
บทที ่3 

การออกแบบโครงงานและการทดสอบแรงส่ันสะเทอืน 

 

 การจดัท าโครงงานเคร่ืองวดัแรงสั่นสะเทือนจากการตอกเสาเขม็ดว้ยไมโครคอนโทรลเลอร์ 

สามารถแบ่งขั้นตอนการด าเนินงานไดด้งัน้ี 
 

1. การก าหนดรูปแบบและการท างานของโครงงาน 

2. หลกัการท างานของเคร่ืองวดัแรงสั่นสะเทือนจากการตอกเสาเขม็ดว้ยไมโครคอนโทรลเลอร์ 

3. ออกแบบเคร่ืองวดัแรงสั่นสะเทือนจากการตอกเสาเขม็ดว้ยไมโครคอนโทรลเลอร์ 

4. ออกแบบโปรแกรมควบคุมการท างานของเคร่ืองวดัแรงสั่นสะเทือนจากการตอกเสาเขม็ดว้ย 

   ไมโครคอนโทรลเลอร์ 

 

3.1 การก าหนดรูปแบบและการท างานของโครงงาน 

 

 การก าหนดรูปแบบและการท างานของโครงงานเคร่ืองวดัแรงสั่นสะเทือนจากการตอก

เสาเข็มดว้ยไมโครคอนโทรลเลอร์ ซ่ึงมีขั้นตอนการท างานอยูห่ลายขั้นตอน เพื่อให้สามารถใชง้าน

ไดจ้ริงและเป็นไปตามวตัถุประสงค ์จึงไดมี้การวางแผนการด าเนินงานเพื่อให้เกิดความต่อเน่ืองใน

การท างาน และเป็นล าดบัขั้นตอนให้เหมาะสมกบัเวลาท่ีมีอยู่อย่างจ ากดั ผงังานของขั้นตอนการ

ท างาน เร่ิมจากศึกษารายละเอียดขอ้มูลต่างๆ จากเน้ือหาทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อน ามาวิเคราะห์หา

หลกัการและเหตุผล เพื่อท่ีจะน ามาอา้งอิง ซ่ึงทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งนั้นไดม้าจากการศึกษาคน้ควา้ จาก

หนงัสือ อินเตอร์เน็ต และปริญญานิพนธ์จากหลายๆเล่ม เม่ือไดข้อ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งจนครบแลว้ จึงน า

ขอ้มูลมาก าหนดรูปแบบทางดา้นการออกแบบฮาร์ดแวร์และการออกแบบทางดา้นซอฟตแ์วร์ โดย

ในการออกแบบจะพิจารณาถึงขอบเขตของอุปกรณ์วา่จะสามารถใชง้านไดจ้ริงหรือไม่ แลว้น ามาท า

การทดสอบวา่สามารถใชง้านร่วมกนัไดห้รือไม่หากเกิดขอ้ผิดพลาดจะท าการแกไ้ขปรับปรุง และ 

ทดสอบการท างานจนกวา่จะไดง้านท่ีเสร็จสมบูรณ์หลงัจากนั้นสรุปผลและวิเคราะห์ผลการทดลอง
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วา่ตอ้งมีการปรับปรุงอยา่งไรจากนั้นเม่ือสรุปผลเสร็จแลว้ก็จดัท าเอกสารประกอบโครงงานและส่ง

โครงงาน 

ขั้นตอนการท าโครงงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

ผิดพลาด   

 ถูกตอ้ง 

           

 

 

 

ภาพท่ี 3.1 แผนผงัภาพขั้นตอนการท าโครงงาน 

เร่ิมตน้การท างาน 

ศึกษาคน้ควา้ขอ้มูลอปุกรณ์ท่ีตอ้งใช ้

ศึกษาคน้ควา้ขอ้มูลการตอกเสาเขม็ 

ออกแบบโครงสร้างเคร่ืองวดัแรงสัน่สะเทือน

จากการตอกเสาเขม็ดว้ย

ไมโครคอนโทรลเลอร์ 

ออกแบบโครงสร้างของโปรแกรมเพื่อ

ควบคุมไมโครคอนโทรลเลอร์ 

ออกแบบโครงสร้างของโปรแกรมเพื่อ

ควบคุมไมโครคอนโทรลเลอร์ 

ทดสอบการใชง้านหาจุดบกพร่อง 

แกไ้ขขอ้ผดิพลาด 

บนัทึกผลการส ารวจ 

จดัท าโครงงาน 

ส้ินสุด 
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3.2 หลกัการท างานของเคร่ืองวดัแรงส่ันสะเทอืนจากการตอกเสาเขม็ด้วย

ไมโครคอนโทรลเลอร์ 

 

 เม่ือเร่ิมการท างานของเคร่ืองวดัแรงสั่นสะเทือนจากการตอกเสาเขม็เซนเซอร์จะท าหนา้ท่ี

รับอินพุตท่ีเขา้มาเม่ือเกิดแรงสั่นสะเทือน ปุ่มกด 4 ปุ่มส าหรับเลือกโหมดการใชง้าน ปรับค่า

สัญญาณรบกวน  Gap และ Reset แลว้ส่งอินพุตทั้งหมดไปประมวลผลท่ี Microcontroller จากนั้น

จะส่งค่าท่ีไดไ้ปบนัทึกลง SD Card และแสดงเอาตพ์ุตออกทางหนา้จอ 
 

 
 

ภาพท่ี 3.2 ระบบการท างานของเคร่ืองวดัแรงสั่นสะเทือนจากการตอกเสาเขม็ 

 

 

 

http://www.ee.eng.cmu.ac.th/~tharadol/teach/ee490/490_44/project4/rp_mid.doc
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ภาพท่ี 3.3 แบบช้ินงานจริงของเคร่ืองวดัแรงสั่นสะเทือนจากการตอกเสาเขม็ 
 

 3.2.1 ขั้นตอนการท างานของเคร่ืองวดัแรงส่ันสะเทอืนจากการตอกเสาเข็มด้วย

ไมโครคอนโทรลเลอร์ 

 

 ก่อนท่ีจะมีการตอกเสาเขม็เราจะน าอุปกรณ์ในการวดัไปติดตงัในจุดท่ี 7.5 เมตรโดยวดัจาก

เสาเข็มท่ีจะท าการตอก ซ่ึงจุดน้ีทางโครงงานของเราไดส้ ารวจค่าเทียบกบั (มยผ.) กรมโยธาธิการ

และผงัเมืองกระทรวงมหาดไทย (พ.ศ.2552) แลว้วา่ท่ีระยะ7.5 เมตร มีแรงสั่นสะเทือนต่อการตอก

เสาเข็มมากท่ีสุด และไดท้  าการสุ่มวดัค่าแรงสั่นสะเทือนในระยะ 5.5 เมตร 6.5 เมตร 8.5 เมตร 9.5 

เมตร และวดัท่ีอาคารขา้งเคียงเพื่อเป็นการตรวจสอบแรงสั่นสะเทือนของดินในระยะดงักล่าว 
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3.2.2 อธิบายการท างาของเคร่ืองวดัแรงส่ันสะเทอืนจากการตอกเสาเข็มด้วยระบบ

ไมโครคอนโทรลเลอร์ 

 

 ในระบบเคร่ืองวดัแรงสั่นสะเทือนจะมีการท างานท่ีแตกต่างออกไปอยู ่5 Mode ดงัน้ี 

 1. Port Mode 

เป็น Mode ในการพอร์ตกราฟเม่ือเปิดเคร่ืองจะท าการเขา้สู่ Mode น้ีทนัที Mode น้ีท  าหนา้ท่ีรับค่าท่ี

ไดจ้ากการประมวลผลจากไมโครคอนโทรลเลอร์และน าค่าท่ีไดม้าพอร์ตกราฟ เพื่อดูระดบัความสูง

ของนอยดส์ามารถปรับระดบัความกวา้งของสัญญาณรบกวน (Gap) เพื่อใหค้่านอยดห์ายไปได ้

 2. OFF Port Mode 

OFF Port เป็นโหมดท่ีเลือกใชไ้ดโ้ดยการกดปุ่ม Mode เม่ือมีการกดปุ่มหนา้จอจะเปล่ียนจากกราฟ

ไปโดยจะมีขอ้ความข้ึนวา่ OFF Port ท่ีหนา้จอในขณะท่ีไม่ไดรั้บแรงสั่นสะเทือน แต่ถา้เลือก Mode 

น้ีขณะก าลงัวดัค่าแรงสั่นสะเทือนอยูห่นา้จอจะโชวข์อ้ความวา่ High Speet Save แทน หมายความ

วา่จะเก็บค่าแรงสั่นสะเทือนท่ีเซนเซอร์รับมาใส่ในตวัเก็บขอ้มูล (SD Card) ดว้ยความเร็วในการ

บนัทึกสูงสุด (10ค่า/s) 

 3. Gap Mode (+) 

Gap (+) เป็นโหมดท่ีเลือกใชไ้ดโ้ดยการกดปุ่ม Gap (+) เป็นการตดัสัญญาณลบกวนออกเม่ือกด

Mode น้ีค่า Gap จะเพิ่มข้ึนทีละ 1 เพื่อท่ีจะตดัค่าสัญญาณนอยดท่ี์อยูใ่นดินออกไป 

4. Gap Mode (-) 

Gap (-) เป็นโหมดท่ีเลือกใชไ้ดโ้ดยการกดปุ่ม Gap (-) เป็นการท างานเก่ียวขอ้งกบั Gap (+) โดยถา้

ก าหนดค่า Gap ให้มากกว่าค่าสัญญาณรบกวนมากๆจะส่งผลต่อค่าท่ีวดัออกมาไดจึ้งตอ้งปรับค่า 

Gap ใหอ้ยูใ่นค่าท่ีมากกวา่สัญญาณรบกวนเพียง 1 ค่าเท่านั้น 

 5. Reset Mode  

เป็นโหมดท่ีเลือกใชไ้ดโ้ดยการกดปุ่ม Reset คือการแกไ้ขค่าของเคร่ือง หรือ ระบบให้เปล่ียนไปสู่

จุดเร่ิมตน้ (คือค่า default) เหมือนกบัตอนท่ีเรายงัไม่ไดเ้ซ็ต หรือ ก าหนดค่าอะไร 
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3.3 ออกแบบเคร่ืองวดัแรงส่ันสะเทอืนจากการตอกเสาเขม็ด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ 

  

 ใช ้ G Sensor MMA7361L ในการรับค่าแรงสั่นสะเทือน (g) จากการตอกเสาเข็มแลว้ส่ง

ค่าท่ีอ่านไดไ้ปยงัไมโครคอนโทรลเลอร์เพื่อให้ไมโครคอนโทรเลอร์ประมวลผลแรงสั่นสะเทือน

จากนัน่น าค่าแรงสั่นสะเทือนท่ีไมโครคอนโทรลเลอร์ประมวลผลไดส่้ง Data logger เพื่อบนัทึกค่า

ลง SD Card พร้อมทั้งเสดงผลทางหนา้จอ LCD  

 

 
 

ภาพท่ี 3.4 อุปกรณ์การท างานเคร่ืองวดัแรงสั่นสะเทือนจากการตอกเสาเขม็ดว้ยระบบ

ไมโครคอนโทรลเลอร์ 
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3.4 ออกแบบโปรแกรมควบคุมการท างานของเคร่ืองวัดแรงส่ันสะเทือนจากการตอก

เสาเขม็ด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ 

 

 3.4.1 ส่วนของโปรแกรมทางด้านไมโครคอนโทรลเลอร์  

 

 ในขั้นตอนการด าเนินงานดา้นซอฟตแ์วร์ทางคณะผูจ้ดัท าไดท้  าการเขียนโปรแกรมทางดา้น

ไมโครคอนโทรลเลอร์ โดยใชโ้ปรแกรม Arduino ในการเขียนภาษาซีและคอมไพลโ์ปรแกรม  

 

 

ภาพท่ี 3.5 โปรแกรม Arduino และส่วนแสดงผล 
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 3.4.2 Flowchart การท างานของโปรแกรมเคร่ืองเคร่ืองวดัแรงสั่นสะเทือนจากการตอก

เสาเขม็ดว้ยระบบไมโครคอนโทรลเลอร์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

                 ไม่ใช่ 

 

   

              

       ใช่     

        

 

 

ภาพท่ี 3.6 แผนผงัการท างานของโปรแกรมวเิคราะห์แรงสั่นสะเทือนจากการตอกเสาเข็ม 

 

ติดตั้งเซนเซอร์บนพื้นดินท่ีใกลก้บัอาคารท่ีจะวดัค่า
(g) 

โปรแกรมวเิคราะห์น าขอ้มูลไปสร้างกราฟและค านวณ

ค่าแรงสั่นสะเทือนและบนัทึกค่าลง SD Card 

ค่าการสั่นสะเทือนเกินค่า

มาตรฐาน 

มาตรฐาน 

แจง้เตือนผูค้วบคุมการตอกเสาเขม็ 

 

 

เซนเซอร์ส่งขอ้มูลไปยงัไมโครคอนโทรลเลอร์ 

 
 

 

ไมโครคอนโทรลเลอร์เก็บขอ้มูลท่ีไดไ้วใ้นอาร์เรย ์

 

 
 

ส่งขอ้มูลไปท่ีโปรแกรมวเิคราะห์แรงสั่นสะเทือน 

 

 
 


