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FK-FA1412 บอรดทดลอง LED 6 ดวง และสวิตซ 6 ตัว หนา 1 
 

รหัสสินคา FK-FA1412 

ช่ือสินคา บอรดทดลอง LED 6 ดวง และสวิตซ 6 ตัว 

 บอรดชุดนี้ เปนบอรดที่ใชสําหรับในการทดลองเก่ียวกับการขับตัว LED และสวิตซ เพื่อใชสําหรับเปนพื้นฐานใน
การเขียนโปรแกรมการควบคุม นอกจากนี้ตัวบอรดยังสามารถนําตัวเซ็นเซอรตางๆ มาตอใชงานได เชน ตัววัดอุณหภูมิ,ตัว
วัดความช้ืน,โมดูลตัวรับอินฟาเรด,โมดูลอัลตราโซนิค เปนตน  บอรดนี้สามารถดัดแปลงและพัฒนาสูวงจรอื่นๆ ในรูปแบบ
ตางๆ เชน วงจรวัดระยะทาง,วงจรวัดความช้ืน เปนตน 

 คุณสมบัติของบอรด 

 1.ใชแหลงจายไฟจากบอรดไมโครคอนโทรลเลอรไดโดยตรง 

 2.สามารถใชกับบอรดไมโครคอนโทรลเลอรได เชน บอรด Arduino UNO R3 เปนตน 

 3.ภายในวงจรประกอบดวยวงจร 3 สวน ไดแก ชุด LED จํานวน 6 ชุด, สวิตซ จํานวน 6 ตัว และจุดตอเซ็นเซอร
ตางๆ เชน ตัววัดอุณหภูมิ,ตัววัดความช้ืน,ตัวรับ Infrared เปนตน 

 4.ขนาดแผนวงจรพิมพ : 2.80x2.07 นิ้ว 

 การทํางานของวงจร 

 ตัววงจรจะประกอบไปดวย 3 สวนใหญๆ ดวยกัน คือ สวนแรก วงจรสวิตซจะสวิตซทั้งหมด 6 ตัว ซ่ึงตอกับพอรต 
A1,P2,P4,P7,P8 และ P12 

 สวนที่สอง วงจร LED โดยในสวนนี้ จะใชพอรต P3,P5,P6,P9,P10 และ P11 

 สวนที่สาม เปนสวนที่ใชสําหรับตอกับตัวเซ็นเซอรตางๆ โดย  

-CON1 ใชสําหรับตอกับตัววัดความช้ืน DHT11,DHT22 หรือโมดูลอัลตราโซนิค HC-SR04 ได ซ่ึงส่ือสารผาน
พอรต P2 และ P3 โดยถาใชกับตัววัดความช้ืน ใหทําการจ๊ัมตัวจ๊ัมเปอร ที่ตําแหนง JP4 และ JP5 แตถาตองการใชกับ
โมดูลอัลตราโซนิค ใหทําการถอดตัวจ๊ัมเปอร ที่ตําแหนง JP4 และ JP5 ออก 

-CON2 ใชสําหรับตอตัววัดอุณหภูมิ เชน เบอร 18B20 เปนตน โดยส่ือสารผานพอรต A4 

-CON3 ใชสําหรับตอกับโมดูลตัวรับอินฟาเรด โดยส่ือสารผานพอรต A5 
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รูปที่ 1 แสดงวงจรบอรดทดลอง FK1412 

การประกอบวงจร 

 รูปการลงอุปกรณ แสดงไวในรูปที่ 2 ในการประกอบวงจร ควรจะเร่ิมจากอุปกรณที่มีความสูงที่นอยที่สุดกอน 
เพื่อความสวยงามและการประกอบที่งาย โดยเร่ิมจากตัวตานทานและไลความสูงไปเร่ือยๆ สําหรับตัว LED ควรระมัดระวัง
ในการใส กอนการใสอุปกรณเหลานี้จะตองใหขั้วที่แผนวงจรพิมพกับตัวอุปกรณใหตรงกัน วิธีการดูขั้วและการใสอุปกรณ
นั้น ไดแสดงไวในรูปที่ 3 แลว ในการบัดกรีใหใชหัวแรงขนาดไมเกิน 40 วัตต และใชตะก่ัวบัดกรีที่มีอัตราสวนของดีบุกและ
ตะก่ัวอยูระหวาง 60/40 รวมทั้งจะตองมีน้ํายาประสานอยูภายในตะก่ัวดวย หลังจากที่ไดใสอุปกรณและบัดกรีเรียบรอย
แลว ใหทําการตรวจสอบความถูกตองอีกคร้ัง เพื่อใหเกิดความม่ันใจแกตัวเราเอง แตถาเกิดใสอุปกรณผิดตําแหนง ควรใชที่
ดูดตะก่ัวหรือลวดซับตะก่ัว เพือปองกันความเสียหายที่อาจจะเกิดกับลายวงจรพิมพได 
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รูปที่ 2 แสดงการตําแหนงการใสอุปกรณลงบนแผนวงจรพิมพและลายแผนวงจรพิมพ 

 
รูปที่ 3 การใสอุปกรณลงบนแผนวงจรพิมพ 

อุปกรณที่ใชในการเขียนโปรแกรมเพ่ือทดสอบบอรด 

 1.FK-FA1412 บอรดทดลอง LED 6 ดวง และสวิตซ 6 ตัว  จํานวน     1 บอรด 

 2.บอรดไมโครคอนโทรลเลอร เชน บอรด Arduino UNO R3 จํานวน     1 บอรด 

 3.สาย USB       จํานวน     1 เสน 

FUTURE KIT 
FK1412-1 
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 4.คอมพิวเตอร      จํานวน     1 เคร่ือง 

 5.โปรแกรมที่ใชในการเขียนคําส่ัง (ในที่นี้ใชโปรแกรม Arduino) จํานวน     1  โปรแกรม 

 

การทดสอบบอรด Arduino UNO R3 

 1.ทําการตอสาย USB เขากับพอรต USB ของคอมพิวเตอรและพอรต USB ของบอรด Arduino UNO R3 

 

รูปที่ 4 แสดงการตอสาย USB กับบอรด Arduino 

 2.เปดโปรแกรม Arduino โดยการดับเบิ้ลคล๊ิกที่ไอคอน arduino จากนั้นเรียกโปรแกรม TEST ในโฟเดอร EX 

โดยเขาไปที่ File จากนั้นเลือก Open เขาไปที่โฟเดอร EX แลวเลือกโฟเดอร TEST คล๊ิกเลือกไฟล TEST 

 

รูปที่ 5 แสดงการเปดโปรแกรม Arduino 
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รูปที่ 6 แสดงการเรียกโปรแกรม TEST 

 3.ทําการโหลดโปรแกรม TEST ลงไปยังบอรด Arduino 

 

รูปที่ 7 แสดงการโหลดโปรแกรม TEST 

 4.เม่ือโหลดโปรแกรมเสร็จ สังเกตที่บอรด Arduino จะเห็นตัว LED L ที่อยูบนบอรดกระพริบ แสดงวา บอรด 
Arduino พรอมใชงาน 

 

รูปที่ 8 แสดงตําแหนง LED L บนบอรด Arduino 
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รายละเอียดโปรแกรม TEST โปรแกรมไฟกระพริบ ทดสอบบอรด Aduino UNO R3 

void setup() { 

  pinMode(13, OUTPUT); // กําหนดใหขา 13 เปนขา OUTPUT 

} 

void loop() { 

  digitalWrite(13, HIGH);  // กําหนดให LED ขา 13 ติด 

  delay(1000);                // หนวงเวลา 1 วินาที 

  digitalWrite(13, LOW);             // กําหนดให LED ขา 13 ดับ 

  delay(1000);                               // หนวงเวลา 1 วินาที 

 } 

การตอวงจรเขากับบอรด Arduino UNO R3 

 ทําการเสียบบอรด FK1412 เขากับบอรด Arduino UNO R3 ตามรูปที่ 9  

 

รูปที่ 9 แสดงการประกอบบอรดทดลอง FK1412 กับบอรด Arduino UNO R3 

 การเขียนโปรแกรม 

1.ทําการตอบอรด Arduino UNO R3 เขากับบอรดทดลอง ตามหัวขอ การตอวงจรเขากับบอรด Arduino 
UNO R3  

2.ตอสาย USB เขากับพอรต USB ของคอมพิวเตอรและพอรต USB ของบอรด Arduino UNO R3  
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รูปที่ 10 แสดงการตอสาย USB 

 
3.เปดโปรแกรม Arduino โดยการดับเบิ้ลคล๊ิกที่ไอคอน arduino จากนั้นเรียกโปรแกรม LAB1412-1 ในโฟเดอร EX โดย
เขาไปที่ File จากนั้นเลือก Open เขาไปที่โฟเดอร EX แลวเลือกโฟเดอร FK1412 เขาไปที่โฟเดอร LAB1412-1 คล๊ิกเลือก
ไฟล LAB1412-1 

 

 

รูปที่ 11 แสดงการเปดโปรแกรม Arduino 

      

รูปที่ 12 แสดงการเรียกโปรแกรม LAB1412-1  

4.ทําการโหลดโปรแกรม LAB1412-1 ลงไปยังบอรด Arduino  
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รูปที่ 13 แสดงการโหลดโปรแกรม LAB1412-1 

5. เม่ือโหลดโปรแกรมเสร็จ สังเกตที่บอรดทดลอง FK1412 จะเห็นไฟติดไลดวงทั้งหมดไปเร่ือยๆ แสดงวาวงจรใน
สวนของ LED ใชงานได 

6.นําตัว LED TEST มาเสียบลงที่จุด CON3 โดยขาที่ตอตัวตานทานเสียบลงที่ตําแหนง G และขาเปลาของตัว 
LED TEST เสียบที่ตําแหนง A5 แลวเรียกโปรแกรม LAB1412-2 ในโฟเดอร FK1412 จากนั้นทําการโหลดโปรแกรม 
LAB1412-2 ลงไปยังบอรด Arduino สังเกต LED TEST จะกระพริบ จากนั้นใหถอด LED TEST ออกและนําไปเสียบที่ 
CON2 โดยทําเหมือน CON3 แตเปล่ียนจากตําแหนง A5 เปน A4 สังเกต LED TEST จะกระพริบ และจึงถอด LED TEST 

ออก และนําไปเสียบที่ CON4 โดยขาทีไ่มไดตอตัวตานทาน ใหเสียบที่ตําแหนง A0 สังเกต LED TEST จะกระพริบ และจึง
ถอด LED TEST ออก จากนั้นนําไปเสียบที่ CON1 โดยขาที่ไมไดตอตัวตานทาน ใหเสียบที่ตําแหนง A2 และไลไปตําแหนง 
A3 ตามลําดับ ถาเสียบ LED TEST แลว ปรากฏวา LED กระพริบ แสดงวาใชงานได 

 

รูปที่ 14 แสดงการเรียกโปรแกรม LAB1412-2 
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รูปที่ 15  แสดงการโหลดโปรแกรม LAB1412-2 

8.เรียกโปรแกรม LAB1412-3 ในโฟเดอร FK1412 จากนั้นทําการโหลดโปรแกรม LAB1412-3 ลงไปยังบอรด 
Arduino 

 

รูปที่ 16 แสดงการเรียกโปรแกรม LAB1412-3 

9.ทําการกดสวิตซ SW1 คางเอาไว สังเกต LED1 P11 จะติด เม่ือปลอยสวิตซ SW1 สังเกต LED1 P11 จะดับ 

10.ทําการกดสวิตซ SW2 คางเอาไว สังเกต LED2 P10 จะติด เม่ือปลอยสวิตซ SW2 สังเกต LED2 P10 จะดับ 

11.ทําการกดสวิตซ SW3 คางเอาไว สังเกต LED3 P9 จะติด เม่ือปลอยสวิตซ SW3 สังเกต LED3 P9 จะดับ 

12.ทําการกดสวิตซ SW4 คางเอาไว สังเกต LED4 P6 จะติด เม่ือปลอยสวิตซ SW4 สังเกต LED4 P6 จะดับ 

13.ทําการกดสวิตซ SW5 คางเอาไว สังเกต LED5 P5 จะติด เม่ือปลอยสวิตซ SW5 สังเกต LED5 P5 จะดับ 
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14.ทําการกดสวิตซ SW6 คางเอาไว สังเกต LED6 P3 จะติด เม่ือปลอยสวิตซ SW6 สังเกต LED6 P3 จะดับ 

15.เม่ือทําการทดลองตามขอ 9-14 แลวเปนไปตามนั้น แสดงวา วงจรใชงานได 

 

รายละเอียดโปรแกรม LAB1412-1 โปรแกรมไฟกระพริบ LED 

void setup() { 

  pinMode(11, OUTPUT);        // กําหนดใหขา P11 เปนขา OUTPUT 

  pinMode(10, OUTPUT);       // กําหนดใหขา P10 เปนขา OUTPUT 

  pinMode(9, OUTPUT);      // กําหนดใหขา P9 เปนขา OUTPUT 

  pinMode(6, OUTPUT);        // กําหนดใหขา P6 เปนขา OUTPUT 

  pinMode(5, OUTPUT);       // กําหนดใหขา P5 เปนขา OUTPUT 

  pinMode(3, OUTPUT);       // กําหนดใหขา P3 เปนขา OUTPUT 

} 

void loop() { 

  digitalWrite(11, HIGH);    // กําหนดให LED ขา P11 ติด 

  delay(1000);                // หนวงเวลา 1 วินาที 

  digitalWrite(11, LOW);     // กําหนดให LED ขา P11 ดับ 

  delay(1000);                // หนวงเวลา 1 วินาที 

  digitalWrite(10, HIGH);    // กําหนดให LED ขา P10 ติด 

  delay(1000);                // หนวงเวลา 1 วินาที 

  digitalWrite(10, LOW);     // กําหนดให LED ขา P10 ดับ 

  delay(1000);                // หนวงเวลา 1 วินาที 

  digitalWrite(9, HIGH);    // กําหนดให LED ขา P9 ติด 

  delay(1000);                // หนวงเวลา 1 วินาที 

  digitalWrite(9, LOW);      // กําหนดให LED ขา P9 ดับ 
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  delay(1000);                // หนวงเวลา 1 วินาที 

  digitalWrite(6, HIGH);     // กําหนดให LED ขา P6 ติด 

  delay(1000);                // หนวงเวลา 1 วินาที 

  digitalWrite(6, LOW);     // กําหนดให LED ขา P6 ดับ 

  delay(1000);                // หนวงเวลา 1 วินาที 

  digitalWrite(5, HIGH);    // กําหนดให LED ขา P5 ติด 

  delay(1000);                // หนวงเวลา 1 วินาที 

  digitalWrite(5, LOW);     // กําหนดให LED ขา P5 ดับ 

  delay(1000);                // หนวงเวลา 1 วินาที 

  digitalWrite(3, HIGH);    // กําหนดให LED ขา P3 ติด 

  delay(1000);                // หนวงเวลา 1 วินาที 

  digitalWrite(3, LOW);     // กําหนดให LED ขา P3 ดับ 

  delay(1000);                // หนวงเวลา 1 วินาที 

} 

การทํางานของโปรแกรม LAB1412-1 

การทํางานจะเร่ิมจากโปรแกรมจะทําการกําหนดขา P3,P5,P6,P9,P10,P11 เปนขา OUTPUT จากนั้นจะ
กําหนดให LED ที่ขา P3 ติด 1 วินาที และดับ 1 วินาที แลวที่ขา P5 ก็จะเร่ิมติด 1 วินาที และดับ 1 วินาที ตอไปจะเปนขา 
P6 ก็จะเร่ิมติด 1 วินาที และวน 1 วินาที ตอไปจะเปนขา P9 ก็จะเร่ิมติด 1 วินาที และวน 1 วินาที ตอไปจะเปนขา P10 ก็
จะเร่ิมติด 1 วินาที และวน 1 วินาที ตอไปจะเปนขา P11 ก็จะเร่ิมติด 1 วินาที และวน 1 วินาที เม่ือทํางานเสร็จแลว ก็จะ
กลับไปเร่ิมที่ขา P3 ใหม 

หมายเหตุ: ในกรณีที่ตองการให LED ติดและดับเร็วขึ้น สามารถลดคาตัวเลขในวงเล็บที่คําส่ัง delay ลง โดย
หนวยของตัวเลขนี้คือ มิลลิวินาที 

 

รายละเอียดโปรแกรม LAB1412-2 โปรแกรมทดสอบคอนเน็คเตอร CON1-CON4 

void setup() { 
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 pinMode(A0, OUTPUT);   // กําหนดใหขา A0 เปนขา OUTPUT   

pinMode(A2, OUTPUT);   // กําหนดใหขา A2 เปนขา OUTPUT 

  pinMode(A3, OUTPUT);  // กําหนดใหขา A3 เปนขา OUTPUT 

  pinMode(A4, OUTPUT);  // กําหนดใหขา A4 เปนขา OUTPUT 

  pinMode(A5, OUTPUT);  // กําหนดใหขา A5 เปนขา OUTPUT 

} 

void loop() { 

digitalWrite(A0, HIGH);     // กําหนดให LED ขา A0 ติด 

digitalWrite(A2, HIGH);     // กําหนดให LED ขา A2 ติด 

  digitalWrite(A3, HIGH);     // กําหนดให LED ขา A3 ติด 

  digitalWrite(A4, HIGH);     // กําหนดให LED ขา A4 ติด 

  digitalWrite(A5, HIGH);    // กําหนดให LED ขา A5 ติด 

  delay(1000);                 // หนวงเวลา 1 วินาที 

digitalWrite(A0, LOW);      // กําหนดให LED ขา A0 ดับ 

  digitalWrite(A2, LOW);      // กําหนดให LED ขา A2 ดับ 

  digitalWrite(A3, LOW);      // กําหนดให LED ขา A3 ดับ 

  digitalWrite(A4, LOW);      // กําหนดให LED ขา A4 ดับ 

  digitalWrite(A5, LOW);      // กําหนดให LED ขา A5 ดับ 

  delay(1000);                 // หนวงเวลา 1 วินาที 

} 

การทํางานของโปรแกรม LAB1411-2 

การทํางานจะเร่ิมจากโปรแกรมจะทําการกําหนดขา A0,A2-A5 เปนขา OUTPUT จากนั้นจะกําหนดให LED ที่
ขา A0,A2-A5 ติด 1 วินาที และดับ 1 วินาที เม่ือทํางานเสร็จแลว ก็จะกลับไปเร่ิมใหม 
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หมายเหตุ: ในกรณีที่ตองการให LED ติดและดับเร็วขึ้น สามารถลดคาตัวเลขในวงเล็บที่คําส่ัง delay ลง โดย
หนวยของตัวเลขนี้คือ มิลลิวินาที 

 

รายละเอียดโปรแกรม LAB1412-3 โปรแกรมทดสอบสวิตซ 

void setup() { 

  pinMode(11, OUTPUT);    // กําหนดใหขา P11 เปนขา OUTPUT 

  pinMode(10, OUTPUT);    // กําหนดใหขา P10 เปนขา OUTPUT 

  pinMode(9, OUTPUT);    // กําหนดใหขา P9 เปนขา OUTPUT 

  pinMode(6, OUTPUT);    // กําหนดใหขา P6 เปนขา OUTPUT 

  pinMode(5, OUTPUT);    // กําหนดใหขา P5 เปนขา OUTPUT 

  pinMode(3, OUTPUT);    // กําหนดใหขา P3 เปนขา OUTPUT 

  pinMode(12, INPUT_PULLUP);  // กําหนดใหขา P12 เปนขา INPUT และใชฟงกช่ัน Pull up 

  pinMode(8, INPUT_PULLUP);  // กําหนดใหขา P8 เปนขา INPUT และใชฟงกช่ัน Pull up 

  pinMode(7, INPUT_PULLUP);  // กําหนดใหขา P7 เปนขา INPUT และใชฟงกช่ัน Pull up 

  pinMode(4, INPUT_PULLUP);   // กําหนดใหขา P4 เปนขา INPUT และใชฟงกช่ัน Pull up 

  pinMode(2, INPUT_PULLUP);   // กําหนดใหขา P2 เปนขา INPUT และใชฟงกช่ัน Pull up 

pinMode(A1, INPUT_PULLUP);   // กําหนดใหขา A1 เปนขา INPUT และใชฟงกช่ัน Pull up 

} 

void loop() { 

  int SW6 = digitalRead(A1);  // กําหนดให SW6 เปนตัวแปรการอานคาที่ขา A1 

  int SW5 = digitalRead(2);  // กําหนดให SW5 เปนตัวแปรการอานคาที่ขา P2 

  int SW4 = digitalRead(4);  // กําหนดให SW4 เปนตัวแปรการอานคาที่ขา P4 

  int SW3 = digitalRead(7);  // กําหนดให SW3 เปนตัวแปรการอานคาที่ขา P7 

  int SW2 = digitalRead(8);  // กําหนดให SW2 เปนตัวแปรการอานคาที่ขา P12 
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  int SW1 = digitalRead(12);  // กําหนดให SW1 เปนตัวแปรการอานคาที่ขา P8 

  if (SW6 == LOW) { digitalWrite(3, HIGH); } else { digitalWrite(3, LOW); } 

// ถา SW6 ถูกกด (มีสภาวะเปน LOW) ตัว LED ที่ขา P3 จะติด แตถาไมถูกกด (มีสภาวะเปน HIGH) ตัว LED 

ที่ขา P3 จะดับ 

  if (SW5 == LOW) { digitalWrite(5, HIGH); } else { digitalWrite(5, LOW); } 

// ถา SW5 ถูกกด (มีสภาวะเปน LOW) ตัว LED ที่ขา P5 จะติด แตถาไมถูกกด (มีสภาวะเปน HIGH) ตัว LED 

ที่ขา P5 จะดับ 

  if (SW4 == LOW) { digitalWrite(6, HIGH); } else { digitalWrite(6, LOW); } 

// ถา SW4 ถูกกด (มีสภาวะเปน LOW) ตัว LED ที่ขา P6 จะติด แตถาไมถูกกด (มีสภาวะเปน HIGH) ตัว LED 

ที่ขา P6 จะดับ 

  if (SW3 == LOW) { digitalWrite(9, HIGH); } else { digitalWrite(9, LOW); } 

// ถา SW3 ถูกกด (มีสภาวะเปน LOW) ตัว LED ที่ขา P9 จะติด แตถาไมถูกกด (มีสภาวะเปน HIGH) ตัว LED 

ที่ขา P9 จะดับ 

  if (SW2 == LOW) { digitalWrite(10, HIGH); } else { digitalWrite(10, LOW); } 

// ถา SW2 ถูกกด (มีสภาวะเปน LOW) ตัว LED ที่ขา P10 จะติด แตถาไมถูกกด (มีสภาวะเปน HIGH) ตัว 
LED ที่ขา P10 จะดับ 

  if (SW1 == LOW) { digitalWrite(11, HIGH); } else { digitalWrite(11, LOW); } 

// ถา SW1 ถูกกด (มีสภาวะเปน LOW) ตัว LED ที่ขา P11 จะติด แตถาไมถูกกด (มีสภาวะเปน HIGH) ตัว 
LED ที่ขา P11 จะดับ 

} 

การทํางานของโปรแกรม LAB1412-3 

การทํางานจะเร่ิมจากโปรแกรมจะทําการกําหนดขา P3,P5,P6,P9,P10,P11 เปนขา OUTPUT และขา 
A1,P2,P4,P7,P8,P12 เปนขา INPUT สําหรับขา A1,P2,P4,P7,P8,P12 นั้น นอกจากจะกําหนดเปน INPUT แลว ยังมี
การเรียกใชฟงกช่ัน Pull Up ดวย 

ถามีการกดสวิตซ SW6 ที่ขา A1 คางไว ตัว LED6 จะติด แตเม่ือปลอยสวิตซ SW6 ตัว LED6 จะดับ 

ถามีการกดสวิตซ SW5 ที่ขา P2 คางไว ตัว LED5 จะติด แตเม่ือปลอยสวิตซ SW5 ตัว LED5 จะดับ 

ถามีการกดสวิตซ SW4 ที่ขา P4 คางไว ตัว LED4 จะติด แตเม่ือปลอยสวิตซ SW4 ตัว LED4 จะดับ 
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ถามีการกดสวิตซ SW3 ที่ขา P7 คางไว ตัว LED3 จะติด แตเม่ือปลอยสวิตซ SW3 ตัว LED3 จะดับ 

ถามีการกดสวิตซ SW2 ที่ขา P8 คางไว ตัว LED2 จะติด แตเม่ือปลอยสวิตซ SW2 ตัว LED2 จะดับ 

ถามีการกดสวิตซ SW1 ที่ขา P12 คางไว ตัว LED1 จะติด แตเม่ือปลอยสวิตซ SW1 ตัว LED1 จะดับ 


