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รถตัดหญ้าอัตโนมตัิควบคุมด้วยระบบ GPS  
นายอภิรักษ์  มูลตีเสาร์ , นายวัชรินทร์ ฉลวยศรี , .นายธนชาติ  อินทริง 

สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศรีสงคราม มหาวิทยาลัยนครพนม 
 
บทคัดย่อ 

โครงการนี้เสนอรถตัดหญ้าอัตโนมัติควบคุม
ด้วยระบบ GPS ใช้มอเตอร์เพื่อขับเคลื่อนล้อ ใช้ไฟฟ้า
จากแบตเตอรี่ขนาด 12 โวลต์ ควบคุมการเคลื่อนที่
ด้วยรีโมทคอนโทรล หลักการท างานเมื่อเรากดรีโมท
คอนโทรลจะส่งสัญญาณวิทยุไปยังเครื่องรับสัญญาณ
ซึ่งอยู่ในรถตัดหญ้า จากนั้นเครื่องรับสัญญาณจะท า
การถอดรหัสสัญญาณ จากนั้นส่งสัญญาณไปที่ส่วน
ควบคุมเพ่ือสั่งการให้มอเตอร์ไฟฟ้าท างาน โดยใช้
มอเตอร์ไฟฟ้าขนาด12 โวลต์ จ านวน 2 ตัว ในการ
ขับเคลื่อน และใช้มอเตอร์อีก 1 ตัว ขนาด 12 โวลต์ 
ในการหมุนใบพัดตัดหญ้า โดยใบพัดตัดหญ้าสามารถ
ควบคุมให้หมุนหรือหยุดหมุนได้ตามต้องการ จากการ
ทดสอบรถตัดหญ้าพลังงานไฟฟ้าควบคุมระยะไกล 
ผลการทดสอบแสดงให้เห็นว่ารถตัดหญ้าสามารถ 
เดินหน้า - ถอยหลัง เลี้ยวซ้าย –เลี้ยวขวา  โดยการ
ควบคุมผ่านรีโมทคอนโทรล ซึ่งสามารถควบคุม
ระยะทางได้ถึง 1 กิโลเมตร    
 

 1.  บทน า 
เนื่องจากในปัจจุบันโรงเรียนมีเครื่องตัดหญ้า

แบบธรรมดาเป็นจ านวนมาก ทั้งแบบสะพายและแบบ
เข็น ซึ่งการใช้งานต้องแบกเครื่องและเดินเป็นเหตุท า
ให้ผู้ใช้งานเหนื่อยล้าอ่อนแรงง่าย ทางเราจึงมี
จุดประสงค์สร้างรถตัดหญ้าแบบบังคับด้วยรีโมท
คอนโทรลควบคุมด้วย GPS ขึ้นมาเพ่ือเหมาะสมกับ
การตัดพ้ืนสนามหญ้า สนามฟุตบอล ที่เป็นพื้นเรียบ 
และใช้งานได้มากข้ึน 

ดังนั้น สมาชิกในกลุ่มจึงมีแนวคิดท่ีจะพัฒนา
รถตัดหญ้าให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น มาใช้ในการตัดหญ้า
ในโรงเรียน และช่วยตัดหญ้าได้เร็วขึ้น 

 

 

บล็อกไดอะแกรมของรีโมทคอนโทร 

 

จากรูปจะเห็นว่าส่วนประกอบของตัวส่ง
ประกอบด้วย ส่วนเข้ารหัส และส่วนส่งสัญญาณซึ่งใน
ที่นี้เป็นการส่งสัญญาณแบบอินฟราเรด ส่วนภาครับ
ประกอบด้วยตัวรับสัญญาณ ภาคถอดรหัสสัญญาณ 
และจากนั้นจะมีส่วนอินเตอร์เฟสกับอุปกรณ์ต่างๆ 

 
2.  หลักการและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
 การศึกษาครั้งนี้ ได้ศึกษาแนวคิดทฤษฎี  
และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องในเรื่อง รถตัดหญ้าอัตโนมัติ
โดยเบื้องต้นใช้โปรแกรมไมโครคอนโทรลเลอร์ 
ควบคุมการท างานของระบบ โดยทฤษฎีที่เกี้ยวข้อง
กับโครงการ ดังนี้ 
 1 ทฤษฎีระบบควบคุมระยะไกล 
 2 รีเลย์และแมคเนติกส์คอนแทคเตอร์ 
 3 มอเตอร์ 
 4 แบตเตอรี่แห้ง 
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3.  การออกแบบ 
 ในหัวข้อนี้จะกล่าวถึงวัสดุและอุปกรณ์ แบบ
ในการสร้างและขั้นตอนการปฏิบัติงานรถตัดหญ้า
พลังงานไฟฟ้าควบคุมระยะไกล ซึ่งมีข้ันตอนการ
ปฏิบัติงาน ดังนี้ 
 

�       

�               

      /   �          /       

                               

      �                  
            

            �      

       

    

 
            รูปที่ 3.1 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 
  ในการศึกษาโครงการวิชาชีพเรื่องรถตัดหญ้า
พลังงานไฟฟ้าควบคุมระยะไกล  ครั้งนี้ คณะผู้จัดท า
ได้ก าหนดวิธีการสร้างรถตัดหญ้าพลังงานไฟฟ้า
ควบคุมระยะไกล 
มี 7 ขั้นตอน มีรายละเอียด ดังนี้ 
ขั้นตอนที่ 1  ศึกษาข้อมูล 
ขั้นตอนที่ 2  เก็บรวมรวมข้อมูล 
ขั้นตอนที่ 3  ออกแบบ/จัดเตรียมวัสดุ/อุปกรณ์ 

ขั้นตอนที่ 4  ด าเนินการสร้างและจัดเก็บข้อมูล 
ขั้นตอนที่ 5  ด าเนินการตรวจสอบ/แก้ไข 
ขั้นตอนที่  6 สรุปผลการด าเนินงาน 
ขั้นตอนที่  7 จัดท ารูปเล่ม 
 
ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาข้อมูลและสภาพปัญหา มีดังนี้ 
1.1 สืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต ที่เก่ียวกับอุปกรณ์ 
รถตัดหญ้าพลังงานไฟฟ้าควบคุมระยะไกล 
1.2  ศึกษาความเป็นไปได้ของการท ารถตัดหญ้า
พลังงานไฟฟ้าควบคุมระยะไกล 
1.3  ศึกษางานโครงงานที่มีผู้ศึกษาแล้ว 
1.4  รวบรวมข้อมูลทั้งหมดที่ได้ค้นคว้า 
1.5  ท าการสังเคราะห์เอกสารและแนวโน้มการท า      
โครงงาน 
1.6  ได้ข้อสรุปร่วมกันคณะผู้จัดท า 
 
ขั้นตอนที่ 2  เก็บรวมรวมข้อมูล 
2.1  เก็บรวมรวมข้อมูลที่ได้ศึกษาค้นคว้าจากแหล่ง
ต่างๆ 
2.2  ส ารวจอุปกรณ์ว่าหาซื้อได้ง่ายหรือไม่ 
2.3  ศึกษาราคาวัสดุในท้องถิ่น 
 
ขั้นตอนที่ 3  ออกแบบ/จัดเตรียมวัสดุ/อุปกรณ์   มี
ดังนี้ 
คณะผู้จัดท าวางแผนการด าเนินการ ไว้ 4 ขั้นตอน  มี
รายละเอียดดังนี้ 
3.1  ท าการออกแบบโดยการวาดโครงสร้างรถตัด
หญ้าพลังงานไฟฟ้าควบคุมระยะไกล 
3.2  ส ารวจอุปกรณ์ว่าหาซื้อได้ง่ายหรือไม่ 
3.3  ก าหนดงบประมาณในการด าเนินงาน 
3.4  ก าหนดอุปกรณ์ท่ีใช้ผลิตรถตัดหญ้าบังคับด้วย
รีโมทคอนโทรล 
 
ขั้นตอนที่ 4  ด าเนินการสร้างและจัดเก็บข้อมูล 
4.1 ค านวณเหล็กและตัดเหล็กท าโครงสร้าง 
4.2 เชื่อมโครงและวิเคราะห์ความเป็นไปได้ 



 

วารสาร  นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศรีสงคราม 
มหาวิทยาลัยนครพนม  ประจ าปีการศึกษา 2558 

 
 

63 
 

4.3 ใส่วัสดุอุปกรณ์ที่ซื้อมาให้ครบ 
4.4 ตรวจสอบโครงสร้างที่ท าว่าถูกต้องตามแบบ
หรือไม่ 
4.5 ทดลองการท างานและจัดเก็บข้อมูล 
 
ขั้นตอนที่ 5  ตรวจสอบ/แก้ไข ปรับปรุง มีดังนี้ 
5.1  ทดลองรถตัดหญ้าพลังงานไฟฟ้าควบคุม
ระยะไกล 
5.2  ท าการบันทึกเก็บข้อมูล 
5.3  ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะจากอาจารย์ที่
ปรึกษา 
5.4  ท าการทดลองอีกครั้ง 
5.5  บันทึกผลการทดลอง 
 
ขั้นตอนที่ 6  สรุปการด าเนินการ มีดังนี้ 
6.1.  น าผลที่ได้จากข้ันตอนที่ 4 มาท าการสรุปการ
ด าเนินการรถตัดหญ้าพลังงานไฟฟ้าควบคุมระยะไกล 
 
ขั้นตอนที่  7  จัดท ารูปเล่ม มีดังนี้ 
7.1  จัดท ารูปเล่มตามแบบฟอร์มที่ก าหนดของ
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
ศรีสงคราม 
7.2  ส่งรูปเล่มที่สมบูรณ์ให้อาจารย์ที่ปรึกษา
ตรวจสอบความสมบูรณ์ 
7.3  ท าการแก้ไขรูปเล่มตามข้อเสนอแนะ/ตรวจสอบ
อีกครั้ง 
7.4  หากไม่มีการแก้ไขเพ่ิมเติมจัดท ารูปเล่มส่ง 3 เล่ม
พร้อมทั้งแผ่น CD 
 
4.  ผลการด าเนินงาน 

เมื่อสร้างรถตัดหญ้าควบคุมด้วยรีโมทคอนโทรลแล้ว 
ก็ได้น ามาทดสอบการท างานว่าสามารถท างานได้ตามท่ี
ออกแบบไว้หรือไม่ เพื่อดูผล ประสิทธิภาพ ความถูกต้อง 
และความแม่นย าในการควบคุมด้วยรีโมท 

จากการออกแบบและสร้างเครื่องตัดหญ้าควบคุม
ด้วยรีโมทคอนโทรล  ผลการทดลองแสดงให้เห็นว่ารถตัด

หญ้าสามารถ เดินหน้า - ถอยหลัง เลี้ยวซ้าย – โดยการใช้
เลี้ยวขวา  โดยการควบคุมผ่านรีโมทคอนโทรล และการขับ
เคลื่อนที่โดยใช้มอเตอร์ไฟฟ้า ซึ่งได้รับพลังงานจากแบตเตอรี่
ขนาด 12 โวลต์ ผลการทดลองในรายละเอียดต่างๆมี
ดังต่อไปนี้ 
1. ความเร็วสูงสุดในการ เดินหน้า-ถอยหลัง 10 กิโลเมตร/
ชั่วโมง 
2. ในการชาร์จแบตเตอรี่ 1 ครั้ง สามารถควบคุมการใช้งาน
ได้นานถึง 1 ชั่งโมง 
3. รีโมทคอนโทรลสามารถควบคุมได้ในระยะไกลสุด 1500 
เมตร (ในพ้ืนที่ที่ไม่มีสิ่งกีดขวาง) 
๔.มีแผงโซล่าเซลล์ช่วยในการชาร์จประจุไฟฟ้าให้แบตเตอรี่
ในขณะที่ท างานอีกโดย 

 
รูปที่ 4.1 ภาพรถตัดหญ้าควบคุมด้วยGPSที่ส าเสร็จ 

 
5.  สรุปผลการด าเนินงาน 
5.1 สรุปผลที่ได้จากโครงการ 
 โครงการวิชาชีพนี้เป็นการจัดท ารถตัดหญ้า
อัตโนมัติควบคุมด้วย GPS มีวัตถุประสงค์เพ่ือลด
แรงงานคนในการตัดหญ้าสวนย่อม  สนามฟุตบอล  
เพ่ิมความสะดวกในการตัดหญ้า และเพ่ือให้นักศึกษา
ในระดับชั้น ปวช.,ปวส. และผู้ที่สนใจได้ศึกษาทาง
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ทฤษฎีและทางปฏิบัติ ซึ่งสามารถสรุปหัวข้อใน
การศึกษา ดังนี้ 
1. มีความรู้เกี่ยวกับการท างานของมอเตอร 
2. มีความรู้เกี่ยวกับการควบคุมรีโมท 
3. มีทักษะในการออกแบบชิ้นงาน 
4. มีความรู้เกี่ยวกับแผงโซล่าเซลล์พลังงาน
แสงอาทิตย์ 
5. มีความรู้ทางด้านเขียนโปรแกรมควบคุมมอเตอร์ 
6. มีทักษะในการสร้างเครื่องตัดหญ้าควบคุมด้วย
รีโมทคอนโทรล 
5.2 ข้อเสนอแนะ 
 ในการจัดท ารถตัดหญ้า เครื่ องตัดหญ้า
อัตโนมัติควบคุมด้วยGPSยังไม่ค่อยสมบูรณ์ ในการ
พัฒนาในอนาคตต้องมีการติดตั้งระบบตรวจจับสิ่งกีด
ขวางใบพัดเพ่ือให้มีความปลอดภัยในการท างานของ
รถตัดหญ้าควบคุมด้วยรีโมทคอนโทรลซึ่งจะมีความ
สมบูรณ์ขึ้นกว่านี้ 
 
6.  กิตติกรรมประกาศ  

คณะผู้ จั ดท า ขอขอบพระคุณอาจารย์
สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ ประกอบด้วยอาจารย์
อดุลย์  เครือแก้ว อาจารย์เสรี ขุนไชย และ อาจารย์
ธวัชชัย มันอาษา อาจารย์อภิชาต  สมสง่าที่ ให้
ค าปรึกษา ค าแนะน า และการให้ความช่วยเหลือใน
การแก้ปัญหาต่างๆ ด้วยความกรุณายิ่ง รวมถึงการให้
ความสะดวกในด้านสถานที่ เครื่องมือ อุปกรณ์ เป็น
ผลให้การท าโครงการส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี 

ขอขอบพระคุณ บิดา มารดา ที่ให้โอกาส
ทางการศึกษา และเพ่ือนๆน้องๆทุกคน ที่ช่วยให้
ก าลังใจ และสุดท้าย ขอขอบพระคุณทุกท่านที่มิได้
เอ่ยนามที่กรุณาให้ความช่วยเหลือในทุกด้าน จนเป็น
ผลให้โครงการนี้ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี  
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- “ประโยชน์ของเครื่องตัดหญ้า”. 
{http://topicstock.pantip.com/home/topicsto
ck/2011/05/R10555691} 
- “วงจรควบคุมวงจรควบคุม
มอเตอร์”.{http://www.motioncontrol.in.th/} 
- “มอเตอร์ตัดหญ้า” 
{http://jtsproduct.blogspot.com/2013/11/blo
g-post.html} 
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รถพลังงานแสงอาทิตย์ 
นาย ชวลิต โคระดา , 2.  นาย อัสนี ทิพย์ศรี 

สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศรีสงคราม มหาวิทยาลัยนครพนม 
 
บทคัดย่อ 

โครงการนี้เสนอรถพลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่ง
ได้ต้นแบบมาจากรถพลังงานแสงอาทิตย์ที่สร้างขึ้นมา
ใช้งานได้จริง รถพลังงานแสงอาทิตย์มีอุปกรณ์เสมือน
จริงเพ่ือให้สะดวกต่อการศึกษาและน าไปใช้งาน 
ส่ ว น ป ร ะ ก อ บ ข อ ง ร ถ พ ลั ง ง า น แ ส ง อ า ทิ ต ย์
ประกอบด้ วยแผงโซล่ า เซลล์ ,โซล่ าชาร์จ เจอร์
,แบตเตอร์รี่ และมอเตอร์ ผลการทดลองแสดงว่าการ
ท างานของรถพลังงานแสงอาทิตย์ สามารถขับเคลื่อน
ได้ โซล่าเซลล์สามารถชาร์จไฟให้กับโซล่าชาร์จเจอร์
ได้ โซล่าชาร์จเจอร์ก็ควบคุมปริมาณแรงดันให้พอดี
กับแบตเตอร์รี่ ซึ่งจะส่งแรงดันไปขับเคลื่อนมอเตอร์
ให้สามารถท างานได้  มีการติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆ  
อย่างเห็นชัด  เพ่ือความสะดวกต่อการใช้งาน อีกทั้ง
ยังสามารถขับไปมาได้สะดวก 

 
 1.  บทน า 

ในทุกวันนี้ ทั้ งรถยนต์และจักรยานยนต์
กลายเป็นปัจจัยหลักของชีวิตคนเราไปแล้ว เนื่องจาก
ทุกคนต้องมีการเดินทางท าธุระหรือท าอาชีพต่างๆ
จ าเป็นต้องใช้รถในการเดินทางสู่จุดหมายปลายทาง มี
รถยนต์และรถจักรยานยนต์หลายรุ่นที่ผลิตออกมาให้
ใช้กัน ซึ่งรถทั่วไปแล้วยังต้องพ่ึงเชื้อเพลิงน้ ามันเป็น
หลัก จะมีก็แต่รถพลังงานไฟฟ้า แต่ยังไม่มีการผลิตรถที่
ใช้พลังงานทดแทนที่แท้จริงออกมาจ าหน่ายในตลาด 

ปัจจุบันนี้มีการใช้พลังงานสิ้นเปลืองอย่างมาก 
ทั้งการคมนาคมขนส่งและอุตสาหกรรมต่างๆ ซึ่งท าให้
พลังงานลดเหลือน้อยลงเรื่อยๆ รถยนต์บนท้องถนนที่
น้องจากจะสิ้นเปลืองพลังงานแล้วยังส่งก๊าซคาร์บอน
มอนนอกไซด์ (CO)  และคาร์บอนไดออกไซด์ ( CO2) 

สู่ชั้นบรรยากาศ ซึ่งท าให้เกิดสภาวะโลกร้อนอีกด้วย
 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมได้เปิดท าการ
เรียน-การสอน มาเป็นระยะเวลาเกือบ5ปีแล้ว ยังขาด
อุปกรณ์สื่อการเรียนการสอนเกี่ยวกับพลังงานทดแทน
อย่างเป็นรูปธรรม 

จากความส าคัญของปัญหาดังกล่าวผู้จัดท า
โคร งการจึ ง มี แนวคิ ด ในการสร้ า ง รถพลั ง ง าน
แสงอาทิตย์ขึ้นมา เพ่ือตอบโจทย์ปัญหาดังกล่าว และ
เพ่ือเป็นสื่อการเรียนการสอนในรายวิชา เทคนิคการ
ประหยัดพลังงาน,วิชาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์,วิชาวงจร
อิเล็กทรอนิกส์,วิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น 
เพ่ือเป็นต้นแบบให้นักศึกษาน าไปศึกษาพัฒนาต่อไป 

 
2.  หลักการและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
พลังงานแสงอาทิตย์ 
 ดวงอาทิตย์เป็นดาวฤกษ์ที่อยู่ใกล้โลกมาก
ที่สุด โดยมีลักษณะเป็นกลุ่มก๊าซร้อนรูปทรงกลมที่มี
ความหนาแน่นสู ง  เปรียบได้กับ เตาปฏิกรณ์ที่
เกิดปฏิกิริยาฟิวชันของก๊าซที่เป็นส่วนประกอบอย่าง
ต่อเนื่อง ดวงอาทิตย์มีเส้นผ่านศูนย์กลางเท่ากับ 1.39 
ล้านกิโลเมตร มีมวลเท่ากับ 1.99 x 1,030 กิโลกรัม 
และมีความหนาแน่นเฉลี่ยเท่ากับ 1,410 กิโลกรัม/
ลู กบาศก์ เมตร  ดวงอาทิตย์ประกอบด้ วยธาตุ
ไฮโดรเจนในปริมาณ 75% ที่เหลือเป็นธาตุฮีเลียม
และธาตุหนัก อ่ืน  ๆ เช่น เหล็ก  พลั งงานคลื่ น
แม่เหล็กไฟฟ้าที่แผ่ออกจากดวงอาทิตย์เป็นพลังงานที่
ได้จากปฏิกิริยาการแตกตัวหลายชนิด ปฏิกิริยาที่
ส าคัญที่สุดปฏิกิริยาหนึ่ งคือการรวมตัวกันของ
ไฮโดรเจนเป็นฮีเลียม ปฏิกิริยาดังกล่าวจะท าให้มวล
บางส่วนของไฮโดรเจนสูญหายไป มวลส่วนที่หายไป



 

วารสาร  นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศรีสงคราม 
มหาวิทยาลัยนครพนม  ประจ าปีการศึกษา 2558 

 

66 
 

คือมวลที่ เปลี่ยนรูปไปเป็นพลังงานซึ่งจะเกิดขึ้น
ภายในดวงอาทิตย์ที่อุณหภูมิหลายล้านองศาเซลเซียส 
พลังงานนี้จะถ่ายเทมาที่ผิวของดวงอาทิตย์และแผ่
ออกสู่อวกาศ 
ศักยภาพพลังงานแสงอาทิตย์ของประเทศไทย 
 โดยทั่วไปศักยภาพพลังงานแสงอาทิตย์ของ
พ้ืนที่แห่งหนึ่งจะสูงหรือต่ าขึ้นกับปริมาณรังสีอาทิตย์
ที่ตกกระทบพ้ืนที่นั้น หรือที่เรียกว่า “ค่าความเข้ม
รังสีอาทิตย์” (global radiation) มีหน่วยทางด้าน
พลังงานเป็น เมกกะจูลต่อตารางเมตร (MJ/m2) โดย
บริเวณที่ได้รับรังสีอาทิตย์มากก็จะมีศักยภาพในการ
น าพลั งงานแสงอาทิตย์มาใช้ สู ง  แนวโน้มการ
เปลี่ยนแปลงของค่าความเข้มรังสีอาทิตย์จะเป็น ไป
ตามพ้ืนที่ มีการเปลี่ยนแปลงตามเวลาในรอบวันและ
การเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาลในรอบปี กล่าวคือ ใน
พ้ืนที่หนึ่ง ๆ ค่าความเข้มรังสีอาทิตย์จะเพ่ิมขึ้นจาก
ช่วงเช้าจนถึงค่าสูงสุดในช่วงเวลาเที่ยงวัน และลด
ต่ าลงจนถึงช่วงเย็น ซึ่งเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลง
ของมวลอากาศ (air mass) ซึ่งรังสีอาทิตย์เคลื่อนที่
ผ่านเข้ามายังพ้ืนผิวโลก และผลจากมุมตกกระทบ
ของแสงอาทิตย์ ซึ่งเปลี่ยน แปลงตั้งแต่เช้าจนถึงเย็น 
ส าหรับการเปลี่ยนแปลงตามพ้ืนที่ เป็นผลมาจาก
สภาพทางอุตุนิยมวิทยาโดยมีเมฆเป็นตัวแปรที่ส าคัญ 
 

 
รูปที2่.1 แสดงการแปรค่าความเข้มรังสีดวงอาทิตย์รายวัน

เฉลี่ยต่อเดือน โดยเฉลี่ยทุกพื้นที่ท่ัวประเทศ 
 

 
รูปที2่.2 แสดงแผนที่ศักยภาพพลังงานแสงอาทิตย์เฉลี่ย

ตลอดปีของประเทศไทย 
 

 จากข้อมูลด้านศักยภาพพลังงานแสงอาทิตย์
ของประเทศไทยที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น สรุปได้ว่า
ประ เทศไทยนั้ นมี ศั กยภาพทางด้ านพลั ง ง าน
แสงอาทิตย์ค่อนข้างสูง จึงได้มีการพัฒนาเพ่ือน า
พลังงานแสงอาทิตย์มาใช้ให้เกิดประโยชน์ โดยกรม
พัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานเสนอให้
การใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์เป็นหนึ่งในพลังงาน
งานทางเลือกทดแทนทางหนึ่ง โดยเริ่มด าเนินการมา
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2526 แต่พลังงานทางเลือกยังไม่เป็นที่
ยอมรับอย่างแพร่หลายมากนักในตอนนั้น (เนื่องจาก
ราคาน้ ามันมีราคาถูก) แต่ตั้งแต่ช่วงปี พ.ศ. 2540 
เป็นต้นมา พลังงานทดแทนได้รับความส าคัญอีกครั้ง
หนึ่งซึ่งพลังงานแสงอาทิตย์ก็เป็นส่วนหนึ่งในการ
พัฒนาเป็นพลังงานทดแทน 
เซลล์แสงอาทิตย์ 
โครงสร้างของเซลล์แสงอาทิตย์ 
 โครงสร้างที่นิยมมากที่สุด ได้แก่ รอยต่อพี
เอ็นของสารกึ่งตัวน า สารกึ่งตัวน าที่ราคาถูกที่สุดและ
มีมากท่ีสุดบนโลก คือ ซิลิคอน จึงถูกน ามาสร้างเซลล์
แสงอาทิตย์ โดยน าซิลิคอนมาถลุง และผ่านขั้นตอน
การท าให้บริสุทธิ์ จนกระทั่งท าให้เป็นผลึก จากนั้น
น ามาผ่านกระบวนการแพร่ซึมสารเจือปนเพ่ือสร้าง
รอยต่อพีเอ็น โดยเมื่อเติมสารเจือฟอสฟอรัส จะเป็น
สารกึ่งตัวน าชนิดเอ็น (เพราะน าไฟฟ้าด้วยอิเล็กตรอน
ซึ่งมปีระจุลบ) และเมื่อเติมสารเจือโบรอน จะเป็นสาร

https://thanchaging.files.wordpress.com/2013/09/clip_image002.jpg
https://thanchaging.files.wordpress.com/2013/09/clip_image004.jpg
https://thanchaging.files.wordpress.com/2013/09/clip_image002.jpg
https://thanchaging.files.wordpress.com/2013/09/clip_image004.jpg
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กึ่งตัวน าชนิดพี (เพราะน าไฟฟ้าด้วยโฮลซึ่งมีประจุ
บวก) ดังนั้น เมื่อน าสารกึ่งตัวน าชนิดพีและเอ็นมาต่อ
กัน จะเกิดรอยต่อพีเอ็นขึ้น โครงสร้างของเซลล์
แสงอาทิตย์ชนิดซิลิคอน อาจมีรูปร่างเป็นแผ่นวงกลม
หรือสี่เหลี่ยมจัตุรัส ความหนา 200-400 ไมครอน 
(0.2-0.4 มม.) ผิวด้านรับแสงจะมีชั้นแพร่ซึมที่มีการ
น าไฟฟ้า ขั้วไฟฟ้าด้านหน้าที่รับแสงจะมีลักษณะ
คล้ายก้างปลาเพ่ือให้ได้พ้ืนที่รับแสงมากที่สุด ส่วน
ขั้วไฟฟ้าด้านหลังเป็นขั้วโลหะเต็มพ้ืนผิว 
ชนิดของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ 
เทคโนโลยีเซลล์แสงอาทิตย์สามารถแบ่งออกได้เป็น 3 
ชนิดหลัก คือ 
 1. Mono crystalline หรือ เซลล์
แสงอาทิตย์แบบผลึกเดี่ยว 
 2. Poly crystalline หรือ เซลล์แสงอาทิตย์
แบบหลายผลึก 
 3. Amorphous silicon หรือ เซลล์
แสงอาทิตย์แบบอะมอร์ฟัส 
 
3.  การออกแบบ 
 ในบทนี้จะกล่าวถึงตอนวิธีการด าเนินงาน
สร้างรถพลังงานแสงอาทิตย์  มีดังนี้ 
 

�       

           

                                          

              �       �   

                    �     
            

  

                      

   �           

       

    

 
            รูปที่ 3.1 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 
  ในการศึกษาโครงการวิชาชีพเรื่องรถพลังงาน
แสงอาทิตย์ ครั้งนี้ คณะผู้จัดท าได้ก าหนดวิธีการสร้าง
รถพลังงานแสงอาทิตย์  มี  6  ขั้นตอน  มี
รายละเอียด  ดังนี้ 
ขั้นตอนที่  1  ศึกษาข้อมูล 
ขั้นตอนที่  2  เก็บรวมรวมข้อมูล 
ขั้นตอนที่  3  ออกแบบ/จัดเตรียมวัสดุ/อุปกรณ์ 
ขั้นตอนที่  4  ด าเนินการสร้างและจัดเก็บข้อมูล 
ขั้นตอนที่  5  ด าเนินการตรวจสอบ/แก้ไข 
ขั้นตอนที่  6  จัดท ารูปเล่ม 
ขั้นตอนที่  1  ศึกษาข้อมูล มีดังนี้ 
      1.1 สืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต ที่เกี่ยวกับ
อุปกรณ์ รถพลังงานแสงอาทิตย์ 
      1.2 ศึกษาความเป็นไปได้ของการท ารถพลังงาน
แสงอาทิตย์ 
      1.3 ศึกษางานโครงงานที่มีผู้ศึกษาแล้ว 
      1.4 รวบรวมข้อมูลทั้งหมดที่ได้ค้นคว้า 
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      1.5 ท าการสังเคราะห์เอกสารและแนวโน้มการ
ท าโครงงาน 
      1.6 ได้ข้อสรุปร่วมกันคณะผู้จัดท า 
ขั้นตอนที่  2  เก็บรวมรวมข้อมูล 
       2.1 เก็บรวมรวมข้อมูลที่ได้ศึกษาค้นคว้าจาก
แหล่งต่างๆ  
       2.2 ส ารวจอุปกรณ์ว่าหาซื้อได้ง่ายหรือไม่ 
       2.3 ศึกษาราคาวัสดุในท้องถิ่น 
        2.4 ได้ออกไปส ารวจค้นคว้ารถ
พลังงานแสงอาทิตย์ในแบบต่างๆ และสอบถามความ
เป็นไปได้ของโครงการ 
ขั้นตอนที่  3  ออกแบบ/จัดเตรียมวัสดุ/อุปกรณ์   มี
ดังนี้ 
                 คณะผู้จัดท าวางแผนการด าเนินการ ไว้  
4  ขั้นตอน  มีรายละเอียดดังนี้ 
      3.1 ท าการออกแบบโดยการวาดรถพลังงาน
แสงอาทิตย์ 
      3.2 ส ารวจอุปกรณ์ว่าหาซื้อได้ง่ายหรือไม่ 
      3.3 ก าหนดงบประมาณในการด าเนินงาน 
      3.4 ก าหนดอุปกรณ์ท่ีใช้สร้างรถพลังงาน
แสงอาทิตย์ 
ขั้นตอนที่  4  ด าเนินการสร้างและจัดเก็บข้อมูล 
        4.1 ค านวณเหล็กและตัดเหล็กท า
โครงสร้าง 
        4.2 เชื่อมโครงและวิเคราะห์ความ
เป็นไปได้ 
        4.3 ใส่วัสดุอุปกรณ์ที่ซื้อมาให้ครบ 
        4.4 ตรวจสอบโครงสร้างที่ท าว่า
ถูกต้องตามแบบหรือไม่ 
        4.5 ทดลองการท างานและจัดเก็บ
ข้อมูล 
ขั้นตอนที่  5  ตรวจสอบ/แก้ไข ปรับปรุง  มีดังนี้ 
      5.1 ทดลองเครื่องอัดจาระบีลูกปืนล้อ 
      5.2 ท าการบันทึกเก็บข้อมูล 
      5.3 ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะจากอาจารย์
ที่ปรึกษา 
      5.4 ท าการทดลองอีกครั้ง 

      5.5 บันทึกผลการทดลอง 
ขั้นตอนที่  6  สรุปการด าเนินการ  มีดังนี้ 
      6.1 น าผลที่ได้จากขั้นตอนที่ 4 มาท าการสรุป
การด าเนินการรถพลังงานแสงอาทิตย์ 
ขั้นตอนที่  7  จัดท ารูปเล่ม  มีดังนี้ 
          7.1 จัดท ารูปเล่มตามแบบฟอร์มที่
ก าหนดของวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศรี
สงคราม 
       7.2 ส่งรูปเล่มที่สมบูรณ์ให้อาจารย์ที่ปรึกษา
ตรวจสอบความสมบูรณ์         
       7.3ท าการแก้ไขรูปเล่มตามข้อเสนอแนะ/
ตรวจสอบอีกครั้ง 
       7.4 หากไม่มีการแก้ไขเพ่ิมเติมจัดท ารูปเล่มส่ง 
3 เล่มพร้อมทั้งแผ่น CD 

 
รูปที่ 3.2 แสดงขั้นตอนการตัดเหล็กท าโครงรถ 
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รูปที ่3.3 แสดงขั้นตอนการบัดกรีวงจรควบคุมความเร็ว
ของมอเตอร์ 

 

 
รูปที่ 3.4 แสดงรูปรถก่อนท าโครงหลังคา 

 

 
รูปที่ 3.5 แสดงรูปรถหลังจากท าโครงหลังคา 

 
4.  ผลการด าเนินงาน 

หลังจากท่ีด าเนินการสร้างรถพลังงานแสงอาทิตย์
เสร็จสมบูรณ์แล้ว  จึงท าการทดลองและแสดงการท างาน
ของรถพลังงานแสงอาทิตย์  เพ่ือที่จะเก็บข้อมูลต่าง ๆ  น าไป
สรุปผลและตรวจสอบหาข้อพกพร่องของโครงการนี้แล้วน า
กลับมาเป็นแนวทางปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาโครงการนี้ให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

วิธีการทดสอบรถพลังงาน 
แสงอาทิตย์ 

การทดลองขับรถพลังงานแสงอาทิตย์ในพื้นท่ี 
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศรีสงคราม 

การใช้พลังงาน ใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ขนาด12โวลต์7แอมแปร์2ตัว 
ต่ออนุกรมท าให้มีแรงดัน24โวลต์ 7แอมแปร์ 

การเก็บพลังงาน 
ของแบตเตอรี่ 

แบตเตอรี่สามารถเก็บไฟได้ประมาณ21นาที 

ระยะทางที่ว่ิงได้ วิ่งได้ระยะทางประมาณ7กิโลเมตร 

ระดับความเร็วของรถ ความเร็วอยู่ท่ี20/กิโลเมตรต่อชั่วโมง 

ปัญหาเบื้องต้นท่ีพบ 1. สวิตซ์สองทางที่ใช้ในการควบคุมการเดินหน้า-ถอย 
หลัง ไม่สามารถทนกระแส24โวลต์ได้  
2. เวลาเลี้ยวท าให้โครงเหล็กที่ใช้ยึดมอเตอร์บิดท าให้ล้อ 
ไปติดกับโครงเหล็กท าให้โซ่ตกและล้อติดกับโครงรถท า 
ให้รถไม่สามารถวิ่งต่อได้ ต้องมาแก้ไขเชื่อมเหล็กเสริม 
โครงท่ีใช้ยึดมอเตอร์ให้มีความแข็งแรง 

5.  สรุปผลการด าเนินงาน 
        โครงงานนี้น าเสนอรถพลังงานแสงอาทิตย์
ขึ้นมาเพ่ือเป็นสื่อการเรียนการสอน และเพ่ือเป็น
ต้นแบบรถพลังงานแสงอาทิตย์ในระดับท้องถิ่นและ
เป็นต้นแบบให้นักศึกษาน าไปศึกษาพัฒนาต่อไป 
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 

1. ศึกษาเกี่ยวกับหลักการท างานและการ
สร้างรถพลังงานแสงอาทิตย์ 
     2. เพ่ือสร้างรถที่ใช้พลังงานทดแทนซึ่งเป็น
พลังงานที่สะอาด ไม่มีมลพิษ 
     3. เพ่ือเป็นสื่อการเรียนการสอนในการเรียน
การสอนวิชาที่เก่ียวข้องกับพลังงานทดแทน 
    4. เป็นต้นแบบการใช้พลังงานทดแทนใน
ระดับท้องถิ่น 

โครงสร้างรถพลังงานแสงอาทิตย์ เป็นแบบ
ขับเคลื่อนล้อหลัง ควบคุมทิศทางโดยใช้ล้อหลังมีคัน
ชักตรงที่นั่งคนขับด้ายซ้ายมือ ดึงไปข้างหลังรถจะ
เลี้ยวขวา ดึงคันชักไปข้างหน้าจะเลี้ยวซ้าย  ใช้แผงโซ
ล่าเซลล์ขนาด 285 วัตต์ 24 โวลต์ จ านวน1แผง 
เพ่ือให้ได้แรงดันไฟฟ้า 24 DCV ชาร์จเข้าแบตเตอร์รี่
เพ่ือรอจ่ายไฟให้กับมอเตอร์ล้อหลังของรถพลังงาน
แสงอาทิตย์ต่อไป โดยมีตัวControllerเป็นตัวควบคุม
การการจ่ายไฟเข้าให้มอเตอร์เพ่ือให้กระแสไฟฟ้า
เพียงพอต่อคนนั่งหนึ่งคน ทั้งนี้ปริมาณกระแสไฟฟ้า
จะมีมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับปริมาณแสงแดดและก าลัง
วัตต์ (W)ของแผงโซล่าเซลล์ 
5.1 การอภิปรายผลการทดลอง  
 หลังจากที่ได้ท าการทดลองแล้วซึ่งมีปัญหา
อยู่คือ สวิตซ์สองทางที่ใช้ในการควบคุมการเดินหน้า-
ถอยหลัง ไม่สามารถทนกระแส24โวลต์ได้ และมี
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ปัญหาอีกอย่างคือเวลาเลี้ยวท าให้โครงเหล็กที่ใช้ยึด
มอเตอร์บิดท าให้ล้อไปติดกับโครงเหล็กท าให้โซ่ตก
และล้อติดกับโครงรถท าให้รถไม่สามารถวิ่งต่อได้ ต้อง
มาแก้ไขเชื่อมเหล็กเสริมโครงที่ใช้ยึดมอเตอร์ให้มี
ความแข็งแรง 
 
5.2 ปัญหาในการด าเนินโครงการ 

5.2.1 ขาดอุปกรณ์ท่ีจ าเป็นต้องใช้ 
 5.2.2 ไม่มีประสบการเกี่ยวกับการประกอบ
โครงรถ 
 5.2.3 ระยะเวลาการด าเนินงานที่มีน้อย 
 5.2.4 การออกแบบโครงสร้างชิ้นงานที่มี
ความยาก 
5.3 แนวทางการพัฒนา 
 เนื่องจากการท าโครงรถ และระบบการเลี้ยว
ควบคุมได้ไม่ค่อยดี  หาก รุ่นต่อไปจะท าการพัฒนา
ศึกษาต่อก็ควรที่จะศึกษาการท าโครงรถให้ได้ดี
มากกว่านี้ 
 
6.  กิตติกรรมประกาศ  

โครงการนี้ส าเร็จลุล่วงได้ด้วยความกรุณา
จากอาจารย์ที่ปรึกษา  อาจารย์เสรี  ขุนไชย  และ
อาจารย์ธวัชชัย มันอาษา    ที่ ให้ค าปรึกษาค า
เสนอแนะแนวคิด  ตลอดจนแก้ไขข้อพกพร่องต่าง ๆ  
มาโดยตลอด  ด้วยความกรุณาอย่างยิ่ง  จึงท าให้
โครงการวิชาชีพนี้ส าเร็จลุล่วงได้ด้วยดี 

ขอขอบพระคุณบิดา  มารดา  ที่ให้โอกาส
ทางการศึกษา  ขอขอบคุณเพ่ือน ๆ พ่ี ๆ  และน้อง ๆ 
ทุกท่านที่ช่วยเป็นก าลังใจ  สุดท้ายนี้ขอขอบพระคุณ
ทุกท่านที่ยั งมิ ได้ เ อ่ยนาม ที่ช่วยกรุณาให้ความ
ช่วยเหลือในทุก ๆ ด้าน  จนเป็นผลให้โครงการนี้
ส าเร็จลงได้ด้วยดี 

 
7.  เอกสารอ้างอิง 
- http://thanchaging.wordpress.com 

- www.crengineer.com/images/pulldown 
.../DC%20electric%20motors.pdf 
- http://9turbo.org/article/know_ESC_part_ 
1.htm 
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ระบบควบคุม เคร่ืองใช้ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ด้วยค าสั่งเสียง 
นาย จตุพร  มาตรไชยเคน , นาย เรืองศักดิ์  ค าภิลัง , นาย นที  ทองศรี 

สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศรีสงคราม มหาวิทยาลัยนครพนม 
 
บทคัดย่อ 

โครงการนี้เสนอระบบควบคุมเครื่องใช้ไฟฟ้า
อิเล็กทรอนิกส์ด้วยค าสั่งเสียงเป็นการประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีและประหยัดพลังงานการเกิดกระแสไฟฟ้า
แรงดันไฟฟ้าขึ้นมาส าหรับใช้ในบ้านเรือน เป็นใช้
พลังงานทางเลือกอย่างหนึ่งซึ่งสามารถอ านวยความ
สะดวก และประหยัดพลังงาน หลักการท างานของ
ระบบจะมีชุค่ าสั่ ง ในการควบคุมเครื่องใช้ไฟฟ้า
อิเล็กทรอนิกส์ด้วยค าสั่งเสียง จากนั้นกระแสไฟฟ้าจะ
ถูกส่งต่อไปยังวงจรอิเล็กทรอนิกส์เพ่ือท าหน้าที่เปิด-
ปิดวงจรไฟฟ้า โดยุปกรณ์ที่ใช้ในการทดลองครั้งนี้ได้
แก วงจรหลออดฟลูออเรนเซนต์ วงจรเครื่องรับ
โทรทัศน์ วงจรพัดลม และวงจรเครื่องเสียง ค าสั่งที่ใช้
จะระบุชื่ออุปกรณ์ที่ต้องการใช้งานทีละรายการได้
และยังสามารถสั่งให้อุปกรณ์ทุกรายการเปิด -ปิด
พร้อมกันได ้
 

 1.  บทน า 
ระบบควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้านด้วย

เสี ย ง  เป็ นระบบที่ ช่ ว ยอ านวยความสะดวกใน
ชีวิตประจ าวันให้แก่คนทั่วไป หรือผู้พิการที่ยังสามารถ
ใช้เสียงในการสนทนาได้อย่างปกติ ซึ่งระบบจะติดต่อ
กับผู้ใช้โดยรอรับค าสั่งเสียงจากผู้ใช้ผ่านทางไมโครโฟน
ที่ ต่ อ เ ข้ า กั บ แ ล ะ ใ น ก า ร พั ฒ น า ร ะ บ บ จ ะ ใ ช้
ไมโครคอนโทรลเลอร์ ตระกูลArduino และโมดุลรู้จ า
เสียงพูด ท าการพัฒนาโปรแกรมให้วิเคราะห์เสียงและ
น ามาควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้าน   โปรแกรมนี้
จะน าเสียงไปท าการประมวลผลเพ่ือไปควบคุมการ
ท างานของอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้านผ่านทางพอร์ต
ขนาน โดยใช้ โมดุลรู้จ าเสียงพูด ในการเขียนโปรแกรม 

โดยหลักการวิเคราะห์เสียง ท าโดยการน าเสียงมา
วิเคราะห์ดูSpectrum ของเสียง เพ่ือเปรียบเทียบหา
ค่า Spectrum ของเสียงแต่ละเสียงว่าในช่วงเวลาและ
ความถี่ใดๆที่มีค่าพลังงานของ Spectrum ณ. ช่วง
ความถี่นั้นที่แตกต่างกัน เพ่ือแยกแยะเสียงเปิด -ปิด 
และน าเสียงที่วิเคราะห์ได้ไปควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้า
ภายในบ้าน              

โครงการนี้จัดท า ขึ้นเพ่ือสร้างชุดควบคุมการ
เปิด – ปิดอุปกรณ์ไฟฟ้า โดยใช้ ระบบปฏิบัติการณ์
เสียงร่วมกับไมโครคอนโทรลเลอร์หลักการท างานคือ
เสียงจะสั่ ง ไปควบคุมไมโครคอนโทรลเลอร์และ
ไมโครคอนโทรลเลอร์จะไปควบคุมการ เปิด – ปิด 
อุปกรณ์ไฟฟ้าที่เราต้องการ การท าโครงการนี้มีสาม
ส่วนหลักได้แก่ ส่วนแรกการศึกษาและพัฒนาส่วนที่
สองเป็นการสร้างชุดควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าซึ่งสั่งการ
โดยส่ วนที่ ส ามเป็นการศึกษาและใช้ งาน Wi-Fi 
Module เพ่ือเป็นตัวกลางในการรับส่งข้อมูลระหว่าง 
smart phone และตัวชุดควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าopen-
close sound. 

      ดั่งนั้นคณะผู้จัดท าจึงมีแนวคิดที่จะสร้าง
ระบบควบคุม เครื่องใช้ไฟฟ้าด้วยค าสั่งเสียงและหวังว่า
การพัฒนาโปรแกรมนี้จะสามารถก่อให้เกิดประโยชน์
ในการใช้ชีวิตของคนทั้ ว ไปและผู้ พิการทางการ
เคลื่อนไหว และสามารถพัฒนาให้มีประสิทธิภาพมาก
ขึ้นต่อไป 
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2.  หลักการและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
 ในการศึกษาทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
ผู้จัดท าระบบควบคุมเครื่องใช้ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์
ด้วยค าสั่งเสียง ได้ท าการล าดับการศึกษาเอกสาร
ข้อมูลดังนี้ 
 1. วงจรรักษาระดับแรงดัน 
 2. วงจรควบคุมการหมุนของมอเตอร์ 
       3. วงจรอัดเสียง  
 4. หลักการเปรียบเทียบเสียงเพ่ือน าไปเก็บ
เป็นข้อมูลดิจิตอล 
 5. ไมโครคอนโทรลเลอร์ 
 6. แบตเตอรี่ 
 7. งานวิจัยหรือเว็บไซต์ท่ีเกี่ยวข้อง 
 
3.  การออกแบบ 
 ในบทนี้จะกล่าวถึงตอนวิธีการด าเนินงาน
ระบบควบคุมเครื่องใช้ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ด้วยค าสั่ง
เสียง  มีดังนี้ค่าใช้จ่ายโดยประมาณ  3,450  บาท 
 

�       

           

                             �              
  �                      �    

              �       �   

     

  

                         

    �           

       

    

 

               รูปที่ 3.1 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 

ในการศึกษาโครงการวิชาชีพเรื่องระบบ
ควบคุมเครื่องใช้ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ด้วยค าสั่งเสียง 
ครั้งนี้ คณะผู้จัดท าได้ก าหนดวิธีการสร้างระบบ
ควบคุมเครื่องใช้ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ด้วยค าสั่งเสียง  
มี  6  ขั้นตอน  มีรายละเอียด  ดังนี้ 
ขั้นตอนที่  1  ศึกษาข้อมูล 
ขั้นตอนที่  2  เก็บรวมรวมข้อมูล 
ขั้นตอนที่  3  ออกแบบ/จัดเตรียมวัสดุ/อุปกรณ์ 
ขั้นตอนที่  4  ด าเนินการสร้างและจัดเก็บข้อมูล 
ขั้นตอนที่  5  ด าเนินการตรวจสอบ/แก้ไข 
ขั้นตอนที่  6  จัดท ารูปเล่ม 
 
ขั้นตอนที่  1  ศึกษาข้อมูลและสภาพปัญหา มีดังนี้ 
      1.1 สืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต  ที่เกี่ยวกับ
อุปกรณ์  ชุดสาสาธิตระบบเครื่องเสียงติด 
รถยนต์ 
      1.2  ศึกษาความเป็นไปได้ของการท าระบบ
ควบคุมเครื่องใช้ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ด้วยค าสั่งเสียง 
      1.3  ศึกษางานโครงงานที่มีผู้ศึกษาแล้ว 
      1.4  รวบรวมข้อมูลทั้งหมดที่ได้ค้นคว้า 
      1.5  ท าการสังเคราะห์เอกสารและแนวโน้มการ
ท าโครงงาน 
      1.6  ได้ข้อสรุปร่วมกันคณะผู้จัดท า 
 
ขั้นตอนที่  2  เก็บรวมรวมข้อมูล 
       2.1  เก็บรวมรวมข้อมูลที่ได้ศึกษาค้นคว้าจาก
แหล่งต่างๆ  
       2.2  ส ารวจอุปกรณ์ว่าหาซื้อได้ง่ายหรือไม่ 
       2.3  ศึกษาราคาวัสดุในท้องถิ่น 
       2.4  ได้ออกไปส ารวจ ในพื้นที่และสอบถาม
ความเป็นไปได้ของโครงการ 
 
ขั้นตอนที่  3  ออกแบบ/จัดเตรียมวัสดุ/อุปกรณ์   มี
ดังนี้ คณะผู้จัดท าวางแผนการด าเนินการไว้ 
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4  ขั้นตอน  มีรายละเอียดดังนี้ 
      3.1  ท าการออกแบบโดยการวาดระบบควบคุม
เครื่องใช้ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ด้วยค าสั่งเสียง 
      3.2  ส ารวจอุปกรณ์ว่าหาซื้อได้ง่ายหรือไม่ 
      3.3  ก าหนดงบประมาณในการด าเนินงาน 
      3.4  ก าหนดอุปกรณ์ที่ใช้ผลิตระบบควบคุม
เครื่องใช้ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ด้วยค าสั่งเสียง 
ขั้นตอนที่  4  ด าเนินการสร้างและจัดเก็บข้อมูล 

4.1  ค านวณเหล็กและตัดเหล็กท าโครงสร้าง 
 4.2  เชื่อมโครงและวิเคราะห์ความเป็นไปได้ 
 4.3  ใส่วัสดุอุปกรณ์ที่ซื้อมาให้ครบ 
 4.4  ตรวจสอบโครงสร้างที่ท าว่าถูกต้องตาม
แบบหรือไม่ 
 4.5  ทดลองการท างานและจัดเก็บข้อมูล 
 
ขั้นตอนที่  5  ตรวจสอบ/แก้ไข ปรับปรุง  มีดังนี้ 
      5.1  ทดลองเครื่องอัดจาระบีลูกปืนล้อ 
      5.2  ท าการบันทึกเก็บข้อมูล 
      5.3  ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะจาก
อาจารย์ที่ปรึกษา 
      5.4  ท าการทดลองอีกครั้ง 
      5.5  บันทึกผลการทดลอง 
 
ขั้นตอนที่  6  สรุปการด าเนินการ  มีดังนี้ 
      6.1  น าผลที่ได้จากข้ันตอนที่  4  มาท าการสรุป
การด าเนินการระบบควบคุมเครื่องใช้ไฟฟ้า
อิเล็กทรอนิกส์ด้วยค าสั่งเสียง 
 
ขั้นตอนที่  7  จัดท ารูปเล่ม  มีดังนี้ 
       7.1  จัดท ารูปเล่มตามแบบฟอร์มที่ก าหนดของ
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศรีสงคราม 
       7.2  ส่งรูปเล่มที่สมบูรณ์ให้อาจารย์ที่ปรึกษา
ตรวจสอบความสมบูรณ์         
       7.3  ท าการแก้ไขรูปเล่มตามข้อเสนอแนะ/
ตรวจสอบอีกครั้ง 

       7.4  หากไม่มีการแก้ไขเพ่ิมเติมจัดท ารูปเล่มส่ง  
3 เล่ม พร้อมทั้งแผ่น  CD 
 

 
รูปที่ 3.2 ชุดค าสั่งระบบควบคุมเคร่ืองใช้ไฟฟ้า

อิเล็กทรอนิกส์ด้วยค าสั่งเสียง 
 

 
รูปที่ 3.3 การติดต้ังเคร่ืองใช้ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส ์

 

 
รูปที่ 3.4 ชุดค าสั่งระบบควบคุมเคร่ืองใช้ไฟฟ้า
อิเล็กทรอนิกส์ด้วยค าสั่งเสียงท่ีเสร็จสมบรูณ์ 
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รูปที่ 3.5 ชุดค าสั่งระบบควบคุมเคร่ืองใช้ไฟฟ้า
อิเล็กทรอนิกส์ด้วยค าสั่งเสียงท่ีเสร็จสมบรูณ์ 

 
4.  ผลการด าเนินงาน 

หลังจากที่ด าเนินการสร้างระบบควบคุม
เครื่องใช้ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ด้วยค าสั่งเสียงเสร็จ
สมบูรณ์แล้ว  จึงท าการทดลองและแสดงการท างาน
ของระบบควบคุมเครื่องใช้ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ด้วย
ค าสั่งเสียง  เพ่ือที่จะเก็บข้อมูลต่าง ๆ  น าไปสรุปผล
และตรวจสอบหาข้อพกพร่องของโครงการนี้แล้วน า
กลับมาเป็นแนวทางปรับปรุงแก้ ไขและพัฒนา
โครงการนี้ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 วิธีการทดสอบระบบควบคุมเครื่องใช้ไฟฟ้า
อิ เล็กทรอนิกส์ด้ วยค าสั่ ง เสียง มีกระบวนการ
ดังต่อไปนี้ 

1.การบันทึกข้อมูลค าสั่งเสียงเพ่ือใช้ควบคุม
เครื่องใช้ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ 
 

 
รูปภาพที ่4.1 การบันทึกข้อมลูคา่สั่งเสียง 

 

ที่ ชุดค ำส่ังเสียง 
ผลกำร
ทดลอง 

อุปกรณ์ที่
ควบคุม 

1 หลอดไฟเปิด/หลอดไฟ
ปิด 

ท ำงำนได้ หลอดไฟ 

2 โทรทศัน์เปิด/โทรทศัน์ปิด ท ำงำนได้ โทรทศัน์ 

3 พดัลมเปิด/พดัลมปิด ท ำงำนได้ พดัลม 

4 เคร่ืองเสียงเปิด/เคร่ือง
เสียงปิด 

ท ำงำนได้ เคร่ืองเสียง 

ตารางที่ 4.1 ผลการใช้ชุดค าสั่งควบคุมเคร่ืองใช้ไฟฟ้า
อิเล็กทรอนิกส์ด้วยค าสั่งเสียง 

 
 

2.การทดลองการควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้า
อิเล็กทรอนิกส์ด้วยค าสั่งเสียง 
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รูปภาพที่ 4.2 ทดลองการควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้า
อิเล็กทรอนิกส์ด้วยค าสั่งเสียง 

 

 
รูปภาพที่ 4.3 การต่อวงจรเข้ากับแผงควบคุม

เคร่ืองใช้ไฟฟ้าด้วยค าสั่งเสียง 
 

 3. การประอบโครงสร้างเพ่ือติดตั้งชุดค าสั่ง
ควบคุมเครื่องใช้ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ด้วยค าสั่งเสียง 
 

 
รูปภาพที่ 4.4 วธิีการเชื่อมโครงเล็ก 

 
6.  กิตติกรรมประกาศ  

คณะผู้ จั ดท า ขอขอบพระคุณอาจารย์
สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ ประกอบด้วยอาจารย์
อดุลย์  เครือแก้ว อาจารย์เสรี ขุนไชย และ อาจารย์
ธวัชชัย มันอาษา อาจารย์อภิชาต  สมสง่าที่ ให้
ค าปรึกษา ค าแนะน า และการให้ความช่วยเหลือใน
การแก้ปัญหาต่างๆ ด้วยความกรุณายิ่ง รวมถึงการให้
ความสะดวกในด้านสถานที่ เครื่องมือ อุปกรณ์ เป็น
ผลให้การท าโครงการส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี 

ขอขอบพระคุณ บิดา มารดา ที่ให้โอกาส
ทางการศึกษา และเพ่ือนๆน้องๆทุกคน ที่ช่วยให้
ก าลังใจ และสุดท้าย ขอขอบพระคุณทุกท่านที่มิได้
เอ่ยนามที่กรุณาให้ความช่วยเหลือในทุกด้าน จนเป็น
ผลให้โครงการนี้ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี 

 
7.  เอกสารอ้างอิง 
 [1.] เครื่องก าเนิดไฟฟ้า 
http://khonkaen.nfe.go.th/0538/ubolratana%
20dam%209.htm 
 [2.] บริดจ์ ไดโอด http://www2.tatc.ac.th/e-
learning/story9.html 
www.bspc.ac.th/files/1104271616302995_11
04280993113.pdf 
http://it.irpct.ac.th/elearning/mod/resource/v
iew.php?id=33 
http://ebearing.samitkoyom.com/physical.ph
p?mp=2&link=5 
 [3.]ชาติชาย ยมะคุปต์, 2549, กังหันน้ า ผลิต
กระแสไฟฟ้าเพ่ือใช้ในระบบแสงสว่าง . ภาควิชา
วิศวกรรมชลประทาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
ก าแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต
ก าแพงแสน 
 [4.]นายนรินทร์ สุขกรี การค้นคว้าแบบอิสระเชิง
วิทยานิพนธ์ การศึกษากังหันน ้าแบบตีนตะขาบ 
วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาการสอนฟิสิกส์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
 [5.] วิเชียร เกตุสิงห์ , 2541, คู่มือการวิจัยการวิจัย
เชิงปฏิบัติ,พิมพ์ครั้งที่ 3,บริษัทโรงพิมพ์ไทยวัฒนา
พานิช จ ากัด,กรุงเทพมหานคร,หน้า 8. 
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แขนเทียมอัตโนมัติ ควบคุมการเคลื่อนที่ด้วย Servo Motor 
อภิชัย  อุ่นกลม 

สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์   วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศรีสงคราม มหาวิทยาลัยนครพนม 
 
บทคัดย่อ 
      โครงงานนี้น าเสนอแขนเทียมอัตโนมัติ ควบคุม
การเคลื่อนที่ด้วย Three-axis digital 
accelerometer sensor moduleที่มี ๑ ข้อต่อ
ขึ้นมา ประกอบด้วยมอเตอร์กระแสตรง ๑ ตัวและ
Servoมอเตอร์อีก ๑ ตัว เพ่ือศึกษาการควบคุม
มอเตอร์ในลักษณะการหมุนในทิศทางต่างๆและ
ออกแบบวงจรควบคุมจากบอร์ไมโครคอนโทรลเลอร์
ได้ โดยแขนเทียมอัตโนมัติ ควบคุมการเคลื่อนที่ด้วย 
Three-axis digital accelerometer sensor 
module ต้นแบบแขนเทียมอัตโนมัติ ควบคุมการ
เคลื่อนที่ด้วย Three-axis digital accelerometer 
sensor moduleที่ได้จะใช้สาหรับเป็นแนวทางใน
การออกแบบและสร้างแขนเทียมอัตโนมัติ ควบคุม
การเคลื่อนที่ด้วย Three-axis digital 
accelerometer sensor moduleจากหุนยนต์
ต่อไปในอนาคต และขาเทียมอัตโนมัติ ควบคุมการ
เคลื่อนที่ด้วย Three-axis digital accelerometer 
sensor moduleนี้สามารถใช้เป็นสื่อการเรียนการ
สอนเกี่ยวกับระบบควบคุมโครงสร้าง ซึ่งสามารถน า
การสร้างแขนเทียมอัตโนมัติ ควบคุมการเคลื่อนที่ด้วย 
Three-axis digital accelerometer sensor 
moduleนี้ไปใช้ประโยชน์ต่อไปในอนาคตได้ 
 

 1.  บทน า 
             เ นื่ อ ง จ า ก ใ น ปั จ จุ บั น นี้ วิ วั ฒ น า ก า ร
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีได้ก้าวแขนเทียม ไปอย่าง
มาก กระบวนการต่างๆ ได้ใช้เทคโนโลยีเข้าไปช่วย
อย่างกว้างขวางในหลายๆ ด้าน และปัจจุบันประเทศ
ไทยมีจ านวนคนพิการขาขาดจ านวนมาก ที่มีความ
ต้องการรับความช่วยเหลือเรื่องแขนเทียม ชนิดสวมใส่

พอดีกับช่วงข้อมื้อท าให้เขาเหล่านั้นใช้แขนได้เหมือน
ธรรมชาติ แขนเทียม เหล่านี้ต้องทนทาน น้ าหนักเบา 
ในขณะที่แขนเทียม ที่ผลิตอยู่ในประเทศนั้น เป็นแขน
เทียม ที่มีเพียงสปริงส าหรับผลักดันแขนเทียม ให้ยืด
ตรง ซึ่งท าให้ท่าทางการเดินของคนพิการแตกต่างจาก
การ เดินของคนสภาพปกติทั่ ว ไปและ เ พ่ือ เป็น
การศึกษาความเข้าใจเกี่ยวกับการสร้างแขนเทียม 
ผู้จัดท าโครงงานจึงมีแนวคิดที่จะสร้างแขนเทียม
อัตโนมัติ ควบคุมการเคลื่อนที่ด้วย Three-axis digital 
accelerometer sensor moduleที่มี ๑ ข้อต่อขึ้นมา 
ประกอบด้วยมอเตอร์กระแสตรง ๑ ตัวและServo
มอเตอร์อีก ๑ ตัว เพ่ือศึกษาการควบคุมมอเตอร์ใน
ลักษณะการหมุนในทิศทางต่างๆและออกแบบวงจร
ควบคุมจากบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ได้ โดยแขน
เทียมอัตโนมัติ ควบคุมการเคลื่อนที่ด้วย Three-axis 
digital accelerometer sensor module ต้นแบบ
แขนเทียมอัตโนมัติ ควบคุมการเคลื่อนที่ด้วย Three-
axis digital accelerometer sensor moduleที่ได้
จะใช้สาหรับเป็นแนวทางในการออกแบบและสร้าง
แขนเทียมอัตโนมัติ ควบคุมการเคลื่อนที่ด้วย Three-
axis digital accelerometer sensor moduleจาก
หุนยนต์ต่อไปในอนาคต และขาเทียมอัตโนมัติ ควบคุม
ก า ร เ คลื่ อ นที่ ด้ ว ย  Three-axis digital 
accelerometer sensor moduleนี้สามารถใช้เป็น
สื่อการเรียนการสอนเกี่ยวกับระบบควบคุมโครงสร้าง 
ซึ่งสามารถน าการสร้างแขนเทียมอัตโนมัติ ควบคุมการ
เคลื่อนที่ด้วย Three-axis digital accelerometer 
sensor moduleนี้ไปใช้ประโยชน์ต่อไปในอนาคตได้ 
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2.  วัสดุ-อุปกรณ์ 
      การจัดท าโครงงานนี้ใช้วัสดุ อุปกรณ์ ดังรายการ
ต่อไปนี้ 
1 บอร์ดเซอร์โวเล็ก(วงจรควบคุมอิเล็กทรอนิกส์)      
2 อะคริลิค 5 มม. 
3 มอเตอร์เกียร์ Dc ๑๒v   
4 แบตเตอรี่ ๑ตัว 
5 ตัวปรับเซอร์โว 
6 น้อต สกรู 
                  
3.  วิธีการด าเนินงาน 

วิธีการด าเนินงานแขนเทียมอัตโนมัติ ควบคุม
การเคลื่อนที่ด้วย Three-axis digital 
accelerometer sensor module มีล าดับขั้นตอน 
วิธีการ ดังแผนผังระบวนการท างานต่อไปนี้ 

 
 
4.  ผลการด าเนินงาน 

เมื่อสร้างแขนเทียมอัตโนมัติ ควบคุมการ
เคลื่อนที่ด้วย Three-axis digital accelerometer 
sensor moduleแล้ว   ก็ได้น ามาทดสอบการท างาน
ว่าสามารถท างานได้ตามที่ออกแบบไว้หรือไม่  เพ่ือดู
ผล ประสิทธิภาพ ความถูกต้อง และความคล่องแคล่ว
ของแขนเทียม 

  การก้าวแขนของหุ่นยนต์นั้นเสมือนจริงกับ
การใช้แขนของมนุษย์เพราะใช้ Servo ในการก ามือ
ท าให้เป็นธรรมชาติมากข้ึนจากผลการส ารวจนั้น จาก
คนที่ทดลองใช้จริงเขาสามารถใช้แขนได้สะดวกขึ้น
เพราะมันมีการเคลื่อนไหวแบบธรรมชาติท าให้เหมือน
คนปกติ 

การใช้พลังงานโดยแบตเตอรี่ 
แบตเตอรี่ 12vถ้าจะชาร์จให้เต็ม/ครั้ง 3

ชั่วโมง ใช้ได้ถึง7ชั่วโมง 
ดังนั้น แขนเทียมอัตโนมัติ ควบคุมการ

เคลื่อนที่ด้วย Three-axis digital accelerometer 
sensor moduleที่สร้างขึ้นนี้จึงเหมาะส าหรับคน
พิการที่อยากสามารถใช้ได้เหมือนปกติ 

 
 
 
5.  กิตติกรรมประกาศ  

การจัดท าโครงการแขนเทียมอัตโนมัติ 
ควบคุมการเคลื่อนที่ด้วย Three-axis digital 
accelerometer sensor moduleครั้งนี้ส าเร็จลุล่วง
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ได้ด้วยดี ด้วยการได้รับค าปรึกษา ค าแนะน า และ
ดูแลอย่างใกล้ชิดจาก อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ 
ได้แก่ อาจารย์เสรี ขุนไชย ผู้จัดท าโครงการและผู้หา
อุปกรณ-์วัสดุ ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ ที่นี้ 

ความดีและคุณประโยชน์จากโครงการ ขอ
มอบให้  บิดา -มารดา ครู -อาจารย์  ผู้มีพระคุณ 
ตลอดจน ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน 

 
6.  เอกสารอ้างอิง 
1.“ArduinoUno”.(http://www.engineer007.co
m/articles/42096260/ReviewSoftware-
Arduino.html)  
2.“Servo”. (http://thaieasyelec.com/article-
wiki/review-product- arduino.html)  
3.“H-Bridg” http://www.arduinothai.com  
4.“Li-Po Battery” http://doc.inex.co.th/lipo-
batt-ep01/ 
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ขาเทียมอัตโนมัติ ควบคุมการเคลื่อนที่ด้วย Three axis digital accelerometer sensor module 
ศุภณัฐ สมิง , พิชิต  วรดง 

สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์   วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศรีสงคราม มหาวิทยาลัยนครพนม 
 
บทคัดย่อ 
      โครงการนี้เสนอ ขาเทียมอัตโนมัติ ควบคุมการ
เคลื่อนที่ด้วย Three-axis digital accelerometer 
sensor moduleที่มี ๑ ข้อต่อข้ึนมา ประกอบด้วย
มอเตอร์กระแสตรง ๑ ตัวและServoมอเตอร์อีก ๑ 
ตัว เพ่ือศึกษาการควบคุมมอเตอร์ในลักษณะการหมุน
ในทิศทางต่างๆและออกแบบวงจรควบคุมจากบอร์ด
ไมโครคอนโทรลเลอร์ได้ โดยขาเทียมอัตโนมัติ 
ควบคุมการเคลื่อนที่ด้วย Three-axis digital 
accelerometer sensor moduleที่สร้างจะควบคุม
ด้วยระบบ ไจโรเอดีเอ็ก ต้นแบบขาเทียมอัตโนมัติ 
ควบคุมการเคลื่อนที่ด้วย Three-axis digital 
accelerometer sensor moduleที่ได้จะใช้สาหรับ
เป็นแนวทางในการออกแบบและสร้างขาเทียม
อัตโนมัติ 
 

 1.  บทน า 
             เ นื่ อ ง จ า ก ใ น ปั จ จุ บั น นี้ วิ วั ฒ น า ก า ร
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีได้ก้าวขาเทียม ไปอย่าง
มาก กระบวนการต่างๆ ได้ใช้เทคโนโลยีเข้าไปช่วย
อย่างกว้างขวางในหลายๆ ด้าน และปัจจุบันประเทศ
ไทยมีจ านวนคนพิการขาขาดจ านวนมาก ที่มีความ
ต้องการรับความช่วยเหลือเรื่องขาเทียม ชนิดสวมใส่
พอดีกับช่วงต้นขาท าให้เขาเหล่านั้นเดินได้เหมือน
ธรรมชาติ ขาเทียม เหล่านี้ต้องทนทาน น้ าหนักเบา 
ในขณะที่ขาเทียม ที่ผลิตอยู่ในประเทศนั้น เป็นขา
เทียม ที่มีเพียงสปริงส าหรับผลักดันขาเทียม ให้ยืดตรง 
ซึ่งท าให้ท่าทางการเดินของคนพิการแตกต่างจากการ
เดินของคนสภาพปกติทั่วไปและ เพ่ือเป็นการศึกษา
ความเข้าใจเกี่ยวกับการสร้างขาเทียม ผู้จัดท าโครงงาน

จึงมีแนวคิดที่จะสร้างขาเทียมอัตโนมัติ ควบคุมการ
เคลื่อนที่ด้วย Three-axis digital accelerometer 
sensor moduleที่มี ๑ ข้อต่อขึ้นมา ประกอบด้วย
มอเตอร์กระแสตรง ๑ ตัวและServoมอเตอร์อีก ๑ ตัว 
เพ่ือศึกษาการควบคุมมอเตอร์ในลักษณะการหมุนใน
ทิศทางต่างๆและออกแบบวงจรควบคุมจากบอร์ด
ไมโครคอนโทรลเลอร์ได้ โดยขาเทียมอัตโนมัติ ควบคุม
ก า ร เ คลื่ อ นที่ ด้ ว ย  Three-axis digital 
accelerometer sensor moduleที่สร้างจะควบคุม
ด้วยระบบ ไจโรเอดีเอ็ก ต้นแบบขาเทียมอัตโนมัติ 
ควบคุมการเคลื่อนที่ด้วย Three-axis digital 
accelerometer sensor moduleที่ได้จะใช้สาหรับ
เป็นแนวทางในการออกแบบและสร้ างขาเทียม
อัตโนมัติ ควบคุมการเคลื่อนที่ด้วย Three-axis digital 
accelerometer sensor moduleจากหุนยนต์ต่อไป
ในอนาคต และขาเทียมอัตโนมัติ ควบคุมการเคลื่อนที่
ด้วย Three-axis digital accelerometer sensor 
moduleนี้สามารถใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนเกี่ยวกับ
ระบบควบคุมโครงสร้าง ซึ่งสามารถน าการสร้างขา
เทียมอัตโนมัติ ควบคุมการเคลื่อนที่ด้วย Three-axis 
digital accelerometer sensor moduleนี้ไปใช้
ประโยชน์ต่อไปในอนาคตได้ 
 

2.  วัสดุ-อุปกรณ์ 
      การจัดท าโครงงานนี้ใช้วัสดุ อุปกรณ์ ดังรายการ
ต่อไปนี้ 
1 บอร์ดเซอร์โวเล็ก(วงจรควบคุมอิเล็กทรอนิกส์)      
2 บอร์ดไจโร๓แกน(วงจรควบคุม) 
3 มอเตอร์เกียร์ Dc ๑๒v   



 

วารสาร  นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศรีสงคราม 
มหาวิทยาลัยนครพนม  ประจ าปีการศึกษา 2558 

 
 

80 
 

4 แบตเตอรี่ ๑ตัว 
5 ตัวปรับเซอร์โว 
6 น้อต 
7 ขาเทียมอัตโนมัติ ควบคุมการเคลื่อนที่ด้วย  
Three-axis digital accelerometer 
                 1  
3.  วิธีการด าเนินงาน 

วิธีการด าเนินงานแขนเทียมอัตโนมัติ ควบคุม
การเคลื่อนที่ด้วย Three-axis digital 
accelerometer sensor module มีล าดับขั้นตอน 
วิธีการ ดังแผนผังระบวนการท างานต่อไปนี้ 

 
 
4.  ผลการด าเนินงาน 

เมื่อสร้างขาเทียมอัตโนมัติ ควบคุมการ
เคลื่อนที่ด้วย Three-axis digital accelerometer 
sensor moduleแล้ว   ก็ได้น ามาทดสอบการท างาน

ว่าสามารถท างานได้ตามที่ออกแบบไว้หรือไม่  เพ่ือดู
ผล ประสิทธิภาพ ความถูกต้อง และความคล่องแคล่ว
ของเทียม 
๔.๑ ผลการทดลอง 
  การก้าวขาของหุ่นยนต์นั้นเสมือนจริงกับการก้าวขา
ของมนุษย์เพราะใช้ Servo ในการยกขาท าให้เป็น
ธรรมชาติมากขึ้นจากผลการส ารวจนั้น จากคนที่
ทดลองใช้จริงเขาสามารถเดินได้เร็วขึ้นเพราะมันมี
การเคลื่อนไหวแบบธรรมชาติท าให้เหมือนคนปกติ 
การใช้พลังงานโดยแบตเตอรี่ 12v ถ้าจะชาร์จให้เต็ม/
ครั้ง 3ชั่วโมง ใช้ได้ถึง7ชั่วโมง ดังนั้น ขาเทียม
อัตโนมัติ ควบคุมการเคลื่อนที่ด้วย Three-axis 
digital accelerometer sensor moduleที่สร้างขึ้น
นี้จึงเหมาะส าหรับคนพิการที่อยากสามารถเดินได้
เหมือนปกติ 
 

 
 
 
5.  กิตติกรรมประกาศ  

การจัดท าโครงการขาเทียมอัตโนมัติ ควบคุม
การเคลื่อนที่ด้วย Three-axis digital 
accelerometer sensor moduleครั้งนี้ส าเร็จลุล่วง
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ได้ด้วยดี ด้วยการได้รับค าปรึกษา ค าแนะน า และ
ดูแลอย่างใกล้ชิดจาก อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ 
ได้แก่ อาจารย์เสรี ขุนไชย ผู้จัดท าโครงการและผู้หา
อุปกรณ์-วัสดุ ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ ที่นี้ 

ความดีและคุณประโยชน์จากโครงการ ขอ
มอบให้ บิดา-มารดา ครู-อาจารย์ ผู้มีพระคุณ 
ตลอดจน ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน 

 
6.  เอกสารอ้างอิง 
1.“ArduinoUno”.(http://www.engineer007.co
m/articles/42096260/ReviewSoftware-
Arduino.html)  
2.“Servo”. (http://thaieasyelec.com/article-
wiki/review-product- arduino.html)  
3.“H-Bridg” http://www.arduinothai.com  
4.“Li-Po Battery” http://doc.inex.co.th/lipo-
batt-ep01/ 
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ชุดสาธิตระบบเครื่องเสียงติดรถยนต์ 
นายธัญญวิทย์ ดอกไม้ทอง, นายวิทยา      ชาดีกรณ์ 

สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์   วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศรีสงคราม มหาวิทยาลัยนครพนม 
 
บทคัดย่อ 

โครงการนี้เสนอชุดสาธิตระบบเครื่องเสียง
ติดรถยนต์ ซึ่งจ าลองมาจากระบบเครื่องเสียงติด
รถยนต์จริง มีอุปกรณ์เสมือนจริงเพ่ือให้สะดวกต่อ
การศึกษา ส่วนประกอบของชุดสาธิตประกอบด้วย  
ปรีแอมป์  พาวเวอร์แอมป์  ล าโพง  และภาคจ่ายไฟ  
ผลการทดลองแสดงว่าการท างานของชุดสาธิตนี้
สามารถปรับเสียงแยกซ้าย – ขวา  หน้า – หลังได้  
อีกทั้งยังสามารถปรับระดับเสียงสูง  กลาง  ต่ า  ได้
อย่างอิสระ  มีการติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆ  อย่างเห็นชัด  
เพ่ือความสะดวกต่อการสาธิตการใช้งาน อีกทั้งยัง
สามารถเคลื่อนย้ายไปมาได้สะดวก 
 

 1.  บทน า 
เนื่องจากคณะผู้จัดท ามีความเห็นว่าในขณะนี้  

สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์  วิทยาลัยเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมศรีสงคราม  ยังไม่มีชุดทดลองเครื่องเสียง
ติดรถยนต์  ที่จะให้เป็นสื่อการเรียนการสอน โครงการ
ชุดสาธิตระบบเครื่องเสียงติดรถยนต์นี้ จ าลองมาจาก
ระบบเครื่องเสียงติดรถยนต์จริง มีอุปกรณ์เสมือนจริง
เพ่ือให้สะดวกต่อการศึกษา  มีการติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆ  
อย่างเห็นชัด  เพ่ือความสะดวกต่อการสาธิตการใช้งาน 
อีกทั้งยังสามารถเคลื่อนย้ายไปมาได้สะดวก ด้วยเหตุนี้  
คณะผู้จัดท าจึงได้เกิดแนวคิดในการสร้างชุดทดลอง
เครื่องเสียงติดรถยนต์  ขึ้นมาเพ่ือใช้เป็นสื่อการเรียน
การสอนของ  วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศรี
สงคราม  เพ่ือที่นักเรียนนักศึกษาจะได้ท าการสืบค้น
เกี่ยวกับเครื่องเสียงติดรถยนต์ด้วยอุปกรณ์จริง 

 
 

2.  วัสดุ-อุปกรณ์ 
      การจัดท าโครงงานนี้ใช้วัสดุ อุปกรณ์ ดังรายการ
ต่อไปนี้ 
             1 ภาคขยายเสียงขับเบส     
             2 ภาคขยายเสียงภาคกลาง, แหลม    
             3 ปรีแอมป์                  
             4 แบตเตอรี่       
             5 หล็กกล่อง ขนาด 1×1 นิ้ว              
             6 ล าโพงเสียงกลาง ขนาด 6 นิ้ว       
             7 ทวึทเตอร์                              
             8 ไม้อัด ขนาด 10 มิลลิเมตร       
             9 รถกอล์ฟ                             
             10 ตระปูเกลียว ขนาด 1 นิ้ว         
             11 RCA connector                   
 
3.  วิธีการด าเนินงาน 

วิธีการด าเนินงานชุดสาธิตระบบเครื่องเสียงติด
รถยนต์ มีล าดับขั้นตอน วิธีการ ดังแผนผังระบวนการ
ท างานต่อไปนี้ 
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4.  ผลการด าเนินงาน 
หลังจากที่ด าเนินการสร้างชุดสาธิตระบบ

เครื่องเสียงติดรถยนต์เสร็จสมบูรณ์แล้ว  จึงท าการ
ทดลองและแสดงการท างานของชุดสาธิตระบบ
เครื่องเสียงติดรถยนต์  เพื่อที่จะเก็บข้อมูลต่าง ๆ  
น าไปสรุปผลและตรวจสอบหาข้อพกพร่องของ
โครงการนี้แล้วน ากลับมาเป็นแนวทางปรับปรุง
แก้ไขและพัฒนาโครงการนี้ให้มีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น 

 วิธีการทดสอบชุดสาธิตระบบ
เครื่องเสียงติดรถยนต์  คือการเร่งเสียงให้ดังสุด ๆ  
เป็นเวลา 10 นาที โดยปรับเสียงทุ้มสูงสุด – ต่ าสุด  
ล าโพงเสียงทุ้ม  ปรับเสียงแหลมสูงสุด – ต่ าสุด  
ปรับเสียงกลางต่ า – สูง ชุดเครื่องเสียงสาหรับ
เครื่อง  MP4  ก็ทางานได้ตามปกติ  ส่วนเรื่องเสียง
เม่ือเปิดเสียงสุด  ท าให้ล าโพงเปล่งเสียงออกมา  
เบสไม่นิ่มแต่รวม ๆ  ก็ใช้ได้ดีเม่ือลดระดับเสียงเบา
ลงมาก็ท าให้ได้เสียงท่ีมีคุณภาพดีขึ้นเรื่อย ๆ 

 

 
 
5.  กิตติกรรมประกาศ  

โครงการนี้ส าเร็จลุล่วงได้ด้วยความกรุณา
จากอาจารย์ที่ปรึกษา  อาจารย์ธวัชชัย  มันอาษาและ
อาจารย์อดุลย์   เครือแก้ว    ที่ ให้ค าปรึกษาค า
เสนอแนะแนวคิด  ตลอดจนแก้ไขข้อพกพร่องต่าง ๆ  
มาโดยตลอด  ด้วยความกรุณาอย่างยิ่ง  จึงท าให้
โครงการวิชาชีพนี้ส าเร็จลุล่วงได้ด้วยดี 

 ขอขอบพระคุณบิดา  มารดา  ที่ให้โอกาส
ทางการศึกษา  ขอขอบคุณเพ่ือน ๆ พ่ี ๆ  และน้อง ๆ 
ทุกท่านที่ช่วยเป็นก าลังใจ  สุดท้ายนี้ขอขอบพระคุณ
ทุกท่านที่ยั งมิ ได้ เ อ่ยนาม ที่ช่วยกรุณาให้ความ
ช่วยเหลือในทุก ๆ ด้าน  จนเป็นผลให้โครงการนี้
ส าเร็จลงได้ด้วยดี 
 
6.  เอกสารอ้างอิง 
www.google.co.th/search?newwindow=1&q= 

http://www.yt.ac.th/page.php?p=thesis.html  
http://www.cs-sound.com  
http://www.lampangcaraudio.com/forum2/re
ad.php?tid=139  
http://www.caraudiomedia.net/knowledge_s
ounds/detail.php?id=265 
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ชุดสาธิตเครื่องให้อาหารปลาอัตโนมัติด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ 
นายธนรักษ์  ดีแสง , นายนที  เข็มตูม 

สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์   วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศรีสงคราม มหาวิทยาลัยนครพนม 
 
บทคัดย่อ 
      โครงการนี้เสนอ ชุดสาธิต เครื่องให้อาหารปลา
อัตโนมัติด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่งจ าลองมาจาก
ระบบเครื่องเครื่องให้อาหารปลาอัตโนมัติ มีอุปกรณ์
เสมือนจริงเพ่ือให้สะดวกต่อการศึกษา ส่วนประกอบ
ของชุดสาธิตประกอบด้วย  ตู้ปลา  แผงโซล่าเซลล์  
เครื่องตั้งเวลา ตัวควบคุมบรรจุ ผลการทดลองแสดง
ว่าการท างานของชุดสาธิต เครื่องให้อาหารปลา
อัตโนมัติด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ท าให้เห็นว่าสามารถ
น าเอาพลังงานแสงอาทิตย์มาใช้ในการท าเครื่องให้
อาหารปลาได้ อีกทั้งยังสามารถปรับเปลี่ยนเวลาการ
ให้อาหาร  ได้อย่างอิสระ  มีการติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆ  
อย่างเห็นชัด  เพ่ือความสะดวกต่อการสาธิตการใช้
งาน อีกทั้งยังสามารถเคลื่อนย้ายไปมาได้สะดวก  

 
 1.  บทน า 

ปัจจุบันในการท าการประมง รวมทั้งการเลี้ยง
สัตว์เพ่ืองานธุรกิจขนาดกลาง หรือขนาดใหญ่ การดูแล
รักษา รวมทั้งการให้อาหารแก่สัตว์เลี้ยง นับเป็นปัจจัย
หนึ่ ง ในการท าธุรกิจสั ตว์ เลี้ ยงเ พ่ือการส่งออกใน
ประเทศและต่างประเทศ ซึ่งการให้อาหารสัตว์ต้องใช้
แรงงานคนจ านวนมากอันเป็นภาระของผู้ประกอบการ
ในการจัดหาแรงงานและค่าใช้จ่าย รวมทั้งผู้ที่ชอบเลี้ยง
สัตว์ เช่น ปลาสวยงาม สุนัข แมว  ปลา เป็นต้น ดังนั้น
จึ งมีแนวคิดจัดท าชุดสาธิตเครื่องให้อาหารปลา
อัตโนมัติด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ขึ้นมาเพ่ือทดแทน
แรงงานคนจ านวนมากช่วยให้ประหยัดค่าใช้จ่ายแก่ 
เกษตรกร และยังเป็นตัวอย่างในการศึกษาและพัฒนา
ต่อไป 

 
 
 
 

 
 
 

2.  วัสดุ-อุปกรณ์ 
      การจัดท าโครงงานนี้ใช้วัสดุ อุปกรณ์ ดังรายการ
ต่อไปนี้ 
1. วงจรอิเล็กทรอนิกส์ส าหรับควบคุมการท างาน 
2. โซลินอยด์ 
3. แบตเตอรี่ 
4. แผงโซลาร์เซลล์ 
5. อุปกรณ์กลไกเปิดปิดเครื่องปล่อยอาหาร   
 
3.  วิธีการด าเนินงาน 

วิธีการด าเนินงานชุดสาธิตเครื่องให้อาหารปลา
อัตโนมัติด้วยพลังงานแสงอาทิตย์  มีดังนี้ 
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4.  ผลการด าเนินงาน 
หลังจากที่ด าเนินการสร้างชุดสาธิตเครื่องให้

อาหารปลาอัตโนมัติด้วยพลังแสงอาทิตย์เสร็จสมบูรณ์
แล้ว  จึงท าการทดลองและแสดงการท างานของชุด
สาธิต เครื่ อง ให้อาหารปลา อัตโนมัติด้ วยพลั ง
แสงอาทิตย์เพ่ือที่จะเก็บข้อมูลต่าง ๆ  น าไปสรุปผล
และตรวจสอบหาข้อพกพร่องของโครงการนี้แล้วน า
กลับมาเป็นแนวทางปรับปรุงแก้ ไขและพัฒนา
โครงการนี้ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

วิธีการทดสอบชุดสาทิตเครื่องให้อาหารปลา
อัตโนมัติด้วยพลังแสงอาทิตย์ ใช้เซอรโวในการ ปิด-
เปิด ในการให้อาหารมีวงจรควบคุมเซอรโวและมีการ
ควบคุมระยะเวลาในการให้อาหารโดยเครื่องตั้งเวลา
ที่ใช้ไฟ DC 12 V ที่ได้จากการแบตเตอรี่ที่มีความจุ
ขนาด 12 V แบตเตอรี่สามารถท าการชาร์จแบตได้
ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ เวลาการชาร์จ  3-4 ชั่วโมง 
ระยะเวลากักเก็บแบต 24 ชั่วโมงหรือหนึ่งวัน ส่วน
เวลาการให้อาหารปลาเราตั้งเวลาไว้ที่ 6  ชั่วโมงต่อ
การปล่อยอาหาร 1 ครั้ง ในวัน 1 เราสามารถให้
อาหารปลาได้ถึง 4 ครั้ง คือ เช้า เที่ยง เย็น และ 
เที่ยงคืน ส่วนปริมาณอาหารที่ให้ต่อครั้ง 3-4 กรัมต่อ
ครั้ง 

 

 
 
 

 
 
6.  กิตติกรรมประกาศ  

โครงการนี้ส าเร็จลุล่วงได้ด้วยความกรุณา
จากอาจารย์ที่ปรึกษา  อาจารย์เสรี  ขุนไชย  และ
อาจารย์อดุลย์   เครือแก้ว    ที่ ให้ค าปรึกษาค า
เสนอแนะแนวคิด  ตลอดจนแก้ไขข้อพกพร่องต่าง ๆ  
มาโดยตลอด  ด้วยความกรุณาอย่างยิ่ง  จึงท าให้
โครงการวิชาชีพนี้ส าเร็จลุล่วงได้ด้วยดี 
 ขอขอบพระคุณบิดา  มารดา  ที่ให้โอกาส
ทางการศึกษา  ขอขอบคุณเพ่ือน ๆ พ่ี ๆ  และน้อง ๆ 
ทุกท่านที่ช่วยเป็นก าลังใจ  สุดท้ายนี้ขอขอบพระคุณ
ทุกท่านที่ ยั งมิ ได้ เ อ่ยนาม ที่ช่วยกรุณาให้ความ
ช่วยเหลือในทุก ๆ ด้าน  จนเป็นผลให้โครงการนี้
ส าเร็จลงได้ด้วยดี 
 
7.  เอกสารอ้างอิง 
www.google.co.th/search?newwindow=1&q=
แผงโซลา&oq=แผงโซลา&gs_l 
http://www.xn--
c3cso0bndnb3czcq9nmfd.com/ 
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ชุดสาธิตแขนกลควบคุมด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ PIC 
นายทศพล  วงค์วันดี, นายสมรักษ์  สาปา 

สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์   วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศรีสงคราม มหาวิทยาลัยนครพนม 
 
บทคัดย่อ 
      เทคโนโลยีทุกวันนี้สร้างความสะดวกสบาย เพ่ือ
ตอบสนองความต้องการที่ไม่สิ้นสุดให้แก่มนุษย์ ท าให้
มีการผลิตเทคโนโลยีเครื่องกล และเครื่องใช้สอย
ต่างๆ ตามความต้องการของกลุ่มสัตว์สังคม เพ่ือ
กระตุ่นเศรษฐกิจของประเทศนั้นๆ การพัฒนา
เ ท ค โ น โ ล ยี ด้ า น อุ ส า ห ก ร ร ม  ไ ด้ มี ก า ร ส ร้ า ง
เครื่องจักรกลที่ควบคุมด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ซึ่ง
ออกแบบด้วยมนุษย์ หัวใจหลักของคอมพิวเตอร์ก็คือ
ไมโครโปรเซสเซอร์ ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่น่าสนใจ การน า
เทคโนโลยี อิ เล็กทรอนิกส์ ไมโครโปรเซสเซอร์
ไมโครคอนโทรลเลอร์และ ชุด Programmable 
Logic Controller (PLC) มาควบคุมระบบไฟฟ้า
ก าลังในงานอุตสาหกรรมนั้น เป็นระบบที่มีกันอย่าง
กว้างขวางทั้ ง ในหมู่ อุตสาหกรรมต่างๆ การน า
เทคโนโลยีมาใช้ในงานอุสาหกรรมเป็นการตอบสนอง
ของการลดทรัพยากรแรงงาน การลดต้นทุนการผลิต 
การสร้างความรวดเร็วในระบบการผลิตสินค้าต่างๆ 
ระบบแขนกลก็เช่นเดียวกัน สามารถควบคุมการขน
ถ่ายสิ่งของทดแทนการท างานของมนุษย์ เพ่ือแก้ไข
การเสี่ยงอันตรายกับสินค้าที่เกี่ยวกับสารเคมีที่เป็น
อันตรายต่อมนุษย์ หรือใช้ยกสินค้าที่มีน้ าหนักมากๆ 
เกินก าลังกว่าที่มนุษย์ท าได้  การศึกษาอุปกรณ์
ไมโครคอนโทรลเลอร์ที่เป็นเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
ส าคัญตัวหนึ่ง เป็นอุปกรณ์ที่สร้างความสนใจให้แก่
นักศึกษาอิเล็กทรอนิกส์หลายท่าน เพราะเป็น
อุปกรณ์ที่เริ่มต้นของการออกแบบ ระบบออโตเมติก
ผู้จัดท าโครงการมีสนใจระบบขนถ่ายจัดสินค้า ด้วย
ระบบแขนกลที่ควบคุมด้วยระบบ ไมโครคอนโทรล-
เลอร์  ซึ่ ง เป็นพ้ืนฐานในระบบคอมพิวเตอร์ที่ ใช้
ไมโครโปรเซสเซอร์ในการควบคุมการท างาน เป็น
เทคโนโลยีที่น่าสนใจ แต่ในระบบการเรียนในวิชา

ไมโครคอนโทรลเลอร์ และไมโครโปรเซสเซอร์ คณะ
ผู้จัดท าโครงการ เห็นการขาดแคลนและอุปกรณ์สื่อ
การเรียนการสอน เพ่ือดึงดูดแรงจูงใจในการศึกษาใน
รายวิชาดังกล่าว 
 

 1.  บทน า 

        เทคโนโลยีทุกวันนี้สร้างความสะดวกสบาย เพ่ือ
ตอบสนองความต้องการที่ไม่สิ้นสุดให้แก่มนุษย์ ท าให้มี
การผลิตเทคโนโลยีเครื่องกล และเครื่องใช้สอยต่างๆ 
ตามความต้องการของกลุ่มสัตว์สังคม เพ่ือกระตุ่น
เศรษฐกิจของประเทศนั้นๆ การพัฒนาเทคโนโลยีด้าน
อุสาหกรรม ได้มีการสร้างเครื่องจักรกลที่ควบคุมด้วย
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ซึ่งออกแบบด้วยมนุษย์ หัวใจ
หลักของคอมพิวเตอร์ก็คือไมโครโปรเซสเซอร์ ซึ่งเป็น
อุปกรณ์ที่น่าสนใจ การน าเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
ไมโครโปรเซสเซอร์ไมโครคอนโทรลเลอร์และ ชุด 
Programmable Logic Controller (PLC) มาควบคุม
ระบบไฟฟ้าก าลังในงานอุตสาหกรรมนั้น เป็นระบบที่มี
กันอย่างกว้างขวางทั้งในหมู่อุตสาหกรรมต่างๆ การน า
เทคโนโลยีมาใช้ในงานอุสาหกรรมเป็นการตอบสนอง
ของการลดทรัพยากรแรงงาน การลดต้นทุนการผลิต 
การสร้างความรวดเร็วในระบบการผลิตสินค้าต่างๆ 
ระบบแขนกลก็เช่นเดียวกัน สามารถควบคุมการขน
ถ่ายสิ่งของทดแทนการท างานของมนุษย์ เพ่ือแก้ไขการ
เสี่ ยง อันตรายกับสินค้าที่ เกี่ยวกับสารเคมีที่ เป็น
อันตรายต่อมนุษย์ หรือใช้ยกสินค้าที่มีน้ าหนักมากๆ 
เกินก าลั งกว่ าที่ มนุษย์ท า ได้  การศึกษาอุปกรณ์
ไมโครคอนโทรลเลอร์ที่เป็นเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
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ส าคัญตัวหนึ่ง เป็นอุปกรณ์ที่สร้างความสนใจให้แก่
นักศึกษาอิเล็กทรอนิกส์หลายท่าน เพราะเป็นอุปกรณ์
ที่เริ่มต้นของการออกแบบ ระบบออโตเมติกผู้จัดท า
โครงการมีสนใจระบบขนถ่ายจัดสินค้า ด้วยระบบแขน
กลที่ควบคุมด้วยระบบ ไมโครคอนโทรล-เลอร์ ซึ่งเป็น
พ้ืนฐานในระบบคอมพิวเตอร์ที่ใช้ไมโครโปรเซสเซอร์ใน
การควบคุมการท างาน เป็นเทคโนโลยีที่น่าสนใจ แต่ใน
ระบบการเรียนในวิชาไมโครคอนโทรลเลอร์ และ
ไมโครโปรเซสเซอร์ คณะผู้จัดท าโครงการ เห็นการขาด
แคลนและอุปกรณ์สื่อการเรียนการสอน เพ่ือดึงดูด
แรงจูงใจในการศึกษาในรายวิชาดังกล่าว  
ดังนั้นผู้จัดท ามีความสนใจสร้างชุดสาธิตแขนกลจ าลอง
ควบคุมด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ PIC เป็นชุดตัวอย่าง
ของการท างานระบบแขนกลในงานอุตสาหกรรม ซึ่ง
แขนกลจะควบคุมด้วยอุปกรณ์ไมโครคอนโทรลเลอร์ 
ประกอบด้วยมอเตอร์ชนิดเซอรโวมอเตอร์ และวงจร
ควบคุมมอเตอร์ เพ่ือศึกษาการก าหนดควบคุมมอเตอร์
ในลักษณะการหมุนในทิศทางต่างๆและออกแบบวงจร
ควบคุมรวมถึงการเขียนโปรแกรมควบคุมลงบอร์ด
ไมโครคอนโทรลเลอร์ Pic ได้ โดยการใช้โปรแกรม 
Microcode studio ในการเขียนภาษาเบสิกในการ
ควบคุมการท างาน 

คณะผู้จัดท าหวังอย่างยิ่งว่าการจัดท าโครงการ
นี้ สามารถใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนในรายวิชา
ไมโครคอนโทรลเลอร์ และไมโครโปรเซสเซอร์ เกี่ยวกับ
ระบบควบคุม และ การเขียนโปรแกรมส าหรับควบคุม
หุ่นยนต์ จะเป็นประโยชน์แก่กลุ่มของข้าพเจ้าไม่มากก็
น้อย และจะเป็นแนวทางการเสริมทักษะสร้างความรู้
อีกทางนอกจากการเรียนในห้องเรียน เ พ่ือสร้าง
ศักยภาพการท างานเป็นกลุ่มคณะ สร้างความสามัคคี  
ฝึกให้รู้จักรับผิดชอบต่อหน้าที่ตนเอง 

 

2.  วัสดุ-อุปกรณ์ 
      การจัดท าโครงงานนี้ใช้วัสดุ อุปกรณ์ ดังรายการ
ต่อไปนี้ 
1 ชุดบอร์ดวงจรแหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสตรง 1 ชุด 
2 ชุดบอร์ด วงจรไมโครคอนโทรลเลอร์ Pic 
3 ชุดควบคุม Servo moter  
4 อุปกรอิเล็กทรอนิกส์ 
5 มอเตอร์เชอร์โวโชว์ 4 ตัว 
                 1  
3.  วิธีการด าเนินงาน 

วิธีการด าเนินงานชุดสาธิตแขนกลควบคุมด้วย
ไมโครคอนโทรลเลอร์ PIC มีล าดับขั้นตอน วิธีการ ดัง
แผนผังระบวนการท างานต่อไปนี้ 

 
 
4.  ผลการด าเนินงาน 

หลังจากที่ด าเนินการสร้างชุดสาธิตแขนกล
ควบคุมด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ PIC  เสร็จสมบูรณ์
แล้ว  จึงท าการทดลองและแสดงการท างานของชุด
สาธิตแขนกลควบคุมด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ PIC  
เ พ่ือที่ จะ เก็บข้อมูลต่ า ง  ๆ   น า ไปสรุปผลและ
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ตรวจสอบหาข้อพกพร่องของโครงการนี้แล้วน า
กลับมาเป็นแนวทางปรับปรุงแก้ ไขและพัฒนา
โครงการนี้ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

     วธิีการทดสอบชุดสาทิตระบบชุดสาธิต
แขนกลควบคุมด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ PIC  คือ
การท าให้แขนกลสามารถขยับได้ และสามารถจับ
สิ่งของที่ก าหนดและระยะที่ก าหนดว้าย และควบคุม
เซอร์โวที่ก าหนดไว้ เราใช้เซอร์โวทั้งหมด 4 ตัว ได้แก่
ตัวที่ 1 ไว้ควบคุมฐานหลักเพ่ือให้หมุดคบ 150 องศา 
หมุดจากซ้ายไปขวาและขวาไปซ้าย 

เซอร์โวตัวที่ 2 เป็นตัวยกของขึ้นและยกลง 
หมุดได้ 150 องศายกขึ้นยกลง 

เชอร์โวตัวที่ 3 ใช้เป็นตัวควบคุมระยะความ
ไกลยืดเข้ายืดออก  150 องศา 

 

 
 
 
 
 
 

5.  กิตติกรรมประกาศ  
โครงการนี้ส าเร็จลุล่วงได้ด้วยความกรุณา

จากอาจารย์ที่ปรึกษา  อาจารย์อภิชาติ สมสง่า 
และอาจารย์อดุลย์  เครือแก้ว    ที่ให้ค าปรึกษาค า
เสนอแนะแนวคิด  ตลอดจนแก้ไขข้อพกพร่องต่าง ๆ  
มาโดยตลอด  ด้วยความกรุณาอย่างยิ่ง  จึงท าให้
โครงการวิชาชีพนี้ส าเร็จลุล่วงได้ด้วยดี 

ขอขอบพระคุณบิดา  มารดา  ที่ให้โอกาส
ทางการศึกษา  ขอขอบคุณเพ่ือน ๆ พ่ี ๆ  และน้อง ๆ 
ทุกท่านที่ช่วยเป็นก าลังใจ  สุดท้ายนี้ขอขอบพระคุณ
ทุกท่านที่ยั งมิ ได้ เ อ่ยนาม ที่ช่วยกรุณาให้ความ
ช่วยเหลือในทุก ๆ ด้าน  จนเป็นผลให้โครงการนี้
ส าเร็จลงได้ด้วยดี 

 
6.  เอกสารอ้างอิง 
http://www.yt.ac.th/page.php?p=thesis.html  
http://www.cs-sound.com  
http://www.lampangcaraudio.com/forum2/re
ad.php?tid=139  
http://www.caraudiomedia.net/knowledge_s
ounds/detail.php?id=265 
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ชุดสาธิตหุ่นยนต์สวัสดี 

นายลือชัย อินทริง , นายณัฐพล คัณทักษ์ 
สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์   วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศรีสงคราม มหาวิทยาลัยนครพนม 

 
บทคัดย่อ 

เทคโนโลยีทุกวันนี้สร้างความสะดวกสบาย 
เพ่ือตอบสนองความต้องการที่ไม่สิ้นสุดให้แก่มนุษย์ ท า
ให้มีการผลิตเทคโนโลยีเครื่องกล และเครื่องใช้สอย
ต่างๆ ตามความต้องการของกลุ่มสัตว์สังคม เพ่ือ
กระตุ่ น เศรษฐกิจของประเทศนั้ นๆ การ พัฒนา
เทคโนโลยีด้านอุสาหกรรม ได้มีการสร้างเครื่องหุ่นยนต์
ที่ควบคุมด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ซึ่งออกแบบด้วย
ม นุ ษ ย์  หั ว ใ จ ห ลั ก ข อ ง ค อ ม พิ ว เ ต อ ร์ ก็ คื อ
ไมโครโปรเซสเซอร์ ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่น่าสนใจ การน า
เทคโน โลยี อิ เล็ กทรอนิกส์  ไม โครโปร เซส เซอร์
ไมโครคอนโทรลเลอร์และ ชุด ควบคุมเซนเซอร์มา
ควบคุมระบบไฟฟ้าก าลัง ในงานประกวดหุ่นยนต์นั้น 
เป็นระบบที่มีกันอย่างกว้างขวาง ทั้งในหมู่อุตสาหกรรม
ต่างๆ การน าเทคโนโลยีมาใช้ในงานอุสาหกรรมเป็นการ
ตอบสนองของการลดทรัพยากรแรงงาน การลดต้นทุน
การผลิต การสร้างความรวดเร็วในระบบการผลิต 
การศึกษา อุปกรณ์ ไม โครคอนโทรลเลอร์ที่ เป็ น
เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ส าคัญตัวหนึ่ง เป็นอุปกรณ์ที่
สร้างความสนใจให้แก่นักศึกษาอิเล็กทรอนิกส์หลาย
ท่าน เพราะเป็นอุปกรณ์ที่เริ่มต้นของการออกแบบ 
ระบบออโตเมติกผู้จัดท าโครงการมีสนใจระบบควบคุม
หุ่นด้วยวงจรควบคุมด้วยเซนเซอร์ ด้วยระบบแขนกลที่
ควบคุมด้วยระบบ ไมโครคอนโทรลเลอร์ ซึ่งเป็นพ้ืนฐาน
ในระบบคอมพิวเตอร์ที่ใช้ไมโครโปรเซสเซอร์ในการ
ควบคุมการท างาน เป็นเทคโนโลยีที่น่าสนใจ แต่ใน
ระบบการเรียนในวิชาไมโครคอนโทรลเลอร์ และ
ไมโครโปรเซสเซอร์ คณะผู้จัดท าโครงการ เห็นการขาด
แคลนและอุปกรณ์สื่อการเรียนการสอน เพ่ือดึงดูด
แรงจูงใจในการศึกษาในรายวิชาดังกล่าว  

 

 
 

 1.  บทน า 

ทุกวันนี้โลกมีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาใน
ด้ า นต่ า ง ๆ ไ ปอย่ า ง ม าก ทั้ ง ด้ า น เทค โน โ ลยี ด้ า ย
อุตสาหกรรม ด้านการศึกษา โดยเฉพาะด้านเทคโนโลยี
ได้พัฒนาอย่างรวดเร็วจนตามแทบไม่ทันมีการสร้างสิ่ง
อ านวยความสะดวกสบายเป็นสิ่ งที่ พัฒนาเ พ่ือให้
ประโยชน์พกพาง่ายและเป็นมิตรต่อส่งแวดล้อม ท าให้
การศึกษาไม่มีขอบเขต เพราะการศึกษาเป็นสิ่งที่ส าคัญ
ต่อการพัฒนาของประเทศ เรื่องของอิเล็กทรอนิกส์นั้น
เป็นเรื่องที่ซับซ้อนมีวงจรต่างๆมากมายหลายอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์อีกหลายตัว ที่มีการท างานซับซ้อนเข้าได้
ยากจึงท าให้การศึกษาในหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เช่น การ
ท างานของตัวต้านทาน การท างานของไดโอด การ
ท างานของทรานซิสเตอร์การท างานของมอเตอร์ไฟฟ้า
การต่อวงจรอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้นระบบคอมพิวเตอร์
เบื้ องต้น ระบบคอมพิวเตอร์ เบื้ องต้น การศึกษา
ไมโครโปรเซสเซอร์หรือไมโครคอนโทรลเลอร์ การเรียน
ทางทฤษฎีเป็นการเรียนรู้เข้าใจหลักการท างาน การ
เรียนรู้ด้วยปฏิบัติเป็นเรียนรู้ที่จดจ าได้ง่ายที่สุดหากลงมือ
ท าด้วยตนเองคงจะท าให้ผู้ศึกษาเข้าใจหลักการท างาน
ของอุปกรณ์ ของวงจรเบื้องต้น การต่อหลากหลายใน
การเชื่อมต่อเป็นวงจรต่างๆ เป็นการท างานของอุปกรณ์ 
ในแต่ ละตั วมี การ เ พ่ิม ไอซี เ พ่ื อ ให้ มี การท า งานที่
หลากหลาย การสร้างระบบโปรแกรมต่างๆ ทั้งควบคุม
ด้วยมือ ด้วยระบบอัตโนมัติ ยิ่งเป็นตัวดึงดูดความสนใจ
ให้กับผู้เรียนมาก การศึกษาไมโครคอนโทรลเลอร์ก็เป็น
การจุดเริ่มต้นของระบบการควบคุมอัตโนมัติที่ไม่ต้อง
อาศัยอุปกรณ์มากมายมาต่อเป็นวงจรควบคุม ซึ่งท าให้
สิ้ น เปลื อง งบประมาณ และ เข้ าสู่ ร ะบบหุ่ นยนต์
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ไมโครคอนโทรลเลอร์ สร้างแขนกลหรือเป็นหุ่นยนต์
อัตโนมัติ ที่น ามาใช้งานในวงจรอุตสาหกรรม มาช่วยใน
การผลิตได้น ามาใช้แทนแรงงานมนุษย์ในงานที่ต้องการ
ท าต่อเนื่องตลอด 24 ชั่วโมงงานที่ต้องการท าซ้ าๆ กัน
ตลอดเวลา งานที่เป็นอันตรายต่อการจับ ของในสารเคมี 
ง า น ที่ ห นั ก แ ล ะ ย า ก เ กิ น ที่ ม นุ ษ ย์ จ ะ ท า ไ ด้ 
ไมโครคอนโทรลเลอร์เข้ามามีบทบาทที่ส าคัญอย่างมาก
ในการท างาน ดังกล่าว และข้อดีของระบบอัตโนมัติที่
ควบคุมหุ่นยนต์ท างานแทนคนอกจากที่กล่าวมาแล้ว 
ประสิทธิภาพของการท างานก็จะดีขึ้น มีความแม่นย า
และแน่นอน สามารถท าได้โดยไม่ต้องพัก ท างานได้ โดย
ไม่ มี วั นหยุ ด  ท า ให้ ก า ร พัฒนาการผลิ ต ใน งานมี
ประสิทธิภาพสูง 

 

2.  วัสดุ-อุปกรณ์ 
      การจัดท าโครงงานนี้ใช้วัสดุ อุปกรณ์ ดังรายการ
ต่อไปนี้ 
1. อุปกรณ์หุ่นยนต์จ าลอง 
2. อุปกรณ์และวงจรอิเล็กทรอนิกส์ 
3. เซอร์โวมอเตอร์ 
4. เซนเซอร์ตรวจจับความเคลื่อนไหว   
 
3.  วิธีการด าเนินงาน 
 1.  ศึกษาจากหนังสือเกี่ยวกับการจัดท า
หุ่นยนต์ 
 2.  ค้นหาข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต 

3.  ออกแบบและสร้างหุ่นยนต์ 
 4.  ทอสอบผล 
 5.  สรุปผลการท างาน 
 
4.  ผลการด าเนินงาน 

หุ่นยนต์ที่สร้างขึ้นสามารถตรวจจับสิ่งที่
เคลื่อนไหว ในระยะ 3.50 เมตร วงจรก็เริ่มท างาน
โดยสั่งให้หุ่นยนต์เคลื่อนไหว พร้อมส่งเสียง ค าพูด 
และท าท่าทางสวัสดี ผู้ที่เดินผ่านหรือสิ่งของที่
เคลื่อนไหวต่อหน้าเซนเซอร์ตรวจจับการเคลื่อนไหว 

 

 
 
 
6.  กิตติกรรมประกาศ  

โครงการนี้ส าเร็จลุล่วงได้ด้วยความกรุณาจาก
อาจารย์ที่ปรึกษา  อาจารย์ธวัชชัย  มันอาษาและ
อาจารย์อดุลย์   เครือแก้ว     ที่ ให้ค าปรึกษาค า
เสนอแนะแนวคิด  ตลอดจนแก้ไขข้อพกพร่องต่าง ๆ  
มาโดยตลอด  ด้วยความกรุณาอย่างยิ่ง  จึงท าให้
โครงการวิชาชีพนี้ส าเร็จลุล่วงได้ด้วยดี 
 ขอขอบพระคุณบิดา  มารดา  ที่ ให้โอกาส
ทางการศึกษา  ขอขอบคุณเพ่ือน ๆ พ่ี ๆ  และน้อง ๆ 
ทุกท่านที่ช่วยเป็นก าลังใจ  สุดท้ายนี้ขอขอบพระคุณทุก
ท่านที่ยังมิได้เอ่ยนาม ที่ช่วยกรุณาให้ความช่วยเหลือใน
ทุก ๆ ด้าน  จนเป็นผลให้โครงการนี้ส าเร็จลงได้ด้วยดี  
 
7.  เอกสารอ้างอิง 
http://www.yt.ac.th/page.php?p=thesis.html  
http://www.cs-sound.com  
http://www.lampangcaraudio.com/forum2/rea
d.php?tid=139  


