สมรรถนะประจําหน่วย 
1. ตอ่วงจรจอแสดงผลแบบ LCD กับไมโครคอนโทรลเลอร์ 
2. เขียนโปรแกรมไมโครคอนโทรลเลอร์ใช้งานจอแสดงผลแบบ LCD 

 
จุดประสงค์ทั่วไป 

เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจในการเขียนโปรแกรมไมโครคอนโทรลเลอร์ด้วยโปรแกรม Arduino เพ่ือ
ใช้งานจอแสดงผลแบบ LCD 
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จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 
1.  อธิบายหลักการทํางานของจอแสดงผลแบบ LCD ไดอ้ย่างถูกต้อง 
2.  อธิบายวิธีการต่อวงจรจอแสดงผลแบบ LCD กับไมโครคอนโทรลเลอร์ไดอ้ย่างถูกต้อง 
3.  อธิบายวิธีการเขียนโปรแกรมไมโครคอนโทรลเลอร์ใช้งานจอแสดงผลแบบ LCD ไดอ้ย่างถูกต้อง 
4.  อธิบายการประยุกต์ใช้งานจอแสดงผลแบบ LCD ไดอ้ย่างถูกต้อง 
5.  ตอ่วงจรจอแสดงผลแบบ LCD กับไมโครคอนโทรลเลอร์ตามท่ีกําหนดให้ได้อย่างถูกตอ้ง 
6.  เขียนโปรแกรมไมโครคอนโทรลเลอร์ใช้งานจอแสดงผลแบบ LCD ตามท่ีกําหนดให้ ได้อย่าง

ถูกต้อง 

สื่อการสอน 
1.  เอกสารประกอบชุดการสอนวิชาไมโครคอนโทรลเลอร์ ประกอบดว้ย 

1.1  เอกสารประกอบการสอน 
1.2  ใบปฏิบัตงิาน 
1.3  แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน 

2.  เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ 
3.  ชุดทดลองไมโครคอนโทรลเลอร ์
4.  โปรแกรม Arduino IDE Version 1.8.6 

 
คําช้ีแจงการใช้เอกสารประกอบการสอน 

1.  นักเรียนศึกษาเอกสารประกอบการสอนก่อนเข้าชั้นเรียน 
2.  นักเรียนทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิก่์อนเรียน 
3.  การดาํเนินการสอนประกอบด้วยข้ันตอน ดงันี้ 

4.  ครูผู้สอนควรดําเนินการสอนตามแผนการสอนโดยเลือกสื่อ เนื้อหาและแบบฝึกหัดให้ตรงกับ
วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมในแต่ละข้อ

5.  ครูผู้สอนควรศึกษาวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม แผนการสอน เนื้อหา ใบปฏิบัติงานและแบบฝึกหัดให้
เข้าใจดเีสียก่อน 

ขัน้ตอนท่ี 1

สร้างปัญหาให้
ผู้เรียนสนใจ 
(Motivation)

ขัน้ตอนท่ี 2

ให้เนื้อหาและสรุป
(Information)

ขัน้ตอนท่ี 3

ประเมินความรู้ด้วย
แบบฝึกหัด
(Application)

ขัน้ตอนท่ี 4

ตรวจปรับ
ความสําเร็จ
(Progress)
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6.  เม่ือสอนเสร็จทุกวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมแล้ว ทําการประเมินโดยใช้แบบทดสอบหลังเรียน 

วิธีวัดประเมินคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ
1.  การดําเนินกิจกรรมการเรียนการสอน ครูผู้สอนใช้แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ

วิชาชีพ ประเมินผลผู้เรียนโดยสังเกตพฤตกิรรมรายบุคคล 
2.  พฤติกรรมบ่งชี้ของการประเมินคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ ข้ึนอยู่กับครูผู้สอน

เห็นสมควรและมีความเหมาะสมกับเนือ้หาของวิชานั้นๆ 

วิธีวัดประเมินผล (ด้านความรู้)
1.  ผู้เรียนจะตอ้งทําแบบฝึกหัดหลังจากศึกษาเนื้อหาในบทเรียนนั้นๆ การประเมินผลจากแบบฝึกหัด

ประจําหน่วยท่ี 9 จํานวน 10 ข้อ คะแนนเต็ม 10 คะแนน 
2. การดําเนินกิจกรรมการเรียนการสอน ครูผู้สอนจะวัดผลและประเมินผลด้านทฤษฎี ด้วย

แบบทดสอบหลังเรียน หลังจากท่ีผู้เรียนได้ผ่านการปฏิบัติงานตามใบปฏิบัติงาน ประเมินผลจากแบบทดสอบ
หลังเรียนหน่วยท่ี 9 จํานวน 10 ข้อ คะแนนเต็ม 10 คะแนน 

วิธีการประเมินผลใบปฏิบตัิงาน (ด้านทักษะ)
1. ครูผูส้อนเป็นผู้กําหนดจุดประเมินในการปฏิบัติงานนั้นๆ เม่ือเห็นว่าจุดนั้นๆ มีความสําคัญในการ

ปฏิบัตงิาน 
2. ครูผู้สอนจะต้องไปตรวจสอบเม่ือผู้เรียนปฏิบัติงานถึงจุดประเมินท่ีครูผู้สอนได้กําหนดไว้ การ

ประเมินผลจากการทดลองตามใบปฏิบัติงาน โดยจัดทําคะแนนให้เป็น 100 เปอร์เซน็ต์ 
3. ประเมินผลจากแบบประเมินผล ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์จํานวน 

10 คะแนน (แนบหลังกิจกรรมเสริมทักษะ)
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หน่วยที่ 9
งานเขียนโปรแกรมไมโครคอนโทรลเลอร์ 

ด้วยโปรแกรม Arduino เพ่ือใช้งานจอแสดงผลแบบ LCD  
 

9.1 จอแสดงผลแบบ LCD 
9.1.1 ความหมายของจอแสดงผลแบบ LCD 

 คําว่า LCD ย่อมาจากคําว่า Liquid Crystal Display ซ่ึงเป็นจอท่ีทํามาจากผลึกคริสตอล
เหลว หลักการคือด้านหลังจอจะมีไฟส่องสว่าง หรือท่ีเรียกว่า Backlight อยู่ เม่ือมีการปล่อยกระแสไฟฟ้าเข้า
ไปกระตุ้นท่ีผลึก ก็จะทําให้ผลึกโปร่งแสง ทําให้แสงท่ีมาจากไฟ Backlight แสดงข้ึนมาบนหน้าจอ ส่วนอ่ืนท่ี
โดนผลึกปิดก้ันไว้จะไม่สว่าง ผลึกมีสีท่ีแตกต่างกันตามสีของผลึกคริสตอล เช่น สีเขียว หรือ สีฟ้า เป็นต้น ทําให้
เม่ือมองไปท่ีจอก็จะพบกับตวัหนังสือแล้วพบกับพ้ืนหลังสีตา่งๆ กัน

จอ Liquid Crystal Display (LCD) เป็นจอแสดงผลรูปแบบหนึง่ท่ีนิยมนํามาใช้งานกันกับ
ระบบสมองกลฝังตัวอย่างแพร่หลาย จอ LCD มีท้ังแบบแสดงผลเป็นตัวอักขระเรียกว่า Character LCD ซ่ึงมี
การกําหนดตัวอักษรหรืออักขระท่ีสามารถแสดงผลไว้ได้อยู่แล้ว และแบบท่ีสามารถแสดงผลเป็นรูปภาพหรือ
สัญลักษณ์ได้ตามความต้องการของผู้ใช้งานเรียกว่า Graphic LCD นอกจากนี้บางชนิดยังเป็นจอท่ีมีการผลิต
ข้ึนมาใช้เฉพาะงาน ทําให้มีรูปแบบและรูปร่างเฉพาะเจาะจงในการแสดงผล เช่น นาฬิกาดิจิตอล เครื่องคิดเลข 
หรือ หน้าปัดวิทย ุเป็นตน้

9.1.2 ชนิดของจอแสดงผลแบบ LCD 
 จอแสดงผลแบบ LCD สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ชนิด ๆ ตามลักษณะการแสดงผล ดงันี้ 

(1) จอแสดงผลแบบ Character LCD เป็นจอท่ีแสดงผลเป็นตัวอักษรตามช่องแบบ
ตายตัว เช่น จอแสดงผลแบบ LCD ขนาด 16x2 หมายถึง ใน 1 แถวมีตัวอักษรใส่ได้ 16 ตัว และมีท้ังหมด 2 
บรรทัดให้ใช้งาน ส่วนจอแสดงผลแบบ LCD ขนาด 20x4 จะหมายถึงใน 1 แถวมีตัวอักษรใส่ได้ 20 ตัว และมี
ท้ังหมด 2 บรรทัด

รูปท่ี 9.1  แสดงจอแสดงผลแบบ Character LCD ขนาด 20x4 
(ท่ีมา https://www.adafruit.com/product/198) 



5

(2) จอแสดงผลแบบ Graphic LCD เป็นจอท่ีสามารถกําหนดได้ว่าจะให้แต่ละจุดบน
หน้าจอก้ันแสง หรือปล่อยแสงออกไป ทาให้จอนี้สามารถสร้างรูปข้ึนมาบนหน้าจอได้ การระบุขนาดจะระบุใน
ลักษณะของจํานวนจุด (Pixels) ในแต่ละแนว เช่น 128x64 หมายถึง จอท่ีมีจานวนจุดตามแนวนอน 128 จุด 
และมีจุดตามแนวตั้ง 64 จุด 

รูปท่ี 9.2  แสดงจอแสดงผลแบบ Graphic LCD 
(ท่ีมา https://inex.co.th/shop/glcd-xt.html) 

 
9.1.3 หลกัการทํางานของจอแสดงผลแบบ LCD 

 หลักการทํางานของจอแสดงผลแบบ LCD จะอาศัยของเหลวพิเศษท่ีมีคุณสมบัติการบิด
แกนโพราไรซ์ของแสง ถ้าจ่ายแรงดันไฟฟ้าเข้าไประหว่างสารเหลวนี้ โมเลกุลจะบิดตัวและทําให้แสงไม่สามารถ
ผ่านกระจกออกมาได้ ถ้าไม่มีการจ่ายแรงดันไฟฟ้าแสงจะทะลุผ่านออกมาได้ การทางานเกิดจากกระจก
โพลาไรซ์ 2 แผ่น ท่ีมีแกนตั้งฉากกัน แสงจะไม่สามารถลอดผ่านออกมาได้ เปรียบเหมือนเอาแว่นตาโพลาไรซ์
สองอันมาบิดทํามุมตั้งฉากกัน แสงจะไม่ลอดผ่าน และมีการค้นพบว่ามีของเหลวชนิดหนึ่งท่ีปกติแล้วจะสามารถ 
"บิดแกนโพลาไรซ์ของแสง" ได ้จึงเกิดความคิดเอามาทําจอ LCD 
 โครงสร้างของจอแสดงผลแบบ LCD ท่ัวไปจะประกอบข้ึนด้วยแผ่นแก้ว 2 แผ่นประกบกัน
อยู่ โดยเว้นช่องว่างตรงกลางไว ้6-10 ไมโครเมตร ผิวด้านในของแผ่นแก้วจะเคลือบด้วยตัวนําไฟฟ้าแบบใสเพ่ือ
ใช้แสดงตัวอักษร ตรงกลางระหว่างตัวนําไฟฟ้าแบบใสกับผลึกเหลว มีชั้นของสารท่ีทําให้โมเลกุลของผลึก
รวมตัวกันในทิศทางท่ีแสงส่องมากระทบเรียกว่า Alignment Layer และผลึกเหลวท่ีใช้โดยท่ัวไปจะเป็นแบบ 
Magnetic มองเห็นได้ท้ังหมด 3 แบบด้วยกัน คือ
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รูปท่ี 9.3  แสดงโครงสร้างของจอแสดงผลแบบ LCD 
(ท่ีมา www.Applied Materials.com) 

 
(1) จอแสดงผลแบบใช้การสะท้อนแสง (Reflective Mode) จอแสดงผล LCD แบบนี้ใช้

สารประเภทโลหะเคลือบอยู่ท่ีแผ่นหลังของ จอแสดงผล LCD ซ่ึงจอแสดงผล LCD ประเภทนี้เหมาะกับการ
นํามาใช้งานในท่ีท่ีมีแสงสว่างเพียงพอ 

(2) จอแสดงผลแบบใช้การส่งผ่าน (Transitive Mode) จอแสดงผล LCD จอแสดงผล
แบบนี้วางหลอดไฟไว้ด้านหลังจอ เพ่ือทําให้การอ่านค่าท่ีแสดงผลทําได้ชัดเจน 

(3) จอแสดงผลแบบส่งผ่านและสะท้อน (Transflective Mode) จอแสดงผล LCD แบบนี้
เป็นการนําเอาข้อดีของจอแสดงผล LCD ท้ัง 2 แบบมารวมกัน

9.2 การต่อวงจรจอแสดงผลแบบ LCD กับไมโครคอนโทรลเลอร์ 
การเชื่อมตอ่จอแสดงผลแบบ LCD กับไมโครคอนโทรลเลอร์จะมีดว้ยกัน 2 แบบ คือ
9.2.1 การเช่ือมต่อจอแสดงผล LCD แบบขนานกบัไมโครคอนโทรลเลอร์ 

การเชื่อมต่อจอแสดงผล LCD แบบขนานกับไมโครคอนโทรลเลอร์ เป็นการเชื่อมต่อจอ 
LCD เข้ากับบอร์ด Arduino โดยตรง โดยจะแบ่งเป็นการเชื่อมต่อแบบ 4 บิต และการเชื่อมต่อแบบ 8 บิต ใน 
Arduino จะนิยมเชือ่มตอ่แบบ 4 บิต เนื่องจากใช้สายในการเชื่อมต่อน้อยกว่า แสดงดงัรูปท่ี 9.4 
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รูปท่ี 9.4  แสดงการเชือ่มต่อจอแสดงผล LCD แบบขนานกับไมโครคอนโทรลเลอร์ 
(ท่ีมา https://www.ioxhop.com/article/30) 

 
9.2.2 การเช่ือมต่อจอแสดงผล LCD แบบอนุกรมกบัไมโครคอนโทรลเลอร ์

การเชื่อมตอ่จอแสดงผล LCD แบบอนุกรมกับไมโครคอนโทรลเลอร์ เป็นการเชื่อต่อกับจอ 
LCD ผ่านโมดูลแปลงรูปแบบการเชื่อมตอ่กับจอ LCD จากแบบขนาน มาเป็นการเชื่อมต่อแบบอ่ืนท่ีใช้สายน้อย
กว่า เช่น การใช้โมดูล I2C Serial Interface จะเป็นการนําโมดูลเชื่อมเข้ากับตัวจอ LCD แล้วใช้บอร์ด 
Arduino เชื่อมต่อกับบอร์ดโมดลูผ่านโปรโตคอล I2C ทําให้ใช้สายสัญญาณเพียง 2 เส้น ก็ทําให้หน้าจอแสดงผล
ข้อความต่างๆ ออกมาได้ 

รูปท่ี 9.5  แสดงการเชือ่มต่อจอแสดงผล LCD แบบอนุกรมกับไมโครคอนโทรลเลอร์ 
(ท่ีมา https://www.ioxhop.com/article/30) 

 



8

9.3 โปรแกรมไมโครคอนโทรลเลอร์ใช้งานจอแสดงผลแบบ LCD 
9.3.1 การเขียนโปรแกรมจอแสดงผล LCD แบบขนานกับไมโครคอนโทรลเลอร์ 

การเขียนโปรแกรมจอแสดงผล LCD กับไมโครคอนโทรลเลอร์แบบขนาน จะต้องต่อวงจร
ตามรูปท่ี 9.4 จากนั้นเม่ือต่อวงจรเรียบร้อยแล้ว ให้ต่อสาย USB เข้ากับบอร์ด Arduino จะเห็นกล่องสีเหลี่ยม
ท้ังหมด 16 ตัว (หากเป็นจอ 16x2) ในบรรทัดแรก หากไม่พบกล่อง ให้ปรับความชัดได้จาก VR ท่ีต่ออยู่กับขา 
V0 จากนัน้เขียนโค๊ดโปรแกรมเพ่ือทดสอบ 

รูปท่ี 9.6  แสดงโปรแกรมใช้งานจอแสดงผล LCD แบบขนานกับไมโครคอนโทรลเลอร์ 

เม่ืออัพโหลดโค้ดโปรแกรมลงไปเรียบร้อยแล้ว หากมองไม่เห็นตัวอักษร หรือเห็นไม่ชัด ให้
ปรับความคมชัดท่ี VR 10K อีกครั้ง เม่ือปรับอยู่ในระดับท่ีพอดี กดปุ่ม Reset บนบอร์ด Arduino จะได้ผล
ออกมาตามผลลัพธ์ท่ีถูกต้อง 
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9.3.2 การเขียนโปรแกรมจอแสดงผล LCD แบบอนุกรมกับไมโครคอนโทรลเลอร์ 
การเชื่อมต่อแบบอนุกรม จะใช้งานโมดลู I2C Serial Interface Board Module มา

เชื่อมต่อระหว่าง Arduino กับจอ LCD ให้ดาวน์โหลดไลบารีท่ี่ชื่อ LiquidCrystal_I2C.zip ซ่ึงเป็นไฟล์ท่ีใช้ใน
การทํางาน ไดจ้าก URL : http://www.nks.ac.th/download/LiquidCrystal_I2C.zip  แล้วเพ่ิมไลบารี่โดย 
เปิดโปรแกรม Arduino IDE ข้ึนมา จากนัน้กดไปท่ี Sketch > Include Library > Add .ZIP Library จากนัน้
เลือกไฟล์ท่ีได้ดาวน์โหลดไว้ในข้ันตอนท่ีแล้ว จากนัน้กดปุ่ม Open  
 

รูปท่ี 9.7  แสดงการเข้าเมนูเพ่ือติดตั้งไลบารี่ท่ีชื่อ LiquidCrystal_I2C.zip 
(ท่ีมา https://www.ioxhop.com/article/30) 
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รูปท่ี 9.8  แสดงการเลือกไฟล์ไลบารีท่ี่ชื่อ LiquidCrystal_I2C.zip ท่ีไดด้าวน์โหลดไว ้
(ท่ีมา https://www.ioxhop.com/article/30) 

 

วงจรท่ีเชื่อมต่อจะเป็นไปตามรูปท่ี 9.5 จากนั้นเม่ือต่อวงจรเรียบร้อยแล้ว ให้ต่อสาย USB 
เข้ากับบอร์ด Arduino จะเห็นกล่องสีเหลี่ยมท้ังหมด 16 ตัว (หากเป็นจอ 16x2) ในบรรทัดแรก หากไม่พบ
กล่อง ให้ปรับความชัดได้จาก VR ท่ีต่ออยู่กับขา V0 เช่นเดียวกันกับแบบขนาน จากนั้นเขียนโค๊ดโปรแกรมเพ่ือ
ทดสอบ ดงันี้ 

รูปท่ี 9.9  แสดงโปรแกรมใช้งานจอแสดงผล LCD แบบอนุกรมกับไมโครคอนโทรลเลอร์ 
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ตรงบรรทัดท่ี 2 LiquidCrystal_I2C lcd (0x3F, 16, 2); ค่า 0x3F หากอัพโหลดแล้วไม่
สามารถใช้งานได้ หรือไม่มีอะไรแสดงผลออกทางหน้าจอ ลองเปลีย่นเป็น 0x27 แล้วอัพโหลดเข้าไปใหม่อีกครัง้
ก็จะสามารถใช้งานได้ 

9.3.3 ฟังกช่ั์นสั่งงานของจอแสดงผลแบบ LCD กบัไมโครคอนโทรลเลอร์ Arduino 
 ฟังก์ชั่นท่ีใช้สําหรับสั่งงานของจอแสดงผลแบบ LCD กับไมโครคอนโทรลเลอร์ Arduino 
ในโปรแกรม Arduino IDE มีดงันี้ 

(1) lcd.clear()  ใช้ล้างหน้าจอ เม่ือมีตวัอักษรใดๆ อยู่บนหน้าจอ จะถูกล้างออกท้ังหมด 
(2) lcd.home() ใช้ปรับให้เคอเซอร์กลับไปอยู่ท่ีตําแหน่งแรกด้านซ้าย เม่ือใช้คําสั่ง 

lcd.print() จะไปเริ่มแสดงผลทางดา้นบนซา้ย 
(3) lcd.setCursor(ลําดับตัวอักษรนับจากทางซ้าย, บรรทัด) ใช้ตั้งค่าเคอเซอร์ เช่น 

lcd.setCursor(2, 0); หมายถึงตั้งเคอเซอร์ไปตัวอักษรท่ี 2 นับจากทางซ้าย และอยู่บรรทัดแรก เม่ือใช้คําสั่ง 
lcd.print() ตวัอักษรตวัแรกจะอยู่ลําดับท่ี 3 นับจากทางซ้าย 

(4) lcd.write(ข้อมูลท่ีต้องการเขียนออกไป) ใช้สําหรับเขียนข้อมูลออกไปทีละตวัอักษร 
(5) lcd.print(ข้อมูลท่ีต้องการให้เขียนออกไป [, รูปแบบข้อมูล]) ใช้เขียนข้อมูลออกไป

ท้ังข้อความ 
(6) lcd.cursor() ใช้สัง่ให้แสดงเคเซอร์บนหน้าจอ 
(7) lcd.noCursor() ใช้สัง่ให้ไม่แสดงเคเซอร์บนหน้าจอ 
(8) lcd.display() แสดงตวัอักษรบนหน้าจอ 
(9) lcd.noDisplay() ปิดการแสดงตวัอักษรในหน้าจอ 
(10) lcd.scrollDisplayLeft() เลือนตวัอักษรไปทางซ้าย 1 ตวั
(11) lcd.scrollDisplayRight() เลื่อนตวัอักษรไปทางขวา 1 ตวั
(12) lcd.autoscroll() เลื่อนตวัอักษรไปทางขวาอัตโนมัติหากใช้คําสั่ง lcd.print() หรือ 

lcd.write() เม่ือตัวอักษรเตม็หน้าจอ 
(13) lcd.noAutoscroll() ปิดการเลือ่นตัวอักษรอัตโนมัต ิ
(14) lcd.leftToRight() เม่ือใช้คําสั่ง lcd.print() หรือ lcd.write() ตัวอักษรจะเขียน

จากซ้ายไปขวา 
(15) lcd.rightToLeft() เม่ือใช้คําสั่ง lcd.print() หรือ lcd.write() ตัวอักษรจะเขียน

จากขวาไปซ้าย 
9.3.4 การสร้างตัวอักษรหรือรูปภาพลงจอแสดงผลแบบ LCD ในไมโครคอนโทรลเลอร ์Arduino 

 การสร้างตัวอักษรหรือรูปภาพลงจอแสดงผลแบบ LCD ในไมโครคอนโทรลเลอร์ Arduino 
นอกจากจะใช้ตัวอักษร ABCD .... ตัวเลข เครื่องหมายต่างๆ แล้วจอแสดงผลแบบ LCD ยังสามารถสร้าง
ตัวอักษรเองให้เป็นลักษณะของรูปภาพได้ เพ่ือเพ่ิมความเข้าใจ และความสวยงามของการแสดงผลข้อมูลบน
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หน้าจอ การสร้างตัวอักษรสามารถสร้างได้จากลิ้ ง :  http://maxpromer.github.io/LCD-Character-
Creator/ แล้วคัดลอกโค้ดมาลองอัพโหลดเข้า Arduino ไดเ้ลย 

รูปท่ี 9.10  แสดงการสร้างตวัอักษรหรือรูปภาพลงจอแสดงผลแบบ LCD  
 
9.4 การประยุกต์ใช้งานจอแสดงผลแบบ LCD กับไมโครคอนโทรลเลอร์ 

การนําจอแสดงผลแบบ LCD ไปประยุกต์ใช้งานกับไมโครคอนโทรลเลอร์สามารถนําไปใช้ในการ
แสดงผลบนอุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น การแสงผลจํานวนนับของเครื่องนับจํานวน การแสดงผลสถานะ การทํางาน
ของเครื่องจักร การแสดงระยะเวลาการทํางานของเครื่องจักร เป็นต้น โดยมีตัวอย่างการนําจอแสดงผลแบบ 
LCD ไปใช้งาน คือ
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การใช้งานจอแสดงผลแบบ LCD เพ่ืออ่านค่าอนาลอ็กจาก VR  
 ในการควบคุมหรือสั่งงาน ตัวจอ LCD นั้นมีส่วนควบคุม (Controller) รวมไว้ในตัวแล้ว 
ผู้ใช้สามารถส่งรหัสคําสั่งควบคุมการทํางานของจอ LCD ผ่าน Controller ว่าต้องการใช้แสดงผลอย่างไร โดย 
LCD Controller ของจอตัวนี้เป็น Hitachi เบอร์ HD44780 และขาในการเชื่อมต่อระหว่าง LCD กับ 
Microcontroller มีดงันี้ 

รูปท่ี 9.11  แสดงวงจรการใช้งานจอแสดงผลแบบ LCD เพ่ืออ่านค่าอนาล็อกจาก VR 
 

รูปท่ี 9.12  แสดงโปรแกรมใช้งานจอแสดงผล LCD แบบขนานเพ่ืออ่านค่าอนาล็อกจาก VR 
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หลังจากท่ีอัพโหลดโปรแกรมลงไปแล้ว เม่ือทดสอบการหมุนท่ี VR จะมีผลคือค่าของ
ตัวเลขอนาล็อกจะเปลี่ยนไปตามการหมุนโดยจะแสดงค่าตั้งแต่ 0 ถึง 1023 พร้อมกับส่งค่าท่ีปรับได้ออกไปยัง
หน้าต่าง Serial Monitor เพ่ือแสดงค่าด้วย แต่หากใช้จอแสดงผล LCD แบบอนุกรมก็สามารถเขียนโปรแกรม
ไดใ้หม่ ดงันี้ 

รูปท่ี 9.13  แสดงโปรแกรมใช้งานจอแสดงผล LCD แบบอนุกรมเพ่ืออ่านค่าอนาล็อกจาก VR 
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สรุปเนือ้หาสาระสําคัญ

จอ Liquid Crystal Display (LCD) เป็นจอแสดงผลรูปแบบหนึ่งท่ีนิยมนํามาใช้งานกันกับระบบ
สมองกลฝังตัวอย่างแพร่หลาย จอ LCD มีท้ังแบบแสดงผลเป็นตัวอักขระเรียกว่า Character LCD ซ่ึงมีการ
กําหนดตัวอักษรหรืออักขระท่ีสามารถแสดงผลไว้ได้อยู่แล้ว และแบบท่ีสามารถแสดงผลเป็นรูปภาพหรือ
สัญลักษณ์ได้ตามความต้องการของผู้ใช้งานเรียกว่า Graphic LCD นอกจากนี้บางชนิดยังเป็นจอท่ีมีการผลิต
ข้ึนมาใช้เฉพาะงาน ทําให้มีรูปแบบและรูปร่างเฉพาะเจาะจงในการแสดงผล เช่น นาฬิกาดิจิตอล เครื่องคิดเลข 
หรือ หน้าปัดวิทย ุเป็นตน้

การเชื่อมต่อจอแสดงผลแบบ LCD กับไมโครคอนโทรลเลอร์จะมีด้วยกัน 2 แบบ คือ การเชื่อมต่อ
จอแสดงผล LCD แบบขนานกับไมโครคอนโทรลเลอร์ และการเชื่อมต่อจอแสดงผล LCD แบบอนุกรมกับ
ไมโครคอนโทรลเลอร ์

การเขียนโปรแกรมจอแสดงผล LCD กับไมโครคอนโทรลเลอร์ มี 2 แบบ คือ การเขียนโปรแกรม
จอแสดงผล LCD กับไมโครคอนโทรลเลอร์แบบขนาน และการเขียนโปรแกรมจอแสดงผล LCD กับ
ไมโครคอนโทรลเลอร์แบบอนุกรม 

การนําจอแสดงผลแบบ LCD ไปประยุกต์ใช้งานกับไมโครคอนโทรลเลอร์สามารถนําไปใช้ในการ
แสดงผลบนอุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น การแสงผลจํานวนนับของเครื่องนับจํานวน การแสดงผลสถานะ การทํางาน
ของเครื่องจักร การแสดงระยะเวลาการทํางานของเครื่องจักร เป็นต้น โดยมีตัวอย่างการนําจอแสดงผลแบบ 
LCD ไปใช้งาน 
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