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ค าชี้แจง ให้ผู้เรียนทุกคนท าการทดลองตามใบงานการทดลองท่ี 8 เรื่องงานโปรแกรมควมคุมดีซีมอเตอร์ 
ตามข้ันตอนการปฏิบัติงาน 
จุดประสงค์ทั่วไป 

เพ่ือให้มีทักษะการปฏิบัติงานโปรแกรมควมคุมดีซีมอเตอร์ 
จุดประสงค์การเรียนรู้เชิงพฤติกรรม (เพื่อให้ผู้เรียน.....) 

1. สามารถใช้โปรแกรม Arduino IDE ในการเขียนโปรแกรมภาษา C เบื้องต้นได้อย่างถูกต้อง 
2. สามารถใช้งานไมโครคอนโทรลเลอร์ บอร์ด Arduino UNO R3 เบื้องต้นได้อย่างถูกต้อง 
3. สามารถประกอบและทดสอบวงจรควบคุมดีซีมอเตอร์ได้อย่างถูกต้อง 
4. สามารถเขียนโปรแกรมควมคุมดีซีมอเตอร์ได้อย่างถูกต้อง 
5. สามารถประยุกต์ใช้งานไมโครคอนโทรลเลอร์บอร์ด Arduino UNO R3 เบื้องต้นได้อย่างถูกต้อง 
6. มีกิจนิสัยในการแสวงหาความรู้เพิ่มเติม การท างานด้วยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย 

เครื่องมือและอุปกรณ์ 
1. โปรแกรม Arduino IDE 1.8.4 หรือสูงกว่า   1 โปรแกรม 
2. สาย USB ส าหรับ Arduino Uno R3   1 เส้น 
3. ชุดทดลอง Arduino Uno R3 พร้อมสายต่อวงจร  1 ชุด 
4. เครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา    1 เครื่อง 
5. แผงต่อวงจร      1 ตัว 
6. มัลติมิเตอร์      1 ตัว 
7. เครี่องมือประจ าตัว     1 ชุด 

ข้อห้ามและข้อควรระวัง 
1. ไม่เล่นและหยอกล้อกันในเวลาปฏิบัติงาน 
2. ควรระวังไม่วางบอร์ด Arduino Uno R3 หรือชีลต่างๆ บนโต๊ะโลหะหรือที่วางที่เป็นโลหะเพราะ

อาจเกิดการลัดวงจรของภาคจ่ายไฟได้ 
3. ไม่ควรต่อสายต่อวงจรในบอร์ด Arduino Uno R3 ทิ้งไว้ ควรถอดสายต่อวงจรออกให้หมด 

เพราะผล การทดลองอาจเกิดการผิดพลาดไม่เป็นไปตามทฤษฎีได้ 
4. ไม่ควรถอดสายสายโหลด USB เขา้ออกตลอดเวลา เพราะอาจท าให้ภาคจ่ายไฟของบอร์ด 

Arduino Uno R3 เสียหายได้ 
5. ควรระวังเครื่องมือและอุปกรณ์เสียหายจากการปฏิบัติงานไม่ถูกต้องตามข้ันตอนและไม่ปลอดภัย 
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ทฤษฎี 
 มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง (DC motor) เป็นเครื่องกลไฟฟ้าชนิดหนึ่งที่มีหน้าที่เปลี่ยนพลังงาน 
งานไฟฟ้าไปเป็นพลังงานกล เมื่อได้รับการป้อนพลังงานไฟฟ้าที่เป็นไฟฟ้ากระแสตรงจะท าให้แกนของ 
มอเตอร์หมุนแต่เนื่องจากการท างานของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงต้องการกระแสไฟฟ้าในปริมาณสูงกว่า
ความสามารถที่ไมโครคอนโทรลเลอร์จะจ่ายโดยตรงได้ จึงจ าเป็นที่จะต้องมีวงจรขับมอเตอร์ โดยเฉพาะ
เพ่ือท าหน้าที่ขับมอเตอร์ให้ท างานได้ตามตอ้งการ  

 
 

รูปที่ 8.1 แสดงตัวอย่างมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงขนาดเล็กแบบปกติ 

 
 

รูปที่ 8.2 แสดงตัวอย่างมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงขนาดเล็กแบบที่มีชุดเฟืองทดรอบ 
 

มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงขนาดเล็กจะถูกน ามาใช้ในโครงงานที่มีกลไกการเคลื่อนไหวมีค่า
แรงดันไฟฟ้าในการท างานในช่วง 1.5 โวลต์ถึง 24 โวลต์  

การควบคุมการท างานของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงนั้นสามารถท าได้ง่ายเพียงป้อนไฟเข้าที่ขั้ว 
มอเตอร์เมื่อต้องการให้มอเตอร์หมุนและเมื่อต้องการให้มอเตอร์หยุดหมุนก็เพียงหยุดการป้อนไฟฟ้าหรือ 
ถ้าหากต้องการให้มอเตอร์หมุนกลับทิศทางก็สามารถท าได้โดยการสลับขั้วไฟฟ้าที่จ่ายให้กับมอเตอร์เพียง
เท่านี้มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงก็จะสามารถหมุนกลับทิศทางได้ในทันที ส าหรับวงจรขับมอเตอร์ที่สามารถ
ควบคุมทิศทางการหมุนได้ประกอบด้วยอุปกรณ์ที่ถูกจัดวางที่มีลักษณะคล้ายตัว H ในภาษาอังกฤษจึง
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เรียกวงจรขับมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงในลักษณะนี้ว่าวงจรขับแบบ H-Bridge ลักษณะของวงจรเป็นดงัรูป
ที่ 8.3 

 
 

รูปที่ 8.3 แสดงวงจรขับแบบ H-Bridge 
 

 จากรูปที่ 8.3 เป็นวงจรขับแบบ H-Bridge ที่ใช้สวิตช์ ในสภาวะแรกเริ่มที่สวิตช์ทุกตัวยังไม่ 
ท างานมอเตอร์จะไม่ได้รับกระแสไฟฟ้าท าให้มอเตอร์ไม่หมุน เมื่อท าการควบคุมให้สวิตซ์ท างานโดยให้ S1 
และ S4 ท างาน มอเตอร์จะหมุนตามเข็มนาฬิกา (CW: Clock wise) หากต้องการให้มอเตอร์หมุนกลับ
ทิศทางโดยให้มอเตอร์หมุนทวนเข็มนาฬิกา (CCW: Counter clock wise) ก็เพียงสลับการท างานของ 
สวิตช์โดยให  ้S1, S4 ไม่ท างานและให้สวิตช์ S2, S3 ท างานแทน การควบคุมดังกล่าวจะมีลักษณะดังรูปที่ 
8.4 

 
 

รูปที่ 8.3 แสดงการควบคุมการหมุนของมอเตอร์ดว้ยวงจรขบัแบบ H-Bridge 
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ตารางที ่8.1 แสดงการควบคุมมอเตอร์ดว้ยวงจรขบัแบบ H-Bridge แบบใช้สวิตช ์
สถานะของสวติช์ 

สถานะของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง 
S1 S2 S3 S4 

OFF OFF OFF OFF ไม่หมุน 
ON OFF OFF ON หมุนตามเขม็นาฬิกา (CW) 
OFF ON ON OFF หมุนทวนเขม็นาฬิกา (CCW) 

วงจรขับมอเตอร์ที่เป็นลักษณะ H-Bridge สามารถเปลี่ยนจากการใช้สวิตช์มาเป็นรีเลย์โดยใช้ 
รีเลย์ทีเ่ป็นชนิด SPDT (Single pole double throw) ดังรูปที่ 8.4 และการควบคุมทิศทางการหมุนเป็น 
ดงัรูป 8.5 

 
รูปที่ 8.4 แสดงวงจรขับมอเตอร์แบบ H-Bridge ที่ใช้รเีลย์ 

 

 
รูปที่ 8.5 แสดงการควบคุมการหมุนของมอเตอร์ด้วยวงจรขับแบบ H-Bridge ที่ใช้รเีลย์ 
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การใช้งานจริงมีไอซีที่ถูกออกแบบมาเพ่ือการนี้โดยเฉพาะมีคุณสมบัติเป็นวงจรขับแบบ H-Bridge 
ในกรณีที่ใช้กับมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงขนาดเล็กที่ใช้กระแสไม่เกิน 600 มิลลิแอมป์จะใช้ ไอซีเบอร์ 
L293D แต่หากมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงใช้กระแสสูงเกินค่าดังกล่าวแต่ไม่เกิน 4 แอมป์จะต้องใช้ไอซีเบอร์ 
L298 ในใบงานนี้ใช้มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงขนาดเล็กซึ่งจะใช้ไอซีเบอร์ L293D ในการทดลองโดย
โครงสร้างของไอซีเป็นดังรูปที่ 8.6 

 
รูปที่ 8.6 แสดงโครงสร้างไอซีขับมอเตอร์กระแสตรงขนาดเล็กเบอร์ L293D 

 
ฟังก์ชั่น Arduino ทีใ่ช้งานในใบงานการทดลอง 

1. ฟังก์ชั่นก าหนดโหมดการท างานให้กับขาพอร์ต โดยสามารถก าหนดได้ทั้งขาดิจิทัลโดยใส่ 
เพียงตวัเลขของขา (0, 1, 2,…13) และขาแอนาลอกท่ีต้องการให้ท างานในโหมดดิจิทัลแต่ การใส่ขาต้องใส่ 
A น า หน้าซึ่งใช้ได้เฉพาะ A0, A1,…A5 ส่วนขา A6 และ A7 ไม่สามารถใช้งานในโหมดดิจิทัลได้ รูปแบบ
ของฟังก์ชั่นเป็นดังนี้ 
 pinMode(pin,mode);  

pin : หมายเลขขาที่ต้องการเซตโหมด,mode : INPUT, OUTPUT, INPUT_PULLUP 
2. ฟังก์ชั่นส่งค่าลอจิกดิจิทัลไปยังขาพอร์ต ค่า HIGH เป็นการส่งลอจิก 1 และค่า LOW เป็นการ 

ส่งลอจิก 0 ออกไปยังขาพอร์ต ฟังก์ชั่นนี้จะท างานได้ต้องมีการใช้ฟังก์ชั่น pinMode ก่อน รูปแบบของ
ฟังก์ชั่นเป็นดังนี้ 

digitalWrite(pin,value);  
pin : หมายเลขขาท่ีต้องการเขียนลอจิกออกพอร์ต ,value : HIGH หรือ LOW 
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3. ฟังก์ชั่นหน่วงเวลาหรือฟังก์ชั่นหยุดค้าง การใช้งานสามารถก าหนดตัวเลขของเวลาที่ ต้องการ
หยุดค้าง ตัวเลขที่ใส่เป็นตัวเลขของเวลาหน่วยเป็นมิลลิ วินาที ตัวเลขของเวลาที่ใส่  ได้สูงสุดคือ 
4,294,967,295 ซ่ึงเป็นขนาดของตวัแปร unsigned long รูปแบบของฟังก์ชั่นเป็นดังนี้ 

Delay(ms); ms : ตัวเลขที่หยุดค้างของเวลาหน่วยมิลลิวินาที (unsigned long) 
4. ฟังก์ชั่นก าหนดความเร็วในการสื่อสารทางพอร์ตอนุกรม รูปแบบของฟังก์ชั่นเป็นดังนี้ 

Serial.begin(speed); speed: ตัวเลขของอัตราเร็วในการสื่อสารผ่านพอร์ตอนุกรม 
5. ฟังก์ชั่นส่งข้อมูลออกพอร์ต เป็นฟังก์ชั่นที่ใช้ในการส่งข้อมูลออกทางพอร์ตอนุกรมหรือพิมพ์

ข้อมูลออกทางพอร์ตเพื่อแสดงผลที่จอคอมพิวเตอร์เมื่อพิมพ์เสร็จตัวเคอร์เซอร์จะรออยู่ที่ท้ายสิ่งที่พิมพ์นั้น 
ๆ รูปแบบของฟังก์ชั่นเป็นดังนี้ 

Serial.print(val);  Serial.print(val, format); 
6. ฟังก์ชั่นส่งข้อมูลออกพอร์ต คล้ายกับฟังก์ชั่น Serial.print ต่างกันตรงที่เมื่อพิมพ์เสร็จตัว 

เคอร์เซอร์จะขึ้นมารอยังบรรทัดใหม่ ดังนั้นเมื่อสั่งพิมพ์ครั้งถัดไปข้อมูลที่ปรากฏจะอยู่ที่บรรทัดใหม่ แทนที่
จะต่อท้ายเหมือนกับฟังก์ชั่น  Serial.print รูปแบบของฟังก์ชั่นเป็นดังนี้ 

Serial.println(val); Serial.println(val, format); 
7. ฟังก์ชั่นอ่านสัญญาณแอนาลอก เป็นฟังก์ชั่นที่อ่านสัญญาณแอนาลอกที่ปรากฏอยู่ที่ขาพอร์ต 

แอนาลอกท่ีต้องการอ่านนั้น ๆ ค่าท่ีอ่านได้จะอยู่ในช่วง 0-1023 ส าหรับแรงดันของสัญญาณ แอนาลอกที่ 
0-5V ดังนั้น ต้องใช้ตัวแปรที่เป็น int ส าหรับเก็บค่าที่อ่านได ้รูปแบบของฟังก์ชั่นเป็นดังนี้ 

analogRead(pin);  pin: ขาพอร์ตแอนาลอกท่ีต้องการอ่านค่าสัญญาณแอนาลอก 
8. ฟังก์ชั่นให้ขาพอร์ตส่งสัญญาณ PWM เป็นฟังก์ชั่นที่ให้ขาพอร์ตดิจิทัลขา 3, 5, 6, 9, 10 และ 

11 (ซึ่งเป็นขาที่ส่งสัญญาณ PWM ได้) ส่งสัญญาณ PWM ออกตามค่าดิวติ้ไซเคิลที่ก าหนดด้วยความถี่ 
490 Hz 

analogWrite(pin, value) 
 pin : ขาพอร์ตดิจิทัลที่ต้องการส่งสัญญาณ PWM 

value : ค่าดิวติ้ไซเคิลที่อยู่ระหว่าง 0 ถึง 255 
9. ฟังก์ชั่นแปลงช่วงตัวเลข เป็นฟังก์ชั่นท าหน้าที่เปลี่ยนแปลงค่าที่ได้รับจากตัวแปรจากช่วง 

ตัวเลขระหว่างค่าหนึ่งถึงอีกค่าหนึ่งไปสู่ช่วงตัวเลขใหม่ที่ต้องการ 
map(value, fromLow, fromHigh, toLow, toHigh) 
 value : ตัวแปรที่ต้องการอ่านค่าน ามาเปลี่ยนช่วงตัวเลข  
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fromLow : ตัวเลขสเกลล่างสุดของค่าจากตัวแปร  
fromHigh : ตัวเลขสเกลสูงสุดของค่าจากตัวแปร  
toLow : ตัวเลขสเกลล่างสุดของค่าที่ต้องการเปลี่ยนไป  
toHigh : ตัวเลขสเกลสูงสุดของค่าที่ต้องการเปลี่ยนไป 

[ที่มา:ครูประภาส สุวรรณเพชร,เอกสารประกอบการอบรม เรียนรู้และลองเล่น Arduino เบื้องต้น  
(ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1) ,หน้าที่ 172-176.] 
 
ล าดับขั้นการทดลอง 
ตอนที่ 1  โปรแกรมควบคุมการท างานของดีซีมอเตอร์ด้วยไอซี L293D 

แนวคิดการเรียนรู้ คือ เขียนโปรแกรมควบคุมการท างานของดีซีมอเตอร์โดยควบคุมทิศทางการ
หมุนให้มีทั้งหมุนตามเข็มนาฬิกา (CW) ทวนเข็มนาฬิกา (CCW) และหยดุหมุน การกลับทิศทางการหมุน
จะต้องมีการสั่งให้หยุดหมุนก่อนช่วงเวลาหนึ่งเพ่ือไม่ให้เกิดกระแสสูงกว่าปกติที่เกิดจากการต้านทิศ
ทางการหมุน โดยมีขั้นตอนดังนี้ 
1. ประกอบวงจรควบคุมการท างานของดีซีมอเตอร์โดยใช้บอรด Arduino UNO R3 ดังรูปที่ 8.7 
 

 
 

รูปที่ 8.7 แสดงการต่อวงจรควบคุมการท างานของดีซีมอเตอร์ด้วยไอซี L293D 
 

2. เปิดโปรแกรม  Arduino IDE จากนั้นพิมพ์โค้ดโปรแกรมควบคุมการท างานของดีซีมอเตอร์ด้วยไอซี 
L293D ตามรูปที่ 8.8 ดังต่อไปนี้ 
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(ก) ผังงาน 

 

 
(ข) โค้ดโปรแกรม 

รูปที่ 8.8 แสดงโปรแกรมควบคุมการท างานของดีซีมอเตอร์ด้วยไอซี L293D 
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3. บันทึกไฟล์โค้ด ชื่อ Lab8-1 

4. ท าการ Compile โค้ด  Lab8-1 

5. เชื่อมต่อสาย USB กับ บอร์ด Arduino Uno R3  
6. Upload โปรแกรม Lab8-1 ลงบอรด Arduino UNO R3  
7. สังเกตวงจรการท างานและบันทึกผลการทดลอง 

............................................................................................................................. ........................... 

....................................................................................................... ................................................. 

............................................................................................................................. ........................... 

........................................................................................................................................................  

........................................................................................................................................................  

........................................................................................................................................................  
8. ค าถามท้ายการทดลองตอนที่ 1 จากโค้ดโปรแกรม Lab8-1 จงตอบค าถามต่อไปนี้ 

8.1. บรรทัดที่ 1-2 ท าหน้าที่.................................................................... ............................................ 
........................................................................................................................................................  

8.2. บรรทัดที่ 3-6 ท าหน้าที่.................................................................................. .............................. 
........................................................................................................................................................  

8.3. บรรทัดที่ 10-12 ท าหน้าที่................................................................................. .......................... 
........................................................................................................................................................  

8.4. บรรทัดที่ 16-24 ท าหน้าที่................................................................................. ........................ 
........................................................................................................................................................  
........................................................................................................................................................  
........................................................................................................................................................  

8.5. บรรทัดที่ 25-30 ท าหน้าที่................................................................................. ......................... 
........................................................................................................................................................  
........................................................................................................................................................  
........................................................................................................................................................  
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ตอนที่ 2  โปรแกรมควบคุมการท างานของดีซีมอเตอร์ด้วยไอซี L293D ควบคุมความเร็วด้วยโพเทนธิโอ
มิเตอร์  

แนวคิดการเรียนรู้ คือ  เขียนโปรแกรมควบคุมการหมุนของมอเตอร์ที่มีการหมุนทั้งทิศทางตาม
เข็มและทวนเข็ม นาฬิกาโดยสามารถปรับความเร็วของการหมุนด้วย PWM ได้โดยใช้โพเทนธิโอมิเตอร์ต่อ
เข้าพอร์ตรับสัญญาณแอนาลอกเป็นตัวปรับความเร็วในการหมุนของมอเตอร์ โดยมีขั้นตอนดังนี้ 
9. พิมพ์โค้ดโปรแกรมโปรแกรมควบคุมการท างานของดีซีมอเตอร์ด้วยไอซี L293D ควบคุมความเร็วด้วย

โพเทนธิโอมิเตอร์ ตามรูปที่ 8.9 ดังต่อไปนี้ 

 
(ก) ผังงาน 
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(ข) โค้ดโปรแกรม 

รูปที่ 8.9 แสดงการเขียนโปรแกรมควบคุมการท างานของดีซีมอเตอร์ด้วยไอซี L293D 
10. บันทึกไฟล์โค้ด ชื่อ Lab8-2 

11. ท าการ Compile โค้ด  Lab8-2 

12. เชื่อมต่อสาย USB กับ บอร์ด Arduino Uno R3  
13. Upload โปรแกรม Lab8-2 ลงบอรด Arduino UNO R3  
14. สังเกตวงจรการท างานและบันทึกผลการทดลอง 

............................................................................................................................. ........................... 

................................................................. .......................................................................................  

............................................................................................................................. ........................... 

................................................................. .......................................................................................  

............................................................................................................................. ........................... 

................................................................. .......................................................................................  

............................................................................................................................. ........................... 
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15. ค าถามท้ายการทดลองตอนที่ 2 จากโค้ดโปรแกรม Lab8-2 จงตอบค าถามต่อไปนี้ 
15.1. บรรทัดที่ 1  ท าหน้าที่.................................................................... ............................................ 

........................................................................................................................................................  
15.2. บรรทัดที่ 4-10 ท าหน้าที่.................................................................................. .......................... 

........................................................................................................................................................  
15.3. บรรทัดที่ 14-21 ท าหน้าที่................................................................................. .......................... 

........................................................................................................................................................  
15.4. บรรทัดที่ 23-30 ท าหน้าที่................................................................................. ........................ 

........................................................................................................................................................  

........................................................................................................................................................  
15.5. บรรทัดที่ 33-38 ท าหน้าที่................................................................................. ......................... 

........................................................................................................................................................  

........................................................................................................................................................  
ตอนที่ 3  งานที่มอบหมาย  

เขียนโปรแกรมควบคุมการหมุนโดยให้สามารถปรับความเร็วของการหมุนของมอเตอร์ในแต่ละตัว
ได้อย่างอิสระด้วยโพเทนธิโอมิเตอร์ 2 ตัว โดยโพเทนธิโอมิเตอร์ตัวที่ 1 ให้ควบคุมความเร็วของมอเตอร์ตัว
ที่ 1  และโพเทนธิโอมิเตอร์ตัวที่ 2 ให้ควบคุมความเร็วของมอเตอร์ตัวที่ 2 วงจรที่ใช้ทดลองให้ใช้วงจรที่ 
8.7 โดยเพิ่มโพเทนธิโอมิเตอร์ตัวที่ 2 เขา้ขา A1 โดยมีเงื่อนไขดังนี้ดังนี้ 
16. จงเขียนผังงานจากงานที่มอบหมาย 

............................................................................................................................. ........................... 

....................................................................................................... ................................................. 

............................................................................................................................. ........................... 

............................................................................................................................. ........................... 

....................................................................................................... ................................................. 

............................................................................................................................. ........................... 

........................................................................................................................................................  

............................................................................................................................. ........................... 

........................................................................................................................................................  
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17. พิมพ์โค้ดโปรแกรมตามผังงานในข้อที่ 16 
18. บันทึกไฟล์โค้ด ชื่อ Lab8-3 

19. ท าการ Compile โค้ด  Lab8-3 

20. เชื่อมต่อสาย USB กับ บอร์ด Arduino Uno R3  
21. Upload โปรแกรม Lab8-3 ลงบอรด Arduino UNO R3  
22. สังเกตวงจรการท างานและบันทึกผลการทดลอง 

............................................................................................................................. ........................... 

............................................................................................................................. ........................... 

....................................................................................................... ................................................. 

............................................................................................................................. ........................... 

........................................................................................................................................................  

............................................................................................................................. ........................... 

........................................................................................................................................................  

............................................................................................................................. ........................... 
สรุปผลการทดลอง 
............................................................................................................................. ........................... 
............................................................................................................................. ........................... 
........................................................................................... ............................................................. 
............................................................................................................................. ........................... 
........................................................................................................................................................  
............................................................................................................................. ........................... 
........................................................................................................................................................  
............................................................................................................................. ........................... 
........................................................................................................................................................  
............................................................................................................................. ........................... 
........................................................................................................................................................  
............................................................................................................................. ........................... 
........................................................................................................................................................  


