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บทที ่ 1 
บทน า 

  

1.1  ความส าคญัของปัญหา 
  

เน่ืองจากเทคโนโลยีในปัจจุบนัมีความก้าวไกลมากข้ึน และท าให้ทุกคนต้องท างาน
แข่งขนักบัเวลา ซ่ึงครอบครัวโดยส่วนใหญ่มกัไม่ค่อยมีเวลาให้กบัเด็ก จึงคิดวา่น่าจะท าเคร่ืองช่วย
ไกวเปลเด็กอตัโนมติั เพื่อช่วยอ านวยความสะดวกในการดูแลเด็กท่ีก าลังหลับอยู่โดยท่ีไม่ต้อง
เสียเวลามาไกวเปลเด็กดว้ยตวัเอง และสามารถน าเวลาท่ีเด็กก าลงัหลบัอยู่ไปท ากิจกรรมอย่างอ่ืน
โดยไม่ตอ้งเสียเวลาในการไกวเปลเด็ก 

ดงันั้นในปีการศึกษา 2555 ไดมี้การท าโครงงานเคร่ืองควบคุมการไกวเปลอตัโนมติั โดย

ท่ีไม่ติดตั้งกบัเปลนอนของเด็ก ซ่ึงมีการใชไ้อซีควบคุมวงจรดิจิตอลในการท างาน ทางกลุ่มเลยได้

คิดท่ีจะพฒันาโดยการน าไมโครคอนโทรลเลอร์มาใช้ควบคุมการท างานของเคร่ืองช่วยไกวเปลเด็ก

อตัโนมติัข้ึน เพื่อท่ีใชท้รัพยากรมนุษยอ์ยา่งคุม้ค่ามากท่ีสุด และท าใหเ้กิดประโยชน์ในดา้นอ่ืนดว้ย 

1.2  วตัถุประสงค์ของโครงการ 

1.  เพื่อพฒันาเคร่ืองช่วยไกวเปลเด็กอตัโนมติัใหมี้ประสิทธิภาพในการท างานท่ีดียิง่ข้ึน 
2.  เพื่อใหค้นเล้ียงเด็กไดมี้เวลาท างานอยา่งอ่ืนควบคู่ไปดว้ย 
3.  เพื่อพฒันาเคร่ืองช่วยอ านวยความสะดวกในการดูแลเด็กให้มีประสิทธิภาพในการ

ท างานท่ีดียิง่ข้ึน 
4.  เพื่อพฒันาวงจรควบคุมการท างานของเคร่ืองช่วยไกวเปลเด็กอตัโนมติัโดยการใชไ้ม

โครคอนโทรล เลอร์ 
5.  เพื่อวเิคราะห์และฝึกฝนการแกปั้ญหาต่างๆท่ีเกิดข้ึนจากการท าโครงงาน 
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1.3  ขอบเขตของโครงงาน  

1.  ใชก้บัเปลนอนเด็กทัว่ไป แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน 
2.  ควบคุมการไกวของเปลดว้ยเชือกเพียงเส้นเดียว และสามารถปรับอตัราการไกวได ้3

ระดบั 
3.  ชุดควบคุมการไกวเปลอตัโนมติัจะแยกส่วน กบัเปลนอนอยา่งอิสระ ท าให้สามารถใช้

กบัเปลอ่ืนๆได ้
4.  ใชไ้ดก้บัเด็กท่ีมีน ้าหนกัไม่เกิน 15 กิโลกรัม 

1.4  ประโยชน์ของโครงงาน 

1.  สามารถไกวเปลเด็กอตัโนมติัแทนมนุษยไ์ด ้
2.  เพื่อใชท้รัพยากรมนุษยอ์ยา่งคุม้ค่า 
3.  เพื่อใหเ้กิดทกัษะในการประยกุตใ์ชง้านของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงไดดี้มากข้ึน 
4.  สามารถท างานร่วมกบัผูอ่ื้นได ้

1.5  ข้อดีของการพฒันา 

1.  เปล่ียนจากระบบดิจิตอลเป็นไมโครคอนโทรลเลอร์ 
2.  เพื่อป้องกนัการลอกเลียนแบบ 
3.  มีขนาดกะทดัรัดและน ้าหนกัเบา 
4.  สามารถควบคุมความเร็วมอเตอร์ได ้โดยเขียนโปรแกรมไมโครคอนโทรลเลอร์ 
5. สามารถซ้ืออุปกรณ์เพื่อผลิตในคร้ังต่อไปได ้
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1.6  โครงสร้างของโครงงาน   

 

 

 

                                  

 

 

ภาพท่ี 1.1 ลกัษณะการน าเคร่ืองช่วยไกวเปลเด็กอตัโนมติัมาใชง้านจริงกบัเปล 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
ภาพท่ี 1.2 โครงสร้างชุดควบคุมการท างานของมอเตอร์ 
 
 
 
 
 
 
 

ชุดไกวเปล 
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ภาพท่ี 1.3 ลกัษณะการดึงเชือกในจงัหวะการเสริมแรงของมอเตอร์ 
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1.7  วรรณกรรมทีเ่กีย่วข้อง 

ในปีการศึกษา 2543 และ2548 ไดมี้การท าโครงงาน เคร่ืองควบคุมการไกวเปลอตัโนมติั  
โดย สมภพ ทิตยโ์ภชนา, ชาญฤทธ์ิ ศรีแสง โดยมีอาจารย ์อุมาพร ทองรักษ ์เป็นท่ีปรึกษา แต่เป็น
ลกัษณะท่ีเคร่ืองควบคุม การไกวเปลอตัโนมติั ยึดติดอยู่กบัเปลนอนเด็กอย่างถาวรจึงไม่สามารถ
น าไปใช้กบัเปลตวัอ่ืนๆได ้ซ่ึงท าให้มีความคิดท่ีจะสร้างเคร่ืองไกลเปลเด็กท่ีสามารถแยกออกจาก
ตวัเปลเด็ก เพื่อใหมี้ความสะดวกในการใชง้าน 

ดงันั้นในปีการศึกษา 2555 ไดมี้การท าโครงงานเคร่ืองควบคุมการไกวเปลอตัโนมติั  โดย 
สิริชาญ กระวีสายสุนทร, สุริยะ คุม้ญาติ, วนัมงคล ดีสงคราม โดยมีอาจารย์ ปรากฤต เหล่ียง
ประดิษฐ ์เป็นท่ีปรึกษา โดยท่ีไม่ติดตั้งกบัเปลนอนของเด็ก ซ่ึงมีการใชไ้อซีควบคุมวงจรดิจิตอลใน
การท างาน ซ่ึ งทางก ลุ่ม เลยคิดจะพัฒนาเค ร่ืองช่วยไกวเปลเ ด็กอัตโนมัติโดยใช้ระบบ
ไมโครคอนโทรลเลอร์มาควบคุมการท างาน และคิดวา่ไมโครคอนโทรลเลอร์จะสามารถท างานไดดี้
ยิ่งข้ึน และช่วยประหยดัค่าใช้จ่ายได้มากกว่าระบบดิจิตอล เพราะไมโครคอนโทรลเลอร์เป็น
อุปกรณ์ท่ีใช้การเขียนโปรแกรมในการสั่งการท างาน และยงัสามารถเก็บข้อมูลได้ดีกว่าระบบ
ดิจิตอล เพื่อไม่ใหมี้ใครมาลอกเลียนแบบวงจรไดง่้ายๆอีกดว้ย และอุปกรณ์ท่ีใชง้านก็นอ้ยลงตามไป
ดว้ย ซ่ึงจะท าใหชุ้ดควบคุมการไกวเปลเด็กมีขนาดเล็กลงดว้ยเพื่อความสะดวกในการใชง้าน 
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บทที ่ 2 

ทฤษฎทีีเ่กีย่วข้อง 

ในบทน้ีจะเป็นการกล่าวถึงทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้ง กบัการท าโครงงาน พฒันาเคร่ืองช่วยไกว
เปลเด็กอัตโนมัติซ่ึงมีเน้ือหาท่ีเก่ียวกับลักษณะโครงสร้าง และคุณสมบัติของอุปกรณ์ต่างๆ
ดงัต่อไปน้ี 

-  มอเตอร์กระแสตรงแบบแม่เหล็กถาวร 
-  ไมโครคอนโทรลเลอร์ 
-  ชุดขบัมอเตอร์  
-  ไดโอด 
-  ตวัตา้นทาน  
-  ตวัเก็บประจุ 

2.1  มอเตอร์กระแสตรงแบบแม่เหลก็ถาวร (Permanent - Magnet DC Motors) [1,3] 

ลักษณะโครงสร้างของมอเตอร์กระแสตรงแบบแม่เหล็กถาวร มีความคล้ายคลึงกับ
มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงทัว่ไป เพียงแต่ไม่มีขดลวดฟิลด์เพื่อท าหน้าท่ีเป็นขั้วแม่เหล็ก เน่ืองจาก
มอเตอร์ประเภทน้ีจะใช้แม่เหล็กถาวรท่ีมีลกัษณะเป็นคร่ึงวงกลมยึดติดกบัโครงสเตเตอร์ดา้นใน
อยา่งนอ้ยหน่ึงคู่ โดยท าหนา้ท่ีสร้างฟลกัซ์แม่เหล็กอยูต่ลอดเวลา ดว้ยเหตุน้ีจึงท าให้มอเตอร์มีขนาด
เล็กกะทดัรัดและมีประสิทธิภาพค่อนขา้งสูงเน่ืองจากไม่มีก าลงัสูญเสียจากขดลวดฟิลด์ แต่ขอ้เสีย
ของมอเตอร์ประเภทน้ีคือไม่สามารถควบคุมความเร็ว หรือเปล่ียนแปลงคุณลกัษณะของความเร็ว
กบัแรงบิด(Speed-Torque Characteristic)ได้โดยการควบคุมท่ีกระแสฟิลด์ ในทางปฏิบติัพบว่า
ขณะท่ีมอเตอร์ก าลังท างานภายใต้สภาวะปกติ คุณลักษณะของความเร็วกับแรงบิดจะมีการ
เปล่ียนแปลงแบบเชิงเส้น(Linear) และการควบคุมความเร็วสามารถท าได้โดยการปรับค่าแรงดนั
อาร์เมเจอร์เท่านั้น(Armature voltage) และภายใตก้ารจ่ายโหลดท่ีพิกดั พบว่าคุณลกัษณะของ
มอเตอร์จะมีการเปล่ียนแปลงโดยตรงตามค่าแรงดนัอาร์เมเจอร์ ดงัแสดงในภาพท่ี 2.1 
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ภาพท่ี 2.1 วงจรสมมูลและคุณลกัษณะแรงบิดกบัความเร็วของมอเตอร์กระแสตรงแม่เหล็กถาวร 

จากภาพวงจรสมมูลของมอเตอร์น้ีแสดงในภาพท่ี 2.1 เน่ืองจากฟลกัซ์แม่เหล็ก ( ) มี
ค่าคงท่ี ดงันั้นเขียนสมการในเทอมของค่าคงท่ี (ka) ไดจ้ากสมการท่ี  2.1 
 

Ea =  ka„ ท                                                                                                                           (2.1) 
 
เม่ือ Ea = แรงดนัไฟฟ้าเหน่ียวน าท่ีอาร์เมเจอร์              หน่วยเป็น    V 
 ka = ค่าคงท่ี Speed-Voltageของอาร์เมเจอร์  
             ⍵n = ความเร็วเชิงมุม                                             หน่วยเป็น  red/s 
 

สูตรการหาแรงบิด (T) ดงัสมการท่ี2.2 
                                 T =  F x r 
                                             T =  ( m x a ) x r                                                                   (2.2) 
 
เม่ือ        T        =        แรงบิด  หน่วยเป็น N.m 
              F        =        ค่าของแรงกระท า                                                    หน่วยเป็น N 
              m       =        มวลของวตัถุ    หน่วยเป็น N
  
              a        =        แรงโนม้ถ่วงของโลก  ( ค่าคงท่ี 9.81 m/s2  ) หน่วยเป็น m / s2   
              r        =        รัศมีของรอบการหมุนเน่ืองจากแรงกระท า              หน่วยเป็น m 
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และจากวงจรสมมูลจะไดส้มการของกระแสอาร์เมเจอร์ (Ia) ดงัสมการท่ี 2.3 
 

Ia =  
      

  
                                            (2.3) 

 
เม่ือ    Ia = กระแสท่ีไหลผา่นอาร์เมเจอร์  หน่วยเป็น A 
   Vt = แรงเคล่ือนไฟฟ้าท่ีจ่ายใหก้บัมอเตอร์       หน่วยเป็น  V 
    Ea = แรงดนัไฟฟ้าเหน่ียวน าท่ีอาร์เมเจอร์ หน่วยเป็น V 
    Ra = ความตา้นทานของขดลวดในอาร์เมเจอร์ หน่วยเป็น Ω 
   

ค่าก าลงัไฟฟ้าซ่ึงจะถูกเปล่ียนเป็นก าลงัทางกลท่ีอาร์เมเจอร์ (Pa) ดงัสมการท่ี 2.4 
 

Pa    =   Ea„ Ia                                      (2.4) 
 

เม่ือ    Pa  = ก าลงัไฟฟ้าท่ีอาร์เมเจอร์  หน่วยเป็น V 
    Ea  = แรงดนัไฟฟ้าเหน่ียวน าท่ีอาร์เมเจอร์         หน่วยเป็น  V 
    Ia  =    กระแสท่ีไหลผา่นอาร์เมเจอร์  หน่วยเป็น A 

 
สูตรการหาก าลงังานกล(Pm) ดงัสมการท่ี 2.5 

 
                                                             Pm = T x 2π                                                                  (2.5) 

 
เม่ือ       Pm      =        ค่าก าลงังานวตัต ์ หน่วยเป็น  W 
             T        =         ค่าแรงบิตของมอเตอร์ หน่วยเป็น  N.m 
             π       =         รัศมีเส้นผา่นศูนยก์ลางของแกนมอเตอร์ หน่วยเป็น  red / s  
             s        =         ความเร็วรอบของมอเตอร์ต่อวนิาที หน่วยเป็น                rpm / s 
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ค่าก าลงังานสูญเสียต่างๆในมอเตอร์กระแสตรงแบบแม่เหล็กถาวรแสดงดงัภาพท่ี 2.2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 2.2 ล าดบัการเกิดก าลงัสูญเสียของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงแบบแม่เหล็กถาวร 

จากภาพไดอะแกรมการไหลของก าลงัไฟฟ้าจะเห็นได้ว่าถ้าน าก าลังอินพุตลบด้วยค่า
ความ  สูญเสียขดลวดทองแดงจะไดก้ าลงัท่ีเกิดข้ึน Developed Power  (E'gIa)   ดงัสมการท่ี 2.6 

                E'gIa = Pi - CL (CopperLosses)                       (2.6) 
 

เม่ือ    Pi          =           ก าลงัไฟฟ้าดา้นอินพุต                   หน่วยเป็น     W 
    E'gIa      =           ก าลงัท่ีเกิดข้ึน     หน่วยเป็น     W 
    CL       =          ค่าความสูญเสียในขดลวดทองแดง           หน่วยเป็น     W 

ก าลงัไฟฟ้าดา้นเอาต์พุตเท่ากบั ก าลงัไฟฟ้าดา้นอินพุตลบกบัค่าความสูญเสียในขดลวด
ทองแดงลบกบัค่าของความสูญเสียทางกล ดงัสมการท่ี 2.7 

Po  = Pi  - CL- Ps                                                                                  (2.7) 

เม่ือ Po    =  ก าลงัไฟฟ้าดา้นเอาตพ์ุต   หน่วยเป็น    W 
 Pi      =   ก าลงัไฟฟ้าดา้นอินพุต   หน่วยเป็น    W                                                                                                                                    

CL            =  ค่าความสูญเสียในขดลวดทองแดง     หน่วยเป็น    W 
 P              =        ค่าของความสูญเสียทางกล                          หน่วยเป็น    W 
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2.2  ไมโครคอนโทรลเลอร์ (Microcontroller) [4] 

ไมโครคอนโทรลเลอร์ ( Microcontroller หรือ MCU) คือ อุปกรณ์ควบคุมขนาดเล็ก ซ่ึง
บรรจุความสามารถท่ีคลา้ยคลึงกบัระบบคอมพิวเตอร์ โดยในไมโครคอนโทรลเลอร์ไดร้วมเอาซีพีย,ู  
หน่วยความจ า และพอร์ต ซ่ึงเป็นส่วนประกอบหลกัส าคญัของระบบคอมพิวเตอร์เขา้ไวด้ว้ยกนั โดย
ท าการบรรจุเขา้ไวใ้นตวัถงัเดียวกนั 

2.2.1  โครงสร้างทัว่ไป 

โครงสร้างโดยทัว่ไป ของไมโครคอนโทรลเลอร์นั้น สามารถแบ่งออกมาไดเ้ป็น 5 ส่วน
ใหญ่ๆ ดงัต่อไปน้ี 

1.  หน่วยประมวลผลกลางหรือซีพีย ู(CPU : Central Processing Unit) 
2.  หน่วยความจ า (Memory) สามารถแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ หน่วยความจ าท่ีมีไว้

ส าหรับเก็บโปรแกรมหลกั (Program Memory) เปรียบเสมือนฮาร์ดดิสกข์องเคร่ืองคอมพิวเตอร์ตั้ง
โต๊ะ คือขอ้มูลใดๆ ท่ีถูกเก็บไวใ้นน้ีจะไม่สูญหายไปแมไ้ม่มีไฟเล้ียง อีกส่วนหน่ึงคือหน่วยความจ า
ขอ้มูล (Data Memory) ใช้เป็นเหมือนกกระดาษทดในการค านวณของซีพียู และเป็นท่ีพกัขอ้มูล
ชัว่คราวขณะท างาน แต่หากไม่มีไฟเล้ียง ขอ้มูลก็จะหายไปคลา้ยกบัหน่วยความแรม (RAM) ใน
เคร่ืองคอมพิวเตอร์ทัว่ๆ ไป แต่ส าหรับไมโครคอนโทรลเลอร์สมยัใหม่ หน่วยความจ าขอ้มูลจะมีทั้ง
ท่ีเป็นหน่วยความจ าแรม ซ่ึงข้อมูลจะหายไปเม่ือไม่มีไฟเล้ียง และเป็นอีอีพรอม (EEPROM : 
Erasable Electrically Read-Only Memory) ซ่ึงสามารถเก็บขอ้มูลไดแ้มไ้ม่มีไฟเล้ียง 

3.  ส่วนติดต่อกบัอุปกรณ์ภายนอก หรือพอร์ต (Port) มี 2 ลกัษณะคือ พอร์ตอินพุต (Input 
Port) และพอร์ตส่งสัญญาณหรือพอร์ตเอาต์พุต (Output Port) ส่วนน้ีจะใช้ในการเช่ือมต่อกบั
อุปกรณ์ภายนอก ถือว่าเป็นส่วนท่ีส าคญัมาก ใช้ร่วมกันระหว่างพอร์ตอินพุต เพื่อรับสัญญาณ 
อาจจะดว้ยการกดสวิตช์ เพื่อน าไปประมวลผลและส่งไปพอร์ตเอาต์พุต เพื่อแสดงผลเช่น การติด
สวา่งของหลอดไฟ เป็นตน้ 

4.  ช่องทางเดินของสัญญาณ หรือบสั (BUS) คือเส้นทางการแลกเปล่ียนสัญญาณขอ้มูล
ระหว่าง ซีพียู หน่วยความจ าและพอร์ต เป็นลักษณะของสายสัญญาณ จ านวนมากอยู่ภายในตวั
ไมโครคอนโทรลเลอร์ โดยแบ่งเป็นบสัขอ้มูล (Data Bus) , บสัแอดเดรส (Address Bus) และบสั
ควบคุม (Control Bus) 

 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%9E%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%B9
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%88%E0%B8%B3
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9E%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AE%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%94%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%81%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AD%E0%B8%B5%E0%B8%AD%E0%B8%B5%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%A1&action=edit&redlink=1
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5.  วงจรก าเนิดสัญญาณนาฬิกา นบัเป็นส่วนประกอบท่ีส าคญัมากอีกส่วนหน่ึง เน่ืองจาก
การท างานท่ีเกิดข้ึนในตวัไมโครคอนโทรลเลอร์ จะข้ึนอยู่กับการก าหนดจงัหวะ หากสัญญาณ
นาฬิกามีความถ่ีสูง จงัหวะการท างานก็จะสามารถท าไดถ่ี้ข้ึนส่งผลให้ไมโครคอนโทรลเลอร์ตวันั้น 
มีความเร็วในการประมวลผลสูงตามไปดว้ย 

 
2.2.2  ARDUINO UNO R3 

Arduino เป็นบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ โดยใช ้ AVR ขนาดเล็กเป็นตวัประมวลผล 
และสั่งงานเหมาะส าหรับน าไปใช้ในการศึกษาเรียนรู้ระบบไมโครคอนโทรลเลอร์ และน าไป
ประยุกตใ์ชง้านเก่ียวกบัการควบคุมอุปกรณ์ Input / Output ต่างๆไดม้ากมาย ทั้งในแบบท่ีเป็นการ
ท างานตวัเดียวอิสระ หรือเช่ือมต่อสั่งงานร่วมกบัอุปกรณ์อ่ืนๆเช่น คอมพิวเตอร์ PC ทั้งน้ีก็
เน่ืองมาจากวา่ Arduino สนบัสนุนการเช่ือมต่อกบัอุปกรณ์ Input / Output ต่างๆไดม้ากมาย ทั้งแบบ 
Digital และAnalog เช่นการรับค่าจากสวิตช์ หรืออุปกรณ์ตรวจจบั (Sensor) แบบต่างๆ รวมไปถึง 
การควบคุมอุปกรณ์ Output ต่างๆตั้งแต่ LED, หลอดไฟ,มอเตอร์, รีเลย ์ฯลฯ  

2.2.3 คุณสมบัติ ARDUINO UNO R3 

Microcontroller ATmega328 

Operating Voltage 5V 

Input Voltage (recommended) 7-12V 

Input Voltage (limits) 6-20V 

Digital I/O Pins 14 (of which 6 provide PWM output) 

Analog Input Pins 6 

Flash Memory 32 KB (ATmega328) of which 0.5 KB used by bootloader 

SRAM 2 KB (ATmega328) 

EEPROM 1 KB (ATmega328) 

Clock Speed 16 MHz 

 

 

http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%8D%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%AC%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2&action=edit&redlink=1
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ตารางท่ี 2.1  ตารางการเปรียบเทียบคุณสมบติัของ Arduino 

 

2.3  ชุดขบัมอเตอร์  [2]  

วงจรขบัมอเตอร์ IC L298N ซ่ึงมีประสิทธิภาพสูง แต่ราคายอ่มเยา สามารถขบัมอเตอร์ได ้
2 ชุด และ สามารถขบักระแสไดสู้งสุด 4A (เม่ือบริดจ ์2CH เขา้ดว้ยกนั) ภายในบอร์ดไดต่้อไดโอด 
เพื่อป้องกนัไฟท่ีจะเขา้มารบกวนระบบ 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 2.3 วงจรชุดขบัมอเตอร์ 



      13 
 

 
 

การควบคุมทิศทางการหมุนของ DC Motor โดยใชห้ลกัการท างานของวงจร H-Bridge Switching 

 
ภาพท่ี 2.4  วงจร H-Bridge Switching (สวทิช์ทุกตวั Off)  [2] 

ภาพท่ี 2.4  หลกัการของวงจรนั้นจะประกอบไปดว้ยสวิทช์ 4 ตวันัน่ก็คือ S1, S2, S3, และ 
S4 ซ่ึงในรูป ตวัอยา่งจะใช ้DC-Motor เป็น Load ของวงจร  
 

 

ภาพท่ี 2.5  วงจร H-Bridge Switching (On สวทิช์ S1 และ S3 พร้อมกนั)  [2] 

จากภาพท่ี 2.5  ในสภาวะเร่ิมตน้สวทิช์ทุกตวั Off อยูก่็จะไม่มีอะไรเกิดข้ึนทั้งส้ินเพราะไม่
มีกระแสไฟฟ้าไหลเขา้สู่มอเตอร์ ท าการ On สวทิช์ S1 และ S3 พร้อมกนัจะเป็นการเช่ือมวงจรท าให้
มีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านมอเตอร์จากขั้วบวกของมอเตอร์ไปยงัขั้วลบของมอเตอร์ จึงท าให้มอเตอร์
สามารถหมุนไดใ้นทิศทาง Forward (จะหมุนแบบตาม เขม็นาฬิกาหรือทวนเข็มนาฬิกานั้นข้ึนอยูก่บั
ลกัษณะของการพนัขดลวดภายในมอเตอร์) 

 
ภาพท่ี 2.6  ท างานวงจร H-Bridge Switching ในอีกทิศทางหน่ึง [2] 
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จากภาพท่ี 2.6 และในทางกลบักนัถา้หากท าการ On สวทิช์  S2 และ S4 พร้อมกนัก็จะเป็น
การเช่ือมวงจร และท าใหเ้กิดกระแสไฟฟ้าไหลผา่นมอเตอร์จากขั้วลบของมอเตอร์ไปยงัขั้วบวกของ
มอเตอร์จึงท าให้มอเตอร์สามารถ หมุนไดแ้ละเป็นการหมุนในทิศทาง Reverse (กลบัทิศทางกบั
กรณีแรก) วงจรน้ีอาศยัสวิทช์  4 ตวัเพื่อบงัคบัทิศ ทางการไหลของกระแสไฟฟ้าท่ีไหลผา่นมอเตอร์
เพื่อควบคุมให้มอเตอร์หมุนตามทิศทางท่ีตอ้งการโดยการผลดักนั On และ Off สวิทช์พร้อมกนั 2 
ตวั 

2.4  ไดโอด  [2] 

เป็นช้ินส่วนอิเล็กทรอนิกส์ชนิดสองขั้วคือขั้ว p และขั้ว n ท่ีออกแบบและควบคุมทิศ
ทางการไหลของประจุไฟฟ้า มนัจะยอมให้กระแสไฟฟ้าไหลในทิศทางเดียว และกั้นการไหลใน
ทิศทางตรงกนัขา้ม เม่ือกล่าวถึงไดโอด มกัจะหมายถึงไดโอดท่ีท ามาจากสารก่ึงตวัน า ซ่ึงก็คือผลึก
ของสารก่ึงตวัน าท่ีต่อกนัไดข้ั้วทางไฟฟ้าสองขั้ว  ส่วนไดโอดแบบหลอดสูญญากาศถูกใชเ้ฉพาะทาง
ในเทคโนโลยีไฟฟ้าแรงสูงบางประเภท เป็นหลอดสูญญากาศท่ีประกอบดว้ยขั้วอิเล็ดโทรดสองขั้ว 
ซ่ึงจะคือแผน่ตวัน า และแคโทด  

2.4.1  ซีเนอร์ไดโอด  [2]  

ซีเนอร์ไดโอดเป็นอุปกรณ์สารก่ึงตวัน าท่ีน ากระแสไดเ้ม่ือได้รับไบอสักลบั และระดบั
แรงดนัไบอสักลับท่ีน าซีเนอร์ไดโอดไปใช้งานได้เรียกว่า ระดบัแรงดนัพงัทลายซีเนอร์ (Zener 
Breakdown Voltage ; Vz) ซีเนอร์ไดโอดจะมีแรงดนัไบอสักลบั (Vr) นอ้ยกวา่ Vz เล็กนอ้ย ไดโอด
ประเภทน้ีเหมาะท่ีจะน าไปใชค้วบคุมแรงดนัท่ีโหลดหรือวงจรท่ีตอ้งการแรงดนัคงท่ี เช่น ประกอบ
อยูใ่นแหล่งจ่ายไฟเล้ียง หรือโวลเทจเรกเูลเตอร์ 

 

 

 

 

 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B9%87%E0%B8%81%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B8%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%9F%E0%B9%89%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%81%E0%B8%AA%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%9F%E0%B9%89%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B6%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%B3
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%84%E0%B8%94%E0%B9%82%E0%B8%AD%E0%B8%94
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2.5  ตัวต้านทาน  [2]  

เป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าชนิดหน่ึงท่ีมีคุณสมบติัในการตา้นการไหลผา่นของกระแสไฟฟ้า ท า

ดว้ยลวดตา้นทานหรือถ่านคาร์บอน เป็นตน้ นัน่คือถา้อุปกรณ์นั้นมีความตา้นทานมาก กระแสไฟฟ้า

ท่ีไหลผา่นจะนอ้ยลง เป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าชนิดพาสซีฟสองขั้ว ท่ีสร้างความต่างศกัยไ์ฟฟ้าคร่อมขั้วทั้ง

สอง (V) โดยมีสัดส่วนมากนอ้ยตามปริมาณกระแสไฟฟ้าท่ีไหลผา่น (I) อตัราส่วนระหวา่งความต่าง

ศกัย ์และปริมาณกระแสไฟฟ้าก็คือ ค่าความตา้นทานทางไฟฟ้า หรือค่าความตา้นทานของตวัน ามี

หน่วยเป็นโอห์ม ( Ω ) ตวัตา้นทานท าหนา้ท่ีลดการไหลของกระแสและในเวลาเดียวกนัก็ท าหนา้ท่ี

ลดระดบัแรงดนัไฟฟ้าภายในวงจรทัว่ไป Resistors อาจเป็นแบบค่าความตา้นทานคงท่ี หรือค่าความ

ตา้นทานแปรได ้ 

2.6  ตัวเกบ็ประจุ  [2]  

คือการเก็บอิเล็กตรอนไวท่ี้แผน่เพลตของตวัเก็บประจุ เม่ือน าแบตเตอร่ีต่อกบัตวัเก็บประจุ 

อิเล็กตรอนจากขั้วลบของแบตเตอร่ี จะเขา้ไปรวมกนัท่ีแผ่นเพลต ท าให้เกิดประจุลบข้ึนและยงัส่ง

สนามไฟฟ้าไป ผลกัอิเล็กตรอนของแผน่เพลตตรงขา้ม ซ่ึงโดยปกติในแผน่เพลตจะมี ประจุเป็นบวก 

และประจุเป็นลบปะปนกนัอยู ่เม่ืออิเล็กตรอนจากแผน่เพลตน้ีถูกผลกัให้หลุดออกไปแลว้ จึงเหลือ

ประจุบวกมากกวา่ประจุลบยิ่งอิเล็กตรอนถูกผลกัออกไปมากเท่าไรแผน่เพลตนั้นก็จะเป็นบวกมาก

ข้ึนเท่านั้น 

 

 
 
 
 
 

 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%9F%E0%B9%89%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%81%E0%B8%AA%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%9F%E0%B9%89%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%9F%E0%B9%89%E0%B8%B2
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บทที ่3 

การออกแบบเคร่ืองช่วยไกวเปลเด็ก 

ในบทน้ีจะเป็นเร่ืองท่ีเก่ียวกับการออกแบบโครงสร้างต่างๆของโครงงานพัฒนา
เคร่ืองช่วยไกวเปลอตัโนมติั และรวมไปถึงการค านวณค่าต่างๆ โดยมีหวัขอ้ดงัต่อไปน้ี 

-  การค านวณหาขนาดของมอเตอร์ 
-  การออกแบบชุดควบคุมการไกวเปล 
-  การออกแบบโครงสร้างของเปล 

3.1  การค านวณหาขนาดของมอเตอร์ 

ในการพิจารณาเลือกมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงท่ีจะน ามาใช้งาน โดยทั่วไปจะเลือก
มอเตอร์ท่ีความเร็วรอบต ่าเพราะจะมีค่าแรงบิดสูงซ่ึงแปรผกผนักนัอยู ่เพื่อตอ้งการให้มอเตอร์มีแรง
มากพอส าหรับการออกแรงไกวเปลเด็กให้ได้ และตอ้งเป็นมอเตอร์แบบท่ีไม่ใช้เฟืองทดเพราะ
ตอ้งการใหม้อเตอร์หมุนไปและกลบัอยา่งอิสระในจงัหวะท่ีไม่จ่ายไฟให้มอเตอร์ เพราะช่วงจงัหวะ
นั้นมอเตอร์จะท างานเป็นเจนเนอเรเตอร์ แลว้น าสัญญาณในช่วงจงัหวะนั้นไปเป็นสัญญาณอินพุต
เพื่อท าการแปลงเป็นสัญญาณสวติซ์ควบคุมการท างานของมอเตอร์อีกที  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 3.1  ภาพประกอบการค านวณการหาเส้นรอบวงของเฟือง 

จากภาพท่ี 3.1 จะเห็นว่าเฟืองของเคร่ืองช่วยไกวเปลอตัโนมติั มีรัศมีเท่ากบั 0.004 เมตร 
จึงสามารถหาขนาดเส้นรอบวงของเฟืองไดจ้าก  

r =0.004 m 
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        d        =        2πr 
        d        =        2 x 3.141 x 0.004   
        d        =        0.0251 เมตร 

โดย  d         =        เส้นรอบวง  (เมตร) 

ดงันั้นมอเตอร์หมุนครบหน่ึงรอบ จะไดเ้ส้นรอบวงของเฟืองเท่ากบั 0.0251 เมตร และน า
ขนาดของเส้นรอบวงของเฟืองไปหา จ านวนรอบต่อนาทีของมอเตอร์ได ้ โดยดูภาพท่ี 3.2 ประกอบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 3.2  แนวทางการค านวณการหาความเร็วรอบมอเตอร์ 

จากภาพท่ี 3.2  เม่ือเปลเด็กเคล่ือนท่ีจากจุดท่ี1ไปยงัจุดท่ี3จะไดร้ะยะของเส้นเชือกท่ีไกล
ท่ีสุดยาวเท่ากบั0.13เมตร ถ้าตอ้งการให้มอเตอร์หมุนไดร้ะยะสูงสุดเท่ากบั0.13เมตร จะสามารถ
ค านวณหาความเร็วรอบของมอเตอร์ต่อนาทีไดจ้ากความสัมพนัธ์ระหวา่งรอบท่ีใช ้ระยะกระจดัของ
เปลในต าแหน่งท่ี1กบัต าแหน่งท่ี3 เทียบกบัเส้นรอบวงของแกนมอเตอร์ 

      

      รอบท่ีใช ้ =   
|ต าแหน่งของวตัถุถ่วงน ้าหนกัเชือกกเม่ือเปลอยูจุ่ดท่ี    ต าแหน่งของวตัถุถ่วงน ้าหนกัเชือกเม่ือเปลอยูท่ี่จุด  |

 
      

         

      รอบท่ีใช ้=          
    

       
                 =            5.18   รอบ 
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จากการสังเกตจงัหวะการไกวเปลดว้ยมือท่ีค่าความถ่ีท่ีเหมาะสม เปลเด็กเคล่ือนท่ีไปและ
กลบั 7 รอบใชเ้วลา 10 วนิาที ดงันั้นเม่ือเปลเคล่ือนท่ีไปกลบัคร่ึงรอบใชเ้วลา 
 

        t             =           
  

 
  x  

 

 
               =             0.7142857    วนิาที 

 
       สามารถหาความเร็วรอบของมอเตอร์ไดจ้าก 
 

        s            =         
 

         
  x 5.18             =             7.252   รอบ/วนิาที  

        n            =         
 

         
  x 5.18 x 60      =             435.12 รอบ/นาที  

 
ดงันั้นจะเลือกใชม้อเตอร์ท่ีมีความเร็วรอบประมาณ 500 รอบต่อนาที  และสามารถหาค่า

แรงบิดเหมาะสมท่ีมอเตอร์ใชใ้นการไกวเปลไดด้งัน้ี   
 
        T =  F x r 
        T =  ( m x a ) x r 
        T =  ( 3.3 kg x 9.81 kg ) x 0.004 m 
        T =  0.129492 N.m 
 

และสามารถค านวณหาค่าก าลงังานกลท่ีเกิดข้ึนไดด้งัน้ี 
 
       Pm = T x 2πs 
       Pm = 0.129492 N.m x 2 x 3.14 x 7.252 rpm 
       Pm = 5.89739718 W 

        ดังนั้ นเคร่ืองช่วยไกวเปลเด็กอัตโนมัติควรใช้มอเตอร์ ท่ีมีก าลังไฟฟ้าอย่างน้อย
ประมาณ 6 วตัตข้ึ์นไป  และมีความเร็วรอบโดยประมาณ 500 รอบต่อนาที   
        ในการจดัหามอเตอร์ท่ีมีคุณสมบติัดงักล่าวท่ีกล่าวไวข้า้งตน้ มอเตอร์ในตลาดส่วนใหญ่จะเป็น
การทดรอบลงมา ซ่ึงจะไม่เหมาะการใช้งานของเรา เพราะการทดรอบของมอเตอร์จะไม่สามารถ
ท างานเป็นเจนเนอเรเตอร์ได้  จึงจ าเป็นต้องเลือกใช้มอเตอร์ท่ีมีแกนโดยตรง ในโครงงานน้ีจึง
เลือกใชม้อเตอร์ท่ีมีขนาด 12 V ซ่ึงมีความเร็วรอบโดยประมาณ 1000 rpm 
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3.2  การออกแบบชุดควบคุมการไกวเปล 

 ในส่วนน้ีจะเป็นการออกแบบชุดควบคุมการไกวเปล ซ่ึงจะประกอบดว้ยการ โดย Flow 
Chart  เพื่อออกแบบการท างานของชุดควบคุมการไกวเปล  และการออกแบบชุดขบัมอเตอร์โดยใช้
ไอซี L298N  โดยการจ าลองการท างานดว้ยโปรแกรม Proteus เพื่อให้รู้ว่าการออกแบบสามารถ
ท างานไดจ้ริงหรือไม่  

3.2.1  การออกแบบชุดควบคุมการท างานของมอเตอร์โดยการใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ 

 
 

ภาพท่ี 3.3 ชุดควบคุมการท างานของมอเตอร์ 
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จากภาพท่ี 3.3 กลกัการท างานจะแบ่งออกเป็น 2 ส่วนคร่าวๆดงัน้ี คือส่วนท่ี 1 ก าหนด

ประกาศตวัแปรหลกั ซ่ึงมีหลกัการตรวจสอบระดบัแรงดนัท่ีมาจากมอเตอร์ เม่ือไดแ้รงดนัท่ีตอ้งการ

จะควบคุมความเร็วโดยใชค้ล่ืนพลัซ์ส่งใหชุ้ดขบัมอเตอร์ และส่วนท่ี 2 เป็นการควบคุมความเร็วของ

สวิทช์แต่ละเบอร์จะก าหนดตามความกวา้งของ T1 และ T2 ซ่ึงจะเป็นตวับ่งบอกขนาดของพลัส์ท่ี

ไดก้ าหนดไว ้

3.2.2  ชุดขบัมอเตอร์ด้วย IC L298N  

เม่ือไมโครคอนโทรลเลอร์ส่งสัญญาณในรูปแบบคล่ืนพลัส์ On/Off เขา้ท่ี EnA ขา 6 ของ 
L298N เพื่อท่ีจะควบคุมการท างานของมอเตอร์ส่วน IN 2 ขา 7 ของ L298N ท าหนา้ท่ีบงัคบัมอเตอร์
ให้หมุนไปทางขวา โดยรับค าสั่งมาจากไมโครคอนโทรลเลอร์เช่นกนั ส่วน Vss ขา 9 ท าการจ่าย
ไฟเล้ียงให้ IC L298N ขนาด 5V ผ่านตวัเก็บประจุเพื่อปรับแรงดนัให้คงท่ี ส่วน Vs ขา 4 มีจ่าย
แรงดนัให้กบัมอเตอร์โดยตรงซ่ึงจะมีตวัเก็บประจุเพื่อปรับแรงดนั และ Out1 ขา 2 กบั Out2 ขา 3 
ท าหนา้ท่ีสั่งการท างานของมอเตอร์โดยตรงมีไอโอด 4 ตวัเพื่อป้องกนัแรงดนัรบกวนของวงจร 
 

 
 
ภาพท่ี 3.4 วงจรชุดขบัมอเตอร์โดยใช ้IC L298N 
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3.2.3 การออกแบบชุดควบคุมการไกวเปล โดยใช้โปรแกรม Proteus   

 

  
 
ภาพท่ี 3.5  ชุดควบคุมการไกวเปล 

จากภาพท่ี 3.5 เป็นการออกแบบชุดควบคุมการท างานของเคร่ือง ช่วยไกวเปลเด็ก
อตัโนมติัซ่ึงจะสามารถแบ่งเป็นส่วนย่อยๆไดเ้ป็น 3 ส่วนคือ 1 ไมโครคอนโทรลเลอร์ ท าหน้าท่ี
สร้างสัญญาณพลัส์ซ่ึงจะมากหรือน้อยข้ึนอยู่กบัโปรแกรมท่ีตั้งไวซ่ึ้งจะส่งผลต่อไปยงัส่วนท่ี 2 คือ
ชุดขบัมอเตอร์ส่วนน้ีจะใช้ไอซี L298N ซ่ึงเป็นส่วนท่ีจะสั่งให้มอเตอร์ท างานแบบ H-Bridge 
ประกอบไปดว้ยสวิทช์ 4 ตวัจะท างานสลบักนัคือ S1 , S3 และ S2 , S4 เพื่อให้มอเตอร์หมุนหรือ
กลบัทางหมุนส่วนท่ี 3 คือวงจรฟิคแบล็ก ซ่ึงจะท าหน้าท่ีปรับแรงดนัท่ีมาจากมอเตอร์โดยผ่านซี
เนอร์ไดโอดใหเ้หลือ 5 V เพื่อจะน าไปเขา้ขา Analog Input 0 ของไมโครคอนโทรลเลอร์เพื่อใชเ้ป็น
แรงดนัอา้งอิงในการเร่ิมการท างานคร้ังต่อไป 

 
 
 
 
 

1 

2 3 

http://www.youtube.com/watch?v=2DVnWwpNMZI
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                3.2.4  แสดงผลการท างาน โดยใช้โปรแกรม Proteus   

ผลการทดลองจากภาพท่ี 3.5 แสดงให้เห็นว่าสามารถใช้งานได้จริงระดบัหน่ึง เม่ือเรา

ปรับเป็นสวิตช์เบอร์ 0 มอเตอร์จะไม่ท างาน เม่ือปรับสวิตช์เป็นเบอร์ 1 มอเตอร์จะท างานโดย

ก าหนดค่า T1 (ON) = 50 , T2 (OFF) = 10 เม่ือปรับสวติช์เป็นเบอร์ 2 จะก าหนดค่า T1 (ON) = 150 , 

T2 (OFF) = 10 และสวิตช์เบอร์ 3 จะก าหนดค่า T1 (ON) = 250 , T2 (OFF) = 10 ซ่ึงผลท่ีไดจ้ะ

เป็นไปตามรูปขา้งล่างน้ี 

 

ภาพท่ี 3.6  ขณะปรับเป็นสวิตช์ 0 

 

ภาพท่ี 3.7  ขณะปรับเป็นสวิตช์ 1 

http://www.youtube.com/watch?v=2DVnWwpNMZI


      23 
 

 
 

 

ภาพท่ี 3.8  ขณะปรับเป็นสวิตช์ 2 

 

ภาพท่ี 3.9  ขณะปรับเป็นสวิตช์ 3 

 ในการออกแบบชุดควบคุมการไกวเปล โดยใช ้ไมโครคอนโทรลเลอร์ตระกูล AVR เบอร์ 
ATmega328p-PU ซ่ึงจะสร้างสัญญาณพลัส์ให้ชุดขบัมอเตอร์ใช ้IC L298N เป็นตวัสั่งการท างาน
ของมอเตอร์ ซ่ึงจะมีชุดฟิกแบล็ก เป็นตวัควบคุมแรงดันเพื่อให้ได้ค่าท่ีไมโครคอนโทรลเลอร์
ตอ้งการโดยใชโ้ปรแกรม Proteus โดยจ าลองการท างาน 3 ระดบั ไดผ้ลการทดลองเป็นท่ีน่าพอใจ 
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3.3 โครงสร้างของเปลทีใ่ช้ในโครงงาน  

โครงสร้างขอเปลในโครงงานน้ี ประกอบดว้ยหลายส่วนต่างๆเช่น ดา้นหนา้-หลงัของเปล
จะเป็นตามภาพท่ี3.10 ส่วนดา้นขา้งจะเป็นตามภาพท่ี3.11 ส่วนดา้นล่างของเปลจะเป็นตามภาพท่ี 
3.12 ส่วนประกอบทางดา้นหนา้และทางดา้นหลงัจะเป็นตามภาพท่ี3.13 ส่วนฐานท่ียึดขาของเปล
ดา้นหนา้-หลงัจะเป็นตามภาพท่ี3.14 ส่วนประกอบของเปลทางดา้นหนา้และทางดา้นหลงัจะเป็นไป
ตามภาพท่ี3.15 และส่วนประกอบของเปลทางดา้นซา้ยและทางดา้นขวาจะเป็นไปตามภาพท่ี3.16 
เม่ือน ามาประกอบเขา้ดว้ยกนัแลว้จะมีขนาดของเปลท่ีมีความกวา้ง 0.49 เมตร และความยาว 0.893 
เมตร 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 3.10 โครงสร้างเปลทางดา้นหนา้ 

 
 

 
 

 

 

ภาพท่ี 3.11 โครงสร้างเปลทางดา้นขา้ง 
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ภาพท่ี 3.12 ส่วนประกอบของเปลทางดา้นล่าง(พื้นของเปล) 
 

 

 

 

 

ภาพท่ี 3.13 ส่วนประกอบทางดา้นหนา้และทางดา้นหลงั(ขาของเปล) 

 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 3.14 ส่วนประกอบ ของเปลทางดา้นซา้ยและทางดา้นขวา (ท่ียดึขา) 
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ภาพท่ี 3.15 ส่วนประกอบของเปลทางดา้นหนา้และทางดา้นหลงั 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 3.16 ส่วนประกอบของเปลทางดา้นซา้ยและทางดา้นขวา 
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บทที ่4 

การทดลองและผลการทดลอง 

ในบทน้ีจะน าเสนอขอ้มูลเก่ียวกบัการทดลองของโครงงานการพฒันาเคร่ืองช่วยไกวเปล
อตัโนมติั และผลการทดลองค่าต่างๆ โดยมีหวัขอ้ดงัต่อไปน้ี 

 - การทดลองหาแรงบิดของมอเตอร์ โดยการใชอุ้ปกรณ์ตาชัง่สปริง 
 - แสดงการเปรียบเทียบน ้าหนกัในเปลต่อกระแสของมอเตอร์ 

 - การวดัรูปสัญญาณ เพื่อแสดงการท างานของไมโครคอนโทรลเลอร์ดว้ยออสซิลโลสโคป 
 - น าเสนอลายวงจรท่ีไดจ้ากการฟังกช์ัน่ Schematic เป็นฟังกช์ัน่ PCB 

4.1 การทดลองหาแรงบิดของมอเตอร์ โดยการใช้อปุกรณ์ตาช่ังสปริง  

ทดลองด้วยการดึงตาชั่งแบบตาชั่งสปริงท่ีผูกติดกับเปลเด็กด้วยมือเปล่า แล้วท าการ
สังเกตค่าแรงดึงท่ีจะแสดงเป็นขนาดของหน่วยกิโลกรัม โดยบนัทึกแรงดึงน้ีตั้งแต่การดึงคร้ังแรก
และอีกสองคร้ังถดัมา แลว้ยงัสังเกตแรงดึงอยา่งต่อเน่ืองจนมีค่าคงท่ี โดยไดผ้ลแรงดึงดงัแสดงไวใ้น
ตารางท่ี 4.1  

 
 
 ก.การทดลองหาค่าแรงบิด                                                 ข. อุปกรณ์ตาชัง่สปริงท่ีใชว้ดัค่า 

ภาพท่ี 4.1 การทดลองหาค่าแรงบิดของมอเตอร์โดยใชอุ้ปกรณ์ตาชัง่สปริงท่ีใชว้ดัค่า 
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ตารางท่ี 4.1 การทดลองหาแรงบิดของมอเตอร์ โดยการใชอุ้ปกรณ์ตาชัง่สปริง 

น ้าหนกัตวัเด็ก 
( คาดวา่ ) 

แรงดึงขณะเร่ิม
คร้ังท่ี 1  ( kg ) 

แรงดึงขณะเร่ิม
คร้ังท่ี 2  ( kg ) 

แรงดึงขณะเร่ิม
คร้ังท่ี 3  ( kg ) 

แรงดึงขณะท่ีไกว
เปลแลว้  ( kg ) 

5 Kg 2.3 2.2 2.4 0.6-0.7 

10 Kg 2.8 2.9 2.7 0.9-1.0 

15 Kg 3.3 3.2 3.3 1.2-1.3 

จากตารางท่ี 4.1 นั้นจะทดลองการหาแรงบิดของมอเตอร์โดยการใชอุ้ปกรณ์ตาชัง่สปริง
ทดลองการดึงเปลเด็กดว้ยมือเปล่าซ่ึงจะแบ่งการทดลองออกมาเป็น 3 ระดบัคือน ้ าหนกั 5Kg, 10Kg, 
15Kg โดยจะตอ้งการหาแรงดึงขณะเร่ิมการท างานเพื่อจะไปหาค่าแรงบิดของมอเตอร์ต่อไป ใน
ตารางจะทดลองน ้ าหนกัขนาด 5Kg ก่อนแลว้เพิ่มน ้ าหนกัเป็น 10Kg และน ้ าหนกั 15Kg  ซ่ึงทั้งสาม
ค่าท่ีได้ท าการทดลองนั้นจะสังเกตได้ว่าเม่ือน ้ าหนักเพิ่มข้ึนแรงดึงก็จะเพิ่มข้ึนด้วยจากตาราง
สามารถสรุปการท าลองหาค่าแรงบิดของมอเตอร์ โดยจะมีน ้ าหนกัเด็กตั้งแต่ 5kg , 10kg และ 15kg 
จะแสดงเป็นกราฟจะแสดงความแตกต่างจากการดึงเปลเด็ก 

ภาพท่ี 4.2 กราฟแสดงแรงบิดขณะเร่ิมดึงเปลเด็ก 

2.3 

2.8 

3.3 

2.2 

2.9 

3.2 

2.4 

2.7 

3.3 

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

5 Kg 10 Kg 15 Kg

แรงดงึขณะเร่ิมครัง้ที่ 1 (Kg) แรงดงึขณะเร่ิมครัง้ที่ 2 (Kg) แรงดงึขณะเร่ิมครัง้ที่ 3 (Kg) 
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4.2 แสดงการเปรียบเทยีบน า้หนักในเปลต่อกระแสของมอเตอร์ 

ทดลองจากการปรับค่าสวติช์ท่ี 1 , 2 และ 3 ท่ีน ้าหนกั 5 กิโลกรัม 10 กิโลกรัม และ 15 

กิโลกรัม โดยไดท้  าการวดักระแสของแต่ละค่า และไดจ้บัเวลาการท างานของเปลในแต่ละสวติช์ 

โดยการนบัจ านวนรอบในขณะท่ีเปลไกวจากต าแหน่งท่ี 1 ไปต าแหน่งท่ี 3 โดยอา้งอิงจากภาพท่ี 3.2 

จะไดค้่าตามตารางท่ี 4.2 

ตารางท่ี 4.2 แสดงการเปรียบเทียบน ้าหนกัในเปลต่อกระแสของมอเตอร์ 

ระดบัการ
ไกวเปล 

น ้าหนกัในเปล
(กิโลกรัม) 

กระแสมอเตอร์ 
(แอมป์) 

ก าลงังานท่ีใช ้    
(วตัต)์ 

ความเร็วของเปลไปและกลบั 
(รอบต่อนาที) 

1 5 0.58 6.96 49 

1 10 0.61 7.32 45 
1 15 0.66 7.92 41 
2 5 0.70 8.4 52 
2 10 0.74 8.88 50 
2 15 0.78 9.36 48 
3 5 0.82 9.84 57 
3 10 0.84 10.08 55 
3 15 0.87 10.44 53 

 

จากตารางท่ี 4.2 จะสังเกตเห็นไดว้่าเม่ือถ่วงน ้ าหนกัในเปลให้หนกัเพิ่มข้ึน กระแสท่ีวดั

จากมอเตอร์ก็จะสูงข้ึนเป็นผลท าให้ค่าก าลงังานท่ีใช้ในการไกวเปลเด็กมากข้ึนตามไปดว้ย แต่จะ

แปรผกผนักบัความเร็วรอบของมอเตอร์ เพราะเม่ือถ่วงน ้ าหนกัในเปลให้หนกัเพิ่มข้ึนความเร็วรอบ

ก็จะลดลง  
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ภาพท่ี 4.3 กราฟแสดงความสัมพนัธ์ระหวา่งความเร็วรอบของมอเตอร์แต่ละระดบัเทียบกบัน ้าหนกั 
  ท่ีถ่วงในเปล 

จากภาพท่ี 4.3 เป็นกราฟแสดงความสัมพนัธ์ระหว่างความเร็วรอบของมอเตอร์แต่ละ
ระดบัเทียบกบัน ้าหนกัท่ีถ่วงในเปลจะเห็นไดว้า่ในระดบัท่ี 1 , 2 และ 3 ความเร็วรอบจะแปรผนัตาม
น ้าหนกัในเปลซ่ึงเม่ือน ้าหนกัในเปลเพิ่มข้ึน ความเร็วรอบก็จะเพิ่มข้ึนตามไปดว้ย 
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4.3 การวดัรูปสัญญาณการท างานแต่ละส่วน 

จากภาพท่ี 3.3 ไดท้  าการออกแบบวงจร เพื่อท าการวดัค่าพลัส์ในต าแหน่งจุดต่างๆของ
วงจร และเน้นการประหยดัพื้นท่ีในการใชง้านและใช้อุปกรณ์ท่ีจ าเป็นในการท างานเท่านั้น ซ่ึงจะ
ไดว้งจรท่ีใชง้านจริงและมีประสิทธิภาพสูงสุด 

 

ภาพท่ี 4.4 วงจรชุดควบคุมการไกวเปล 

4.3.1 การวดัแรงดันจากมอเตอร์ ขณะไกวเปลเด็ก 

ท าการวดัแรงดนัท่ีขั้วของมอเตอร์ การทดลองพบว่าสัญญาณท่ีไดจ้ากตวัมอเตอร์ขณะ
ไกวเปล มอเตอร์ท าหนา้ท่ีเป็น เจนเนอเรเตอร์ ดงัภาพท่ี 4.5 จะเห็นไดว้า่สัญญาณมอเตอร์จะเป็นรูป
ไซน์ซ่ึงจะมียอดสูงสุดจะเป็นสภาวะท่ีมอเตอร์ท างานได้ และยอดต ่าสุดมอเตอร์จะท างานเป็น
สภาวะเจนเนอเรเตอร์ 
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ภาพท่ี 4.5 สัญญาณไซน์เทียบกบัสัญญาณ ON ขณะท่ียงัไม่จ่ายไฟใหม้อเตอร์ 

4.3.2  การวดัสัญญาณคลืน่พัลส์จากไมโครคอนโทรลเลอร์ 

เม่ือน าโปรแกรม Proteus จากภาพท่ี 3.3 จะใชไ้มโครคอนโทรลเลอร์เป็นตวัส่งสัญญาณ
รูปคล่ืนพลัส์ จะสามารถอ่านจากการวดัจุดท่ี 3 กบักราวด์ ( จุดท่ี 4 ) จากภาพท่ี 4.4 เป็นการวดัคล่ืน
พลัส์สัญญาณท่ีออกมาจากตวัไมโครคอนโทรลเลอร์ซ่ึงจะเห็นได้ว่าการก าหนด T1(ON) และ 
T2(OFF) ของโคด้ของ Arduino นั้น จะปรับการระดบัความเร็วของมอเตอร์ จากสัญญาณภาพท่ี 4.6 
คือสัญญาณ ON/OFF ของสัญญาณคล่ืนพลัส์ เพราะตอ้งการท่ีจะท าให้มอเตอร์มีความเร็วคงท่ี ซ่ึง
จะน าสัญญาณท่ีไดส่้งต่อไปยงัชุดขบัมอเตอร์เพื่อท่ีจะสั่งใหม้อเตอร์ท างานต่อไป 

 

ภาพท่ี 4.6  สัญญาณพลัส์ท่ีออกมาจากไมโครคอนโทรลเลอร์ 
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4.3.3 การวดัสัญญาณทีข่ั้วมอเตอร์ 

เม่ือน าโปรแกรม Proteus จากภาพท่ี 3.3 จะใชไ้มโครคอนโทรลเลอร์เป็นตวัส่งสัญญาณ
รูปคล่ืนพลัส์ไปยงัชุด IC  L298N ขณะท่ีมอเตอร์ท างาน โดยสัญญาณพลัส์จะสามารถอ่านไดโ้ดยท า
การวดัจุดท่ี 5 กบักราวด์ ( จุดท่ี 4 ) จากภาพท่ี 4.4 เป็นสัญญาณของมอเตอร์ก่อนเขา้วงจรฟิกแบล็ก
กลบั จากรูปคล่ืนพลัส์ท่ีไดม้าจากไมโครคอนโทรลเลอร์ตามภาพท่ี 4.7 จะสั่งการท างานในรูปแบบ
คล่ืนพลัส์ เม่ือชุดขบัมอเตอร์ไดรั้บแรงดนัมา จะท าการจ่ายไฟตรงให้กบัมอเตอร์ เพื่อควบคุมการ
ท างานของมอเตอร์ใหท้ างาน  
 

 
 

ภาพท่ี 4.7  สัญญาณพลัส์ท่ีออกมาจากชุดขบัมอเตอร์ 

4.3.4  การวดัสัญญาณมอเตอร์ขณะทีไ่ด้มาจากวงจรป้อนกลบั 

เม่ือน าโปรแกรม Proteus จากภาพท่ี 3.3 จะใชไ้มโครคอนโทรลเลอร์เป็นตวัส่งสัญญาณ
รูปคล่ืนพลัส์ไปยงัชุด IC L298N เพื่อให้มอเตอร์ท างาน วงจรฟิกแบล็คจะปรับแรงดนักลบั เพื่อ
สามารถรับแรงดนัจากมอเตอร์ได ้โดยท าการวดัสัญญาณพลัส์ก่อนจะเขา้ตวัไมโครคอนโทรลเลอร์
จะสามารถอ่านไดโ้ดยวดัจุดท่ี 6 กบักราวด์(จุดท่ี4) ) จากภาพท่ี 4.4  เป็นสัญญาณท่ีวดัมาจากวงจร
ฟิกแบล็กก่อนท่ีจะน าแรงดนัน้ีกลบัเขาไปยงัขา Analog Input 0 ของตวัไมโครคอนโทรลเลอร์
เพื่อท่ีจะเป็นแรงดนัอา้งอิงในการเพื่อการท างานคร้ังต่อไปซ่ึงจากภาพท่ี 4.8 จะพบวา่สัญญาณท่ีวดั
จากวงจรฟิกแบล็กนั้นจะมีความยาวของพลัส์ท่ีสั้ นลงเพราะตอ้งน าแรงดนัท่ีมาจากมอเตอร์มาลด
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แรงดนัลงก่อนโดยใชซี้เนอร์ไดโอดขนาด 5.1V เพราะขาAnalog Input 0ของไมโครคอนโทรลเลอร์
นั้นรับแรงดนัไดป้ระมาณ 5 V เท่านั้น 

 

ภาพท่ี 4.8 วงจรคล่ืนพลัส์ ท่ีไดม้าจากวงจรป้อนกลบั 

4.3.5  การปรับสวติช์ระดับความเร็วเป็นคลื่นพลัส์ 

ภาพสัญญาณพลัซ์เป็นการปรับสวติช์จะมีการสร้างพลัส์ท่ีแตกต่างกนั ซ่ึงแต่ละสวิตช์ก็จะมี

ความเร็วท่ีแตกต่างกนัออกไปตามความเร็วของแต่ละเบอร์จะมี 3 ระดบั คือเบอร์ท่ี 1 จะมีความเร็วท่ี

ช้าโดยจะก าหนดค่าT1(ON) = 50 กบั T2(OFF) = 10 ส่วนเบอร์ท่ี 2 มีความเร็วปานกลางโดย

ก าหนดค่า T1(ON) = 150 กบั T2(OFF) = 10 และเบอร์ท่ี 3 นั้นจะเป็นเบอร์ท่ีเร็วท่ีสุดโดยก าหนดค่า 

T1(ON) = 250 กบั T2(OFF) = 10  

 

ภาพท่ี 4.9 สวติช์ปรับระดบั 
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ภาพท่ี 4.10  วงจรคล่ืนพลัส์ เม่ือปรับสวทิซ์ท่ีต าแหน่ง 1 

 

 
 

ภาพท่ี 4.11 วงจรคล่ืนพลัส์ เม่ือปรับสวทิซ์ท่ีต าแหน่ง 2  
 



      36 
 

 
 

 

 
 

ภาพท่ี 4.12  วงจรคล่ืนพลัส์ เม่ือปรับสวทิซ์ท่ีต าแหน่ง 3 

จะเห็นไดว้า่เม่ือสัญญาณพลัส์มีเวลาการ ON มากข้ึน แต่สัญญาณพลัส์ OFF จะเท่าเดิม 

มอเตอร์จะท างานไดเ้ต็มประสิทธิภาพ กระแสจะไหลผ่านมอเตอร์ไดม้ากข้ึนท าให้ความเร็วรอบ

ของมอเตอร์จะมีความเร็วท่ีเพิ่มข้ึนตามไปดว้ย 
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4.3.6  ปรับค่าสวติช์ให้มีระดับทีแ่ตกต่างจากเดิม 

จากการแกไ้ขโคด้ท่ีโปรแกรม  Arduino ไดท้  าการแกไ้ขท่ีสวิตช์ท่ี 1 และสวิตช์ท่ี 2 โดย
สวิตช์ท่ี 3 ยงัคงไวท่ี้ค่าเดิมคือ ท่ี T1(ON) = 250 กบั T2(OFF) = 10  ส่วนสวิตช์ท่ี 1 แกไ้ขค่า 
T1(ON) และ T2(OFF) ให้มีค่าความแตกต่างจากเดิม ซ่ึงจะมีช่วงเวลาพลัส์ท่ีถ่ีมากข้ึนโดย
ก าหนดให้ค่า T1(ON)  =  40 , T2 (OFF) = 10  และสวิตช์ท่ี 2 ก าหนดให้ค่าT1(ON)  =  100 , T2 
(OFF) = 10  ซ่ึงทั้ง2สวิตช์น้ีจะท าให้เห็นความเร็วในการไกวเปลท่ีแตกต่างกนัในแต่ละสวิตช์มาก
ข้ึนกวา่เดิม และมีการท างานท่ีมีประสิทธิภาพท่ีดียิง่ข้ึนดว้ย 

 
 

ภาพท่ี 4.13  แกไ้ขวงจรคล่ืนพลัส์ เม่ือปรับสวทิซ์ท่ีต าแหน่ง 1  

 
 

ภาพท่ี 4.14  แกไ้ขวงจรคล่ืนพลัส์ เม่ือปรับสวทิซ์ท่ีต าแหน่ง 2 
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4.4 น าเสนอลายวงจรทีไ่ด้จากการฟังก์ช่ัน Schematic เป็นฟังก์ช่ัน PCB 

การออกแบบวงจรโดยใชโ้ปรแกรม Altium Designer ในฟังก์ชัน่ Schematic ไดอ้อกแบบ

ตามภาพท่ี 4.4 ซ่ึงผลทดลองสามารถใชง้านได ้จึงท าการแปลงจากฟังก์ชัน่ Schematic เป็นฟังก์ชัน่ 

PCB และท าการจดัเรียงวงจรเรียงตามภาพท่ี 4.13   

 

ภาพท่ี 4.15 ดา้นซา้ยเป็นการจดัวางอุปกรณ์ดา้นบน และดา้นขวาเป็นลายวงจรของฟังก์ชัน่ PCB 

 
 

ภาพท่ี 4.16 แผน่วงจรจริง ดา้นซา้ยเป็นการจดัวางอุปกรณ์ และดา้นขวาเป็นลายวงจรท่ีไดจ้าก PCB 

จากการออกแบบวงจรโดยใช้โปรแกรม Altium Designer  ผลของการออกแบบลงบน

แผน่ลาย PCB ความยาวของแผน่ประมาณ 10.5 เซนติเมตร และความกวา้งประมาณ 6 เซนติเมตร  

ซ่ึงมีขนาดค่อนขา้งเล็กและสามารถใชง้านไดใ้นระดบัหน่ึง ซ่ึงจะน าไปประยกุตใ์ชง้านไดดี้ยิง่ข้ึน 
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จากภาพท่ี 4.17 การประดิษฐ์ช้ินงานเคร่ืองไกวเปลเด็กอตัโนมติั ซ่ึงจะมีขนาดท่ีเล็กลง
จากตวัเดิม และตวักล่องจะเป็นแผน่อะคริลิคใสหนา 2.5 มิลลิเมตร เพื่อท่ีจะไดเ้ห็นอุปกรณ์ภายใน 
และส่วนฐานยึดตวัมอเตอร์และกล่องวงจรควบคุมนั้นก็จะเป็นแผ่นอะคริลิคใสเหมือนกนั แต่จะมี
ความหนา 10 มิลลิเมตร เพื่อสามารถรับน ้าหนกัของมอเตอร์และกล่องควบคุมได ้

 

 
 
ภาพท่ี 4.17 เคร่ืองไกวเปลเด็กอตัโนมติัในงานจริง   

 

 

 



      40 
 

 
 

บทที ่5 

สรุปและข้อเสนอแนะ 

เน่ืองจากในปัจจุบนัครอบครัวส่วนใหญ่มกัไม่ค่อยมีเวลาให้กบัเด็ก จึงคิดว่าน่าจะท าเคร่ืองช่วย

อ านวยความสะดวกในการดูแลเด็กท่ีก าลงัหลบัอยู ่โดยท่ีไม่ตอ้งไกวเปลเด็กดว้ยตวัเอง ซ่ึงโครงงาน

น้ีจึงประดิษฐ์เคร่ืองไกวเปลเด็กอตัโนมติั โดยจะใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ ATmega328p มาช่วย

ควบคุมการท างานของเคร่ืองไกวเปล โดยสั่งการผา่นชุดขบัมอเตอร์ท่ีใช ้IC L298N  และมีวงจรฟิก

แบล็กท าหนา้ท่ีป้อนกลบัแรงดนัตรวจจบัให้กบัไมโครคอนโทรลเลอร์ เพื่อใชใ้นการอา้งอิงการเร่ิม

ท างานของมอเตอร์ ในการท างานเบ้ืองต้นได้ทดลองโดยใช้โปรแกรมProteusมาช่วยในการ

ออกแบบการท างาน เพื่อจะได้รู้ว่าวงจรท่ีไดอ้อกแบบไวน้ั้นสามารถท างานไดห้รือไม่ โดยจะเร่ิม

จากตวัไมโครคอนโทรลเลอร์ ATmega328p  ซ่ึงจะมีขาทั้งหมด 28 ขาโดยมีการจ่ายไฟเล้ียงขนาด 

5V ให้กบัไมโครคอนโทรลเลอร์  ส่วนขาท่ีจะส่งคล่ืนพลัส์ไปท่ีชุดขบัมอเตอร์ก็จะมีขา6คือขา

PCINT20/XCK/TO กบัขา 11คือขา PCINT21/OCOB/T1 ส่วนชุดขบัมอเตอร์นั้นจะใช ้IC L298N 

โดยจะมีหลกัการท างานเป็นแบบ H-Bridge ซ่ึงจะมีขาทั้งหมด 15 ขา โดยจะมีการจ่ายไฟ 12V 

ให้กบัตวั IC และแรงดนั 12V น้ีจ่ายไฟให้กบัมอเตอร์โดยตรง ซ่ึงจะไปขบัมอเตอร์ให้ท างาน ส่วน

วงจรป้อนกลบัจะน าแรงดนัท่ีมาจากมอเตอร์มาแบ่งแรงดนั โดยใช้ Voltage Dividers เพื่อตอ้งการ

ลดแรงดนัก่อนเขา้ไมโครคอนโทรลเลอร์ และมีการป้องกนัดว้ยการน าแรงดนัท่ีไดไ้ปผ่านซีเนอร์

ไดโอดขนาด 5.1V ก่อนจะเข้าท่ีขา 23คือขาAnalog Input 0 ของไมโครคอนโทรลเลอร์ 

ATmega328p  และในส่วนของการทดลองวงจรท่ีไดอ้อกแบบไวจ้ะแบ่งเป็น 3 ระดบัคือ 1.ความเร็ว

ช้า 2.ความเร็วปานกลาง และ 3.ความเร็วสูงสุด ผลท่ีออกมาคือสอดคลอ้งกนัอย่างเป็นท่ีน่าพอใจ 

โดยจากการวดัสัญญาณคล่ืนพลัส์ท่ีสวิตซ์ท่ี 1 จะมีความเร็วท่ีชา้โดยก าหนดค่าไวท่ี้ T1(ON) = 40 

กบั T2(OFF) = 10 ส่วนสวิตซ์ท่ี 2 จะมีความเร็วปานกลางโดยก าหนดค่าไวท่ี้ T1(ON) = 100 กบั 

T2(OFF) = 10 และสวิตซ์ท่ี 3 นั้นจะมีความเร็วท่ีสุดจะก าหนดค่าไวท่ี้ T1(ON) = 250 กบั T2(OFF) 

= 10 ซ่ึงในการใช้สวิตช์ท่ี 3 ระดบั ไดมี้การทดสอบกบัน ้ าหนกัถ่วง 5kg, 10kg และ 15kg ผลท่ีได้

สวิตช์ท่ี 1 จะมีการไกวท่ีรอบเฉล่ียประมาณ 45 รอบต่อนาที สวิตช์ท่ี 2 จะมีการไกวท่ีรอบเฉล่ีย

ประมาณ 50 รอบต่อนาที และสวิตช์ท่ี 3 จะมีการไกวท่ีรอบเฉล่ียประมาณ 55 รอบต่อนาที ซ่ึงการ

http://www.youtube.com/watch?v=2DVnWwpNMZI
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ไกวเปลทั้งสามระดบัมีการดึงเชือกค่อนขา้งไดอ้ย่างราบร่ืน โดยการท างานของเคร่ืองไกวเปลเด็ก

อตัโนมติั สามารถท างานได้จริงและมีประสิทธิภาพการท างานท่ีดียิ่งข้ึน และมีค่าใช้จ่ายท่ีน้อยลง

เป็นไปตามวตัถุประสงค์ของการพฒันาเคร่ืองช่วยไกวเปลเด็กอตัโนมติั ในโครงงานน้ีถา้มีเวลา

มากกว่าน้ีก็สามารถเลือกใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ และชุดขบัมอเตอร์ท่ีมีขนาดเล็กกว่าน้ีได้อีก  

และส าหรับคนท่ีมีความรู้ทางดา้นไมโครคอนโทรลเลอร์มากๆก็สามารถเขียนโปรแกรมในการปรับ

ระดบัความเร็ว และการควบคุมการท างานของมอเตอร์ท่ีอาจจะมีประสิทธิภาพในการท างานท่ีดีกวา่

โครงงานน้ีไดอี้กดว้ย 
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