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แผนบริหารการสอนประจําหน่วยที่ 14 
รหัสวิชา 2105-2105 วิชา ไมโครคอนโทรลเลอร ์ สอนครั้งท่ี 14 
หน่วยท่ี 14  งานเขียนโปรแกรมไมโครคอนโทรลเลอร์ด้วยโปรแกรม Arduino  
 เพ่ือใช้งานฐานเวลาจริง เวลา 4 ชั่วโมง 

หัวข้อเร่ือง 
ทฤษฏ ี
14.1  ฐานเวลาจริง 
14.2  การตอ่วงจรโมดลูฐานเวลาจริงกับไมโครคอนโทรลเลอร์ 
14.3  โปรแกรมไมโครคอนโทรลเลอร์ใช้งานฐานเวลาจริง 
14.4  การประยุกต์ใช้งานฐานเวลาจริงกับไมโครคอนโทรลเลอร์ 

ปฏิบัต ิ
ใบปฏิบัตงิานท่ี 14  

 
สาระสําคัญ

ฐานเวลาจริงหรือ รีลไทม์คล็อก (real-time clock) เป็นวงจรหนึ่งท่ีไมโครคอนโทรลเลอร์หรือระบบ
สมองกลฝังตัวตอ้งการใช้งาน เพ่ืออ่านค่าเวลา และกําหนดการทํางานตา่งๆ ท่ีสัมพันธ์กับเวลา อาจใช้เพียงเวลา
ท่ีเป็นวินาที นาที หรืออาจยาวนานเป็นชั่วโมง วัน เดือน และปี ซ่ึงหากระบบสมองกลฝังตัวต้องการค่าเวลาใน
หลักนาที (ไม่เกินชัว่โมง) ส่วนใหญแ่ล้วจะใช้ไทเมอร์ในตัวของมันจัดการเรื่องนี้ แต่เม่ือใดท่ีต้องการใช้ค่าเวลาท่ี
ยาวนานเป็น วัน เดอืน ป ีอุปกรณ์ท่ีตอ้งนํามาใช้งานร่วมด้วยนั่นคือ ไอซฐีานเวลานาฬิกาจริง 

สมรรถนะประจําหน่วย 
1. ตอ่วงจรโมดลูฐานเวลาจริงกับไมโครคอนโทรลเลอร์ 
2. เขียนโปรแกรมไมโครคอนโทรลเลอร์ใช้งานฐานเวลาจริง 

จุดประสงค์ทั่วไป 
เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจในการเขียนโปรแกรมไมโครคอนโทรลเลอร์ด้วยโปรแกรม Arduino เพ่ือ

ใช้งานฐานเวลาจริง 
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จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 
1.  อธิบายหลักการทํางานของฐานเวลาจริงได้อย่างถูกต้อง 
2.  อธิบายวิธีการต่อวงจรโมดูลฐานเวลาจริงกับไมโครคอนโทรลเลอร์ไดอ้ย่างถูกต้อง 
3.  อธิบายวิธีการเขียนโปรแกรมไมโครคอนโทรลเลอร์ใช้งานฐานเวลาจริงได้อย่างถูกต้อง 
4.  อธิบายการประยุกต์ใช้งานฐานเวลาจริงได้อย่างถูกต้อง 
5.  ตอ่วงจรโมดลูฐานเวลาจริงกับไมโครคอนโทรลเลอร์ตามท่ีกําหนดให้ได้อย่างถูกต้อง 
6.  เขียนโปรแกรมไมโครคอนโทรลเลอร์ใช้งานฐานเวลาจริงตามท่ีกําหนดให้ได้อย่างถูกตอ้ง 

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 

6.  เม่ือสอนเสร็จทุกวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมแล้ว ทําการประเมินโดยใช้แบบทดสอบหลังเรียน 

ขัน้ตอนท่ี 1

สร้างปัญหาให้
ผู้เรียนสนใจ 
(Motivation)

ขัน้ตอนท่ี 2

ให้เนื้อหาและสรุป
(Information)

ขัน้ตอนท่ี 3

ประเมินความรู้ด้วย
แบบฝึกหัด
(Application)

ขัน้ตอนท่ี 4

ตรวจปรับ
ความสําเร็จ
(Progress)
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วิธีวัดประเมินคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ
1.  การดําเนินกิจกรรมการเรียนการสอน ครูผู้สอนใช้แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ

วิชาชีพ ประเมินผลผู้เรียนโดยสังเกตพฤตกิรรมรายบุคคล 
2.  พฤติกรรมบ่งชี้ของการประเมินคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ ข้ึนอยู่กับครูผู้สอน

เห็นสมควรและมีความเหมาะสมกับเนือ้หาของวิชานั้นๆ 

วิธีวัดประเมินผล (ด้านความรู้)
1.  ผู้เรียนจะตอ้งทําแบบฝึกหัดหลังจากศึกษาเนื้อหาในบทเรียนนั้นๆ การประเมินผลจากแบบฝึกหัด

ประจําหน่วยท่ี 14 จํานวน 10 ข้อ คะแนนเต็ม 10 คะแนน 
2. การดําเนินกิจกรรมการเรียนการสอน ครูผู้สอนจะวัดผลและประเมินผลด้านทฤษฎี ด้วย

แบบทดสอบหลังเรียน หลังจากท่ีผู้เรียนได้ผ่านการปฏิบัติงานตามใบปฏิบัติงาน ประเมินผลจากแบบทดสอบ
หลังเรียนหน่วยท่ี 14 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 14 
งานเขียนโปรแกรมไมโครคอนโทรลเลอร์ 

ด้วยโปรแกรม Arduino เพ่ือใช้งานฐานเวลาจริง

14.1 ฐานเวลาจริง
14.1.1 ความหมายของฐานเวลาจริง 

ฐานเวลาจริง หมายถึง วงจรท่ีไมโครคอนโทรลเลอร์หรือระบบสมองกลฝังตัวต้องการใช้
งาน เพ่ืออ่านค่าเวลา และกําหนดการทํางานต่างๆ ท่ีสัมพันธ์กับเวลา อาจใช้เพียงเวลาท่ีเป็นวินาที นาที หรือ
อาจยาวนานเป็นชั่วโมง วัน เดือน และปี ซ่ึงหากระบบสมองกลฝังตัวต้องการค่าเวลาในหลักนาที (ไม่เกิน
ชั่วโมง) ส่วนใหญ่แล้วจะใช้ไทเมอร์ในตัวของมันจัดการเรื่องนี้ แต่เม่ือใดท่ีต้องการใช้ค่าเวลาท่ียาวนานเป็น วัน 
เดอืน ป ีอุปกรณ์ท่ีตอ้งนํามาใช้งานร่วมด้วยนั่นคือ ไอซฐีานเวลานาฬิกาจริง ระบบฐานเวลา ท่ีแสดงเป็นค่าเวลา
เพ่ือนํามาใช้งาน  เป็นสิ่ งสําคัญท่ีสามารถนําไปใช้ในอุปกรณ์อีเล็กโทรนิกส์ ได้หลากหลาย ภายใน
ไมโครคอนโทรเลอร์เองก็มีไทเมอร์เพ่ือใช้ในการจับเวลา หรือนําไปใช้เป็นฐานเวลาจริงได้เช่นกัน แต่เนื่องจาก
ไมโครคอนโทรเลอร์สามารถทํางานได้ต่อเม่ือมีไฟเลี้ยงเท่านั้น ดังนั้น การใช้ไทเมอร์ของไมโครคอนโทรลเลอร ์
สร้างฐานเวลาจริงจึงไม่เหมาะสมในการแสดงค่าเวลา 

รูปท่ี 14.1  แสดงลักษณะของ IC ฐานเวลาจริง เบอร์ DS1302 
(ท่ีมา https://leeselectronic.com/en/product/71839.html) 



5

14.1.2 หลกัการทํางานของฐานเวลาจริง 
IC ฐานเวลา มีลักษณะการทํางานท่ีคล้ายกัน มีบัสรับส่งข้อมูลแบบ I2C ซ่ึงเป็นแบบ 2 

สาย สามารถสื่อสารได้ 2 ทิศทาง (bi-direction bus) ฐานเวลาของ DS1307 นั้นสามารถเก็บข้อมูล วินาที,
นาที, ชั่วโมง, วัน, วันท่ี, เดือน และปี ได้ ระบบเวลาสามารถทํางานโหมดรูปแบบ 24 ชั่วโมง หรือ 12 ชั่วโมง 
AM/PM ก็ได ้ภายมีระบบตรวจจับแหล่งจ่ายไฟ โดยถ้าแหล่งจ่ายไฟหลักถูกตัดไป DS1302 สามารถสวิตซ์ไปใช้
ไฟจากแบตเตอรี่ และทํางานต่อไป โดยท่ียังสามารถรักษาข้อมูลไว้ได้ โครงสร้างมีขาท้ังหมด 8 ขา และมี
รายละเอียดการทํางานของขาต่าง ๆ ดงันี้ 

รูปท่ี 14.2  แสดงตาํแหน่งขาของ IC ฐานเวลาจริง เบอร์ DS1307 
(ท่ีมา http://www.mind-tek.net/ds1307.php) 

 

ขา VCC ใช้ต่อไฟเลี้ยง +5V ขา GND ใช้ต่อกราวด์ ขา VBAT ใช้ต่อกับแบตเตอรี่ 3V เพ่ือ
รักษาการทํางาน ในกรณีท่ีไม่มีไฟเลี้ยงจ่าย ขา SDA  ขารับส่งข้อมูลด้วยระบบบัส I2C ขา SCL ขาสัญญาณ
นาฬิกาสําหรับการรับส่งข้อมูลด้วยระบบบัส I2C ขา SQW/OUT ขาเอาตพุ์ตสัญญาณ Square Wave สามารถ
เลือกความถ่ีได ้ขา X1, X2 ใช้ต่อกับคริสตอลความถ่ีมาตรฐาน 32.768 kHz เพ่ือสร้างฐานเวลาจริงให้กับ IC 

14.1.3 ระบบบัสข้อมูลแบบ I2C ของฐานเวลาจริง 
ระบบบัสข้อมูลแบบ I2C (Inter-IC Communication) ได้ถูกพัฒนาข้ึนโดยบริษัทฟิลิปส์ 

(Phillips) การรับส่งข้อมูลใช้สายสัญญาณเพียงแค่ 2 เส้น คือสายสัญญาณข้อมูล SDA (Serial Data line) และ
สายสัญญาณนาฬิกา SCL (Serial Clock line) มีการทํางานเป็นแบบ Master, Slave โดยอุปกรณ์ท่ีทําหน้าท่ี
เป็น Master (ไมโครคอนโทรลเลอร)์ จะควบคุมการรับส่งข้อมูล และควบคุมสัญญาณนาฬิกาบน SCL ส่วน
อุปกรณ์ Slave (DS1307) นั้นจะทํางานภายใต้การควบคุมของอุปกรณ์ Master 
 การตอ่ใช้งานร่วมกับไมโครคอนโทรลเลอร์ด้วยระบบบัส I2C นั้นสามารถทําได้โดยต่อตัว
ตา้นทาน Pull up ดงัแสดงในรูปท่ี 2 ในกรณีท่ีต้องการต่อร่วมกับอุปกรณ์ Slave หลายตวั ก็สามารถทําไดโ้ดย
ตอ่อุปกรณ์ Slaveขนานกันไป การตดิต่อสื่อสารระหว่างอุปกรณ์ Master กับ Slave แตล่ะตวันั้น จะถูกแยก
โดย Address ของอุปกรณ์ Slave ซ่ึงจะถูกส่งจากอุปกรณ์ Master ไปยังอุปกรณ์ Slave ก่อนเริม่การรับส่ง
ข้อมูล
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รูปท่ี 14.3  แสดงการต่อ IC ฐานเวลาจริง เบอร์ DS1307 กับไมโครคอนโทรลเลอร ์ผ่านบัส I2C 
(ท่ีมา http://www.mind-tek.net/ds1307.php) 

 
การรับส่งข้อมูลแบบ I2C นั้นมีข้อกําหนดอยู่ 2 ประการดว้ยกัน คือ การรับส่งข้อมูลจะ

เริ่มข้ึนได้เม่ือบัสมีสถานะว่างเท่านัน้ และในช่วงท่ีทําการรับส่งข้อมูลอยู่ สายสัญญาณ SDA ตอ้งไม่เปลี่ยน
สถานะในช่วงท่ี SCL มีสถานะเป็นลอจิก “1”  ถ้า SDA มีการเปลีย่นสถานะในช่วงท่ี SCL เป็นลอจิก “1” จะ
ถือว่าเป็นสัญญาณควบคุมการรับส่งข้อมูล สถานะของการรับส่งข้อมูลแบบ I2C สามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 5 
สถานะดว้ยกัน และมีรายละเอียด ดงันี้ 

(1) สถานะว่าง (Bus not busy) สัญญาณ SDA และ SCL มีระดบัสัญญาณเป็น High 
 (2) เริ่มสง่ข้อมูล (Start data transfer) มีการเปลีย่นระดับสัญญาณของ SDA จาก 
High เป็น Low ในขณะท่ี SCL มีระดบัสัญญาณเป็น High ค้างไว้ 

(3) หยุดสง่ข้อมูล (Stop data transfer) มีการเปลีย่นระดับสัญญาณของ SDA จาก 
Low เป็น High ในขณะท่ี SCL มีระดบัสัญญาณเป็น High ค้างไว้ 

(4) รับส่งข้อมูล (Data valid) มีการรับส่งข้อมูลผ่านสายสัญญาณ SDA โดยข้อมูลแต่ละ
บิตจะถูกส่งในช่วงท่ี SCL มีระดบัเป็น High โดยในช่วงท่ี SCL มีสถานะเป็น High อยู่นัน้ SDA จะต้องไม่เกิด
การเปลีย่นระดบัสัญญาณ SDA จะเปลีย่นระดบัของสัญญาณ ในช่วงท่ี SCL มีระดบัสัญญาณเป็น Low เท่านัน้
ตามมาตรฐานการส่งข้อมูล แบบ I2C นี้สามารถส่งข้อมูลด้วยความถ่ีสัญญาณนาฬิกาสูงสุด 100 kHz ท่ีโหมด
การทํางานธรรมดา และ 400 kHz ท่ีโหมดการทํางานแบบเร็ว แตส่ําหรับ DS1307 สามารถทํางานได้ในโหมด
ธรรมดาเท่านัน้
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(5) ตอบรับ (Acknowledge) เกิดข้ึนหลังจากท่ีมีการรับส่งข้อมูลครบแล้ว โดยอุปกรณ์ 
Master ตอ้งสร้างสัญญาณ Clock บน SCL เพ่ิมอีกลูก อุปกรณ์ท่ีเป็นตวัรับข้อมูลจะดงึระดับสัญญาณบน SDA 
ให้เป็น Low เพ่ือให้ตวัส่งรับรู้ว่าตวัรับไดร้ับข้อมูลครบแล้ว 

ในการรับส่งข้อมูลผ่านบัส I2C อุปกรณ์ Master จะเป็นผูส้ร้างสัญญาณ Clock บน SDA 
และเป็นตัวควบคุมสถานะ Start และ Stop เพ่ือควบคุมการรับส่งข้อมูลท้ังหมด 

รูปท่ี 14.4  แสดงการส่งข้อมูลผ่านบัส I2C ของ IC ฐานเวลาจริง เบอร์ DS1307  
(ท่ีมา http://www.mind-tek.net/ds1307.php) 

 
14.2 การต่อวงจรโมดูลฐานเวลาจริงกับไมโครคอนโทรลเลอร์ 

14.2.1 โมดูลฐานเวลาจริง 
โมดูลฐานเวลาจริง  เป็นโมดูล  ท่ีประกอบด้วยไอซีสร้างสัญญาณนาฬิกา  1 ตัว 

ประกอบด้วยอุปกรณ์ท่ีจําเป็นสําหรับใช้งาน ได้แก่ คลิสตอลผลิดตวามถ่ี 32.768 KHz และแบตเตอรี่ขนาด 3 
โวลต์ แบบแบน เพ่ือใช้เป็นไฟเลีย้งในการเก็บค่าเวลาของตัวไอซี DS1302 

รูปท่ี 14.5  แสดงโมดลูฐานเวลาจริง 
(ท่ีมา https://www.thaielecs.com/product/18) 
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โมดูลนาฬิกาเวลาจริงพร้อมแบตเตอรี่สํารองใช้ชิป DS1302 ท่ีใช้งานง่าย ชิป DS1302 ใช้
อินเตอร์เฟสแบบอนุกรมอย่างง่าย และโค้ดตัวอย่างนั้นมีให้สําหรับ Arduino, Raspberry Pi และอ่ืน ๆ อีก
มากมาย 

รูปท่ี 14.6  แสดงตาํแหน่งขาของ IC ฐานเวลาจริง เบอร์ DS1302 
(ท่ีมา http://www.rinkydinkelectronics.com/library.php?id=5) 

 

รูปท่ี 14.7  แสดงวงจรของโมดูลฐานเวลาจริง เบอร์ DS1302 
(ท่ีมา http://www.rinkydinkelectronics.com/library.php?id=5) 

 
14.2.2 การต่อวงจรโมดูลฐานเวลาจริงกับไมโครคอนโทรลเลอร์ Arduino 

 การต่อวงจรโมดูลฐานเวลาจริงกับไมโครคอนโทรลเลอร์ Arduino จะใช้ขาสัญญาณ
ท้ังหมด 3 ขา เพ่ือต่อวงจรโมดูลฐานเวลาจริงกับไมโครคอนโทรลเลอร์ Arduino โดย ขา CLK ของโมดูลฐาน
เวลาจริงตอ่กับ Pin 6 ของ Arduino ขา DAT ของโมดูลฐานเวลาจริงต่อกับ Pin 7 ของ Arduino และขา RST 
ของโมดลูฐานเวลาจริงตอ่กับ Pin 8 ของ Arduino ดังวงจรตอ่ไปนี ้
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รูปท่ี 14.8  แสดงการต่อวงจรโมดูลฐานเวลาจริงกับไมโครคอนโทรลเลอร ์Arduino 
(ท่ีมา https://www.arduinoall.com/product/1065) 

 

14.3 โปรแกรมไมโครคอนโทรลเลอร์ใช้งานโมดูลฐานเวลา 
การโปรแกรมไมโครคอนโทรลเลอร์ใช้งานโมดูลฐานเวลา จะต้องทําการดาวน์โหลดไรบรารี่ ของ 

DS1302 ก่อนท่ีจะเริ่มเขียนโปรแกรม โดยชื่อไฟล์จะเป็น DS1302.zip เพ่ือใช้สําหรับในการเขียนโปรแกรม 
โดยสามารถดาวน์โหลดไดจ้าก http://www.nks.ac.th/download/DS1302.zip 
 

รูปท่ี 14.9  แสดงการดาวน์โหลดไฟล์ไรบรารี่ DS1302.zip 
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จากนั้นให้เปิดโปรแกรม Arduino IDE ข้ึนมาแล้วไปท่ี Sketch > Include Library > Add .ZIP 
Library…..  
 

รูปท่ี 14.10  แสดงการตดิตั้งไฟล์ไรบรารี ่DS1302.zip 
 

จากนั้นให้เลือกไฟล์ท่ีดาวน์โหลดมาในครั้งแรก ชื่อไฟล์ DS1302.zip แล้วเลือก Open ก็ถือว่าเป็น
การเสร็จสิ้นการตดิตั้ง ไรบรารี ่ของ DS1302 
 

รูปท่ี 14.11  แสดงการเลือกไฟล์สําหรับติดตั้งไรบรารี่ ชื่อไฟล์ DS1302.zip 
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ในการเขียนโปรแกรมเพ่ือใช้งานโมดูลฐานเวลา DS1302 จําเป็นจะต้องตดิตั้งไรบรารีล่งไปก่อน หาก
ไม่ทําการตดิตั้งจะไม่สามารถคอมไพล์โปรแกรมได้เม่ือเขียนโปรแกรมเสร็จแล้วให้ อัพโหลดโค๊ดลงไป 2 ครั้ง 
ครั้งแรกเป็นการตั้งเวลา ส่วนครั้งท่ีสองเป็นการปิดคําสั่งตั้งเวลา โดยตัวค่าเวลาจะไปแสดงท่ีหน้าต่าง Serial 
Monitor โค๊ดโปรแกรมเพ่ือทดสอบการทํางาน ดงัต่อไปนี้ 

รูปท่ี 14.12  แสดงโปรแกรมไมโครคอนโทรลเลอร์ใช้งานโมดูลฐานเวลา 

รูปท่ี 14.13  แสดงค่าเวลาและวันท่ีผ่านทางหน้าต่าง Serial Monitor 
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14.4 การประยุกต์ใช้งานฐานเวลาจริงกับไมโครคอนโทรลเลอร์ 

การประยุกต์ใช้งานฐานเวลาจริงกับไมโครคอนโทรลเลอร์ สามารถนํามาประยุกต์ ทํา Smart Home 
ควบคุมเปิดปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ ภายในบ้านได้ ด้วยเวลา หรือจะนํามาทํา Smart Farm ควบคุมการจ่ายน้ํา
ในฟาร์มได้ โดยการตั้งเวลา หรือใช้เวลาควบคุม โดยมีตัวอย่างการประยุกต์ใช้งานฐานเวลาจริงกับ
ไมโครคอนโทรลเลอร ์ดงันี้ 

การประยุกต์ใช้งานฐานเวลาจริงในการทําเป็นนาฬิกาดิจิตอลแสดงผลผ่านจอ LCD  
 ในการประยุกต์ใช้งานฐานเวลาจริงในการทําเป็นนาฬิกาดิจิตอลแสดงผลผ่านจอ LCD จะ
ใช้โมดูลฐานเวลาจริงเบอร์ DS1302 และจอแสดงผลแบบ LCD ขนาด 2x16 แสดงเป็นค่าเวลาออกมา หรือเป็น
นาฬิกาแบบดิจิตอล ดงัวงจรตอ่ไปนี ้

รูปท่ี 14.14  แสดงวงจรการประยุกตใ์ช้งานฐานเวลาจริงในการทําเป็นนาฬิกาดจิิตอลแสดงผลผ่านจอ LCD 
(ท่ีมา http://osoyoo.com/2016/07/26/ds1302_clock_module) 
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รูปท่ี 14.15  แสดงโปรแกรมการประยุกตใ์ช้งานฐานเวลาจริงทําเป็นนาฬิกาดิจิตอลแสดงผลผ่านจอ LCD 
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สรุปเนือ้หาสาระสําคัญ

ฐานเวลาจริง หมายถึง วงจรท่ีไมโครคอนโทรลเลอร์หรือระบบสมองกลฝังตัวต้องการใช้งาน เพ่ือ
อ่านค่าเวลา และกําหนดการทํางานต่างๆ ท่ีสัมพันธ์กับเวลา อาจใช้เพียงเวลาท่ีเป็นวินาที นาที หรืออาจ
ยาวนานเป็นชั่วโมง วัน เดือน และปี ซ่ึงหากระบบสมองกลฝังตัวต้องการค่าเวลาในหลักนาที (ไม่เกินชั่วโมง)
ส่วนใหญแ่ล้วจะใช้ไทเมอร์ในตวัของมันจัดการเรื่องนี้ แต่เม่ือใดท่ีต้องการใช้ค่าเวลาท่ียาวนานเป็น วัน เดือน ป ี
อุปกรณ์ท่ีต้องนํามาใช้งานร่วมด้วยนั่นคือ ไอซีฐานเวลานาฬิกาจริง ระบบฐานเวลา ท่ีแสดงเป็นค่าเวลาเพ่ือ
นํามาใช้งาน เป็นสิ่งสําคัญท่ีสามารถนําไปใช้ในอุปกรณ์อีเล็กโทรนิกส์ไดห้ลากหลาย ภายในไมโครคอนโทรเลอร์
เองก็มีไทเมอร์เพ่ือใช้ในการจับเวลา หรือนําไปใช้เป็นฐานเวลาจริงได้เช่นกัน แต่เนื่องจากไมโครคอนโทรเลอร์
สามารถทํางานได้ต่อเม่ือมีไฟเลีย้งเท่านั้น ดังนั้น การใช้ไทเมอร์ของไมโครคอนโทรลเลอร์ สร้างฐานเวลาจริงจึง
ไม่เหมาะสมในการแสดงค่าเวลา 

การต่อวงจรโมดูลฐานเวลาจริงกับไมโครคอนโทรลเลอร์ Arduino จะใช้ขาสัญญาณท้ังหมด 3 ขา 
เพ่ือต่อวงจรโมดูลฐานเวลาจริงกับไมโครคอนโทรลเลอร์ Arduino โดย ขา CLK ของโมดูลฐานเวลาจริงต่อกับ 
Pin 6 ของ Arduino ขา DAT ของโมดูลฐานเวลาจริงต่อกับ Pin 7 ของ Arduino และขา RST ของโมดูลฐาน
เวลาจริงตอ่กับ Pin 8 ของ Arduino 
 ในการเขียนโปรแกรมเพ่ือใช้งานโมดลูฐานเวลา DS1302 จําเป็นจะต้องติดตั้งไรบรารี่ลงไปก่อน หาก
ไม่ทําการติดตั้งจะไม่สามารถคอมไพล์โปรแกรมได้เพ่ือเขียนโปรแกรมเสร็จแล้วให้ อัพโหลดโค๊ดลงไป 2 ครั้ง 
ครั้งแรกเป็นการตั้งเวลา ส่วนครั้งท่ีสองเป็นการปิดคําสั่งตั้งเวลา โดยตัวค่าเวลาจะไปแสดงท่ีหน้าต่าง Serial 
Monitor โค๊ดโปรแกรมเพ่ือทดสอบการทํางาน 

การประยุกต์ใช้งานฐานเวลาจริงกับไมโครคอนโทรลเลอร์ สามารถนํามาประยุกต์ ทํา Smart Home 
ควบคุมเปิดปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ ภายในบ้านได้ ด้วยเวลา หรือจะนํามาทํา Smart Farm ควบคุมการจ่ายน้ํา
ในฟาร์มได้ โดยการตั้งเวลา หรือใช้เวลาควบคุม โดยมีตัวอย่างการประยุกต์ใช้งานฐานเวลาจริงกับ
ไมโครคอนโทรลเลอร ์
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