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อาจารย ์ดร. ธีทตั  ดลวิชยั  

 

บทคัดย่อ 

 
             โครงงานนีศึกษาและออกแบบจาํลองระบบทีจอดรถอตัโนมตัิแบบโรตารี  (Rotary automatic 

parking system) เพือใช้ในการสร้างทีจอดรถบนพืนทีคบัแคบให้สามารถจอดรถไดห้ลายคนัยิงขึน ซึง

แบบจาํลองนีสามารถบรรจุรถไดท้งัหมด   คนั โดยแบบจาํลองจะถูกออกแบบโดยใชโ้ปรแกรม Solid 

work ในการออกแบบระบบโครงสร้าง  ใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ในการควบคุมการทาํงานของทีจอด

รถแบบอัตโนมัติ ใช้ NFC (Near Field Communication) ในการระบุรหัสผูใ้ช้งาน โดยใช้การเขียน

โปรแกรมลงบนไมโครคอนโทรลเลอร์ ระบบจะรับค่าจากเซนเซอร์  นําประมวลผลในการควบคุม

ตาํแหน่งของทีรับ-ส่งรถ โดยใช้มอเตอร์ในการเคลือนทีและระบุตาํแหน่งของทีรับ-ส่งรถ ซึงขอ้มูล

แสดงสถานะช่องว่างรับรถจะไปแสดงผลบนหนา้จอ LCD ผลทีได้จากโครงงานคือแบบจาํลองทีจอด

รถแบบอตัิโนมตัิทีสามารถนาํไปสร้างตน้แบบจริงได ้
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Abstract 

 

This project studied and designed the simulation of the rotary automatic parking system. The 

aim of this project is to build a parking in a confined space for parking lot of cars.  This model can 

contain about 10 cars. The model will be designed by using the Solid work program, use a 

microcontroller to control the automatic parking and Use NFC (Near Field Communication) to specify 

the user code, there are use programming on the microcontroller, the system will receive the value from 

the sensor. Bring the processing to control the position of the pick-up car  by using the motor to move 

and specify the location of the car. The information of the status of the gap to receive the car will display 

on the LCD screen. The result of the project is an automatic parking model that can be used to build a 

real prototype. 
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บทที 1 

บทนํา 

 

1.1  ทีมาและความสําคญัของโครงงงาน 

 ปัจจุบันเป็นทีทราบกันดีว่าในกรุงเทพมหานครหรือตามเมืองใหญ่นันมีการจราจรทีคบัคงั 

เพราะจํานวนรถยนต์ทีมีจาํนวนเพิมมากขึน ส่งผลให้ผูข้ ับขีตอ้งประสบกับปัญหา การหาทีจอดรถ 

เนืองจากมีพืนทีจอดรถไม่เพียงพอ ทาํให้เสียเวลาในการวนหาทีจอดรถ จึงทาํให้เกิดปัญหาการจอดใน

พืนทีห้ามจอด เกิดความไม่เป็นระเบียบ แมจ้ะแกปั้ญหาโดยการขยายพืนทีจอดรถให้กวา้งขึนแต่ก็ยงัไม่

เพียงพออยู่ดี และการขยายพืนทีจอดในการจอดรถในบางพืนทีก็มีขอ้จาํกดัหลาย ๆ อย่าง เช่น ราคาของ

ทีดินหรือพืนทีอยู่ติดกบับริเวณทีใชป้ระโยชน์ในดา้นอืน ทาํให้ไม่สามารถขยายพืนทีได ้

 
ตารางที1.1  จาํนวนยอดขายรถยนตภ์ายในประเทศ ปี 2555 – 2562 

ปี (พ.ศ.) ยอดขาย (คัน) 

2555 1,436,335 

2556 1,330,668 

2557 881,832 

2558 799,594 

2559 768,788 

2560 871,647 

2561 1,041,739 

2562 (เดือน ม.ค.-มี.ค.) 263,549 

รวม 7,394,152 

ทีมา  :  http://www.headlightmag.com 

 

ข้อ มู ล จ า ก เ ว็ บ ไ ซ ต์   http://www.headlightmag.com พ บ ว่ า จํ า น ว น ย อ ด ข า ย ร ถ ย น ต์

ภายในประเทศ ปี  –  พบว่า ในรอบ  ปี มีจาํนวนยอดขายรถยนตร์วม ,394,  คนั โดยในปี 

 มียอดขายที ,436,  คนั ปี  ที ,330,  คนั ปี  ที ,  คนั ปี  ที ,  คนั 
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ปี  ท ี ,  คนั ปี  ที ,  คนั ปี  ที ,041,  คนั และปี  (เดือน ม.ค.-มี.ค.) ที 

263,  คนั 

 

กราฟที1 แสดงจาํนวนรถจดทะเบียนใหม่ตามกฏหมายว่าดว้ยรถยนตแ์ละกฎหมายว่าดว้ยการขนส่งทาง

บก  ระหว่างปี 2551-2560 

 
ทีมา  :  https://www.tcijthai.com 

 

ขอ้มูลจาก กลุ่มสถิติการขนส่ง กองแผนงาน กรมการขนส่งทางบก  พบว่าสถิติจาํนวนรถจด

ทะเบียนใหม่ตามกฎหมายว่าดว้ยรถยนต์ และกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก ระหว่างปี 2551-2560 

โดยสํานักมาตรฐานงานทะเบียนและภาษีรถ กรุงเทพมหานคร พบว่าในรอบ 10 ปีนีมีรถจดทะเบียน

ใหม่รวม 8,519,416 คนั โดยปี 2551 จดทะเบียนใหม่ที 695,234 คนั ปี 2552 ที 606,901 คนั ปี 2553 ที 

774,589 คนั ปี 2554 ที 811,352 คนั ปี 2555 ที 1,072,040 คนั ปี 2556 ที 1,084,080 คนั ปี 2557 ที 846,497 

คนั ปี 2558 ที 811,222 คนั ปี 2559 ที 871,502 คนั ปี 2560 ที 945,999 คนั เฉลียแลว้มีรถจดทะเบียนใหม่

ในกรุงเทพฯ คิดเป็นปีละ 851,942 คนั เดือนละประมาณ 70,995 คน วนัละประมาณ 2,334 คนั หรือเฉลีย

ทุก ๆ ชัวโมงจะมีรถจดทะเบียนใหม่ในกรุงเทพฯ ถึงประมาณ 97 คนั เลยทีเดียว ส่วนจาํนวนรถจด

ทะเบียนสะสมในเขตกรุงเทพฯ อยู่ที 9,864,593 คนั และจาํนวนใบอนุญาตขบัรถ-ใบอนุญาตผูป้ระจาํรถ 

ในกรุงเทพฯ มีทงัหมด 4,827,941 ใบอนุญาต ดงัแสดงในกราฟที 1 
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จากขอ้มูลทีนาํเสนอไปเราจึงเล็งเห็นปัญหาทีเกิดขึน จึงมีแนวคิดทีจะสร้างระบบจาํลองทีจอด

รถอตัโนมตัิแบบโรตารี โดยใช้ระบบไมโครคอนโทรลเลอร์เป็นตวัควบคุมการทาํงาน และใช้ NFC 

(Near Field Communication) ในการระบุรหัสผูใ้ช้งาน  เพือตอบโจทยก์ารใชชี้วิตประจาํวนัของคนใน

เมืองหลวง ทีตอ้งเร่งรีบในทุก ๆ เรือง ช่วยประหยดัเวลาในการหาทีจอดรถและมีความปลอดภยัต่อรถ  

 
รูปที 1.1 ทีจอดรถหนาแน่นในกรุงเทพมหานคร  

ทีมา  :  https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=mistersubmarine&month=12-11-   

            2009&group=2&gblog=33 

 

 
รูปที 1.2 สภาพการจราจรในกรุงเทพมหานคร 

ทีมา  :  https://www.thairath.co.th/news/local/1658126 
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1.2  วัตถุประสงค์ 

 1.2.1  เพือศึกษาและสร้างแบบจาํลองระบบทีจอดรถอตัมตัแิบบโรตารี 

 1.2.2  เพือศึกษาการเขียนโปรแกรมทีใชค้วบคุมไมโครคอนโทรลเลอร์ 

 1.2.3  เพือศึกษาการควบคุมการทาํงานของระบบเชือมต่อระยะสัน  (NFC) 

 

.   ขอบเขตของโครงงาน  

. .   แบบจาํลองระบบทีจอดรถอตัโนมตัิแบบโรตารี มีจาํนวนทีจอดรถจาํลองไม่เกิน 10 คนั 

. .   ออกแบบระบบควบคุมการรับ-ส่งรถจาํลองดว้ยไมโครคอนโทลเลอร์  

. .   มีระบบแสดงสถานะทีจอดรถได ้

. .   ใชโ้ปรแกรม solid Works ในการออกแบบชินงาน 

 

1.4  ประโยชน์ทีคาดว่าจะได้รับ 

  1.3.1   ไดแ้บบจาํลองระบบทีจอดรถอตัโนมตัิแบบโรตารี   

1.3.2   ไดท้ราบวิธีการควบคุมการทาํงานของแบบจาํลองระบบทีจอดรถอตัโนมตัิแบบโรตารี   

1.3.3   ไดท้ราบกรรมวิธีการขึนรูปชินงานแบบจาํลองระบบทีจอดรถอตัโนมตัิแบบโรตารี  

1.3.4   ไดท้ราบวิธีวิเคราะห์ Load และความปลอดภยัของเครืองจาํลองระบบทีจอดรถอตัโนมตัิ

แบบโรตารี 

1.3.5   ไดแ้บบจาํลองสํามาํรถนาํไปประยุกตใ์ชง้านในดา้นอุตสาหกรรมได ้
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บทที 2 

ทฤษฎีและเนือหาทีเกียวข้อง 

 

.  รูปแบบของระบบจอดรถอัตโนมัต ิ

ปัจจุบันระบบจอดรถอัตโนมัติมีการแข่งขันและพัฒนาขึนเรือยๆ  จึงทําให้เกิดรูปแบบที

แตกต่างกันออกไปตามแต่ความต้องการของผูอ้อกแบบ เพือตอบสนองความต้องการทีแตกต่างกัน

ออกไป ไม่ว่าจะเป็นพืนที ความสะดวกรวดเร็ว ความปลอดภยั ทาํให้มีรูปแบบทีจอดรถออกมามากมาย 

จึงได้ทาํการสรุปและไดแ้บ่งประเภทของระบบจอดรถอตัโนมตัิออกเป็น  ประเภทใหญ่ๆไดค้ือ แบบ

ตายตวั (Fixed Type)และ แบบไม่ตายตวั (Unfixed Type) 

. .  แบบตายตัว (Fixed Type) 

เป็นแบบทีมีความนิยมและความซับซ้อนไม่มาก โดยวิธีการนาํรถไปวางตาํแหน่งทีวางและ

ระบบภายในไม่ทาํให้รถทีจอดอยู่เดิมเปลียนตาํแหน่ง แบ่งเป็นรูปแบบโครงสร้างไดด้งัต่อไปนี 

2.1.1.1  Dependent Jack System 

เป็นแบบทีงา่ยทีสุดโดยมีหลกัการง่ายๆ คือนาํรถเขา้มาจอดแลว้ยกรถขึนไปไวด้า้นบน มีขอ้เสีย 

คือเมือจอดรถเต็มแลว้ คนัทีอยู่ดา้นบนจะไม่สามารถนํารถออกมาได ้ตอ้งให้รถดา้นล่างออกมาก่อนจึง

จะออกมาได ้

 

 
รูปที 2.1 Dependent Jack System 

ทีมา :  http://simparkinfra.com/products/technologies/ 
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 2.1.1.2  Sloping Out System 

มีความคลา้ยคลึงกบัแบบแรกแต่ดดัแปลงพืนทีให้เป็นทางลดเพือทีเมือรถคนัชนับนหรือชนัล่าง

จะออกจะสามารถออกไดโ้ดยไม่ตอ้งอาศยักนั 

 

 
รูปที .  Sloping Out System 

ทีมา : http://simparkinfra.com/products/technologies/ 

  

2.1.1.3  Elevator System หรือแบบ Lift 

 แบบนีมีควาํมคล่องตวัสูงใชพื้นทีในการก่อสร้างนอ้ยเมือตอ้งการทีจอดรถมากๆจะทาํโดยการ

สร้างให้สูงๆ หรือลงใตด้ินหลายๆชนันิยมมากในตึกสํานกังานขนาดกลาง 

  

 
รูปที .  Elevator System หรือแบบ Lift 

ทีมา : http://simparkinfra.com/products/technologies/ 
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2.1.1.4  Moving Elevator System 

จะคลา้ยกบั Elevator System ต่างกนัตรงทีตวัพารถสามารถเคลือนทีไปในแนวลึกไดจ้ึงทาํให้

แบบนีสํามาํรถจอดรถไดจ้าํนวนมากและยงัมีความซับซ้อนไม่มาก 

 

 
รูปที 2.4 Moving Elevator System 

ทีมา  :  http://simparkinfra.com/products/technologies/ 

 

2.1.1.5  Rotary System 

ทํางานเหมือนชิงช้าสวรรค์ทําให้รถเขา้ไปอยู่ในตวักระเช้าแล้วหมุนขึนไปไว้ด้านบน  เมือ

ตอ้งการนาํรถออกก็จะหมุนมายงัจุดรับรถ 

 

 
รูปที 2.5 Rotary System 

ทีมา  :  http://simparkinfra.com/products/technologies/ 
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2.1.1.6  Tower System 

สําหรับพืนทีทีเป็นจตัุรัส โดยสร้างตึกเป็นรูปทรงกระบอกแลว้มีแกนกลางเป็นตวัพารถไปจอด

ยงัตาํแหน่งทีตอ้งการ เมือตอ้งการนาํรถออกก็ให้ตวัพารถไปรับรถยงัตาํแหน่งทีรถจอด 

 
รูปที 2.6 Tower System 

ทีมา  :  http://simparkinfra.com/products/technologies/ 

 

2.1.2  แบบไม่ตายตัว (Unfixed Type) 

เป็นแบบทีใช้พืนทีได้คุม้ค่าทีสุดมีความซับซ้อน แต่ละตําแหน่งทีรถจอดสามารถเคลือนที

เปลียนตาํแหน่งไดทุ้กทิศทาง  โดยรถทีนาํเขา้มาจอดจะไม่อยู่ตาํแหน่งเดิมตลอดเพราะตอ้งสลบักนัไป

มาเหมือนเกมส์เรียงภาพ แบ่งประเภทโครงสร้างไดด้งัต่อไปนี 

2.1.2.1 Horizontal Puzzle System 

เป็นการเคลือนยา้ยตามแนวนอน  เมือรถเข้ามาจอดระบบจะมีพาเลทมารับแล้วนําไปยัง

ตาํแหน่งทีว่างเมือจะนาํรถออกระบบจะสลบัเปลียนไปมาเพอืหาช่องทีรถจะออกทุกตาํแหน่งสามารถ

เคลือนทีไดอ้ย่างอิสระ 

 
รูปที 2.7 Horizontal Puzzle System 

ทีมา  :  http://simparkinfra.com/products/technologies/ 
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2.1.2.2  Independent Puzzle System 

เป็นแบบเคลือนยา้ยตามแนวตงัทุกตาํแหน่งสามารถเคลือนทีไดอ้ย่างอิสระเช่นกนั 

 

 
รูปที 2.8 Independent Puzzle System 

ทีมา  :  http://simparkinfra.com/products/technologies/ 

 

2.2 มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง (DC Motor) 

2.2.1 หลักการทํางานของมอเตอร์กระแสตรง 

 เมือมีการผ่านกระแสไฟฟ้าเขา้ไปยงัขดลวดในสนามแม่เหล็กจะทาํให้เกิดแรงแม่เหล็กซึงมี

สัดส่วนของแรงขึนกับกระแสแรงของสนามแม่เหล็ก โดยแรงจะเกิดขึนเป็นมุมฉากกับกระแสและ

สนามแม่เหล็ก ขณะทีทิศทางของแรงกลับตรงกันข้ามกัน ถ้าหากกระแสของสนามแม่เห ล็กไหล

ยอ้นกลบัจะทาํให้เกิดการเปลียนแปลงของกระแส และ สนามแม่เหล็กเป็นผลทาํให้ทิศทางของแรง

เปลียนไป  ดว้ยคุณสมบตัินีทาํให้มอเตอร์กระแสตรงกลบัทิศทางการหมุนได ้

 สนามแม่เหล็กของมอเตอร์ส่วนหนึงเกิดขึนจากแม่เหล็กถาวรซึงจะถูกยึดติดกบัแผ่นเหล็ก หรือ 

เหล็กกลา้ โดยปกติส่วนนีจะเป็นส่วนทียึดอยู่กบัที และ ขดลวดเหนียวนําจะพนัอยู่กบัส่วนทีเป็นแกน

หมุนของมอเตอร์ 

2.2.2 คุณสมบัติของมอเตอร์กระแสตรง 

 ในการอธิบายคุณสมบตัขิองมอเตอร์กระแสตรงให้ละเอียดนนัตอ้งพิจารณาแรงดนัทีป้อนและ

ความตา้นทานของโรเตอร์ดว้ย วงจรภายในของมอเตอร์เขยีนไดด้งัรูปที 2.9 
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M

R

V

VR

VA

ขั้วต่อสายของ

มอเตอร์

 
รูปที 2.  วงจรภายในของมอเตอร์กระแสตรง 

ทีมา  :  http://www.rmutphysics.com/charud/scibook/electromagnetic1/magnetic/pic/problem/3-41.gif 

 
โดยสมมติให้ทุ่นโรเตอร์ไม่มีความตา้นทานอยู่เลย อนุกรมกับความตา้นทานซึงในทีนีก็คือ

ความตา้นทานของขดลวดนนัเอง แรงดันทีขวัต่อสายของมอเตอร์ก็คือผลบวกระหว่างแรงดนัทีทุ่นโร

เตอร์ (VA) และ แรงดนัตกคร่อมความตา้นทานขดลวด (VR)  

 แรงดัน VA ถูกเรียกว่า แรงเคลือนเหนียวนําป้อนกลับ (BACK EMF) ซึงเกิดขึนในโรเตอร์

ขณะทีหมุนแรงดนัทีเกิดขึนนีเป็นไปตากกฎของการเหนียวนาํแม่เหล็กไฟฟ้าจากการเคลือนทีของตวันาํ

ในสนามแม่เหล็ก สัมพนัธ์กับแรงเคลือนเหนียวนําแม่เหล็ก และ ความเร็วในการเคลือนทีของตวันาํ 

แรงดนัทีเกิดขึนจะมีขวัตรงกนัขา้มกบัแรงดนัทีป้อนให้กบัมอเตอร์ และ แปรผนัตรงกบัความเร็วในการ

หมุน ผลบวกของแรงดนัทีทุ่นโรเตอร์ (VA) และแรงดนัตกคร่อมขดลวด (VR) ตอ้งเท่ากบัแรงดนัทีป้อน

ให้กบัมอเตอร์ (V)  

 

 

 

  

เมือพิจารณาตงัแต่มอเตอร์หยุดนิง ความเร็วมีค่าเป็นศูนย ์ดงันนั  VA = 0, VR = V กระแสทีไหล

ในมอเตอร์หาไดจ้าก 

  

 
 

I = VR / R (A) 

 

V = VA + VR  (V) 

 



11 
 

เมือมอเตอร์เริมหมุนจะมีความเร็ว และ VA เพิมขึนเป็นเส้นตรงตามความเร็ว VR ซึงมีค่าเท่ากับ

ความแตกต่างระหว่าง VA และ V จะเริมลดลงกระแส I ก็จะเริมลดลงเช่นกนัขณะทีมอเตอร์ยงัมีความเร่ง

อยู่ ความเร็วจะเพิมขึน แรงบิดจะลดลงจนกว่าจะถึงจุดซึงแรงบิดจองมอเตอร์รับภาระโหลดไดส้มดุล

พอดี ขณะทีมอเตอร์ไม่มีโหลด และ หมุนอย่างอิสระจะมีเพียงค่าความฝืดของแบริง และ แรงตา้น

อากาศทาํให้ VA เกือบเท่ากบัค่า V 

2.2.3 ชนิดของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง  

2.2.3.1 มอเตอร์แบบอนกุรม (Series Motor) 

คือมอเตอร์ทีต่อขดลวดสนามแม่เหล็กอนุกรมกบัอาร์เมเจอร์ของมอเตอร์ชนิดนีว่า ซีรีสฟิลด์ 

(Series Field) มีคุณลกัษณะทีดีคือให้แรงบิดสูงนิยมใช้เป็นตน้กาํลงัของรถไฟฟ้ารถยกของเครนไฟฟ้า 

ความเร็วรอบของมอเตอร์อนุกรมเมือไม่มีโหลดความเร็วจะสูงมากแต่ถา้มีโหลดมาต่อความเร็ว ก็จะ

ลดลงตามโหลด โหลดมากหรือทาํงานหนกัความเร็วลดลง แต่ขดลวด ของมอเตอร์ ไม่เป็นอนัตราย จาก

คุณสมบตัินีจึงนิยมนาํมาใช้กบัเครืองใช้ไฟฟ้า ในบา้นหลายอย่าง เช่น เครืองดูดฝุ่น เครืองผสมอาหาร 

สว่านไฟฟ้า จกัรเยบ็ผา้ เครืองเป่าผม มอเตอร์กระแสตรงแบบอนุกรม ใชง้านหนกัไดด้ีเมือใชง้านหนัก

กระแสจะมากความเร็วรอบจะลดลงเมือไม่มีโหลดมาต่อความเร็วจะสูงมากอาจเกิดอนัตรายไดด้งันนั

เมือเริมสตาร์ทมอเตอร์แบบอนุกรมจึงตอ้งมีโหลดมาต่ออยู่เสมอ 

 

 
รูปท ี2.1   วงจรแสดงการทาํงานของมอเตอร์ไฟฟ้ากระตรงแบบอนุกรม 

ทีมา  :  https://sites.google.com/site/seennoppadon015/mxtexr/  
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2.2.3.2 มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงแบบขนาน (Shunt Motor)  

หรือเรียกว่าชนัทม์อเตอร์ มอเตอร์แบบขนานนี ขดลวดสนามแม่เหล็กจะต่อ (Field Coil) จะต่อ

ขนานกบัขดลวด ชุดอาเมเจอร์ มอเตอร์แบบขนานนีมีคุณลกัษณะ มีความเร็วคงที แรงบิดเริมหมุนตาํ แต่

ความเร็วรอบคงที ชนัทม์อเตอร์ส่วนมากเหมะกบังานดงันีพดัลมเพราะพดัลมตอ้งการความเร็วคงที และ

ตอ้งการเปลียนความเร็วไดง้่าย 

 

รูปที 2.11 วงจรแสดงการทาํงานมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงแบบขนาน 

ทีมา  :  https://sites.google.com/site/seennoppadon015/mxtexr/ 

 

2.2.3.3 มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงแบบผสม (Compound Motor) 

หรือเรียกว่าคอมเปาวด์มอเตอร์ มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงแบบผสมนี จะนาํคุณลกัษณะทีดีของ

มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง แบบขนาน และแบบอนุกรมมารวมกนั มอเตอร์แบบผสม มีคุณลกัษณะพิเศษ

คือมีแรงบิดสูง (High staring torque) แต่ความเร็วรอบคงที ตงัแต่ยงัไม่มีโหลดจนกระทงัมีโหลดเต็มที

มอเตอร์แบบผสมมีวิธีการต่อขดลวดขนานหรือขดลวดชนัทอ์ยู่ 2 วิธี  

1. ใช้ต่อขดลวดแบบชันท์ขนานกับอาเมเจอร์เรียกว่า ชอทชันท์ ( Short Shunt Compound 

Motor)  ดงัรูปวงจร 
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รูปท ี2.1  วงจรแสดงการทาํงานมอเตอร์ไฟฟ้ากระตรงแบบชอร์ทชนัทค์อมเปาวด ์

ทีมา  :  https://sites.google.com/site/seennoppadon015/mxtexr/ 

 

2. ต่อขดลวดขนานกับขดลวดอนุกรมและขดลวดอาเมเจอร์เรียกว่าลองชันท์คอมเปาวด์

มอเตอร์ (Long shunt motor) ดงัรูปวงจร 

รูปที 2.13 วงจรแสดงการทาํงานมอเตอร์ไฟฟ้ากระตรงแบบลองชนัทเ์ปาวม์อเตอร์ 

ทีมา  :  https://sites.google.com/site/seennoppadon015/mxtexr/ 

 
2.2.4 โมเดลคณิตศาสตร์ของดีซีมอเตอร์ 

ดีซีมอเตอร์ทีใชร่้วมกับดีซีแอมปลิไฟล์ทงัในระบบการบงัคบัตาํแหน่งและการบงัคบัความเร็ว

มกัจะไดร้ับการประยุกตใ์ชเ้ป็นส่วนประกอบสร้างกาํลงังานในระบบการนาํร่องและระบบบงัคบัต่าง ๆ 

และเนืองจากวิทยาการเกียวกบัสารแม่เหล็กและการขยายดว้ยโซลิคสเตททาํให้ดีซีมอเตอร์แบบแม่เหล็ก
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ถาวรได้รับความนิยมใช้เป็นส่วนประกอบการขบัเคลือนในระบบการบงัคบัแบบปิดลูฟต่าง ๆ  มากขึน 

การออกแบบและการชดเชยระบบดังกล่าวได้อย่างเหมาะสมจะตอ้งใช้โมเดลทางคณิตศาสตร์ของ

ส่วนประกอบทงัหมดในระบบ  

 

 

 

 

รูปที .1  แสดงอินพุตและเอาตพ์ุตของโมเดลทางคณิตศาสตร์ของมอเตอร์ 

ทีมา  :  http://www.rmutphysics.com/charud/scibook/electromagnetic1/magnetic/pic/problem/3-41.gif 

 

2.2.5 หลักการควบคุมความเร็ว และ ตําแหน่ง 
รูปที 2.15  คือบล็อกไดอะแกรมของระบบควบคุมความเร็วในระบบกลไกแบบเซอร์โวนี

มอเตอร์ถูกเรียกว่า มอเตอร์แบบเซอร์โว (servo motor) เครืองวัดรอบในลูปแบบป้อนกลับจะวดั

ความเร็วของมอเตอร์แบบเซอร์โว และ ส่งป้อนกลบัมาในรูปของสัญญาณไฟฟ้า (แรงดัน หรือ กรพะ

แส) ซึง แปลตามความเร็วเพลาของมอเตอร์ ในทีนีลูปป้อนกลบัจะทาํให้ความเร็วเอาทพ์ุทของมอเตอร์มี

ค่าคงทีมากขึน  

 

DESIRED
VELOCITY

CONTROLLER AND
AMPLIFIER

MOTOR AND
 LOAD

ENCODER
VELOCITY FEEDBACK

 
รูปที 2.15  ระบบควบคุมความเร็ว ทีประกอบดว้ยลูปการควบคุมป้อนกลบัเพียงลูปเดียวเหมาะสําหรับ 

      อุปกรณ์สว่านไฟฟ้าเคลือนท ี

ทีมา http://www.rmutphysics.com/charud/scibook/electromagnetic1/magnetic/pic/problem/3-41.gif 

โมเดลอีเล็คโทรแมค

คานิคอลของมอเตอร์ 

อาร์มาเจอร์โวลท์เต็จ 

แรงบิดโหลด 

ความเร็วของเพลามอเตอร์ 

ตาํแหน่งของเพลามอเตอร์ 
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ในลูปป้อนกลบัความเร็วของมอเตอร์ ทีประกอบดว้ยเครืองวดัความเร็ว ความเร็วของเครืองมือ

จะยงัคงมีค่าคงที เนืองจากเมือเครืองมือทีใช้ในการตดัมีความเร็วลดลง สัญญาณป้อนกลบัจะควบคุม

มอเตอร์ให้เพิมความเร็วขึน ในขณะเดียวกัน เมือเครืองมือตดัชินงานทีเป็นวสัดุอ่อน ลูปป้อนกลบัจะ

ป้องกนัไม่ให้มอเตอร์เร่งความเร็วเกินขนาด 

2.2.6 การควบคุมความเร็วของมอเตอร์ขันพนืฐาน 

2.2.6.1 การควบคุมด้วยตัวต้านทานทปีรับค่าได้ 

 เป็นรูปแบบพืนฐานทีสุดของการควบคุมมอเตอร์คือ ใช้ตัวต้านทานปรับค่าได้อนุกรมกับ

มอเตอร์ โดยตวัตา้นทานทีปรับค่าไดจ้ะเป็นตวักาํหนดความเร็วในการหมุนของมอเตอร์ การบงัคบัแบบ

นีไม่มีประสิทธิภาพเพราะกาํลบัไฟสูญเสียไปในตวัความตา้นทาน มกันิยมใชก้บัมอเตอร์ตวัเล็ก ๆ การ

บังคับแบบนีให้คุณสมบัติการสตาร์ทดี (ให้แรงบิดสูงทีความเร็วตาํ) แต่จะให้ความเร็วสูงมากเมือ

มอเตอร์อยู่ในภาวะทีมีโหลดนอ้ยๆ ดงันนัการบงัคบัแบบนีมีประโยชน์เฉพาะภาวะทีแรงตา้นคงที เช่น 

การบงัคบัความเร็วของเครืองจกัรเยบ็ผา้ เป็นตน้ 

M

R

แรงดนัไฟตรง

ตวัตา้นทาน
ตวัตา้นทานภายใน

ของมอเตอร์

 
แรงบิด

VR = 10R

VR = R

VR = 0

ความเร็ว

โหลดในทาง

อุดมคติ

 
รูปที 2.16 วงจรควบคุมความเร็วของมอเตอร์กระแสตรงแบบใชต้วัตา้นทานอนุกรมและกราฟแสดง 

                    คุณสมบตั ิ

ทีมา  :  http://www.rmutphysics.com/charud/scibook/electromagnetic1/magnetic/pic/problem/3-41.gif 
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2.2.7 การควบคุมตําแหน่งของมอเตอร์ 

             ในโครงงานนีไดน้าํเอา Rotary Encoder เขา้มาใช ้และ อ่านค่าออกมาเพือตรวจสอบทิศทาง และ 

ตาํแหน่งของการเคลือนที เพือนํามาทาํการเปรียบเทียบตาํแหน่งการเคลือนทีกบัค่า input โดยหลกัการ

ทาํงานของ Encoder มีดงันี 

2.2.7.1 เอ็นโค้ดเดอร์ 

Rotary Encoder มีลกัษณะเป็นแผ่นกลมมีแกนอยู่ตรงกลาง และ ทีแผ่นกลม จะมีช่องเล็ก ทีแสง

สามารถ ส่องผ่านได ้เป็นจาํนวนมากเราเรียกช่องนีวา่ ช่อง slit ซึงทีดา้นหนึงของ แผ่นกลม นี จะมีตวัส่ง

แสง infrared ไปยงัตวัรับสัญญาณแสง infrared ซึงจะอยู่ในดา้นตรงกนัขา้ม ดงัรูปที 2.17 

 
รูปที 2.1  แสดง Rotary Encoder 

ทีมา  :  http://www.rmutphysics.com/charud/scibook/electromagnetic1/magnetic/pic/problem/3-41.gif 

 

เมือหมุนแกนหมุนทาํให้แผ่นกลมหมุนไปตดัลาํแสง Infrared ดังนันชุดรับแสง infrared จึงมี

แสงมากระทบเป็นช่วงๆ (เป็น pulse) ตามจงัหวะทีแสงผ่านช่อง slit จึงทาํให้ สัญญาณ out put ของ ชุด

รับแสง infrared มีลกัษณะเป็น plus ดงัรูปที 2.18 

 
รูปที .1  แสดงการสร้าง pulse ของ Rotary Encoder 

ทีมา  :  http://www.rmutphysics.com/charud/scibook/electromagnetic1/magnetic/pic/problem/3-41.gif 
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2.3 RFID 

RFID   ย่อมาจาก Radio Frequency Identification  หรือก็คือการระบุเอกลกัษณ์ด้วยคลืนวิทยุ 

โดยทีอุปกรณ์ RFID  ในปัจจุบนัมีลกัษณะเป็นป้ายอิเล็กทรอนิกส์ (RFID Tag) ทีสามารถอ่านค่าไดโ้ดย

ผ่านคลืนวิทยุจากระยะห่าง เพือตรวจติดตามและบนัทึกขอ้มูลทีติดอยู่กบัป้าย ซึงนาํไปฝังไวห้รือติดอยู่

กับวตัถุต่างๆ เช่น ผลิตภณัฑ์ กล่อง หรือสิงของใดๆ  รวมทงัตาํแหน่งทีตงัของวตัถุนนัๆ ว่าอยู่ส่วนใด 

โดยไม่จาํเป็นตอ้งอาศยัการสัมผสั (Contact-Less) หรือตอ้งเห็นวตัถุนนัๆ ก่อน ทาํงานโดยใชเ้ครืองอ่าน

ทีสือสารกบัป้ายดว้ยคลืนวิทยุในการอ่านและเขียนขอ้มูล 

 
รูปที .   RFID 

ทีมา : https://www.crcibernetica.com/rc522-rfid-module/ 

 

2.3.1 แท็ก (Tag) 

โครงสร้างภายในของแท็กจะประกอบดว้ย 2 ส่วนใหญ่ๆ ไดแ้ก่ขดลวดขนาดเล็กซึงจะทาํหนา้ที

เป็นสายอากาศ (Antenna)  สําหรับรับส่งสัญญาณคลืนความถีวิทยุ  และสร้างพลงังาน  ป้อนให้ส่วนของ

ไมโครชิพ   (Microchip)      ทีทําหน้าทีเก็บขอ้มูลของวตัถุ โดยทัวไปตัวแท็กอาจอยู่ในชนิดทังเป็น

กระดาษ แผ่นฟิล์ม พลาสติก มีขนาดและรูปร่างต่างๆกันไป ทงันีขึนอยู่กับวสัดุทีจะนําไปติดและมี

หลายรูปแบบเช่น ขนาดเท่ากบับตัรเครดิต เหรียญ กระดุม ฉลากสินคา้ แคปซูน เป็นตน้   ส่วนในเรือง

ของโครงสร้างและราคาจะแบ่งชนิดของ Tag เป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ ดงันี 
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2.3.1.1 Passive RFID Tag 

เป็นแท็กทีไม่ตอ้งอาศยัแหล่งจ่ายไฟภายนอกใดๆ เพราะภายในจะมีวงจรกาํเนิดไฟฟ้าเหนียวนาํ

ขนาดเล็กอยู่ ฉะนันการอ่านขอ้มูลได้ไม่ไกลนัก ระยะไม่เกิน 1 เมตรขึนอยู่กับความแรงของเครืองส่ง

และคลินความถีวิทยุ  

 

            

รูปที .  Passive RFID Tag 

ทีมา : http://www.rfid-asia.com/  

 

2.3.1.2  active RFID Tag 

เป็นแท็กทีตอ้งอาศยัแหล่งจ่ายไฟจากแบตเตอรีภายนอกเพือจ่ายพลงังานให้กับวงจรภายใน

ทาํงานซึงจะมีหน่วยความจาํไดถึ้ง 1 เมกะไบร์ท การอ่านขอ้มูลไดไ้กลสูงสุด 10 เมตร 

 

 
รูปที 2.21 active RFID Tag 

ทีมา : http://www.rfid-asia.com/ 
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2.4  Arduino 

 Arduino  เป็นบอร์ดไมโครคอนโทรเลอร์ตระกูล AVR ทีมีการพฒันาแบบ Open Source คือมี

การเปิดเผยขอ้มูลทงัดา้น Hardware และ Software ตวั บอร์ด Arduino ถูกออกแบบมาให้ใช้งานไดง้่าย  

ความง่ายของบอร์ด Arduino ในการต่ออุปกรณ์เสริมต่าง ๆ คือผูใ้ชง้านสามารถต่อวงจรอิเล็กทรอนิกส์

จากภายนอกแลว้เชือมต่อเขา้มาทีขา I/O ของบอร์ด  หรือเพือความสะดวกสามารถเลือกต่อกับบอร์ด

เสริม (Arduino Shield) ประเภทต่างๆ)  

Arduino Uno R3 ค าว่า Uno เป็นภาษาอิตาลี ซึงแปลว่าหนึง เป็นบอร์ด Arduino รุ่นแรกทีผลิต

ออกมา มีขนาด ประมาณ 68.6x53.4 mm. เป็นบอร์ดมาตรฐานทีนิยมใช้งานมากทีสุด เนืองจากเป็น

ขนาดทีเหมาะส าหรับ การเริมต้นเรียนรู้ Arduino และมี Shields ให้เลือกใช้งานได้มากกว่าบอร์ด 

Arduino รุ่นอืนๆ ทีออกแบบมา เฉพาะมากกว่า โดยบอร์ด Arduino Uno ได้มีการพฒันาเรือยมา ตงัแต่ 

R2 R3 และรุ่นย่อยทีเปลียนชิปไอซี เป็นแบบ SMD เป็นบอร์ด Arduino ทีได้รับความนิยมมากทีสุด 

เนืองจากราคาไม่แพง และส่วนใหญ่โปรเจค และ Library ต่างๆ ทีพฒันาขึนมา Support จะอา้งอิงกับ

บอร์ดนีเป็นหลกั และขอ้ดีอีกอย่างคือกรณีที MCU เสียผูใ้ชง้านสามารถซือมาเปลียนเองไดง่้ายArduino 

Uno R3 มี MCU ทีเป็น Package DIP 

 

 
รูปที .  บอร์ด Arduino  UNO 

ทีมา :  https://www.thaieasyelec.com/article-wiki/latest-blogs/what-is-arduino-ch1.html 
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2.5 จอ LCD 

คาํว่า LCD ย่อมาจากคาํว่า Liquid Crystal Display ซึงเป็นจอทีทํามาจากผลึกคริสตอลเหลว 

หลกัการคือดา้นหลงัจอจะมีไฟส่องสว่าง หรือทีเรียกว่า Backlight อยู่ เมือมีการปล่อยกระแสไฟฟ้าเขา้

ไปกระตุน้ทีผลึก ก็จะทาํให้ผลึกโปร่งแสง ทาํให้แสงทีมาจากไฟ Backlight แสดงขึนมาบนหนา้จอ ส่วน

อืนทีโดนผลึกปิดกันไว ้จะมีสีทีแตกต่างกันตามสีของผลึกคริสตอล เช่น สีเขียว หรือ สีฟ้า ทาํให้เมือ

มองไปทีจอก็จะพบกบัตวัหนงัสือสีขาว แลว้พบกบัพืนหลงัสีต่างๆกนั 

จอ LCD จะแบ่งเป็น  แบบใหญ่ๆตามลกัษณะการแสดงผลดงันี 

1. Character LCD เป็นจอทีแสดงผลเป็นตวัอักษรตามช่องแบบตายตัว เช่น จอ LCD ขนาด 

16x  หมายถึงใน  แถว มีตัวอักษรใส่ได้  ตัว และมีทังหมด  บรรทัดให้ใช้งาน ส่วน x  จะ

หมายถึงใน  แถว มีตวัอกัษรใส่ได ้  ตวั และมีทงัหมด  บรรทดั 

2. Graphic LCD เป็นจอทีสามารถกาํหนดได้ว่าจะให้แต่ละจุดบนหน้าจอกันแสง หรือปล่อย

แสงออกไป ทําให้จอนีสามารถสร้างรูปขึนมาบนหน้าจอได้ การระบุขนาดจะระบุในลักษณะของ

จาํนวนจุด (Pixels) ในแต่ละแนว เช่น x  หมายถึงจอทีมีจาํนวนจุดตามแนวนอน  จุด และมีจุด

ตามแนวตงั  จุด 

 
 

รูปที .  จอ LCD 

ทีมา : https://www.gotoknow.org/posts/51805 
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.  เซนเซอร์แสง 

เซนเซอร์ชนิดใชแ้สง (Optical sensor หรือ Photo sensor) โดยทวัไปใชใ้นงานการตรวจจบัการ

เคลือนไหว การตรวจจบัวตัถุ และการตรวจสอบขนาดรูปร่างของวตัถุ เซนเซอร์ชนิดนีทาํงานโดยอาศยั

หลกัการส่งและรับแสง มีส่วนประกอบสําคญั  ส่วนคือ ตวัส่งแสง (Emitter) และตวัรับแสง (Receiver) 

ลกัษณะการตรวจจบัเกิดจากการทีลาํแสงจากตวัส่งแสง ส่งไปสะทอ้นกบัวตัถุหรือถูกขวางกนัดว้ยวตัถุ 

ส่งผลให้ตวัรับแสงรู้สภาวะทีเกิดขึนและเปลียนแปลงสภาวะของสัญญาณทางดา้นเอาตพ์ุตเพือนาํไปใช้

งานต่อไป 

อุปกรณ์ที เ ป็นตัวรับแสงส่วนใหญ่ นิยม ใช้โ ฟโต้ไดโ อด ( Photo diode) หรือโฟโต้-

ทรานซิสเตอร์ (Photo transistor) ส่วนตวัส่งแสงนนัโดยทวัไปใช ้LED (Light Emitting Diode) เนืองจาก

การต่อใช้งานร่วมกบัวงจรอิเล็กทรอนิกส์ทาํไดง้่าย สะดวกในการบาํรุงรักษา ใช้กระแสไฟฟ้าตาํ และ

ไม่ไดร้ับผลกระทบจากสภาวะรอบขา้งไม่ว่าจะเป็นสนามแม่เหล็ก ความถี ความร้อน ความชืน หรือการ

สันสะเทือน  แบ่งประเภทของ LED ตามความยาวคลืนของแสงไดด้งันี 

2.6.1 LED แบบแสงอินฟราเรด 

LED แบบแสงอินฟราเรด มีความยาวคลืนอยู่ในช่วง -  nm ไม่สามารถมองเห็นไดด้ว้ย

ตาเปล่า ให้ความเขม้ของแสงสูงและระยะส่งไกล แต่ไม่สามารถแยกแยะความแตกต่างของสีได้ 

2.6.2 LED แบบแสงสีแดง 

LED แบบแสงสีแดง มีความยาวคลืนประมาณ  nm มองเห็นได้ดว้ยตาเปล่า ความเขม้ของ

แสงอยู่ในระดบัปานกลาง สามารถตรวจจบัพืนผิวทีมีสีดาํ สีนาํเงินและสีเขียวบนพืนสีขาวไดด้ี 

2.6.3 LED แบบแสงสีเขียว 

LED แบบแสงสีเขียว มีความยาวคลืนประมาณ  nm ให้ความเขม้ของแสงตาํ มีระยะการ

ตรวจจบัทีไม่ไกล สามารถตรวจจบัพืนทีสีแดงบนพืนสีขาวไดด้ี 

2.6.4 เทคนิคในกํารรับส่งแสง 

2.6.4.1 วิธีการรับส่งแบบทัวไป 

เป็นวิธีทีตวัส่งแสงส่งลาํแสงไปอย่างต่อเนืองเป็นปกติ เหมือนกบัแสงตามธรรมชาติ วิธีนีระยะ

การตรวจจบัจะไม่ไกลนกัและอาจจะถูกแสงจากภายนอกรบกวนไดง้่าย 

2.6.4.2 วิธีการรับส่งแบบพัลซ์ 

เป็นวิธีทีตวัส่งแสง จะส่งลาํแสงเป็นจงัหวะทีสมาํเสมอดว้ยอตัราความถีทีสูง และทีส่วน 
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ของตวัรับก็จะถูกออกแบบมาสําหรับรับสัญญาณแสงนีโดยเฉพาะ ดว้ยวิธีนีจะทาํให้ระยะการตรวจจบั

ทาํไดไ้กลและตา้นทานต่อแสงรบกวนจากภายนอก 

2.6.4.3 เซนเซอร์แบบลําแสงสะท้อน (Retro-Reflective Sensor) 

เซนเซอร์ประเภทนีจะรวมตวัส่งและตวัรับสัญญาํณแสงไวใ้นตวัเดียวกนั และใช้แผ่นสะทอ้น

แสง (reflector) สะทอ้นแสงกลบั 

. . .  เซนเซอร์แบบตรวจจับโดยตรง (Diffuse-Reflective Sensor) 

เซนเซอร์ประเภทนี ตวัส่งและตวัรับสัญญาํณแสงจะอยู่ภาํยในตวัเดียวกนั แลว้ใช้วตัถุหรือชิน

งาํนทีเป็นตวัสะทอ้นกลบั 

 
รูปที .   Line Track Sensor Module Reflection Infrared Sensor 

ทีมา : http://www.adaline.co.th/product/263/tracking-sensor-module-tcrt5000 
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.  รีเลย์ 

รีเลย ์คือ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทีทาํหนา้ทีเป็นสวิตซ์ตดั-ต่อวงจร โดยใช้แม่เหล็กไฟฟ้า และ

การทีจะให้รีเลยท์าํงานก็ตอ้งจ่ายไฟให้อุปกรณ์ เมือรีเลยไ์ด้รับการจ่ายไฟ จะทาํให้หน้าสัมผสัติดกัน 

กลายเป็นวงจรปิด และตรงขา้มทนัทีทีไม่ได้จ่ายไฟให้รีเลย ์ ก็จะกลายเป็นวงจรเปิด ไฟทีเราใช้ป้อน

ให้กับตวัรีเลยก์็จะเป็นไฟทีมาจากเพาเวอร์ของอุปกรณ์ไฟฟ้า ดังนันทนัทีทีเปิดเครืองก็จะทาํให้รีเลย์

ทาํงาน 

 
รูปที .  รีเลย ์

ทีมา : https://mall.factomart.com/relay/ 

 

. .  วิธีควบคุมทศิทางมอเตอร์อย่างง่ายด้วย Relay  ชุด (กลบัทางมอเตอร์) 

เราสามารถควบคุมทิศทางมอเตอร์ไฟฟ้า DC ได้อย่างง่ายๆ โดยการใช้ Relay ทีมีหน้าสัมผสั 

NO/NC/COM มาต่อกันจาํนวน  ตวั  (ดูภาพด้านล่างประกอบ )  เป็นทีทราบกันดีอยู่แลว้ว่ามอเตอร์

ไฟฟ้า DC นันจะสามารถกลบัทิศทางการหมุนด้วยการกลบัขวัแหล่งจ่าย ซึงเป็นพืนฐานการ ควบคุม

มอเตอร์แบบ H-Bridge นนัเอง 

หลักการทํางาน 

เมือไม่ได้ทาํการจ่ายไปเขา้ไปขบั relay ทงัสองตวั ขวัมอเตอร์จะถูกต่อกับหน้าสัมผสั NC ลง

กราวด์ไปทงัสองสาย ซึงจะทาํให้มอเตอร์อยู่ในสภาวะเบรค (Brake) โดยเมือมอเตอร์มีแรงหมุนจาก

ภายในนอก มอตเตอร์จะเปลียนสภาวะตวัเองจากมอเตอร์เป็นสภาวะไดนาโมเกิดกระแสไหลครบวงจร 

ในตวัเอง ทาํให้มอเตอร์เกิดอาการหน่วงกว่าปรติเมือเปรียบเทียบกบัการปล่อยสายลอยไว ้เฉยๆ 
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รูปที .   วงจรรีเลยค์วบคุมมอเตอร์แบบ H-Bridge 

ทีมา : https://www.thaiconverter.com/article/ 

 
2.8 ระบบการส่งกําลงั  

โดยทัวไประบบส่งกําลังในการเคลือนที เรามักจะแยกออกเป็นหลายประเภทตามความ

เหมาะสมกบัการนาํไปใชง้านในส่วนต่างๆ  โดยแบ่งประเภทของระบบส่งกาํลงัไดโ้ดยสังเขปดงันี 

การส่งกําลังด้วย เฟือง ( GEARS), โซ่ (CHAIN DRIVES), สายพาน (BELTS), คับปลิง 

(COUPLING), คลัตช์  ( CLUTCH), เพลา ( SHAFT), ลูก เ บียว  (CAM)  ซึงหลักการส่งกําลังของ

เครืองจกัรกล  คือ การส่งกาํลงัจากตน้กาํลงัหรือสามารถเรียกไดอี้กอย่างว่า "เพลาขบั" ส่งกาํลงัไปยงัจุด

ทีตอ้งการกาํลงังานไปใชง้านเรียกว่า "เพลาตาม" หรือ "เพลางาน" ระบบการส่งกาํลงัของเครืองจกัรกล

ไดแ้ก่ การส่งกาํลงัดว้ยเฟืองโซ่  สายพาน  คบัปลิง (Coupling) เพลา และลูกเบียว  เป็นตน้ 

2.8.1 เฟือง 

เฟือง (Gear) เป็นชินส่วนเครืองกลทีมีรูปร่างเป็นจานแบนรูปวงกลม ตรงขอบมีลกัษณะเป็น

แฉก (เรียกว่าฟันเฟือง) ซึงสามารถนาํไปประกบกบัเฟืองอีกตวัหนึง เกิดเป็นระบบส่งกาํลงัขึน สามารถ

ปรับให้เกิดเป็นความไดเ้ปรียบเชิงกลได ้จึงถือเป็นเครืองกลอย่างง่ายชนิดหนึง ดว้ยคุณลกัษณะนี เฟือง 

สามารถนํามาใช้ส่งผ่านแรงหมุน ปรับความเร็ว , แรงหมุน และทิศทางการหมุนในเครืองจกัรได้ โดย

ระบบเฟืองหรือระบบส่งกาํลงันี มีความสามารถคลา้ยคลึงกับระบบสายพาน แต่จะดีกว่าตรงทีระบบ

เฟืองจะไม่สูญเสียพลงังานไปกบัการยืดหดและการลืนไถลของสายพาน 
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รูปที 2.27 เฟือง 

ทีมา  :  https://www.nanasupplier.com/tag/58653 

 

 

2.8.2 โซ่ 

โซ่ มีลกัษณะการส่งกาํลงัคลา้ยกบัสายพาน โดยโซ่จะคลอ้งอยู่กบัจานโซ่ ทีติดอยู่บนเพลาขบั 

และเพลาตาม การส่งกาํลงัดว้ยโซ่นี จะไม่เกิดการลืนไถลขณะส่งถ่ายกาํลงั เหมาะสําหรับงานทีรับภาระ

แรงดึงมากๆ 

 

 
รูปที 2.28 โซ่ 

ทีมา  :  https://www.thaimechanic.com/article-150-read.html 
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 2.8.3 เพลา 

เพลา (Shaft) คือ อุปกรณ์ทีใชสํ้าหรับติดตงัอุปกรณ์ทาํงาน หรือใชส่้งกาํลงัจากจุดหนึงไปยงัจุด

อืนๆ แกนหมุนทีใชส่้งถ่ายกาํลงั  ขบัเคลือนให้เกิดการหมุนของอุปกรณ์ต่างๆ ทีประกอบกนัอยู่ภายใน

เครือง ซึงสามารถนํามาประยุกต์ใช้กับงานได้หลากหลายไม่ว่า จะเป็นอุตสาหกรรมยานยนต์ 

เครืองจกัรกลการเกษตร  ระบบขนส่งทางอากาศ ระบบจัดการนํา เครืองใช้ไฟฟ้า รวมถึงเครืองมือ 

เครืองจกัรภายโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ โดยทวัไปส่วนมากนิยมใช้เป็นทรงกระบอกตนั เพลาจะมี

หนา้ตดัเป็นวงกลม  มีผิวแข็งแรง ผลิตจากวสัดุเหล็กอ่อน แต่หากตอ้งการเพลาทีมีความแข็งแรงสูง  ทน

ต่อการสึกหรอและการเสียดสีได้ดีจะใช้เหล็กกลา้ผสมนิกเกิล นิกเกิล โครเมียม หรือเหล็กโครเมียมวา

นาเดียม ทาํให้การส่งกาํลงัการหมุนมีความเร็วสูง ตา้นทานแรงไม่ให้เพลาคดหรือโคง้งอได ้ทงันีเพลา

จะมีให้เลือกใช้งานอยู่หลายชนิด มีรูปร่าง ความยาวและคุณสมบัติในการทํางานทีแตกต่างกันตาม

วตัถุประสงค์ของการใช้งาน ดังนันจึงต้องเลือกใช้ประเภทของเพลาให้เหมาะสมกับงานเพือให้มี

ประสิทธิภาพในการทาํงาน และช่วยยืดอายุการทาํงานให้ยาวนานขึนอีกดว้ย 

 

2.8.3.1  เพลาเชิงเส้น (Linear Shafts) 

เพลาเชิงเส้น (Linear Shaft) เป็นเหล็กถูกออกแบบให้มีลกัษณะเป็นทรงกระบอกตรง มีผิวที

เรียบโดยจะทาํงานร่วมกบัแบริง เพือรองรับการเคลือนทีแบบเชิงเส้นทีมีความแม่นยาํสูง มีให้เลือกใช้

งานทงัแบบเหล็กชุบแข็ง สแตนเลสชุบแข็งหรืออลูมิเนียม ซึงจะมีคุณสมบตัิดา้นความแข็งแรงทนทาน 

ป้องกันการกดักร่อนไดด้ี โดยเพลาทีทาํจากอลูมิเนียมจะมีนาํหนกัเบาเหมาะสําหรับใช้ในงานการบิน 

ส่วนเพลาทีทําจากสแตนเลสจะเหมาะกับงานทีต้องสัมผัสกับนําหรือสารเคมีทีมีฤทธิกัดกร่อน 

นอกจากนียงัพบการใช้งานของเพลาเชิงเส้นสําหรับอุปกรณ์ระบบงานอัตโนมัติทางอุตสาหกรรม

เครืองพิมพ ์เครืองกลึง เครืองจกัรสิงทอ เครืองจกัรกล CNC และเครืองจกัรกลงาน DIY เป็นตน้ 
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รูปที .  เพลาเชิงเส้น 

ทีมา  :  https://th.misumi-ec.com/pr/recommend_category/shaft201906/ 
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บทที 3 

วิธีดําเนินการทําโครงงาน 

 

3.1 แผนการดําเนินงาน 

 

ตารางท ี .  แสดงแผนการดาํเนินงาน 

 

กิจกรรม 

 

สัปดาห์ 

พฤศจิกายน ธนัวามคม มกราคม กุมภาพนัธ์ 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1. สืบคน้ขอ้มูลที

เกียวขอ้ง กาํหนด

จุดประสงคแ์ละ

แผนการดาํเนินงาน 

                

2. ศึกษาการใชง้าน

ของระบบ

ไมโครคอนโทรลเลอร์ 

                

3. ออกแบบฮาร์ดแวร์                 

4. ออกแบบซอฟแวร์                 

5. เบิกเงินและจดัซือ                 

6. สร้างแบบจาํลอง                 

7. ทดสอบแบบจาํลอง                 

8. ปรับปรุงและแกไ้ข

ขอ้บกพร่อง 
                

9. สรุปและเขียน

รายงาน 
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.   วิธีการดําเนินงาน 

1. สืบคน้ขอ้มูลทีเกียวขอ้ง กาํหนดจุดประสงคแ์ละแผนการดาํเนินงาน 

2. ศึกษาการใชง้านของระบบไมโครคอนโทรลเลอร์  

3. ออกแบบฮาร์ดแวร์ 

4. ออกแบบซอฟแวร์ 

5. สร้างแบบจาํลอง 

. จดัทาํโคงสร้างและตดิตงัวงจร  

. เขียนโปรแกรมควบคุมระบบ 

. ทดสอบการทาํงานของระบบ 

. ปรับปรุงและแกไ้ขขอ้บกพร่อง 

.สรุปและเขียนรายงาน 
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.  ออกแบบระบบควบคุมการทํางาน 

เริมตน้การทาํงาน 

 

 

 

 

 

 

 

                               

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การนาํรถเขา้ การนาํรถออก 

สแกนบตัรทีเครือง NFC 

(จดจาํรหัสผูใ้ชง้าน) สแกนบตัรทีเครือง NFC  

ระบบประมวลผลและหมุน

กระเชา้ทีว่างลงมาทีจุดรับรถ 
ระบบประมวลผลและหมุน

กระเชา้ทีจดจาํไวล้งมาทีจุดส่งรถ 

นาํรถเขา้จอดในกระเชา้รับรถ นาํรถออกจากช่องส่งรถ 

จบการทาํงาน จบการทาํงาน 

แท็กรหัสผูใ้ช ้

ตรวจสอบรหัสผูใ้ช ้

จอ LCD แสดงสถานะของ

ช่องจอด 

เลือกทาํงาน 
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 . .  หลักการทํางานเมือมอเตอร์หมุนสองทาง 
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 . .  หลักการทํางานเมือมอเตอร์หมุนทางเดียว 
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3.4 ออกแบบระบบโครงสร้าง 

 

รูปที .  โครงสร้าง 

 

 

รูปที .  กระเชา้ รับ-ส่งรถ 

 

 



34 
 

.  อุปกรณ์ทีเลือกใช้ 

. .   มอเตอร์ปัดนําฝน   V, 2 A, 110 RPM 

 
รูปที .  มอเตอร์ปัดนาํฝน   V, 2 A, 110 RPM 

ทีมา : https://thai.alibaba.com/product-detail/12v-wiper-motor-for-vw-new-beetle-1c0955119-         

          windshield-wiper-motor-1h1955113-60413159315.html 

 

. . .  การคํานวณ 

ขนาดของมอเตอร์ทีจะนาํมาใชใ้นการหมุนเพอืขบัโหลด ออกแบบให้สามารถรับนาํหนกัโหลด

ได ้ .  กิโลกรัมต่อ  กระเชา้ รวมนาํหนกัดงันนัถา้  กระเชา้รวมนาํหนกัของโหลดจะได ้  กิโลกรัม 

เฟืองหนัก  กิโลกรัม เพลาหนัก  กิโลกรัม โซ่หนัก  กิโลกรัม เพราะฉะนัน กระเช้า เพลา โซ่ หนัก

รวม  กิโลกรัม เส้นผ่านศูนยก์ลางของเพลา โซ่ เทา่กบั .  เซนติเมตร รัศมี เท่ากบั .1 เซนติเมตร 

 

            T = Fr → (1) 
            F = mg 
                = 11 × 9.8 
            F = 107.91 N. m 
       เมือ r = 0.1 m 
            T = 107.91 × 0.01 

     = 1.0791 N. m 
∴  แรงบิดมอเตอร์ในส่วนชุดหมุนรับรถขึน –  ลง เทา่กบั 1.0791 นิวตนัเมตร 
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      โซ่ 5 ขอ้ เฟือง 32 ฟัน ตอ้งการใชเ้วลา 10 วินาท ี  
          

50
32

= 1.5625 รอบ 

                =
1.5625

10
(60) 

            N = 9.375
รอบ

นาที
 

∴  จะไดร้อบของมอเตอร์เท่ากบั 9.375
รอบ

นาที
 

คาํนวณหากาํลงัไฟฟ้าของมอเตอร์ 

             P = 2πTN 

             P = 2π(1.0791)(9.375) 

                 = 63.56 W 

 

              I =
P
E

 

                 =
63.56 W

12 V
 

                 = 5.29 A 

∴ กระแสไฟฟ้าของมอเตอร์ในส่วนชุดรับรถ เท่ากบั .  แอมแปร์ 
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. .  บอร์ด Aduino UNO R3 

 

รูปที .  บอร์ด Arduino UNO R3 

ทีมา : http://dd4toew.blogspot.com/2017/05/arduino-uno-r3.html 

 

3.5.3 RFID module rc522 

 

รูปที .  RFID module rc522 

ทีมา : https://www.amazon.in/MFRC522-13-56MHz-Reader-Writer-Mifare/dp/B01JCUJMF2 
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. .  เซนเซอร์ชนดิแสง Module Reflection Infrared Sensor 

                          

รูปที .  Line Track Sensor Module Reflection Infrared Sensor 

ทีมา : https://alexnld.com/product/2pcs-5v-infrared-line-tracking-sensor-module-for-arduino/ 

 

 3.5.5 จอ LCD ขนาด x2 

 

รูปที .  จอ LCD ขนาด x2 

ทีมา : https://www.gotoknow.org/posts/51805 
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3.5.6 รีเลย์ 

 

รูปที .  รีเลย ์

ทีมา : https://mall.factomart.com/relay/ 

 

.  ขันตอนการดาํเนนิงาน 

. .  ส่วนโครงสร้าง 

. ออกแบบโครงสรํางในโปรแกรม Solid Works  

. ตดัแท่งเหล็กทาํโครงทีจอดรถขนาดความสูง  เซนติเมตร กวา้ง  เซนติเมตร 

ขนาดเหล็ก  ×  เนิว 

. ทาํการเชือมโครงเหล็ก และประกอบเขา้ดว้ยกนั 

. นาํน็อตมาเชือมกบัโครงกระเชา้   

. นําตุ๊กต เพลา เฟืองมาประกอบใส่โซ่ทงั  ขา้ง พร้อมติดแกนเพือไวแ้ขวนกระเช้าแลว้นํา

กระเชา้มาแขวน 

. ประกอบจนครบ  กระเชาํ และนาํมอเตอร์มาติดตงัพร้อมใส่เฟืองและโซ่เพือขบัเพลาของ

ทุกกระเชา้ 

. ต่อวงจรควบคุมเขา้กับมอเตอร์ และต่อไมโครคอนโทรลเลอร์เข้ากับชุดขบัมอเตอร์เพือใช้

ควบคุมมอเตอร์ให้หมุน แลว้ใชเ้ซนเซอร์เป็นอินพุตเขา้ไมโครคอนโทรลเลอร์ 
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. .  วิธีการทดสอบ 

. ทดสอบมอเตอร์ โดยการป้อนแรงดนัไฟฟ้าขนาด  โวลต ์เขา้ทีมอเตอร์โดยผ่านดีเลย ์ เพือ

ทดสอบการหมุนของมอเตอร์ 

. ทดสอบเซนเซอร์ทีใชต้ิดตงัจะมี   ตวั จะติดตงัไวข้า้งจุดรับกระเชา้รถ 

. ทดสอบความเร็วของกระเชา้ โดยใช ้ไมโครคอนโทรเลอร์ควบคุมการทาํงาน 

. ทดสอบเริมตน้การทาํงาน โดยการแท็กบตัรรหัสผูใ้ช ้ เพือสังการมอเตอร์ให้หมุนนํากระเช้า

มายงัจุดรับรถ 

. ทดสอบนาํรถเขา้จอดทาํการทดสอบว่าเมือมีกระเช้าว่าง รถจะเขา้มาจอดตรงตามเงือนไขได้

หรือไม ่

  . ทดสอบนํารถออก เมือมีขอ้มูลส่งมาํให้นํารถออก รถจะสามารถออกตรงตามเงือนไขได้

หรือไม่ 

. ทดสอบการใชพ้ลงังานของมอเตอร์ 
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บทที  

ผลการทดลองและวิเคราะห์ผล 

 

4.1 ทดสอบเวลาของการนํารถเข้าและออก 

ผลการทดสอบจบัเวลาในการนาํรถเขา้และออกโดยใช ้Microcontroller โดยมอเตอร์หมุนทาง

เดียว จบัเวลาการนาํรถเขา้โดยแท็กบตัร RFID เพือเรียกกระเชา้เขา้และออก การทดสอบแต่ละครังเป็น

การทาํงานในส่วนของการนาํรถไปจอดโดยการจบัเวลาทีจุดรับส่งทงัหมด  ตาํแหน่ง 

 

ตารางที .  ทดสอบเวลาของการนาํรถเขา้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ครัง

ที 
นํารถจากตําแหน่ง HOME ไปจอดตามตําแหน่งตามหมายเลขกระเช้า(วินาที) 

Home 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 0 4.2 7.55 11.39 15.69 19.26 22.82 26.42 29.80 33.27 

2 0 3.75 6.92 11.02 14.48 18.16 22.14 25.70 29.24 32.79 

3 0 3.80 7.20 11.04 14.57 18.40 22.08 25.42 29.20 33.08 

4 0 3.93 7.13 11.34 14.83 18.23 21.86 25.36 29.06 33.16 

5 0 4.02 7.52 11.52 15.02 18.70 22.56 26.22 29.92 33.56 

เฉลยี 0 3.94 7.26 11.26 14.92 18.55 22.29 25.85 29.44 33.17 
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ตารางที .  เวลาเฉลียของการนาํรถออก 

ครัง

ที 
นํารถออกตามหมายเลขกระเช้า(วินาท)ี 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 1.55 5.04 8.80 12.73 16.46 20.30 24.92 28.35 31.93 35.55 

2 1.20 4.09 7.50 11.28 16.40 20.21 24.15 27.23 31.48 34.63 

3 1.34 4.79 8.49 12.14 15.89 19.69 23.84 27.62 31.07 34.74 

4 1.22 4.67 8.32 11.92 15.50 19.25 23.23 27.01 31.01 34.46 

5 1.31 4.67 8.56 12.03 15.61 19.71 23.49 27.99 31.73 35.13 

เฉลยี 1.32 4.65 8.33 12.02 15.97 19.83 23.93 27.64 31.44 34.09 
 

การทดสอบเวลาโดยเฉลียของการเคลือนทีของกระเชา้ หมุนนาํรถเขา้และนาํรถออกนนั จะนาํ

เวลาเฉลียของตงัแต่ตาํแหน่ง  

 

รูปที .  ทดลองนาํรถเขา้ช่องรับ-ส่ง 
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.  ผลการทดสอบกระแสและแรงดัน 

การทดสอบวดัค่ากระแสและแรงดนัในแนวตงั ตามความสูง (cm) ทาํการทดสอบทงัหมด  

ครัง โดยการวดัค่ากระแสและแรงดนั เพือนาํมาหาค่ากาํลงัทีเกิดขนึ จาก P = IV 

 

ตารางที .  ผลการวดักระแสและแรงดนั 

ครังที กระแส(A) แรงดัน(V) กําลังไฟฟ้า(W) 

มีโหลด ไม่มีโหลด มีโหลด ไม่มีโหลด มีโหลด ไม่มีโหลด 

1 1.52 1.45 5.14 5.12 7.20 6.58 

2 1.48 1.41 5.12 5.13 7.61 7.13 

3 1.49 1.39 5.03 5.06 7.36 6.94 

4 1.48 1.31 5.12 5.10 7.58 6.81 

5 1.49 1.45 5.06 5.02 7.54 7.28 

เฉลีย 1.48 1.40 5.09 5.81 7.65 

 

7.27 

 

 

 
รูปที .  วงจรมอเตอร์ 
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4.3 การทดสอบความคลาดเคลอืน 

การทดสอบความคลาดเคลือนของตาํเหน่องแบบสุ่ม โดยทาํการทดลองทงัหมด 5 ครงั 

 

ตารางที .  ตารางผลการทดสอบความคลาดเคลือนของการนาํรถเขา้แบบสุ่ม 

ครังที กระเชา้มีรถจอด นาํรถเขา้จอด ผลทีได ้

1 H,1,2,3,4,5 6 กระเชา้ที H,1,2,3,4,5,6 มีรถจอดอยู ่

2 H,1,2,3,4,5,6 7 กระเชา้ที H,1,2,3,4,5,6 ,7มีรถจอดอยู ่

3 H,1,2,3,4,5,6,7 8 กระเชา้ที H,1,2,3,4,5,6,7,8 มีรถจอดอยู ่

4 H,1,2,3,4,5,6,7,8 9 กระเชา้ที H,1,2,3,4,5,6,7,8,9มีรถจอดอยู ่

5 H,1,2,3,4,5,6,7,8,9 0 กระเชา้ที H,1,2,3,4,5,6,7,8,9มีรถจอดอยู ่

 

 

ตารางที .  ตารางผลการทดสอบความคลาดเคลือนของการนาํรถออกแบบสุ่ม 

 

ครังที กระเชา้มีรถจอด นาํรถออก ผลทีได ้

1 H,1,2,3,4,5,6,7,8,9 8,9 กระเชา้ที H,1,2,3,4,5,6,7 มีรถจอดอยู ่

2 H,1,2,3,4,5,6,7, 7 กระเชา้ที H,1,2,3,4,5,6 มีรถจอดอยู ่

3 H,1,2,3,4,5,6 6 กระเชา้ที H,1,2,3,4,5มีรถจอดอยู ่

4 H,1,2,3,4,5 5,4 กระเชา้ที H,1,2,3มีรถจอดอยู ่

5 H,1,2,3 0 กระเชา้ที H,1,2,3มีรถจอดอยู ่

 

จากการทดสอบนาํรถเขา้และออกจาํนวน 5 ครัง พบว่า ระบบมีการทาํงานทีถูกตอ้ง 
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บทที  

สรุปและข้อเสนอแนะ 

 

5.1 สรุปผล 

จากผลการทดลอง  การทาํงานของแบบจาํลองทีจอดรถอตัโนมตัิแบบโรตารี พบว่ากระเชา้แต่

ละกระเชา้มีการเคลือนทีห่างกนัประมาณ .  วนิาที และมีการเคลือนทีทงัในทิศทางตามเข็มนาฬิกา

และทิศทางทวนเข็มนาฬิกา   และเมือทาํการทดสอบการจดจาํตาํแหน่งเขา้ออกของรถในแต่ละกระเชา้

ในแบบสุ่มพบว่าระบบมีการจดตาํแหน่งไดโ้ดยในแต่ละสถานะจะระบุขนึทีจอ LCD โดยจากผลการ

ทดลองแลว้จึงสรุปไดว้่าโครงงานนี สําเร็จไดลุ้ล่วงตามวตัถุประสงคแ์ละขอบเขตทีกาํหนดไว ้ 

 

5.2 ปัญหาและข้อเสนอแนะ  

 ปัญหาทีผูจ้ดัทาํพบคือ มอเตอร์ทีใชใ้นการทดลองมีความเร็วรอบมากเกนิไป ผูจ้ดัทาํจึงใชต้วั

ตา้นทานปรับค่าไดม้าชว่ยปรับความเร็ว แต่เมือปรับค่าแรงดนัให้ตาํลง มอเตอร์จะไม่ทาํงาน  จึงทาํให้

ตอ้งใชแ้รงดนัที .  โวลล ์แต่ความเร็วทีระดบันี ส่งผลให้กระเชา้แกว่งเล็กนอ้ย  
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-  การเขยีนโปรแกรมภาษา C++ เบืองตน้ 

#include <SPI.h> 

#include <MFRC522.h> 

#include <Wire.h> 

#include <LiquidCrystal_PCF8574.h> 

LiquidCrystal_PCF8574 lcd(0x3F); 

#define buzPin          8 

#define motorPin        5 

#define homeSensorPin   6 

#define countSensorPin  7 

int sensorCounter = 0; 

int Positionold = 0; 

int Num = 0; 

byte parkingAvailable = 10; 

#define motorOn()       digitalWrite(motorPin, HIGH); 

#define motorOff()      digitalWrite(motorPin, LOW); 

// Create instances 

#define RST_PIN         9 

#define SS_PIN          10 

MFRC522 mfrc522(SS_PIN, RST_PIN); 

struct { 

  bool PARKING_SPACE; 

  byte CARD_UID[4]; 

} DataParking[10]; 

byte readCard[4]; 

#define senser_counter_normal   false 

#define senser_counter_active   true 

#define senser_home_normal      LOW 
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  if ((a || SensorRead) == senser_counter_active && SensorState == SensorNoneAct) { 

    SensorState = SensorAct; 

    Serial.println("2"); 

    return; 

  } 

  if (SensorState == SensorAct) { 

    sensorCounter++; 

    Serial.println("3"); 

    SensorState = SensorHold; 

  } 

} 

void motorControl(uint8_t parking_num) { 

  if (parking_num == 0) { 

    Serial.println("Goto Home Position"); 

    if (digitalRead(homeSensorPin) == senser_home_normal) { 

      motorOn(); 

    } else { 

      motorOff(); 

    } 

    while (digitalRead(homeSensorPin) == senser_home_normal); 

    motorOff(); 

  } 

  beep(); 

  Serial.println("Goto Parking Position"); 

  delay(2000); 

  if (parking_num != Positionold) { 

    Num = parking_num - Positionold; 

    Num = Num + 10; 
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    if (Num >= 10) { 

      Num = Num / 10; 

    } 

    Positionold = parking_num; 

    sensorCounter = 0; 

    if (parking_num != 0) { 

      motorOn(); 

      delay(500); 

      while (sensorCounter != Num) { 

        readCntSensor(); 

      } 

      motorOff(); 

      beep(); 

      Serial.println("Parking Position Success"); 

      delay(2000); 

    } else { 

      Serial.println("Parking Position Success"); 

      delay(2000); 

    } 

  } 

} 

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

void setup() { 

  pinMode(buzPin, OUTPUT); 

  pinMode(homeSensorPin, INPUT_PULLUP); 

  pinMode(countSensorPin, INPUT_PULLUP); 

  pinMode(motorPin, OUTPUT); 

  Serial.println("Ready!!!"); 
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  lcd.setCursor(0, 0); 

  lcd.print("Ready!!!        "); 

  lcd.setCursor(0, 1); 

  lcd.print("                "); 

  beep(); 

} 

    return; 

  } 

} 

} 
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