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หน่วยที่ 12 

งานเขียนโปรแกรมไมโครคอนโทรลเลอร์ดว้ยโปรแกรม Arduino  
เพ่ือใช้งานจอยสติก๊

เดชา กาญวงษา 

ผู้เรียบเรียง เดชา กาญวงษา 
วุฒิ ค.อ.บ. (วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 

ศษ.ม. (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
ตําแหน่ง คร ูวิทยฐานะ ครูชํานาญการ วิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศร ี

สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 



1

แผนบริหารการสอนประจําหน่วยที่ 12 
รหัสวิชา 2105-2105 วิชา ไมโครคอนโทรลเลอร ์ สอนครั้งท่ี 12 
หน่วยท่ี 12  งานเขียนโปรแกรมไมโครคอนโทรลเลอร์ด้วยโปรแกรม Arduino  
 เพ่ือใช้งานจอยสติ๊ก เวลา 4 ชั่วโมง 

หัวข้อเร่ือง 
ทฤษฏ ี
12.1  จอยสติ๊ก 
12.2  การตอ่วงจรจอยสติ๊กกับไมโครคอนโทรลเลอร์ 
12.3  โปรแกรมไมโครคอนโทรลเลอร์ใช้งานจอยสติ๊ก
12.4  การประยุกต์ใช้งานจอยสติ๊กกับไมโครคอนโทรลเลอร์ 

ปฏิบัต ิ
ใบปฏิบัตงิานท่ี 12  

 
สาระสําคัญ

จอยสติก (Joystick) คือ อุปกรณ์ท่ีมีลักษณะเป็นคันโยก มีปุ่มบังคับท่ีด้ามคันโยก เพ่ือควบคุม
ตําแหน่งบนจอภาพ หรืออุปกรณ์ต่างๆ ทําหน้าท่ีคล้ายกันกับสวิตช์ โดยสามารถควบคุมได้ท้ังตําแหน่งและทุก
ทิศทาง มักใช้ควบคุมโปรแกรมประเภทเกม ท่ีเป็นภาพเคลื่อนไหว วิดีโอเกม หรือโปรแกรมประเภทการ
ออกแบบทําให้ผู้ใช้ สามารถควบคุมและใช้งาน โปรแกรมไมโครคอนโทรลเลอร์ หรืออุปกรณ์ได้ง่ายและสะดวก 
เวลาใช้งานจะตอ้งมีการเขียนโปรแกรมเพ่ือสัง่ให้ทํางานจึงจะสามารถทํางานได ้

สมรรถนะประจําหน่วย 
1. ตอ่วงจรจอยสติ๊กกับไมโครคอนโทรลเลอร์ 
2. เขียนโปรแกรมไมโครคอนโทรลเลอร์ใช้งานจอยสติ๊ก

จุดประสงค์ทั่วไป 
เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจในการเขียนโปรแกรมไมโครคอนโทรลเลอร์ด้วยโปรแกรม Arduino เพ่ือ

ใช้งานจอยสติ๊ก 
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จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 
1.  อธิบายหลักการทํางานของจอยสติ๊กได้อย่างถูกต้อง 
2.  อธิบายวิธีการต่อวงจรจอยสติ๊กกับไมโครคอนโทรลเลอร์ไดอ้ย่างถูกต้อง 
3.  อธิบายวิธีการเขียนโปรแกรมไมโครคอนโทรลเลอร์ใช้งานจอยสติ๊กได้อย่างถูกต้อง 
4.  อธิบายการประยุกต์ใช้งานจอยสติ๊กได้อย่างถูกต้อง 
5.  ตอ่วงจรจอยสติ๊กกับไมโครคอนโทรลเลอร์ตามท่ีกําหนดให้ไดอ้ย่างถูกตอ้ง 
6.  เขียนโปรแกรมไมโครคอนโทรลเลอร์ใช้งานจอยสติ๊กตามท่ีกําหนดให้ได้อย่างถูกต้อง 

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

แบบทดสอบหลังเรียน หลังจากท่ีผู้เรียนได้ผ่านการปฏิบัติงานตามใบปฏิบัติงาน ประเมินผลจากแบบทดสอบ
หลังเรียนหน่วยท่ี 12 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)



4

หน่วยที่ 12 
งานเขียนโปรแกรมไมโครคอนโทรลเลอร์ 

ด้วยโปรแกรม Arduino เพ่ือใช้งานจอยสต๊ิก 

12.1 จอยสติ๊ก 
12.1.1 ความหมายของจอยสติ๊ก 

จอยสติ๊ก (joystick) หรือก้านควบคุม เป็นอุปกรณ์นําเข้าข้อมูล คําสั่ง ใช้การควบคุมการ
เคลื่อนของตัวชี้คล้ายกับเมาส์ แต่ต่างกันท่ีจอยสติกจะเพ่ิมปุ่มเฉพาะอย่าง นิยมใช้ในการเล่นเกม เพราะให้
ความมันสะใจและมีลักษณะหลากหลายแบบสามารถเลือกใช้ให้ตรงกับรสนิยม หรือใกล้เคียงกับอุปกรณ์สมมติ
ในเกมส์ท่ีเล่น เช่น คันบังคับหรือพวงมาลัยของเครื่องบินหรือยานอวกาศได้ ลักษณะของจอยสติ๊กจะ เป็นคัน
โยกท่ีโยกไปมาได้ใน 2 แกน หรือ 2 มิติ คือ ซ้าย-ขวา และ หน้า-หลัง การโยกจะหมุนกลไก 2 ตัวให้มีการวัด
ตําแหน่งท่ีเลื่อนไปเช่นเดียวกับเมาส์นั่นเอง นอกจากนี้จอยสติ๊กยังอาจเพ่ิมปุ่มควบคุมพิเศษต่าง ๆ เช่น ปุ่มยิง
อาวุธท้ังหลายได ้

จอยสติก คือ อุปกรณ์ท่ีมีลักษณะเป็นคันโยก มีปุ่มบังคับท่ีด้ามคันโยก เพ่ือควบคุม
ตําแหน่งบนจอภาพได้ทุกตําแหน่งและทุกทิศทาง มักใช้ควบคุมโปรแกรมประเภทเกม ท่ีเป็นภาพเคลื่อนไหว 
วิดีโอเกม หรือโปรแกรมประเภทการออกแบบทําให้ผู้ใช้ สามารถควบคุมและใช้งาน โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้
ง่ายและสะดวก 

รูปท่ี 12.1  แสดงจอยสติ๊กแบบคันโยก 
(ท่ีมา http://thn24399unit1.blogspot.com/2016/06/joystick.html /) 
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12.1.2 หลกัการทํางานของจอยสติก๊
หลักการทํางานของจอยสติ๊ก ออกแบบมาเพ่ือบอกคอมพิวเตอร์จะจัดการตําแหน่งของ

วัตถุในเวลาหนึง่ๆ ไดอ้ย่างไรวิธีการก็คือ จอยสติ๊กจะส่ง ตําแหน่งพิกัดในแนวราบหรือในแนวตั้ง หรือ ตําแหน่ง
พิกัดใน แกน X-Y ไปยังคอมพิวเตอร์เพ่ือประมวลผลต่อไปยังโปรแกรมท่ีกําลังใช้อยู่ด้านล่างของ คันบังคับ
เป็นไปอิสระ ในคอนโทรลเลอร์แบบอ่ืนๆ เช่น พวงมาลัย หรือ เกมแพด อาจจะมีลักษณะแตกต่างจากจอยสติ๊ก 
แตห่ลักการกําเนิดสัญญาณจะคล้ายๆ กันกับจอยสติ๊ก สวิตซ์ หรือปุ่มต่างๆ ท่ีใช้สําหรับบังคับ เม่ือมีการกดปุ่ม 
ก็จะมีการส่งสัญญาณไปยังการ์ดอแดปเตอร์ เพ่ือสร้างข้อมูลเช่น ถ้ากดปุ่ม ก็จะเปลี่ยนค่าข้อมูลเป็น 1 ถ้าไม่ได้
กด ก็จะมีค่าเป็น 0 เป็นตน้ การสร้างข้อมูลเหล่านี้ข้ึนอยู่กับแต่ละเกม ตัวเซนเซอร์ตรวจจับตําแหน่งจะเชื่อมติด
กับแต่ละแกนของจอยสติ๊กเพ่ือตอบสนองกับพิกัด X-Y และส่งสัญญาณไปท่ีการ์ดอแดปเตอร์ของเกมซ่ึงมี
ซอฟตแ์วร์ท่ีจะนําข้อมูลสัญญาณ ท่ีได้มาเปลี่ยนให้เป็นตําแหน่งของเกมคอนโทรลเลอร์ตัวเซนเซอร์ในจอยสติ๊ก
ส่วนใหญ่จะทําจาก ตัวเก็บประจุ และ potentiometer หรือ POT ซ่ึงประกอบด้วยตัต้านทานแบบปรับค่าได้
ซ่ึงควบคุมด้วยการเคลื่อนท่ีท้ังสองทิศทางของจอยสติ๊ก กระแสไฟฟ้าจะไหลผ่านจาก POT ไปยังตัวเก็บประจุ 
เม่ือประจุเพ่ิมข้ึนจนเกิดศักย์ไฟฟ้าถึง 5 โวลต์ ตัวเก็บประจุจะคายประจุ เม่ือจอยสติ๊กถูก ดันไปในทิศทางหนึ่ง 
ความตา้นทานจะเพ่ิมข้ึน ทําให้ตัวเก็บประจุใช้เวลานานข้ึนในการชาร์จประจุเข้าไปและคลายประจุ เม่ือถูกดัน
ไปในทิศทางอ่ืนๆ ค่าความต้านทานจะลดลงกระแสไฟฟ้าจะไหลไปท่ีตวัเก็บประจุได้มากข้ึน ทําให้การชาร์จและ
คลายประจุทําได้เร็วข้ึน เกมอแดปเตอร์จะจับเวลาในหน่วยมิลลิวินาทีสําหรับการชาร์จและคลายประจุ จากนั้น
จะคํานวณตาํแหน่งของจอยสติ๊กท้ังสองแกน เซ็นเซอร์ตําแหน่งอีกรูปแบบหนึ่งท่ีใช้กับดิจิตอลจอยสติ๊ก เรียกว่า 
piezo electric sensor มักใช้กับส่วน top hat ของจอยสติ๊ก ภายในประกอบด้วยคริสตัลเพ่ือสร้าง
กระแสไฟฟ้าเม่ือมีการกดหรือปล่อยสวิตซ์ optical grayscale position sensor จะใช้ LED (Lighe-Emitting 
Diode) และ CCD (Charge Coupled Device) ท่ีเปลี่ยนแสงจาก LED เป็นกระแสไฟฟ้า ระหว่าง LED กับ 
CCD เป็นฟิลม์ท่ีมีการไล่สีจากสว่างไปมืด จากปลายด้านหนึง่ เม่ือจอยสติ๊กมีการเคลื่อนไหวฟิล์ม จะเคลื่อนไหว
ดว้ยปริมาณของแสงท่ีผ่านฟิล์มไดจ้ะเปลีย่นแปลงด้วย ซ่ึงสามารถตรวจจับไดโ้ดย CCD 
 

รูปท่ี 12.2  แสดงภายในของจอยสต๊ิก
(ท่ีมา http://51230369.blogspot.com/2009/08/joystick-joystick-input-computer-ibm.html) 
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12.1.3 ปุ่มกดแบบคีย์แพด 
การใช้งานระบบสมองกลฝังตัว โดยท่ัวไป ปุ่มกดมีความสําคัญอย่างยิ่ง เช่น การรับรหัส

ล็อค การทํางาน การป้อนข้อมูลให้เครื่องคิดเลข การป้อนสัญญาณให้ระบบอัตโนมัติหรือสิ่งใดๆ ท่ีต้องใช้การ
ป้อนข้อมูลท่ีเป็นตัวเลข บทความนี้จะแสดงวิธีการเชื่อมต่อArduino UNO กับ Keypad 4x4 หรือปุ่มกดแบบ
เมตริกขนาด 16 ปุม่ ซ่ึงนําไปประยุกตส์ามารถเป็นปุม่กดบนจอแสดงผล LED 7 ส่วนหรือจอแสดงผล LCD 
 

รูปท่ี 12.3  แสดงโครงสร้างภายในของปุ่มกดแบบคีย์แพด 
(ท่ีมา http://elec2web.blogspot.com/2016/04/arduino-uno-keypad-4x4.html) 

 
ปุ่มกดแบบคีย์แพด แบบ 4x4 เป็นการจัดสวิทช์กดติดปล่อยดับจํานวน 16 ปุ่มในรูปแบบ

เมตริกซ์ 4 X 4 โดยปกติจะเป็นปุ่มสําหรับหมายเลข 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 และตัวอักษร A, B, C, D, *, 
# ปุม่กดแบบคีย์แพด แบบ 4x4  จะมี 8 การเชื่อมต่อสายสัญญาณ คือ R1, R2, R3, R4 และ C1, C2, C3, C4 
เป็นตวัแทนของแถวและคอลัมน์ตามลําดับ

รูปท่ี 12.4  แสดงการนําเอาสวิตช์ปุ่มกดแบบคีย์แพด 4x4 
(ท่ีมา http://elec2web.blogspot.com/2016/04/arduino-uno-keypad-4x4.html) 
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12.2 การต่อวงจรจอยสติ๊กกับไมโครคอนโทรลเลอร์ 
12.2.1 การต่อวงจรจอยสติก๊กบัไมโครคอนโทรลเลอร์ Arduino 

 จอยสติ๊กแบบอะนาล็อกโดยท่ัวไปจะประกอบด้วยโพเทนชิโอมิเตอร์ (สองสําหรับแต่ละ
แกน) และข้ึนอยู่กับตําแหน่งของโพเทนชิโอมิเตอร์เหล่านี้จะได้รับอินพุต (ไปยังไมโครคอนโทรลเลอร์) ลูกบิด
หรือส่วนท่ียื่นออกมาใช้เพ่ือเปลี่ยนตําแหน่งของโพเทนชิโอมิเตอร์ ภาพต่อไปนี้แสดงส่วนประกอบภายในของ
จอยสติ๊กแบบอนาล็อกท่ัวไป มีโพเทนชิโอมิเตอร์สองตัวท่ีมีค่า10 กิโลโอห์มแต่ละตัวและยังมีสวิตช์ท่ีสามารถ
เปิดใช้งานได้โดยการกดปุ่มลง 

รูปท่ี 12.5  แสดงโครงสร้างของจอยสติ๊กแบบอะนาล็อก 
(ท่ีมา https://www.electronicshub.org/arduino-joystick-interface-control-servo/) 

 

ขาต่อใช้งานของจอยสต๊ิกจะมีท้ังหมด 5 ขา ประกอบด้วย ขา +5 V  ขา GND ขา VRx  
ขา VRy และขา SW ในการเชือ่มตอ่กับบอร์ด Arduino จะใช้งานกับพอร์ตอนาล็อก 2 ขา และใช้งานกับพอร์ต
ดจิิตอล 1 ขา ดงัวงจรตอ่ไปนี ้

รูปท่ี 12.6  แสดงการต่อวงจรจอยสติ๊กกับไมโครคอนโทรลเลอร ์Arduino 
(ท่ีมา https://www.electronicshub.org/arduino-joystick-interface-control-servo/) 



8

12.2.2 การต่อวงจรสวิตช์ปุ่มกดแบบคีย์แพด 4x4 กบัไมโครคอนโทรลเลอร์ Arduino 
 ในการต่อวงจรสวิตช์ปุ่มกดแบบคีย์แพด 4x4 กับไมโครคอนโทรลเลอร์ Arduino จะใช้ขา
พอร์ตดิจิตอล D2 ถึง D9 จํานวน 8 พอร์ต เพ่ือใช้ในการเชื่อมต่อกับสวิตช์ปุ่มกดแบบคีย์แพด 4x4 แสดงดังรูป
ดา้นล่าง 

รูปท่ี 12.7  แสดงการต่อวงจรสวิตช์ปุม่กดแบบคีย์แพด 4x4 กับไมโครคอนโทรลเลอร ์Arduino 
(ท่ีมา https://www.myarduino.net/product/3/matrix-keypad-4x4-arduino) 
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12.3 โปรแกรมไมโครคอนโทรลเลอร์ใช้งานจอยสติก๊
12.3.1 การเขียนโปรแกรมไมโครคอนโทรลเลอร์ใช้งานจอยสติ๊ก แบบอนาลอ็ก 

การเขียนโปรแกรมไมโครคอนโทรลเลอร์ใช้งานจอยสติ๊ก แบบอนาล็อก จะใช้การอ่านค่า
จากจอยสติ๊กแล้วมาแสดงผลบนหน้าต่าง Serial Monitor เพ่ือท่ีจะนําค่าท่ีอ่านได้ไปประยุกต์ใช้งานต่อไป ซ่ึง
ในการเขียนโปรแกรมเพ่ืออ่านค่าจากจอยสติ๊กจะมี 2 แบบ คือ อ่านค่าจากตัวอนาล็อกมี 2 ตัว และอ่านค่าจาก
สวิตช์ท่ีเป็นดจิิตอล ดงัโค๊ดโปรแกรมตวัอย่างตอ่ไปนี ้

รูปท่ี 12.8  แสดงโปรแกรมไมโครคอนโทรลเลอร์ใช้งานจอยสติ๊ก แบบอนาล็อก 

12.3.2 การเขียนโปรแกรมไมโครคอนโทรลเลอร์ใช้งานสวิตช์ปุ่มกดแบบคีย์แพด 4x4 
 การเขียนโปรแกรมไมโครคอนโทรลเลอร์ใช้งานสวิตช์ปุ่มกดแบบคีย์แพด 4x4 จะใช้ขา 
และสายสัญญาณท้ังหมด 8 เส้น โดยแบ่งเป็นด้านแถว 4 เส้น และคอลัมอีก 4 เส้น ในการเขียนโปรแกรมใช้
งานจะใช้หลักการมัลติเพล็ก คือ การสแกนท้ังแถว และคอลัมเพ่ือตรวจสอบการกดสวิตช์ แล้วส่งไปกแสดงค่าท่ี
หน้าต่าง Serial Monitor เพ่ือนําค่าไปใช้งานต่อไป ดงัโค๊ดโปรแกรมตวัอย่างตอ่ไปนี ้
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รูปท่ี 12.9  แสดงโปรแกรมไมโครคอนโทรลเลอร์ใช้งานสวิตช์ปุ่มกดแบบคีย์แพด 4x4 
 
12.4 การประยุกต์ใช้งานจอยสติ๊กกับไมโครคอนโทรลเลอร์ 

การประยุกต์ใช้งานจอยสติ๊กกับไมโครคอนโทรลเลอร์ ซ่ึงจอยสติ๊กมักถูกนิยมนําไปใช้งานในการ
ควบคุมระบบต่างๆ เช่น การควบคุมในระบบงานอุตสาหกรรม การควบคุมเครือ่งจักร และใช้ในการควบคุมเพ่ือ
บังคับอุปกรณ์ท่ีเป็นเครื่องเล่นบังคับวิทยุ เป็นต้น ซ่ึงจากตัวอย่างต่อไปนี้จะเป็นการประยุกต์ใช้งานจอยสติ๊ก
เพ่ือควบคุมเซอร์โวมอเตอร์ ดงันี้ 

จากวงจร จะเห็นว่า เซอร์โวมอเตอร์จะต่ออยู่ท่ี Pin 9 ส่วนจอยสติ๊กจะตอ่อยู่ท่ีพอร์ตอนาล็อกอินพุต
ท้ัง 4 Pin โดยท่ี ขา GND ตอ่ท่ี Pin A3 ขา +5V ตอ่ท่ี Pin A2 ขา VRx ตอ่ท่ี Pin A1 และ ขา VRy ตอ่ท่ี Pin 
A0 ส่วนขา SW ซ่ึงเป็นขาสวิตช์ธรรมดาไม่ได้ต่อใช้งาน 
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รูปท่ี 12.10  แสดงการตอ่วงจรจอยสติ๊กเพ่ือควบคุมเซอร์โวมอเตอร์ 
(ท่ีมา https://create.arduino.cc/projecthub/darwindelacruz) 

 

รูปท่ี 12.11  แสดงโปรแกรมไมโครคอนโทรลเลอร์ประยุกต์ใช้งานจอยสติ๊กเพ่ือควบคุมเซอร์โวมอเตอร ์
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สรุปเนือ้หาสาระสําคัญ

จอยสติก คือ อุปกรณ์ท่ีมีลักษณะเป็นคันโยก มีปุ่มบังคับท่ีด้ามคันโยก เพ่ือควบคุมตําแหน่งบน
จอภาพได้ทุกตําแหน่งและทุกทิศทาง มักใช้ควบคุมโปรแกรมประเภทเกม ท่ีเป็นภาพเคลื่อนไหว วิดีโอเกม หรือ
โปรแกรมประเภทการออกแบบทําให้ผู้ใช้ สามารถควบคุมและใช้งาน โปรแกรมคอมพิวเตอร์ไดง่้ายและสะดวก 

จอยสติ๊กแบบอะนาล็อกโดยท่ัวไปจะประกอบด้วยโพเทนชิโอมิเตอร์ (สองสําหรับแต่ละแกน) และ
ข้ึนอยู่กับตาํแหน่งของโพเทนชิโอมิเตอร์เหล่านีจ้ะได้รับอินพุต (ไปยังไมโครคอนโทรลเลอร์) ลูกบิดหรือส่วนท่ียื่น
ออกมาใช้เพ่ือเปลี่ยนตําแหน่งของโพเทนชิโอมิเตอร์ ภาพต่อไปนี้แสดงส่วนประกอบภายในของจอยสติ๊กแบบ
อนาล็อกท่ัวไป มีโพเทนชิโอมิเตอร์สองตวัท่ีมีค่า10 กิโลโอห์มแต่ละตวัและยังมีสวิตช์ท่ีสามารถเปิดใช้งานได้โดย
การกดปุม่ลง 

การเขียนโปรแกรมไมโครคอนโทรลเลอร์ใช้งานจอยสติ๊ก แบบอนาล็อก จะใช้การอ่านค่าจาก
จอยสติ๊กแล้วมาแสดงผลบนหน้าต่าง Serial Monitor เพ่ือท่ีจะนําค่าท่ีอ่านได้ไปประยุกต์ใช้งานต่อไป ซ่ึงใน
การเขียนโปรแกรมเพ่ืออ่านค่าจากจอยสต๊ิกจะมี 2 แบบ คือ อ่านค่าจากตัวอนาล็อกมี 2 ตัว และอ่านค่าจาก
สวิตช์ท่ีเป็นดจิิตอล ดงัโค๊ดโปรแกรมตวัอย่างตอ่ไปนี ้

การประยุกต์ใช้งานจอยสติ๊กกับไมโครคอนโทรลเลอร์ ซ่ึงจอยสติ๊กมักถูกนิยมนําไปใช้งานในการ
ควบคุมระบบต่างๆ เช่น การควบคุมในระบบงานอุตสาหกรรม การควบคุมเครือ่งจักร และใช้ในการควบคุมเพ่ือ
บังคับอุปกรณ์ท่ีเป็นเครือ่งเล่นบังคับวิทยุ เป็นตน้
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