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Abstract 

This paper summarizes the engineering project with the objective of presenting, studying, and designing an 

automatic tennis ball picking robot. Which will be beneficial to the development to help facilitate tennis practice 

And to enhance knowledge and understanding of automation Various control systems We have started to study 

this project and hope that this project will be useful for those who want to know about automation, sensors, 

using Arduino and motors. And take the data from the study and experiment Into data in the creation of a 

workpiece, design or test of a work related to robot automation As well as being able to be modified for various 

uses, which do not need to collect tennis balls only Can also be used for other applications 

Keywords: robot is a type of machine with different structure and shape Robots in each category are responsible 

for various tasks according to direct human control. Control of various systems to operate between robots and 

humans. Can be done indirectly and automatically 
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บทนํา 

การซ้อมเทนนิสแต่ละครัง โดยแต่ละสนามจะใช้เวลาเก็บลูกเทนนิสมากกว่า 1 ชัวโมง จาํนวนลูก

เทนนิสทีใชซ้้อม จาํนวนมากกว่า 0 ลูกขึนไป ทาํให้เสียเวลาในการเก็บลูกเทนนิสใช้เวลานานและในการเก็บ

ลูกตอ้งกม้ลงเก็บทาํให้เกิดอาการปวดเมือยตามส่วนต่างๆของร่างกาย  โดยเฉพาะอย่างยิงบริเวณหลงัส่วนล่าง 

(Low Back) ซึง เป็นส่วนทีอ่อนแอทีสุดของสันหลงัและเกิดการบาดเจ็บ ไดง้่าย จึงไดท้าํการออกแบบ เครืองเก็บ

ลูกเทนนิสอตัโนมติั  โดยฐานในการออกแบบเพือให้เหมาะสมกบัผูที้ใชใ้นการฝึกซ้อมโดยใชห้ลกัการออกแบบ

ไดอ้อกแบบแบบอตัโนมติั ซึงหุ่นยนตเ์ก็บลูกเทนนิสสามารถวิงเก็บไดเ้องและจะมีชุดตะกร้าทีสามารถยกออก

จากตวัรถไดไ้วใ้ส่ลูกเทนนิส เพือลดปัญหาในการกม้เก็บลูกเทนนิส 

วัตถุประสงค์ 

1. ออกแบบและสร้างตน้แบบหุ่นยนตช่์วยเก็บลูกเทนนิส 

2. ทดสอบและประเมินการทาํงานของหุ่นยนตต์น้แบบ 

 

ประโยชน์ทีคาดว่าจะได้รับ 

หุ่นยนต์เก็บลูกเทนนิสอตัโนมติั ช่วยลดเวลาในการเก็บลูกเทนนิส เพิมเวลาซ้อม ลดตน้ทุนแรงงาน และใช้

งบประมาณนอ้ยกวา่หุ่นยนตเ์ก็บลูกเทนนิสทีเคยมีมา 
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ทฤษฎีทีเกยีวข้อง 

Arduino ควบคุม Stepper motor ในหมุนในรูปแบบต่างๆ 

 

 
 

 

Stepper motor หรือ Stepping motor  มีขอ้ดีทีสาํคญัคือการควบคุมตาํแหน่งของการหมุนไดอ้ยา่งแม่นยาํ โดย

การจ่ายไฟใหเ้กิดสนามแม่เหลก็ผลกัแกนกลางใหห้มุนจึงเป็นทีนิยมใชใ้นอุปกรณ์ทีตอ้งการควบคุมตาํแหน่ง

และมุมอยา่งแม่นยาํ 

  หลกัการของการทาํงานของ Stepper motor  คือ การจ่ายไฟใหเ้กิดสนามแม่เหลก็ผลกัแกนกลางใหห้มุน 
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พบว่ามี ขดลวดทีควบคุมการหมุน โดยแต่ละขดห่างกนั 90 องศา  การหมุนก็จะทาํโดยการจ่ายกระแสเขา้ไปที

ขดลวดทีละขดเพือทาํให้ เกิดสนามแม่เหล็กผลกัแกนกลางให้หมุน โดยทิศของการหมุนก็จะขึนกบัลาํดบัการ

จ่ายกระแสเขา้ไปทีขดลวด  โดยการบงัคบัในลกัษณะนีเรียกว่า Single coil excitationb หรือ การกระตุน้ทีละ

ขดลวด  โดยจะมีการกระตุน้หรือการจ่ายกระแสเขา้ขดลวดอยู ่4 จงัหวะต่อการหมุน 1 รอบ 

      หรือถา้ตอ้งการควบคุมใหมี้ความละเอียดมากขึน จะพบวา่สามารถควบคุมใหม้อเตอร์หมุนไดล้ะเอียดขึนจาก 

90 องศา เหลือ 45 องศา โดยทีไม่ตอ้งปรับเปลียนตวัฮาร์ดแวร์ใดๆ เป็นเพียงการเปลียนวิธีการจ่ายกระแสเขา้

ขดลวดเท่านนั 

 

  การทําให้ Stepper motor หมุนแบบง่ายทีสุดก็คือ การให้จ่ายไปทีละขดตามลําดับต่อไปนี 1a  2a 1b 2b ก็

เป็นอนัวา่ผา่นไป 1 Step  
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Step การหมุนของ Stepper Motor 

1. Full Step 1เฟส 

2. Full Step 2เฟส 

3. Half Step  
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วิธีการต่ออุปกรณ์ สอนใช้งาน Arduino ควบคุมการหมุน สเต็ปมอเตอร์  
Arduino uno r3 -> Stepper motor 

x GND -> - 

x 5V -> + 

x ขา8 -> IN1 

x ขา9 -> IN2 

x ขา10 -> IN3 

x ขา11 -> IN4 
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1. การหมุนแบบ Full Step 1เฟส จะใชก้ารจ่ายไฟใหแ้ม่เหลก็ทีละตวั เพือดนัใหแ้กนมอเตอร์หมุนจ่ายไฟ

ทงัหมด 4 สเตป็ 

 

 
 

ต่ออุปกรณ์ตามรูปดา้นบน จากนนัอพัโหลดโคด้ดา้นล่างลงบอร์ด Arduino 

 
int motorPin1 = 8;// Blue   - 28BYJ48 pin 1  
int motorPin2 = 9;// Pink   - 28BYJ48 pin 2  
int motorPin3 = 10;// Yellow - 28BYJ48 pin 3  
int motorPin4 = 11;// Orange - 28BYJ48 pin 4  
int motorSpeed = 4;     //variable to set stepper speed  
char val = '0';  
void setup() {  
  //declare the motor pins as outputs  
  pinMode(motorPin1, OUTPUT);  
  pinMode(motorPin2, OUTPUT);  
  pinMode(motorPin3, OUTPUT);  
  pinMode(motorPin4, OUTPUT);  
  Serial.begin(9600);  
}  
void loop(){  
 if (Serial.available()> 0)  
  { 
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    val = Serial.read();  
    Serial.println(val);  
  }  
  if (val == '1'){          
counterclockwise();   //หมุนวนขวา  
  }  
    if (val == '2'){  
       clockwise();  //หมุนวนซา้ย  
  }               
    if (val == '0'){ //หยดุหมุน  
  digitalWrite(motorPin1, LOW);  
  digitalWrite(motorPin2, LOW);  
  digitalWrite(motorPin3, LOW);  
  digitalWrite(motorPin4, LOW);  
  }        
}  
void counterclockwise (){  
  // 1  
  digitalWrite(motorPin1, HIGH);  
  digitalWrite(motorPin2, LOW);  
  digitalWrite(motorPin3, LOW);  
  digitalWrite(motorPin4, LOW);  
  delay(motorSpeed);  
  // 2  
  digitalWrite(motorPin1, LOW);  
  digitalWrite(motorPin2, HIGH);  
  digitalWrite(motorPin3, LOW);  
  digitalWrite(motorPin4, LOW);  
  delay (motorSpeed); 
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  // 3  
  digitalWrite(motorPin1, LOW);  
  digitalWrite(motorPin2, LOW);  
  digitalWrite(motorPin3, HIGH);  
  digitalWrite(motorPin4, LOW);  
  delay(motorSpeed);  
  // 4  
  digitalWrite(motorPin1, LOW);  
  digitalWrite(motorPin2, LOW);  
  digitalWrite(motorPin3, LOW);  
  digitalWrite(motorPin4, HIGH);  
  delay(motorSpeed);  
}  
void clockwise(){  
 // 1  
  digitalWrite(motorPin1, LOW);  
  digitalWrite(motorPin2, LOW);  
  digitalWrite(motorPin3, LOW);  
  digitalWrite(motorPin4, HIGH);  
  delay(motorSpeed);  
  // 2  
  digitalWrite(motorPin1, LOW);  
  digitalWrite(motorPin2, LOW);  
  digitalWrite(motorPin3, HIGH);  
  digitalWrite(motorPin4, LOW);  
  delay (motorSpeed);  
  // 3  
  digitalWrite(motorPin1, LOW);  
  digitalWrite(motorPin2, HIGH); 
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  digitalWrite(motorPin3, LOW);  
  digitalWrite(motorPin4, LOW);  
  delay(motorSpeed);  
  // 4  
  digitalWrite(motorPin1, HIGH);  
  digitalWrite(motorPin2, LOW);  
  digitalWrite(motorPin3, LOW);  
  digitalWrite(motorPin4, LOW);  
  delay(motorSpeed);  
} 

เปิด Serial Monitor ขึนมา  
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กาํหนดอตัราการส่งขอ้มูลให้ตรงกบัในโปรแกรม 

 

 
 

 

 พิมพ ์1 กด Send จะเห็นวา่สเตป็มอเตอร์ จะหมุนวนขวา โปรแกรมจะทาํการควบคุมการจ่ายไฟใหข้า IN1 

จากนนัจ่ายไฟ ให ้IN2 IN3 IN4 ตามลาํดบั จ่ายไฟทีละขา เพือดนัแกนสเตป็มอเตอร์ให้หมุน 

ต่อมา หากตอ้งการใหส้เตป็มอเตอร์หมุนกลบัทาง ให ้พิมพ ์2 กด Send จะเห็นวา่สเตป็มอเตอร์ จะหมุนวนซา้ย 

โปรแกรมจะทาํการควบคุมการจ่ายไฟใหข้า IN4 ก่อน จากนนัจ่ายไฟ ให ้IN3 IN2 IN1 ตามลาํดบั จะเห็นวา่ ถา้

เราตอ้งการให้หมุนกลบัทาง แค่จ่ายไฟ สเตป็แบบถอยหลงั ตามลาํดบั 

ต่อมา ถา้เราตอ้งการใหส้เตป็มอเตอร์หยดุหมุน ให ้พิมพ ์0 กด Send โปรแกรมจะหยดุจ่ายไฟใหข้ดลวดทุกตวั 
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 พิมพ ์1 กด Send จะเห็นวา่สเตป็มอเตอร์ จะหมุนวนขวา จ่ายไฟจาก IN1 ไป IN4 เป็นสเตป็ 
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 พิมพ ์2 กด Send จะเห็นวา่สเตป็มอเตอร์ จะหมุนวนซา้ย จ่ายไฟจาก IN4 ไป IN1 เป็นสเตป็ 

 

 
 

 พิมพ ์0 กด Send จะพบวา่สเตป็มอเตอร์ จะหยดุหมุน หยุดจ่ายไฟใหข้ดลวดทงัหมด 
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2. การหมุนแบบ Full Step 2เฟส ใชก้ารจ่ายไฟใหแ้ม่เหลก็ทีละ2ตวั เพือดนัใหแ้กนมอเตอร์หมุน หมุนเร็วกวา่ 1

เฟส จ่ายไฟทงัหมด 4 สเตป็ 

 

ต่ออุปกรณ์ตามรูปดา้นบน แลว้ อพัโหลดโคด้ดา้นล่างลงบอร์ด Arduino 

 
int motorPin1 = 8;// Blue   - 28BYJ48 pin 1  
int motorPin2 = 9;// Pink   - 28BYJ48 pin 2  
int motorPin3 = 10;// Yellow - 28BYJ48 pin 3  
int motorPin4 = 11;// Orange - 28BYJ48 pin 4  
int motorSpeed = 3;     //variable to set stepper speed  
char val = '0';  
void setup() {  
  //declare the motor pins as outputs  
  pinMode(motorPin1, OUTPUT);  
  pinMode(motorPin2, OUTPUT);  
  pinMode(motorPin3, OUTPUT);  
  pinMode(motorPin4, OUTPUT);  
  Serial.begin(9600);  
}  
void loop() {  
  if (Serial.available() > 0)  
  {  
    val = Serial.read();  
    Serial.println(val);  
  }  
  if (val == '1') {  
    counterclockwise();   //หมุนวนขวา  
  }  
  if (val == '2') {  
    clockwise(); //หมุนวนซา้ย 
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  }  
  if (val == '0') { //หยดุหมุน  
    digitalWrite(motorPin1, LOW);  
    digitalWrite(motorPin2, LOW);  
    digitalWrite(motorPin3, LOW);  
    digitalWrite(motorPin4, LOW);  
  }  
}  
void counterclockwise () {  
  // 1  
  digitalWrite(motorPin1, HIGH);  
  digitalWrite(motorPin2, LOW);  
  digitalWrite(motorPin3, LOW);  
  digitalWrite(motorPin4, HIGH);  
  delay(motorSpeed);  
  // 2  
  digitalWrite(motorPin1, HIGH);  
  digitalWrite(motorPin2, HIGH);  
  digitalWrite(motorPin3, LOW);  
  digitalWrite(motorPin4, LOW);  
  delay (motorSpeed);  
  // 3  
  digitalWrite(motorPin1, LOW);  
  digitalWrite(motorPin2, HIGH);  
  digitalWrite(motorPin3, HIGH);  
  digitalWrite(motorPin4, LOW);  
  delay(motorSpeed);  
  // 4  
  digitalWrite(motorPin1, LOW); 
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  digitalWrite(motorPin2, LOW);  
  digitalWrite(motorPin3, HIGH);  
  digitalWrite(motorPin4, HIGH);  
  delay(motorSpeed);  
}  
void clockwise() {  
  // 1  
  digitalWrite(motorPin1, LOW);  
  digitalWrite(motorPin2, LOW);  
  digitalWrite(motorPin3, HIGH);  
  digitalWrite(motorPin4, HIGH);  
  delay(motorSpeed);  
  // 2  
  digitalWrite(motorPin1, LOW);  
  digitalWrite(motorPin2, HIGH);  
  digitalWrite(motorPin3, HIGH);  
  digitalWrite(motorPin4, LOW);  
  delay (motorSpeed);  
  // 3  
  digitalWrite(motorPin1, HIGH);  
  digitalWrite(motorPin2, HIGH);  
  digitalWrite(motorPin3, LOW);  
  digitalWrite(motorPin4, LOW);  
  delay(motorSpeed);  
  // 4  
  digitalWrite(motorPin1, HIGH);  
  digitalWrite(motorPin2, LOW);  
  digitalWrite(motorPin3, LOW);  
  digitalWrite(motorPin4, HIGH); 
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  delay(motorSpeed);  
} 

 

เปิด Serial Monitor  

 
กาํหนดอตัราการส่งขอ้มูลให้ตรงกบัในโปรแกรม 
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 พิมพ ์1 กด Send จะพบวา่สเตป็มอเตอร์ จะหมุนวนขวา แต่จะหมุนเร็วกวา่ เฟส1 

 

 
 

 พิมพ ์2 กด Send จะเห็นวา่สเตป็มอเตอร์ จะหมุนวนซา้ย แต่จะหมุนเร็วกวา่ เฟส1 
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 พิมพ ์0 กด Send จะเห็นวา่สเตป็มอเตอร์ จะหยดุหมุน 
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3. การหมุนแบบ Half Step จะใชก้ารจ่ายไฟใหแ้ม่เหลก็ทีละ 2 ตวั และ ทีละ 1 ตวัสลบักนัไป เพือดนัใหแ้กน

มอเตอร์หมุน ตามรูปดา้นล่าง การหมุนจะชา้วา่ Full Step 1เฟส องศาการหมุนจะหมุนครึงหนึงของเฟส 1 ซึง

ความละเอียดกวา่ 

 

 

 

 

ต่ออุปกรณ์ตามรูปดา้นบน แลว้ อพัโหลดโคด้ดา้นล่างลงบอร์ด Arduino 

 
int motorPin1 = 8;// Blue   - 28BYJ48 pin 1  
int motorPin2 = 9;// Pink   - 28BYJ48 pin 2  
int motorPin3 = 10;// Yellow - 28BYJ48 pin 3  
int motorPin4 = 11;// Orange - 28BYJ48 pin 4  
int motorSpeed = 4;     //variable to set stepper speed  
char val = '0';  
void setup() {  
  //declare the motor pins as outputs  
  pinMode(motorPin1, OUTPUT);  
  pinMode(motorPin2, OUTPUT);  
  pinMode(motorPin3, OUTPUT);  
  pinMode(motorPin4, OUTPUT);  
  Serial.begin(9600); 
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}  
void loop() {  
  if (Serial.available() > 0)  
  {  
    val = Serial.read();  
    Serial.println(val);  
  }  
  if (val == '1') {  
    counterclockwise(); //หมุนวนขวา  
  }  
  if (val == '2') {  
    clockwise();  //หมุนวนซา้ย  
  }  
  if (val == '0') {  //หยดุหมุน  
    digitalWrite(motorPin1, LOW);  
    digitalWrite(motorPin2, LOW);  
    digitalWrite(motorPin3, LOW);  
    digitalWrite(motorPin4, LOW);  
  }  
}  
void counterclockwise () {  
  // 1  
  digitalWrite(motorPin1, HIGH);  
  digitalWrite(motorPin2, LOW);  
  digitalWrite(motorPin3, LOW);  
  digitalWrite(motorPin4, LOW);  
  delay(motorSpeed);  
  // 2  
  digitalWrite(motorPin1, HIGH); 
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  digitalWrite(motorPin2, HIGH);  
  digitalWrite(motorPin3, LOW);  
  digitalWrite(motorPin4, LOW);  
  delay (motorSpeed);  
  // 3  
  digitalWrite(motorPin1, LOW);  
  digitalWrite(motorPin2, HIGH);  
  digitalWrite(motorPin3, LOW);  
  digitalWrite(motorPin4, LOW);  
  delay(motorSpeed);  
  // 4  
  digitalWrite(motorPin1, LOW);  
  digitalWrite(motorPin2, HIGH);  
  digitalWrite(motorPin3, HIGH);  
  digitalWrite(motorPin4, LOW);  
  delay(motorSpeed);  
  // 5  
  digitalWrite(motorPin1, LOW);  
  digitalWrite(motorPin2, LOW);  
  digitalWrite(motorPin3, HIGH);  
  digitalWrite(motorPin4, LOW);  
  delay(motorSpeed);  
  // 6  
  digitalWrite(motorPin1, LOW);  
  digitalWrite(motorPin2, LOW);  
  digitalWrite(motorPin3, HIGH);  
  digitalWrite(motorPin4, HIGH);  
  delay (motorSpeed);  
  // 7 
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  digitalWrite(motorPin1, LOW);  
  digitalWrite(motorPin2, LOW);  
  digitalWrite(motorPin3, LOW);  
  digitalWrite(motorPin4, HIGH);  
  delay(motorSpeed);  
  // 8  
  digitalWrite(motorPin1, HIGH);  
  digitalWrite(motorPin2, LOW);  
  digitalWrite(motorPin3, LOW);  
  digitalWrite(motorPin4, HIGH);  
  delay(motorSpeed);  
}  
void clockwise() {  
  // 1  
  digitalWrite(motorPin4, HIGH);  
  digitalWrite(motorPin3, LOW);  
  digitalWrite(motorPin2, LOW);  
  digitalWrite(motorPin1, LOW);  
  delay(motorSpeed);  
  // 2  
  digitalWrite(motorPin4, HIGH);  
  digitalWrite(motorPin3, HIGH);  
  digitalWrite(motorPin2, LOW);  
  digitalWrite(motorPin1, LOW);  
  delay (motorSpeed);  
  // 3  
  digitalWrite(motorPin4, LOW);  
  digitalWrite(motorPin3, HIGH);  
  digitalWrite(motorPin2, LOW); 
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  digitalWrite(motorPin1, LOW);  
  delay(motorSpeed);  
  // 4  
  digitalWrite(motorPin4, LOW);  
  digitalWrite(motorPin3, HIGH);  
  digitalWrite(motorPin2, HIGH);  
  digitalWrite(motorPin1, LOW);  
  delay(motorSpeed);  
  // 5  
  digitalWrite(motorPin4, LOW);  
  digitalWrite(motorPin3, LOW);  
  digitalWrite(motorPin2, HIGH);  
  digitalWrite(motorPin1, LOW);  
  delay(motorSpeed);  
  // 6  
  digitalWrite(motorPin4, LOW);  
  digitalWrite(motorPin3, LOW);  
  digitalWrite(motorPin2, HIGH);  
  digitalWrite(motorPin1, HIGH);  
  delay (motorSpeed);  
  // 7  
  digitalWrite(motorPin4, LOW);  
  digitalWrite(motorPin3, LOW);  
  digitalWrite(motorPin2, LOW);  
  digitalWrite(motorPin1, HIGH);  
  delay(motorSpeed);  
  // 8  
  digitalWrite(motorPin4, HIGH);  
  digitalWrite(motorPin3, LOW); 
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  digitalWrite(motorPin2, LOW);  
  digitalWrite(motorPin1, HIGH);  
  delay(motorSpeed);  
} 

 

เปิด Serial Monitor 
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กาํหนดอตัราการส่งขอ้มูลให้ตรงกบัในโปรแกรม 

 

 
 

 พิมพ ์1 กด Send จะพบวา่สเตป็มอเตอร์ จะหมุนวนขวา  
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 พิมพ ์2 กด Send จะพบวา่สเตป็มอเตอร์ จะหมุนวนซา้ย  

 

 
 

 พิมพ ์0 กด Send จะพบวา่สเตป็มอเตอร์ หยดุหมุน 
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หุ่นยนต์เกบ็ลูกเทนนิสอตัโนมัติ 
 
  นกัเทนนิสหลายคนปัญหาเล็ก ๆ ในเวลาฝึก เนืองจากเวลานกัเทนนิสจะทาํการซ้อม ไม่ว่าจะเป็นซ้อม

เสิร์ฟ หรือการตีแบบปกติ แน่นอนว่าจาํเป็นตอ้งใชลู้กเทนนิสจาํนวนมาก ปัญหาทีตามมาก็คือลูกทีใชซ้้อมถูกตี

ออกไปจนหมด และตอ้งมานงัเสียเวลาเก็บลูกเป็นร้อย ๆ ลูกใส่ตะกร้า รวมไปถึงทาํให้เครืองเยน็และปวดหลงั

ได้อีกด้วย จึงมีสิงประดิษฐ์ทีพฒันาขึนเพือใช้ในการแกปั้ญหานี นันคือเครืองเก็บลูกเทนนิสทีมีลกัษณะเป็น

ปล่องใหญ่ ๆ ทีจะมีแรงลมดูดลูกเทนนิสเขา้ไปแบบอตัโนมติั แต่ก็ยงัจาํเป็นทีจะตอ้งใชแ้รงคนในการถือปล่องนี

ไปดูดทีละลูกอยูดี่ ซึงก็แกปั้ญหาไดไ้ม่ตรงจุดนกั 

แต่ ณ ตอนนีมีสิงประดิษฐ์ชินใหม่ทีใช้เทคโนโลยีขนัสูงกว่าเดิมในการจดัการกับการเก็บลูกนันคือหุ่นยนต์ 

Tennibot หรือหุ่นยนตเ์ก็บลูกเทนนิสอตัโนมติัซึงแตกต่างกบัปล่องเก็บลูกอย่างสินเชิง สําหรับทงัคนทีไม่อยาก

เก็บลูกเอง หรือไม่อยากจา้งเด็กเก็บบอลมาเพือเก็บแค่ในการซอ้มหรือการตีเล่น ๆ Tennibot  
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หุ่นยนต์ คืออะไร 

 
 

     หุ่นยนตห์รือ robot)คือเครืองจกัรกลชนิดหนึง มีลกัษณะโครงสร้างและรูปร่างแตกต่างกนั หุ่นยนตใ์นแต่ละ

ประเภทจะมีหนา้ทีการทาํงานในดา้นต่าง ๆ ตามการควบคุมโดยตรจากมนุษย ์การ ควบคุมระบบต่าง ๆ ในการ

สังงานระหว่างหุ่นยนตแ์ละมนุษย ์สามารถทาํไดโ้ดยทางออ้มและอตัโนมติั โดยทวัไปหุ่นยนตถ์ูกสร้างขึนเพือ

สําหรับงานทีมีความยากลาํบากเช่น งานสํารวจ งานทีทาํซําเดิม เป็นต้น ปัจจุบันเทคโนโลยีของหุ่นยนต์

เจริญกา้วหนา้อย่างรวดเร็ว เขา้มามีบทบาทกบัชีวิตของมนุษยใ์นดา้นต่าง ๆ เช่น ดา้นอุตสาหกรรมการผลิต ดา้น

การแพงานสาํรวจ หุ่นยนตที์ใชง้านในอวกาศ หรือแมแ้ต่หุ่นยนตที์ถูกสร้างขึนเพือเป็นเครืองเล่นของมนุษย ์ 

x หุ่นยนต ์แบ่งตาม ลกัษณะการใชง้าน 

     หุ่นยนต์ติดตังอยู่กบัที (fixed robot) หุ่นยนตที์ไม่สามารถเคลือนทีไปไหนไดด้ว้ยตวัเอง มีลกัษณะ

เป็นแขนกล สามารถขยบัและเคลือนไหวไดเ้ฉพาะแต่ละขอ้ต่อ ภายในตวัเองเท่านนั มกันาํไปใชใ้น

โรงงานอุตสาหกรรม เช่นโรงงานประกอบรถยนต ์งานเชือม งานพ่นสี 

 
หุ่นยนตช์นิดติดตงัอยูก่บัที Fix Robot 
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(ใชใ้นโรงงานอุตสาหกรรม งานประกอบ Assembly,งานเชือม,งานพ่นสี) 

 

 

     หุ่นยนต์ชนิดทีเคลือนทีได้ (mobile robot) สามารเคลือนทีไปไหนมาไหนไดด้ว้ยตวัเอง โดยการใช้ลอ้หรือ

การใช้ขา เช่นหุ่นยนต์สํารวจดาวองัคาร ขององค์การนาซ่าปัจจุบนัมีการพฒันาหุ่นยนต์ให้มีลกัษณะเป็นสัตว์

เลียงอย่างสุนขั เช่น หุ่นยนต ์IBO ของบริษทัโซนี หรือแมก้ระทงัมีการพฒันาหุ่นยนตใ์ห้สามารถเคลือนทีแบบ

สองขาไดอ้ยา่ง มนุษย ์ 

 
หุ่นยนตเ์คลือนทีไดแ้บบใชล้อ้ Wheel 

 

 
 

หุ่นยนตเ์คลือนทีไดแ้บบใชข้า 
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วิธีการดําเนินการทําโครงงาน 

หลกัการทํางานและแนวคิดการทํางานของเครือง 

เก็บลูกเทนนิส แบ่งไดเ้ป็น  ส่วน คือ 

.การทาํงานของชุดเก็บ จะทาํงานโดยการหมุนของใบพดัลาํเลียง มีการหมุนตามเขม็นาฬิกา มว้นลูก 

เทนนิสเขา้หาตวัเครือง โดยมีโลหะแผน่เรียบรองอยูด่า้นล่างของทางลาํเลียง ในลกัษณะขนานกนัความ 

ห่างประมาณ  ลูกเทนนิส หรือ .  ซม.  แลว้ลูกเทนนิสจะไหลตามกลไกและตกลงในภาชนะรองรับทีจดัทาํ

ไว ้ซึงสามารถเก็บไดม้ากกวา่ ลูก โดยทาํงานจากชุดส่งกาํลงั โดยมีมอเตอร์ขบัเคลือนใบพดัใหห้มุน แสดงใน 

ภาพที 1 

 

ภาพที 1 ชุดปัด 
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.ชุดตวัส่งกาํลงั ประกอบดว้ยมอเตอร์ Step motor เป็นตวัเก็บประจุไฟฟ้าและจ่ายกระแสไฟฟ้านอกจากนียงัมี

เครืองชาร์จแบตเตอรีไวส้าํรอง ในกรณีมีเหตุขดัขอ้งจากการทาํงานของหุ่นยนต์ 

3.ชุดตะกร้ารับลูก มีตะกร้ารองรับลูกทีเก็บซึงวางอยูใ่นส่วนทา้ยสุดของตวัหุ่นยนต ์สามารถบรรจุลูกเทนนิส 

ไดถึ้ง -  ลูกต่อการเก็บแต่ละครัง นอกจากนียงัมีช่วยในการยกตะกร้าเพือถ่ายเทลูกเทนนิสไปยงัภาชนะเก็บ  

ดาํเนินการศึกษาเกียวกบัหลกัการทาํงาน รูปแบบ  และการจดัวางอุปกรณ์และรวบรวมขอ้มูลพืนฐาน 

ไดแ้ก่ 

ชุดส่งกําลังทีใช้ขับเคลือนรถหุ่นยนต์เก็บลูกเทนนิส ซึงขอบเขตของโครงงานคือ เมือเก็บครบ 20 ลูก 

สังงานใหก้ลบัมายงัตาํแหน่งเดิม มอเตอร์จึงตอ้งมีEncoderเพือใหก้ลบัมายงัตาํแหน่งเดิมได ้

จึงเลือกใชเ้ป็น Step Motor NEMA23 (23KM-C051-07V) 
 

 
ภาพที 2 Step Motor NEMA23 (23KM-C051-07V) 

Step Motor NEMA23 (23KM-C051-07V) 

ชุดส่งกาํลงัชุดลาํเลยีง มอเตอร ์12Vdc สาํหรบัสง่กาํลงัใหช้ดุปัดหมนุลกูเทนนิสขนึไปได ้

 

ภาพที 3 มอเตอร์ 12Vdc 
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การออกแบบโครงสร้าง  

โครงสร้างของรถส่วนทีรองรับชุดส่งกําลัง โครงสร้างชุดควบคุม และกระบะใส่ลูกเทนนิส 

ไดแ้ก่ 

โครงเหลก็ฐานรถ เลือกใชโ้ครงเหลก็กล่องเนืองจาก จดัหาไดง้่าย ราคาถูก แขง็แรง นาํหนกัเบา ขึนรูปชินงานไดง้่าย 

 

 

 

ภาพที 4 โครงเหลก็ฐานรถ 

ชุดอะคริลิก มีสองส่วน ไดแ้ก่ 

แผ่นรองรับอุปกรณ์ต่างๆ อะคริลิกแผน่สีเหลียมขนาด 300x470 มิลลิเมตร 

 

 

ภาพที 5 อะคริลิกแผน่สีเหลียมขนาด 300x470 มิลลิเมตร 
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แผ่นกนัเพือให้ลูกเคลือนทีตรงไปยังกระบะ และรองรับเสาทีใช้ติดตังกล่องชุดคอนโทรล 

-อะคริลิกรูปสีเหลียมผืนผา้ จาํนวนสองแผน่  

 

 

ภาพที 6 อะคริลิกรูปสีเหลียมผืนผา้ 

ล้อ สําหรับขบัเคลือนหุ่นยนต์ติดตงักบั Step Motor NEMA23 (23KM-C051-07V) ลอ้เส้นผ่านศูนยก์ลางขนาด 

140 มิลลิเมตร 

 

 

ภาพที 7 ลอ้สาํหรับขบัเคลือนหุ่นยนต ์

โครงสร้างของกระบะทีรองรับลูกเทนนิสสํานวน20ลูก 
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-ตดัอะคริลิกรูปสีเหลียมผืนผา้ขนาด  มิลลิเมตร สองแผน่  

-ตดัอะคริลิกรูปสีเหลียมผืนผา้สองแผน่ หนึงแผน่ตดัช่องสีเหลียมเพือใหลู้กเทนนิสเคลือนทีเขา้ได ้

-ตดัอะคริลิกรูปสีเหลียมผืนผา้ มิลลิเมตร  

จากนนัประกอบเพือวางสวมช่องโครงเหลก็ทีตดัไวส้าํหรับรองรับกระบะเก็บลูกเทนนิส 

 

ภาพที 8 โครงสร้างของกระบะทีรองรับลูกเทนนิสจาํนวน20ลูก 

โครงสร้างรองรับชุดลาํเลยีงและชุดควบคุม ประกอบไปดว้ย 

อลูมิเนียมรองรับชุดลาํเลยีงและชุดควบคุม  

อะลูมิเนียมยาว 420มิลลิเมตร จาํนวนสองชินและอลูมิเนียมจาํนวนหนึงชิน 

 

 

ภาพที 9 อะลูมิเนียมยาวขนาด 420 มิลลิเมตร 

ประกอบเชือมต่อระหวา่งเสาเหลก็รูรองรับชุดควบคุมและเพลาทีสวมกบัใบปัดลูกเทนนิส 
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เสาเหลก็รูรองรับชุดคอนโทรล ซึงประกอบติดระหวา่งแผน่อะคริลิกของชุดคอนโทรลและอลูมิเนียม 

ลวดสปริงสองข้าง ประกอบติดกันระหว่างชุดกล้ามปูลาํเลียงลูกเทนนิสและอะลูมิเนียม เพือรับนําหนักที

อลูมิเนียมยาวออกมานอกตวัรถถา้งหนา้ และป้องกนัลูกเทนนิสกระแทกกบัชุดปัด 

แผ่นสําหรับรองรับชุดส่งกําลังใบปัดลูกเทนนิส ประกอบติดกบัอะลูมิเนียม ซึงควรมีนาํหนกัทีเบาจึงเลือกใชไ้ม้

อดัขาว 

 

ภาพที 10 แผน่สาํหรับรองรับชุดส่งกาํลงัใบปัดลูกเทนนิl 

การออกแบบชุดลาํเลยีง 

กล้ามปู ออกแบบใหมี้ลกัษณะเป็นสามเหลียมมุมฉาก เพือบงัคบัใหลู้กเทนนิสเคลือนทีเขา้มายงัใบปัดไดง้่าย 

ใบปัดลูกเทนนิส รูปสีเหลียมผืนผา้สองแผ่นประกอบติดกบัเพลาทีเชือมต่อกบัมอเตอร์สําหรับส่งกาํลงัปัดลูก

เทนนิส 
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ภาพที 11 ใบปัดลูกเทนนิส 

หน้ารถทีชันลงมา  เพือใหลู้กเทนนิสถูกปัดส่งขึนไปยงัช่องลาํเลียงบนตวัรถได ้

 

ภาพที 12 หนา้รถทีชนัลงมา 

การออกแบบระบบควบคุม 

1.จ่ายไฟดว้ยแบตเตอร์รีลิเทียมไอออน 12VDC 6000 mah เนืองจากตน้กาํลงัขบัเคลือนหุ่นยนตแ์ละขบัเคลือนชุด

ใบปัด รับไฟที11.1v และ12v ตามลาํดบั 

2.ควบคุมสเตปมอเตอร์ Step Motor NEMA23 (23KM-C051-07V)ดว้ย TB6560  จาํนวoสองชุด 

3.ใชs้tep dawn ในการลดแรงดนั  

4.ใชบ้อร์ดaduino ใส่ชือรุ่นให้ครบ ควบคุมระบบสําหรับความตอ้งการเคลือนทีลกัษณะเป็นฟันปลา เมือเก็บลูก

เทนนิสครบ20ลูกกลบัมายงัจุดเดิม และรับค่าจากเซนเซอร์จบัวตัถุจากนนัสังงานมอเตอร์ชุดปัดทาํงาน 
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ภาพที 13 ระบบควบคุม 

การขึนรูปชินงาน 

วสัดุหลกัของชินงานประกอบดว้ย อะคริลิกและอะลูมิเนียม เนืองจาก จดัหาและขึนรูปไดง้่าย แขง็แรง สวยงาม  

โครงสร้างของรถส่วนทีรองรับชุดส่งกาํลงั โครงสร้างชุดควบคุม และกระบะใส่ลูกเทนนิส  

ตดัและเชือมให้ได้ขนาด 300 x 500 มิลลิเมตร แบ่งเป็นสองส่วน ส่วนลาํเลียง จากนันตดัช่องตรง เพือให้ลูก

เทนนิสเคลือนทีไปยงักระบะขา้งหลงัได ้

โครงสร้างของกระบะทีรองรับลูกเทนนิสํานวน20ลูก 



39 
 

 

ภาพที 14 โครงเหลก็ฐานรถ 

ชุดอะคริลิก มีสองส่วน  

                

 

ภาพที 15 แผน่รองรับอุปกรณ์ต่างๆและแผน่กนั 

ไดแ้ก่  

แผ่นรองรับอุปกรณ์ต่างๆ ตดัอะคริลิกแผน่สีเหลียมขนาด 300x470 มิลลิเมตร 

แผ่นกนัเพือให้ลูกเคลือนทีตรงไปยังกระบะ และรองรับเสาทีใช้ติดตังกล่องชุดคอนโทรล 

แผ่นรองรบัอปุกรณต์่างๆ 

แผ่นกนัเพอืใหล้กูเคลือนทตีรงไป

ยงักระบะ และรองรบัเสาทใีช้

ติดตงักล่องชดุคอนโทรล 
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ตดัแผน่สีเหลียมผืนผา้จาํนวนสองชิน แต่ละชินตดัช่องสีเหลียมเพือวางมอเตอร์ทีถูกยดึกบัโครงเหลก็กล่อง  

โครงสร้างของกระบะทีรองรับลูกเทนนิสํานวน20ลูก 

-ตดัฟิวเจอร์บอร์ดสีเหลียมผืนผา้ สองแผน่ 

-ตดัฟิวเจอร์บอร์ดรูปสีเหลียมผืนผา้ สองแผน่ หนึงแผน่ตดัช่องสีเหลียมเพือใหลู้กเทนนิสเคลือนทีเขา้ได ้

-ตดัฟิวเจอร์บอร์ด  

จากนนัประกอบเพือวางสวมช่องโครงเหลก็ทีตดัไวส้าํหรับรองรับกระบะเก็บลูกเทนนิส 

 
ภาพที 16 กระบะรองรับลูกเทนนิสาํนวน20ลูก 

ล้อ ลอ้พลาสติกขนาดเส้นผ่านศูนยก์ลาง 140 มิลลิเมตร พนัรอบดว้ยยางในรถจกัรยานยนต์ เจาะรูเพือยึดระหว่าง

ลอ้และเพลาของ Step Motor NEMA23 (23KM-C051-07V) 
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ภาพที 17 ลอ้ขบัเคลือนหุ่นยนตเ์ก็บลูกเทนนิส 

โครงสร้างรองรับชุดลาํเลยีงและชุดควบคุม ประกอบไปดว้ย 

อลูมิเนียมรองรับชุดลาํเลยีงและชุดควบคุม  

ตดัอะลูมิเนียมยาว 420มิลลิเมตร จาํนวนสองชินและอลูมิเนียมอีกหนึงชิน ประกอบเชือมต่อระหว่างเสาเหล็กรู

รองรับชุดควบคุมและเพลาทีสวมกบัใบปัดลูกเทนนิส 

 

ภาพที 18 อลูมิเนียมรองรับชุดลาํเลียงและชุดควบคุม 
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เสาเหล็กรูรองรับชุดคอนโทรล  ซึงประกอบติดระหว่างแผ่นอะคริลิกทีรองรับชุดคอนโทรลและอลูมิเนียม ดดั

เหลก็รูเป็นฉากดงัภาพ 

 

ภาพทิ 19 เสาเหลก็รูรองรับชุดคอนโทรล 

 

ลวดสปริงสองข้าง ตัดลวดสปริงยาว มิลลิเมตร ประกอบติดกันระหว่างชุดกล้ามปูลาํเลียงลูกเทนนิสและ

อะลูมิเนียม เพือรับนาํหนกัทีอลูมิเนียมยาวออกมานอกตวัรถถา้งหนา้ รวมถึงป้องกนัลูกเทนนิสชุดกบัใบปัด 

 

 

 

 

 

 

ภาพที 20 ลวดสปริงสองขา้ง 
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แผ่นไม้อัดขาวสําหรับรองรับชุดส่งกําลังใบปัดลูกเทนนิส ประกอบติดกับอะลูมิเนียม  ตดัแผ่นไมอ้ดัขาว สอง

แผน่ อีกหนึงแผน่เจาะสาํหรับสวมมอเตอร์ 12vdc    

 

ภาพที 21 แผน่ไมอ้ดัขาวสาํหรับรองรับชุดส่งกาํลงัใบปัดลูกเทนนิส 

แผ่นอะคริลกิรองรับชุดคอนโทรล ตดัแผน่อะคริลิก เจาะรูสาํหรับยดึกบัอะลูมิเนียม 

ชุดลาํเลียงลูกเทนนิส 

กล้ามปู ใชเ้หลก็รู ขา้งละสองชิน ดดัตามภาพ 

ภาพที 22 กลา้มปู 
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ใบปัดลูกเทนนิส ตดัไมอ้ดัขาวสองชิน 

 

ภาพที 23 ใบปัดลูกเทนนิส 

แผ่นอะคริลกิหน้ารถช่วยส่งลูกเทนนิส  เพือใหลู้กเทนนิสถูกปัดส่งขึนไปยงัช่องลาํเลียงบนตวัรถได ้ตดัอะคริลิก 

จากนนัตดัเหลก็รู สองชินยดึเหลก็รูเขา้กบัโครงเหลก็ของรถ 

 

ภาพที 24 แผน่อะคริลิกหนา้รถช่วยส่งลูกเทนนิส 
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ผลการทดลองและวิเคราะห์ผล 
 

ตารางที 1 ผลการทดลอง 

 
การทดลอง (ครังที) จาํนวน(ลูก) กลบัจุดเริมตน้/ไม่กลบัจุดเริมตน้ 

1 10 ไม่กลบัจุดเริมตน้ 
2 8 กลบัจุดเริมตน้ 

3 9 กลบัจุดเริมตน้ 

                                                        

สรุปและข้อเสนอแนะ 
      จากการทาํการทดลอง พบว่ากระบะบรรจุลูกเทนนิสไม่เพียงพอสําหรับจาํนวน20ลูก ทาํให้ไดมี้การต่อเติม

โครงเหลก็กล่องในส่วนรองรับกระบะและกระบะบรรจุใหมี้ขนาดเพียงพอ   

      ปัณหาทีประสบจากการทดลองคือSTEP MOTOR MODEL NEMA 23 ไม่สามารถขบัเคลือนหุ่นยนต์ได้ 

เกิดจากการต่อเติมดงักล่าว ซึงทาํใหน้าํหนกัหุ่นยนตเ์พิมขึน 

      การแกปั้ณหาคือ ปรับเปลียนวสัดุใหมี้นาํหนกัลดลง โดยเปลียนจากโครงเหลก็กล่องเป็นอลูมิเนียมฉากขนาด

บาง 
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 [1] Contact information,  
URL:https://store.tennibot.com/4360536136/checkouts/075d42919f1b64d71de8eefe4cd8a28c?skip_shopify_pay
=true,access on 08/10/2019. 
[2] Tennibot: The World’s First Robotic Tennis Ball Collector,URL: 
https://www.kickstarter.com/projects/770435035/tennibot-the-worlds-first-robotic-tennis-ball-

coll?utm_source=Silicon%20Valley%20Robotics&utm_medium=Silicon%20Valley%20Robotics&utm_campaign=Si

licon%20Valley%20Robotics&fbclid=IwAR0wv3oFZHmR0MVMOu-99C1UNHPKOqaqKSvJGe-

Rv3L0ND8M7ODDXWdczNQ , access on 08/10/2019 
[3] มอเตอรขับเคลื่อนหุนยนตhttp://www.thairoboshop.com/product/199/step-motor-nema23-23km-c051-07v  
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ภาคผนวก 

ตารางที 2 คุณสมบัติ 
 

x STEP MOTOR MODEL NEMA 23 

 

 

STEP MOTOR MODEL NEMA 23 

- 6 WIRES 

- CAN BE SET HIGH TORQUE (4 CLASSIC 

WIRE) OR HI Speed 

- THE MOST POPULAR MOTOR USED IN 

ROBOTICA And CNC 

- USE MODEL CONNECTOR, INCLUDED 

- SHIPPING SCHEME CONNECTION FOR 

ALL CONFIGURA?AOES, PLEASE 

REQUEST BY EMAIL WHICH DRIVER 

UTILIZING, The DATASHHET CAN BE 

DOWNLOADED IN PROPIO 

ANNOUNCEMENT 

- TORQUE 9.9 KG / f - STEP 1.8  DEGREES 

- ALL VERY YOUNG, THE ENGINES ARE 

TESTED BEFORE SHIPPING, ASSURANCE 

OF PERFECT WORKING, 

- PHOTOS AND VIDEO PRODUCT 
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- ONLY 64.00 WITH FREE SHIPPING FOR 

ALL BRAZIL, 

- NOW WITH TOAST 

CHOOSE THE TOAST 

2 METERS PER TERM WHITE MOTOR 

retractable (1 meter 3MM / 1 METRO 6 MM) 

or 1 PAIR OF BEARING Flanged 6X15MM 

FOR MOTOR, HAVE ALSO thermoplastic 

BALLS INOX CORROSION, IDEAL FOR 

APPLICATIONS watering 

SPECIFICATIONS: 

MOTOR MINEBEA 23KM-C051-07V 

(CUSTOM MADE) THIS ENGINE WAS 

MADE FOR INDUSTRIAL APPLICATIONS, 

24 X 7 X 365, GREAT !!!!!!! 

Techniques information from the internet, 

- Voltage Motor: 4.0 V - 

- Current / Phase: 2.0A  - 

- Resistance / Phase: 2.0 Ohm 

- Inductance / Phase: 4.4 mM 

- Holding torque: 980 mNm min. 
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- Dynamic torque at 600pps: 869 mNm ref. 

- DIAMETER SHAFT 6MM / TYPE 

CILINDRICA 

- LENGTH 23MM SHAFT 

CODE OF WIRES: 

RED: + A 

BLACK: COM 

AMERELO: - A 

BLUE: B + 

WHITE: B COM 

ORANGE: -B 

CONNECTION 4-WIRE, CLASSIC HI 

TORQUE 

RED / marelo 

BLUE / ORANGE 
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x TB6560 3A Stepper Motor Driver 

 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

TB6560 3A Stepper Motor Driver เป็นโมดูลที

ใชใ้นการขบั Stepper Motor สามารถกาํหนดค่า

การทาํงานโดยทาํการปรับสวิตช ์สามารถทาํงาน 

 

ได ้5-24 VDC, 0.3-3A  

 

x Rated maximum output: ± 3A, peak 

3.5A. 

x Working voltage DC 10V-35V. 

Recommended to use a switching 

power supply DC24V power supply. 

x Using the Toshiba TB6560AHQ new 

original chip with low voltage 

shutdown, overheating stop and over 

current protection circuit to ensure 

optimal performance. 

x For two-phase within 42,57 stepping 

3A / four-phase / of line four / six-wire 

stepper motor, and is not suitable for 

more than 3A stepper motor. 

Automatic half current function. 

x 6N137 high-speed optical coupling, 

guarantee high speed without losing 

step. 

x Subdivision: whole step, half-step, step 

1/8, 1/16 step, a maximum of 16 

Subdivisions. 
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Interfaces: 
 

x +5-24V, GND :: The power supply for 

motor 

x A+ A- :: Motor phase A 

x B+ B- :: Motor phase B 

x CLK+ CLK- :: Pulse positive and 

negative 

x CW+ CW- :: Direction positive and 

negative 

x EN+ EN- :: Enable positive and 

negative 

x TB6560 3A Stepper Motor Driver 
Specification: 

x Working Voltage: 5-24 VDC 

x Signal TTL Logic 

x 3A Max Current Peck and Continues 

x Switch Mode Running Current 
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x LM2596 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LM2596 

ผลิตภณัฑนี์ adopts ความถีการสลบั 150KHz, 

รุ่นทีสองของการเปลียนเทคโนโลยแีหล่งจ่ายไฟ

, ซึงมีขอ้ดีของการใชพ้ลงังานตาํและมี

ประสิทธิภาพสูง. 

สิงอาํนวยความสะดวก: ช่วงแรงดนัอินพุต: 4 

40VDC. ช่วงแรงดนัไฟฟ้าเอาทพ์ุท: 1.ปรับได ้

25-37DC. ปัจจุบนัการส่งออก: สถานะคงที2A 

(สูงสุด 3A.); ช่วงโวลตมิ์เตอร์: 0ถึง 40V, 

ขอ้ผิดพลาด +-0.1. การป้องกนัการกลบัขวั

สัญญาณ. ในฟังกช์นัป้องกนัสันผลผลิต. ใน

ฟังกช์นั dowen ปิดความร้อน. หลอดโวลต์

มิเตอร์จอแสดงผลดิจิตอลความแม่นยาํเป็น

ฟังกช์นัปรับไดส้ามารถมุ่งเป้าไปทีมลัติมิเตอร์

ของคุณเพือปรับความถูกตอ้ง. การใชค้วามถีใน

การสันสะเทือนภายใน150KHz มีขอ้ดีของการ

ใชพ้ลงังานตาํและมีประสิทธิภาพสูง. 

ขอ้มูลจาํเพาะ: ปริมาณ: 1 ชิน ช่วงแรงดนัอินพุต: 

4 40VDC ช่วงแรงดนัไฟฟ้าเอาทพ์ุท: 1.ปรับได ้

25-37DC ปัจจุบนัการส่งออก: 2A ช่วงโวลต์

มิเตอร์: 0ถึง 40V, ขอ้ผิดพลาด +-0.1V สลบั

ความถี: 150kHz ขนาดของแพคเกจ: 75 * 35 * 

35 มม. / 2.95 * 1.38 * 1.ใน 38 นาํหนกัหีบห่อ: 

27 กรัม / 0.95ounces หมายเหตุ: 1.เนืองจาก

หนา้จอแสดงผลแตกและผลแสง สีของสินคา้

จริงอาจจะแตกต่างจากสีทีแสดงในภาพ. 2.โปรด

ใหน้อ้ยวดัเบียงเบนเนืองจากการวดัดว้ยตนเอง. 
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x ชุดลาํเลียงลูกเทนนิส 

 

 

 

ชุดลาํเลียงลูกเทนนิส ลาํเลียงไดจ้าํนวนสูงสุด1

ลูกต่อครัง  

 

x กระบะบรรจุลูกเทนนิส 

 

 

  

บรรจุลูกเทนนิสสูงสุด20ลูก 
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ประวัติดําเนินโครงงาน 

ชือผูจ้ดัทาํโครงงานคนที   

ชือ-สกุล                                      นางสาววิศนี แกว้แสน  

รหสันกัศึกษา                               B6023027 

วนั  เดือน  ปีเกิด                           22  ธนัวาคม  

สถานทีเกิด                                   โรงพยาบาลกลาง กรุงเทพมหานคร 

สถานทีอยูปั่จจุบนั                         1/48 ซอยอ่อนนุช  แยก  แขวงสวนหลวง  

เขตสวนหลวง     กรุงเทพมหานคร 

ชือผูจ้ดัทาํโครงงานคนที  

ชือ-สกุล                                         นางสาวปานชนก พยงุดี 

รหสันกัศึกษา                                 B6023263 

วนั  เดือน  ปีเกิด                             7 พฤศจิกายน  

สถานทีเกิด                                     โรงพยาบาลปราสาท 

สถานทีอยูปั่จจุบนั                           ม.  ต.ตานี อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ 

ชือผูจ้ดัทาํโครงงานคนที  

ชือ-สกุล                                          นายกิตติศกัดิ กมลวทัน์ 

รหสันกัศึกษา                                 B5828463 

วนั  เดือน  ปีเกิด                              24 มีนาคม  
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สถานทีเกิด                                      นครราชสีมา 

สถานทีอยูปั่จจุบนั                           12/8 ร้านไส้กรอกภูหลวง ซอย ตรอกจนัทน์ ถนน จนัทน์ ต.ในเมือง อ. เมือง      

จ.นครราชสีมา 30000 
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