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แผนบริหารการสอนประจําหน่วยที่ 11 
รหัสวิชา 2105-2105 วิชา ไมโครคอนโทรลเลอร ์ สอนครั้งท่ี 11 
หน่วยท่ี 11  งานเขียนโปรแกรมไมโครคอนโทรลเลอร์ด้วยโปรแกรม Arduino  
 เพ่ือควบคุมมอเตอร์สเตป็ เวลา 4 ชั่วโมง 

หัวข้อเร่ือง 
ทฤษฏ ี
11.1  มอเตอร์สเต็ป 
11.2  การตอ่วงจรมอเตอร์สเตป็กับไมโครคอนโทรลเลอร์ 
11.3  โปรแกรมไมโครคอนโทรลเลอร์ควบคุมมอเตอร์สเตป็
11.4  การประยุกต์ใช้งานมอเตอร์สเต็ปกับไมโครคอนโทรลเลอร ์

ปฏิบัต ิ
ใบปฏิบัตงิานท่ี 11  

 
สาระสําคัญ

มอเตอร์สเต็ป เป็นมอเตอร์ไฟฟ้าท่ีขับเคลื่อนดว้ยพัลส ์มีลักษณะการขับเคลื่อนโดยการหมุนรอบแกน 
360 องศา แตมี่ลักษณะไม่ต่อเนื่องจะเคลื่อนไปเป็นสเต็ป ข้อดีของมอเตอร์สเต็ป คือ สามารถกําหนดตําแหน่ง
ของการหมุนได้อย่างแม่นยําด้วยองศา หรือระยะทาง โดยการใช้งาน มอเตอร์สเต็ปนั้น ไม่สามารถใช้งานหรือ
ทํางานได้เองต้องมีอุปกรณ์ท่ีช่วยในการขับเคลื่อนมอเตอร์นั้น คือ Stepping Motor Drive และตัว 
Microcontroller โดยท่ัวไปงานท่ีจะนํามอเตอร์ประเภทนี้ไปใช้งานจะเป็นงานท่ีต้องการตําแหน่งท่ีมีความ
แม่นยําสูง เช่น ระบบขับเคลื่อนหัวแม่พิมพ์ในเครื่องพิมพ์ (PRINTER) ซ่ึงจะมีสเต็ปปิ้งมอเตอร์ในการเลื่อน
ตาํแหน่งของหัวพิมพ์ ระบบขับเคลื่อนหัวอ่านในเครือ่งอ่านบันทึกแม่เหล็ก ระบบขับเคลื่อนตําแหน่งของปากกา
ใน X-Y PLOTER หุน่ยนต์ท่ีตอ้งการความแม่นยําในการหยิบจับ เป็นตน้

สมรรถนะประจําหน่วย 
1. ตอ่วงจรมอเตอร์สเตป็กับไมโครคอนโทรลเลอร์ 
2. เขียนโปรแกรมไมโครคอนโทรลเลอร์ควบคุมมอเตอร์สเตป็
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จุดประสงค์ทั่วไป 
เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจในการเขียนโปรแกรมไมโครคอนโทรลเลอร์ด้วยโปรแกรม Arduino เพ่ือ

ควบคุมมอเตอร์สเตป็

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 
1.  อธิบายหลักการทํางานของมอเตอร์สเตป็ได้อย่างถูกต้อง 
2.  อธิบายวิธีการต่อวงจรมอเตอร์สเต็ปกับไมโครคอนโทรลเลอร์ได้อย่างถูกต้อง 
3.  อธิบายวิธีการเขียนโปรแกรมไมโครคอนโทรลเลอร์ควบคุมมอเตอร์สเตป็ได้อย่างถูกตอ้ง 
4.  อธิบายการประยุกต์ใช้งานมอเตอร์สเตป็ได้อย่างถูกต้อง 
5.  ตอ่วงจรมอเตอร์สเตป็กับไมโครคอนโทรลเลอร์ตามท่ีกําหนดให้ได้อย่างถูกต้อง 
6.  เขียนโปรแกรมไมโครคอนโทรลเลอร์ควบคุมมอเตอร์สเตป็ตามท่ีกําหนดให้ได้อย่างถูกต้อง 

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 

ขัน้ตอนท่ี 1

สร้างปัญหาให้
ผู้เรียนสนใจ 
(Motivation)

ขัน้ตอนท่ี 2

ให้เนื้อหาและสรุป
(Information)

ขัน้ตอนท่ี 3

ประเมินความรู้ด้วย
แบบฝึกหัด
(Application)

ขัน้ตอนท่ี 4

ตรวจปรับ
ความสําเร็จ
(Progress)



3

4.  ครูผู้สอนควรดําเนินการสอนตามแผนการสอนโดยเลือกสื่อ เนื้อหาและแบบฝึกหัดให้ตรงกับ
วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมในแต่ละข้อ

5.  ครูผู้สอนควรศึกษาวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม แผนการสอน เนื้อหา ใบปฏิบัติงานและแบบฝึกหัดให้
เข้าใจดเีสียก่อน 

6.  เม่ือสอนเสร็จทุกวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมแล้ว ทําการประเมินโดยใช้แบบทดสอบหลังเรียน 
วิธีวัดประเมินคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ

1.  การดําเนินกิจกรรมการเรียนการสอน ครูผู้สอนใช้แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ
วิชาชีพ ประเมินผลผู้เรียนโดยสังเกตพฤตกิรรมรายบุคคล 

2.  พฤติกรรมบ่งชี้ของการประเมินคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ ข้ึนอยู่กับครูผู้สอน
เห็นสมควรและมีความเหมาะสมกับเนือ้หาของวิชานั้นๆ 

วิธีวัดประเมินผล (ด้านความรู้)
1.  ผู้เรียนจะตอ้งทําแบบฝึกหัดหลังจากศึกษาเนื้อหาในบทเรียนนั้นๆ การประเมินผลจากแบบฝึกหัด

ประจําหน่วยท่ี 11 จํานวน 10 ข้อ คะแนนเต็ม 10 คะแนน 
2. การดําเนินกิจกรรมการเรียนการสอน ครูผู้สอนจะวัดผลและประเมินผลด้านทฤษฎี ด้วย

แบบทดสอบหลังเรียน หลังจากท่ีผู้เรียนได้ผ่านการปฏิบัติงานตามใบปฏิบัติงาน ประเมินผลจากแบบทดสอบ
หลังเรียนหน่วยท่ี 11 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 11 
งานเขียนโปรแกรมไมโครคอนโทรลเลอร์ 

ด้วยโปรแกรม Arduino เพ่ือควบคุมมอเตอร์สเต็ป

11.1 มอเตอร์สเต็ป 
11.1.1 ความหมายของมอเตอร์สเต็ป 

มอเตอร์สเต็ป (Stepper Motor) หรือ สเต็ปปิง้มอเตอร์ (Strpping Motor) เป็นมอเตอร์
ไฟฟ้าท่ีขับเคลื่อนด้วยพัลส์ มีลักษณะการขับเคลื่อนโดยการหมุนรอบแกน 360 องศา แต่มีลักษณะไม่ต่อเนื่อง
จะเคลื่อนไปเป็นสเต็ป โดยแต่ละสเต็ปจะขับเคลื่อนได้ 1, 1.5, 1.8 หรือ 2 องศา ซ่ึงจะข้ึนอยู่กับแต่ละ
โครงสร้างของมอเตอร์ ข้อดีของมอเตอร์ประเภทนี้ คือ สามารถกําหนดตําแหน่งของการหมุนได้อย่างแม่นยํา
ด้วยองศา หรือระยะทาง โดยการใช้งาน มอเตอร์สเต็ปนั้น ไม่สามารถใช้งานหรือทํางานได้เองต้องมีอุปกรณ์ท่ี
ช่วยในการขับเคลื่อนมอเตอร์นั้น คือ Stepping Motor Drive และตวั Microcontroller 
 โดยท่ัวไปงานท่ีจะนํามอเตอร์ประเภทนี้ไปใช้งานจะเป็นงานท่ีต้องการตําแหน่งท่ีมีความ
แม่นยําสูง เช่น ระบบขับเคลื่อนหัวแม่พิมพ์ในเครื่องพิมพ์ (PRINTER) ซ่ึงจะมีสเต็ปปิ้งมอเตอร์ในการเลื่อน
ตาํแหน่งของหัวพิมพ์ ระบบขับเคลื่อนหัวอ่านในเครือ่งอ่านบันทึกแม่เหล็ก ระบบขับเคลื่อนตําแหน่งของปากกา
ใน X-Y PLOTER หุน่ยนต์ท่ีตอ้งการความแม่นยําในการหยิบจับ เป็นตน้

รูปท่ี 11.1  แสดงมอเตอร์สเต็ปแบบต่างๆ 
(ท่ีมา https://www.factomart.com/th/stepping-motor/) 
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11.1.2 โครงสร้างของมอเตอร์สเต็ป 
มอเตอร์สเต็ป เป็นมอเตอร์ไฟฟ้าท่ีขับเคลื่อนด้วยพัลส์ โดยโครงสร้างภายในนั้นจะ

ประกอบไปด้วยข้ัวแม่เหล็กบนสเตเตอร์ (Stator) ทํามาจากแผ่นเหล็กวงแหวน จะมีซี่ยื่นออกมาประกอบกัน
เป็นชั้นๆ โดยแต่ละซี่ท่ียืน่ออกมานัน้จะมีขดลวดพันอยู่ เม่ือมีกระแสผ่านขดลวดจะเกิดสนามแม่เหล็กไฟฟ้าข้ึน

รูปท่ี 11.2  แสดงโครงสร้างของมอเตอร์สเตป็
(ท่ีมา https://www.factomart.com/th/stepping-motor/) 

 
ในการทํางานของมอเตอร์สเตป็นัน้จะไม่สามารถขับเคลื่อนหรือทํางานเองได้ จําเป็นต้องมี

วงจรอิเล็กทรอนิกส์ท่ีใช้ในการสร้างสัญญาณหรือจ่ายพัลส์ไปให้วงจรขับมอเตอร์สเต็ป (Stepper Motor 
Drive) การสร้างสัญญาณนัน้จะเป็นต้องสร้างและเรียงลําดับของสัญญาณดว้ย และสิ่งท่ีสําคัญคือการดูตําแหน่ง
ของสายท่ีทําการต่อเข้ากับตวัมอเตอร์สเต็ป 

รูปท่ี 11.3  แสดงแผนผังการทํางานของมอเตอร์สเต็ป 
(ท่ีมา https://www.factomart.com/th/stepping-motor/) 

 
11.1.3 ประเภทของมอเตอร์สเต็ป 

ประเภทของมอเตอร์สเต็ป แบ่งตามรูปแบบการพันขดลวดบน Stator จะมีด้วยกัน 2 
แบบ คือ

(1) แบบไบโพล่าร์ (Bipolar) ในแต่ละข้ัวแม่เหล็กบนสเตเตอร์จะมีการพันขดลวดหนึ่ง
ขด บางครัง้อาจเรียกสเต็ปปิ้งมอเตอร์ประเภทนีว้่ามอเตอร์สเต็ปแบบ 2 เฟส 
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(2) แบบยูนิโพล่าร์ (Unipolar) จะมีการพันขดลวด 2 ขด บนสเตเตอร์ แต่ละขดจะ
แบ่งเป็น 2 เฟส รวมท้ังตัวมอเตอร์จะมีด้วยกัน 4 เฟส จะมีการต่อสายออกมาจากขดลวดแต่ละขดเพ่ือจ่าย
ไฟเลี้ยง ทําให้มอเตอร์สเต็ปแบบนี้มีท้ังแบบ 5 สายและ 6 สาย ถ้าเป็นแบบ 5 สาย จะเป็นการนําสายไฟเลี้ยง
ของขดลวดท้ังสองมาตอ่รวมกันเป็นสายเดยีว สเต็ปปิง้มอเตอร์นีย้ังเป็นท่ีนิยมใช้กันแพร่หลายอีกด้วย 

รูปท่ี 11.4  แสดงมอเตอร์สเต็ปชนิดตา่งๆ 
(ท่ีมา https://www.factomart.com/th/stepping-motor/) 

 
11.2 การต่อวงจรมอเตอร์สเต็ปกับไมโครคอนโทรลเลอร์ 

11.2.1 บอร์ดขับมอเตอร์สเต็ป 
บอร์ดขับมอเตอร์สเต็ป (Stepper Motor Driver) เป็นตัวท่ีใช้ในการขับตัวมอเตอร์สเต็ป

เพ่ือให้สามารถทํางานได้ เนื่องจากตัวมอเตอร์สเต็ปเป็นขดลวดท่ีต้องใช้กระแสสูง หากต่อเข้ากับบอร์ด
ไมโครคอนโทรลเลอร์โดยตรงอาจจะทําให้บอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ชํารุดเสียหายได้ และยังไม่สามารถทําให้
ตวัมอเตอร์สเต็ปทํางานได้ 

บอร์ดขับมอเตอร์สเต็ปท่ีทดลอง จะใช้ไอซีเบอร์ ULN2003  มีขาต่อใช้งาน A, B, C, D 
แบบสีเ่ฟส และมี LED แสดงสถานะ มอเตอร์สเต็ปทํางาน. โดยมีวงจรดังรูป 

รูปท่ี 11.5  แสดงบอร์ดขับมอเตอร์สเตป็ท่ีใช้ไอซีเบอร ์ULN2003  
(ท่ีมา https://th.aliexpress.com/item/5-pcs-ULN2003-Stepper-Motor-Driver-Board-Module) 
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รูปท่ี 11.6  แสดงวงจรของบอร์ดขับมอเตอร์สเตป็ท่ีใช้ไอซเีบอร ์ULN2003  
(ท่ีมา https://th.aliexpress.com/item/5-pcs-ULN2003-Stepper-Motor-Driver-Board-Module) 

 
11.2.2 วงจรมอเตอร์สเต็ปต่อกับไมโครคอนโทรลเลอร์ 

วิธีการต่ออุปกรณ์มอเตอร์สเต็ปกับบอร์ด Arduino UNO R3 เพ่ือควบคุมการหมุนของ
มอเตอร์สเต็ปมีการต่อใช้งานท้ังหมด 6 ขา คือ ขา GND ของ Arduino ต่อกับขา – ของบอร์ดขอบมอเตอร์ส
เต็ป ขา 5V ของ Arduino ต่อกับขา + ของบอร์ดขอบมอเตอร์สเต็ป ขา 8 ของ Arduino ต่อกับขา IN1 ขา 9 
ของ Arduino ตอ่กับขา IN2 ขา 10 ของ Arduino ตอ่กับขา IN3 และ ขา 11 ของ Arduino ตอ่กับขา IN4 
 

รูปท่ี 11.7  แสดงการต่อวงจรเซอร์โวมอเตอร์กับไมโครคอนโทรลเลอร ์Arduino 
(ท่ีมา https://www.myarduino.net/article) 
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11.3 โปรแกรมไมโครคอนโทรลเลอร์ควบคุมมอเตอร์สเต็ป 
การทําให ้มอเตอร์สเต็ป (Stepper motor) หมุนแบบง่ายท่ีสุดก็ คือ การให้จ่ายไปทีละขดตามลําดับ

ต่อไปนี้ 1a  2a 1b 2b ถือว่าผ่านไป 1 Step โดยมีหลักการเขียนโปรแกรมควบคุมมอเตอร์สเต็ป 3 ลักษณะ 
ดงันี้ 

รูปท่ี 11.8  แสดงวิธีการทําให้มอเตอร์สเต็ปหมุน
(ท่ีมา https://www.myarduino.net/article) 

 11.3.1 การเขียนโปรแกรมไมโครคอนโทรลเลอร์ควบคุมมอเตอร์สเต็ปแบบ Full Step 1 เฟส 
การเขียนโปรแกรมไมโครคอนโทรลเลอร์ควบคุมมอเตอร์สเต็ปแบบ Full Step 1 เฟส จะ

ใช้การจ่ายไฟให้แม่เหล็กท่ีละตัว เพ่ือดันให้แกนมอเตอร์หมุนไปเรื่อยๆ จะจ่ายไฟท้ังหมด 4 สเต็ป ดังโค๊ด
โปรแกรมตวัอย่าง 
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รูปท่ี 11.9  แสดงโปรแกรมไมโครคอนโทรลเลอร์ควบคุมมอเตอร์สเตป็แบบ Full Step 1 เฟส 

หลังจากอัปโหลดโปรแกรมแล้วให้เปิดหน้าต่าง Serial Monitor กําหนดอัตราการส่ง
ข้อมูลให้ตรงกับในโปรแกรม แล้ว พิมพ์ 1 กด Send จะเห็นว่ามอเตอร์สเต็ป จะหมุนวนขวา โปรแกรมจะทํา
การควบคุมการจ่ายไฟให้ขา IN1 ก่อน แล้ว ค่อยไปจ่ายไฟ ให้ IN2 IN3 และ IN4 ตามลําดับ โดยจ่ายไฟทีละขา 
เพ่ือดันแกนมอเตอร์สเต็ปให้หมุน ตอ่มา ถ้าเราตอ้งการให้มอเตอร์สเตป็หมุนกลับทาง ให้ พิมพ์ 2 กด Send จะ
เห็นว่าสเต็ปมอเตอร์ จะหมุนวนซา้ย โปรแกรมจะทําการควบคุมการจ่ายไฟให้ขา IN4 ก่อน แล้ว ค่อยไปจ่ายไฟ 
ให้ IN3 IN2 และ IN1 ตามลําดับ ถ้าเราต้องการให้หมุนกลับทาง แค่จ่ายไฟ สเต็ปแบบถอยหลัง ตามลําดับ ถ้า
ตอ้งการให้สเตป็มอเตอร์หยุดหมุน ให้ พิมพ์ 0 กด Send โปรแกรมจะหยุดจ่ายไฟให้ขดลวดทุกตัว 

11.3.2 การเขียนโปรแกรมไมโครคอนโทรลเลอร์ควบคุมมอเตอร์สเต็ปแบบ Full Step 2 เฟส 
การเขียนโปรแกรมไมโครคอนโทรลเลอร์ควบคุมมอเตอร์สเต็ปแบบ Full Step 2 เฟส จะ

ใช้การจ่ายไฟให้แม่เหล็กท่ีละ 2 ตัว เพ่ือดันให้แกนมอเตอร์หมุนไปเรื่อยๆ จะหมุนเร็วกว่า 1 เฟส จ่ายไฟ
ท้ังหมด 4 สเต็ป ดังโปรแกรมตอ่ไปนี ้
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รูปท่ี 11.10  แสดงโปรแกรมไมโครคอนโทรลเลอร์ควบคุมมอเตอร์สเตป็แบบ Full Step 2 เฟส 
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หลังจากอัปโหลดโปรแกรมแล้วให้เปิดหน้าต่าง Serial Monitor กําหนดอัตราการส่ง
ข้อมูลให้ตรงกับในโปรแกรม แล้ว พิมพ์ 1 กด Send จะเห็นว่ามอเตอร์สเต็ป จะหมุนวนขวา โปรแกรมจะทํา
การควบคุมการจ่ายไฟให้ขา IN1 ก่อน แล้ว ค่อยไปจ่ายไฟ ให้ IN2 IN3 และ IN4 ตามลําดับ โดยจ่ายไฟทีละขา 
เพ่ือดันแกนมอเตอร์สเต็ปให้หมุน ตอ่มา ถ้าเราตอ้งการให้มอเตอร์สเตป็หมุนกลับทาง ให้ พิมพ์ 2 กด Send จะ
เห็นว่าสเต็ปมอเตอร์ จะหมุนวนซา้ย โปรแกรมจะทําการควบคุมการจ่ายไฟให้ขา IN4 ก่อน แล้ว ค่อยไปจ่ายไฟ 
ให้ IN3 IN2 และ IN1 ตามลําดับ ถ้าเราต้องการให้หมุนกลับทาง แค่จ่ายไฟ สเต็ปแบบถอยหลัง ตามลําดับ ถ้า
ตอ้งการให้สเตป็มอเตอร์หยุดหมุน ให้ พิมพ์ 0 กด Send โปรแกรมจะหยุดจ่ายไฟให้ขดลวดทุกตัว 

11.3.3 การเขียนโปรแกรมไมโครคอนโทรลเลอร์ควบคุมมอเตอร์สเต็ปแบบ Half Step 
 การเขียนโปรแกรมไมโครคอนโทรลเลอร์ควบคุมมอเตอร์สเต็ปแบบ Half Step จะใช้การ
จ่ายไฟให้แม่เหล็กท่ีละ 2 ตัว และ ทีละ 1 ตัวสลับกันไป เพ่ือดันให้แกนมอเตอร์หมุนไปเรื่อยๆ การหมุนจะช้า
ว่า Full Step 1 เฟส องศาการหมุนจะหมุนครึ่งหนึ่งของเฟส 1 ซ่ึงมีความละเอียดกว่า ดงัโค๊ดโปรแกรมตอ่ไปนี ้
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รูปท่ี 11.11  แสดงโปรแกรมไมโครคอนโทรลเลอร์ควบคุมมอเตอร์สเตป็แบบ Half Step 
 

หลังจากอัปโหลดโปรแกรมแล้วให้เปิดหน้าต่าง Serial Monitor กําหนดอัตราการส่ง
ข้อมูลให้ตรงกับในโปรแกรม แล้ว พิมพ์ 1 กด Send จะเห็นว่ามอเตอร์สเต็ป จะหมุนวนขวา โปรแกรมจะทํา
การควบคุมการจ่ายไฟให้ขา IN1 ก่อน แล้ว ค่อยไปจ่ายไฟ ให้ IN2 IN3 และ IN4 ตามลําดับ โดยจ่ายไฟทีละขา 
เพ่ือดันแกนมอเตอร์สเต็ปให้หมุน ตอ่มา ถ้าเราตอ้งการให้มอเตอร์สเตป็หมุนกลับทาง ให้ พิมพ์ 2 กด Send จะ
เห็นว่าสเต็ปมอเตอร์ จะหมุนวนซา้ย โปรแกรมจะทําการควบคุมการจ่ายไฟให้ขา IN4 ก่อน แล้ว ค่อยไปจ่ายไฟ 
ให้ IN3 IN2 และ IN1 ตามลําดับ ถ้าเราต้องการให้หมุนกลับทาง แค่จ่ายไฟ สเต็ปแบบถอยหลัง ตามลําดับ ถ้า
ตอ้งการให้สเตป็มอเตอร์หยุดหมุน ให้ พิมพ์ 0 กด Send โปรแกรมจะหยุดจ่ายไฟให้ขดลวดทุกตัว 
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11.4 การประยุกต์ใช้งานมอเตอร์สเต็ปกับไมโครคอนโทรลเลอร์ 

มอเตอร์สเต็ป ถือว่าเป็นอุปกรณ์ท่ีใช้กันในอุปกรณ์ไฟฟ้าท่ีมีใช้กันตามบ้านเรือน เช่น เครื่องปริ้นเตอร์
ท่ีนําสเต็ปป้ิงมอเตอร์มาควบคุมหัวพิมพ์ หรือแม้กระท่ังในอุตสาหกรรมก็ได้นํามอเตอร์สเต็ป ไปใช้งานใน
หลายๆ ดา้น เช่น นําไปใช้ในการควบคุมสายพานในขณะท่ีทําการตรวจจับผลิตภัณฑ์ นําไปควบคุมเครื่องจักรท่ี
ใช้ในการติดฉลากบนขวด ซ่ึงสามารถควบคุมตําแหน่งในการติดฉลากได้อย่างแม่นยํา นําไปใช้งานในการ
ควบคุมตําแหน่งในการตัดชิน้ส่วนงานตา่งๆ ซ่ึงให้ความแม่นยําในการตดัสูง เป็นตน้

รูปท่ี 11.12  แสดงการนํามอเตอร์สเตป็ไปใช้งานควบคุมเครื่องจักรท่ีใช้ในการตดิฉลากบนขวด 
(ท่ีมา https://www.factomart.com/th/factomartblog/application-of-stepping-motor) 

 

รูปท่ี 11.12  แสดงการนํามอเตอร์สเตป็ไปใช้งานในการควบคุมตําแหน่งในการตัดชิน้ส่วนงานตา่งๆ 
(ท่ีมา https://www.factomart.com/th/factomartblog/application-of-stepping-motor) 

 



18 
 
สรุปเนือ้หาสาระสําคัญ

มอเตอร์สเต็ป (Stepper Motor) หรือ สเต็ปปิ้งมอเตอร์ (Strpping Motor) เป็นมอเตอร์ไฟฟ้าท่ี
ขับเคลื่อนด้วยพัลส์ มีลักษณะการขับเคลื่อนโดยการหมุนรอบแกน 360 องศา แต่มีลักษณะไม่ต่อเนื่องจะ
เคลื่อนไปเป็นสเต็ป โดยแต่ละสเต็ปจะขับเคลื่อนได้ 1, 1.5, 1.8 หรือ 2 องศา ซ่ึงจะข้ึนอยู่กับแต่ละโครงสร้าง
ของมอเตอร์ ข้อดีของมอเตอร์ประเภทนี้ คือ สามารถกําหนดตําแหน่งของการหมุนได้อย่างแม่นยําด้วยองศา 
หรือระยะทาง โดยการใช้งาน มอเตอร์สเต็ปนั้น ไม่สามารถใช้งานหรือทํางานได้เองต้องมีอุปกรณ์ท่ีช่วยในการ
ขับเคลื่อนมอเตอร์นั้น คือ Stepping Motor Drive และตัว Microcontroller โดยท่ัวไปงานท่ีจะนํามอเตอร์
ประเภทนี้ไปใช้งานจะเป็นงานท่ีต้องการตําแหน่งท่ีมีความแม่นยําสูง เช่น ระบบขับเคลื่อนหัวแม่พิมพ์ใน
เครื่องพิมพ์ (PRINTER) ซ่ึงจะมีสเต็ปป้ิงมอเตอร์ในการเลื่อนตําแหน่งของหัวพิมพ์ ระบบขับเคลื่อนหัวอ่านใน
เครื่องอ่านบันทึกแม่เหล็ก ระบบขับเคลื่อนตําแหน่งของปากกาใน X-Y PLOTER หุ่นยนต์ท่ีต้องการความ
แม่นยําในการหยิบจับ เป็นตน้

วิธีการต่ออุปกรณ์มอเตอร์สเต็ปกับบอร์ด Arduino UNO R3 เพ่ือควบคุมการหมุนของมอเตอร์
สเต็ปมีการต่อใช้งานท้ังหมด 6 ขา คือ ขา GND ของ Arduino ต่อกับขา – ของบอร์ดขอบมอเตอร์สเต็ป ขา 
5V ของ Arduino ต่อกับขา + ของบอร์ดขอบมอเตอร์สเต็ป ขา 8 ของ Arduino ต่อกับขา IN1 ขา 9 ของ 
Arduino ตอ่กับขา IN2 ขา 10 ของ Arduino ตอ่กับขา IN3 และ ขา 11 ของ Arduino ตอ่กับขา IN4 
 การทําให ้มอเตอร์สเต็ป (Stepper motor) หมุนแบบง่ายท่ีสุดก็ คือ การให้จ่ายไปทีละขดตามลําดับ
ต่อไปนี้ 1a  2a 1b 2b ถือว่าผ่านไป 1 Step โดยมีหลักการเขียนโปรแกรมควบคุมมอเตอร์สเต็ป 3 ลักษณะ 
คือ (1) แบบ Full Step 1 เฟส (2) แบบ Full Step 2 เฟส และ (3) แบบ Half Step 
 มอเตอร์สเต็ป ถือว่าเป็นอุปกรณ์ท่ีใช้กันในอุปกรณ์ไฟฟ้าท่ีมีใช้กันตามบ้านเรือน เช่น เครื่องปริ้นเตอร์
ท่ีนําสเต็ปป้ิงมอเตอร์มาควบคุมหัวพิมพ์ หรือแม้กระท่ังในอุตสาหกรรมก็ได้นํามอเตอร์สเต็ป ไปใช้งานใน
หลายๆ ดา้น เช่น นําไปใช้ในการควบคุมสายพานในขณะท่ีทําการตรวจจับผลิตภัณฑ์ นําไปควบคุมเครื่องจักรท่ี
ใช้ในการติดฉลากบนขวด ซ่ึงสามารถควบคุมตําแหน่งในการติดฉลากได้อย่างแม่นยํา นําไปใช้งานในการ
ควบคุมตําแหน่งในการตัดชิน้ส่วนงานตา่งๆ ซ่ึงให้ความแม่นยําในการตดัสูง เป็นตน้
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