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การพฒันาเคร่ืองช่วยไกวเปลเดก็อตัโนมตั ิ

DEVELOPMENT AUTOMATIC CRADLE SWING MACHINE 
 

บทคดัย่อ ( Abstract ) 
        การท าโครงงานน้ี เป็นการพฒันาเคร่ืองควบคุมการไกวเปลเด็กอตัโนมติั เพื่อให้การ
ไกวเปลมีประสิทธิผลท่ีดีข้ึนจากโครงงานเดิม และสามารถป้องกนัการลอกเลียนแบบ ด้วยการ

ออกแบบวงจรโดยใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ ซ่ึงจะควบคุมการท างานของมอเตอร์โดยสามารถ

ควบคุมให้มอเตอร์ท างานและหยุดการท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีชุดวงจรตรวจสอบ

แรงดนั เพื่อท าหน้าท่ีในการตรวจสอบแรงดนัของมอเตอร์ขณะท างานเป็นสถานะเจนเนอเรเตอร์ 

ซ่ึงมีผลต่อการประมวลผลของไมโครคอนโทรลเลอร์ เพื่อก าหนดการท างานของมอเตอร์ให้หมุน

และหยุดหมุนของการไกวแต่ละรอบ ชุดควบคุมจะมีสวิตช์ส าหรับปรับระดบัความเร็วในการไกว

หลายระดบั ในการออกแบบวงจรช้ินส่วนในการผลิตนั้น จะพยายามลดอุปกรณ์ให้นอ้ยท่ีสุดเพื่อลด

ขนาดและปริมาณในการใชพ้ื้นท่ี ท าให้สามารถติดตั้งและสามารถใช้งานไดส้ะดวก โดยช้ินงานน้ี

สามารถน าไปใชเ้ป็นแนวทางในการพฒันาเคร่ืองช่วยไกวเปลเดก็อตัโนมติัอ่ืนๆ ต่อไปในอนาคตได ้
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กติตกิรรมประกาศ 
 

การจดัท าโครงงานคร้ังน้ีส าเร็จลุล่วงไปดว้ยดี ซ่ึงมีปัญหาในการท างานบา้ง แต่ก็สามารถ
แกไ้ขงานใหส้ าเร็จได ้เน่ืองจากไดค้  าแนะน าและไดรั้บความช่วยเหลือในดา้นต่างๆจากท่านอาจารย์
ปรากฤต เหล่ียงประดิษฐ์ อาจารยท่ี์ปรึกษา คณะผูจ้ดัท าโครงงานจึงใคร่ขอกราบขอบพระคุณเป็น
อยา่งสูง นอกจากนั้นขอขอบคุณเพื่อนๆ และรุ่นพี่ในมหาวิทยาลยัท่ีให้ก าลงัใจ และให้ค  าแนะน าใน
การท าโครงงานดว้ยดีตลอดมา 

ประโยชน์และความดีอนัใดท่ีไดรั้บจากโครงงานน้ี คณะผูจ้ดัท าขอมอบแด่ บิดา มารดา ท่ี
ช่วยอุปการะในการศึกษาเล่าเรียนของลูกๆให้ประสบความส าเร็จ อาจารยท่ี์มีพระคุณ และหากการ
จดัท าโครงงานฉบบัน้ีมีความผดิพลาดประการใด คณะผูจ้ดัท าตอ้งขออภยัไว ้ณ.ท่ีน้ี 
                               

                                                                                                                       คณะผูจ้ดัท า 
2556 
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