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เพ่ือควบคุมเซอร์โวมอเตอร ์
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แผนบริหารการสอนประจําหน่วยที่ 10 
รหัสวิชา 2105-2105 วิชา ไมโครคอนโทรลเลอร ์ สอนครั้งท่ี 10 
หน่วยท่ี 10  งานเขียนโปรแกรมไมโครคอนโทรลเลอร์ด้วยโปรแกรม Arduino  
 เพ่ือควบคุมเซอร์โวมอเตอร์ เวลา 4 ชั่วโมง 

หัวข้อเร่ือง 
ทฤษฏ ี
10.1  เซอร์โวมอเตอร ์
10.2  การตอ่วงจรเซอร์โวมอเตอร์กับไมโครคอนโทรลเลอร์ 
10.3  โปรแกรมไมโครคอนโทรลเลอร์ควบคุมเซอร์โวมอเตอร์ 
10.4  การประยุกต์ใช้งานเซอร์โวมอเตอร์กับไมโครคอนโทรลเลอร ์

ปฏิบัต ิ
ใบปฏิบัตงิานท่ี 10  

 
สาระสําคัญ

เซอร์โวมอเตอร ์เป็นมอเตอร์ชนิดหนึ่งท่ีมีการควบคุมการเคลื่อนท่ี ระยะ ความเร็ว มุมการหมุน โดย
ใช้การควบคุมแบบป้อนกลับ เป็นอุปกรณ์ท่ีสามารถควบคุมเครื่องจักรกล หรือระบบการทํางานในส่วนของการ
เคลื่อนท่ี ให้เป็นไปตามความต้องการ เช่น ควบคุมความเร็ว ควบคุมแรงบิด ควบคุมตําแหน่ง และควบคุม
ระยะทางในการเคลื่อนท่ีได้ ซ่ึงมอเตอร์ท่ัวไปไม่สามารถควบคุมในลักษณะงานเบื้องต้นได้ และยังให้ผลลัพธ์
ตามความตอ้งการท่ีมีความแม่นยําสูง 

สมรรถนะประจําหน่วย 
1. ตอ่วงจรเซอร์โวมอเตอร์กับไมโครคอนโทรลเลอร์ 
2. เขียนโปรแกรมไมโครคอนโทรลเลอร์ควบคุมเซอร์โวมอเตอร์ 

จุดประสงค์ทั่วไป 
เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจในการเขียนโปรแกรมไมโครคอนโทรลเลอร์ด้วยโปรแกรม Arduino เพ่ือ

ควบคุมเซอร์โวมอเตอร์ 
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จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 
1.  อธิบายหลักการทํางานของเซอร์โวมอเตอร์ ไดอ้ย่างถูกต้อง 
2.  อธิบายวิธีการต่อวงจรเซอร์โวมอเตอร ์กับไมโครคอนโทรลเลอร์ไดอ้ย่างถูกต้อง 
3.  อธิบายวิธีการเขียนโปรแกรมไมโครคอนโทรลเลอร์ควบคุมเซอร์โวมอเตอร์ ไดอ้ย่างถูกต้อง 
4.  อธิบายการประยุกต์ใช้งานเซอร์โวมอเตอร์ ไดอ้ย่างถูกต้อง 
5.  ตอ่วงจรเซอร์โวมอเตอร ์กับไมโครคอนโทรลเลอร์ตามท่ีกําหนดให้ได้อย่างถูกต้อง 
6.  เขียนโปรแกรมไมโครคอนโทรลเลอร์ควบคุมเซอร์โวมอเตอร์ ตามท่ีกําหนดให ้ไดอ้ย่างถูกต้อง 

สื่อการสอน 
1.  เอกสารประกอบชุดการสอนวิชาไมโครคอนโทรลเลอร์ ประกอบดว้ย 

1.1  เอกสารประกอบการสอน 
1.2  ใบปฏิบัตงิาน 
1.3  แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน 

2.  เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ 
3.  ชุดทดลองไมโครคอนโทรลเลอร ์
4.  โปรแกรม Arduino IDE Version 1.8.6 

 
คําช้ีแจงการใช้เอกสารประกอบการสอน 

1.  นักเรียนศึกษาเอกสารประกอบการสอนก่อนเข้าชั้นเรียน 
2.  นักเรียนทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิก่์อนเรียน 
3.  การดาํเนินการสอนประกอบด้วยข้ันตอน ดงันี้ 

4.  ครูผู้สอนควรดําเนินการสอนตามแผนการสอนโดยเลือกสื่อ เนื้อหาและแบบฝึกหัดให้ตรงกับ
วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมในแต่ละข้อ

5.  ครูผู้สอนควรศึกษาวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม แผนการสอน เนื้อหา ใบปฏิบัติงานและแบบฝึกหัดให้
เข้าใจดเีสียก่อน 

6.  เม่ือสอนเสร็จทุกวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมแล้ว ทําการประเมินโดยใช้แบบทดสอบหลังเรียน 

ขัน้ตอนท่ี 1

สร้างปัญหาให้
ผู้เรียนสนใจ 
(Motivation)

ขัน้ตอนท่ี 2

ให้เนื้อหาและสรุป
(Information)

ขัน้ตอนท่ี 3

ประเมินความรู้ด้วย
แบบฝึกหัด
(Application)

ขัน้ตอนท่ี 4

ตรวจปรับ
ความสําเร็จ
(Progress)
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วิธีวัดประเมินคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ
1.  การดําเนินกิจกรรมการเรียนการสอน ครูผู้สอนใช้แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ

วิชาชีพ ประเมินผลผู้เรียนโดยสังเกตพฤตกิรรมรายบุคคล 
2.  พฤติกรรมบ่งชี้ของการประเมินคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ ข้ึนอยู่กับครูผู้สอน

เห็นสมควรและมีความเหมาะสมกับเนือ้หาของวิชานั้นๆ 

วิธีวัดประเมินผล (ด้านความรู้)
1.  ผู้เรียนจะตอ้งทําแบบฝึกหัดหลังจากศึกษาเนื้อหาในบทเรียนนั้นๆ การประเมินผลจากแบบฝึกหัด

ประจําหน่วยท่ี 10 จํานวน 10 ข้อ คะแนนเต็ม 10 คะแนน 
2. การดําเนินกิจกรรมการเรียนการสอน ครูผู้สอนจะวัดผลและประเมินผลด้านทฤษฎี ด้วย

แบบทดสอบหลังเรียน หลังจากท่ีผู้เรียนได้ผ่านการปฏิบัติงานตามใบปฏิบัติงาน ประเมินผลจากแบบทดสอบ
หลังเรียนหน่วยท่ี 10 จํานวน 10 ข้อ คะแนนเต็ม 10 คะแนน 

วิธีการประเมินผลใบปฏิบตัิงาน (ด้านทักษะ)
1. ครูผูส้อนเป็นผู้กําหนดจุดประเมินในการปฏิบัติงานนั้นๆ เม่ือเห็นว่าจุดนั้นๆ มีความสําคัญในการ

ปฏิบัตงิาน 
2. ครูผู้สอนจะต้องไปตรวจสอบเม่ือผู้เรียนปฏิบัติงานถึงจุดประเมินท่ีครูผู้สอนได้กําหนดไว้ การ

ประเมินผลจากการทดลองตามใบปฏิบัติงาน โดยจัดทําคะแนนให้เป็น 100 เปอร์เซน็ต์ 
3. ประเมินผลจากแบบประเมินผล ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์จํานวน 

10 คะแนน (แนบหลังกิจกรรมเสริมทักษะ)
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หน่วยที่ 10 
งานเขียนโปรแกรมไมโครคอนโทรลเลอร์ 

ด้วยโปรแกรม Arduino เพ่ือควบคุมเซอร์โวมอเตอร์ 

10.1 เซอร์โวมอเตอร์ 
10.1.1 ความหมายของเซอร์โวมอเตอร์ 

เซอร์โวมอเตอร์ (Servo Motor) เป็นมอเตอร์ท่ีมีการควบคุมการเคลื่อนท่ีของมัน (State) 
ไม่ว่าจะเป็นระยะ ความเร็ว มุมการหมุน โดยใช้การควบคุมแบบป้อนกลับ (Feedback control) เป็นอุปกรณ์
ท่ีสามารถควบคุมเครื่องจักรกล หรือระบบการทํางานนั้นๆ ให้เป็นไปตามความต้องการ เช่น ควบคุมความเร็ว 
(Speed), ควบคุมแรงบิด (Torque), ควบคุมตําแหน่ง (Position), ระยะทางในการเคลื่อนท่ี (หมุน) (Position 
Control) ของตัวมอเตอร์ได้ ซ่ึงมอเตอร์ท่ัวไปไม่สามารถควบคุมในลักษณะงานเบื้องต้นได้ โดยให้ผลลัพธ์ตาม
ความตอ้งการท่ีมีความแม่นยําสูง 

รูปท่ี 10.1  แสดงเซอร์โวมอเตอร์ 
(ท่ีมา https://www.jsumo.com/futaba-s3003-servo-motor) 
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10.1.2 โครงสร้างของเซอร์โวมอเตอร์ 
ภายในเซอร์โวมอเตอร์ประกอบด้วย มอเตอร์ไฟตรงขนาดเล็ก ชุดเฟืองทด  แผงวงจร

ควบคุม และตัวต้านทานปรับค่าได้  (POT : Potentiometer) โดยแผงวงจรควบคุมจะมีวงจรป้อนกลับ เพ่ือให้
เซอร์โวมอเตอร์รับรู้ตําแหน่งของตัวเองได้ โดยผู้ใช้งานเพียงส่งสัญญาณพัลส์ออกไปควบคุมเท่านั้น แสดง
ไดอะแกรมการทํางานของเซอร์โวมอเตอร์ในรูปท่ี 10.2 แกนของมอเตอร์ไฟตรงจะต่อเข้ากับ ชุดเฟืองเพ่ือลด
ความเร็วรอบลงส่งผลให้แรงบิดท่ีแกนหมุนมากข้ึน ท้ังหมดทํางานร่วมกันภายใต ้ความสัมพันธ์ 

ถ้าหากพลังงานท่ีจ่ายให้คงท่ี เม่ือลดความเร็วรอบลงนั่นย่อมทําให้แรงบิดของมอเตอร์
เพ่ิมข้ึน การหมุนของมอเตอร์ได้รับการควบคุมจากวงจรควบคุม โดยมีตัวต้านทานปรับค่าได้เป็นตัวกําหนด
ขอบเขตของแกนหมุน ซ่ึงหากไม่มีการปรับแต่งใดๆ แกนหมุนของมอเตอร์จะสามารถหมุนได้ในขอบเขต 0 ถึง 
180  องศา (หรือน้อยกว่าข้ึนกับผู้ผลิต) ดังนั้นในการปรับแต่งให้เซอร์โวมอเตอร์สามารถขับแกนหมุนได้รอบตัว
จึงมักจะใช้วิธีการถอดตัวต้านทานปรับค่าได้ออก แล้วแทนท่ีด้วยตัวต้านทานค่าคงท่ี 2 ตัว  หรือดัดแปลงให้
แกนหมุนของตัวต้านทานปรับค่าได้สามารถหมุนได้รอบตัว แกนหมุนของเซอร์โวมอเตอร์จะมีส่วนปลายเป็น
ร่องเฟือง (spline) เพ่ือให้สามารถติดตั้งอุปกรณ์ท่ีใช้ในการเชื่อมโยงไปยังตัวขับหรือกลไกอ่ืนๆ อุปกรณ์ท่ีใช้
เชื่อมโยงนั้นเรียกว่า ฮอร์น  (horn) ซ่ึงมีด้วยกันหลายรูปแบบท้ังแบบเป็นแขน, เป็นแท่ง, กากบาท, แผ่นกลม 
เป็นต้น สําหรับร่องเฟืองของเซอร์โวมอเตอร์แต่ละยี่ห้อก็มีจํานวนไม่เท่ากัน โดยของ Hitec จะมี 24 ร่องเฟือง 
ส่วนของ Futaba มี 25 ร่องเฟือง ทําให้ฮอร์นของท้ังสองยี่ห้อไม่สามารถใช้ร่วมกันได้ 

รูปท่ี 10.2  แสดงโครงสร้างของเซอร์โวมอเตอร์ 
(ท่ีมา https://www.inventor.in.th/home) 
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10.1.3 คุณสมบัติทางเทคนิคของเซอร์โวมอเตอร์ 
คุณสมบัติทางเทคนิคท่ีสําคัญของเซอร์โวมอเตอร์ มีอยู่ 2 ส่วน คือ ความเร็ว (speed) 

และแรงบิด หรือทอร์ค (torque)  
 (1) ความเร็ว หมายถึง ระยะเวลาท่ีทําให้แกนหมุนของมอเตอร์เคลื่อนท่ีสู่ตําแหน่งมุมท่ี
กําหนด อาทิ เซอร์โวมอเตอร ตัวหนึ่งมีความเร็ว 0.15 วินาทีสําหรับ 60 องศา หมายถึง เซอร์โวมอเตอร์ตัวนี้
สามารถขับให้แกนหมุนเคลื่อนท่ีไปยังตําแหน่งมุม 60 องศาภายในเวลา 0.15 วินาที 

(2) แรงบิด มักจะปรากฏในหน่วยของออนซ์-นิ้ว (ounce-inches : oz-in) หรือ 
กิโลกรัม-เซนติเมตร (kg-cm) เป็นคุณสมบัติท่ีจะบอกต่อผู้ใช้งาน ว่าเซอร์โวมอเตอร์ตัวนี้มีแรงในการขับโหลดท่ี
มีน้ําหนักในหน่วยออนซ์ให้สามารถเคลื่อนท่ีไปได้ 1 นิ้ว หรือน้ําหนักในหน่วยกิโลกรัมให้เคลื่อนท่ี ไปได้ 1 
เซนติเมตร (น้ําหนัก 1 ออนซ์เท่ากับ 0.028 กิโลกรัมโดยประมาณ หรือ 1 กิโลกรัม เท่ากับ 35.274 ออนซ์)

อย่างไรก็ตาม ค่าของความเร็วและแรงบิด ต้องสัมพันธ์กับแรงดันไฟเลี้ยงท่ีจ่ายให้แก่เซอร์
โวมอเตอร์ด้วย ซ่ึงมักจะแรงดัน 4.8 หรือ 6V  นอกจากนั้นยังมีปัจจัยเก่ียวกับแรง เสียดทานในระบบเฟือง
ภายในเซอร์โวมอเตอร์ การหล่อลื่นการเชื่อมโยงระหว่างเฟืองต่อเฟืองในชุดเฟืองทด ท่ีส่งผลให้ความเร็วและ
แรงบิดของ เซอร์โวมอเตอร์เปลีย่นแปลงไปได ้

10.1.4 การทํางานของแผงวงจรควบคุมในเซอร์โวมอเตอร ์
การหมุนของเซอร์โวมอเตอร์นั้นจะไม่ได้หมุนเป็นอิสระเหมือนมอเตอร์ท่ัวๆ ไปโดยช่วง

ระยะการหมุนปกติจะอยู่ระหว่าง 90 ถึง 180 องศา ตําแหน่งการหมุนของแกนมอเตอร์ใน เซอร์โวมอเตอร์นี้
สามารถควบคุมได้อย่างแม่นยํา เนื่องจากภายในเซอร์โวมอเตอร์มีวงจรอิเล็กทรอนิกส์ทําหน้าท่ีตรวจสอบ
ตําแหน่งของเซอร์โวมอเตอร์อยู่ตลอดเวลา ลักษณะการตรวจสอบจะใช้การป้อนกลับค่าตําแหน่งจากตัว
ตา้นทานปรับค่าได้ แล้วนําค่านีไ้ป เปรียบเทียบกับค่าพัลส์ท่ีป้อนเข้าทางขาควบคุม ค่าของผลต่างท่ีได้จะไปปรับ
ตาํแหน่งของมอเตอร ์ค่าผลตา่งก็จะได้ตําแหน่งของมอเตอร์ท่ีแม่นยํา 

รูปท่ี 10.3  แสดงไดอะแกรมการทํางานของแผงวงจรควบคุมในเซอร์โวมอเตอร์ชนิดอะนาลอก 
(ท่ีมา https://www.inventor.in.th/home) 
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จากไดอะแกรมการทํางานของแผงวงจรควบคุมในเซอร์โวมอเตอร์ชนิดอนาล็อก สัญญาณ
พัลส์ควบคุมท่ีส่งเข้ามาทางอินพุต จะถูกส่งไปยังวงจรกําเนิดสัญญาณพัลส์ภายในด้วย โดยมีความกว้างท่ีเป็น 
สัดส่วนกับตาํแหน่งของแกนหมุนในปัจจุบัน ท้ังสัญญาณพัลส์ท่ีกําเนิดข้ึนภายในกับสัญญาณพัลส์ควบคุมจะถูก
ส่งไปยังวงจรเปรียบเทียบเพ่ือทําการหักล้างสัญญาณ โดยทิศทางของสัญญาณจะข้ึนอยู่กับว่า ระหว่างสัญญาณ
พัลส์ควบคุมทางอินพุตก ับสัญญาณพัลส์ภายใน สัญญาณพัลส์ใดมีความกว้างมากกว่า โดยเอาต์พุตท่ีได้เป็น
สัญญาณลอจิก “0” หรือ “1” แล้วส่งไปยังวงจรขับมอเตอร์แบบ  H-บริดจ์ เพ่ือกําหนดทิศทางการหมุน ทาง
ด้านค่าความแตกต่างท่ีเกิดข้ึนระหว่างพัลส์ท้ังสองสัญญาณจะถูกส่งไปยังวงจรเพ่ิมความกว้างพัลส์ เพ่ือสร้าง
สัญญาณพัลส์สําหรับส่งไปขับมอเตอร์ ผ่านวงจรขับมอเตอร์แบบ  H-บริดจ์ โดยความแตกต่างของความกว้าง
พัลส์ 1% ทําให้เกิดสัญญาณพัลส์สําหรับขับมอเตอร์ในระดับ 50% และความเร็วนี้จะลดลงเม่ือแกนหมุนของ
มอเตอร์เคลื่อนท่ีเข้าสู่ตําแหน่งท่ีกําหนด อันเป็นผลมาจากความแตกต่างของความกว้างสัญญาณพัลส์เริ่มลดลง 
และหยุดลงเม่ือสัญญาณพัลส์ท่ีนํามาเปรียบเทียบมีค่าความกว้างเท่ากัน

รูปท่ี 10.4  แสดงลักษณะของสัญญาณพัลส์ท่ีใช้ในการควบคุมเซอร์โวมอเตอร์ 
(ท่ีมา https://www.inventor.in.th/home) 
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10.1.5 วัสดุของเฟอืงในเซอร์โวมอเตอร์ 
วัสดุของเฟืองในเซอร์โวมอเตอร์ ชุดเฟืองในเซอร์โวมอเตอร์โดยส่วนใหญ่ผลิตมาจากวัสด ุ

3 ชนิด คือ
(1) ไนล่อน  เป็นวัสดุท่ีนิยมนํามาใช้ผลิตเฟืองมากท่ีสุด เนื่องจากมีน้ําหนักเบาและมีเสียง

รบกวนน้อยเม่ือทํางาน ความทนทานพอสมควรมักพบในเซอร์โวมอเตอร์ขนาดเล็กและราคาถูก 
(2) โลหะ  เฟืองท่ีผลิตด้วยโลหะจะมีความทน ทานสูง แข็งแรง สามารถทนแรงเสียดทาน

เม่ือเฟืองขบกันได้สูงมาก ทําให้สามารถนํามาสร้าง เซอร์โวมอเตอร์ท่ีมีแรงบิดสูงมากได้ โลหะท่ีพบมากท่ีสุดใน
การนํามาผลิตเฟืองคือ ทองเหลือง และถ้าหากมีงบประมาณมากเพียงพอ ควรเลือกใช้เซอร์โวมอเตอร์ท่ีใช้เฟือง
ท่ีผลิตจากไทเทเนียม 

(3)  คาร์บอไนต์ (Karbonite) เป็นวัสดุพิเศษท่ีทํามาจากคาร์บอน แล้วแปรรูปมาเป็น
วัสดท่ีุคล้ายพลาสติก  Hitec  เป็นผู้ท่ีนําเทคโนโลยีนี้มาใช้เป็นวัตถุดบิในการผลิตเฟือง โดยคาร์บอไนต์จะมีความ
แข็งแรงและทนทานมากกว่าเฟืองไนลอน ในขณะท่ีมีน้ําหนักเบา ดงัในเซอร์โวมอเตอร์สมัยใหม่จึงนิยมใช้เฟืองท่ี
ผลิตจากวัสดุชนิดนี ้โดยเฉพาะอย่างยิง่ในเซอร์โวมอเตอร์ชนิดดิจิตอลท่ีใช้หุน่ยนต์ Humanoid 
 

รูปท่ี 10.5  แสดงลักษณะเฟืองของเซอร์โวมอเตอร์ 
(ท่ีมา https://www.arduinospro.com/article/22/) 
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10.2 การต่อวงจรเซอร์โวมอเตอร์กับไมโครคอนโทรลเลอร์ 
การควบคุมเซอร์โวร์มอเตอร์ หรือควบคุมองศาในการหมุนของมัน ด้วย Arduino จะใช้ Library 

Servo.h (มีให้ในโปรแกรมแล้ว)ในการทํางาน ซ่ึง Library นี้สามารถใช้ Servo ได้สูงสุดถึง 12 ตัว และนิยมใช้
กับ Servo ท่ีหมุนได ้180 องศา 

รูปท่ี 10.6  แสดงสายตอ่ของเซอร์โวมอเตอร์ 
(ท่ีมา https://commandronestore.com/learning/servo001.php) 

 

รูปท่ี 10.7  แสดงตาํแหน่งสายต่อของเซอร์โวมอเตอร์ 
(ท่ีมา https://www.inventor.in.th/home) 

 
สายไฟของเซอร์โวมอเตอร์มี 3 เส้น ได้แก่ สาย Ground มักเป็นสีน้ําตาล หรือสีดํา สายไฟเลี้ยงหรือ 

ไฟบวก เป็นสีแดง เซอร์โวมอเตอร ์ส่วนมากจะใช้ไฟเลี้ยง 4.8 - 5 โวลต์ หรือ 4.8 - 6.6 โวลต์และสายสัญญาณ
ควบคุม Signal สีเหลือง หรือ ขาว หรือสีส้มเป็นสายท่ีใช้คอนโทรลการหมุนเป็นองศาของ เซอร์โวมอเตอร ์

การตอ่วงจรเพ่ือทดสอบเซอร์โวมอเตอร์จะใช้การ Sweep คือตัวอย่างวงจร เซอร์โวมอเตอร์เคลื่อนท่ี
ไปกลับ 0ถึง 180 องศา เหมาะสําหรับใช้ทดสอบเซอร์โวมอเตอร์เริ่มแรกโดยการต่อวงจร สาย GND ของเซอร์
โวมอเตอร์ ตอ่เข้าท่ี GND ของ Arduino สายไฟเลีย้ง 4.8-6V ของเซอร์โวมอเตอร์ ตอ่เข้าท่ี +5V ของ 
Arduino และสาย Signal ของเซอร์โวมอเตอร ์ตอ่เข้าท่ี Digital Pin 9 (Pin นี้สามารถใช้งาน PWM Signal 
ได)้
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รูปท่ี 10.8  แสดงการต่อวงจรเซอร์โวมอเตอร์กับไมโครคอนโทรลเลอร ์Arduino 
(ท่ีมา https://commandronestore.com/learning/servo001.php) 

 
10.3 โปรแกรมไมโครคอนโทรลเลอร์ควบคุมเซอร์โวมอเตอร์ 

การควบคุมเซอร์โวมอเตอร์ทําได้โดยสร้างสัญญาณพัลส์ท่ีมีคาบเวลา 20 มิลลิวินาทีป้อนให้กับวงจร
ควบคุมภายในเซอร์โวมอเตอร์ แล้วปรับความกว้างของพัลส์ช่วงบวก ท่ีพัลส์กว้าง 1 มิลลิวินาที มอเตอร์จะหมุน
ไปตําแหน่งซ้ายมือสุด  ถ้าส่งพัลส์กว้าง 1.5  มิลลิวินาที แกนหมุนของมอเตอร์จะเคลื่อนท่ีไปยังตําแหน่งก่ึงกลาง 
และถ้าส่งพัลส์กว้าง 2 มิลลิวินาที แกนหมุนของมอเตอร์จะเคลื่อนท่ีไปยังตําแหน่งขวามือสุด การป้อนสัญญาณ
พัลส์ท่ีมีคาบเวลาช่วงบวกตั้งแต่ 1.5 ถึง 2 มิลลิวินาทีจะทําให้เซอร์โวมอเตอร์หมุนทวนเข็มนาฬิกา โดยถ้าค่า
ความกว้างพัลส์ยิง่ห่างจาก 1.5 มิลลิวินาที มากเท่าใด ความเร็วในการหมุนก็จะมากข้ึนเท่านั้น นั่นคือ ความเร็ว
สูงสุดของการหมุนทวนเข็มนาฬิกาจะเกิดข้ึนเม่ือสัญญาณพัลส์ควบคุมมีความกว้าง 2 มิลลิวินาที การป้อน
สัญญาณพัลส์ท่ีมีคาบเวลาช่วงบวกตั้งแต่ 1 ไปจนถึง 1.5 มิลลิวินาที ทําให้เซอร์โวมอเตอร์หมุนตามเข็มนาฬิกา 
ซ่ึงถ้าค่าความกว้างพัลส์เข้าใกล้ 1 มิลลิวินาทีความเร็วในการหมุนของเซอร์โวมอเตอร์ก็จะมาก นั่นคือ ความเร็ว
สูงสุดของการหมุนตามเข็มนาฬิกา จะเกิดข้ึนเม่ือสัญญาณพัลส์ควบคุมมีความกว้าง 1 มิลลิวินาที 

ในการเขียนโปรแกรมเพ่ือควบคุมเซอร์โวมอเตอร์จะเรียกใช้งานคําสั่งจาก Library จากไฟล ์Servo.h 
โดยต่อท่ีขา Digital Pin 9 ของ Arduino จากนัน้จะค่อยๆ เพ่ิมองศาการหมุน จาก 0 ถึง 180 เพ่ิมข้ึนท่ีละ 1 
องศาในเวลา 0.015 วินาที และถ้าองศาถึง 180 แล้ว ให้ลดทีละ 1 องศาจนถึง 0 แล้ววนไปเรือ่ยๆ สลับไป 
สลับมา ดังโปรแกรมตวัอย่าง 
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รูปท่ี 10.9  แสดงการส่งสัญญาณพัลส์เพ่ือควบคุมเซอร์โวมอเตอร์ 
(ท่ีมา https://commandronestore.com/learning/servo001.php) 

 

รูปท่ี 10.10  แสดงโปรแกรมควบคุมเซอร์โวมอเตอร์กับไมโครคอนโทรลเลอร ์Arduino 
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10.4 การประยุกต์ใช้งานเซอร์โวมอเตอร์กับไมโครคอนโทรลเลอร์ 

เซอร์โวมอเตอร์ถูกออกแบบมาใช้สําหรับรับคําสั่งจาก Remote Control ท่ีใช้ควบคุมของเล่นด้วย
สัญญาณวิทยุต่างๆ เช่น เครื่องบินบังคับวิทยุ รถบังบังคับวิทยุ เรือบังคับวิทยุ หรือใช้งานหุ่นยนต์ แขนกล เป็น
ต้น ซ่ึง Remote จําพวกนี้ท่ีภาครับจะแปลงความถ่ีวิทยุออกมาในรูปแบบสัญญาณ PWM หรือ Pulse Width 
Modulation 

รูปท่ี 10.11  แสดงการนําเซอร์โวมอเตอร์ไปประยุกตใ์ช้งานงานของเล่นแบบบังคับวิทยุ 
(ท่ีมา https://www.thaieasyelec.com/article-wiki/review-product-article) 

 
นอกจากนี้ เรายังสามารถควบคุมการหมุนด้วยการ Input ค่าเข้าไป เช่น ใช้ตัวต้านทานปรับค่าได ้

การหมุนแกนบิดของมัน (Knob) จะทําให้ค่า Input เพ่ิมข้ึนหรือลดเรื่อยๆ แบบ Analog แล้วจึงนําค่านี้ไป
ควบคุมองศาการหมุนของเซอร์โวมอเตอร์อีกที เราจะใช้คําสั่ง map ในการแปลงค่าจากตัวต้านทานปรับค่าได ้
ให้กลายเป็นองศาการหมุน คําสั่ง map มีรูปแบบ map(ตวัแปร, ต่ําสุดเดิม, สูงสุดเดิม, ต่ําสุดใหม่, สูงสุดใหม่)

รูปท่ี 10.12  แสดงวงจรการประยุกตใ์ช้งานเซอร์โวมอเตอร์กับไมโครคอนโทรลเลอร์ Arduino 
(ท่ีมา https://commandronestore.com/learning/servo001.php) 
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สําหรับตา้นทานปรับค่าได้ เราสามารถเขียน map ไดด้งันี้ map(val, 0, 1023, 0, 180) นั่นหมายถึง 
ในตอนแรกค่า Input ท่ีรับเข้ามาจากตัวต้านทาน จะมีค่าได้ตั้งแต่ 0 - 1023 (สูงสุด 1024) จากนั้น ค่าจะถูก
บีบให้ต่ําสุดเป็น 0 และสูงสุดไม่เกิน 180 ตามองศาสูงสุดท่ีหมุนได้นั่นเอง คําสั่ง map จึงเป็นคําสั่งท่ีใช้ในการ
แปลงค่าๆ หนึง่ ท่ีมีหลายๆ ช่วง ให้อยูใ่นช่วงท่ีกําหนดใหม่ ดงัโปรแกรมตอ่ไปนี ้

รูปท่ี 10.13  แสดงโปรแกรมการประยุกตใ์ช้งานเซอร์โวมอเตอร์กับไมโครคอนโทรลเลอร์ Arduino 
 

จากโปรแกรมเม่ือไม่หมุนตัวต้านทานปรับค่าได้ ค่าองศาจะเป็น 0 เม่ือหมุนตัวต้านทานปรับค่าได้จน
สุด (1023) ค่าใหม่จะถูกบีบให้เป็น 180 ไม่เกินนี้ และช่วงอ่ืนๆ 1 ถึง 1022 ค่าจะถูกแปลงไปตามอัตราส่วน 
เช่น เซอร์โวมอเตอร์จะหมุน 90 องศา เม่ือตัวตา้นทานปรับค่าได้หมุนไดค่้าประมาณ 511 เป็นตน้
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สรุปเนือ้หาสาระสําคัญ

เซอร์โวมอเตอร์ (Servo Motor) เป็นมอเตอร์ท่ีมีการควบคุมการเคลื่อนท่ีของมัน (State) ไม่ว่าจะ
เป็นระยะ ความเร็ว มุมการหมุน โดยใช้การควบคุมแบบป้อนกลับ (Feedback control) เป็นอุปกรณ์ท่ี
สามารถควบคุมเครื่องจักรกล หรือระบบการทํางานนั้นๆ ให้เป็นไปตามความต้องการ เช่น ควบคุมความเร็ว 
(Speed), ควบคุมแรงบิด (Torque), ควบคุมตําแหน่ง (Position), ระยะทางในการเคลื่อนท่ี (หมุน) (Position 
Control) ของตัวมอเตอร์ได้ ซ่ึงมอเตอร์ท่ัวไปไม่สามารถควบคุมในลักษณะงานเบื้องต้นได้ โดยให้ผลลัพธ์ตาม
ความตอ้งการท่ีมีความแม่นยําสูง 

การควบคุมเซอร์โวร์มอเตอร์ หรือควบคุมองศาในการหมุนของมัน ด้วย Arduino จะใช้ Library 
Servo.h (มีให้ในโปรแกรมแล้ว)ในการทํางาน ซ่ึง Library นี้สามารถใช้ Servo ได้สูงสุดถึง 12 ตัว และนิยมใช้
กับ Servo ท่ีหมุนได ้180 องศา สายไฟของเซอร์โวมอเตอร์มี 3 เส้น ไดแ้ก่ สาย Ground มักเป็นสีน้ําตาล หรือ
สีดํา สายไฟเลี้ยงหรือ ไฟบวก เป็นสีแดง เซอร์โวมอเตอร์ ส่วนมากจะใช้ไฟเลี้ยง 4.8 - 5 โวลต์ หรือ 4.8 - 6.6 
โวลต์และสายสัญญาณควบคุม Signal สีเหลือง หรือ ขาว หรือสีส้มเป็นสายท่ีใช้คอนโทรลการหมุนเป็นองศา
ของ เซอร์โวมอเตอร ์

การควบคุมเซอร์โวมอเตอร์ทําได้โดยสร้างสัญญาณพัลส์ท่ีมีคาบเวลา 20 มิลลิวินาทีป้อนให้กับวงจร
ควบคุมภายในเซอร์โวมอเตอร์ แล้วปรับความกว้างของพัลส์ช่วงบวก ท่ีพัลส์กว้าง 1 มิลลิวินาที มอเตอร์จะหมุน
ไปตําแหน่งซ้ายมือสุด  ถ้าส่งพัลส์กว้าง 1.5  มิลลิวินาที แกนหมุนของมอเตอร์จะเคลื่อนท่ีไปยังตําแหน่งก่ึงกลาง 
และถ้าส่งพัลส์กว้าง 2 มิลลิวินาที แกนหมุนของมอเตอร์จะเคลื่อนท่ีไปยังตําแหน่งขวามือสุด การป้อนสัญญาณ
พัลส์ท่ีมีคาบเวลาช่วงบวกตั้งแต่ 1.5 ถึง 2 มิลลิวินาทีจะทําให้เซอร์โวมอเตอร์หมุนทวนเข็มนาฬิกา โดยถ้าค่า
ความกว้างพัลส์ยิง่ห่างจาก 1.5 มิลลิวินาที มากเท่าใด ความเร็วในการหมุนก็จะมากข้ึนเท่านั้น นั่นคือ ความเร็ว
สูงสุดของการหมุนทวนเข็มนาฬิกาจะเกิดข้ึนเม่ือสัญญาณพัลส์ควบคุมมีความกว้าง 2 มิลลิวินาที การป้อน
สัญญาณพัลส์ท่ีมีคาบเวลาช่วงบวกตั้งแต่ 1 ไปจนถึง 1.5 มิลลิวินาที ทําให้เซอร์โวมอเตอร์หมุนตามเข็มนาฬิกา 
ซ่ึงถ้าค่าความกว้างพัลส์เข้าใกล้ 1 มิลลิวินาทีความเร็วในการหมุนของเซอร์โวมอเตอร์ก็จะมาก นั่นคือ ความเร็ว
สูงสุดของการหมุนตามเข็มนาฬิกา จะเกิดข้ึนเม่ือสัญญาณพัลส์ควบคุมมีความกว้าง 1 มิลลิวินาที 

เซอร์โวมอเตอร์ถูกออกแบบมาใช้สําหรับรับคําสั่งจาก Remote Control ท่ีใช้ควบคุมของเล่นด้วย
สัญญาณวิทยุต่างๆ เช่น เครื่องบินบังคับวิทยุ รถบังบังคับวิทยุ เรือบังคับวิทยุ หรือใช้งานหุ่นยนต์ แขนกล เป็น
ต้น ซ่ึง Remote จําพวกนี้ท่ีภาครับจะแปลงความถ่ีวิทยุออกมาในรูปแบบสัญญาณ Pulse Width 
Modulation 
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