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การแสดงผลผ่านหลอด LED ในรูปแบบ 3 มิต ิ 

LED Cube 3- Dimensional Display 

 

จดัทาํโดย 
นาย กลา้ณรงค ์    โหเ้หิมกิจ  รหสัประจาํตวั 544282103 

นาย จกัรกฤษณ์     อุดร  รหสัประจาํตวั 544282107 

นางสาว วนิสัตรา        เอ่ียมสะอาด รหสัประจาํตวั 544282135  



   อาจารยท่ี์ปรึกษาโครงงาน 

              

 อาจารย ์บพิตร    ไชยนอก 

             อาจารย ์วรีะศกัด์ิ            ช่ืนตา 

 

  คณะวทิยาศาสตร์และเทคโทคโนโลย ี

    เอก เทคโนโลยคีอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม 



ทีม่าและความสําคญัของโครงงาน 

 ปัจจุบนัตามอาคารสถานท่ีต่างๆมกัจะพบกบัป้ายท่ีใชห้ลอด LED   

โดยจะนาํหลอดมาเรียงกนัเป็นแถว ส่วนใหญ่จะแสดงผลในรูปของ 2 

มิติ เช่น ป้าย Graphic Display  

          การทาํงานของ LED Cube 3 - Dimensional Display น้ีจะประกอบไป

ดว้ย หลอดแอลอีดีจาํนวนมากนาํมาสานต่อกนัให้เป็นลูกบาศก์   ภาพท่ีจะ

ออกมาจะเป็นแนวภาพแบบ 3 มิติ  สามารถแสดงออกมาเป็นภาพ 1 ภาพ 

แนวเคล่ือนไหว 

 



    วตัถุประสงค์ของโครงงาน 

 

 

เพื่อพฒันาทาํงานของหลอด LED  

เพื่อพฒันาการทาํงานของการแสดงผลภาพ 3 มิติ ดว้ยหลอด LED 

 

 



ขอบเขตของโครงงาน 

 

ควบคุมการทาํงาน LED CUBE ใหแ้สดงภาพแบบ 3 มิติ ได ้

LED CUBE จะมีขนาด ยาว 8 หลอด กวา้ง 8 หลอด สูง 8 หลอด ( 8*8*8 ) 

ผูใ้ชง้านสามารถกดเลือกรูปแบบไฟวิ่งได ้

 ไมโครคอนโทรลเลอร์ท่ีใชใ้นการควบคุมคือ Arduino Mega ADK 

 โปรแกรมท่ีใชใ้นการรับคาํสัง่จากผูใ้ชง้านคือ Visual Basic 

 รูปแบบการแสดงผลจะแสดงผลเป็น ตวัเลข ตวัอกัษร และไฟวิ่ง 

 ใช ้SD Card ในการเกบ็โปรแกรมแสดงรูปแบบตวัเลข ตวัอกัษร และไฟวิ่ง 

สามารถเพิ่ม LED Cube ท่ีสามารถทาํงานร่วมกนัไดต้ามท่ีตอ้งการ 

 

 
 



ขั้นตอนและแผนการดาํเนินโครงการ 

                                ระยะเวลาในการปฏิบติังาน 

 

 

 

ขั้นตอนการดาํเนินโครงงาน 

2557 2558 

มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. 

1.  ศึกษาขอ้มูลรายละเอียดและเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง 

2. -ศึกษาการทาํงานของบอร์ด Arduino  Mega 2560 

ADK 

    -ศึกษาการใชโ้ปรแกรม Visual Basic 

3.  วางแผนและออกแบบโครงสร้างของ LED Cube  

 
 



   ขั้นตอนและแผนการดาํเนินโครงการ (ต่อ) 

                      

                               ระยะเวลาในการปฏิบติังาน 

 

 

ขั้นตอนการดาํเนินโครงงาน 

2557 2558 

มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. 

4.    สร้าง LED Cube จาํนวน 2 ลูก 

5.  เขียนวงจรควบคุม LED Cube ลูกท่ี 1 ให้

สามารถเช่ือมต่อกบับอร์ด Arduino  Mega 

2560 ADK 

6.    ทดสอบและแกไ้ขการทาํงานของวงจรและ

โปรแกรมการทาํงานของ LED Cube ลูกท่ี 1 

 
 



   ขั้นตอนและแผนการดาํเนินโครงการ (ต่อ) 

                      

                           ระยะเวลาในการปฏิบติังาน 

 

 

ขั้นตอนการดาํเนินโครงงาน 

2557 2558 

มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. 

7. ออกแบบและเขียนโปรแกรมสาํหรับสัง่งานให ้

LED Cube ทั้ง 2 ลูก ผา่นเคร่ืองคอมพิวเตอร์

โดยผา่นโปรแกรม Visual Basic 

8. ทดสอบและแกไ้ขโปรแกรมใหผู้ใ้ชส้ามารถสัง่

การ LED Cube ทั้งสองลกูใหแ้สดงผลไดต้าม

ตอ้งการ 

9. จดัทาํรูปเล่มปริญญานิพนธ์ 



การแบ่งหน้าที ่

นาย  กล้าณรงค์   โห้เหิมกจิ นาย  จักรกฤษณ์     อุดร  นางสาว วนัิสตรา เอีย่มสะอาด  

- การคน้หาขอ้มูล  

- ต่อวงจรและออกแบบ LED 

CUBE 

- เขียนโปรแกรมควบคุม LED 

Cube ผา่น Arduino Mega ADK 

 

 

-เขียนโปรแกรมรับค่าจาก

ผูใ้ชง้านผา่น Visual Basic  

-งานเอกสาร  

 



ระยะเวลาในการทาํโครงงาน 

1/2557 2/2557 

- สร้าง LED Cube จาํนวน 1 ลูก 

- เขียนวงจรควบคุม LED Cube ลูกท่ี 1 ใหส้ามารถ 

เช่ือมต่อกบับอร์ด Arduino Mega ADK 

- ทดสอบและแกไ้ขการทาํงานขอวงจรและโปรแกรม 

การทาํงานของ LED Cube ลูกท่ี 1 

 

-  ออกแบบและเขียนโปรแกรมสาํหรับสัง่งานให ้ 

LED Cube ทั้ง 2 ลูก ผา่นเคร่ืองคอมพิวเตอร์โดย 

ผา่นโปรแกรม Visual Basic 

- ทดสอบและแกไ้ขโปรแกรมใหผู้ใ้ชส้ามารถสัง่การ  

LED Cube ทั้งสองลูกใหแ้สดงผลไดต้ามตอ้งการ 

-  จดัทาํรูปเล่มปริญญานิพนธ์ 



ต่อวงจรและออกแบบ 

1. นาํหลอดแอลอีดีมาพบัตั้งฉาก 90 องศา 

 



ต่อวงจรและออกแบบ (ต่อ) 

2. เช่ือมต่อขา Common Cathode เขา้ดว้ยกนัโดยจะหนัขา ไปทางขวามือ 

ยาว 8 หลอด 

 

 

 



ต่อวงจรและออกแบบ (ต่อ) 

3. นาํขา Common Anode มาต่อซอ้นกนั8 หลอดจะไดค้วามสูงออกมาเป็น 

สูง 8 หลอด 



ต่อวงจรและออกแบบ (ต่อ) 

4. นาํมาต่อเขา้ดว้ยกนัแลว้แยก ขา Common Cathode ในแต่ละชั้น 

 

 

 

 

 

 

 



       5. ต่อวงจรท่ีใชค้วบคุม LED Cube ทั้ง 512 หลอด โดยจะแยกการควบคุม

หลอดไฟled ใหเ้ป็น แท่ง จาํนวน 64 แท่ง ต่อเขา้กบับอร์ด Arduino Mega  ADK 

 



ส่วนโปรแกรม 









จบการเสนอ 



Comment คณะกรรมการ 

-  ผูใ้ชส้ามารถประกอบเองได ้

-  การขยายพอร์ต 

-  การใชไ้อซี 

- แนวคิดของลุกท่ี 2 เร่ืองเวลาหลอดเสียจะแกไ้ขอยา่งไง 

- ใช ้sd card ในการเกบ็ขอ้มูล 



งบประมาณ 

• 3300 
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