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FK-FA1420 โมดูลรีเลย 1 ชอง หนา 1 
 

รหัสสินคา FK-FA1420 

ช่ือสินคา โมดูลรีเลย 1 ชอง 

 โมดูลชุดนี้ เปนโมดูลที่ใชสําหรับในการทดลองเก่ียวกับการควบคุมตัวรีเลย เพื่อใชสําหรับเปนพื้นฐานในการ
เขียนโปรแกรมการควบคุม โมดูลนี้สามารถดัดแปลงและพัฒนาสูวงจรอื่นๆ ในรูปแบบตางๆ เชน วงจรต้ังเวลาควบคุม
เคร่ืองใชไฟฟา เปนตน 

 คุณสมบัติของบอรด 

 1.ใชแหลงจายไฟจากบอรดไมโครคอนโทรลเลอรไดโดยตรง (สําหรับชุดรีเลย สามารถเลือกตอแหลงจายไฟตรง 
ขนาด 12 โวลท จากภายใน (จากบอรด Arduino) หรือภายนอกได) 

 2.สามารถใชกับบอรดไมโครคอนโทรลเลอรได เชน บอรด Arduino UNO R3 เปนตน 

 3.ภายในวงจรประกอบดวยวงจรรีเลย จํานวน 1 ชุด 

 4.ขนาดแผนวงจรพิมพ : 2.32x0.91 นิ้ว 

 การทํางานของวงจร 

 ตัววงจรจะประกอบไปดวยออปโตทรานซิสเตอร ทําหนาที่เปนตัวขับใหรีเลยทํางาน ซ่ึงการควบคุม จะทําผานขา 
CH ของวงจร FK1420 อุปกรณอีกตัวหนึ่งก็คือ ตัวรีเลย ซ่ึงตัวรีเลยนี้เปนรีเลยขนาด 12 โวลทดีซี โดยแหลงจายไฟที่นํามา
จายใหกับตัวรีเลยนี้ สามารถเลือกได 2 กรณี คือ ในกรณีที่ใชแหลงจายไฟจากบอรด Arduino (ตออะแดปเตอรไฟตรง 
ขนาด 12 โวลท เขาที่บอรด Arduino) ใหทําการจ๊ัมตัวจ๊ัมเปอรที่จุด J+ และ JG สวนที่ขา + ที่วงจร FK1420 ใหตอกับจุด 
Vin ของบอรด Arduino และขา G ตอกับจุด GND ของบอรด Arduino แตในกรณีที่ใชแหลงจายไฟตรง ขนาด 12 โวลท 
จากภายนอก ใหทําการถอดตัวจ๊ัมเปอรออกจากจุด J+ และ JG แลวจึงทําการตอแหลงจายไฟตรง ขนาด 12 โวลท จาก
ภายนอก ที่บอรด FK1420 ที่จุด 12V ใกลกับตัวรีเลย 
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รูปที่ 1 แสดงวงจรบอรดทดลอง FK1420 

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 

 

 

รูปที่ 2 แสดงการตําแหนงการใสอุปกรณลงบนแผนวงจรพิมพและลายแผนวงจรพิมพ 

FUTURE KIT 
FK1420-1 
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รูปที่ 3 การใสอุปกรณลงบนแผนวงจรพิมพ 

อุปกรณที่ใชในการเขียนโปรแกรมเพ่ือทดสอบบอรด 

 1.FK-FA1420 โมดูลรีเลย 1 ชอง    จํานวน     1 บอรด 

 2.อะแดปเตอร ขนาด 12 โวลท 500 มิลลิแอมป   จํานวน     1 ตัว 

 3.บอรดไมโครคอนโทรลเลอร เชน บอรด Arduino UNO R3 จํานวน     1 บอรด 

 4.สาย USB       จํานวน     1 เสน 

 5.คอมพิวเตอร      จํานวน     1 เคร่ือง 

 6.โปรแกรมที่ใชในการเขียนคําส่ัง (ในที่นี้ใชโปรแกรม Arduino) จํานวน     1  โปรแกรม 

 

การทดสอบบอรด Arduino UNO R3 

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

      

รูปที่ 6 แสดงการเรียกโปรแกรม TEST 

 3.ทําการโหลดโปรแกรม TEST ลงไปยังบอรด Arduino 
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รูปที่ 7 แสดงการโหลดโปรแกรม TEST 

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

 

รูปที่ 8 แสดงตําแหนง LED L บนบอรด Arduino 

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 

 } 
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การตอวงจรเขากับบอรด Arduino UNO R3 

 ทําการเสียบบอรด FK1420 เขากับบอรด Arduino UNO R3 ตามรูปที่ 9 โดยจุด CH ตอเขาที่พอรต 13, จุด + 
ตอเขาที่ Vin และจุด G ตอเขาที่ GND 

 

รูปที่ 9 แสดงการประกอบบอรด FK1420 กับบอรด Arduino UNO R3 

 

รูปที่ 10 แสดงการตอพวงบอรด FK1420 หลายๆ ตัว 

 

 การเขียนโปรแกรม 

1.ทําการตอบอรด Arduino UNO R3 เขากับบอรดทดลอง ตามหัวขอ การตอวงจรเขากับบอรด Arduino 

UNO R3 จากนั้นทําการจ๊ัมตัวจ๊ัมเปอรเขาที่จุด J+ และ JG แลวจึงเสียบอะแดปเตอร เขาที่บอรด Arduino 
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รูปที่ 11 แสดงการจ๊ัมตัวจ๊ัมเปอรที่ตําแหนง J+ และ G 

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

 

รูปที่ 12 แสดงการตอสาย USB 

3.เปดโปรแกรม Arduino โดยการดับเบิ้ลคล๊ิกที่ไอคอน arduino จากนั้นเรียกโปรแกรม LAB1420-1 ในโฟ
เดอร EX โดยเขาไปที่ File จากนั้นเลือก Open เขาไปที่โฟเดอร EX แลวเลือกโฟเดอร FK1420 แลวเขาที่โฟเดอร 
LAB1420-1 คล๊ิกเลือกไฟล LAB1420-1 

 

รูปที่ 13 แสดงการเปดโปรแกรม Arduino 
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รูปที่ 14 แสดงการเรียกโปรแกรม LAB1420-1  

4.ทําการโหลดโปรแกรม LAB1420-1 ลงไปยังบอรด Arduino เม่ือโหลดโปรแกรมเสร็จ เราจะไดยินเสียงรีเลย
ทํางานและหยุดทํางานสลับกันไป พรอมกับ LED-IN และ LED-RY ติดและดับตามไปดวย แสดงวาวงจรรีเลยพรอมใชงาน
ได  

 

รูปที่ 15 แสดงการโหลดโปรแกรม LAB1420-1 

5.ทําการจ๊ัมตัวจ๊ัมเปอร ที่ตําแหนง JP2 ไปทางตําแหนง A จากนั้นทําการโหลดโปรแกรม LAB1420-2 ลงไปยัง
บอรด Arduino เม่ือโหลดโปรแกรมเสร็จ ทดสอบวงจร โดยการปรบมือหรือสงเสียงที่บริเวณไมค สังเกตตัว LED จะติด 
แลวซักพักก็จะดับ ถามีการปรบมือหรือสงเสียงที่บริเวณไมคอีกคร้ัง ตัว LED ก็จะติดอีกคร้ัง 

รายละเอียดโปรแกรม LAB1420-1 โปรแกรมทดสอบการทํางานของรีเลย 

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

} 

void loop() { 

  digitalWrite(A0, HIGH);  // กําหนดใหรีเลยทํางาน 

  delay(1000);                // หนวงเวลา 1 วินาที 

  digitalWrite(A0, LOW);             // กําหนดใหรีเลยหยุดทํางาน 

  delay(1000);                               // หนวงเวลา 1 วินาที 

 } 

การทํางานของโปรแกรม LAB1420-1 

การทํางานจะเร่ิมจากโปรแกรมจะทําการกําหนดขา A0 เปนขา OUTPUT จากนั้นจะกําหนดใหที่ขา A0 มี
สถานะเปน HIGH และ LOW สลับกันไป จนทําใหรีเลยทํางานและหยุดทํางานตามไปดวย โดยรีเลยจะทํางาน 1 วินาที 
และหยุดทํางาน 1 วินาที เม่ือทํางานเสร็จแลว ก็จะกลับไปเร่ิมใหม 

หมายเหตุ: ในกรณีที่ตองการเปล่ียนระยะเวลาในการทํางานหรือหยุดทํางาน สามารถลดเพิ่มคาตัวเลขในวงเล็บ
ที่คําส่ัง delay ได โดยหนวยของตัวเลขนี้คือ มิลลิวินาที 


