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1. ต าแหน่งขาโมดูล LCD  
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2. วงจรและการต่อประกอบ 

ข้อควรระวงั 
1. แรงดนั +5V ท่ีจ่ายเขา้ขา 28 ของ บอรด ์Arduino  อยา่ใหเ้กิน ในรูปน้ี ใชแ้หล่งจ่ายภายนอกเล้ียง LCD 

ต่างหากเน่ืองจาก แหล่งจ่ายจาก USB ไม่พอ  ถา้คอมพิวเตอร์เคร่ืองใหนพอ ก็ไม่จ  าเป็นตอ้งใช้ 
2. ขา 3 ของ LCD สามารถต่อลง GND ไดเ้ลยจะสวา่งท่ีสุด  ไม่ตอ้งใช ้R ปรับค่า  แต่ถา้สวา่งมากเกินไปให้

ใช ้R 2 ตวัท าเป็นวงจรแบ่งแรงดน้   
3. ขา 15 16 เป็นขาส าหรับไฟส่องหลงั  
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3. ฟังก์ช่ันของ ไลบรารี LiquidCrystal.h   

LCD Library  ส าหรับ Arduino  ดูรายละเอียดไดจ้าก http://arduino.cc/en/Reference/LiquidCrystal 
ฟังกช์ัน่ส าหรับ LCD 
•          LiquidCrystal lcd(RS, E, D4, D5, D6, D7); 
•          lcd.begin(16, 2);   แบบ 16ตวัอกัษร 2 บรรทดั 
•          lcd.print("hello, world!"); 
•          lcd.print(millis()/1000); 
•          lcd.noBlink(); 
•          lcd.blink(); 
•          lcd.noCursor(); 
•          lcd.cursor(); 
•          lcd.noDisplay(); 
•          lcd.display(); 
•          lcd.setCursor(0, 0);     // set the cursor to column 1, line 1 

4. การทดลอง 

 

 โปรแกรมที ่1 ใช้ไลบรารี LiquidCrystal.h  พิมพค์  าวา่ "Hello,world!"   ท่ีบรรทดัแรก (บรรทดัท่ี 0 ) คอลมัน์
แรก (คอลมัน์ท่ี 0)เป็นตน้ไป 
การทดลองท่ี 1 น้ียงัไม่ตอ้งต่อสวทิช์ทั้ง 4 ตวั    
ความหมายค าสั่ง LiquidCrystal lcd เป็นการก าหนดขา Arduino ท่ีจะต่อกบัขา LCD เรียงตามล าดบัดงัน้ี 
LiquidCrystal lcd(LCD pin =  RS, Enable, D4, D5, D6, D7)   
จากโปรแกรมก าหนดให้ 

 ขา RS ของ LCD ต่อกบัขา D2 ของ Arduino  
 ขา Enable ของ LCD ต่อกบัขา D3 ของ Arduino  
 ขา D4 ของ LCD ต่อกบัขา D4 ของ Arduino  
 ขา D5 ของ LCD ต่อกบัขา D5 ของ Arduino  
 ขา D6 ของ LCD ต่อกบัขา D6 ของ Arduino  
 ขา D7 ของ LCD ต่อกบัขา D7 ของ Arduino  

 
// include the lcd library code: 
#include <LiquidCrystal.h>   
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// initialize the library with the numbers of the interface pins 
LiquidCrystal lcd(2, 3, 4, 5, 6, 7); 
 
void setup() { 
  
  lcd.begin(16, 2);  //set up the LCD's number of columns and rows: 
  lcd.print("hello, world!");  // Print a message to the LCD. 
} 
Void loop() 
{ 
} 
 

 โปรแกรมที ่2 ใช้ไลบรารี LiquidCrystal.h  พิมพค์  าวา่ "Hello,world!"   ท่ีบรรทดัแรก (บรรทดัท่ี 0 ) คอลมัน์
แรก (คอลมัน์ท่ี 0)  และพิมพเ์วลาเป็นวนิาที ท่ีบรรทดัท่ี 2 เป็นตน้ไป 
การทดลองท่ี 1 น้ียงัไม่ตอ้งต่อสวทิช์ทั้ง 4 ตวั    
#include <LiquidCrystal.h> 
// initialize the library with the numbers of the interface pins 

LiquidCrystal lcd(2, 3, 4, 5, 6, 7); 
 

void setup() { 

  lcd.begin(16, 2);  //set up the LCD's number of columns and rows: 
  lcd.print("hello, world!");  // Print a message to the LCD. 

} 
 

void loop() { 
  lcd.setCursor(0, 1);  // set the cursor to column 0, line 1 

  lcd.print(millis()/1000);  // print the number of seconds since reset: 

} 

 โปรแกรมที ่3 อ่านค่าจากสวทิช์ sw1 ถึง sw4 ถา้สวทิช์ตวัใดกดใหพ้ิมพค์  าวา่ ON ถา้ตวัใดไม่กด ใหพ้ิมพค์  า
วา่ OFF  ขอ้ความเป็นตามรูป   
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**** โปรแกรมท่ีใหม้าน้ียงัไม่สมบูรณ์  ใหต่้อเติมใหส้มบูรณ์ **** 
 
#include <LiquidCrystal.h> 

// initialize the library with the numbers of the interface pins 
LiquidCrystal lcd(2, 3, 4, 5, 6, 7); 

unsigned char sw1 = 8;  //set sw1 pin 

………………………………; 
………………………………; 

………………………………; 
 

void setup() { 

  lcd.begin(16, 2);  //set up the LCD's number of columns and rows: 
  lcd.print("SW1 SW2 SW3 SW4");  // Print a message to the LCD. 

  pinMode(sw1, INPUT); 
  …………………………..…; 

  …………………………..…; 
  ………………………………; 

  digitalWrite(sw1, HIGH);  //internal pullup  

  ……………………………..…; 
  ………………………………..; 

  ………………………………..; 
} 

 

void loop() { 
  lcd.setCursor(0, 1);  // set the cursor to column 0, line 1 

 
  if(digitalRead(sw1)==0) lcd.print("ON  "); 

  else lcd.print("OFF ");  

  ………………………………………………………..; 
  ……………………………;    

  ………………………………………………………..; 
  ……………………………;    

  ………………………………………………………..; 
  ……………………………;    

} 

 
 

 

แลปเพิ่มเติมดจูาก 

https://sites.google.com/site/eplearn/arduino-project/02_arduino_lcd 
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