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รหัสสินคา FK-FA1417 

ช่ือสินคา บอรดทดลอง REAL TIME CLOCK (RTC) 

 บอรดชุดนี้ เปนบอรดที่ใชสําหรับในการทดลองเก่ียวกับฐานเวลา หรือที่เรียกวา REAL TIME CLOCK (RTC) 

โดยวงจรนี้ นิยมนําไปใชเก่ียวกับการบันทึกคาตางๆ ที่นําเวลาและวันที่มาบันทึกคา เพื่อเปนการเก็บประวัติในชวงเวลา
ตางๆ นอกจากนี้ตัวบอรดยังสามารถนําตัวเซ็นเซอรตางๆ มาตอใชงานได เชน ตัววัดอุณหภูมิ,ตัววัดความช้ืน,โมดูลตัวรับ
อินฟาเรด,โมดูลอัลตราโซนิค เปนตน  บอรดนี้สามารถนําไปรวมกับวงจรอื่นๆ ได เชน DATA LOGGER, วงจรบันทึก
อุณหภูมิในชวงเวลาตางๆ เปนตน 

 คุณสมบัติของบอรด 

 1.ใชแหลงจายไฟจากบอรดไมโครคอนโทรลเลอรไดโดยตรง 

 2.สามารถใชกับบอรดไมโครคอนโทรลเลอรได เชน บอรด Arduino UNO R3 เปนตน 

 3.ภายในวงจรประกอบดวยวงจร 4 สวน ไดแก ชุด RTC จํานวน 1 ชุด, สวิตซ จํานวน 3 ตัว,LED จํานวน 3 ชุด 
และจุดตอเซ็นเซอรตางๆ เชน ตัววัดอุณหภูมิ,ตัววัดความช้ืน,ตัวรับ Infrared เปนตน 

 4.ขนาดแผนวงจรพิมพ : 2.15x2.05 นิ้ว 

 การทํางานของวงจร 

 ตัววงจรจะประกอบไปดวย 4 สวนใหญๆ ดวยกัน  

 สวนแรก ชุด REAL TIME CLOCK (RTC) เปนวงจรที่ทําหนาที่เปนฐานเวลาอางอิงใหกับวงจรอื่น โดยใชไอซี
เบอร DS1307 เปนตัวปรับฐานเวลาใหตรง ซ่ึงจะใชถานแบ็คอัพ ขนาด 3 โวลท เปนตัวจายไฟใหกับตัวไอซี (ตัวไอซีกิน
กระแสนอยมาก ทําใหสามารถทํางานไดเปนเวลานาน) สําหรับขาที่นําไปใชงานของไอซี DS1307 นั้น จะมีอยูดวยกัน 3 
ขา ไดแก ขา DATA (ขาที่ 5 ของไอซี DS1307) จะตออยูกับขา A4 ของบอรด Arduino,  ขา CLOCK (ขาที่ 6 ของไอซี 
DS1307) จะตออยูกับขา A5 ของบอรด Arduino และขา OUT (ขาที่ 7 ของไอซี DS1307) จะตออยูกับขา A3 ของบอรด 
Arduino 

สวนที่สอง วงจรสวิตซจะสวิตซทั้งหมด 3 ตัว ซ่ึงตอกับพอรต P10,P11 และ P12 

สวนที่สาม วงจร LED จะสวิตซทั้งหมด 2 ตัว ซ่ึงตอกับพอรต P4,P6 และ P7 

 สวนที่สี่ เปนสวนที่ใชสําหรับตอกับตัวเซ็นเซอรตางๆ โดย  

-CON1 ใชสําหรับตอกับตัววัดความช้ืน DHT11,DHT22 หรือโมดูลอัลตราโซนิค HC-SR04 ได ซ่ึงส่ือสารผาน
พอรต P8 และ P9 โดยถาตองการใชกับตัววัดความช้ืน ใหทําการจ๊ัมตัวจ๊ัมเปอร ที่ตําแหนง JP8 และ JP9 แตถาตองการใช
กับโมดูลอัลตราโซนิค ใหทําการถอดตัวจ๊ัมเปอร ที่ตําแหนง JP8 และ JP9 ออก 
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-CON2 ใชสําหรับตอตัววัดอุณหภูมิ เชน เบอร 18B20 เปนตน โดยส่ือสารผานพอรต P3 

-CON3 ใชสําหรับตอกับโมดูลตัวรับอินฟาเรด โดยส่ือสารผานพอรต P2 

 

รูปที่ 1 แสดงวงจรบอรดทดลอง FK1417 

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 เพื่อปองกันความเสียหายที่อาจจะเกิดกับลายวงจรพิมพได 
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รูปที่ 2 แสดงการตําแหนงการใสอุปกรณลงบนแผนวงจรพิมพและลายแผนวงจรพิมพ 

 

รูปที่ 3 การใสอุปกรณลงบนแผนวงจรพิมพ 
 

FUTURE KIT 
FK1417-1 
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อุปกรณที่ใชในการเขียนโปรแกรมเพ่ือทดสอบบอรด 

 1.FK-FA1417 บอรดทดลอง REAL TIME CLOCK (RTC)  จํานวน     1 บอรด 

 2.บอรดไมโครคอนโทรลเลอร เชน บอรด Arduino UNO R3 จํานวน     1 บอรด 

 3.สาย USB       จํานวน     1 เสน 

 4.คอมพิวเตอร      จํานวน     1 เคร่ือง 

 5.โปรแกรมที่ใชในการเขียนคําส่ัง (ในที่นี้ใชโปรแกรม Arduino) จํานวน     1  โปรแกรม 

 6.ถานกระดุม ขนาด 3 โวลท เบอร CR2032   จํานวน        1 กอน 

 

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 FK1417 เขากับบอรด Arduino UNO R3 ตามรูปที่ 9 และการใสถานกระดุมลงในบอรด 
FK1417 ตามรูปที่ 10 

 

รูปที่ 9 แสดงการประกอบบอรดทดลอง FK1416 กับบอรด Arduino UNO R3 
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รูปที่ 10 แสดงการใสถานกระดุมลงที่บอรด FK1417 

 การเขียนโปรแกรม 

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

2.ตอสาย USB เขากับพอรต USB ของคอมพิวเตอรและพอรต USB ของบอรด Arduino UNO R3  

 

รูปที่ 11 แสดงการตอสาย USB 

3.เปดโปรแกรม Arduino โดยการดับเบิ้ลคล๊ิกที่ไอคอน arduino จากนั้นเรียกโปรแกรม LAB1417-1 ในโฟ
เดอร EX โดยเขาไปที่ File จากนั้นเลือก Open เขาไปที่โฟเดอร EX แลวเลือกโฟเดอร FK1417 แลวเขาที่โฟเดอร 
LAB1417-1 คล๊ิกเลือกไฟล LAB1417-1 

 

รูปที่ 12 แสดงการเปดโปรแกรม Arduino 
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รูปที่ 13 แสดงการเรียกโปรแกรม LAB1417-1  

4.ทําการโหลดโปรแกรม LAB1416-1 ลงไปยังบอรด Arduino  

 

รูปที่ 14 แสดงการโหลดโปรแกรม LAB1417-1 

5. เม่ือโหลดโปรแกรมเสร็จ ใหทําการเรียกฟงกช่ัน Serial Monitor ที่อยูในโปรแกรม Arduino ขึ้นมา โดยเขา
ไปที่ Tools ซ่ึงอยูตรงแถบ Menu Bar จากนั้นเลือกที่ Serial Monitor จะปรากฏกรอบหนาตางขึ้นมาตามรูปที่  ภายใน
หนาตางจะแสดงเวลาและวันที่ขึ้นมา (โดยวันและเวลาดังกลาวเปนการฐานขอมูลเกา ถาตองการใหวันและเวลาตรงกับ
ปจจุบัน จะตองเขียนโปรแกรม เพื่อทําการต้ังฐานเวลาใหมอีกคร้ัง) ถามีขอความแสดงเปนวันและแวลา แสดงวา วงจร 
RTC ใชงานได 
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6.นําตัว LED TEST มาเสียบลงที่จุด CON3 โดยขาที่ตอตัวตานทานเสียบลงที่ตําแหนง G และขาเปลาของตัว 
LED TEST เสียบที่ตําแหนง P2 แลวเรียกโปรแกรม LAB1417-2 ในโฟเดอร FK1417 จากนั้นทําการโหลดโปรแกรม 
LAB1417-2 ลงไปยังบอรด Arduino สังเกต LED TEST จะกระพริบ จากนั้นใหถอด LED TEST ออกและนําไปเสียบที่ 
CON2 โดยทําเหมือน CON3 แตเปล่ียนจากตําแหนง P2 เปน P3 สังเกต LED TEST จะกระพริบ และจึงถอด LED TEST 

ออก จากนั้นนําไปเสียบที่ CON1 โดยขาที่ไมไดตอตัวตานทาน ใหเสียบที่ตําแหนง P8 และไลไปตําแหนง P9 ตามลําดับ 
ถาเสียบ LED TEST แลว ปรากฏวา LED กระพริบ แสดงวาจุดคอนเน็คเตอรตางๆ ใชงานได 

 

รูปที่ 15 แสดงการเรียกโปรแกรม LAB1417-2 

 

รูปที่ 16 แสดงการโหลดโปรแกรม LAB1417-2 

7.เรียกโปรแกรม LAB1417-3 ในโฟเดอร FK1417 จากนั้นทําการโหลดโปรแกรม LAB1417-3 ลงไปยังบอรด 
Arduino 



บริษัท ฟวเจอรคิท มารเก็ตต้ิง จํากัด 25 ซ.โพธิ์แกว 3 คลองจั่น บางกะป กรุงเทพฯ 10240                                          
โทรศัพท 0-29497366-7 โทรสาร 0-2949-7369 เว็บไซค www.futurekit.com 

 

FK-FA1417 บอรดทดลอง REAL TIME CLOCK (RTC) Page 10 
 

 

รูปที่ 17 แสดงการเรียกโปรแกรม LAB1417-3 

8.ทําการกดสวิตซ SW1 คางเอาไว สังเกต LED1 จะติด เม่ือปลอยสวิตซ SW1 สังเกต LED1 จะดับ 

9.ทําการกดสวิตซ SW2 คางเอาไว สังเกต LED2 จะติด เม่ือปลอยสวิตซ SW2 สังเกต LED2 จะดับ 

10.ทําการกดสวิตซ SW3 คางเอาไว สังเกต LED3 จะติด เม่ือปลอยสวิตซ SW3 สังเกต LED3 จะดับ 

11.เม่ือทําการทดลองตามขอ 8-10 แลวเปนไปตามนั้น แสดงวา วงจรในสวนของสวิตซใชงานได 

 

รายละเอียดโปรแกรม LAB1417-1 โปรแกรมทดสอบ REAL TIME CLOCK (RTC) 

#include <Wire.h>   // เรียกใชงาน Libraries Wire.h 

void setup() 

{ 

  Wire.begin();    // ใชงาน I2C 

  Serial.begin(9600);  // กําหนด Band rate มีคาเทากับ 9600 บิทตอวินาที 

} 

void loop() 

{ 

  Wire.beginTransmission(0x68);  // กําหนดตําแหนงแอดเดรสเร่ิมตนในการสงคาที่ 0x68 

  Wire.write(0); 
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  Wire.endTransmission(); 

 

  Wire.requestFrom(0x68, 7);   // ทําการสงคาออกไป 7 ไบท 

  byte second = Wire.read(); 

  byte minute = Wire.read(); 

  byte hour = Wire.read(); 

  byte day = Wire.read(); 

  byte date = Wire.read(); 

  byte month = Wire.read(); 

  byte year = Wire.read(); 

 

  // แสดงช่ัวโมง, นาที, วินาที 

  Serial.print("The time is ");    // แสดงขอความ “The time is” 

  if (hour < 10) Serial.print("0"); 

  Serial.print(hour,HEX);     

  Serial.print(":");    // แสดงขอความ “:” 

  if (minute < 10) Serial.print("0"); 

  Serial.print(minute, HEX); 

  Serial.print(":");    // แสดงขอความ “:” 

  if (second < 10) Serial.print("0"); 

  Serial.println(second, HEX); 

   

  // แสดงวัน,เดือน,ป 

  Serial.print("The date is ");    // แสดงขอความ “The date is” 

  if (date < 10) Serial.print("0"); 

  Serial.print(date,HEX);     

  Serial.print("-");    // แสดงขอความ “-” 
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  if (month < 10) Serial.print("0"); 

  Serial.print(month, HEX); 

  Serial.print("-");    // แสดงขอความ “-” 

  Serial.print("20"); 

  if (year < 10) Serial.print("0"); 

  Serial.println(year, HEX); 

  Serial.println();   // เวนบรรทัดการแสดงผล 

  delay(1000);    // หนวงเวลาการแสดงผล 1 วินาที 

}  

การทํางานของโปรแกรม LAB1417-1 

การทํางานจะเร่ิมจากโปรแกรมการเรียก Library Wire.h ในโปรแกรม Arduino ออกมาใช จากนั้นต้ังคา
ความเร็วพอรตส่ือสารที่ 9600 บิทตอวินาที กําหนดแอดเดรสใหเรียกตนที่ 0x68จากนั้นกําหนดการสงคาออกไปคร้ังละ 7 
ไบรท ไดแก วินาที,นาที,ช่ัวโมง,วัน,เดือน,ป  

กําหนดใหขอความแรก แสดงขอความ The time is ตามดวย ช่ัวโมง : นาที : วินาที และบรรทัดที่สอง แสดง
ขอความ The date is ตามดวย วัน – เดือน – ป จากนั้นทําการเวนวรรค 1 บรรทัด แลวหนวงเวลา 1 วินาที แลวก็จะ
กลับไปแสดงขอความของเวลาและวันอีกคร้ัง แลวก็จะเปนอยางนี้ไปเร่ือยๆ 

 

รายละเอียดโปรแกรม LAB1417-2 โปรแกรมทดสอบคอนเน็คเตอร CON1-CON3 

void setup() { 

  pinMode(2, OUTPUT);  // กําหนดใหขา P2 เปนขา OUTPUT 

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

  pinMode(8, OUTPUT);  // กําหนดใหขา P8 เปนขา OUTPUT 

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

} 

void loop() { 

  digitalWrite(2, HIGH);     // กําหนดให LED ขา P2 ติด 
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  digitalWrite(3, HIGH);     // กําหนดให LED ขา P3 ติด 

  digitalWrite(8, HIGH);     // กําหนดให LED ขา P8 ติด 

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

  delay(1000);                // หนวงเวลา 1 วินาที 

  digitalWrite(2, LOW);      // กําหนดให LED ขา P2 ดับ 

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

  digitalWrite(8, LOW);      // กําหนดให LED ขา P8 ดับ 

  digitalWrite(9, LOW);      // กําหนดให LED ขา P9 ดับ 

  delay(1000);                // หนวงเวลา 1 วินาที 

}  

การทํางานของโปรแกรม LAB1417-2 

การทํางานจะเร่ิมจากโปรแกรมจะทําการกําหนดขา P2,P3,P8,P9 เปนขา OUTPUT จากนั้นจะกําหนดให LED 

ที่ขา P2,P3,P8,P9 ติด 1 วินาที และดับ 1 วินาที เม่ือทํางานเสร็จแลว ก็จะกลับไปเร่ิมใหม 

หมายเหตุ: ในกรณีที่ตองการให LED ติดและดับเร็วขึ้น สามารถลดคาตัวเลขในวงเล็บที่คําส่ัง delay ลง โดย
หนวยของตัวเลขนี้คือ มิลลิวินาที 

 

รายละเอียดโปรแกรม LAB1417-3 โปรแกรมทดสอบสวิตซ 

void setup() { 

  pinMode(4, OUTPUT);           // กําหนดใหขา P4 เปนขา OUTPUT 

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

  pinMode(7, OUTPUT);           // กําหนดใหขา P7 เปนขา OUTPUT 

  pinMode(10, INPUT_PULLUP); // กําหนดใหขา P10 เปนขา INPUT และใชฟงกช่ัน Pull up 

  pinMode(11, INPUT_PULLUP); // กําหนดใหขา P11 เปนขา INPUT และใชฟงกช่ัน Pull up 

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

void loop() { 

  int SW3 = digitalRead(11);  // กําหนดให SW3 เปนตัวแปรการอานคาที่ขา P11 

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

  int SW1 = digitalRead(10);  // กําหนดให SW1 เปนตัวแปรการอานคาที่ขา P10 

  if (SW3 == LOW) { digitalWrite(7, HIGH); } else { digitalWrite(7, LOW); } 

// ถา SW3 ถูกกด (มีสภาวะเปน LOW) ตัว LED ที่ขา P7 จะติด แตถาไมถูกกด (มีสภาวะเปน HIGH) ตัว LED 

ที่ขา P7 จะดับ 

  if (SW2 == LOW) { digitalWrite(6, HIGH); } else { digitalWrite(6, LOW); } 

// ถา SW2 ถูกกด (มีสภาวะเปน LOW) ตัว LED ที่ขา P6 จะติด แตถาไมถูกกด (มีสภาวะเปน HIGH) ตัว LED 

ที่ขา P6 จะดับ 

  if (SW1 == LOW) { digitalWrite(4, HIGH); } else { digitalWrite(4, LOW); } 

// ถา SW1 ถูกกด (มีสภาวะเปน LOW) ตัว LED ที่ขา P4 จะติด แตถาไมถูกกด (มีสภาวะเปน HIGH) ตัว LED 

ที่ขา P4 จะดับ 

} 

การทํางานของโปรแกรม LAB1417-3 

การทํางานจะเร่ิมจากโปรแกรมจะทําการกําหนดขา P4,P6,P7 เปนขา OUTPUT และขา P10,P11,P12 เปนขา 
INPUT สําหรับขา P10,P11,P12 นั้น นอกจากจะกําหนดเปน INPUT แลว ยังมีการเรียกใชฟงกช่ัน Pull Up ดวย 

ถามีการกดสวิตซ SW3 ที่ขา P11 คางไว ตัว LED3 จะติด แตเม่ือปลอยสวิตซ SW3 ตัว LED3 จะดับ 

ถามีการกดสวิตซ SW2 ที่ขา P12 คางไว ตัว LED2 จะติด แตเม่ือปลอยสวิตซ SW2 ตัว LED2 จะดับ 

ถามีการกดสวิตซ SW1 ที่ขา P10 คางไว ตัว LED1 จะติด แตเม่ือปลอยสวิตซ SW1 ตัว LED1 จะดับ 


