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บทคัดย่อ 
 

           ปริญญานิพนธ์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนารถตัดหญ้าควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์ ซึ่งเป็นรถตัด
หญ้าใช้เครื่องยนต์แก๊สโซลีน ขนาด 3.5 แรงม้า ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ สร้างขึ้นมาเพื่อท าการตัดหญ้าใน
สวนหย่อมหรือสนามหญ้าหน้าบ้านให้มีความสะดวกสบายต่อผู้ใช้งานมากขึ้นกว่าเดิม ซึ่งรถตัดหญ้านี้จะ
มีการบังคับควบคุมแบบไร้สายเป็นแบบขับเคลื่อนล้อหลัง สามารถควบคุมได้รัศมีไม่เกิน 70 เมตร 
ระยะเวลาในการตัดหญ้าไม่เกิน 90 นาที โดยมีการประเมินความสอดคล้องทางด้านวัตถุประสงค์ในการ
สร้างรถตัดหญ้าควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์ และวัตถุประสงค์ทางด้านการน าไปใช้งานของรถตัดหญ้า
ควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์ ได้ให้ผู้เชี่ยวชาญจ านวน 15 คน น ารถตัดหญ้าควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์ไป
ประเมินคุณภาพในการตัดหญ้า โดยใช้แบบสอบถามความคิดเห็นหลังจากท่ีผู้วิจัยได้ท าการสาธิตการใช้
งาน ได้ผลจากการประเมินความเห็นของผู้เชี่ยวชาญในด้านคุณภาพของรถตัดหญ้าควบคุมด้วย
คอมพิวเตอร์ ผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นสอดคล้องกันว่ารถตัดหญ้าควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์น าไปตัดหญ้า
ได้ มีคุณภาพท่ีค่า IOC 0.74 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ จึงกล่าวได้ว่ารถตัดหญ้าควบคุมด้วย
คอมพิวเตอร์ท่ีผู้วิจัยได้สร้างขึ้นนี้ ผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นสอดคล้องกันว่ามีคุณภาพ และเป็นไปตาม
สมมติฐานการวิจัย สามารถน ารถตัดหญ้าควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์นี้ไปใช้ได้ตรงตามวัตถุประสงค์ 
 
 
 

ค าส าคัญ  :  รถตัดหญ้า / คอมพิวเตอร์ / เครื่องยนต์แก๊สโซลีน / มอเตอร์/รีโมทคอนโทรล/การควบคุม 
                แบบไร้สาย 
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Abstract 
 

         This thesis aims to develop a computer-controlled vehicles, lawn mowers. The grass is 
cut using a 3.5-horsepower gasoline engine-driven motor. Designed to make mowing the lawn 
or garden in front of the house that is comfortable to use than ever before. Can be controlled 
within less than 70 meters in length, cutting grass, no more than 90 minutes, with the objective 
of consistency in a computer controlled vehicle cut grass. The purpose of the implementation of 
the mower is controlled by computer. The experts consisted of 15 people who have experienced 
that mowing the lawn is controlled by a computer to evaluate the quality of cut grass. The 
survey comments were made after the demonstration. The results of the assessment of experts 
in the quality of cut is controlled by a computer. Experts have agreed that the grass is cut by 
computer control to cut the grass. Quality, the IOC 0.74, which is a predetermined threshold. It 
is said that the cut is controlled by a computer researcher has created. Experts have agreed 
that quality. And according to the hypothesis. Vehicle can be controlled by computer to cut the 
grass for a particular purpose. 
 
Keywords : Lawn mower / Computer / Gasoline engine / Motor / Remote control / Wireless. 
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อาจารย์ท่ีปรึกษาหลัก อาจารย์ยศพนธ์ อินทรจันทร์ และอาจารย์พรชัย ปิ่นสุวรรณ ท่ีกรุณาให้ค าปรึกษา
แนะน าแนวทางท่ีถูกต้อง และข้อคิดเห็นต่างๆ ในการวิจัยมาโดยตลอด  ผู้วิจัยรู้สึกซาบซึ้งเป็นอย่างยิ่ง  
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แก้ไขเครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยให้มีคุณภาพ ท่ีให้ความกรุณาในการวิจารณ์ผลงานท าให้งานวิจัยมีความ
สมบูรณ์ยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังได้รับความอนุเคราะห์จากท่าน ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย  
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บูรพาจารย์  และผู้มีพระคุณทุกท่านท้ังในอดีตและปัจจุบันที่ท าให้ข้าพเจ้าเป็นผู้มีการศึกษา  และประสบ
ความส าเร็จมาจนตราบเท่าทุกวันนี้                                                                                                
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บทที ่1 

 
บทน ำ 

 
1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ  

      
           ประเทศไทยมีลักษณะภูมิประเทศแบบร้อนชื้นเหมาะกับการท าเกษตรกรรม มีพื้นดินอุดม
สมบูรณ์ปกคลุมไปด้วยวัชพืช เช่น หญ้า ท่ีนิยมน าหญ้ามาปลูกเพื่อปกคลุมรักษาหน้าดิน ในปัจจุบันคน
หันมาใส่ใจเรื่องการรักษาสิ่งแวดล้อมและนิยมน าหญ้ามาปลูกตามสถานท่ีอาคาร บ้านเรือนต่างๆ หรือ
น ามาปลูกในสนามกีฬา เช่น สนามเด็กเล่น สนามฟุตบอล ท่ีมีการเพิ่มจ านวนขึ้นอย่างรวดเร็ว เนื่องจาก
สมัยปัจจุบันการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีทางด้านสิ่งอ านวยความสะดวกได้ถูกพัฒนาขึ้นอย่างรวดเร็ว
เพื่อเพิ่มความสะดวกสบายให้กับมนุษย์ โดยเฉพาะเครื่องตัดหญ้าท่ีมีการผลิตออกมาใช้กันอย่าง
แพร่หลายมีรูปแบบท่ีแตกต่างกันไปตามความเหมาะสมต่อการใช้งาน การใช้เครื่องตัดหญ้าแบบเดิมๆ ท่ี
มีขายกันอยู่ตามท้องตลาด ผู้ท่ีใช้เครื่องต้องใช้วิธีการเข็น และ วิธีการสะพานเครื่องตัดหญ้าท่ามกลาง
แสงแดดท่ีร้อนขึ้นทุกวันจากผลกระทบจากภาวะโลกร้อน   
    เครื่องยนต์เล็กเป็นเครื่องยนต์ชนิดหนึ่ง ที่เรียกว่าเครื่องยนต์เล็กเนื่องจากตัวเครื่องยนต์มีขนาด
เล็ก ทั้งนี้เพื่อสะดวกต่อการเคลื่อนย้ายและการใช้งาน เครื่องยนต์เล็กสามารถท างานให้เราได้หลายอย่าง
ในด้านต่างๆในต่างประเทศได้มีการน าเครื่องยนต์เล็กมาใช้ในงานต่างๆ มาเป็นเวลานานแล้วท้ังในงาน
ทางด้านเกษตรกรรม อุตสาหกรรมและอื่นๆ เช่น เครื่องตัดหญ้าสนาม เครื่องพ่นสารเคมี เลื่อยยนต์ และ  
ในปัจจุบันโปรแกรมคอมพิวเตอร์ก็ได้มีบทบาทอย่างมากในการใช้ควบคุมเครื่องจักรกลต่าง ๆ  โดยปกติ
แล้วเขียนโดยโปรแกรมเมอร์ หรือไม่ก็สร้างโดยโปรแกรมอื่น โปรแกรมคอมพิวเตอร์ชุดหนึ่ง ๆ อาจเขียน
ขึ้นด้วยระบบรหัส หรือท่ีเรียกว่า ภาษาเครื่อง ซึ่งมักเขียนได้ยากและเหมาะกับช่างเทคนิคเฉพาะทาง 
ภายหลังจึงได้มีการสร้างภาษาโปรแกรมท่ีใกล้เคียงภาษามนุษย์มากขึ้น เช่น ภาษาแอสเซมบลี 
(Assembly) ภาษาซี (C) ภาษาโคบอล (COBOL) ภาษาเบสิก (BASIC) ภาษาจาวา เป็นต้น  
           เมื่อพิจารณาการน าเครื่องยนต์เล็กมาใช้งานในด้านต่างๆแล้วยังใช้คนเป็นผู้ควบคุมอย่างใกล้ชิด 
เช่น เครื่องตัดหญ้า จากการศึกษาเครื่องตัดหญ้าผู้วิจัยสนใจท่ีจะศึกษาค้นคว้าหาวิธีท่ีจะใช้เทคโนโลยีมา
ประยุกต์ใช้เพื่อช่วยในการควบคุมการท างานของรถตัดหญ้ามาใช้ตัดหญ้าโดยการควบคุมด้วย
คอมพิวเตอร์ผ่านการส่งสัญญาณด้วยคลื่นวิทยุ ท่ีสามารถควบคุมการเดินหน้า ถอยหลังและเลี้ยวซ้าย 
เลี้ยวขวาได้ โดยแบ่งออกเป็นระบบเครื่องยนต์ ระบบส่งก าลัง ระบบควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์ ผู้จัดท าได้
ค านึงถึงประโยชน์ทางด้านการปฏิบัติงาน การลดการออกแรง ความเมื่อยล้าจากการเดินตามและการอยู่
กลางแดดเป็นเวลานานๆ ดังนั้นการท าการวิจัยครั้งนี้เป็นการเอาวงจรควบคุมการเลี้ยวการขับเคลื่อน
มาร่วมกับเครื่องตัดหญ้าเพื่อเป็นการควบคุมด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์โดยรับส่งสัญญาณด้วยคลื่นวิทยุ
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http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%81
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B2
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สามารถน าไปใช้ในการตัดหญ้าภาคสนามโดยมีกล้องให้เห็นพื้นท่ีขณะท างานผ่านทางจอคอมพิวเตอร์ท า
ให้ผู้ควบคุมรถตัดหญ้าไม่ต้องเข็นรถตัดหญ้า จึงเป็นการลดความเมื่อยล้าและความร้อนจากแสงแดด 

 
1.2 วัตถุประสงค์ของกำรศึกษำ 

 

    1.2.1 เพื่อพัฒนารถตัดหญ้าควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์ 

    1.2.2 เพื่อหาประสิทธภิาพของรถตัดหญ้าควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์ 

 

1.3 ขอบเขตกำรศึกษำ 

 

     ผู้วิจัยได้ก าหนดขอบเขตไว้ดังนี ้
1.3.1   การออกแบบและพัฒนารถตดัหญ้าควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์ มีลักษณะดังนี ้

1.3.1.1 ระบบเครื่องยนต์ เป็นเครื่องยนต์แก๊สโซลีน 4 จัวหวะ 3.5 แรงม้า วางกระบอกสูบ

แบบแนวนอน 

1.3.1.2 ระบบส่งก าลัง เป็นมอเตอร์ไฟฟ้าเป็นตัวขับเคลื่อนเพลาและล้อบังคับเลี้ยว ส่วนโซ่

และล้อโซ่เป็นตัวรับการส่งถ่ายก าลังจากมอเตอร์ไปขับเพลา 

1.3.1.3 ระบบควบคุม ประกอบด้วยชุดวิทยุบังคับและชุดรับส่งสัญญาณเป็นตัวส่งและรับ

สัญญาณคลื่นวัทยุผ่านรีเลย์เพื่อส่งสัญญาณไปควบคุมการท างานในการขับเคลื่อน

ล้อและบังคับเลี้ยว 

1.3.1.4 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ใช้โปรแกรม Visual Basic 6.0 เขียนค าสั่งออกพอร์ต

ขนานเพื่อควบคุมรีเลย์ไปสั่งงานรีโมท 

1.3.2   การทดสอบประสิทธิภาพเครื่องตัดหญ้าควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์ 

    1.3.2.1  ตัวแปรต้น ได้แก่ ตัวรถตัดหญ้า 

                 1.3.2.2  ตัวแปรตาม ได้แก่ ความสามารถในการขับเคลื่อน ระยะการส่งสัญญาณภาพ      

                            ความเร็วในการตัดหญ้า ระยะเวลาการใช้งานแบตเตอรี่ 

          1.3.3  กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวจิัยครั้งนี้ใช้กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 15 คน 
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1.4 แผนกำรด ำเนินงำนวิจัย 

 

ตำรำงที่ 1.1 แสดงแผนการด าเนินงานวิจัย 

รายละเอียด 
พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 

ก.ค ส.ค ก.ย ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย 

1. เลือกหัวข้อปัญหา 

2. น าเสนอหัวข้อปัญหา 

3. ส ารวจงานวจิัยและทฤษฎท่ีี

เก่ียวข้อง 

4. สร้างเครื่องต้นแบบ 

5. ศึกษารวบรวมข้อมูล 

6. วิเคราะห์ปัญหา 

7. สรุปผลและจัดท ารายงาน 

8. น าเสนอ Project 

9. ส่งเล่มแดง 

          

 

 

1.5 ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 

 

        1.5.1  ผู้ใช้งานไม่ต้องเดินเข็นตามรถตัดหญ้าจึงท าให้ช่วยลดการเมื่อยล้า 

        1.5.2  ท าให้เกิดทักษะและเกิดความช านาญในการควบคุมอุปกรณ์ด้วยคอมพิวเตอร์ 

        1.5.3  ลดการสัมผัสรังสีอุลตร้าไวโอเลตจากแสงแดด 

        1.5.4  มีความปลอดภยัในขณะปฏิบัติงาน 
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บทที่ 2 
 

ทฤษฎี / และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 

ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ศึกษาค้นคว้าข้อมูลต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องจากเอกสารต าราและงานวิจัย 

ซึ่งจะเป็นประโยชน์ท าให้การวิจัยครั้งนี้บรรลุตามจุดมุ่งหมายท่ีได้ตั้งไว้โดยแยกเป็นหัวข้อดังต่อไปนี้    

          1. ความรู้เรื่องเครื่องตัดหญ้า 

          2. การท างานของเครื่องยนต์เล็ก 4 จังหวะ 

          3. วงจรควบคุมการท างานของมอเตอร์ 

          4. อุปกรณ์ควบคุม 

          5. โปรแกรมควบคุม 

          6. ส่วนประกอบต่างๆ ของเครื่องตัดหญ้า 

          7. ทฤษฎีกล้องวีดีโอ 

          8. งานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 
 
2.1 ความรู้เรื่องเคร่ืองตัดหญ้า 
 
           2.1.1 ความหมายของเคร่ืองตัดหญ้า 
 
                เครื่องตัดหญ้า หมายถึง เครื่องยนต์หรือเครื่องมือกลท่ีสามารถเปลี่ยนพลังงานความร้อน
เป็นพลังงานกลได รถตัดหญาเปนเครื่องยนตเล็กเนื่องมาจากตัวเครื่องยนตมีขนาดเล็กโดยท่ัวไปจะมี
จ านวนสูบ 1 สูบ 4 จังหวะ ใช้น้ ามันเบนซินเป็นเชื้อเพลิง ระบายความร้อนด้วยอากาศ ท้ังนี้เพื่อสะดวก
ต่อการเคลื่อนย้ายและการใช้งาน 
                ตัวอยางของการน าเอาเครื่องยนตเล็กไปใชกับงานตาง ๆไดแสดงไวในรูปท่ี 2.1 

 
 
 
 

 

 

   ก. เครื่องสูบน้ า                                         ข. เครื่องก าเนิดไฟฟ้า 
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        ค. เครื่องอัดอากาศ                                     ง. เครื่องตัดหญ้าแบบเดินตาม 

รูปที่ 2.1 การน าเครื่องยนต์เล็กไปใช้กับงานต่างๆ 
 

            2.1.2 ชนิดของรถตัดหญา 
 
        รถตัดหญาโดยท่ัวไปจะแบงออกตามการใชงานได 2 ชนิด 
                 1. รถแทรกเตอรขนาดเล็กพ่วงเครื่องตัดหญา 
                 2. รถตัดหญา้ท่ีใชเครื่องยนตเล็ก 
          ในท่ีนี้จะกล่าวถึงรถตัดหญ้าท่ีใชเครื่องยนตเล็กแบบเดินตาม เนื่องจากมีความเก่ียวข้องกับการ
น ารถมาใช ในการพัฒนาจึงต้องใช้ เครื่องยนตเล็กประกอบและติดตั้งเข้ากับโครงรถตามท่ีแต่ละ
บริษัทผูผ้ลิตไดออกแบบไว โดยท่ัว ๆ ไปจะมีจ านวนกระบอกสูบ 1 สูบ มีท้ังเครื่องยนต 2 จังหวะและ 4 
จังหวะ เปนเครื่องยนตแก๊สโซลีน  ระบายความรอนดวยอากาศมีจ านวนแรงมา 3 – 5.5 แรงมา มีหลาย
ยี่หอ เชน ยี่หอฮอนดา ซูซูกิ ยามาฮา คูโบตา มิตซูบิชิและยี่หอ บริกส แอนด สแตรทตัน เปนตน พรอม
กันนี้มีความจุของถังน้ามันเชื้อเพลิงต้ังแต 600 – 4,000 ลูกบาศกเซนติเมตร ท้ังนี้ขึ้นอยูกับการออกแบบ
ของบริษัทผูผลิตท่ีจะตองการใหเครื่องยนตมีเวลาใชงานมากหรือนอยจึงจะมีการดับเครื่องเพื่อเติมน้ามัน
อีกครั้งรถตัดหญาแบบนี้จะมีท้ังแบบจ านวนลอ 3 และ 4 ลอ 
          รถตัดหญาแบบจ านวนลอ 3 ลอ เปนเครื่องยนตแกสโซลีนมีจ านวนกระบอกสูบ 1 สูบจัดวาง
กระบอกสูบเปนแบบตั้ง เปนเครื่องยนต 4 จังหวะ ใชลอรถแบบรถจักรยานจ านวน 2 ลอ อีก 1 ลอ เปน  
ลอท่ีมีขนาดเล็กสามารถปรับระดับไดไมมากมีความสูงจากพื้นถึงโครงรถ 25 เซนติเมตร สูงจากพื้นถึง
ระดับใบมีดตัดหญา 8 เซนติเมตร สงก าลังโดยใชสายพานรับแรงจากมูลเลยของเครื่องยนตไปยังมูลเลย
ของเพลาใบมีดเพื่อขับเพลาใบมีดใหหมุนท าการตัดหญาและจะตัดหญาท่ีมีความสูงขนาด 8 – 30 
เซนติเมตร ใชกับสนามหญาบริเวณบานหรือสนามฟุตบอลความสามารถในการตัดหญาตอพื้นท่ีคือ เวลา 
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1 ชั่วโมงสามารถตัดหญาไดประมาณ 100 ตารางวา ใชน้ามันเชื้อเพลิงประมาณ 1 ลิตร ท้ังนี้ขึ้นอยูกับ
ความหนาแนนของหญามากหรือนอยและความสามารถของผูควบคุมรถตัดหญา 
        รถตัดหญาแบบมีจ านวน 4 ลอ ใชเครื่องยนตแกสโซลีนมีจ านวนกระบอกสูบ 1 สูบมีการจัดวาง
กระบอกสูบเปนแบบสูบนอนขนาดเสนผาศูนยกลางของลอ 16 เซนติเมตร ปรับระดับความสูงต่ าได 2 ถึง 
9 ระดับ มีความสูงจากพื้นถึงโครงรถท่ีปรับระดับไดตั้งแต 3 ถึง 8 เซนติเมตรและสูงจากระดับพื้นถึง
ระดับใบมีด 3.5 เซนติเมตร การใชงานของรถตัดหญาแบบนี้จะใชตัดหญาท่ีมีความสูงประมาณ 10 
เซนติเมตร ใช กับสนามหญาบริเวณบ าน สนามฟุตบอลและสนามหญ าตามสวนสาธารณะ มี
ความสามารถในการตัดหญาเวลาตอพื้นท่ีคือในเวลา 1 ชั่วโมง สามารถตัดหญาไดประมาณ100 ตาราง
วา ใชน้ ามันเชื้อเพลิงประมาณ 1 ลิตร ท้ังนี้ขึ้นอยู กับความหนาแนนของหญามากหรือนอย และ
ความสามารถของผคูวบคุมรถตัดหญา ดังรูปท่ี 2.2 
 
 

 
 

รูปที่ 2.2 เครื่องตัดหญ้าแบบเดินตาม 

 

ผูวิจัยเลือกใชรถตัดหญาที่มีจ านวนลอ 4 ลอ ใชเครื่องยนตเล็กแกสโซลีนเปนตัวตนก าลัง จัดวาง
กระบอกสูบแบบนอนมีจังหวะการท างานแบบ 4 จังหวะจ านวนสูบ 1 สูบ ขนาดแรงมา 3.5 แรงมา ความ
จุของถังน้ามันเชื้อเพลิง 600 ลูกบาศกเซนติเมตร ใชน้ ามันเบนซินเป็นเชื้อเพลิงและระบายความรอน     
ดวยอากาศ ยี่หอ บริกส แอนด สแตรทตัน มีขนาดเสนผาศูนยกลางของลอ 16 เซนติเมตร โดยมีความสูง
จากพื้นถึงโครงรถ 3 เซนติเมตร และสูงจากพื้นถึงใบมีดตัดหญา 3.5 เซนติเมตร ความสามารถในการตัด
หญ้าเวลาต่อพื้นท่ีคือเวลา 1 ชั่วโมง สามารถตัดหญาไดประมาณ 100 ตารางวา ใชน้ ามันเชื้อเพลิง
ประมาณ 1 ลิตร ท้ังนี้ขึ้นอยูกับความหนาแนนของหญามากหรือนอยและความสามารถของผูควบคุม
เครื่องตัดหญา 
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ตารางที่ 2.1 เปรียบเทียบเครือ่งตัดหญ้า 

เครื่องตัดหญามีผูควบคุมเดินตาม เครื่องตัดหญาควบคุมดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
1. ผูควบคุมรถตัดหญาสวนมากจะเปนคนท่ีมีราง
กายแข็งแรงและเคยท างานลักษณะนี้มากอน 
2. ผูควบคุมรถตัดหญาตองเดินเข็นตามรถขณะ
ท าการตัดหญาท าใหเกิดการเมื่อยลา 
3. อันตรายมีสูงเนื่องจากขณะท าการตัดหญา
ใบมีดไปกระทบกับวัสดุที่มีความแข็ง 
4. อันตรายจากสัตว์มีพิษ 

1. ผูควบคุมรถตัดหญาเปนสุภาพบุรุษสุภาพสตรี 
หรือเด็ก สามารถควบคุมรถไดเพราะใช้แรงน้อย 
2. ผูควบคุมรถตัดหญาใชการควบคุมระยะไกล   
จึงไมตองเดินตามรถขณะท าการตัดหญา 
3. อันตรายจากการตัดหญามีนอยเนื่องจาก ผู
ควบคุมไม่ได้อยู่ใกล้ตัวเครื่องตัดหญ้า 
4. อันตรายมีน้อยเนื่องจากผู้ควบคุมไม่ได้อยู่ใน
พื้นท่ีท่ีท าการตัดหญ้า 

 

 

2.2 การท างานของเคร่ืองยนต์เล็ก 4 จังหวะ 

 

          เครื่องยนตทุกชนิด วัตถุประสงคและหลักการของผูสรางมีความตองการท่ีจะใหเปนไปใน

แนวทางเดียวกัน จะแตกตางก็ตรงท่ีลักษณะของการใชงาน และวิธีการจุดเชื้อเพลิงภายในกระบอกสูบ

เครื่องยนต เครื่องยนต 4 จังหวะ จะมีลักษณะในการท างานดังตอไปนี้คือ ใน 1 รอบหรือ 1 วัฏจักรของ

การท างาน ลูกสูบจะตองเคลื่อนท่ีขึ้น-ลง 4 ครั้ง คือ เคลื่อนที่ขึ้น 2 ครั้ง เคลื่อนท่ีลง 2 ครั้งหรือกลาวไดวา

เพลาขอเหวี่ยงหมุน 2 รอบ จะไดงาน 1 ครั้ง จังหวะการท างานจะหมุนเวียนกันอยู เชนนี้ตลอดไปจน    

กวาเครื่องยนตจะหยุดท างานและมีจังหวะในการท างานดังรูปท่ี 2.3 

 

 
 

รูปที่ 2.3 รูปแสดงการท างานของเครื่องยนต์แก๊สโซลีน 4 จงัหวะ 
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จังหวะท่ี 1 จังหวะดูด (Intake Stroke) 

            ลูกสูบจะเคลื่อนท่ีจากศูนยตายบน (top dead center) ลงสูศูนยตายลาง (bottom deadcenter) 

ลิ้นไอดีเปด สวนผสมของน้ ามันเชื้อเพลิงกับอากาศส าหรับเครื่องยนตแกสโซลีน หรือสวนผสมของ     

แกสเหลวกับอากาศส าหรับเครื่องยนตแกสเหลว จะถูกดูดเขามาบรรจุอยูภายในกระบอกสูบโดยผานทาง

ลิ้นไอดี จังหวะนี้จะมีติดตอกันไปเรื่อย ๆ จนกระทั่งลูกสูบเคลื่อนท่ีลงถึงศูนยตายลางจึงจะหมดจังหวะดูด 

ขณะนี้สวนผสมของน่ ามันเชื้อเพลิงกับอากาศหรือสวนผสมของแกสเหลวกับอากาศ จะถูกดูดเขามาบรรจุ

อยเูต็มภายในกระบอกสูบ 

            จังหวะท่ี 2 จังหวะอัด (Compression Stroke) 

   จังหวะนี้จะตอเนื่องมาจากจังหวะดูดคือ เมื่อลูกสูบเคลื่อนท่ีลงถึงศูนยตายลางแลวจะเริ่ม

เคลื่อนท่ีขึ้นสูศูนยตายบน ขณะนี้ท้ังลิ้นไอดีและลิ้นไอเสียจะปดสนิท สวนผสมของน้ ามันเชื้อเพลิงกับ

อากาศหรือแกสเหลวกับอากาศภายในกระบอกสูบ จะถูกอัดตัวขึ้นไปเรื่อย ๆ ตามการเคลื่อนตัวของ

ลูกสูบ จังหวะนี้จะสิ้นสุดลงกอนท่ีลูกสูบจะเคลื่อนท่ีขึ้นถึงศูนยตายบนเพียงเล็กนอย 

            จังหวะท่ี 3 จังหวะระเบิด (Expansion Stroke) 

  จังหวะนี้ บางทีเรียกวาจังหวะงาน (power stroke) จังหวะนี้จะเกิดในตอนปลายจังหวะอัดโดยส

วนผสมของน้ ามันเชื้อเพลิงกับอากาศ หรือแกสเหลวกับอากาศจะถูกจุดดวยประกายไฟจากหัวเทียนจึง

ท าใหเกิดการเผาไหมและการระเบิดอยางรุนแรง ผลักดันใหลูกสูบเคลื่อนท่ีลง เราจะไดงานจากจังหวะนี้ 

   จังหวะท่ี 4 จังหวะคาย (Exhaust Stroke) 

            หลังจากลูกสูบเคลื่อนท่ีลงอันเนื่องมาจากแรงระเบิดจนถึงศูนยตายลางแลวลิ้นไอเสียจะเปด  

ปลอยใหไอเสียอันเกิดจากการเผาไหมออกไปจากกระบอกสูบ และยังจะคงเปดอยูจนกระท่ังลูกสูบ

เคลื่อนท่ีขึ้น ซึ่งการเคลื่อนท่ีขึ้นของลูกสูบในจังหวะนี้ จะเปนการชวยในการขับไลไอเสียออกอีกครั้งหนึ่ง 

จากนั้น จึงเริ่มเขาหาจังหวะดูดอีก และจะเปนเชนนี้ตลอดเวลาที่เครื่องยนตท างานอยู 

   ตามท่ีกลาวมาแลว จะเห็นอยางชัดเจนแลววาเครื่องยนตจะท างานดวยจังหวะดูด-อัด-ระเบิด-

คาย หมุนเวียนกันอยูเชนนี้ตลอดไป 

   ผูวิจัยเลือกใชเครื่องยนตแกสโซลีน 4 จังหวะ โดยมีแรงมา 3.5 แรงมาจ านวน 1 สูบซึ่งเทากับ 

เปนการใชแรงมาของเครื่องยนตนอย จึงเปนการประหยัดน้ ามันเชื้อเพลิงไปในตัว 

 

2.3 วงจรควบคุมการท างานของมอเตอร์ 

 

            2.3.1 หม้อแปลงไฟฟ้า (Principle of Transformer) 
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           หลักการท างานเบื้องต้น (Basic principle) 

  หม้อแปลงเป็นเครื่องกลไฟฟ้าท่ีใช้ถ่ายโอน (Transfer) พลังงานไฟฟ้ากระแสสลับจากวงจรหนึ่ง

ไปยังอีกวงจรหนึ่ง โดยความถี่ไม่เปลี่ยนแปลงแต่เป็นการเปลี่ยนแปลงแรงดันไฟฟ้าให้สูงขึ้นหรือลดต่ าลง

ได้ตามต้องการ 

  หม้อแปลงท่ีมีแรงดันไฟฟ้าด้านปฐมภูมิสูงกว่าด้านทุติยภูมิเรียกว่า หม้อแปลงลดแรงดัน ถ้า

แรงดันด้านปฐมภูมิต่ ากว่าด้านทุติยภูมิ เรียกว่า หม้อแปลงเพิ่มแรงดัน 

  เราสามารถอธิบายหลักการท างานหรือพฤติการณ์ของหม้อแปลง (Transformer action) ได้

โดยใช้วงจรหม้อแปลงในรูปที่ 4 ซึ่งมีขดลวดขดท่ี 1 ต่อกับแบตเตอรี่โดยต่อผ่านสวิตช์และขดลวดขดท่ี 2 

ต่อกับตัวความต้านทานหนึ่งตัวในขณะท่ีสับสวิตช์ปิดวงจรจะมีกระแสไหลผ่านขดลวดขดท่ี 1 (ทิศทาง

กระแสดังรูปท่ี 2.4) สร้างเส้นแรงแม่เหล็ก  ให้เกิดขึ้นในแกนเหล็กโดยมีทางเดินของเส้นแรงแม่เหล็กใน

ทิศทางตามเข็มนาฬิกา ท าให้เกิดแรงเคลื่อนไฟฟ้าเหนี่ยวน าขึ้นในขดลวดแต่ละชุด ซึ่งจะเป็นสัดส่วน

โดยตรงกับจ านวนรอบของขดลวด และอัตราการเปลี่ยนแปลงของเส้นแรงแม่เหล็กท่ีตัดผ่านขดลวดแต่ละ

ขด (สมมติว่าไม่มีลีคเกจฟลักซ์) ด้วยเส้นแรงแม่เหล็กจ านวนเดียวกัน (เรียกว่ามิวจวล-ฟลักซ์) 

 

 
 

รูปที่ 2.4 หลักการท างานของหม้อแปลง 
 

  ก) เมื่อวงจรขดลวดปฐมภูมิต่อกับแบตเตอรี่เพื่อใช้ประกอบการอธิบายพฤติการณ์ของหม้อ

แปลง 

  ข) เมื่อวงจรขดลวดปฐมภูมิต่อกับแหล่งจ่ายไฟ เอ.ซี. (Sinuseidal ource) และวงจรขดลวด 

ทุติยภูมิเป็นวงจรเปิด 
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              ดังนั้นแรงเคลื่อนไฟฟ้าเหนี่ยวน าท่ีเกิดขึ้นในขดลวดขดท่ี 1 คือ 

t
Ne
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              และแรงเคลื่อนไฟฟ้าเหนี่ยวน าท่ีเกิดขึ้นในขดลวดขอท่ี 2 คือ 

t
Ne




 22  

เมื่อ  N1 = จ านวนรอบขดลวดขดท่ี 1 

           N2 = จ านวนรอบขดลวดขดที่ 2 

 

  จากกฎของเลนซ์ (Lenz’s law) แรงเคลื่อนไฟฟ้าเหนี่ยวน าท่ีเกิดขึ้นในขดลวดแต่ละขดจะถูก

เหนี่ยวน าให้เกิดขึ้นในทิศทางท่ีต่อต้านหรือขัดขวางกับสิ่งท่ีท าให้มันเกิดขึ้นดังนั้นแรงเคลื่อนไฟฟ้า

เหนี่ยวน าท่ีเกิดขึ้นในขดลวดขดท่ี 1 จึงมีทิศทางต่อต้านกับทิศทางแรงดันไฟฟ้าของแบตเตอรี่ คือ e1 ดัง

ในรูปท่ี 2.4 เรียก e1 ว่าแรงเคลื่อนไฟฟ้าต่อต้าน (Counter-emf) 

  ในขดลวดขดท่ี 2 แรงเคลื่อนไฟฟ้าเหนี่ยวน าท่ีเกิดขึ้น คือ e2 จะร่วมกับกระแส i2 สร้างแรง

เคลื่อนแม่เหล็ก (mmf) T2 ขึ้นต่อต้านกับเส้นแรงแม่เหล็ก หรือมิวจวลฟลักซ์ (Mutuai fiux) ในแกนเหล็ก 

เมื่อทราบทิศทางของ mmf T2 ก็สามารถาทิศทางของแรงเคลื่อนไฟฟ้าเหนี่ยวน า e2 และกระแส i2 ได้

โดยใช้กฎมือขวาของขดลวด* (Right hand rule for coil) กับขดลวดข้อท่ี 2 

  จะสังเกตเห็นว่าแรงเคลื่อนไฟฟ้าเหนี่ยวน าและกระแสของขดลวดทุติยภูมิในรูปท่ี 2.4 เกิดขึ้น

ในขณะท่ีมิวจวลฟลักซ์เปลี่ยนแปลง (ขณะสับสวิตช์ปิดวงจร) เมื่อมิวจวลฟลักซ์คงท่ี (กระแสจาก

แบตเตอรี่คงท่ี) 


  = 0 ดังนั้นแรงเคลื่อนไฟฟ้าเหนี่ยวน า = 0 และกระแส i2 0 ด้วย 

             

              2.3.2 รีเลย์ (Relay) 

 

  รีเลย์ (Relay) คือ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ท่ีท าหน้าท่ี ตัด-ต่อวงจร คล้ายกับสวิตซ์ โดยใช้

หลักการหน้าสัมผัส และการท่ีจะให้มันท างานก็ต้องจ่ายไฟให้มันตามท่ีก าหนด เพราะเมื่อจ่ายไฟให้กับ

ตัวรีเลย์ มันจะท าให้หน้าสัมผัสติดกัน กลายเป็นวงจรปิด และตรงข้ามทันทีท่ีไม่ได้จ่ายไฟให้มัน มันก็จะ

กลายเป็นวงจรเปิด ไฟท่ีเราใช้ป้อนให้กับตัวรีเลย์ก็จะเป็นไฟท่ีมาจาก เพาเวอร์ฯ ของเครื่องเรา ดังนั้น

ทันทีท่ีเปิดเครื่อง ก็จะท าให้รีเลย์ท างาน 
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รูปที่ 2.5 รีเลย์ (Relay) 
 

ประเภทของรีเลย์ 

เป็นอุปกรณ์ท าหน้าท่ีเป็นสวิตช์มีหลักการท างานคล้ายกับ ขดลวดแม่เหล็กไฟฟ้าหรือโซลินอยด์   

(solenoid)  รีเลย์ใช้ในการควบคุมวงจร ไฟฟ้าได้อย่างหลากหลาย รีเลย์เป็นสวิตช์ควบคุมท่ีท างานด้วย

ไฟฟ้า แบ่งออกตามลักษณะการใช้งานได้เป็น 2 ประเภทคือ 

            1.รีเลย์ก าลัง (Power relay) หรือมักเรียกกันว่าคอนแทกเตอร์ (Contactor or Magnetic 

contactor) ใช้ในการควบคุมไฟฟ้าก าลัง มีขนาดใหญ่กว่ารีเลย์ธรรมดา  

2.รีเลย์ควบคุม (Control Relay) มีขนาดเล็กก าลังไฟฟ้าต่ า ใช้ในวงจรควบคุมท่ัวไปท่ีมี

ก าลังไฟฟ้าไม่มากนัก หรือเพื่อการควบคุมรีเลย์หรือคอนแทกเตอร์ขนาดใหญ่ รีเลย์ควบคุม บางทีเรียก

กันง่าย ๆ ว่า "รีเลย์"  

 

ชนิดของรีเลย ์

การแบ่งชนิดของรีเลย์สามารถแบ่งได้ ดังนี้ 

ชนิดของรีเลย์แบ่งตามลักษณะของคอยล์ หรือ แบ่งตามลักษณะการใช้งาน (Application) ได้แก่

รีเลย์ดังต่อไปนี้ 

  1. รีเลย์กระแส (Current relay) คือ รีเลย์ท่ีท างานโดยใช้กระแสมีท้ังชนิดกระแสขาด (Under- 

voltage) และกระแสเกิน (Over current)  

  2. รีเลย์แรงดัน (Voltage relay) คือ รีเลย์ ท่ีท างานโดยใช้แรงดันมีท้ังชนิดแรงดันขาด (Under-

voltage) และ แรงดันเกิน (Over voltage)  
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  3. รีเลย์ช่วย (Auxiliary relay) คือ รีเลย์ท่ีเวลาใช้งานจะต้องประกอบเข้ากับรีเลย์ชนิดอื่น จึงจะ

ท างานได้  

   4. รีเลย์ก าลัง (Power relay) คือ รีเลย์ท่ีรวมเอาคุณสมบัติของรีเลย์กระแส และรีเลย์แรงดันเข้า

ด้วยกัน  

  5. รีเลย์เวลา (Time relay) คือ รีเลย์ท่ีท างานโดยมีเวลาเข้ามาเก่ียวข้องด้วย ซึ่งมีอยู่ด้วยกัน 4 

แบบ คือ  

                    1) รีเลย์กระแสเกินชนิดเวลาผกผันกับกระแส (Inverse time over current relay) คือ 

รีเลย์ ที่มีเวลาท างานเป็นส่วนกลับกับกระแส 

                    2) รีเลย์กระแสเกินชนิดท างานทันที (Instantaneous over current relay) คือรีเลย์ที ่

ท างานทันทีทันใดเมื่อมีกระแสไหลผ่านเกินกว่าท่ีก าหนดท่ีตั้งไว้ 

                    3) รีเลย์แบบดิฟฟินิตไทม์เล็ก (Definite time lag relay) คือ รีเลย์ ที่มีเวลาการท างาน 

ไม่ขึ้นอยู่กับความมากน้อยของกระแสหรือค่าไฟฟ้าอื่นๆ ที่ท าให้เกิดงานขึ้น 

                    4) รีเลย์แบบอินเวอสดิฟฟินิตมินิมั่มไทม์เล็ก (Inverse definite time lag relay) คือ  

รีเลย์ ท่ีท างานโดยรวมเอาคุณสมบัติของเวลาผกผันกับกระแส (Inverse time) และ แบบดิฟฟินิตไทม์

แล็ก (Definite time lag relay) เข้าด้วยกัน 

  6. รีเลย์กระแสต่าง (Differential relay) คือ รีเลย์ท่ีท างานโดยอาศัยผลต่างของกระแส  

  7. รีเลย์มีทิศ (Directional relay) คือรีเลย์ท่ีท างานเมื่อมีกระแสไหลผิดทิศทาง มีแบบรีเลย์ก าลัง

มีทิศ (Directional power relay) และรีเลย์กระแสมีทิศ (Directional current relay)  

  8. รีเลย์ระยะทาง (Distance relay) คือ รีเลย์ระยะทางมีแบบต่างๆ ดังนี้  

                    1) รีแอกแตนซ์รีเลย์ (Reactance relay) 

                    2) อิมพีแดนซ์รีเลย์ (Impedance relay) 

                    3) โมห์รีเลย์ (Mho relay) 

                    4) โอห์มรีเลย์ (Ohm relay) 

                    5) โพลาไรซ์โมห์รีเลย์ (Polaized mho relay) 

                    6) ออฟเซทโมห์รีเลย์ (Off set mho relay) 

  9. รีเลย์อุณหภูมิ (Temperature relay) คือ รีเลย์ท่ีท างานตามอุณหภูมิที่ตั้งไว้  

          10. รีเลย์ความถี่ (Frequency relay) คือ รีเลย์ท่ีท างานเมื่อความถี่ของระบบต่ ากว่าหรือมากกว่า

ท่ีตั้งไว้  



13 

 

   11. บูคโฮลซ์รีเลย์ (Buchholz ‘s relay) คือรีเลย์ท่ีท างานด้วยก๊าซ ใช้กับหม้อแปลงท่ีแช่อยู่ใน

น้ ามันเมื่อเกิด ฟอลต์ ขึ้นภายในหม้อแปลง จะท าให้น้ ามันแตกตัวและเกิดก๊าซขึ้นภายในไปดันหน้าสัมผัส 

ให้รีเลย์ท างาน 

 

            2.3.3 ภาคจ่ายไฟ 

 

 
 

รูปที่ 2.6 วงจรภาคจ่ายไฟ 
 

 การท างานของวงจร เริ่มจากสวิตช์ SW1 ท าหน้าท่ี เปิด-ปิด การจ่ายไฟให้กับวงจรท้ังหมด 

โดยใช้แหล่งจ่ายไฟแบบ DC หรือ AC ทีมีแรงดันไฟขนาด 6-9 โวลท์ ไดโอด D1-D4 ต่อเป็นวงจรบริดจ์ 

จุดประสงค์เพื่อจะให้เอนกประสงค์กับการต่อขั้วไฟ DC จากอแดปเตอร์ท่ีอาจจะเป็นแบบขั้วไฟบวกอยู่

ด้านนอกขั้วไฟลบอยู่ด้านใน หรือขั้วไฟลบอยู่ด้านนอกขั้วไฟบวกอยู่ด้านใน ก็สามารถใช้งานได้ หรือ

บางครั้งอาจจะใช้แหล่งจ่ายไฟ AC จากหม้อแปลงโดยตรง ท่ีมีขนาดประมาณ 6-9 โวลท์เอซี โดยไดโอด

ท่ีต่อวงจรบริดจ์จะท าหน้าท่ีเป็นวงจรเรกติไฟเออร์ โดยเปลี่ยนไฟฟ้ากระแสสลับ (AC) ให้เป็น ไฟฟ้า

กระแสตรง (DC) และกลับขั้วไฟให้ถูกต้อง  

            ตัวเก็บประจุ C1 จะท าหน้าท่ีกรองแรงดันหรือฟิลเตอร์ (Filter) เพราะในการเปลี่ยนแรงดันไฟ

กระแสสลับให้เป็นแรงดันไฟกระแสตรง จะยังมีการกระเพื่อมของแรงดันไฟตรงท่ีเราเรียกว่าริปเปิล 

(Ripple) ดังนั้นเราจึงใช้ตัวเก็บประจุเพื่อลดค่าแรงดันริปเปิลลงไป โดยการเก็บค่าประจุไว้เมื่อช่วงแรงดัน

สูง และจะจ่ายประจุให้กับโหลดเมื่อมีการกระเพื่อมทางด้านต่ าดังนั้นโหลดจะได้แรงดันท่ีราบเรียบขึ้น IC1 

เป็นไอซีเร็กกูเรเตอร์ (Regulate) ขนาด 5 โวลท์ ซึ่งจะท าหน้าท่ีรักษาระดับของแรงไฟให้มีค่าคงท่ี 5 

โวลท์ ตัวเก็บประจุ C2 จะท าหน้าท่ีกรองแรงดัน ท่ีออกมาจากเอาต์พุตของ IC1 ส่วน C3,C4 และ C5 ท า

หน้าที่กรองสัญญาณความถี่สูงท้ิงไป ซึ่งอาจจะเกิดจากอุปกรณ์วงจรภายในของไอซี ในการต่อใช้งานจะ

ต่อระหว่างขาไฟเลี้ยงของไอซี กับขากราวด์ โดยต่อให้ใกล้กับขาไอซีให้มากท่ีสุด ส่วนตัวต้านทาน R1 จะ

ท าหน้าท่ีจ ากัดกระแสที่ป้อนให้กับ LED1 เพื่อก าหนดความสว่าง ถ้าหากค่าความต้านทานน้อยก็จะท าให้ 
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LED1 สว่างมาก และกินกระแสมากขึ้น หากค่าความต้านทานน้อยเกินไปอาจจะท าให้ LED1 เสียหายได้ 

ดังนั้นในการก าหนดความสว่างของ LED1 ให้พอดีส าหรับการแสดงสภาวะการท างานของบอร์ด ก็ควรจะ

ใช้ค่าความต้านทานท่ีมีค่ามาก แต่ยังให้แอลอีดีมีความสว่างพอสังเกตได้ จะเป็นการประหยัด

แหล่งจ่ายไฟของระบบ 

 

 
 

รูปที่ 2.7 วงจรภาคจ่ายไฟแบบใช้ไดโอดบริดจ ์
 

ผู้วิจัยใช้ชุดวงจรภาคจ่ายไฟท่ีติดมากับหม้อแปลงเพื่อใช้จ่ายกระแสไฟให้กับรีเลย์ 

 

2.4 อุปกรณ์ควบคุม 

 

2.4.1 คลื่นวิทยุ  

 

        วิทยุ (Radio) เป็นสิ่งประดิษฐ์ทางอิเล็กทรอนิกส์ท่ีน ามาซึ่งความมหัศจรรย์แก่มวล

มนุษยชาติในอดีต เพราะเมื่อมองจากโครงสร้างภายนอกเป็นเพียงกล่องปิดใบหนึ่ง แต่สามารถส่งเสียงให้

ได้ยิน เป็นเครื่องมือสื่อสารพ้นฐานท่ีส าคัญ และเข้าถึงประชาชนในวงกว้าง 

        ในระบบวิทยุประกอบด้วย เครื่องส่งท่ีท าหน้าท่ีกระจายสัญญาณคลื่น และมีเครื่องรับเพื่อ

แปลงสัญญาณวิทยุนั้นให้กลายเป็นเสียงท่ีฟังแล้วเข้าใจ 

 

2.4.2 เคร่ืองส่งวิทยุ 

 

         เครื่องส่งวิทยุมีไดอะแกรมการท างานดังรูปท่ี 2.24 จะเห็นได้ว่ามีส่วนประกอบหลักอยู่

ด้วยกัน 4 ส่วนคือ 

       1. ภาคออสซิลเลเตอร์ 

       2. ภาคขยายสัญญาณข้อมูล 
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        3. ภาคมอดูเลเตอร์ 

        4. ภาคขยายก าลังออกสู่สายอากาศ 

ภาคออสซิลเลเตอร์ท าหน้าท่ีผลิตสัญญาณพาห์ซึ่งมีความถี่สูงกว่าสัญญาณข้อมูลมากๆ เป็น

สัญญาณความถี่วิทยุแล้วส่งเข้าภาคมอดูเลเตอร์  เพื่อท าการรวมสัญญาณเสียงเข้ากับคลื่นพาห์ เรียก

กระบวนการนี้ว่า  มอดูเลเตอร์ (modulated)  

 

2.4.3 เคร่ืองรับวิทยุ 

 

         จะมีการท างานท่ีตรงกันข้ามกับเครื่องส่ง โดยมีบล็อกไดอะแกรมการท างานดังรูปท่ี 2.8 

คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าท่ีมาจากเครื่องส่งจะได้รับการเหนี่ยวน าเข้ามาทางงสายอากาศของเครื่องรับ

กลายเป็นสัญญาณไฟฟ้าซึ่งก็คือ สัญญาณท่ีผ่านการมอดูเลชั่นมาจากเครื่องส่งนั่นเอง 

 

 
 

รูปที่ 2.8 บล็อกไดอะแกรมการท างานของเครื่องรับวิทยุ 
 

 สัญญาณท่ีรับได้จะถูกขยายให้แรงขึ้นเสียก่อน เมื่อผ่านการขยายมาแล้วก็จะเข้าสู่กระบวนการ

ดีมอดูเลชั่นเพื่อก าจัดสัญญาณพาห์ออกไป จะได้สัญญาณข้อมูลท่ีต้องการออกมาซึ่งกระบวนการดีมอ

ดูเลชั่นนี้ก็จะแตกต่างกันออกไป เมื่อได้สัญญาณข้อมูลออกมาแล้ว ก็ต้องผ่านการขยายสัญญาณอีกครั้ง  

 ในเครื่องรับวิทยุแบบซุปเอร์เฮตเทอโรดายน์ (superheterodyne) จะมีภาคมิกเซอร์ต่ออยู่

ระหว่างภาคขยายสัญญาณวิทยุกับดีมอดูเลเตอร์ ดังรูปท่ี 21 เพื่อท าให้เกิดสัญญาณความถี่กลาง หรือ

ไอเอฟขึ้น แล้วจึงน าสัญญาณไอเอฟนี้ไปท าการดีมอดูเลตต่อไป 
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รูปที่ 2.9 บล็อกไดอะแกรมการท างานของเครื่องรับวิทยุ ระบบซปุเปอร์เฮตเทอโรดายน์ 
 

2.4.4 วงจรรถบังคับวิทยุ 

 

        เริ่มจากตัวรีโมท หรือภาคส่งกันก่อน ตรา T&T จะใช้คลื่นความถี่วิทยุย่าน UHF ซึ่งสูง

กว่าตราเพชรท่ีใช้คลื่นความถี่ย่าน VHF ย่าน VHF ท่ีเห็นใช้กันก็มี 27Mhz. 35Mhz. 40Mhz. 49Mhz. 

แต่ของ T&T ก็จะแปะสติกเกอร์ไว้เหมือนตราเพชร แต่จริงๆแล้ววงจรภายในเป็นคลื่นวิทยุย่าน VHF 

เท่าที่ใช้มาเคยเห็นอยู่สองความถี่คือ 249Mhz. 289Mhz. ดังรูปท่ี 2.10 

 

 
 

รูปที่ 2.10 ตัวรีโมท หรือภาคส่ง 
 

ได้แกะลายวงจรของภาคส่ง T&T จะเห็นว่าแหล่งจ่ายไฟถูกต่อตรงเข้าวงจรตลอด แต่เนื่องจาก

ไอซี GTX2 กินกระแสขณะท่ีไม่มีการกดปุ่มน้อยมาก จึงสามารถต่อแหล่งจ่ายไฟตรงคาไว้ได้ แต่ถ้าเลิก

ใช้งานถอดแบตออกดีกว่า 
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  มีทรานซิสเตอร์อยู่ 3 ตัว Q1 ท าหน้าท่ีก าเนิดความถี่ซึ่งเป็นย่านความถี่ UHF Q2 ท าหน้าท่ีเปิด

ปิดการท างานของวงจรก าเนิดความถี่ โดยรับข้อมูลจากขา 8 ของไอซี ซึ่งก็คือการมอดดูเลทแบบ AM 

นั้นเอง ความถี่ UHF ท่ีมอดดูเลทแล้วถูกส่งผ่าน C2 มาท่ี Q3 ท าหน้าท่ีขยายสัญญาณให้แรงขึ้นส่งออก

ทาง C5 ผ่านขดลวด 5T ออกสายอากาศ โดยไม่มีวงจรกรองความถี่ ข้างเคียงท้ิง (Filter) 

 

 

 
 

รูปที่ 2.11 วงจรภาคส่ง 
 

จากท่ีทราบๆกันวิทยุ T & T มีระยะบังคับไกลมาก ๆ ท้ังท่ีตัวรีโมทใช้ถ่านแค่ 2 ก้อน ท่ีท าให้เครื่องส่ง

ของ T&T มีก าลังส่งแรงเพราะใช้ทรานซิสเตอร์ท่ีมีเกนขยายสัญญาณย่าน UHF สูงคือเบอร์ MPS911 แต่

ทนกระแสได้ต่ าแค่ 40mA. เพราะฉะนั้นจึงไม่ควรเพิ่มถ่านท่ีตัวรีโมทมากเกินไป ถ้าจะเพิ่มจริงๆ เพิ่มอีก

หนึ่งก้อน เป็น 3 ก้อนก็พอ  

             ทรานซิสเตอร์ Q1 ท าหน้าท่ีเป็นวงจรรับสัญญาณวิทยุและแยกสัญญาณ Digital Code ออก

จากความถี่วิทยุ ส่งต่อให้ทรานซิสเตอร์เบอร์ BC337 ขยายสัญญาณให้แรงขึ้นอีก ซึ่งในวงจรตราเพชรจะ

ไม่มีทรานซิสเตอร์ตัวนี้อยู่ สัญญาณจากขา C ทรานซิสเตอร์ C337 ผ่านคาปาซิเตอร์ 1uF เข้าขา 14 

ไอซี ขยายสัญญาณอีกออกขา 15 เข้าขา 16 ออกขา 1 เข้าขา 3 แล้วท าการถอดรหัส Digital Code ให้

เอาท์พุท 2.5-3.0 โวลท์ท้ัง 5 ฟังชั่นคือ  ขา 6 ขวา, ขา 7 ซ้าย, ขา 10 ถอยหลัง, ขา 11 เดินหน้า, ขา 12 

เทอร์โบ 
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รูปที่ 2.12  แสดงต าแหน่งต่างๆ ของอุปกรณ์ 
 

 
 

รูปที่ 2.13  ภาครับ 
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หลักการท างานของวงจร 

ทรานซิสเตอร์ Q8 Q10 ประกอบกันเป็นวงจรก าเนิดความถี่สูง เพื่อเปลี่ยนแรงดันกระแสตรงท่ี

เลี้ยงวงจร ให้เป็นพัลซ์ความถี่สูง ไดโอด 1N4148 กับคาปาซิเตอร์ 22uF 16V.ท าหน้าท่ีกรองแรงดัน

ความถี่สูงให้เป็นแรงดันกระแสตรงท่ีมีแรงดันสูงขึ้น เราจึงเรียกวงจรนี้ว่า "วงจรทวีแรงดัน" ท าไมต้องมี

วงจรทวีแรงดันด้วย ก็เพราะรถกระป๋องใช้ไฟเลี้ยงจากถ่าน 2 ก้อน แต่ไอซีภาครับต้องการไฟเลี้ยง 2.5-

5.0โวลท์ ถ่านชาร์จ 2 ก้อนจะได้แรงดัน 2.4 โวลท์ แต่เมื่อจ่ายกระแสให้มอเตอร์รถกระป๋อง จะเกิดการ

กระชากกระแสสูง ท าให้แรงดันของถ่าน 2 ก้อน ตกลงเหลือแค่ 2 โวลท์เอง จึงไม่เพียงพอท่ีจะท าให้ไอซี

ภาครับท างานได้ จึงจ าเป็นต้องมีวงจรทวีแรงดันมาช่วย แต่ถ้าเราใช้ไฟเลี้ยงวงจรจากแบตท่ีมากกว่า 2 

ก้อน ก็ไม่จ าเป็นต้องใช้วงจรทวีแรงดันอีก 

 

 
 

รูปที่ 2.14  ต าแหน่งขาทรานซิสเตอร์ชุดที่เป็นวงจรขับมอเตอร์เลี้ยว และมอเตอร์ขับเคลือ่น 
 

การวัดขาทรานซิสเตอร์ชนิด NPN โดยใช้มิเตอร์แบบเข็ม ปรับซีเล็กเตอร์ท่ีโอห์มมิเตอร์ X100 

หรือ X1K ก็ได้  

   เมื่อตั้งเป็นโอห์มมิเตอร์แล้ว ภายในมิเตอร์จะมีแบตเตอรี่อยู่เป็นแหล่งจ่ายไฟเพื่อวัดค่าความ

ต้านทาน โดยท่ีขั้วลบสายสีด าของมิเตอร์ จะเป็นไฟบวกของแบตภายใน ขั้วบวกสายสีแดงของมอเตอร์

จะเป็นไฟลบของแบตภายใน  

            ในรูปท่ี 2.13 เป็นทรานซิสเตอร์ท่ีเป็นปกติไม่เสีย ไม่ช็อต หากวัดได้ไม่เป็นตามนี้ ก็คือช็อต 

หรือขาด 
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รูปที่ 2.15  เป็นการวัดทรานซิสเตอร์ชนิด NPN 

ไม่จ าเป็นต้องถอดทรานซิสเตอร์ออกจากแผงมาวัด วัดทรานซิสเตอร์บนแผงวงจรเลยก็ได้ 

 
 

รูปที่ 2.16  เป็นการวัดทรานซิสเตอร์ชนิด PNP ก็จะกลับกัน วิธีก็เหมือนกัน 

ทฤษฎีการไหลของกระแสไฟฟ้ากันต่อในรูปเป็นวงจรส่วนขับมอเตอร์หลักของรถกระป๋อง เมื่อกดปุ่ม G 

ท่ีรีโมท ท่ีไอซีภาครับก็จะมีแรงดันออกมาท่ีขา 11 ท าให้ Q2 Q4 Q7   ท างานกระแสไหลผ่าน มอเตอร์

หลัก ในการตรวจซ่อม เมื่อกด G แล้วมอเตอร์ไม่หมุน วัดแรงดันท่ีขา 11 ไอซีภาครับมี 2.5-3โวลท์แล้ว 

สงสัยได้เลยว่า Q2 Q4 Q7 ตัวใดตัวหนึ่งเสีย 
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รูปที่ 2.17  วงจรควบคุมมอเตอร์ 1  

และเมื่อกดปุ่ม B ท่ีรีโมท ท่ีไอซีภาครับก็จะมีแรงดันออกมาท่ีขา 10 ท าให้ Q9 Q6 Q12 ท างานกระแส

ไหลผ่านมอเตอร์หลัก อีกทางหนึ่งมอเตอร์จึงหมุนกลับทาง ในการตรวจซ่อม เมื่อกด B แล้วมอเตอร์ไม่

หมุน วัดแรงดันท่ีขา 10 ไอซีภาครับมี 2.5-3โวลท์แล้ว สงสัยได้เลยว่า Q2 Q4 Q7 ตัวใดตัวหนึ่งเสีย  

 

 
                                                                                                                                     

รูปที่ 2.18  วงจรควบคุมมอเตอร์ 2 

ส่วนวงจรขับชุดเลี้ยวก็ท างานเหมือนกับชุดมอเตอร์หลัก แต่รูปวางต าแหน่งไม่เหมือนกัน การท างาน

เหมือนกันเลยเมื่อกดปุ่ม R ท่ีรีโมท ท่ีไอซีภาครับก็จะมีแรงดันออกมาท่ีขา 6 ท าให้ Q14 Q15 Q11 

ท างานกระแสไหลผ่านขดลวดชุดเลี้ยว  

  ในการตรวจซ่อม เมื่อกด R แล้วชุดเลี้ยวไม่หมุน วัดแรงดันท่ีขา 6 ไอซีภาครับมี 2.5-3โวลท์แล้ว 

สงสัยได้เลยว่า Q14 Q15 Q11 ตัวใดตัวหนึ่งเสีย 
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รูปที่ 2.19 วงจรควบคุมชุดเลีย้ว 

 

เมื่อกดปุ่ม L ท่ีรีโมท ที่ไอซีภาครับก็จะมีแรงดันออกมาที่ขา 7 ท าให้ Q3 Q5 Q13 ท างานกระแสไหลผ่าน

ขดลวดชุดเลี้ยว อีกทางหนึ่ง  

  ในการตรวจซ่อม เมื่อกด R แล้วชุดเลี้ยวไม่หมุน วัดแรงดันท่ีขา 7 ไอซีภาครับมี 2.5-3โวลท์แล้ว 

สงสัยได้เลยว่า Q3 Q5 Q13 ตัวใดตัวหนึ่งเสีย 

 

 
 

รูปที่ 2.20  การดัดแปลงให้วงจรภาครบั T&T ต่อไฟเลี้ยงวงจรจากแบต 6-7 ก้อน 7.2-8.4โวลท์ได ้
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เพื่อให้สามารถใช้เฟตขบัมอเตอร์ออนได้เต็มท่ีโดยมีการดัดแปลงดังนี้  

- ถอดหรือตัดขา R4.3K ออกเพื่อให้วงจรทวีแรงดันหยุดท างาน  

- เปลี่ยน R จ ากัดกระแสจาก 1K เป็น 220 โอห์ม เพื่อให้ซีเนอร์ไดโอดท างานได้อย่างถูกต้อง  

- เปลี่ยน R18 R19 R20 R21 จาก 10โอห์ม เป็น 220โอห์มถึง 1K แล้วแต่ว่ามีอะไหล่เก่าอยู่

เท่าไร ท่ีต้องเปลี่ยนเพราะว่าแรงดันท่ีป้อนให้วงจรเพิ่มขึ้นจากเดิมแบต 2 ก้อนเป็นแบต 6-7 ก้อน คือ 

7.2-8.4โวล์ท เมื่อแรงดันเพิ่มขึ้นแต่ถ้าใช้ค่า R18 R19 R20 R21 10โอห์ม เท่าเดิม จะมีกระแสไหลผ่าน

ทรานซิสเตอร์ภาคขับมอเตอร์ และชุดเลี้ยว สูงมากๆ หากเอานิ้วแตะดูขณะที่ทรายซิสเตอร์ท างานจะรู้สึก

ร้อนมาก ท าให้ทรานซิสเตอร์เสียได้ง่าย จึงควรอย่างยิ่งท่ีต้องเปลี่ยนค่า R18 R19 R20 R21 ให้สูงขึ้น

เพื่อลดกระแสท่ีไหลผ่านลงพอท่ีทรานซิสเตอร์ท างานได้อย่างปลอดภัย  

- ใช้เฟต เบอร์ IRL3302 หรือ IRFZ44N ก็ได้ ต าแหน่งขาเหมือนกันคือ G D S ต่อตัวต้านทาน 

10K-22K ก็ได้เพื่อขา G ของเฟตลงกราวน์เมื่อไม่มีการกดปุ่ม G เพื่อไม่ให้เฟตท างานเอง เพราะเฟตไว

ต่อแรงดันอินพุทมาก และเพื่อเป็นโหลดให้วงจรขับด้วย เพราะเฟตต้องการอินพุทท่ีขา G เป็นแรงดัน จึง

มีกระแสไหลที่ขา G น้อยมาก  

ขา G ต่อเข้าที่จุดต่อมอเตอร์ที่แผงวงจร  

ขา D ต่อมอเตอร์ มอเตอร์ต่อเข้าขั้ว + แบตเตอรี่  

ขา S ต่อลงขั้ว – แบตเตอรี่ 

 

2.4.5 มอเตอร ์(Motor) 
 

  2.4.5.1 ความรู้เบ้ืองต้นของมอเตอร์ (Motor) 
  ในปัจจุบันนี้โรงงานต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งโรงงานอุตสาหกรรมนิยมใช้มอเตอร์ไฟฟ้า
กระแสสลับ เพราะเหตุว่าในปัจจุบันนี้มีไฟฟ้ากระแสสลับใช้อยู่อย่างกว้างขวาง แต่ท้ังนี้หาใช่ว่ามอเตอร์
ไฟฟ้ากระแสตรงจะเลิกใช้เลยทีเดียวก็หาไม่ เพราะในงานบางอย่างก็ยังจ าเป็นต้องใช้มอเตอร์ไฟฟ้า
กระแสตรงอยู่ เช่น มอเตอร์สตาร์ทของรถยนต์ รถจักรดีเซล รถรางมอเตอร์กว้านเสมอ หรือยกของหนัก
ในเรือ มอเตอร์ที่กล่าวนี้ เขาสร้างขึ้นให้มีขนาดต่างๆ กัน ตั้งแต่ ขนาด ก าลังม้าจนกระท่ังถึงหลายๆ พัน
ก าลังม้า 
 มอเตอร์ คือ เครื่องท่ีเปลี่ยนพลังงานไฟฟ้า (Electrical Ennergy) ให้เป็นพลังงานกล 
(Mechananical Energy)  

2.4.5.2 มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง 
             มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงกับเครื่องก าเนิดไฟฟ้า กระแสตรงซึ่งเรียกกันว่าไดนาโม 
(Dynamo) มีส่วนประกอบและลักษณะคล้ายกันมา มอเตอร์ท่ีเป็นเครื่องท่ีเปลี่ยนพลังงานไฟฟ้า 
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(Electrical Energy) ให้เป็นพลังงานกล (Mechanical Energy) นั้น อาจหมุนแล้วใช้เป็นเครื่องก าเนิด
ไฟฟ้าได้ (เฉพาะไฟฟ้ากระแสตรง) แต่เนื่องด้วยต าแหน่งแนวแกนท่ีไม่มีกระแสไฟเกิดทาง Commutator 
(Axis of Sparkless Commutaatio) ต่างท่ีกันกับของเครื่องก าเนิดไฟฟ้า ฉะนั้นจึงจ าเป็นต้องเลื่อนเปลี่ยน
ต าแหน่งท่ีตั้งของแปรงถ่านในเมื่อใช้เป็นเครื่องก าเนิดไฟฟ้า หรือใช้เครื่องก าเนิดไฟฟ้าเป็นมอเตอร์ ดูรูป
ท่ี 2.20 
 

 
 

รูปที่ 2.21 มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง 

 
 ส่วนประกอบที่ส าคัญของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง 
1.) โครง (Frame of yoke) 
2.) ขั้วสนามแม่เหล็ก (Field Pole or Field Core) 
3.) แปรงถ่าน (Brush) 
4.) อามะเจอร์ (Armature) 
5.) คอมมิวเตอร์ (Commutator) 
6.) ฝาครอบ (End Plate) 

1.) โครง (Frame or yoke) 
  สร้างด้วยเหล็กหล่อ (Cast Iron) หรือเหล็กเหนียว (Steel) เป็นโครงส าหรับยืดขั้ว
สนามแม่เหล็ก ท าหน้าท่ีเชื่อมวงจรแม่เหล็กให้ครบวงจร ซึ่งจะน าเอาวัสดุชนิดท่ีไม่ใช่สารแม่เหล็กมา
สร้างเป็นโครงไม่ได้ ดูรูปที่ 2.21 
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รูปที่ 2.22 โครง (Frame or yoke) 
 

2.) ขั้วสนามแม่เหล็ก (Field Pole or Field core) 

  สร้างด้วยเหล็กหล่อ (Cast Iron) หรือเหล็กอ่อนเหนียว (Steel Laminated) เป็นเหล็ก

แผ่นบางๆ หนาประมาณ 0.025 นิ้ว อาบน้ ายาแล้วน ามาอัดกันเป็นปึก เมื่อสร้างเป็นขั้วสนามแม่เหล็ก 

ท าหน้าท่ีให้เกิดสนามแม่เหล็ก เมื่อมีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านขดลวดท่ีพันรอบตัวมัน ดูรูปท่ี 2.22 

 

 
 

รูปที่ 2.23 ขั้วสนามแม่เหล็ก 
 

3.) แปรงถ่าน (Brush)  

  เป็นส่วนผสมของถ่านแกรไฟท์ (Graphite Carbon) ท าเป็นแท่งสี่เหลี่ยม ท าหน้าท่ีเป็น

ตัวน ากระแสไฟฟ้าเข้ายังคอมมิวเตเตอร์ แปรงถ่านจะต้องกดอยู่ในต าแหน่งท่ีเลื่อนไปมาไม่ได้ต้องมี

สปริงดแท่งแปรงถ่านเพื่อกันหลุด และมีซองถ่าน ซึ่งท าด้วยโลหะบังคับไว้เรียกว่า Brush Holder สปริงมี

แรงกด (Pressure) ประมาณ 1.5 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว จากแปรงถ่านมีสายทองแดงเล็กๆ หลายๆเส้นขวั้น

เป็นเกลียวต่อไปยังขั้วต่อสาย (Termina) ดูรูปที่ 2.23 
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รูปที่ 2.24 แปรงถ่าน 
 

4.) อามะเจอร์ (Armature) 

  สร้างด้วยแผ่นแม่เหล็กบางๆ เรียกว่า Laminated Iron Core แต่ละแผ่นหนาประมาณ

0.025 นิ้ว การท าด้วยเหล็กแผ่นบางๆ หลายๆ แผ่นอัดแน่นก็เพื่อลดกระแสไหลวนในแกนเหล็ก รอบๆ 

ตัวอามะเจอร์จะมีช่องว่างขนาดกว้างเท่าๆ กัน ส าหรับพันขดลวดเรียกว่าSlot ปลายของขดลวดทุกๆ 

ปลายต่อไปยังคอมมิวเตเตอร์ ดูรูปที่ 2.24 

 

 
 

รูปที่ 2.25 อามะเจอร ์
 

 

5.) คอมมิวเตเตอร์ (Commutatpr) 

  การสร้างประกอบด้วยชิ้นส่วนของทองแดง หลายๆชิ้นส่วนมีไม่ก้า (Mica) เป็นฉนวน

ค่ันระหว่างชิ้นส่วนของทองแดงเหล่านี้ มีหน้าท่ีเป็นตัวน ากระแสไฟฟ้าเข้าไปยังขดลวก (Coil) ของอามะ

เจอร์ และเป็นหัวต่อขั้วของขดลวด (Coil) ท้ัง 2 ปลาย ดูรูปที่ 2.24 

6.) ฝาครอบ (End Plate)  
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  คือฝาครอบมอเตอร์ ส่วนมากร้างด้วยเหล็กหล่อ  (cast Iron)  หรือเหล็กเหนียว  

(Steel)  หน้าท่ีของฝาครอบนี้เพื่อบังคับให้อามะเจอร์หมุนตรงอยู่ในแนวเส้นแรงแม่เหล็กและให้อยู่ใน

แนวศูนย์กลางของตัวมอเตอร์ด้วย ดูรูปท่ี  2.25 

 

 
 

รูปที่ 2.26 ฝาครอบ 
 

 
 2.5 โปรแกรมควบคุม 
 
             2.5.1 โปรแกรม Visual Basic  
 
                     ถือได้ว่าเป็นเครื่องมือท่ีใช้เขียนโปรแกรม Windows ท่ีได้รับความนิยมสูงสุด ท้ังนี้
เพราะผ่านการพัฒนามาอย่างต่อเนื่องจากเวอร์ชันแรกท่ีท างานบนดอส แล้วมาดังสุดขีดกับเวอร์ชัน 3.0 
ท่ีท างานบน Windows 3.1 จนก้าวมาถึงเวอร์ชั่นล่าสุด คือ 6.0 ท่ีได้รับความนิยมท้ังเมืองไทยและท่ัวโลก 
แต่ก่อนนั้นเราเรียกการสร้างแอพพลิเคชั่น (Application) ว่า การเขียนโปรแกรม โดยในอดีตนั้นนักเขียน
โปรแกรม หรือโปรแกรมเมอร์ต่างต้องผ่านความยุ่งยากซับซ้อนของการเขียนโปรแกรมมาด้วยกันทุกรุ่น 
ท าให้มองว่า การเขียนโปรแกรมเป็นเรื่องท่ีซับซ้อน 
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                        2.5.1.1 ส่วนประกอบโปรแกรม  

 

 
รูปที่ 2.27 รูปร่างของโปรแกรม Visual Basic 6 

 
1. Windows TitleBar 

 
 

รูปที่ 2.28  Windows TitleBar 

 

2. MenuBar 

 
 

รูปที่ 2.29 MenuBar 

 

3. ToolsBar 

 
 

รูปที่ 2.30 ToolsBar 
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4. ToolsBox 

 
 

รูปที่ 2.31 ToolsBox 

 

5. Windows Form 

 
 

รูปที่ 2.32 Windows Form 

 

6. Windows Object 

 
 

รูปที่ 2.33 Windows Object 
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7. Object Properties 

 
 

รูปที่ 2.34 Object Properties 

 

8. Form Layout 

  
 

รูปที่ 2.35 Form Layout 

 

                         2.5.1.2 Active X Control 

 

 
 

รูปที่ 2.36 Active X Control 
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ส าหรับ ActiveX ที่เราจะเรียนมีอยู่ 4 ตัว ดังรูปข้างบนประกอบไปด้วย 

1. Command Button 

                  
 

รูปที่ 2.37 Command Button 

 

    Command Button เป็นลักษณะปุ่มส าหรบั รับค าสั่งแล้วน าไปสั่งการรูปแบบที่เราวางไว้ในตัว

โปรแกรมแลว้จะท าการแสดงหรือ ปุ่มกด 

 

2. TextBox 

             
 

รูปที่ 2.38 TextBox 

 

  TextBox หรือ กรอบข้อความท่ีมีหน้าที่ในการรับค าสั่งหรือแสดงค่าที่มาจากแป้นพิมพ ์หรือคีย์

บอด หรือแสดงตัวอักษร เลข 

 

3. Label 

                              
 

รูปที่ 2.39 Label 

 

   Label หรือป้ายตัวอักษรมีหน้าที่บ่งบอกหรือแสดงตัวอักษรท่ีเราได้ก าหนดไว้ ว่าสิ่งไหนมีหน้าที่

ท าอะไรหรือ ป้ายที่เราสามารถก าหนดตัวอักษรลงไปได้ตามการใช้งาน 
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4. Option Button 

 
 

รูปที่ 2.40 Option Button 

 

เป็นตัวเลือก ซึ่งสามารถเลือกได้เพียงอันเดียวเท่านั้น ไม่สามารถเลือกได้หลายอัน  

 

ตัวอย่าง 

 
 

รูปที่ 2.41 การน า ActiveX ต่างๆลงมาวางบนฟอร์ม 

 

เมื่อเราน าActiveX ต่างๆลงมาวางบนฟอร์มแล้ว ในที่นี้ก าหนดให้  

           1. Labelเป็นป้ายบอกว่าให้ท าอย่างไรกับTextBox 

           2. ก าหนดให้ถ้าเราเลือก Option Button ท่ีเขียนว่า พื้นหลังสีด า เมื่อกด ตกลงจะท าการเปลี่ยน

พื้นหลัง เช่นกัน กับ Option Button อีกอัน แต่จะเปลี่ยนพื้นหลังเป็นสีขาว 

           3. Command Button ในท่ีนี้จะเป็นปุ่มในการสั่งงานท้ังหมดในฟอร์มเมื่อเรากดปุ่มนี้ จะท าการ

แสดงชื่อ พร้อมกับเปลี่ยนสี พืน้หลังไปด้วย ตามท่ีเราได้เลือก เมื่อท าการ Run โปรแกรม และเลือกแต่ยัง

ไม่ได้ กดปุ่ม ตกลง 
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รูปที่ 2.42 Command Button 
 

จะเห็นได้ว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นเนื่องจากว่า เราก าหนดให้ปุ่ม ตกลง เป็นปุ่มสั่งการเมื่อเรากดปุ่ม 

ตกลง ผลท่ีได้ 

 

 
 

รูปที่  2.43 การ Run โปรแกรม           

 

สังเกต ได้ว่าเมื่อกดปุ่ม ตกลง แล้วจะเกิดการเปลี่ยนแปลงในโปรแกรมตามท่ีเราได้ก าหนดไว้ 
 

         2.5.1.2 ค าสั่ง (CODE) 

 

ตารางที ่2.2 ตารางค าสั่ง (CODE) 

MsgBox  มีหน้าที่ในการแสดงกรอบโตต้อบขึ้นมา 

InputBox  เป็นค าสั่งท่ีใช้แสดงกรอบข้อความส าหรับรบัข้อความจากแป้นพิมพ์ 
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Dim  ใช้ในการ ก าหนดตัวแปร 

If then else  เป็นค าสั่ง ท่ีใช้ต่อเมื่อมีเงื่อนไข 

Do Loop  เป็นค าสั่งท่ีใช้ในการท าซ้ า 

For Next  เป็นค าสั่งท่ีใช้ในการท าซ้ าทีม่ีจ านวนรอบในการท าซ้ าแนน่อน 

CDbl()  เป็นค าสั่งท่ืใช้ในการก าหนดตัวแปรเปน็แบบ Double หรือ ทศนิยม 

CStr()  เป็นค าสั่งทใช้ในการก าหนดตัวแปรเปน็แบบ String หรือ ตัวอักษร 

         
 

                         2.5.1.3 รูปแบบในการใช้ค าสั่ง 
 

 1. ค าสั่ง Dim 
           รูปแบบในการใช้ Dim ตามด้วยตัวแปร As รูปแบบที่ต้องการให้ตัวแปรนั้นเป็น ตัวอย่าง Dim 
Name As String 
 
2. ค าสั่ง InputBox  
           Dim resp As Integer 
           resp = Int(InputBox("ทดสอบ InputBox", "Test", 20))  
 
3. ค าสั่ง Msgbox 
           รูปแบบในการใช้ Msgbox"ใส่ข้อความท่ีต้องการแสดง",ตามด้วยรูปแบบ,"ข้อความท่ีไต
เติ้ล" ตัวอย่าง Msgbox"ขอต้อนรับ",Vbokonly,"Welcome" 
 
4. ค าสั่ง If then Else 
          Dim resp As Integer 
          resp = MsgBox("คุณเป็นเพศชายใช่หรือไม่?", vbYesNo + vbQuestion, "If...Then...Else") 
          If resp = vbYes Then 
          MsgBox "คุณคงหล่อมากนะครับ" 
          Else 
          MsgBox "คุณคงสวยมากนะครับ" 
          End If 
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5. ค าสั่ง For Next 

เป็นค าสั่งท่ีใช้ในการท าซ้ าโดยมีการก าหนดจ านวนรอบอย่างชัดเจน 

           Dim i As Integer, cnt As Integer 
           txtResult.Text = "" 
           cnt = Int((10 * Rnd) + 3) ' สุ่มตัวเลขตั้งแต ่3 ถึง12 
           txtResult.Text = "วนแบบย้อนกลบั" & CStr(cnt) & " รอบ " & vbCrLf 
           For i = cnt To 1 Step -1 
           txtResult.Text = txtResult.Text & "รอบท่ี" & i & vbCrLf 
           Next i  

 6. ค าสั่ง CDbl 
รูปแบบค าสั่ง  CDbl(ตัวแปรหรือObjectท่ีต้องการ)  โดยท่ัวไปแล้วค าสั่ง CDbl นี้จะต้องมีตัวแปรท่ีก ากับ 
            Dim Number As string 
            Number=CDbl(Text1.Text) 
            จากค าสั่ง CDbl(Text.Text) นั้น หมายความว่า ให้เปลี่ยนข้อมูลท่ีได้รับใน Text1.Text เป็น 
แบบทศนิยม ส่วน Number นั้น คือตัวแปร นั่นคือ Number = ข้อความท่ีได้รับใน Text1 โดยเปลี่ยนเป็น
แบบทศนิยมแลว้ เช่นเดียวกับ ค าสั่ง Cstr() แต่ Cstr เป็นการเปลี่ยนข้อมูลไปเปน็แบบ String หรือ 
ตัวอักษร  แต่วิธีการใช้เหมือนกัน 
 

2.5.1.4 ตัวอย่างโปรแกรมที่ได้จากค าสั่งต่างๆ 
 

 1. Msgbox  
           Msgbox"ข้อต้อนรับ",Vbokonly,"welcome 
การแสดงผล 

 
 

รูปที่ 2.44 การแสดงผล 
 

2. If then Else 
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        Dim resp As Integer 

        resp = MsgBox("คุณเป็นเพศชายใช่หรือไม่?", vbYesNo + vbQuestion, "If...Then...Else") 

          If resp = vbYes Then 

         MsgBox "คุณคงหล่อมากนะครับ" 

         Else 

         MsgBox "คุณคงสวยมากนะครับ" 

         End If 

 การแสดผล 

 
 

รูปที่ 2.45 แสดงการRun โปรแกรม การใช้ If then Else 
 

 
 

รูปที่ 2.46 แสดงการRun โปรแกรม การใช้ If then Else 

 

3. For Next 
         Dim i As Integer, cnt As Integer 
         txtResult.Text = “” 
         cnt = Int((10 * Rnd) + 3) ‘ สุ่มตัวเลขตั้งแต ่3 ถึง12 



37 

 

         txtResult.Text = “วนแบบย้อนกลับ” & CStr(cnt) & “ รอบ “ & vbCrLf 
         For i = cnt To 1 Step -1 
           txtResult.Text = txtResult.Text & “รอบท่ี” & i & vbCrLf 
           Next i  
การแสดงผล 

  
 

รูปที่ 2.47 การแสดงผล For Next 

 

ตารางที่ 2.3  แสดงประเภทของตัวแปร 

ชนิด ค าอธิบาย ขนาด

หน่วยความจ า 

Byte ข้อมูลจ านวนเต็มตั้งแต่ 0 ถึง 255 1 ไบต์ 

Boolean เป็นข้อมูลทางตรรกะ : จริง True,เท็จ False 2 ไบต์ 

Integer เป็นจ านวนเต็มระหว่าง -32,768 ถึง 32,767 2 ไบต์ 

Long เป็นจ านวนเต็มระหว่าง -2,147,483,648 ถึง 

2,147,483,647 

4 ไบต์ 

Single เป็นเลขทศนิยมระหว่าง -3.402823E38 ถึง -1.401298E-

45 ส าหรับค่าลบ และ 1.401298E-45 ถึง 3.402823E38 

ส าหรับค่า บวก 

4 ไบต์ 

Double เป็นเลขทศนิยมระหว่าง -1.79769313486232E308 ถึง -

4.94065645841247E-324 ส าหรับค่าลบ และ 

4.94065645841247E-324 ถึง 1.79769313486232E308 

ส าหรับค่า บวก 

8 ไบต์ 
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                        2.5.1.5 การก าหนดตัวแปร 

                1. ในการก าหนดตัวแปรนั้นเราสามารถจะใช้ชื่อตัวแปรอะไรก็ได้แต่ต้องไม่เป็นค า

เฉพาะของโปรแกรม Visual Basic เช่น Do,Until,End เพราะตัวโปรแกรมจะเกิดการ Error เนื่องจากไป

ซ้ ากับค าเฉพาะของโปรแกรม ในการก าหนดตัวแปร เราจะใช้ค าสั่ง Dim Dim ชื่อตัวแปร As ชนิดตัวแปร

,ชื่อตัวแปร AS ชนิดตัวแปร เช่น 

      Dim Number As Double      หมายความว่า ก าหนดให้ตัวแปรชื่อ Number เป็นรูปแบบ ทศนิยม  

      Dim N As String      หมายความว่า ก าหนดให้ตัวแปรชื่อ N เป็นรูปแบบ ตัวอักษร 

      Dim Point As Double, Grade As Integer หมายความว่า ก าหนดให้ตัวแปรชื่อ point เป็นแบบลข 

ทศนิยม และ ตัวแปรชื่อ Grade เป็นแบบจ านวนเต็ม 

            

           2.5.1.6 การค านวณ 

1. ในท่ีนี้เราจะท าโปรแกรม บวกเลข แบบง่ายๆ ท ารูปแบบ Form ให้เป็นดังรูปที่ 2.48 

Currency เป็นเลขที่ท่ีมีค่าตั้งแต่ -922,337,203,685,477.5808 ถึง 

922,337,203,685,477.5807 

8 ไบต์ 

Date เป็นวันท่ีตั้งแต่ 1 มกราคม ค.ศ. 100 ถึง 31 ธันวาคม 

ค.ศ. 9999 

8 ไบต ์

Object เป็นข้อมูลที่อ้างอิงอบบเจ็คต์ จึงเก็บแอสเดรสของออบ

เจ๊กต์ไว้ 

4 ไบต์ 

String เก็บสตริง หรือข้อความท่ีเรียงต่อกัน 60 KB หรือ 2 

MB 

Varaint เป็นข้อมูลชนิดพิเศษที่เก็บค่าได้ทุกรูปแบบ (รวมไปถึงค่า

พิเศษต่างๆเช่น EMPTY,NULL เป็นต้น) 

16 ไบต ์
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รูปที่ 2.48 รูปแบบ Form 

ตารางที่ 2.4 การก าหนดค่าต่างๆ ในฟอร์ม 

Object Properties ค่าที่ก าหนด 

Label1  ์Name lbl1 

Caption ตัวเลขที่ 1 

      

Label2 Name lbl2 

Caption ตัวเลขที2่ 

      

Text1 Name txt1 

Text   

      

Text2 Name txt2 

Text   

      

Command1 Name cmd1 

Caption ผลลัพธ ์

  

เมื่อก าหนดค่าต่างๆแล้ว เราจะเริ่มเขียนโค้ด การท างาน โดย ดับเบิ้ลคลิ๊กท่ี ปุ่ม ผลลพัธ์ 



40 

 

 
รันดูผล จะได้ผลดังรปูที่  2.49 

 

 
 

รูปที่ 2.49  Run โปรแกรม 

   เมื่อเรา ใส่ ตัวเลข ลงไปจะได้ผลลัพธ์จากการบวก ออก มา ในท่ีนี้เราจะใส่ตัวเลขเป็น 5 บวก

กัน จะได้ดังรูปที่ 2.50 

 

 
 

รูปที่ 2.50 ผลลัพธจ์ากการบวก 
 

2.5.1.7 ค าสั่งก าหนดการท างานแบบมีเงื่อนไข 
 

1. ค าสั่ง If then Else 
            Dim resp As Integer 
            resp = MsgBox("คุณเป็นเพศชายใช่หรือไม่?", vbYesNo + vbQuestion, "If...Then...Else") 
            If resp = vbYes Then 
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            MsgBox "คุณคงหล่อมากนะครับ" 
            Else 
            MsgBox "คุณคงสวยมากนะครับ" 
            End If 
 
2. ค าสั่ง Select Case 
            Dim age As Integer 
            age = Int(InputBox("คุณอายุเท่าไหร่", "Select_Case")) 
            Select Case age 
            Case 1 To 12 
            MsgBox "คุณยังล่ะอ่อนอยู่" 
            Case 13 To 24 
            MsgBox "คุณเป็นวัยรุ่น" 
            Case 25 
            MsgBox "คุณอยู่ในวัยท างาน" 
            Case 26 To 60  
            MsgBox "คุณเป็นวัยเคยรุ่น" 
            Case 61 To 100  
            MsgBox "คุณแก่แล้ว" 
            Case Else 
            MsgBox "ลองระบุอายุของคุณใหม่", vbInformation  
            End Select  

 

2.5.1.8 การท างานแบบวนรอบ 

 

1. แบบ While...Wend  

รูปแบบ While <ทดสอบเงือนไข จริง หรือ เท็จ><ถ้าเงื่อนไขเป็นจริง ให้ท างานตามค าสั่ง>Wend 

           Dim answer As Integer, cnt As Integer, hint As Integer 

           answer = Int((10 * Rnd) + 0) 

           cnt = 1 

           hint = Int(InputBox("ทายตัวเลขระหว่าง 1 ถึง 9 ", "เกมส์ทายตัวเลข")) 

           While hint <> answer 

           hint = Int(InputBox("ยังไม่ถูกต้อง, ทายอีกครั้ง", "เกมส์ทายตัวเลข")) 
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           cnt = cnt + 1 

           Wend 

           MsgBox "คุณทายไปทั้งสิ้น" & cnt & " ครั้ง" & vbCrLf & "ตัวเลขที่ถูกต้องคือ" & answer,            

vbOKOnly + vbInformation, "ผลออกมา"  

  

2. แบบ For Next  

For ตัวแปรใช้นบัจ านวนรอบ = จ านวนรอบเริ่มต้น To จ านวนรอบสดุท้าย [Step ของการนับ]

<ท างานตามค าสั่ง>Next ตัวแปรท่ีใช้วัดจ านวนรอบ 

          Dim i As Integer, cnt As Integer 

          txtResult.Text = "" 

          cnt = Int((10 * Rnd) + 3) ' สุ่มตัวเลขตั้งแต ่3 ถึง12txtResult.Text = "วนแบบยอ้นกลับ" &  

CStr(cnt) & " รอบ " & vbCrLf 

            For i = cnt To 1 Step -1 

            txtResult.Text = txtResult.Text & "รอบท่ี" & i & vbCrLf 

            Next i  

 

             2.5.2 การเขียนโปรแกรมโดยใช้ Visual Basic เพื่อควบคุมฮาร์ดแวร ์

 

        การเขียนโปรแกรมโดยใช้ Visual Basic เพื่อควบคุมฮาร์ดแวร์ ผ่านพอร์ตขนาน (Parallel 

Port) ได้ท้ังการส่งค่าไปควบคุม(Output) และการรับค่าตรวจสอบ(Input) ต้องบอกก่อนว่า Visual Basic 

สามารถเข้าถึงระบบฮาร์ดแวร์ของคอมพิวเตอร์ไม่ได้โดยตรงแต่ต้องใช้ไฟล์ DLL(Dynamic Link Library)

เข้ามาช่วย เพื่อเรียกใช้ฟังก์ชั่นติดต่อกับพอร์ตได้          

                   ในสว่นของการเขียนโปรแกรม VB ติดต่อกับ Hardware ภายนอกผ่าน Parallel Port นั้น 

ท าได้ 2 แบบ 

                   1. ติดต่อผ่าน Printer Port  

                   2. ติดต่อผ่าน Card I/O IC 8255  

            ในท่ีนี้จะน าเสนอแบบท่ี 1 ก่อน คือการติดต่อผ่าน Printer Port เพื่อความเข้าใจและสามารถ

น าไปทดลองได้ด้วยตนเองโดยไม่ยุ่งยาก ก่อนอื่นต้อง Download File DLL ท่ีหัวข้อ Application ชื่อ I/O 

PortDllFile จากนั้น Copy Fill DllPort.Dll ไปไว้ท่ี Directory Windows\System ของเครื่อง คอมพิวเตอร์

ท าความเข้าใจการอ้างอิง Address Printer Port                                                                 

http://www.thaiio.com/prog-cgi/programing.cgi?0006#Printer
http://www.thaiio.com/prog-cgi/programing.cgi?0006#Printer
http://www.thaiio.com/prog-cgi/VB8255.htm
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            การใช้ฟังก์ชั่นท้ัง Inp32 และ Out32 จ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องอ้างอิง Address Printer Port ใน

การท่ีจะไปตรวจสอบและส่งค่าในแต่ละ bit ของ Printer Port โดยจะแบ่งออกเป็น 3 ส่วนคือ  

            1) Data คือส่วนท่ีเป็นส่งข้อมูลท่ีมีจ านวน 8 bit ให้กับ Printer (คอมพิวเตอร์ด้วยกันก็ได้) อีก

ท้ังอันนี้แหละท่ีเราจะควบคุมสัญญาณแต่ละ bit เพื่อน าไปใช้ต่อกับอุปกรณ์ภายนอกส าหรับต าแหน่ง

อ้างอิง ของ Data Port จะเท่ากับต าแหน่งของ base printer port 

       LPT1 Data=H378 

        LPT2 Data=H278    

            2) Status คือส่วนท่ีเป็นตัวคอยตรวจสถานะของ Printer เช่น เครื่อง เครื่อง Error,กระดาษ

หมด, ส่งสัญญาณพร้อมท างาน เป็นต้น 

            ท้ังนี้เราสามารถน าเอา Status Port นี้มาใช้ในงานควบคุมอุปกรณ์ได้โดยเป็นตัวรับสัญญาณ 

Input (+5 Vdc) ส าหรับต าแหน่งอ้างอิงของ Data Port จะเท่ากับต าแหน่งของ base printer port+1 

      LPT1 Status=H379 (H378+1) 

      LPT2 Status=H279 (H278+1)    

            3) Control คือส่วนท่ีควบคุมการท างานของ Printer เช่น Strobe,Auto linefeed,Select printer 

เป็นต้น สามารถจะรับและส่งข้อมูลได้ 6 bit ส าหรับต าแหน่งอ้างอิงของ Data Port จะเท่ากับต าแหน่ง

ของ base printer port + 1 

            LPT1 Status=H37A(H378+2) 

            LPT2 Status=H27A(H278+2)  

    

2.5.2.1 เร่ิมต้นการเขียนโปรแกรม 

       มากล่าวถึงในโปรแกรม Visual Basic อันดับแรก ให้คุณสร้าง New Project ขึ้นมาใหม่ ซึ่ง

เลือกใช้ แบบ Standard EXE ตัวโปรแกรม VB จะสร้าง Form ว่างๆมาหนึ่ง Form  ต่อจากนั้นให้เลื่อน

เมาส์ไป คลิกท่ีเมนู Project ---> Add Module เพื่อสร้างโมดูลขึ้นมา 1 File ซึ่งมีนามสกุล .BAS เพื่อท่ีจะ

ไว้ให้ประกาศ API Function ของ Dll ท่ีต้องใช้ประกาศไว้ใน Module ของ Visual Basic เผื่อส าหรับการ

เขียนโปรแกรมท่ีใช้หลายๆ ฟอร์มใน Project นั้น และเพื่อความสะดวกในการเรียกใช้งาน กับการเขียน

โปรแกรมอื่นๆ ต่อไปแต่ถ้าหากจะใช้เพียงแค่ฟอร์มเดียวก็ไม่ต้องสร้างไฟล์โมดูลสามารถประกาศ  ไว้

ภายในฟอร์มได้เลย รูปแบบประโยคท่ีใช้ประกาศในโมดูลมีดังนี้     
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Output Port  

        Public Declare Sub Out Lib "DllPort.dll" Alias "Out32" (ByVal PortAddress As Integer, 

ByVal Value As Integer)  

ในส่วนของ Input Port  

          Public Declare Function Inp Lib "DllPort.dll" Alias "Inp32" (ByVal PortAddress As Integer) 

As Integer  

          แต่ถา้หากเขียนโปรแกรมใช้เพียงแค่ฟอร์มเดียวก็จ าเป็นต้องใช้โมดูลก็ได้โดยเพียงแค่เปลี่ยนจาก

ค าว่า Public ไปเป็น Private รูปแบบเป็นดังนี้  

Output Port ประกาศแบบ Private  

         Private Declare Sub Out Lib "DllPort.dll" Alias "Out32" (ByVal PortAddress As Integer, 

ByVal Value As Integer)  

Input Portประกาศแบบ Private  

         Private Declare Function Inp Lib "DllPort.dll" Alias "Inp32" (ByVal PortAddress As Integer) 

As Integer  

ท้ัง 2 วิธีท่ีกล่าวมาควรจะเขียนให้เป็นบรรทัดเดียวกันแต่ถ้าหากจะเลื่อนบรรทัดลงต้องเว้นวรรค 

บรรทัดบนก่อนแล้วใส่เครื่องหมายขีด _ ต่อจากนั้นจึงมาเขียนที่บรรทัดด้านล่างต่อได้  

การเขียนโปรแกรมโดยเรียกใช้ Function Out และ Inp 

       จากการท่ีเราประกาศ Function เรียบร้อยแล้ว ขั้นตอนนี้จะไม่สนใจในโมดูลอีกแล้ว ให้คุณเข้า

มาท่ี Form ซึ่งเมื่อคุณ Save แล้วจะเป็นนามสกุล .FRM ก่อนอื่นเรามาท าความเข้าใจถึงค่าท่ีอ้างอิง 

ต าแหน่ง (Address) ของ Printer Port กันเล็กน้อย ตอนนี้เราเริ่มต้นเขียนโปรแกรมกันได้แล้ว โดยเข้าไป

ใน Mode ของ View Code จัดการประกาศตัวแปรท่ีใช้ใน Form ดังนี้  

Dim PortData ' ตัวแปรส าหรบัข้อมูลที่พอร์ต 

           Const AddressLPT1 =&H378 'ค่าคงท่ีส าหรับต าแหน่ง Printer Port 1(LPT1)และData Port 

           Const Statusport1 =AddressLPT1+1 'ค่าคงท่ีส าหรับต าแหน่ง Status Port(LPT1) 
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           Const Controlport1 =AddressLPT1+2 'ค่าคงท่ีส าหรับต าแหน่ง Control Port (LPT1) 

           Const AddressLPT2 =&H278 'ค่าคงท่ีส าหรับต าแหน่ง Printer Port 2(LPT2)และData Port 

           Const Statusport2 =AddressLPT2+1 'ค่าคงท่ีส าหรับต าแหน่ง Status Port(LPT2) 

           Const Controlport2 =AddressLPT2+2 'ค่าคงท่ีส าหรับต าแหน่ง Control Port (LPT2) 

           ตอนนี้เราก็จะมาสร้าง Form การส่งค่าและรับค่าจาก Parallel Port ในโปรแกรม Visual Basic 

ให้คลิกเลือกตัว Control จาก Control Dialog คือ TextBox 1 ตัว,Label 1 ตัว และ Command Button 1

ตัว วางลงใน Form จัดว่างดังรูปท่ี 2.51 

 

 
 

รูปที่ 2.51 สร้าง Form การส่งค่าและรบัค่าจาก Parallel Port 

 

ส าหรับการส่งค่าออกทาง Parallel Port สามารถเรียกใช้ได้ดังนี้  

            Call Out (PortAddress,Data)  

ส าหรับการรบัค่าที่ต าแหน่ง Parallel Port ซึ่งเป็นฟังก์ชั่น เรียกใช้โดยไม่ต้องมี Call Inp (PortAddress)  

ส่งสัญญาณ Output 

           การเขียนโค๊ดในตัว Control เริ่มที่การส่งค่าออกไปควบคุม Parallel Port สิ่งท่ีต้องท าคือ การใส่

ค่าที่ Textbox และส่งค่าออกโดยคลิก ที่ Command Botton ส่วนการรบัค่าที่ Port จะแสดงท่ี Label โดย

ท้ังหมดที่กล่าวมาเขียนใน View Code ในตัว Control Command Button ดังนี้  

           Private Sub Command1_Click() 

           PortData = Val("&H" & Text1.Text) 'นับค่าในTextbox มาไว้ในตัวแปร PortData 

           Call Out (AddressLPT1, PortData) 'ส่งค่าออกไปที่ Port 

           Label1.Caption = Hex(Inp(AddressLPT1)) 'อ่านค่าจาก I/O Port LPT1เป็นเลขฐาน16 

           End Sub  



46 

 

         ในการส่งค่า PortAddress ท่ี Printer Port มีค่า=&H378 Data ท่ีส่งไปนั้นคือค่าท่ีไปออกท่ี 

Printer Port ซึ่งเราส่งด้วยเลขฐาน16 แต่ท่ี Port จะแปลงข้อมูลเป็นฐาน 2 ซึ่งมีข้อมูลจ านวน 8 บิต เช่น 

เลขฐาน16 &H0F  ท่ี Port =000011112 ของฐาน 2  

 

ตารางที่ 2.5 การก าหนดเลขฐาน16 ควบคุมบิตท่ีออก Port 

Bit No.  Hex  Binary  

1  

2  

3 

4 

5 

6 

7 

8 

ติดหมด 

ดับหมด 

&H01 

&H02 

&H04  

&H08 

&H10 

&H20 

&H40 

&H80 

&HFF 

&H00 

00000001  

00000010 

00000100 

00001000 

00010000 

00100000 

01000000 

10000000 

11111111 

00000000  

  

โดยข้อมูลที่เป็น 1 จะเป็นสัญญาณมีแรงดันไฟฟ้ากระแสตรง (TTL) ประมาณ 5 โวล์ท สามารถ

น าไปใช้งานได้ เช่น ขับ LED ,Transistor,Relay,มอเตอร์รถเด็กเล่น ฯลฯ ซึ่งตามค่าท่ีได้จะมีหลอด LED 

ท่ี 1,2,3,4 ด้านขวามือเรียงตามล าดับ จะสว่างขึ้น เราอาจทดลองเอา LED ต่ออนุกรมด้วย ตัวต้านทาน=

1 kโอห์ม สัก 8 ดวง แล้วไปต่อท่ี Printer Port ดูขาสัญญาณในหัวข้อ Hardware เมนูชื่อ Parallel Port 

Detail คลิกท่ีนี้จะบอกว่าขาไหนเป็นขาสัญญาณ I/O Port ซึ่งในที่นี้เราใช้ขาท่ี 2-9 เป็นขา I/O Data  

 

 
 

รูปที่ 2.52 แสดงการต่อทดสอบกับ LED 

http://www.thaiio.com/Hardware/paralport.jpg
http://www.thaiio.com/Hardware/paralport.jpg
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           จากรูปจะเห็นว่าใช้ LED8 ดวง 3 แถว และมีสวิทช์ด้วย ซึ่งชุดทดลองนี้ใช้กับ Card I/O Parallel 

Port IC 8255 ซึ่งมีจ านวน Port I/O จ านวน 9 Port หรือ 72 bit โดยมีแรงดัน (TTL) 0-5 โวล์ท ส่วน

สวิทช์มีไว้ทดสอบส าหรับสัญญาณ input  

 

2.5.3 พอร์ตขนาน 

 

          2.5.3.1 ความเป็นมาของพอร์ตขนาน  

          ปกติคอมพิวเตอร์มีพอร์ตขนาน (Parallel Port) หนึ่งพอร์ต ซึ่งรู้จักกันในชื่อของ "พอร์ต

ส าหรับเครื่องพิมพ์ (Printer Port)" ท้ังนี้เพราะแรกทีเดียวท่ีมีการพัฒนา ส าหรับพีซีในปี 1981 ออกแบบ

โดย IBM นั้นมีพอร์ตดังกล่าวส าหรับเครื่องพิมพ์ คอมพิวเตอร์ ยุคก่อนๆ (เครื่องระดับ 486 ลงไป) นั้นส่ง

ข้อมูลไปให้เครื่องพิมพ์แบบทิศทางเดียว (Uni Direction) คือการส่งจากคอมพิวเตอร์ไปเครื่องพิมพ์ โดย

มีความเร็ว 150-200 กิโลไบต์ต่อวินาที  

ในท่ีนี้จะกล่าวถึงเฉพาะท่ีใช้งานท่ัวไป 3 โหมดด้วยกันเนื่องจากเห็นว่าคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล 

ท่ีใช้งานปัจจุบันนั้น โดยมากจะมีค่าให้ก าหนดเพียง 3 โหมด (ส าหรับโหมดท่ีเหลือท่ีไม่ได้น ามากล่าวคือ 

(Nibble และ Byte)  

1. Normal Mode หรือ SPP Mode (Standdard Parallel Port)  

       เป็นข้อระบุของการส่งข้อมูลจากเคอมพิวเตอร์ไปเครื่องพิมพ์ตามปกติ หรือเรียกว่าเป็น

โหมดปกติ ซึ่งเป็นพอร์ตขนานดั้งเดิม ท่ีถูกพัฒนามาพร้อมกับเครื่อง IBM นั่นเอง เพียงแต่ได้รับการ

ปรับปรุงเพิ่มเติมโดยคงความเข้ากันได้กับโหมดพอร์ตขนานแบบเดิมไว้ ดังนั้นจึงเรียกกันโดยท่ัวไปว่า 

Compatibiliy Mode หรือ Centronics Mode ข้อสังเกตส าหรับการท างาน ของโหมดปกติก็คือมีการส่ง

ข้อมูลในทิศทางเดียวจากคอมพิวเตอร์ไปยังอุปกรณ์ปลายทาง เครื่องพิมพ์ SPP Mode ถูกพัฒนาให้มี

การส่งข้อมูลความเร็วสูงขึ้นราวประมาณ 500 กิโลไบต์ต่อวินาที ซึ่งเห็นได้ว่าเพียงพอส าหรับเครื่องพิมพ์

แบบเข็ม (Dot Matrix) และเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์รุ่นเก่า แต่ไม่เพียงพอส าหรับการ์ดเครือข่าย หรือ

ส าหรับไดรฟ์แบบเคลื่อนย้ายได้ และเครื่องพิมพ์เลเซอร์รุ่นใหม่  

  2. EPP Mode (Enhanced Parallel Port)  

          พัฒนาโดย Intel, Xircom and Zenith Data Systems เมื่อปี 1994 โดยมีวัตถุประสงค์

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของพอร์ตขนาน พอร์ตขนานแบบ EPP ยังเข้ากันได้กับ SPP ส่วนท่ีถูกพัฒนาขึ้น

คือ พัฒนาให้มีการรับส่งข้อมูลสองทิศทางท่ีความเร็วสูงขึ้น 500 กิโลไบต์ถึง 2 เมกะไบต์ต่อวินาที ท้ังนี้

เพื่อใช้งานพอร์ตขนานกับอุปกรณ์อื่นๆนอกเหนือไปจากเครื่องพิมพ์ อุปกรณ์ท่ีน ามาใช้กับพอร์ตขนาน
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แบบ EPP คือ ฮาร์ดดิสก์ การ์ดเครือข่าย คุณสมบัติของ EPP คือ สามารถส่งข้อมูลได้ 2 ทิศทาง (Bi-

directional) และความเร็วในการส่งข้อมูลมากขึ้น  

ประโยชน์ของการส่งข้อมูลแบบสองทิศทาง คือ ท าให้การสื่อสารระหว่างคอมพิวเตอร์กับ

อุปกรณ์ต่อพ่วงท่ีน ามาใช้งานกับพอร์ตขนานดังกล่าวได้ ท าให้สามารถตรวจสอบสถานะและรายงาน

สถานะการท างานไปยังคอมพิวเตอร์ได้ จากการพัฒนาดังกล่าวส่งผลให้ผู้ผลิตเครื่องพิมพ์หลายราย 

โดยเฉพาะเครื่องพิมพ์ประเภทเลเซอร์และเครื่องพิมพ์ประเภทฉีดหมึกต่างก็พัฒนาเครื่องพิมพ์ของตนให้

ใช้ประโยชน์จากพอร์ตขนาดแบบใหม่ได้ เช่น พิมพ์งานเร็วมากขึ้นและมีการตรวจสอบสถานะการท างาน

ของเครื่องพิมพ์ทุกๆ ระยะ เช่น ตรวจสอบว่าเครื่องพิมพ์อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานหรือไม่ มีกระดาษ

ส าหรับพิมพ์งานหรือไม่ รวมไปถึงการตรวจสอบปัญหาความผิดพลาดต่างๆ และแสดงข้อความบอก

สถานะนั้นบนหน้าจอคอมพิวเตอร์ เช่น Out of Paper , Cover Open ON ซอฟต์แวร์ควบคุมการพิมพ์

บางรายถึงขนาดแจ้งวิธีแก้ปัญหาแบบทีละขั้นตอน (Step by Step) บนหน้าจอคอมพิวเตอร์ ท าให้

ผู้ใช้งานแก้ปัญหาได้ด้วยตนเองได้  

           3. ECP Mode (Extended Capabilities Port )  

           ECP ถูกเสนอโดย Hewlett Packard และ Microsoft เพื่อน ามาใช้งานกับเครื่องพิมพ์และ

สแกนเนอร์รวมไปถึงอุปกรณ์ต่อพ่วง (Peripheral) อื่นๆ ECP สามารถใช้ DMA Channel (Direct 

Memory Access Channel) ได้ท าให้ความเร็วการส่งข้อมูลเพิ่มขึ้นเพราะไม่ต้องรอเวลาเมื่ออุปกรณ์ท่ี

น ามาต่อพอร์ตขนานต้องการเข้าถึงหน่วยความจ าในขณะเดียวกันก็ลดการขัดจังหวะการท างาน  ของ

ซีพียู ความเร็วในการส่งข้อมูลสูงถึง 2 เมกะไบต์ต่อวินาที เครื่องพิมพ์รุ่นใหม่ๆ หลายรุ่นปัจจุบันสามารถ

ใช้งานโหมด ECP ซึ่งท าให้สามารถส่งข้อมูลสื่อสารกับคอมพิวเตอร์ได้มากขึ้น แสดงสถานะการท างาน

และท าการตรวจสอบการท างานของตัวเองได้ (ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้จากเอกสาร มาตรฐาน ECP Mode 

โดย IEEE)  

ปัจจุบันคอมพิวเตอร์ท่ีซื้อมาใช้งานจะมีพอร์ตขนานทุกโหมดบนเมนบอร์ดอยู่แล้ว  แต่ต้อง

ก าหนดใน BIOS ว่าต้องการให้พอร์ตขนานของคอมพิวเตอร์นั้นมีโหมดการท างานเช่นไร ท้ังนี้เนื่องจาก

เครื่องพิมพ์ที่น ามาใช้งาน หรืออุปกรณ์ท่ีน ามาใช้งานกับพอร์ตขนานนั้นๆ ก าหนดว่าต้องใช้งานกับพอร์ต

ขนานประเภทใด ในท่ีนี้จะยกตัวอย่างเฉพาะคอมพิวเตอร์ท่ีใช้ BIOS ท่ีผลิตโดย Awards ส าหรับ

คอมพิวเตอร์ที่ใช้ BIOS ท่ีผลิตโดยผู้ผลิตรายอื่นสามารถดูได้จากคู่มือว่าจะเปลี่ยนโหมดของพอร์ตขนาน

ได้อย่างไร การเลือกประเภทให้พอร์ตขนานใช้งานกับคอมพิวเตอร์ ท าได้โดยการ SETUP BIOS ของ

คอมพิวเตอร์ตามขั้นตอนต่อไปนี้  

 เปิดสวิตช์คอมพิวเตอร์และจอภาพเหมือนเปิดใช้งานคอมพวิเตอร์ตามปกติ  
 กดแป้น DEL เมื่อหน้าจอปรากฎข้อความว่า Press <DEL> to setup  

http://www.fapo.com/ecpmode.htm
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 ท่ีหน้าจอการเซ็ตอัพไบออสให้เลือก PCI I/O Onboard Setup หรือ PCI 
CONFIGURATION (หรือ Integrated peripheral และอื่นๆขึ้นอยู่กับผู้ผลิตเมนบอร์ด
ก าหนด) โดยเลื่อนแป้น ลูกศรขึ้น-ลง ไปยังต าแหน่งดังกล่าว แล้วกด Enter  

 เมื่อจอภาพ ROM PCI/ISA BIOS ปรากฏให้เลือกบรรทัด Parallel Port Mode บรรทัด
นี้จะ แสดงว่าพอร์ตท่ีเลือกไว้เดิมนั้นเป็นพอร์ตโหมดอะไร สามารถเปลี่ยนโหมดได้โดย
การกดปุ่ม + บนคีย์บอร์ด จนกระท่ังพบโหมดท่ีต้องการ  

 เมื่อเลือกเสร็จแล้วให้กลับไปยงัเมนูหลักโดยการกดแป้น Esc  
 ท่ีเมนูหลัก เลือก SAVE & EXIT SETUP กด Y เพื่อยืนยันการเปลี่ยนแปลง  
 คอมพิวเตอร์จะบูตใหม่อีกครั้งและโหมดเครื่องพิมพ์ถูกเปลี่ยนแปลงเป็นโหมดใหม่ 

 

2.6 สวนประกอบตาง ๆ ของเคร่ืองตัดหญา 

 

 เครื่องยนตแตละเครื่องจะประกอบดวยชิ้นสวนตาง ๆ มากมาย ชิ้นสวนเหลานี้แตละชนิดก็จะมี

รูปรางลักษณะ ขนาด และวัตถุประสงคในการใชงานแตกตางกันออกไป ตามความจ าเปนของเครื่องยนต

แตละเครื่อง ส าหรับชิ้นสวนท่ีส าคัญอันเปนชิ้นสวนหลักของเครื่องยนต จะจ าแนกออกได เปน 2 

ลักษณะดวยกัน  

1. ชิ้นสวนท่ีอยูกับท่ี (stationary parts) 

2. ชิ้นสวนท่ีเคลื่อนไหว (moving parts) 

 

2.6.1 ชิ้นสวนที่อยูกับที่ 

 

                 ชิ้นสวนท่ีอยู่กับท่ีของเครื่องยนตโดยท่ัวไป จะประกอบดวย 

        2.6.1.1 กระบอกสูบ กระบอกสูบดังรูปท่ี 2.53 เปนชองทางส าหรับลูกสูบเคลื่อนท่ีขึ้น – ลง   

ท าจากเหล็กหลอคุณภาพสูงท่ีมีคุณสมบัติในการขจัดความเสียดทานและการสั่นสะเทือนไดดี บางแบบ

อาจจะท าจากโลหะผสมอลูมิเนียม แมกนีเซียม หรือเหล็กนิกเกิลก็ได ซึ่งจะท าใหมีน้ าหนักเบา และ

ระบายความรอนไดดี ผนังดานในของกระบอกสูบสวนใหญ จะชุบเคลือบไวดวยโครเมียม ส าหรับ

กระบอกสูบของเครื่องยนตแกสโซลีนขนาดเล็กสวนใหญจะหลอเปนชิ้นเดียวกันกับเสื้อสูบ 

                 ภายในกระบอกสูบจะมีตาแหนงท่ีสาคัญอยู 2 ต าแหนงดวยกัน คือ ต าแหนงศูนยตายบน 

(top dead center) ซึ่งเปนต าแหนงท่ีลูกสูบเคลื่อนท่ีขึ้นสูงสุด กับต าแหนงศูนยตายลาง (bottom dead 

center) ซึ่งเปนต าแหนงท่ีลูกสูบเคลื่อนท่ีลงต่ าสุด ดังรูปที่ 2.53 
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รูปที่ 2.53 แสดงกระบอกสูบ เสื้อสูบของเครื่องยนต์เล็กสูบเดียว 

 

        2.6.1.2 เสื้อสูบ เสื้อสูบดังรูปท่ี 2.53 เป็นส่วนท่ีหุ้มห่อกระบอกสูบ หรือปลอกสูบ ภายใน

เสื้อสูบจะประกอบด้วยกระบอกสูบหรือปลอกสูบ ร่องลิ้นและช่องทางของน้ าหล่อเย็น เสื้อสูบของ

เครื่องยนต์ชนิดระบายความร้อนด้วยอากาศจะท าเป็นครีบ เพื่อให้การกระจายความร้อน เป็นไปอย่างมี

ประสิทธิภาพ  เสื้อสูบของเครื่องยนต์แก็สโซลีนขนาดเล็ก ส่วนใหญ่จะท าจากโลหะ ผสมอลูมิเนียม 

ในขณะทีเ่สื้อสูบของเครื่องยนตดีเซลขนาดเล็กจะท าจากเหล็กหลอ 

       ในเครื่องยนต์หลายกระบอกสูบ กระบอกสูบหรือปลอกสูบ ตลอดจนร่องลิ้นและช่องทางน้ า

หล่อเย็นจะถูกบรรจุอยู่ในเรือนสูบ (cylinder  block)  แทนท่ีจะบรรจุอยู่ในเสื้อสูบ เหมือนกับเครื่องยนต์

ขนาดเล็ก 

        2.6.1.3 ฝาสูบ  ฝาสูบดังรูปท่ี 2.54 เป็นส่วนท่ีปดทางด้านบนของกระบอกสูบ โดยมี 

ปะเก็นรองรับระหว่างฝาสูบกับเสื้อสูบหรือระหว่างฝาสูบกับเรือนสูบ  และยึดติดเข้าด้วยกันอยา่ง แข็งแรง

ดว้ยสลักเกลียว  การมีปะเก็นคัน้ระหว่างฝาสูบกับเสื้อสูบหรือระหว่างฝาสูบกับเรือนสูบก็เพื่อป้องกันการ

รั่วไหลของแกส็ภายในห้องเผาไหม้ ฝาสูบจะเป็นส่วนหนึ่งของห้องเผาไหม้ในเครื่องยนต์บางแบบภายใน

ฝาสูบจะมีช่องทางของน้ าหล่อเย็นช่องไอดีไอเสีย ช่องส าหรับติดตั้ง หัวเทียน หัวเผา หรือหัวฉีด 

นอกจากนั้นยังเป็นที่ส าหรับติดตั้งลิ้นและกลไกประกอบลิ้น เช่น ในเครื่องยนต์ชนิดลิ้นบนฝาสูบ ดังนัน้ฝา

สบูจะต้องมคีวามแข็งแรงพอท่ีจะรับความดันต่าง ๆ ได้เปนอย่างดี เชน ความดันจากการระเบิดของไอดี

ภายในหอ้งเผาไหม้ และจะต้องมีการระบายความร้อนได้ดี เพื่อป้องก้นการบดหรือโกงตัว 
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รูปที่ 2.54 ฝาสูบแบบต่าง ๆ ท่ีนิยมใช้กับเครื่องยนต์เล็ก 

 

 ฝาสูบของเครื่องยนต์แก็สโซลีนขนาดเล็ก ส่วนใหญ่ท าจากโลหะผสมอลูมิเนียม ส่วนฝาสูบของ

เครื่องยนต์ดีเซลขนาดเล็กจะท าจากเหล็กหล่อ ฝาสูบของเครื่องยนต์ชนิดท่ีระบายความร้อนด้วยอากาศ 

จะท าเป็นครีบ เพื่อเพิ่มเนื้อท่ีในการกระจายความร้อนให้ออกไปจากฝาสูบ 

 

2.6.2 ชิ้นส่วนที่เคลื่อนไหว  

 

       ชิ้นส่วนท่ีเคลื่อนไหว ได้แก่ ชิ้นส่วนท่ีเปลี่ยนแปลงพลังงานความร้อนมาเป็นพลังงานกล  

จะมีท้ังท่ีเคลื่อนไหวในทางตรง หมุนรอบตัวเอง หรือเคลื่อนไหวท้ังในทางตรงและหมุนรอบตัวเองรวมกัน

ก็ได้ ชิ้นส่วนเหล่านี้  ได้แก่ 

        2.6.2.1 ลูกสูบ เป็นต้นก าลังอันหนึ่งของเครื่องยนต์ ท างานเลื่อนขึ้น – ลง ภายในกระบอก

สูบไปตามจังหวะการท างานของเครื่องยนต์  ลูกสูบจะเป็นตัวรับถ่ายทอดก าลังงานท่ีเกิดจากการระเบิด

ภายในห้องเผาไหม้ส่งผ่านก้านสูบไปยังเพลาข้อเหวี่ยงของเครื่องยนต์เนื่องจากลูกสูบต้องท างานภายใต้

ความดันและอุณหภูมิสูงดังนั้นลูกสูบจึงต้องออกแบบสร้างอย่างแข็งแรง สามารถเคลื่อนไหวได้คล่องตัว 

(free  movable) ภายในกระบอกสูบและสามารถป้องกันแก็สรั่วได้ โดยท่ัวไปบริษัทผู้ผลิตจะจัดให้มี

ช่องว่างระหว่างลูกสูบกับผนังกระบอกสูบ ระหว่าง 0.003 ถึง 0.004 นิ้ว (0.08 ถึง 0.10 มิลลิเมตร) 

       2.6.2.2 ก้านสูบ ก้านสูบดังรูปท่ี 2.55 เป็นก้านต่อระหว่างลูกสูบกับเพลาข้อเหวี่ยง ท า

หน้าท่ีรับถ่ายทอดความดันท่ีลูกสูบไดรับใหกับเพลาข้อเหวี่ยงปลายบน (small end) จะยึดติดกับลูกสูบ

ด้วยสลักลูกสูบปลายล่าง (big end) ส่วนใหญ่จะท าเป็นแบริ่งชนิดหนาเรียบ (plain bearing) แบบฝา

ประกบสวมกับข้อเหวี่ยงของเพลาข้อเหวี่ยง ส าหรับก้านสูบท่ีใช้กับเครื่องยนต์ ขนาดเล็กส่วนใหญ่จะหล่อ

จากโลหะผสมอลูมิเนียม ส่วนในเครื่องยนต์ขนาดใหญ่จะท าจากเหล็กเหนียว หน้าตัดของก้านสูบส่วน

ใหญ่จะท าเป็นรูปตัวไอ (I-shape) ก้านสูบหลายแบบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเครื่องยนต์ท่ีใช้งานหนักหรือ
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เครื่องยนต์ท่ีมีราคาแพง แบริ่งก้านสูบจะเป็นชนิดท่ีถอดเปลี่ยนได้  ส่วนในเครื่องยนต์ขนาดเล็กหรือ

เครื่องยนต์ราคาถูก แบริ่งจะหล่อติดกับปลายล่างของก้านสูบดังรูปท่ี 2.55 

 

 
 

รูปที่ 2.55 แสดงก้านสูบจับยดึระหว่างลูกสบูกับเพลาข้อเหวี่ยง 

     2.6.2.3 เพลาข้อเหวี่ยง เพลาข้อเหวี่ยงดังรูปท่ี 2.56 เป็นเพลาท่ีเปลี่ยนจากอาการท่ีเลื่อน

ขึ้น – ลง ในทางตรงของลูกสูบมาเป็นอาการในทางหมุนรอบตัวเอง เพลาข้อเหวี่ยงท่ีนิยมใช้กันโดยท่ัวไป

ในปัจจุบันท าจากเหล็กเหนียวหล่อและชุบแข็งในส่วนท่ีจะต้องสัมผัสกับแบริ่ง ลักษณะการสรัางจะ

ประกอบดัวยขัอเหวี่ยง (crank pin) ของสูบตาง ๆ และส่วนท่ีว่างอยู่ในเมนแบริ่ง (journal) ท้ังหมด

ประกอบอยู่ในเพลาเดียวกัน เครื่องยนต์โดยท่ัวไป ปลายด้านหนึ่งของเพลาข้อเหวี่ยงจะเป็นท่ีติดตั้งของ

ล้อช่วยแรง  (flywheel) ส่วนปลายอีกด้านหนึ่งจะเป็นท่ีติดตั้งของเฟืองท่ีใช้ขับเฟืองเพลาราวลิ้น ส าหรับ

วิธีการขับอาจจะขับด้วยสายพาน โซ่ หรือเฟืองโดยตรง เฟืองตัวนี้จะมีจ านวนฟันน้อยกว่าเฟืองเพลาราว

ลิ้นถึงเท่าตัว จึงท าให้เพลาข้อเหวี่ยงหมุนสัมพันธ์กับเพลาราวลิ้นในอัตรา 2:1 เสมอ ส าหรับเครื่องยนต์

ขนาดเล็ก ปลายเพลาข้อเหวี่ยงทางด้านนี้ จะเป็นด้านที่ถูกน าไปใช้งาน เพลาข้อเหวี่ยงท่ีใช้ในเครื่องยนต์

เล็กบางแบบ เป็นชนิดที่ถอดแยกออกจากกันได้ ดังรูปท่ี 2.56 

 

 
 

รูปที่ 2.56 เพลาข้อเหวี่ยง 
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     2.6.2.4 ลิ้นและกลไกประกอบลิ้น ลิ้นของเครื่องยนต์ 4 จังหวะท่ัว ๆ ไป จะมี 2 ลิ้น คือ ลิ้น

ไอดี (inlet valve) กับลิ้นไอเสีย (exhaust valve) โดยลิ้นไอดีจะท าหน้าท่ีเปิดให้ไอดีมาบรรจุอยู่ภายใน

กระบอกสูบ ส่วนลิ้นไอเสียจะท าหน้าท่ีเปิดให้ไอเสียออกไปจากกระบอกสูบ ลิ้นส่วนมาก เป็นลิ้นแบบ

ดอกเห็ด (poppet valve) ในการท างาน หน้าลิ้น (valve face) จะถูกดึงให้แนบสนิทกับบ่าลิ้น (valve  

seat) ด้วยสปริงลิ้น (valve spring) ลิ้นจะเปิดไดก็ต่อเมื่อก้านลิ้น (valve stem) ถูกดันขึ้นหรือกดลง ชนะ

กับแรงต้านของสปริงด้วยการกระแทกจากลูกเบี้ยว (cam)  ของเพลาราวลิ้น (camshaft) ส่งผ่านลูก

กระทุ้งลิ้น (valve lifter) โดยตรงเช่นในเครื่องยนต์ชนิดลิ้นอยูขางเสื้อสูบ ดังรูปท่ี 2.56 หรือส่งผ่านลูก

กระทุ้งลิ้น ก้านส่งลิ้น (push rod) และกระเดื่องกดลิ้น (rocker arm) ตามล าดับเชน ในเครื่องยนต์ชนิดลิ้น

อยู่บนฝาสูบ 

 

 
 

รูปที่ 2.57 การท างานของลิ้นและกลไกประกอบลิ้น ชนิดลิ้นอยูขางเสื้อสูบ 

 

 ลิ้นไอเสียเป็นลิ้นท่ีต้องท างานในอุณหภูมิท่ีสู งมากถึงประมาณ 4,500 องศาฟาเรนไฮต์  

นอกจากนั้นยังเป็นช่องทางให้ไอเสียท่ีมีความร้อนสูงมากไหลผ่านในขณะท่ีลิ้นเปิดการระบายความร้อน

จะเกิดขึ้นในขณะท่ีหน้าลิ้นสัมผัสกับบ่าลิ้นเท่านั้น และเนื่องจากพื้นท่ีสัมผัสเล็กมาก และเวลาในการ

สัมผัสก็นอยมาก จึงท าให้การระบายความร้อนเป็นไปได้ยาก ลิ้นไอเสียจึงต้องออกแบบสร้างใหมีความ

แข็งแรงและความทนทานเป็นพิเศษ ส่วนใหญ่จะท าจากเหล็กเหนียวผสมซิลิโครม เหล็กเหนียวผสม

โครเมียมหรือนิกเกิล ซึ่งใหท้ังความแข็งแรงและสามารถทนอุณหภูมิไดสูง ลิ้นไอเสียบางแบบจะท าข้างใน

ให้กลวงและบรรจุโลหะโซเดียม (metallic sodium) ซึ่งจะละลายท่ีจุดเดือดของน้ าเข้าไป เพื่อช่วยให้

ระบายความร้อนไดดีขึ้น 

 ส าหรับลิ้นไอดี เนื่องจากจะไดรับการระบายความร้อนทุกครั้งท่ีไอดีไหลผ่าน จึงท าใหลิ้นไอดี

ท างานในอุณหภูมิท่ีต่ ากว่าลิ้นไอเสีย ดังนั้นลิ้นไอดีส่วนใหญจึงถูกออกแบบสร้างให้บอบบางกว่าลิ้นไอ

เสียและเนื่องจากความต้องการท่ีจะบรรจุไอดีเข้าสู่กระบอกสูบได้มาก ลิ้นไอดี โดยท่ัวไปจึงมีขนาดใหญ่

กว่าลิ้นไอเสีย 
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    2.6.2.5 ล้อช่วยแรง ล้อช่วยแรงดังรูปท่ี 2.58 จะติดตั้งอยู่ทางตอนปลายของเพลาข้อเหวี่ยง 

ทางด้านซ้าย  ใช้ท าหน้าท่ีสะสมแรงเฉื่อย ท าให้เครื่องยนต์หมุนได้รอบสม่ าเสมอ ล้อช่วยแรงท่ี ใช้กับ

เครื่องยนต์เล็กจะท าหน้าท่ีเป็นส่วนหนึ่งของระบบระบายความร้อน  เช่น  ในเครื่องยนต์ชนิด ระบาย

ความร้อนด้วยอากาศ  เพราะแผ่นครีบท่ีหล่อติดกับล้อช่วยแรง  จะท าหน้าท่ีเป็นพัดลมเปา อากาศเข้าไป

ระบายความร้อนให้กับเครื่องยนต์ นอกจากนั้นยังท าหน้าท่ีเป็นส่วนหนึ่งของระบบ จุดระเบิด เช น 

เครื่องยนต์ท่ีใช้ระบบจุดระเบิดด้วยแมกนิโต เพราะเป็นส่วนท่ีแม่เหล็กถาวรประกอบติดอยู่ ล้อช่วยแรง

โดยท่ัวไปท าจากเหล็กหล่อหรือเหล็กเหนียวหลอ  

 

 
 

รูปที่ 2.58 ล้อช่วยแรงของเครื่องยนต์เล็ก 

 

          2.6.2.6 เพลา เพลาเปนชิ้นสวนเครื่องจักรกลท่ีหมุนไดเพลาจะรับโมเมนตบิดท่ีถายภาระมา   

จากลอเฟอง ลอสายพานหรือคลัตช เพลาจึงสามารถรับภาระบิดและภาระดัดจึงมีการแบงเพลาออก     

เปนแบบเกร็ง แบบขอตอและแบบตัดได 

 เพลาเปนชิ้นสวนท่ีหมุนหรือไมหมนุ ซึ่งลักษณะท่ัว ๆ ไปจะมีหนาตัดกลมบนเพลาจะมีส่วนอื่น 

ๆ ประกอบอยูเชน เฟอง ลอสายพาน มูเล ขอเหวี่ยง จานโซ และชิ้นสวนส าหรับการสงก าลังอื่น ๆ เพลา

อาจจะตองรองรับภาระตาง ๆ ไดแก ภาระในการดัด ภาระในการดึง ภาระในการอัด หรือภาระในการบิด 

ซึ่งภาระเหลานี้อาจจะกระท าเพียงอยางใดอยางหนึ่งเพียงอยางเดียว หรือกระท าพรอม ๆ กัน ใน

ขณะเดียวกัน ในการออกแบบเพลาสิ่งส าคัญท่ีจะตองพิจารณาคือความแข็งแรงสถิตย และความแข็งแรง

ทางดานความลา และเพลาอันหนึ่งอาจจะอยูภายใตความเคนท่ีคงท่ี ความเคนแบบสลับในเวลาเดียว

กันได 

           ในการออกแบบเพลาจะตองรักษาระยะโกงของเพลาใหอยูในตัวของเขตท่ีก าหนด ในการให

ขนาดเพลานั้นจะพิจารณาถึงระยะโกงกอน แลวจึงท าการวิเคราะหความเคนท่ีเกิดขึ้น เหตุผลก็เพราะวา 

ถาเพลาที่ท ามามีความแข็งแกรงพอท่ีจะไมใหเกิดระยะโกงมากแลว ความเคนท่ีเกิดขึ้นก็จะอยูในชวงท่ีมี

ความปลอดภัยแตก็ไมไดหมายความวาผูออกแบบจะสมมติวามีความปลอดภัยแลวเสมอไป ดังนั้นจึงมี
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ความจ าเปนอยางยิ่งท่ีจะตองท าการค านวณตรวจสอบเพื่อใหรูวาการออกแบบนั้นมีความถูกตองอยูใน

ขอบเขตท่ียอมรับไดจริง ๆ 

          เพลาเปนชิ้นสวนเครื่องมือกล ที่มีความส าคัญของระบบการสงผานก าลัง ก าลังท่ีสงผานเพลาอยู

ในรูปของโมเมนต แรงบิด (torque) ในการสงผานก าลังระหวางเพลาหนึ่งไปอีกเพลาหนึ่ง จ าเปนตอง

อาศัยตัวกลาง เชน เฟอง โซ สายพาน ฯลฯ ดังนั้นจึงเกิดแรงเนื่องจากการขบกันของเฟอง แรงเนื่องจาก

แรงฉุดของโซหรือแรงดึงของสายพานมากระท าตอเพลาอันเปนผลใหเกิดโมเมนตดัด (bending 

moments) ขึ้นบนเพลาและบางกรณีอาจมีแรงกระท าตามแนวแกนของเพลาดวย ดังนั้นขณะท่ีเพลาท า

หนาที่สงผานก าลัง เพลาจะรับท้ังโมเมนตดัดพรอม ๆ กันดังรูปท่ี 2.59 

           

 
 

รูปที่ 2.59 แสดงรูปรางลักษณะของเพลา 

  

โดยปกติท่ัวไป รูปหนาตัดของเพลาจะเปนวงกลม ขนาดไมเทากัน แตจะตกบาเปนขั้น ๆ บาง

ต าแหนงจะมีรองลิ่ม เพื่อใชในการติดตั้งมูเลย เฟอง แบริ่ง หรือชิ้นสวนอื่น ๆ เพลาท่ีใชโดยท่ัวไปจะมีท้ัง

เพลากลวง และเพลาตัน 

2.6.2.7 แบร่ิงลูกปน ใชส าหรับรองรับเพลา โครงสรางของแบริ่งประกอบดวยแหวนนอก แหวน 

ในและจะมีลูกปนเปนตัวลดความเสียดทานลักษณะเปนลูกทรงกลม ลูกปนจะเปนแบบ Rolling Friction 

จึงมีความเสียดทานนอยกวาแบริ่งปลอกประมาณ 25 – 50 เปอรเซ็นต ท าใหก าลังงานสูญเสียไป

เนื่องจากความเสียดทานนอย นอกจากนี้การเยื้องศูนยของเพลาและตัวแบริ่งมีนอย เนื่องจากมีระยะ

คลอนนอย การบ ารุงรักษาและการหลอลื่นท าไดงายการผลิตแบริ่ง ลูกปน จะเปนมาตรฐานเหมือน ๆ กัน 

ส าหรับขอเสียของแบริ่งลูกปนก็คือ ทนตอแรงกระแทกไมดี ขณะใชงานจะมีเสียงดังกวาแบริ่ง

ปลอก และยังจ าเปนตองมีชิ้นสวนไวใชยึดจับตัวแบริ่ง การถอดประกอบจึงยุงยาก 

 



56 

 

 
 

รูป ก. Cylindrical Roller bearing ใชรับแรงในแนวรัศม ี

                              รูป ข. Ball Thrust bearing ใชรับแรงในแนวแกน 

                              รูป ค. Deep Groove ball bearing ใชรับแรงในแนวแกน และแรงในแนวรัศมี 

 

รูปที่ 2.60 แบริ่งลูกปนส าหรับแรงในแนวตาง ๆ 

 

 ประสิทธิภาพในการรับภาระและอายุการใช งานของแบริ่งลูกปน จากรูปท่ี 2.60 แรง Fr 

หมายถึงแรงท่ีกระท าตอแบริ่งในแนวรัศมี หรือแนวแกนอยางเดียวบางตัวอาจใชรับแรงท้ังสองพรอมกัน 

ในการค านวณจะใชแรงเปรียบเทียบ F (equivalentload) คาแรงเปรียบเทียบ F จะถือวากระท าในแนว

รัศมี และแรงเปรียบเทียบ F นี้ ตองมีผลการกระท าเชนเดียวกับแรงในแกนและแนวรัศมีมากระท าตอ  

แบริ่ง ในขณะท่ีแบริ่งถูกใช งานภาระท่ีเกิดขึ้นจะเปน 2 ชนิด คือ ภาระสถิตย ซึ่งมีผลใหเกิดการ

เปลี่ยนแปลงรูปรางขึ้นได และภาระพลวัต เกิดขึ้นขณะท่ีหมุนซึ่งมีผลใหวัสดุเกิดการลาตัว 

 

 องคประกอบอ่ืนที่มีผลกระทบตออายุการใชงานของแบริ่ง 

 อายุการใชงานประเมินของแบริ่งลูกกลิ้ง ขึ้นอยูกับสภาพการประยุกตใชงานเชน การหลอลื่นท่ี

เหมาะสม อายุการใชงานของแบริ่งจะเพิ่มขึ้นเปนอยางมาก หากวาระบบการหลอลื่นแบริ่งอยูในขั้นดีมาก 

 

ตารางที่ 2.6 อายุการใชงานของแบริ่ง 

ลักษณะ
งาน 

จ านวนชั่วโมง ลักษณะงาน จ านวนชั่วโมง 
อุปกรณ์ไฟฟ้าในบ้าน 1,000 – 2,000 แบริ่งเพลาเรือ 80,000 
พัดลมขนาดเล็ก 2,000 – 4,000 แบริ่งเฟืองส่งก าลัง

ในเรือ 
20,000 – 30,000 

มอเตอร์ขนาดเล็กถึง 4 kw 8,000 – 10,000 แบริ่งเครื่องกล
การเกษตร 

3,000 – 6,000 
มอเตอร์ขนาดกลาง  10,000 – 15,000 เครื่องยกของเล็ก 5,000 – 10,000 
มอเตอร์ขนาดใหญติดตั้งอยูกับท่ี
  

20,000 – 30,000 ชุดเฟืองทด 8,000 – 15,000 
มอเตอร์ขนาดใหญ่ 50,000 ขนไป ชุดเฟืองเครื่องมือกล 20,000 
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มอเตอร์ขนาดเล็ก 600 – 1200 เครื่องช่วยงานผลิต 7,500 – 15,000 
รถยนต์, รถบรรทุกเล็ก  1,500 – 2,500 เครื่องรีดขนาดใหญ่ 8,000 – 10,000 
รถบรรทุกใหญ่, รถบัส 2,000 – 5,000 เครื่องเลื่อย  1,000 – 15,000 
เพลารถรางขนวสัด ุ 5,000 เครื่องเจาะหิน (ใน

เหมือง) 
4,000 – 10,000 

เพลารถรางโดยสาร 2,000 – 25,000 พัดลมขนาดใหญ่ ๆ 40,000 – 50,000 
เพลารถไฟโดยสาร  25,000 รอกส าหรับงานหนัก 40000 – 60000 
เพลารถไฟขนสินคา 35,000 เครื่องท ากระดาษ 50,000 – 80,000 

หรือมากกวา ตัวรถจักร 20,000 – 40,000 
งานสร้างเรือ 3,000 – 5,000 เครื่องย่อยหิน 20,000 – 30,000 
เรือกลไฟใช้ใบจักร 15,000 – 25,000 เครื่องท าอิฐ 20,000 – 30,000 

 

ตารางที่ 2.7 คาความเร็วคงท่ีของลูกปนชนิดตาง ๆ 

ชนิดของลูกปืน N รอบ / นาท ี

Deep groove ball bearing          แถวเดียว 

                                           แถวเดียว (มีแผ่นกันรั่ว) 

                                           สองแถว 

Angular contact bearing            (แหวนใดแหวนหนึ่งมีบา่ข้างเดียว) 

Angular contact bearing            แถวเดียว 

                                           แถวเดียว ประกอบเป็นคู่ 

                                           สองแถว 

Duplex bearing 

Self aligning ball bearing 

Self aligning ball bearing           (แหวนในกว้าง) 

Cylindied roller bearing             แถวเดียว 

                                            สองแถว 

Needle bearing                        แถวเดียว 

                                            สองแถว 

Taper Roller bearing              

Tonne bearing 

Self aligning ball bearing           อนุกรมที่ 2.13 

                                           อนุกรมที่ 222,223 

                                           อื่นๆ 

500,000 

360,000 

300,000 

500,000 

500,000 

400,000 

360,000 

400,000 

500,000 

250,000 

500,000 

300,000 

200,000 

300,000 

220,000 

220,000 

220,000 

320,000 

250,000 
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2.6.2.8 คารบูเรเตอร ในการท างานของเครื่องยนตแกสโซลีน น้ ามันเชื้อเพลิงแตเพียงอยาง

เดียว ไมสามารถท่ีจะท าใหเครื่องยนตท างานได จ าเปนจะตองมีออกซิเจนจากอากาศ เปนตัวชวยในการ

เผาไหม นั่นก็คือจะตองจัดใหน้ ามันเชื้อเพลิงไดผสมกับอากาศเสียกอน ท่ีจะถูกสงเขาไปในกระบอกสูบ

ของเครื่องยนต อัตราสวนผสมจะตองเปนไปอยางถูกตองพอเหมาะกับความเร็วและภาระท่ีเปลี่ยนแปลง

ไปของเครื่องยนต นอกจากนั้นสวนผสมของน้ ามันเชื้อเพลิงกับอากาศดังกลาว จะตองถูกท าใหเปนฝอย

ละเอียดเสียกอนท่ีจะถูกสงเขาไปในกระบอกสูบของเครื่องยนต  

จากเหตุผลดังกลาวจึงจ าเปนท่ีจะตองมีอุปกรณชนิดหนึ่ง ท าหนาท่ีเพื่อบรรลุวัตถุประสงคดัง   

กลาว ซึ่งเรียกวา คารบูเรเตอร ดังรูปท่ี 2.60 ดังนั้นจึงพอท่ีจะสรุปไดวาคารบูเรเตอร ัก็คือ อุปกรณท่ีใช

ผสมน้ ามันเชื้อเพลิงกับอากาศใหไดสัดสวนท่ีพอเหมาะ กอนท่ีสวนผสมนี้ จะถูกสงเขาไปท าการเผาไหม

ภายในหองเผาไหมของเครื่องยนต์ 

 

หลักการของคารบูเรเตอร  

             คารบูเรเตอรจะท างานโดยอาศัยหลักความแตกตางของความดันท่ีเกิดขึ้นภายในทอคารบูเร  

เตอรในขณะท่ีอากาศเคลื่อนตัวผาน อันจะท าให ้เกิดการดูดน้ ามันเชื้อเพลิงจากหองลูกลอยเขาผสมกับ

อากาศกอนท่ีจะถูกสงเขาไปท าการเผาไหมภายในหองเผาไหมของเครื่องยนต จากการออกแบบทอคาร

บูเรเตอรใหมีเสนผานศูนยกลางเล็กลงบริเวณปลายทอน้ ามันเชื้อเพลิงจากหองลูกลอย จะมีผลท าให

อากาศท่ีเคลื่อนตัวผานบริเวณดังกลาวมีความดันลดลง  ท าใหเกิดสูญญากาศหรือแรงดูด ดูดเอาน้ ามัน

เชื้อเพลิงจากหองลูกลอยเขามาผสมกับอากาศแลวสงเขาเครื่อง แตผลจากการทดลองปรากฏวา การ

กระจายตัวของน้ ามันเชื้อเพลิงทีถูกดูดออกมายังไมดีพอ ท าใหการผสมกันระหวางน้ ามันเชื้อเพลิงกับ

อากาศไมท่ัวถึง จึงเปนผลท าใหการเผาไหมท่ีเกิดขึ้นไมสมบูรณ ดังนั้นพื่อท่ีจะท าใหน้ ามันเชื้อเพลิงท่ีถูก

ดูดออกมา มีการกระจายตัวดีขึ้น จึงไดมีการเจาะชองอากาศ (air bleed) บริเวณคอคอด เขากับทอน้ ามัน

เชื้อเพลิง เพื่อใหอากาศอีกสวนหนึ่งเขาไปผสมกับน้ ามันเชื้อเพลิงภายในทอ มีผลท าใหน้ ามันเชื้อเพลิงท่ี

ถูกดูดออกทางปลายทอ มีการกระจายตัวดีขึ้นจึงท าใหการผสมระหวางน้ ามันเชื้อเพลิงกับอากาศดีขึ้น 

และการเผาไหมสมบูรณขึ้น 

 คารบูเรเตอรจะท าหนาท่ีผสมอากาศเขากับน้ ามันเชื้อเพลิงในปริมาณท่ีเหมาะสมกอนถูกดูด   

เขากระบอกสูบ คารบูเรเตอรติดตั้งอยูกับเครื่องยนตใกลวาลวไอดี และมีลักษณะคลายกับทอตามแสดง

ในรูปท่ี 2.61 ปลายขางหนึ่งของทอนี้เปดออก เมื่อลูกสูบเคลื่อนท่ีลงในจังหวะดูด อากาศจะถูกดูดเขา     

ทอตรงปลายเปด และไหลเขากระบอกสูบโดยผานทางวาลวไอดี 
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รูปที่ 2.61 คาร์บูเรเตอร์ 

 อัตราสวนผสมระหวางอากาศกับน้ ามันเชื้อเพลิง โดยท่ัวไปอัตราสวนผสมระหวางอากาศกับ

น้ ามันเชื้อเพลิงของเครื่องยนต จะมีคาระหวาง 8 : 1 ถึง 15 : 1 โดยน้ าหนักซึ่งมีความหมายวาจะตองใช

อากาศ 8 ถึง 15 ปอนดตอน้ ามันเชื้อเพลิง 1 ปอนด หรืออากาศ 8 ถึง 15 กิโลกรัมตอน้ ามันเชื้อเพลิง 1 

กิโลกรัม ดังรูปท่ี 2.61 หรือถาคิดเทียบเปนปริมาตรก็จะไดอากาศประมาณตั้งแต 4,800 ถึง 9,000 ลูก

บาศกฟุต ตอน้ ามันเชื้อเพลิงเพียง 1 ลูกบาศกฟุต หรืออากาศ 4,800 ถึง 9,000 ลูกบาศกเมตรตอน้ ามัน

เชื้อเพลิง 1 ลูกบาศกเมตร  

 

 
 

รูปที่ 2.62 แสดงอัตราสวนผสมระหวางอากาศกับน้ ามันเชื้อเพลิง 
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2.6.2.9 หัวเทียน หัวเทียนเปนสวนประกอบท่ีส าคัญอีกสวนหนึ่งของระบบจุดระเบิดใชท า     

หนาท่ีจุดสวนผสมของน้ ามันเชื้อเพลิงกับอากาศ ภายในหองเผาไหมของเครื่องยนต การใชหัวเทียนท่ี

ถูกตอง จะสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการท างานของเครื่องยนตไดอยางมหาศาล ท าใหเกิดการ

ประหยัดน้ ามันเชื้อเพลิง และยืดอายุการใชงานของเครื่องยนตไดดวย 

 สวนประกอบท่ีส าคัญ หัวเทียนจะประกอบดวย ตัวน าไฟฟา 2 ตัวท่ีเรียกวา เขี้ยวหัวเทียน 

(electrodes) เขี้ยวกลาง (center electrode) ของหัวเทียนมาตรฐานท่ีใชกันโดยท่ัวไปในปจจุบัน สวน

ใหญจะท าจากโลหะผสมนิกเกิลกับโครเมี่ยม แมงกานีสและซิลิคอนส าหรับหัวเทียนแบบพิเศษ เขี้ยว

กลางจะมีท้ังชนิดท่ีท าดวยเงิน (silver) และทองค าขาว (platinum)เขี้ยวกลางท่ีท าจากโลหะท้ังสองชนิดนี้ 

จะมีคุณสมบัตในการน าความรอน และมีความตานทานตอการกัดกรอนไดดกวาแบบแรกมาก เขียวกลาง

จะหุมดวยฉนวน ซึ่งสวนใหญจะท าจากกระเบื้องชนิดทนความรอนสูง จากนันเปลือกนอก (outer shell) 

จะหุมหอดวยฉนวนอีกชันหนึ่ง ระหวางฉนวนกับเปลือกนอก จะถูกค่ันไวดวยปะเก็น (gasket) เพื่อปอง

กันแกสรั่ว และเพื่อใชเปนแนวทางในการระบายความรอนจากเขี้ยวของหัวเทียน ไปสูระบบระบายความ 

รอน หัวเทียนบางแบบไมใชปะเก็น ดังนันระหวางเขี้ยวกับฉนวนและระหวางฉนวนกับเปลือกนอก จะถูก

ท าใหติดแนนดวยกาวเปลือกนอกของหัวเทียนจะท าดวยโลหะ สวนบนท าเปนหกเหลี่ยมส าหรับใชปะแจ

ขัน สวนลางจะท าเปนเกลียวส าหรับขันเขาไปในรูของหัวเทียนท่ีฝาสูบของเครื่องยนต เขี้ยวดิน (ground 

electrode)จะตอยื่นออกจากเปลือกสวนลาง และโคงเขาหาเขี้ยวกลางโดยมีชองวางระหวางกัน เขี้ยวดิน 

สวนใหญ จะท าจากโลหะผสมนิกเกิลกับโครเมี่ยม ปลายดานบนของเขี้ยวกลางจะตอเขากับสกรูท่ีขัน

เกลียวเขากับสวนบนของฉนวน ปลายขั้วดานนี้จะตอเขากับสายไฟแรงสูงของระบบจุดระเบิด 

 

 
 

รูปที่ 2.63 หัวเทียน 
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 คุณสมบัติของหัวเทียน 

    หัวเทียนทีดีจะตองมีคุณสมบัติดังนี้ 

    1) ตองรับความดันไดสูง 50 กิโลกรัมตอตารางเซนติเมตร (700 ปอนดตอตารางนิ้ว) 

    2) ตองทนอุณหภูมิไดสูง 2,500 องศาเซลเซียส (4,500 องศาฟาเรนไฮต) 

               3) ตองสามารถทนทานตอแรงเคลื่อนไฟฟาสูง ๆ ได 

               4) ตองสามารถทนตอการสั่นสะเทือนจากชิ้นสวนของเครื่องยนตไดดี 

    5) ตองสามารถปรับสภาพใหรับกับการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิและความดันได เปนอยางดี 

               6) ตองทนตอการกัดกรอนของสารเคมี 

               7) ตองมีการจุดประกายไฟทีแนนอนในทุกสภาวะของการท างาน่ของเครื่องยนต 

               8) ตองปองกันการรั่วไหลภายใตความกดดันสูง ๆ ได 

               9) ตองใหคาความรอนท่ีถูกตอง 

             10) ตองมีอายุการใชงานยาวนาน 

 

 
 

รูปที่ 2.64 ระยะหางของเขี้ยวหัวเทียน 

 

             2.6.2.10 แบตเตอรี่ เปนอุปกรณท่ีท าหนาท่ีสะสมพลังงานและจายพลังงานใหกับอุปกรณ์ไฟ    

ฟาตาง ๆ ในรถยนต แบตเตอรี่เปนอุปกรณท่ีมีความส าคัญมากท่ีสุดในรถยนต เพราะวาถาไมมีแบตเตอรี่

รถยนตก็ไมสามารถท่ีจะวิ่งได หรือแบตเตอรี่อยูในสภาพท่ีไมสมบูรณ ก็จะท าใหรถยนตคันนั้น ๆ ไมอยู

ในสภาพท่ีจะใชงานไดอยางสะดวกสบายและมีประสิทธิภาพ เพราะฉะนั้นการบ ารุงรักษาและดูแล

แบตเตอรี่ใหอยูในสภาพท่ีสมบูรณจึงตองกระท าอยางถูกวิธี แบตเตอรี่จึงจะมีอายุการใชงานไดยาวนาน  

แบตเตอรี่ที่ใชในรถยนตจะเปนแบตเตอรี่แบบเปยก ประเภทตะกัว-กรด คือเมื่อแบตเตอรี่ถูกใช

งานไปจนไฟหมดก็จะสามารถน ามาท าการประจุไฟเขาใหมได แลวน ามาใชจายพลังงานไดอีกจนกวา  

แผนธาตุจะหมดอายุการใชงาน ดังรูปที่ 2.65 
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รูปที่ 2.65 แบตเตอรี่ 

   

PbSO4 + 2H2O + PbSO4         PbO2 + 2H2SO4 + Pb 

    

 
 

รูปที่ 2.66 ปฏิกิริยาเคมีท่ีเกิดขึ้นในแบตเตอรี่ 

 

ปฏิกิริยาเคมีท่ีเกิดขึ้นภายในแบตเตอรี่จะท าใหเกิดแรงเคลื่อนไฟฟาเซลลละ 2.1 โวล เทานั้น แต 

กระแสไฟฟาหรือความจุจะมีมากหรือนอยขึ้นอยูกับจ านวนแผนธาตุในเซลลนั้น ๆ ก็คือ ถามีจ านวน    

แผนธาตุมากและขนาดใหญ ก็จะไดกระแสไฟฟาหรือความจุมากแบตเตอรี่ก็จะมีขนาดใหญขึ้นดวย 

ความจุของแบตเตอรี่ (battery ratings) คือ จ านวนปริมาณของกระแสไฟฟาท่ีแบตเตอรี่

สามารถจายออกไปไดในระยะเวลาที่ก าหนดไวแนนอน 
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  2.6.2.11 ระบบจุดระเบิด เครื่องยนตใหก าลังออกมาไดเนื่องจากการเผาไหมภายในกระบอก

สูบ แลวดันใหลูกสูบเคลื่อนท่ีลงไอดีเริ่มมี่การเผาไหมเมื่อเกิดประกายไฟ ซึ่งมาจากระบบหนึ่งในเครื่อง

ยนตท่ีเรียกวา ระบบจุดระเบิด 

  การท างานของระบบจุดระเบิดแบบซีดีไอ 

  จังหวะในการท างานของระบบจุดระเบิดแบบนี้ จ าแนกออกไดเปน 2 จังหวะคือจังหวะประจุ

กระแสไฟฟาเขาสูคาปาซิเตอร กับจังหวะท่ีคาปาซิเตอรจายกระแสไฟใหกับคอยลจุดระเบิด อันจะเปนผล

ท าใหเกิดไฟแรงสูงในคอยลจุดระเบิด  

  จังหวะการประจุกระแสไฟเขาสูคาปาซิเตอรจะเกิดขึ้นก็ตอเมื่อ แมเหล็กถาวรท่ีฝงอยูกับ ลอ   

ชวยแรงเคลื่อนท่ีผานชารจคอยล ดังรูปท่ี 2.67 เสนแรงแมเหล็กท่ีเกิดจากแมเหล็กชุดันี้ จะตัดเขากับ    

เสนลวดตัวน าของชารจคอยล ท าใหเกิดกระแสเหนียวน าไหลขึ้นภายในขดลวดนี้กระแสท่ีเกิดขึนดัง    

กลาวเปนกระแสไฟสลับ แตเมือผานเขาไปในชุดไดโอดเรกติไฟเออรแลว จะถูกเรียงใหเปนกระแสไฟตรง 

จากนั้นจึงประจุเขาไปในคาปาซิเตอร และเนื่องจากชุดไดโอดเรกติไฟเออรจะยอมใหกระแสไหลผานทาง

เดียว ดังนันคาปาซิเตอรจึงไมสามารถคลายประจุ ปลอยใหกระแสไหลยอนกลับทางไดในขณะเดียวกัน

เอสซีอารก็จะปดก้ันทางเดิน มิใหกระแสจากคาปาซิเตอรไหลเขาสูคอยลจุดระเบิดได ดังนั้นในจังหวะนี้ 

จึงยังไมมีไฟแรงสูงเกิดขึนภายในคอยลจุดระเบิดของเครื่องยนต 

 

 
 

รูปที่ 2.67 แสดงการท างานของระบบจดุระเบิดแบบซดีีไอ 
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 จังหวะตอไปนี้จะสืบเนื่องมาจากจังหวะแรก เมื่อแมเหล็กถาวรชุดดังกลาวเคลื่อนท่ีผานทริกเก

อรคอยล ดังรูปท่ี 2.67 ก็จะท าใหเกิดกระแสไหลในเสนลวดตัวน าของทริกเกรอคอยลดวยเชนเดียวกัน 

กระแสดังกลาวนี้ จะถูกสงผานตัวตานทานเขาสูเอสซีอาร กระตุนใหเอสซีอารเปดทางใหกระแสจากคาปา

ซิเตอรไหลผานเขาสูขดลวดปฐมภูมิของคอยลจุดระเบิดลงดินครบวงจร จึงท าใหเกิดสนามแมเหล็กขึ้น

รอบ ๆ ขดลวดดังกลาว สนามแมเหล็กท่ีเกิดขึ้นนี้จะตัดกับขดลวดทุติยภูมิ ท าใหเกิดไฟแรงสูงขึ้นภายใน

ขดลวดทุติยภูมิของคอยลจุดระเบิด สงไปยังหัวเทียน ท าใหเกิดประกายไฟระหวางเขี้ยวหัวเทียน จุดสวน

ผสมใหเกิดการเผาไหมตอไป 

   2.6.2.12  ลอขับเคลื่อน ลอขับเคลื่อนเปนชิ้นสวนท่ีรองรับน้ าหนักของรถตัดหญาท้ังหมดและ

ยึดติดอยูกับเพลาลอ ท าการหมุนขับเคลื่อนเพื่อใหรถตัดหญาเคลื่อนท่ีตามความตองการของผูควบคุม 

โดยไดรับก าลังมาจากมอเตอรสงผานโซ และลอโซ แลวน ามาขับเคลื่อนเพลาอีกทีหนึ่ง 

             โครงสรางของลอ (wheel construction) ลอประกอบดวยสวนใหญ ๆ สองสวน คือ สวนท่ี     

เปนขอบ (rim) และสวนตรงกลาง (center member) สวนตรงกลางนี้เรียกวาจาน (disc) หรือสไปเดอร

(spider) ขอบลอท าหนาที่รองรับยางและจานหรือสไปเดอร ท าหนาที่ตอรถกับขอบลอ 

   

 
 

รูปที่ 2.68 ลอท่ีจับยึดเขากับเพลา 

 

การยึดลอเขากับดุมลอ ลออาจจะยึดติดกับดุมลอโดยสลัก (lug bolts) ซึ่งสอดผานรูท่ีลอและขัน

เขากับดุมลอ หรือโดยสตัด (studs) ท่ียื่นออกมาจากดุมลอแลวใชนัตหมุนเขาไปในสตัด             

รถบางแบบใชเกลียวซาย (นัตหรือสลักหมุนทวนเข็มนาฬิกาเพื่อขันแนน) ทางลอซาย และใช

เกลียวขวา (หมุนตามเข็มนาฬิกาเพื่อขันแนน) ทางลอขวา รถสวนมากใชเกลียวขวาท้ังสองดาน 

ขอควรระวัง เมื่อใสลอและยางกลับเขาท่ี (หลังจากถอดลอออก) ตองขันนัตหรือสลักให้          

แนนเพื่อปองกันลอหลุดในขณะใชงาน 
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2.6.2.13 ใบมีดตัดหญา ใบมีดตัดหญาดังรูปท่ี 2.69 เปนใบมีดท่ีท าจากเหล็กกลาเปนแผนบาง

ท าใหมีความคม และยึดติดกับปลายเพลาขอเหวี่ยงดวยนัต ทางสวนลางของเครื่องยนตการท างานของ

เครื่องยนตจะอยูระหวาง 600 – 3,000 รอบตอนาที ขึ้นอยูกับภาระของใบมีดท่ีไดรับหรือตามอัตราการ  

เรง เครื่องยนตของผูควบคุมการตัดหญา การหมุนดวยความเร็วเพื่อใชความเร็วและความคมของใบมีด 

ไปตัดหญานั่นเอง  

 

 
 

รูปที่ 2.69 ใบมีดตัดหญาที่ท าจากเหล็กกลา 

 

2.6.2.14 ระบบสตารท เครื่องยนตเผาไหมภายในโดยท่ัวไป จะไมสามารถสตารทติดเครื่องได

เอง ถาปราศจากระบบสตารท ซึ่งจะท าใหเครื่องยนตเริ่มหมุน เพื่อท่ีจะดูดเอาไอดีหรือสวนผสมเขาสู

กระบอกสูบ และอัดไอดีหรือสวนผสมใหมีความดันและอุณหภูมิสูงขึ้นพอเหมาะตอการเผาไหมเมื่อถูก

จุดดวยประกายไฟ ท าใหเกิดการเผาไหมและเกิดการระเบิด เปนผลท าใหเครื่องยนตหมุนท างานตอไปได  

การสตารทติดเครื่องแบบท างานดวยมือ การสตารทติดเครื่องแบบนี้เปนท่ีนิยมใชกันมากกับเครื่องยนต

เล็กโดยท่ัวไป เนื่องจากเปนแบบท่ีงาย ๆ ไมมีกลไกยุงยากราคาถูกและไมตองใชกระแสไฟฟาจาก

แบตเตอรี่ จึงท าใหสะดวกตอการซอมแซมและบ ารุงรักษาดังรูปท่ี 2.70 

 

 
 

รูปที่ 2.70 อุปกรณการสตารทติดเครื่อง 
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2.6.2.15 ระบบประจุไฟ จะท าหนาที่ประจุกระแสไฟเขาแบตเตอรี่ และจายกระแสไฟใหกับวงจร

จุดระเบิดและอุปกรณไฟฟาอื่น ๆ ในขณะท่ีเครื่องยนตก าลังท างาน และจะมีสวนประกอบท่ีส าคัญคือ 

แมกนีโต-เจนเนอรเรเตอร (magneto-generator) ซึ่งเปนทีนิยมใชกันมากกับเครืองยนต ่เล็กในปจจุบัน   

เปนเครื่องก าเนิดไฟฟาชนิดกระแสสลับ หรือท่ีนยมเรียกกันวา ฟลายวีลอัลเตอร์เนเตอร (flywheel 

alternator) ดังรูปท่ี 2.71 จะท าหนาที่ผลิตกระแสไฟเขาประจุแบตเตอรี่ และจัดสงกระแสไฟใหกับอุปกรณ

ไฟฟาอืน ๆ เชน ไฟแสงสวางเหมือนกับ อัลเตอรเนเตอรท่ีใชในรถยนตดวยเชนกัน แตทแตกตางกันอย

างเห็นไดชดก็คือ แทนที่แมกนีโต-เจนเนอรเรเตอร จะสรางแยกออกตางหากเชนเดียวกันกับอัลเตอรเนเต

อรท่ีใชในรถยนต กลับสรางรวมอยูในตัวเดียวกันกับชุดของแมกนีโตท่ีใชในระบบจุดระเบิด และจะอาศัย

ประโยชนจากชุดของแมเหล็กถาวรท่ีลอชวยแรงในการผลิตกระแสไฟ เพียงแตชุดของขดลวดตัวน าหรือ

คอยลเทานั้นที่แยกออกจากกัน ดังนั้นแมกนีโต-เจนเนอรเรเตอร จึงมีคอยลถึง 2 ชุด คือชุดของแมกนีโต

และชุดของเจนเนอรเรเตอร 

 

 
 

รูปที่ 2.71 แมกนีโต-เจนเนอรเรเตอร และสวนประกอบภายในวงจร 

ในการท างาน ดังรูปท่ี 2.71 เมื่อแมเหล็กถาวรท่ีลอชวยแรง หมุนตัดขดลวดตัวน าท่ีสเตเตอร ก็

จะท าใหเกิดกระแสเหนี่ยวน าขึ้นภายในขดลวดตัวน าดังกลาว กระแสท่ีเกิดขึ้นเปนกระแสไฟสลับ ดังนั้น

จึงจ าเปนตองจัดกระแสดังกลาว ไหลผานไดโอดเรกติไฟเออรเสียกอนเพื่อเรียงใหเปนกระแสไฟตรง กอน

ท่ีจะเขาประจุแบตเตอรี่ สวนโวลตเต็จเรกกูเลเตอรก็จะท าหนาท่ีควบคุมแรงเคลื่อน และกระแสท่ีอัลเตอร

เนเตอรผลิตออกได 
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  2.6.2.16 ระบบหลอลื่น เครื่องยนตจ าเปนตองใชนามันหลอลื่นในการหลอเลี้ยงชิ้นสวนตาง ๆ 

ท่ีมีการเคลื่อนท่ี เพือปองกันไมใหชิ้นสวนเหลานั้นสัมผัสกันโดยตรง ท าใหลดการสึกหรอไดมากและยัง  

ชวย  ลดแรงเสียดทานอีกดวย นอกจากนี้นามันหลอลื่นยังชวยระบายความรอนและท าความสะอาดชิ้น  

สวนตาง ๆ ตลอดจนชวยอุดรอยรั่วระหวางแหวนลูกสูบกับกระบอกสูบเปนการปองกันความดันรั่วไหล

ออกจากหองเผาไหม ระบบหลอลื่นท าหนาที่ปอนน้ ามันหลอลื่นไปยังสวนตาง ๆ ของเครื่องยนต  

 จุดประสงคของการหลอลื่นก็คือ เพื่อลดความเสียดทานระหวางชิ้นสวนท่ีเคลื่อนท่ีของเครื่อง

ยนตใหมากท่ีสุดเทาทีจะท าได ความเสียดทานไมสามารถก าจัดใหหมดไปได ่อยางสมบูรณ แตมัน

สามารถลดลงไดจนถึงจุดจุดหนึ่งซึ่งท าใหอายุการใชงานของเครื่องยนตยาวนานสมมติวาใชน้ ามัน      

หลอลื่นทาไวบนโตะ ดังรูปท่ี 2.72 หนังสือก็จะสามารถลื่นไถลไปบนโตะไดอยางงายดายดวยแรงเสียด

ทานเพียงเล็กนอยเทานั้น ท้ังนี้เนื่องจากความเสียดทานระหวางหนังสือและโตะลดลง หนังสือจะไมสัมผัส

กับพื้นโตะโดยตรง แตจะมีฟลมน้ ามันหลอลื่นค่ันกลาง ฟลมน้ ามันหลอลื่นจึงมีประโยชนชวยลดความ

เสียดทานและการสึกหรอระหวางชิ้นสวนตาง ๆ ของเครื่องยนตท่ีเคลื่อนท่ี ดังรูปที่ 2.72 

 

 
 

รูปที่ 2.72 น้ ามันหลอลื่นชวยลดความเสียดทานระหวางหนังสือกับพืนโตะ 

 

2.6.2.17 ระบบระบายความรอน ในเครื่องยนตเผาไหมภายในโดยท่ัวๆ ไปอุณหภูมิท่ีเกิดขึ้น

จากการเผาไหมของสวนผสม ท่ีเกิดขึ้นภายในหองเผาไหมจะสูงเกินกวา 3,600 องศาฟาเรนไฮต(1,982 

องศาเซลเซียส) ความรอนสวนหนึ่งจะถูกขับออกไปกับแกสไอเสีย อีกสวนหนึ่งจะถูกถายเทไปยังชิ้น     

สวนตาง ๆ ของเครื่องยนต เชน ผนังกระบอกสูบ ฝาสูบ ลูกสูบ หรือลิ้น เปนตน้ซึ่งความรอนดังกลาวนี้ 

สูงพอท่ีจะท าใหชิ้นสวนเหลานี้เกิดความเสียหายได นอกจากนั้น ยังท าใหเกิดการน็อกอันเนื่องมาจาก

การจุดระเบิดกอนก าหนด ลิ้นไหม ้หรือลูกสูบไหมได จึงเปนอันตรายอยางใหญหลวงกับเครืองยนต ดังนัน

จึงมีความจ าเปนท่ีจะตองมีระบบระบายความรอน เพื่อรักษาเครื่องยนตใหอยูในอุณหภูมิท างานและ

ท างานไดอยางมีประสิทธิภาพดังรูปท่ี 2.73 
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รูปที่ 2.73 การถายเทความรอนและอุณหภูมิจากการเผาไหม 

โดยท่ัวไป เครื่องยนตจะท างานมีประสิทธิภาพสูงสุดท่ีอุณหภูมิท างานประมาณ176 ถึง 194 

องศาฟาเรนไฮต (80 ถึง 90 องศาเซลเซียส) แตการระบายความรอนออกจากผนังกระบอกสูบ และฝาสูบ

มากเกินไป ก็จะท าใหประสิทธิภาพในการท างานของเครื่องยนตลดต่ าลงนอกจากนั้น การระบายความ    

รอนใหออกไปจากเครื่องยนตมากเกินไป ยังมีผลท าใหความสิ้นเปลืองน้ ามันเชื้อเพลิงสูงขึ้น ท้ังยังเปน   

สาเหตุท าใหเกิดการรวมตัวของน้ า ท าใหเกิดยางเหนียวหรือโคลน(sludge) ขึ้นภายในอางน้ ามันเครื่อง 

ดังนั้นระบบระบายความรอนท่ีมีประสิทธิภาพจะตองท าใหเครื่องยนตรอนถึงอุณหภูมิท างานเร็วกวาปกติ

เมื่อเริ่มเดินเครื่อง และจะระบายความรอนออกไปจากเครื่องยนต เมื่อมีอุณหภูมิสูงเกินกวาอุณหภูมิ

ท างาน ระบบระบายความรอนท่ีท างานอยางมีประสิทธิภาพ จะตองสามารถขจัดความรอนไดประมาณ 

30 ถึง 35 เปอรเซ็นตของความรอนท้ังหมด ท่ีไดรับจากการเผาไหมของเชื้อระเบิด ภายในหองเผาไหม

ขอเครื่องยนต  

ระบบระบายความรอนท่ีนิยมใชกันในปจจุบัน จ าแนกออกไดเปน 2 แบบ คือ 

1. ระบบระบายความรอนดวยอากาศ (air cooling system) 

2. ระบบระบายความรอนดวยของเหลว (liquid cooling system) 

           ในท่ีนี้จะกลาวถึงเฉพาะระบบระบายความรอนดวยอากาศ เนื่องจากมีสวนเก่ียวของกับการ

ระบายความรอนของเครื่องตัดหญาควบคุมดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

           ระบบระบายความรอนดวยอากาศ 

 ระบบระบายความรอนแบบนี้ ท่ีเสื้อสูบและฝาสูบจะท าเปนครีบ เพื่อเพิ่มเนื้อท่ีในการระบาย

ความรอนใหออกไปจากเครื่องยนต นอกจากนั้นในเครื่องยนตบางแบบยังมีพัดลมเปาอากาศ ซึ่งแยก

ออกตางหากหรือหลอติดกับลอชวยแรง มีกระบังลมและทอลม เพื่อชวยควบคุมทิศทางการไหลของ

กระแสอากาศ ใหผานจุดท่ีตองการระบายความรอน เพื่อขจัดความรอนใหออกไปจากตัวเครื่อง ระบบ

ระบายความรอนแบบนี้นิยมใชกับ รถจักรยานยนต, รถตัดหญา และเครื่องยนตขนาดเล็ก 
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2.6.2.18 โซ่ส่งก าลัง โซสามารถสงก าลังใหไดโมเมนตบิด (หมุน) สูงมากโดยใหเปนชุดสงก าลัง

มีขนาดเล็กได เปนลักษณะการสงก าลังดวยรูปรางและท่ีรองเพลาจะรับภาระนอยมากไมมีการใหลื่นไถล

ในขณะสงก าลัง ขอตอโซจะรับภาระความเสียดทานลื่น (sliding friction)จึงตองมีการหลอลื่นท่ีเพียงพอ 

โซสงก าลังจะมีใชงานในที่รับภาระดึงมาก ๆ ในทีรับอุณหภูมิสูง่โรงงานเคมี ไอน้ ามัน ความชื้น เปนท่ีซึ่ง

สายพานไมสามารถน าไปใชงานได 

ขอดีเมื่อเปรียบเทียบกับสายพานแบนและสายพานรอง 

     1. สงถายก าลังไดสูงโดยทีไมมีการลืนที่ระยะหางระหวางเพลานอยและใหอัตราทดสูง 

     2. เปลืองเนื้อท่ีนอย 

     3. ไมตองมีการตึงใหแนนมาก และรองเพลารับภาระนอย 

ขอเสียเมื่อเปรียบเทียบกับสายพานและสายพานแบบรอง 

     1. มีอัตราทดเบี่ยงเบน เนื่องจากมุมขอตอของโซ 

     2. รับภาระกระแทกและการสั่นสะเทือนไดนอย 

     3. ไมสามารถวางเพลาไขวกนได 

     4. มีราคาสูงกวา 

     5. ตองเสียคาใชจายในการบ ารุงรักษามากกวา 

ขอดีเมื่อเทียบกับเฟอง 

     1. แกปญหาระยะหางระหวางเพลาที่หางกันมาก ๆ ได 

     2. มีความไวตอสิ่งสกปรกนอยกวา 

ขอเสียเมื่อเทียบกับเฟอง 

     1. มีความเร็วรอบนอยกวา (เนื่องจากแรงเหวียงหนีศนย) 

     2. ท่ีความเร็วรอบสูงจะตองใชตัวประกบกันการสั่นของโซ 

     3. เพลาตองวางใหขนานกันและสวนใหญตองวางในแนวนอน 

    โซสามารถสงก าลังไดถึง 3,700 กิโลวัตต และใหความเร็วรอบถึง 30 เมตรตอวินาที มีอัตรา

ทดไดถึง = 10 มีประสิทธิภาพ 95....99 เปอรเซ็นต 

 

2.6.2.19 ล้อโซ่ ตามปกติลอโซจะท าจากเหล็กหลอ เหล็กกลาหลอ หรือเหล็กกลาสวนการจัดให

ขับสงก าลังดวยโซท่ีถูกตองไดดังรูปท่ี 2.74 
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ก. ขนาดล้อโซ่และขนาดโซ่ 

 

 
 

ข. การจดัให้โซ่ส่งก าลังให้ถูกต้อง 

 

รูปที่ 2.74 ขนาดของลอโซและการจัดใหโซสงก าลังไดถูกตอง 

 

           จ านวนฟนโซและความเร็วโซท่ีใชงาน โดยปกติฟนลอโซจะเปนจ านวนเลขคี่ ส าหรับงานสงก า

ลัง  ดวยโซจะมีเกณฑก าหนดส าหรับลอโซดังนี้ 

           ลอโซตัวเล็ก : 

                           z1 = 9….11 ใชกับความเร็วโซ (v) ต่ ากวา 4 เมตรตอวินาที 

                          z1 = 11….13 ใชกับความเร็วโซ (v) ถึง 4 เมตรตอวินาที เปนโซท่ีมีระยะพิตช ถึง 

20 มิลลิเมตร และมีความยาวโซเกินกวา 40 ขอ ใชงานในทีไมรับภาระมากนักและอายุการใชงานนอย     

กวา 10,000 ชั่วโมง 

                           z1 = 14….16 ใชกับความเร็วโซ (v) ถึง 7 เมตรตอวินาที และรับภาระปานกลาง 

                           z1 = 17….25 ใชกับความเร็วโซ (v) ถึง 24 เมตรตอวินาที และรบัภาระมาก 

          ลอโซตัวใหญ : 

                           z1 = 30….80 มีใชงานท่ัวไป 

                           z1 = …..120 เปนลอโซท่ีมีจ านวนฟนมากสูงสุด 
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                           z1 = …..150 ใชงานในกรณีพิเศษ แตถาเปนไปไดใหหลีกเลี่ยงมิฉะนั้นจะเกิดการ

สึกหรอมากเมื่อมีอัตราทดมากขึ้น 

           โดยท่ัวไปจะก าหนดใหอัตราทดของระบบโซสงก าลัง i < 7 หรือ i = 10 แตตองใชงานท่ีความเร็ว

โซต่ า สวนจ านวนฟนลอโซมาตรฐานที่นิยมใชงานมีดังนี้ 

           ส าหรับลอโซขนาดเล็ก (13) (15) 17 19 21 23 25 

           ส าหรับลอโซขนาดโต 38 57 76 95 114 

           จ านวนฟนที่อยูใน ( ) ถาเปนไปไดใหหลีกเลี่ยง 

ขอควรระวัง : การทดรอบสงก าลังดวยโซใหเร็วขึ้นไมเปนการเหมาะสม ดวยเหตุนี้ควรหลีกเลี่ยง 

 

 
 

รูปที่ 2.75 ขนาดพิกัดของโซลูกกลิ้ง ตามมาตรฐาน DIN 8187 

 

            สัญลักษณยอของโซลูกกลิ้งแบบเสนเดียวตาม DIN 8187 นัมเบอร 16 B มี 92 ชิ้นวา : โซ

ลูกกลิ้ง DIN 8187-16B-1 × 92 

            สัญลักษณยอของโซลูกกลิ้งแบบสองเสนตาม DIN 8187 นัมเบอร 08 B มี 120 ชิ้นวา : โซ

ลูกกลิ้ง DIN 8187-08B-2-120 
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2.7  ทฤษฎีกล้องวีดีโอ 

                 

               ส าหรับในกลุ่มนี้ก็แบ่งกล้องออกมาได้ 3 ประเภท  

 ประเภทแรกคือ กล้องท่ีส่งสัญญาณผ่านสาย coaxial ซึ่งก็คือกล้องส่วนใหญ่ท่ัวๆ ไปท่ีอยู่ใน

ตลาด กล้องพวกนี้ใช้สายสัญญาณภาพเป็นสื่อน าภาพ สายสัญญาณภาพก็เช่น สาย RG สาย 3C2V เป็น

ต้น การเดินสายก็ต้องเดินสายสัญญาณภาพจากตัวกล้องตรงไปสู่เครื่องบันทึกภาพ คุณภาพภาพท่ีได้

จากกล้องประเภทนี้จะค่อนข้างดี แต่ก็ขึ้นอยู่กับระยะการเดินสายสัญญาณด้วย ถ้ายิ่งไกลคุณภาพภาพก็

ยิ่งต่ าลง 

ประเภทท่ี 2 คือ กล้องไร้สาย (Wireless Camera) กล้องประเภทนี้จะมาเป็นชุด คือ ตัวกล้องมา

พร้อมเสาสัญญาณ และตัวรับสัญญาณจากกล้อง ( Reciever) ซึ่งจะต่อเข้ากับเครื่องบันทึกภาพอีกที ตัว

กล้องจะส่งสัญญาณภาพผ่านคลื่นวิทยุไปยังตัวรับสัญญาณ จึงไม่จ าเป็นต้องเดินสายสัญญาณภาพ 

ส าหรับระยะการส่งสัญญาณว่าจะไปได้ไกลมากน้อยแค่ไหน ขึ้นอยู่กับก าลังวัตต์การส่งคลื่นและการรับ

คลื่น มีกล้องบางรุ่นสามารถส่งได้ไกลเป็นกิโลเมตร และไปได้ไกลกว่านั้นหากมีการต่อจุดขยายสัญญาณ

ต่อไปเรื่อยๆ เหมาะส าหรับพื้นท่ีท่ียากต่อการเดินสายสัญญาณภาพ เช่น ไซต์งานกลางทะเล นิคม

อุตสาหรกรรม หรือพื้นท่ีท่ีตกแต่งเสร็จเรียบร้อยแล้ว อย่างไรก็ตามข้อจ ากัดหลักของกล้องไร้สายก็คือ 

ระยะการส่งสัญญาณ ในกรณีติดตั้งในบ้าน หรือออฟฟิศนั้นยิ่งต้องค านึงถึงการลดทอนสัญญาณ เพราะ

สัญญาณภาพจะลดทอนลงไปเรื่อยๆ เมื่อมีก าแพงขวางก้ัน หรือในพื้นท่ีๆ ต้องการส่งสัญญาณไกลๆ ยัง

มีเรื่องของการถูกรบกวนโดยคลื่นสัญญาณอื่นด้วย ซึ่งเหล่านี้ต้องมีอุปกรณ์อื่นๆ มาเสริมเพื่อรักษา

คุณภาพของสัญญาณภาพจากต้นทางไปสู่ปลายทาง ดังนั้นการลงทุนโดยรวมในการติดตั้งกล้องไร้สายจึง

เป็นตัวเลขท่ีไม่ธรรมดาส าหรับสเกลงานใหญ่ๆ ส่วนการติดตั้งในพื้นท่ีเล็กๆ เช่น บ้าน ออฟฟิศ หรือ

โรงงานนั้น ต้องดูถึงความคุ้มค่าในการลงทุน เช่น เมื่อเปรียบเทียบกับค่าแรง ค่าสายสัญญาณแล้วคุ้มค่า

กว่ากันหรือไม่อย่างไร  ที่ส าคัญคือต้องดูที่ความยอมรับได้ของคุณภาพภาพท่ีได้ด้วย 

ประเภทท่ี 3  คือกล้องไอพี (IP camera) กล้องประเภทนี้เป็นเทคโนโลยีท่ีค่อนข้างใหม่ 

เนื่องจากในระยะหลังมานี้ได้มีการน าความสามารถของเครื่องคอมพิวเตอร์มาใช้ในการบันทึกภาพระบบ

กล้องวงจรปิดกันมากขึ้น และยังพัฒนาไปสู่การดูภาพผ่านระบบเครือข่ายต่างๆ ซึ่งใช้การการส่งข้อมูล

กันแบบดิจิตอลผ่านโปรโตคอลต่างๆ ขณะท่ีตัวกล้องวงจรปิดท่ัวไปยังเป็นการส่งสัญญาณแบบอนาล็อก

ผ่านสายสัญญาณมายังเครื่องบันทึก ดังนั้นจึงมีการพัฒนากล้องแบบใหม่ขึ้นมาเพื่อรองรับเทคโนโลยีใหม่

นี้ ซึ่งคลอดออกมาเป็นกล้องไอพี  
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กล้องไอพีจะส่งสัญญาณภาพผ่านสาย UTP หรือท่ีเรียกกันง่ายๆ ว่าสายแลน (LAN) สัญญาณท่ี

ส่งออกมาจะเป็นสัญญาณดิจิตอล ท าให้ท างานบนระบบเครือข่ายได้ทันที เพราะเป็นเหมือนอุปกรณ์

คอมพิวเตอร์บนระบบเครือข่ายตัวหนึ่ง ข้อดีของกล้องไอพีคือสามารถขยายระบบได้ง่ายและรวดเร็ว 

สามารถดูภาพจากกล้องต่างพื้นท่ีได้จากจุดเดียวกัน นอกจากนั้นกล้องไอพีในปัจจุบันยังมี แบบไร้สาย

ด้วย แต่ข้อเสียก็คือราคาของกล้องประเภทนี้ยังค่อนข้างสูงอยู่ และเหมาะกับพื้นท่ีท่ีมีการเชื่อมต่อกับ

ระบบเครือข่ายแล้ว ไม่ว่าจะเป็นเครือข่ายภายใน (Intranet) หรือเครือข่ายภายนอก (Internet) อย่างไรก็

ตาม ต้องลองเปรียบเทียบดูถึงความคุ้มค่าของการลงทุนด้วยเช่นกัน เพราะนอกจากเรื่องราคากล้องแล้ว

ยังมีเรื่องของราคาสายสัญญาณ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ความสะดวกในการใช้งาน และการรองรับความ

ต้องการในอนาคต เปรียบเทียบดูกับการติดตั้งกล้องแบบธรรมดาแล้วดูว่าอย่างไหนตรงกับความต้องการ

ของตัวเรามากท่ีสุด              

 

2.8  งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 

              ปัจจุบันได้มีการศึกษาและวิจัย เพื่อพัฒนาเครื่องตัดหญ้าในรูปแบบต่าง ๆ ซึ่งมีการจัดสร้างมา

หลายรูปแบบ ดังนี้ 

1. สุรนาถ ศรีลาดเลา และสุรศักดิ์ ผองศิริ (2546) ไดออกแบบและจัดสรางรถตัดหญาบังคับวิทยุ 

ใชมอเตอรแรงเคลื่อนไฟตรง 24 โวล แทนเครื่องยนต สวนการบังคับเลี้ยวและการขับเคลื่อนใชมอเตอร   

ปดน้าฝนจ านวน 2 ตัว ควบคุมดวยวิทยุรับสง โดยสั่งงานมอเตอรขับเคลื่อนผานไอซีและรีเลย เมื่อไดทด

สอบรวมกับรถบังคับวิทยุขนาดเล็กจะเห็นวาสามารถควบคุมไดในระยะท่ีใกล โดยสามารถควบคุมไดใน

ระยะไมเกิน 7 เมตร สามารถตัดหญาในสนามไดจริง ซึ่งความสูงของหญาไมเกิน 4 นิ้ว (10.16 

เซนติเมตร) แตมีความผิดพลาดจากระยะทางในการควบคุมและมีความรอนเกิดขึ้นที่ตัวมอเตอร 

2. กิติพงษ์  โนหล้า และ วีรยุทธ พงศ์สวัสดิ์ ได้พัฒนารถตัดหญ้านั่งขับแบบใช้เครื่องยนต์เป็น

ต้นก าลังขนาด 4103 วัตต์ โดยแบ่งชุดส่งก าลังไปยังชุดเกียร์ขับเคลื่อนและใบมีดตัด ระบบใบมีดสามารถ

ปรับได้โดยตัดได้ต่ าสุด 1 เซนติเมตร ตัดสูงสุดได้ 6.3 เซนติเมตร มีความเร็วในการตัด 2.5-5.7 

กิโลเมตร/ชั่วโมง 

3. ณัฐวุฒิ การสมพจน์ ได้สร้างรถส ารวจท างานในท่อขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 60 เซนติเมตรท่ี

มีความเปียกชื้น ซึ่งมีหลักการท างานคือ ผู้ใช้จะควบคุมรถส ารวจท่อด้วยโปรแกรมแอปปลิเคชั่นท่ีเขียน

จากวิชวลเบสิก (Visual Basic 6.0) โดยจะมองภาพการเคลื่อนท่ีของรถส ารวจท่ีหน้าจอคอมพิวเตอร์ 

โดยผ่านกล้องส ารวจท่ีติดอยู่บนตัวรถ มีระบบไฟส่องสว่างเพื่อให้มองเห็นสิ่งต่างๆ ซึ่งจะส่งสัญญาณภาพ

มาที่ภาครับสัญญาณภาพท่ีคอมพิวเตอร์ สามารถบอกระยะทางท่ีรถส ารวจท่อเคลื่อนท่ีได้โดยใช้การนับ
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พัลส์ทีได้จากเอ็นโคดเดอร์ และท าการประมวลผลท่ีไมโครคอนโทรลเลอร์และแสดงผลของระยะทางใน

หน่วยเมตร ผลของการด าเนินงานโครงการปริญญานิพนธ์ในครั้งนี้ สามารถสร้างรถส ารวจท่อควบคุม

ผ่านคอมพิวเตอร์โดยใช้โปรแกรมแอปปลิเคชั่น การวัดระยะทางมีค่าผิดพลาด 5% และสามารถรับ

สัญญาณภาพได้สูงสุดท่ีระยะ 20 เมตร 

4. อดิศักดิ์ สุขสมวงศ์ และ อาห์ราม งามยิ่งยวด ได้สร้างรถขัดพื้นควบคุมด้วยรีโมทคอนโทรล

สามารถควบคุมได้ไกล 40 เมตร ฉีดน้ ายาได้โดยอัตโนมัติ ขัดพื้นได้นาน 50 นาที สามารถขัดพื้นได้

ครอบคลุมพื้นท่ี 150 ตารางเมตร และสามารถขัดพื้นได้ดีท่ีสุดในพื้นท่ีผิวเรียบ 

 



75 
 

บทที่ 3 

 
วิธีด ำเนินกำรวิจัย 

 

         วัตถุประสงค์ในการพัฒนาเครื่องตัดหญ้าควบคุมด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อหาประสิทธิภาพ
และส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้งาน ไดด าเนินการ ดังนี้ 

          1. วัสดุ เครื่องมือ และอุปกรณ์ 

          2. การด าเนินการออกแบบและสรา้งรถตัดหญ้าควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์ 

          3. การวิเคราะห์ข้อมูล 

 
3.1 วัสดุ เคร่ืองมือ และอุปกรณ์ที่ใช้ 

 

    3.1.1 เครื่องยนต์เบนซิน               จ านวน 1 เครื่อง 

       3.1.2 คันชักคันส่งบังคับเลี้ยว    จ านวน 1 ชุด 

       3.1.3 กลองพลาสติก     จ านวน 3 กลอง 

       3.1.4 โซส่งก าลัง      จ านวน 1 เสน 

       3.1.5 มอเตอรและชุดเฟืองบังคับเลี้ยว   จ านวน 1 ชุด 

       3.1.6 มอเตอรและชุดเฟืองขับเคลื่อน   จ านวน 1 ชุด 

       3.1.7 แบริ่ง                     จ านวน 2 ตัว 

       3.1.8 ลอขับเคลื่อน     จ านวน 4 ล้อ 

       3.1.9 ลอโซจ านวนฟนโซ 13 ฟน    จ านวน 1 ตัว 

       3.1.10 เหล็กเพลาขนาด ∅ 15 × 500 มิลลิเมตร  จ านวน 1 ทอน 

       3.1.11 ลอโซจ านวนฟนโซ 11 ฟน              จ านวน 1 ตัว 

       3.1.12 ชุดรับส่งสัญญาณวิทยุ    จ านวน 1 ชุด  

      3.1.13 แบตเตอรี่ DC 6 โวล 10 แอมป   จ านวน 1 ชุด       

       3.1.14 สวานไฟฟา     จ านวน 1 ชุด 

       3.1.15 ดอกสวาน ∅ 6, 8,10, มิลลิเมตร   จ านวน 1 ชุด 

       3.1.16 กล้องไร้สาย                                                    จ านวน 1 ชุด  

       3.1.17 หัวแรงไฟฟา     จ านวน 1 ชุด     
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3.2 กำรด ำเนินกำร 

 

 
 

 

 
                                         

 

                                         
 

 

                                         
 

 

 
 

รูปที่ 3.1 ขั้นตอนการด าเนินการ 

 

           3.2.1 รับรู้ปัญหำ ศึกษำรำยละเอียดและออกแบบรถตัดหญ้ำควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์ 

              

  รับรู้ปญหำของเครื่องตัดหญำ ท้ังแบบสะพาย แบบนั่งขับและแบบเดินตาม ในสถานท่ี

ต่าง ๆ เช่น ในสถานท่ีราชการ บ้านเรือน เป็นต้น         

                     ศึกษำและคนควำ จากหนังสือและต าราท่ีเก่ียวของกับส่วนประกอบต่าง ๆ ในการสร้าง

เครื่องตัดหญ้าควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์ดังนี้ 

                     1. ศึกษาการท างานของรถตัดหญา 

               2. ศึกษาและคนควาตัวเครื่องยนตท่ีน ามาใชเปนเครื่องของรถตัดหญา 

ผู้เชี่ยวชาญประเมินความคิดเห็น 

สร้างแบบสอบถาม 

ทดสอบการใช้งาน 

ออกแบบและสร้างส่วนต่าง ๆ 

ของการพัฒนาเครื่องตัดหญ้า

ควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์ 

รับรู้ปัญหา ศึกษารายละเอียด 
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                     3. ศึกษาคุณสมบัติ สวนประกอบตาง ๆ ของเครื่องจักรกล เพื่อจัดหาวัสดุและ อุปกรณ

ท่ีเหมาะสม ที่จะน ามาผลิตชิ้นสวนตาง ๆ 

               4. ศึกษาระบบสัญญาณท้ังวิทยุบังคับตัวรับสัญญาณจากเอกสารต าราท่ีเก่ียวของ 

               5. ศึกษาวงจรควบคุมการท างานของมอเตอร์ 

      6. ศึกษาและค้นคว้าการเขียนโปรแกรมท่ีใช้ควบคุมโดย Visual Basic 6 

          

              3.2.2 ออกแบบและสร้ำงส่วนต่ำงๆ ของกำรพัฒนำรถตัดหญ้ำควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์  

 

                    ในการออกแบบส่วนต่าง ๆ ของรถตัดหญ้าควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์ได้แบ่งเป็นขั้นตอน

การท าต่าง ๆ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

                    ส่วนที่ 1 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

                    ส่วนที่ 2 วงจร 

                    ส่วนที่ 3 โครงสร้างตัวรถตัดหญ้า 

 

      1. ส่วนของโปรแกรม Visual Basic 6.0 

 

 

รูปที่ 3.2 การสร้าง New Project 
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รูปที่ 3.3 แสดง Code  

โปรแกรมที่ใช้กับรถตัดหญ้าควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์ 

Public a As Integer 

Private Sub Command1_MouseMove(Button As Integer, Shift As Integer, X As Single, Y As 

Single) 

Out a, &H4 

label1.Caption = " เดินหน้า " 

End Sub 

 

Private Sub Command2_MouseMove(Button As Integer, Shift As Integer, X As Single, Y As 

Single) 

Out a, &H2 

label1.Caption = " ถอยหลัง " 

End Sub 

 

Private Sub Command3_Click() 

Text1.SetFocus 

Text1.Text = "" 

label1.Caption = " ใช้คีย์บอรด์ " 

End Sub 
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Private Sub Command4_Click() 

Form2.Show 

Form1.Hide 

End Sub 

 

Private Sub Command5_MouseMove(Button As Integer, Shift As Integer, X As Single, Y As 

Single) 

Out a, &HC 

label1.Caption = " เลี้ยวขวา " 

End Sub 

 

Private Sub Command6_MouseMove(Button As Integer, Shift As Integer, X As Single, Y As 

Single) 

Out a, &H5 

label1.Caption = " เลี้ยวซ้าย " 

End Sub 

 

Private Sub Command7_Click() 

Out pwrite, &H0 

label1.Caption = " หยุด  ! " 

End Sub 

 

Private Sub Command8_Click() 

Out a, &HC 

label1.Caption = " เปิปิดใบมดีตัดหญ้า ! " 

End Sub 

 

Private Sub Form_Load() 

a = &H378 
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Out a, &H0 

End Sub 

 

Private Sub Form_MouseMove(Button As Integer, Shift As Integer, X As Single, Y As Single) 

Out a, &H0 

End Sub 

 

Private Sub Text1_KeyDown(KeyCode As Integer, Shift As Integer) 

If KeyCode = 87 Then Out a, &H4 

If KeyCode = 83 Then Out a, &H2 

If KeyCode = 68 Then Out a, &HC 

If KeyCode = 65 Then Out a, &H5 

If KeyCode = 79 Then Out a, &HC 

End Sub 

 

Private Sub Text1_KeyUp(KeyCode As Integer, Shift As Integer) 

Out a, &H0 

Text1.Text = "" 

End Sub 

 

 

      2. ส่วนของวงจร 

 

                      ชุดภำคส่ง 

      รับค าสั่งจากโปรแกรม โดยรับสัญญาณจาก Parallel Port หรือ Port Printer เพื่อไปสั่ง

ชุดรีโมทภาคส่ง โดยใช้รีเลย์เป็นเหมือนสวิตช์ตัดต่อวงจร 
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รูปที่ 3.4 วงจรการสั่งงานภาคส่งผ่าน Parallel Port 

 

 
 

รูปที่ 3.5 แสดงการต่อวงจรชดุ Drive และชุดรีโมทภาคส่ง 
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กำรท ำงำนของวงจร 

 การท างานของภาคส่งจะต้องท าการดัดแปลงท่ีรีโมทเพื่อท่ีจะใช้คอมพิวเตอร์ควบคุมผ่านพอร์ต

ขนาน ( Parallel Port ) โดยมีการต่อวงจรเพิ่มเติมดังรูปท่ี  3.4  จากรูปจะใช้คอมพิวเตอร์ควบคุมรีเลย์

ท้ังสี่ตัวผ่านพอร์ตขนาน ( Parallel Port ) และรีเลย์แต่ละตัวจะถูกน าไปต่อเข้ากับหน้าสัมผัสของสวิตซ์

บนตัวรีโมท  และเมื่อท าการสั่งให้รีเลย์ท างานก็จะเหมือนกับการกดสวิตซ์บนตัวรีโมท  คือจะเป็นการต่อ

กราวด์ให้กับขาไอซี  ท าให้ตัวรีโมทส่งสัญญาณออกไปเพื่อควบคุมตัวรถตัดหญ้าให้ท าตามค าสั่งได้ 

             ชุดภำครับ 

 
 

รูปที่ 3.6 แสดงการประกอบวงจรภาครับ 
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รูปที่ 3.7 วงจรควบคุมมอเตอร์ 

 

กำรท ำงำนของวงจร 

 การท างานของวงจรจะเริ่มจากเมื่อวงจรภาครับของรถบังคับวิทยุได้รับค าสั่งจากชุดควบคุมท่ีอยู่

กับคอมพิวเตอร์สั่งงานโดยคีย์บอร์ดซึ่งจะมีค าสั่งการใช้งานอยู่ 4 ฟังก์ชั่น  ได้แก่ เดินหน้า , ถอยหลัง , 

เลี้ยวซ้าย และ เลี้ยวขวา ก็จะท าให้เกิดแรงดันจ่ายให้กับ  Rely ท่ีจะท าหน้าท่ีเป็นสะพานไฟจ่ายให้ 

มอเตอร์ต่อไป 

 การท างานเริ่มจากเมื่อกดปุ่มเดินหน้าก็จะส่งผลให้มีแรงดันไฟจ่ายให้กับ Rely 1 ให้ท าการ

จ่ายไฟบวก 6 โวล์ทให้กับมอเตอร์ M1 ให้หมุนขับเคลื่อนตัวรถไปข้างหน้าคือจะหมุนตามเข็มนาฬิกา 

ส่วนถ้ากดปุ่มถอยหลัง Rely 1 จะกลับจากการจ่ายไฟบวกเป็นกราวด์ และจะท าให้ Rely 2 ท างานท า

การจ่ายไฟบวกให้กับมอเตอร์ในลักษณะกลับขั้วกับการกดปุ่มเดินหน้าท าให้มอเตอร์  M1 หมุนทวนเข็ม

นาฬิกาส่งผลให้ตัวรถถอยหลังได้ และถ้าต้องการเลี้ยวขวาก็ให้ท าการกดปุ่มเลี้ยวขวาจะส่งผลให้ Rely 4 

ท างานท าการต่อไฟให้มอเตอร์ M2 ท าให้มอเตอร์หมุนตามเข็มนาฬิกาตัวรถเคลื่อนท่ีไปทางด้านขวา 

และถ้าต้องการเลี้ยวซ้ายก็ให้ท าการกดปุ่มเลี้ยวซ้ายจะส่งผลให้ Rely 3 ท างานท าการต่อไฟให้มอเตอร์ 

M2 หมุนทวนเข็มนาฬิกาท าให้ตัวรถเคลื่อนท่ีไปทางด้านซ้าย   

 

M1

M2

+ 6 VDC

Rely 1

Rely 2

Rely 3

Rely 4
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 ชุดแหล่งจ่ำยไฟ 

 แบตเตอรี่ 

 

 
 

รูปที่ 3.8 แสดงรปูแบตเตอรี ่

 

 เป็นอุปกรณ์อย่างหนึ่งท่ีมีความส าคัญในการใช้งานรถตัดหญ้ามากเพราะรถตัดหญ้ามีการท างาน

หลักๆ ด้วยการขับเคลื่อนของมอเตอร์ไฟฟ้าและวงจรอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งก็จะมีข้อจ ากัดในเรื่องระยะเวลา

การใช้งานเครื่องตัดหญ้าเพราะขนาดของกระแสของแบตเตอรี่ท่ีมีค่อนข้างน้อยเพราะถ้าเพิ่มแบตเตอรี่ท่ี

มีกระแสท่ีมากขึ้นแล้วจะท าให้ตัวเครื่องมีน้ าหนักมากขึ้นยากต่อการเคลื่อนย้ายของผู้ใช้งาน 

 

 วงจรภาคจ่ายไฟ 

 

 

รูปที่ 3.9 วงจรภาคจ่ายไฟ 
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กำรท ำงำนของวงจร  

  เริ่มจากสวิตช์ SW1 ท าหน้าท่ี เปิด-ปิด การจ่ายไฟให้กับวงจรท้ังหมด โดยใช้แหล่งจ่ายไฟ

แบบ DC หรือ AC ท่ีมีแรงดันไฟขนาด 6-9 โวลท์ ไดโอด D1-D4 ต่อเป็นวงจรบริดจ์ จุดประสงค์เพื่อจะ

ให้เอนกประสงค์กับการต่อขั้วไฟ DC จากอแดปเตอร์ท่ีอาจจะเป็นแบบขั้วไฟบวกอยู่ด้านนอกขั้วไฟลบอยู่

ด้านใน หรือขั้วไฟลบอยู่ด้านนอกขั้วไฟบวกอยู่ด้านใน ก็สามารถใช้งานได้  หรือบางครั้งอาจจะใช้

แหล่งจ่ายไฟ AC จากหม้อแปลงโดยตรง ท่ีมีขนาดประมาณ 6-9 โวลท์เอซี โดยไดโอดท่ีต่อวงจรบริดจ์จะ

ท าหน้าท่ีเป็นวงจรเรกติไฟเออร์ โดยเปลี่ยนไฟฟ้ากระแสสลับ (AC) ให้เป็น ไฟฟ้ากระแสตรง (DC) และ

กลับขั้วไฟให้ถูกต้อง  

   ตัวเก็บประจุ C1 จะท าหน้าท่ีกรองแรงดันหรือฟิลเตอร์ (Filter) เพราะในการเปลี่ยนแรงดันไฟ

กระแสสลับให้เป็นแรงดันไฟกระแสตรง จะยังมีการกระเพื่อมของแรงดันไฟตรงท่ีเราเรียกว่าริปเปิล 

(Ripple) ดังนั้นเราจึงใช้ตัวเก็บประจุเพื่อลดค่าแรงดันริปเปิลลงไป โดยการเก็บค่าประจุไว้เมื่อช่วงแรงดัน

สูง และจะจ่ายประจุให้กับโหลดเมื่อมีการกระเพื่อมทางด้านต่ าดังนั้นโหลดจะได้แรงดันท่ีราบเรียบขึ้น IC1 

เป็นไอซีเร็กกูเรเตอร์ (Regulate) ขนาด 5 โวลท์ ซึ่งจะท าหน้าท่ีรักษาระดับของแรงไฟให้มีค่าคงท่ี 5 

โวลท์ ตัวเก็บประจุ C2 จะท าหน้าท่ีกรองแรงดัน ท่ีออกมาจากเอาต์พุตของ IC1 ส่วน C3,C4 และ C5 ท า

หน้าที่กรองสัญญาณความถี่สูงท้ิงไป ซึ่งอาจจะเกิดจากอุปกรณ์วงจรภายในของไอซี ในการต่อใช้งานจะ

ต่อระหว่างขาไฟเลี้ยงของไอซี กับขากราวด์ โดยต่อให้ใกล้กับขาไอซีให้มากท่ีสุด ส่วนตัวต้านทาน R1 จะ

ท าหน้าท่ีจ ากัดกระแสที่ป้อนให้กับ LED1 เพื่อก าหนดความสว่าง ถ้าหากค่าความต้านทานน้อยก็จะท าให้ 

LED1 สว่างมาก และกินกระแสมากขึ้น หากค่าความต้านทานน้อยเกินไปอาจจะท าให้ LED1 เสียหายได้ 

ดังนั้นในการก าหนดความสว่างของ LED1 ให้พอดีส าหรับการแสดงสภาวะการท างานของบอร์ด ก็ควรจะ

ใช้ค่าความต้านทานท่ีมีค่ามาก แต่ยังให้แอลอีดีมีความสว่างพอสังเกตได้  

 
ชุดกล้องไรส้ำย 
 

 
 

รูปที่ 3.10 กล้องไร้สาย 
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รูปที่ 3.11 การ์ดจูนเนอร ์

 

 ท้ังสองส่วนถูกน ามาใช้งานร่วมกันเพราะสัญญาณท่ีได้จากกล้องจะเป็นสัญญาณ AV จึงต้อง

น าไปต่อเข้ากับการ์ดจูนเนอร์ก่อนเพื่อแปลงสัญญาณให้ใช้งานร่วมกับคอมพิวเตอร์ได้ 

 

         3. ส่วนของโครงสร้ำง 

 

                                            
 

                         ด้านบน          ด้านลา่ง 
 

                                            

                    ด้านหน้า             ด้านหลัง 
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                                  ด้านซ้าย                              ด้านขวา 

 

รูปที่ 3.12 แสดงโครงสร้างเครื่องตัดหญ้า 

 

 
 

รูปที่ 3.13 แสดงการประกอบเครื่องตัดหญ้า 

             โครงสร้างรถตัดหญ้า เปนชิ้นสวนท่ีรองรับและติดตั้งประกอบชิ้นสวน อุปกรณ์ตาง ๆ ของรถ

ตัดหญา ประกอบดวยพลาสติกขึ้นรูปเปนฐานรองรับ  ชุดสงก าลังประกอบดวยโซสงก าลังโดยใชมอเตอร

ไฟฟาพร้อมชุดเฟืองทดเปนหลัก และมีสวนประกอบคือ 

                        1. มอเตอรไฟฟา ผูว้ิจัยเลือกใชมอเตอรแบบหมุนกลับทิศทาง ขนาด 22 วัตต์ ใชแรง

เคลื่อนไฟฟากระแสตรง 6 โวล์ท มีกระแสไฟ 10 แอมป เปนตัวตนก าลังในการสงแรงไปขับเคลื่อนลอรถ                                 

                        2. แบตเตอรี่ เปนอุปกรณท่ีสะสมพลังงาน และจายพลังงานใหกับมอเตอร์เพื่อ       

ขับเคลื่อนใหรถตัดหญาเคลื่อนท่ี และบังคับเลี้ยวได้ ผูจัดท าเลือกใชแบตเตอรี่ 6 โวลท 10 แอมป จ านวน 

1 ลูก 

                        3. โซสงก าลัง เปนตัวรับและสงก าลังจากลอโซโดยการหมุนรอบตัวเอง เพื่อสงก าลัง  
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                        4. ลอโซ เปนตัวรับก าลังมาจากเพลาขับของมอเตอรก าลังหรือรับแรงขับจากโซ่      

สงก าลัง  ลอโซท่ียึดติดกับเพลาขับ ผูวิจัยเลือกใชจ านวน 11 ฟน และลอโซท่ียึดติดกับเพลาลอมีขนาด 

13 ฟน 

                        5. เพลาสงก าลัง เปนชิ้นสวนท่ีหมุนรอบตัวเอง ซึ่งลักษณะท่ัว ๆ ไป จะมีหนาตัดกลม

ท่ีปลายเพลา 2 ขางจะมีลอรถจับยึดอยู ผูวิจัยเลือกใชเหล็ก CS มีเสนผาศูนยกลางเพลา 15 มิลลิเมตร 

ยาว 500 มิลลิเมตร ซึ่งเปนเหล็กราคาถูกหาซื้อไดงาย มีความแข็งแรงเพียงพอตอการรับภาระและ

ขับเคลื่อน ลอ 

                        6. ระบบบังคับเลี้ยว มีหนาท่ีควบคุมใหรถเลี้ยวไปในทิศทางท่ีตองการผูวิจัยเลือกใช

ระบบบังคับเลี้ยวแบบมีคันชัก ซึ่งใชระบบรองรับน้ าหนักแบบคานแข็ง ท่ีปลายท้ังสองของคานมีจุดหมุน 

2 จุด โดยหมุนรอบแกนลอคลอหนา ดานปลายชุดแกนลอหนาเปนเพลาใสลอรถ ชุดแกนลอหนามีแขน

บังคับเลี้ยวโดยชุดควบคุมดวยวงจรควบคุมมอเตอร์ 

                        7. ลอขับเคลื่อน เปนชิ้นสวนท่ีรองรับน้ าหนักของรถตัดหญาท้ังหมดและท าการหมุน

ขับเคลื่อนเพื่อใหรถตัดหญาเคลื่อนท่ีไดท้ังเดินหนา และถอยหลัง โดยไดรับก าลังมาจากลอโซอีกทีหนึ่งผู

วิจัยเลือกใชลอขับเคลื่อนมีขนาดเสนผาศูนยกลางของลอ 170 มิลลิเมตรขนาดความหนาของลอ 45 

มิลลิเมตร  

 

ขั้นตอนกำรสร้ำง สวนประกอบของโครงสร้ำง 

            1. เจาะรูด้านข้างของส่วนหน้าโครงสร้างโดยใช้ดอกสว่าน M.10 เพื่อใส่สลักจับยึดระหว่าง

โครงสร้างกับชุดบังคับเลี้ยว 

            2. เชื่อมประกอบกลไกชุดบังคับเลี้ยว 

            3. ติดตั้งชุดกลไกบังคับเลี้ยวกับโครงสร้างยึดนัต M.8 ท้ัง 2 ด้าน 

            4. เชื่อมฐานวางชุดมอเตอร์บังคับเลี้ยว 

            5. ประกอบชุดบังคับเลี้ยวเข้ากับมอเตอร์ 

            6. ใส่คลิปล็อคตรงส่วนบนของจุดหมุนของชุดบังคับเลี้ยว 

            7. ประกอบล้อหน้าโดยยึดน๊อตขนาด M.8 เข้าทั้ง 2 ล้อ 

      8. ใช้ดอกสว่านขนาด 10 มิลลิเมตร เจาะรูโครงสร้างแล้วตัดโครงสร้างเป็นช่อง ไว้ส าหรับใส่โซ่ 

            9. ใช้ดอกสว่านขนาด 6 มิลลิเมตร เจาะรู 2 ด้านของส่วนท้ายของโครงสร้างเพื่อยึดแบริ่งท้ัง 2 

ข้างของชุดขับเคลื่อนล้อ 

          10. ประกอบชุดขับเข้ากับมอเตอร์ แบริ่ง ล้อโซ่ เข้าด้วยกันแล้วยึดน๊อต M.6 ให่แน่น 

          11. ใช้ดอกสว่านขนาด 8 มิลลิเมตรเจาะรูทั้ง 2 ด้านเพื่อใส่เพลาขับ 
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          12. ใส่เพลาในรูท่ีเจาะแล้วใส่ล้อโซ่ ใส่โซ่ ยึดด้วยน๊อตตัวหนอน 

          13. ปรับล้อโซ่ขับและล้อโซ่ตามให้ตรงแล้วยึดด้วยน๊อตตัวหนอนให้แน่น 

          14. น าล้อหลังมาประกอบ 2 ล้อ เพื่อใช้เป็นล้อขับเคลื่อนส่วนหลังของโครงสร้าง 

          15. น าเครื่องยนต์มาติดตั้งเข้ากับโครงสร้าง 

          16. ประกอบใบมีดตัดหญ้าเข้ากับเพลาข้อเหวี่ยง ยึดด้วยน๊อต M.17 ให้แน่น 

          17. เจาะรูโครงสร้างเพื่อยึดเหล็กใช้ส าหรับติดตั้งกล้องพร้อมกับเจาะรูยึดส าหรับล๊อค 

Emergency Switch ของเครื่องยนต์ 

          18. ท าความสะอาดตัวโครงสร้างแล้วพ่นสี 

                     

              3.2.3 สร้ำงแบบสอบถำม  

 

                    เพื่อสอบถามความความคิดเห็นหลังจากการทดลองใช้ รถตัดหญาควบคุมด วย

คอมพิวเตอร์จากผูเชี่ยวชาญ ส าหรับการสรางแบบสอบถามมีขั้นตอนดังนี้ 

                    1. ศึกษาวิธีการและขอมูล เพื่อเปนแนวทางในการสรางแบบสอบถาม 

                    2. สรางแบบสอบถามประเมินความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญ ประกอบดวย ค าชี้แจง และ  

ขอแนะน า ซึ่งมีรายละเอียดประกอบดวย 3 ตอน คือ 

         ตอนท่ี 1 เป็นข้อมูลเก่ียวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามความคิดเห็นของ

ผู้เชี่ยวชาญซึ่งเป็นแบบเลือกตอบ 

                    ตอนท่ี 2 เปนแบบสอบถามความคิดเห็น แบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 

ก าหนด  คาคะแนนเปน 3 ระดับ 

                      +1 หมายถึง แน่ใจว่าจุดประเมินวดัได้ตรงตามที่ระบุไว้จริง 

                       0        หมายถึง ไม่แน่ใจว่าจุดประเมินวดัได้ตรงตามที่ระบุไว้จริง 

                 -1 หมายถึง แน่ใจว่าจุดประเมินไม่ได้วัดได้ตรงตามที่ระบุไว้จริง             

                    ตอนท่ี 3 เปนค าถามปลายเปิดส าหรับผูตอบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม 

และให้ขอเสนอแนะตาง ๆ 

            

              3. ตรวจสอบแบบสอบถามจะด าเนินการดังนี้ 

                             3.1 น าแบบสอบถามเสนอตอกรรมการ ท่ีดูแลงานวิจัยเพื่อตรวจสอบความถูก    

ตอง 

                             3.2 น าแบบสอบถามเสนอตอผูเชี่ยวชาญ เพื่อตรวจความถูกตองอีกครั้ง 



90 
 

                    4. การเก็บรวบรวมขอมูล 

                             4.1 ขอความอนุเคราะหหนังสือจากอธิการบดี มหาวิทยาลัยบูรพาไปยังหนวย

งานท่ีเก่ียวของ 

                             4.2 มอบคูมือการใชรถตัดหญาใหผูเชี่ยวชาญกอนการทดสอบ 15 วัน 

                       4.3 ผู้วิจัยและคณะได้เรียนเชิญผู้เชี่ยวชาญมาตรวจสอบเครื่องตัดหญ้าควบคุม

ด้วยคอมพิวเตอร์ จ านวน 15 ท่าน ได้แก่ 

                                    1. นาย ชัยวัฒน ์ประทุมชาติ    Process Engineer 

                                    2. นาย จักเรศ จนัทประดิษฐ์   วิศวกรไฟฟ้า 

                                    3. นาย เสน่ห ์ ครุธศรี           พนักงานควบคุมการผลิต 

                                    4. นาย ยงยุทธ  แก้วพันธ ์     Process Engineer 

                                    5. นาย ชวาล  ลุนจักร          วิศวกรเครื่องกล 

                                    6. นาย ทศพร ลี้ไพบลูย ์       วิศวกรเครื่องกล 

                                    7. นาย อ าพร เกตุจรุง           ผู้จัดการฝ่ายผลิต 

                                    8. นาย สุรยุทธ สุวรรณถาวร   หัวหน้าหน่วยฝ่ายผลิต 

                                    9. นาย ชานนท ์โกยทอง        วิศวกรเครื่องกล 

                                  10. นาย พรรณศักดิ์ ศรีสวัสดิ์    วิศวกรเครื่องกล 

                                  11. นาย พัฒน์พงษ์ พาหาสิงค์   พนักงานปฏบิัติการผลิต 

                                  12. นาย ชินกร วงศ์สวุรรณ       พนักงานปฏบิัติการผลิต 

                                  13. นาย อนันตชัย ขุนเพ็งมี      พนักงานปฏบิัติการผลิต 

                                  14. นาย ชูเกียรติ ศรีสุข           พนักงานปฏบิัติการผลิต 

                                  15. นาย กฤษณะ จนัทร์โสม      พนักงานปฏบิัติการผลิต 

        4.4 เมื่อท าการทดสอบแลว ผเูชี่ยวชาญแสดงความคิดเห็นลงในแบบสอบถาม เพื่อ

น าผลการสอบถามไปวิเคราะหตอไป 

 

3.3 กำรวิเครำะหขอมูล 

           

           น าแบบทดสอบ และประเมินผล มาด าเนินการวิเคราะห์หาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างผลท่ี

ได้จากการทดลองกับค่าทฤษฎีจากผู้เชี่ยวชาญและเก็บรวบรวมข้อมูลคิดค่าเฉลี่ย (IOC) สถิติท่ีใช้ในการ

ค านวณและวิเคราะห์ข้อมูลมีดังนี้ 
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  สูตร IOC = 

 

เมื่อ IOC = คือ ค่าดัชนีความสอดคล้องตามสมมติฐานของการวิจัย 

    R = คือ ค่าผลรวมของคะแนนจากผู้เชี่ยวชาญ 

     N   =  คือ จ านวนผู้เชี่ยวชาญ  

 

    3.3.1 กำรด ำเนินกำรวิเครำะห์ข้อมูล 

 

 3.3.1.1 น าแบบสอบถาม และรถตัดหญ้าควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์ไปให้ผู้เชี่ยวชาญแต่

ละคนพิจารณาลงความคิดเหน็ว่าจดุประเมินแต่ละข้อวัดไดต้รงตามที่ระบุไว้หรือไม่ โดยก าหนดคะแนน

ความคิดเห็นไว้ ดังนี ้

 +1 หมายถึง แน่ใจว่าจดุประเมินวดัได้ตรงตามที่ระบุไว้จริง 

  0 หมายถึง ไม่แน่ใจว่าจุดประเมินวัดได้ตรงตามที่ระบุไว้จริง 

 - 1 หมายถึง แน่ใจว่าจดุประเมินไม่ได้วัดไดต้รงตามที่ระบุไว้จริง 

  3.3.1.2 บันทึกผลการพิจารณาลงความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญเนื้อหาวิชาแต่ละคน 

ในแต่ละข้อแล้วหาคะแนนผลรวมคะแนนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญท้ังหมดเป็นรายข้อแทนค่าสูตร 

  3.3.1.3 ก าหนดคะแนนจุดตัด เพื่อท่ีจะหาค่าคะแนนท่ีต่ าท่ีสุดท่ียอมรับว่า

แบบสอบถามสามารถวัดได้ตรงตามท่ีระบุไว้ และเนื่องจากเกณฑ์การยอมรับนี้ต้องไม่เปลี่ยนแปลงไป

ตามจุดประเมินแต่ละข้อ ดังนั้นจึงก าหนดคะแนนจุดตัดเท่ากันหมดทุกข้อคือเท่ากับ 0.5 

  3.3.1.4 แปลความหมายดัชนีความสอดคล้องระหว่างรถตัดหญ้าควบคุมด้วย

คอมพิวเตอร์กับจุดประเมิน ถ้าค่าดัชนีที่ค านวณได้มากกว่า หรือเท่ากับ 0.5 แสดงว่า แน่ใจว่าจุดประเมิน

วัดได้ตรงตามท่ีระบุไว้จริง ถ้าค่าดัชนีท่ีค านวณได้น้อยกว่า 0.5 แสดงว่า แน่ใจว่าจุดประเมินไม่สามารถ

วัดได้ตามท่ีระบุไว้จริง 

 0.5 หมายถึง  มีประสิทธิภาพตรงตามจดุประเมินที่ต้ังไว้ 
  <  0.5 หมายถึง  มีประสิทธิภาพไม่ตรงตามจุดท่ีตั้งไว้ ต้องมีการปรับปรุง  แก้ไข 
 

 R 

  N 



 

 

 

 

บทที่ 4 
 

 ผลการวิจัย 
 

            จากการด าเนินการตามวัตถุประสงค์ผู้วิจัยได้ด าเนินการสรุปผลการท างานของรถตัดหญ้า
ควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์ และแบบสอบถามความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญว่ามีความสอดคล้องกันในระดับ
ใด โดยแบ่งผลการศึกษาดังนี้ 
 1. ผลการทดสอบการท างานของรถตัดหญ้าควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์ทางด้าน 
     1.1 ทดสอบการขับเคลื่อน 
               1.2 ทดสอบระยะการส่งสัญญาณภาพ 
               1.3 ทดสอบการใช้พลังงานแบตเตอรี่ 
     1.4 ทดสอบอัตราความเร็วในการตัดหญ้า 
           2. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้เชี่ยวชาญ 
           3. ผลการวิเคราะห์ความเห็นของผู้เชี่ยวชาญโดยแยกออกเป็นด้านต่าง ๆ  
           4. ผลการวิเคราะห์ความเห็นของผู้เชี่ยวชาญโดยรวมต่อรถตัดหญ้าควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์ 
  
4.1 ผลการทดสอบการท างานของรถตัดหญ้าควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์ 
           
         4.1.1 ทดสอบการขับเคลื่อน 
 

       
     

รูปที่ 4.1 แสดงการทดสอบการขับเคลื่อนของรถตัดหญ้าบนพื้นหญ้า 
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           ตารางที่  4.1  การทดสอบการขับเคลื่อนรถตัดหญ้าควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์  

 สถานะการส่ังงาน ระยะทาง 
( เมตร ) 

ลักษณะการเคลื่อนที่ 

 
 
 
 
 

ปุ่มเดินหน้า 

10 เคลื่อนท่ีไปด้านหน้า 
20 เคลื่อนท่ีไปด้านหน้า 
30 เคลื่อนท่ีไปด้านหน้า 
40 เคลื่อนท่ีไปด้านหน้า 
50 เคลื่อนท่ีไปด้านหน้า 
60 เคลื่อนท่ีไปด้านหน้า 
70 เคลื่อนท่ีไปด้านหน้าและ 

มีอาการกระตุกของรีเลย์ 
80 ไม่มีการเคลื่อนท่ี 

 
 

 
 

ปุ่มถอยหลัง 

10 เคลื่อนท่ีไปด้านหลัง 
20 เคลื่อนท่ีไปด้านหลัง 
30 เคลื่อนท่ีไปด้านหลัง 
40 เคลื่อนท่ีไปด้านหลัง 
50 เคลื่อนท่ีไปด้านหลัง 
60 เคลื่อนท่ีไปด้านหลัง 
70 เคลื่อนท่ีไปด้านหน้าและ 

มีอาการกระตุกของรีเลย์ 
80 ไม่มีการเคลื่อนท่ี 

ปุ่มเลี้ยวขวา 

10 เคลื่อนท่ีไปด้านขวา 
20 เคลื่อนท่ีไปด้านขวา 
30 เคลื่อนท่ีไปด้านขวา 
40 เคลื่อนท่ีไปด้านขวา 
50 เคลื่อนท่ีไปด้านขวา 
60 เคลื่อนท่ีไปด้านขวา 
70 เคลื่อนท่ีไปด้านขวาและ 

มีอาการกระตุกของรีเลย์ 
80 ไม่มีการเคลื่อนท่ี 

 
 

10 เคลื่อนท่ีไปด้านซ้าย 
20 เคลื่อนท่ีไปด้านซ้าย 
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ปุ่มเลี้ยวซา้ย 

30 เคลื่อนท่ีไปด้านซ้าย 
40 เคลื่อนท่ีไปด้านซ้าย 
50 เคลื่อนท่ีไปด้านซ้าย 

60 เคลื่อนท่ีไปด้านซ้าย 

70 เคลื่อนท่ีไปด้านซ้ายและ 
มีอาการกระตุกของรีเลย์ 

80 ไม่มีการเคลื่อนท่ี 
 
สรุปผลการทดลอง   
 จากการทดสอบหาประสิทธิภาพความเท่ียงตรงของการรับ-ส่งสัญญาณนั้นเป็นการทดสอบการ 
เคลื่อนท่ีของตัวรถตัดหญ้าไฟฟ้าด้วยการควบคุมผ่านชดุควบคุมจากคีย์บอร์ดของคอมพิวเตอร์,เมาส์และ 
รีโมทคอนโทรลผลการทดลองที่ได้จะเห็นได้ว่าประสิทธิภาพของวงจรรับ–ส่งและโปรแกรมท างานร่วมกัน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพท่ีดีเปน็ 100 เปอร์เซนต์ในระยะทางต้ังแต่ 0 – 60 เมตรส่วนถ้าระยะทางเกินกว่า 
60 เมตรก็ยังท างานได้เช่นกัน แต่จะมปีระสิทธภิาพท่ีด้อยลงอันเนื่องมาจาก ปัญหาท่ีเก่ียวกับวงจรทั้งรับ
และส่ง ส่งคลื่นความถี่ไม่ถึงกัน รวมไปถึงการถูกรบกวนจากคลื่นรบกวนจากการท างานของเครื่องยนต์  
จึงท าให้ระยะควบคุมสั้นลง การควบคุมจึงมีประสิทธิภาพท่ีด้อยลงมา 
 
              4.1.2 ทดสอบระยะการส่งสัญญาณภาพ 
 

 
 

รูปที่  4.2 แสดงกล้องไร้สายที่ติดอยู่กับรถตัดหญ้าไฟฟ้า 
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รูปที่  4.3 แสดงภาพท่ีได้จากกล้องไร้สาย 

         ตารางที่ 4.2 การทดสอบระยะการส่งสัญญาณภาพของกล้องไร้สาย 

 ระยะทาง/เมตร  คุณภาพของภาพและเสียง 
10  สัญญาณชัดเจน  
20 สัญญาณชัดเจน 
30 สัญญาณชัดเจน 
40 สัญญาณชัดเจน 
50  สัญญาณชัดเจน 
60 สัญญาณชัดเจน 
70 สัญญาณเริ่มขาดหาย 
80 ไม่มีสัญญาณ 

 
สรุปผลการทดลอง   
            จากการทดสอบหาประสิทธิภาพของการส่งสัญญาณภาพของกล้องไร้สาย จะเห็นได้ว่าให้
ประสิทธิภาพท่ีดีในระยะทางตั้งแต่ 0 – 60 เมตรส่วนถ้าระยะทางเกินกว่า 60 เมตรจะยังท างานได้เช่นกัน 
แต่จะมีประสิทธิภาพท่ีด้อยลง อันเนื่องมาจาก การถูกรบกวนจากคลื่นรบกวนจากเครื่องยนต์ และการ
สั่นสะเทือนขณะขับเคลื่อน จึงท าให้คุณภาพของภาพท่ีได้ไม่ดีเท่ากับการใช้งานท่ีอยู่กับท่ี แต่ก็ถือว่าอยู่
ในขั้นที่พอใช้ได้ 
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                   4.1.3 ทดสอบการใช้พลังงานแบตเตอรี่ 
            

 
 

รูปที่  4.4 แสดงภาพกล่องของแบตเตอรี่ที่ใช้ขับเคลื่อน 
 

ตารางที่ 4.3 การทดสอบการใช้พลังงานแบตเตอรี่ไม่ท าการตัดหญ้า 

 
ลักษณะการท างาน 

 
ระยะเวลา/

นาที 

จ านวน    
ที่สั่งงาน  
( คร้ัง ) 

 
เลี้ยวซ้าย 

 
เลี้ยวขวา 

 
เดินหน้า 

 
ถอยหลัง 

 
การขับเคลื่อนขณะไม่

ท าการตัดหญ้า 

10-20 10 ท างานปกติ ท างานปกติ ท างานปกติ ท างานปกติ 
30-40 10 ท างานปกติ ท างานปกติ ท างานปกติ ท างานปกติ 
50-60 10 ท างานปกติ ท างานปกติ ท างานปกติ ท างานปกติ 
70-80 10 ท างานปกติ ท างานปกติ เริ่มช้าลง  เริ่มช้าลง  
90-100 10 ช้าลง ช้าลง ช้าลง ช้าลง 

 
ตารางที่ 4.4 การทดสอบการใช้พลังงานแบตเตอรี่ขณะท าการตัดหญ้า 

 
ลักษณะการ
ท างาน 

 
ระยะเวลา/

นาที 

จ านวน    
ที่สั่งงาน  
( คร้ัง ) 

 
เลี้ยวซ้าย 

 
เลี้ยวขวา 

 
เดินหน้า 

 
ถอยหลัง 

 
การขับเคลื่อนขณะ
ท าการตัดหญ้า 

10-20 10 ท างานปกติ ท างานปกติ ท างานปกติ ท างานปกติ 
30-40 10 ท างานปกติ ท างานปกติ ท างานปกติ ท างานปกติ 
50-60 10 ท างานปกติ ท างานปกติ  เริ่มช้าลง เริ่มช้าลง  
70-80 10  เริ่มช้าลง   เริ่มช้าลง ช้าลง     ช้าลง 
90-100 10 ช้าลง  ช้าลง ช้าลงมาก ช้าลงมาก 
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สรุปผลการทดลอง   
จากการทดสอบหาประสิทธิภาพของการใช้งานแบตเตอรี่จะเห็นได้ว่าการติดเครื่องท าการตัด

หญ้าและไม่ท าการตัดหญ้าไม่มีผลต่อเวลาในการใช้งานเพราะว่าการตัดหญ้าจะใช้เครื่องยนต์ในการตัด
ท าให้ไม่ต้องใช้พลังงานจากแบตเตอรี่  

 
               4.1.4 ทดสอบอัตราความเร็วในการตัดหญ้า 
                          
ตารางที่ 4.5 การทดสอบอัตราความเร็วในการตัดหญ้า 

ความสูงของหญ้าเฉลี่ย 
(เซนติเมตร) 

ระยะทางท่ีได้ 
(เมตร) 

เวลา 
(นาที) 

อัตราความเร็ว 
(เมตร/นาที) 

แรงต้านและแรงเสียด
ทาน(เปอร์เซ็นต์) 

5 26.75 1 26.75 10.83 
8 22.29 1 22.29 25.7 

 
            ความสามารถในการขับเคลื่อนของรถตัดหญ้าต่อเวลาของรถตัดหญ้าจะขึ้นอยู่กับภาระของรถ
ตัดหญ้า อัตราความเร็วในการตัดหญ้าแบ่งออกเป็น 2 ประเภท 
                      1. อัตราความเร็วทางตรงบนพื้นเรียบไม่มีการตัดหญ้ามีความเร็ว 30 เมตรต่อนาที 
                      2. อัตราความเร็วในขณะท าการตัดหญ้าบนพื้นสนามหญ้า โดยท าการทดลองตัด
จ านวน 2 ครั้ง เนื่องจากความสูงของหญ้าไม่เท่ากัน และมีค่าเฉลี่ยในการตัดหญ้าดังตารางท่ี 4.5 
 

 
 

รูปที่ 4.5 ภาพขณะท าการตัดหญ้า 
 

สรุปผลการทดลอง 
           จากตารางท่ี 4.5 จะเห็นว่ารถตัดหญ้าถ้าหากวิ่งในทางตรงไม่มีการตัดหญ้าจะได้อัตราความเร็ว 
30 เมตรต่อนาที แต่ถ้ารถท าการตัดหญ้าท่ีความสูง 5 และ 8 เซนติเมตร ใช้เวลา 1 นาที เท่ากัน จะมี
ระยะทางท่ีมีความแตกต่างกัน ท่ีความสูงของหญ้า 5 เซนติเมตร ความเร็ว 26.75 เมตรต่อนาที หรือ 
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1,605 เมตรต่อชั่วโมง คิดเป็นพื้นท่ีได้ 1,605 x 0.36 = 577.8 ตารางเมตร และท่ีความสูงของหญ้า 8 
เซนติเมตร ความเร็ว 22.29 เมตรต่อนาที หรือ 1,337 เมตรต่อชั่วโมง คิดเป็นพื้นท่ีได้ 1,337 x 0.36 = 
481 ตารางเมตร เนื่องจากความสูงของหญ้าท าให้เกิดแรงต้านและแรงเสียดทาน คิดเป็นเปอร์เซนต์แรง
ต้านและแรงเสียดทานได้ดังตารางท่ี 4.5  

จากการทดสอบการใช้งานรถตัดหญ้าควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์โดยใช้โปรแกรม  Visual Basic 
6.0 ผลปรากฏว่า เมื่อเลือกการควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์จะท าให้การควบคุมค่อนข้างเป็นไปได้ยากกว่า
การควบคุมด้วยรีโมทคอนโทรล เพราะจะเกิดปัญหาเก่ียวกับสัญญาณภาพท่ีไม่ค่อยชัดเจนเนื่องจาก
ระยะทางและสัญญาณรบกวนท าให้ภาพท่ีได้ไม่ชัดเจนเท่าท่ีควรแต่จะมีข้อดีท่ีอ านวยความสะดวกสบาย
กว่าการควบคุมด้วยรีโมทคอนโทรล 

ในส่วนของรถตัดหญ้าควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์โดยการควบคุมการใช้งาน ผลปรากฏว่า
ประสิทธิภาพในการตัดหญ้าจะขึ้นอยู่ กับระยะทางการควบคุม , พลังงานของแบตเตอรี่ และความ
หนาแน่นของหญ้าในสนามหญ้าในการควบคุมรถตัดหญ้า สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ
จากการทดสอบโปรแกรมกับการท างานร่วมกับรถตัดหญ้าควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์โดยควบคุมการ
ท างานด้วยโปรแกรม Visual Basic 6.0 และรีโมรท คอนโทรลได้อย่างสัมพันธ์กัน 

 
ภาพขณะท าการทดลองหาประสิทธิภาพเครื่องตัดหญ้าควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์ 
 

                          
 
                  จุดควบคุม                ระยะห่างจากจุดควบคุม  10 เมตร 
 

                         
      
     ระยะห่างจากจดุควบคุม  20 เมตร              ระยะห่างจากจุดควบคุม  30 เมตร 
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     ระยะห่างจากจดุควบคุม  40 เมตร   ระยะห่างจากจดุควบคุม  50 เมตร       
 

                     
 
     ระยะห่างจากจดุควบคุม  60 เมตร   ระยะห่างจากจดุควบคุม  70 เมตร  
         
     รูปที่ 4.6 ขณะท าการทดลองหาประสิทธิภาพรถตัดหญ้าควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์ตามระยะทาง 
 
สรุปผลการทดลอง   

ระยะทาง ท่ีดี ท่ีสุดในการควบคุมการขับเคลื่ อนรถตัดหญ้าจะอยู่ ในช่วง  0 -70 เมตร              
ส่วนช่วงระยะทาง 70 เมตรขึ้นไปประสิทธิภาพการท างานจะลดลง ดังนั้นระยะทางท่ีเหมาะสมในการ
น าไปใช้งานจริงควรอยู่ในระยะทางไม่เกิน 70 เมตร เพราะค่าผิดพลาดในการรับส่งข้อมูลมีน้อยกว่า ถ้า
ต้องการท่ีจะเพิ่มระยะทางการส่งข้อมูลให้ไกลขึ้นควรปรับแต่งวงจรหรือเปลี่ยนวงจรท่ีสามารถรับ -ส่ง
สัญญาณให้ไกลขึ้น  หรือหาวิธีป้องกันการรบกวนจากคลื่นรบกวน ซึ่งอาจจะท าให้ระยะควบคุมนั้นไกล
มากขึ้น 
 ข้อเสีย  การส่งข้อมูลแบบไร้สายจะมีการผิดพลาดของโปรแกรมได้มากกว่าการรับ- ส่งข้อมูล
แบบใช้สาย เพราะสัญญาณจะเกิดการสูญเสียเนื่องจากระยะทาง , สัญญาณรบกวนต่าง ๆ  และ
ทัศนียภาพท่ีบดบัง  ท าให้เกิดความผิดพลาดของข้อมูลได้ง่าย 
 
4.2 ผลการวิเคราะห์ขอมูลของรถตัดหญาควบคุมดวยคอมพิวเตอร ์

    ผลการวิเคราะห์ข้อมูลท่ัวไปของผู้เชี่ยวชาญ ผู้ศึกษาได้แบ่งการวิเคราะห์ออกเป็น 3 ส่วนดังนี ้
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         4.2.1 ระดับการศึกษาของผู้เชี่ยวชาญ 
 

 
 

รูปที่ 4.7 ระดบัการศึกษาของผู้เชี่ยวชาญ 
 

           จากรูปท่ี 4.7 พบว่าผู้เชี่ยวชาญท่ีใช้ในการประเมินคุณภาพของรถตัดหญ้าควบคุมด้วย
คอมพิวเตอร์ จบการศึกษาระดับปริญญาโท จ านวน 5 คน และล าดับรองลงมาเป็นระดับปริญญาตรี 
จ านวน 10 คน ซึ่งถือได้ว่าผู้เชี่ยวชาญสามารถประเมินคุณภาพของรถตัดหญ้าควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์ 
โดยใช้วิจารณญาณของผู้เชี่ยวชาญได้เอง 
 
          4.2.2 ประสบการณ์ท างานของผู้เชี่ยวชาญ 

 

  
 

รูปที่ 4.8 ประสบการณ์ท างานของผู้เชี่ยวชาญ 
 

จากรูปท่ี  4.8 พบว่าผู้เชี่ยวชาญท่ีใช้ในการประเมินคุณภาพของรถตัดหญ้าควบคุมด้วย
คอมพิวเตอร์ มีประสบการณ์ในการท างาน 3-5 ปี จ านวน 5 คน มีประสบการณ์ในการท างาน 6-8 ปี 
จ านวน 5 คน ประสบการณ์ในการท างาน 9-10 ปี จ านวน 3 คน และมีประสบการณ์ในการท างาน
มากกว่า 10 ปีขึ้นไป จ านวน 2 คน ซึ่งถือได้ว่าผู้เชี่ยวชาญมีประสบการณ์อยู่ในเกณฑ์ท่ีดี 

33% 

67% 

ปริญญาโท 

ปริญญาตรี 

34% 

33% 

20% 

13% 

ประสบการณ์ 3-5 ปี 

ประสบการณ์ 6-8 ปี 

ประสบการณ์ 9-10 ปี 

ประสบการณ์ 10 ปีขึ้นไป 
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           4.2.3 ระดับอายุของผู้เชี่ยวชาญ 
 

 
 

รูปที่ 4.9 ระดับอายุของผู้เชี่ยวชาญ 
 

จากรูปท่ี 4.9 พบว่าผู้เชี่ยวชาญท่ีใช้ในการประเมินคุณภาพของรถตัดหญ้าควบคุมด้วย
คอมพิวเตอร์ มีอายุระหว่าง 20-30 ปี จ านวน 7 คน มีอายุระหว่าง 31-40 ปี จ านวน 6 คน และอายุ
ระหว่าง 41-50 ปี จ านวน 2 คนซึ่งถือได้ว่าผู้เชี่ยวชาญท้ังหมด มีวัยวุฒิเพียงพอในการประเมินคุณภาพ
ของรถตัดหญ้าควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์   
 
4.3 ผลการวิเคราะห์ความเห็นของผู้เช่ียวชาญโดยแยกออกเป็นด้านต่าง ๆ 
         4.3.1 ความเห็นของผู้เชี่ยวชาญในดา้นวัตถุประสงค์เพื่อสร้างรถตัดหญ้าควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์ 
 

ระดับความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 

 
 

47% 

40% 

13% 

0% 

อายุ 20-30 ปี 

อายุ 31-40 ปี 

อายุ 41-50 ปี 

อายุ 50 ปีขึ้นไป 

0.80 

0.87 

0.60 

0.67 

0.87 

0.60 

0.73 

0.80 

0.00 0.10 0.20 0.30 0.40 0.50 0.60 0.70 0.80 0.90 1.00 

1.8 เป็นรถตัดหญ้าท่ีออกแบบขึ้นมาใหม่ 

1.7 ความทันสมัยสอดคล้องกับปัจจุบัน 

1.6 ความเหมาะสมในการออกแบบ 

1.5 ความสะดวกในการเคลื่อนย้าย 

1.4 ความปลอดภัยในการใช้งาน 

1.3 วัสดุมีความแข็งแรง 

1.2 มีขนาดและน้้าหนักท่ีเหมาะสม 

1.1 ความเหมาะสมในการเลือกใช้วัสดุ 
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รูปที่ 4.10 แสดงค่า IOC ระดบัความเห็นของผู้เชี่ยวชาญด้านวัตถุประสงค์เพื่อสร้างรถตัดหญ้า 
จากรูปท่ี 4.10 พบว่าผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นสอดคล้องกันในด้านวัตถุประสงค์เพื่อสร้างรถตัด

หญ้าควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์ โดยผลการตอบแบบสอบถามของผู้เชี่ยวชาญมีค่า IOC อยู่ในระดับเกิน
กว่า 0.5 ได้แก่ ความเหมาะสมในการใช้วัสดุ, มีขนาดและน้ าหนักเหมาะสม,ความแข็งแรงของวัสดุในการ
ออกแบบ, ความปลอดภัยในการใช้งาน, ความสะดวกในการเคลื่อนย้าย,ความเหมาะสมในการออกแบบ, 
ด้านความทันสมัยสอดคล้องกับสภาพปัจจุบันนั้นเป็นเครื่องมือท่ีออกแบบขึ้นมาใหม่  มีค่า IOC อยู่ใน
ระดับ สูงกว่า 0.5  ซึ่งค่า IOC โดยรวมอยู่ในระดับ 0.74 ซึ่งหมายความว่าผู้เชี่ยวชาญมีความเห็น
สอดคล้องกันว่าค่าดัชนีมีความสอดคล้องกันตามสมมติฐานของการท าโครงงาน อยู่ในระดับดี 
 
           4.3.2 ความเห็นของผู้เชี่ยวชาญในด้านวัตถุประสงค์เพื่อการน าไปตัดหญ้า 

 
ระดับความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 

 

 
 

รูปที่ 4.11 แสดงค่า IOC ระดบัความเห็นของผู้เชี่ยวชาญในด้านวัตถุประสงค์การน าไปตัดหญ้า 
 
 จากรูปที่ 4.11 พบว่าผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นสอดคล้องกันในด้านวัตถุประวัตถุประสงค์เพื่อน าไป
ตัดหญ้า โดยผลการตอบแบบสอบถามของผู้เชี่ยวชาญมีค่า IOC อยู่ในระดับ เกินกว่า 0.5 ซึ่งหมายความ
ว่าผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นสอดคล้องกันว่าค่าดัชนีมีความสอดคล้องกันตามสมมติฐานของการท า
โครงงาน อยู่ในระดับดี 
 
 
 

0.73 

0.80 

0.67 

0.80 

0.00 0.10 0.20 0.30 0.40 0.50 0.60 0.70 0.80 0.90 1.00 

2.4 คู่มือการใช้งานมีความชัดเจน 

2.3 มีวิธีการใช้งานท่ีเข้าใจง่าย 

2.2 ตัดหญ้าได้ยาวนาน 

2.1 น้าไปตัดหญ้าได้ตามวัตถุประสงค์ 
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4.4 ผลการวิเคราะห์ความเห็นของผู้เช่ียวชาญโดยรวมต่อรถตัดหญ้าควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์ 

 
หลังจากผู้เชี่ยวชาญได้ประเมินคุณภาพของรถตัดหญ้าควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์ โดยใช้

แบบสอบถามผลการประเมิน เป็นดังนี้ 
 
ตารางที่ 4.6 ผลการประเมินรถตัดหญ้าโดยผู้เชี่ยวชาญ 15 ท่าน ทั้ง 12 จุด ประเมิน 

จ านวนผู้เชีย่วชาญ 

จุด
ประเมิน 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Sum IOC 

1.1 +1 +1 0 +1 0 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 0 +1 +1 12 0.80 

1.2 0 0 +1 0 +1 +1 +1 +1 +1 +1 0 +1 +1 +1 +1 11 0.73 

1.3 +1 +1 0 0 0 0 +1 +1 +1 +1 +1 0 0 +1 +1 9 0.60 

1.4 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 0 +1 +1 +1 0 +1 +1 +1 13 0.87 

1.5 +1 +1 +1 0 0 0 +1 +1 +1 0 0 +1 +1 +1 +1 10 0.67 

1.6 +1 +1 +1 +1 +1 0 0 0 +1 +1 +1 +1 0 0 0 9 0.60 

1.7 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 0 0 +1 +1 13 0.87 

1.8 +1 0 +1 +1 +1 +1 0 +1 +1 0 +1 +1 +1 +1 +1 12 0.80 

2.1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 0 +1 +1 0 0 +1 +1 +1 12 0.80 

2.2 0 0 +1 +1 +1 +1 +1 0 0 +1 +1 +1 +1 0 +1 10 0.67 

2.3 +1 +1 +1 +1 +1 0 +1 +1 +1 +1 +1 +1 0 0 +1 12 0.80 

2.4 +1 +1 +1 +1 0 +1 +1 0 +1 +1 +1 0 0 +1 +1 11 0.73 

 
 จากตารางท่ี 4.6 ผลการประเมินของผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 15 ท่าน ท่ีท าการประเมินรถตัดหญ้า
ควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์ ท้ัง 12 จุดประเมินตามแบบสอบถามท่ีผู้จัดท าได้ท าขึ้น และได้ผลการประเมิน 
ดังนี้ 
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ตารางที่  4.7 ผลการประเมินของผู้เชี่ยวชาญโดยรวมต่อรถตัดหญ้าควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์ 

จุดประเมิน IOC 
1 0.80 
2 0.73 
3 0.60 
4 0.87 
5 0.67 
6 0.60 
7 0.87 
8 0.80 
9 0.80 
10 0.67 
11 0.80 
12 0.73 

 

IOC = 
N

R  = 0.74 

 
 

 
จากการประเมินของผู้เชี่ยวชาญของรถตัดหญ้าควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์โดยรวมท่ีได้จากการ

ประเมินท้ังหมด 12 จุดประเมิน ได้ค่า IOC เท่ากับ 0.74 แสดงให้เห็นว่าผู้เชี่ยวชาญท้ัง 15 ท่าน มี
ความเห็นสอดคล้องกันว่ารถตัดหญ้าควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์มีคุณภาพ และประสิทธิภาพในการตัด
หญ้า สามารถน าไปตัดหญ้าได้ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย เพราะค่า IOC ของจุดประเมินเท่ากับ 0.74 
ซึ่งเกณฑ์ดังกล่าวนี้ ผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นสอดคล้องกันว่ารถตัดหญ้าควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์สามารถ
น าไปใช้งานได้ตามวัตถุประสงค์ และเป็นไปตามสมมุติฐานของการวิจัย 
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บทที่  5 
 

สรุปผล อภิปราย และข้อเสนอแนะ 
  

   การศึกษาวิจัย เรื่องรถตัดหญ้าควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์มีวัตถุประสงค์เพื่อน าไปใช้ในการตัด
หญ้า  ซึ่งมีการตั้งสมมติฐานว่า ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญมีความสอดคล้องกันในด้านคุณภาพของรถ
ตัดหญ้าควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์ โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการประเมินความคิดเห็นของ
ผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งแบบสอบถามเป็นประมาณค่า 3 ระดับ ซึ่งระดับความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญมีค่า IOC 
เท่ากับ 0.74 ซึ่งถือได้ว่า ผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นสอดคล้องกันในด้านคุณภาพของรถตัดหญ้าควบคุม
ด้วยคอมพิวเตอร์ ส าหรับการวิจัยครั้งนี้ผู้จัดท าสามารถสรุปผล อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
 
5.1 สรุปผลการวิจัย 
 

ข้อมูลจากแบบสอบถามความเห็นท่ีได้ประเมิน โดยผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 15 ท่าน ซึ่งผู้เชี่ยวชาญ
ได้มีความคิดเห็นต่อรถตัดหญ้าควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์ โดยผู้จัดท าสามารถแยกสรุปผลการประเมิน
ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญออกเป็นประเด็นต่างๆได้ดังนี้ 

5.1.1.ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญในด้านวัตถุประสงค์เพื่อสร้างรถตัดหญ้าควบคุมด้วย
คอมพิวเตอร์ ผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นสอดคล้องกันว่า ความเหมาะสมในการใช้วัสดุ, มีขนาดและน้ าหนัก
เหมาะสม, ความแข็งแรงของวัสดุในการออกแบบ, ความปลอดภัยในการใช้งาน, ความสะดวกในการ
เคลื่อนย้าย, ความเหมาะสมในการออกแบบ, มคีวามทันสมัยสอดคล้องกับสภาพปัจจุบัน, เป็นเครื่องมือท่ี
ออกแบบขึ้นมาใหม่ ในระดับค่า IOC เท่ากับ 0.74 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ 
 5.1.2.ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญในด้านวัตถุประสงค์เพื่อน าไปตัดหญ้า ผู้เชี่ยวชาญมี
ความเห็นว่า รถตัดหญ้าควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์ มีความสามารถในการตัดหญ้าได้ สามารถตัดหญ้าได้
นาน มีวิธีการใช้งานท่ีง่าย และคู่มือการใช้งานมีความชัดเจน และสอดคล้องกันในทุกจุดประเมิน ในระดับ
ค่า IOC เท่ากับ 0.74 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ 
 
5.2 อภิปรายผล 
 
 ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญท่ีมีต่อรถตัดหญ้าควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์  เพื่อใช้ในการตัดหญ้า
ส่วนใหญ่มีความเห็นสอดคล้องกันว่า รถตัดหญ้าควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์ มีคุณภาพ สามารถน าไปใช้ใน
การตัดหญ้าได้จริง เฉลี่ยแล้วมีความคิดเห็นว่ารถตัดหญ้าควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์มีคุณภาพ แน่ใจว่าจุด
ประเมินวัดวัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้ได้จริง และสามารถอภิปรายผลประเด็นท่ีผู้เชี่ยวชาญแน่ใจว่าจุดประเมิน
วัดวัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้ได้จริง และไม่แน่ใจว่าจุดประเมินวัดวัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้ได้จริง ดังนี้ 
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5.2.1.จุดประเมินท่ีผู้เชี่ยวชาญแน่ใจว่าจุดประเมินวัดวัตถุประสงค์ท้ังไว้ได้จริง คือจุดประเมิน
ความเหมาะสมในการใช้วัสดุ ขนาดและน้ าหนักเหมาะสม ความปลอดภัยในการใช้งาน มีความทันสมัย
สอดคล้องกับสภาพปัจจุบัน เป็นเครื่องมือท่ีออกแบบขึ้นมาใหม่ ซึ่งอาจเป็นเพราะว่า รถตัดหญ้าควบคุม
ด้วยคอมพิวเตอร์ มีการออกแบบมาเพื่อใช้งานได้อย่างปลอดภัย มีการน าเทคโนโลยีทางคอมพิวเตอร์มา
ใช้จึงมีความทันสมัยสอดคล้องกับปัจจุบัน ใช้งานได้ง่าย และมีประสิทธิภาพในการใช้งานสูง 

5.2.2.จุดประเมินท่ีผู้เชี่ยวชาญไม่แน่ใจว่าจุดประเมินวัดวัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้ได้จริง คือจุด
ประเมินท่ีบอกถึง วัสดุมีความแข็งแรง ความสะดวกในการเคลื่อนย้าย ความเหมาะสมในการออกแบบ  
ซึ่งอาจเป็นเพราะว่าการออกแบบให้มีการขับเคลื่อนโดยใช้มอเตอร์และชุดส่งก าลังท าให้ไม่สามารถเข็น
รถตัดหญ้าได้ หากท าการเคลื่อนย้ายจึงต้องใช้วิธีการยกซึ่งไม่ค่อยสะดวกในการเคลื่อนย้าย  
  
5.3   ข้อเสนอแนะ 
 

5.3.1 การใช้รถตัดหญ้าควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์ 
 คนที่จะใช้รถตัดหญ้าควบคุมดว้ยคอมพิวเตอร์ควรมีความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์และมีทักษะใน
การควบคุมอุปกรณ์ผ่านคอมพิวเตอร์และเคยตัดหญ้ามาก่อน 

5.3.2 ข้อเสนอแนะจากการวิจยั 
 การสร้างรถตัดหญ้าควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์นี้ ผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นว่า 
                   5.3.2.1 ควรเลือกใช้วัสดุที่มีความแข็งแรงมั่งคงเพื่อท าให้การตัดหญ้ามีประสิทธิภาพ 
                   5.3.2.2.ควรออกแบบรถตัดหญ้าให้สามารถใช้งานได้สะดวกและสามารถท าการ
เคลื่อนย้ายได้ง่าย 
                   5.3.2.3 ควรจะปรับใหใชไดกับสนามหญาหลาย ๆ รูปแบบ 
                   5.3.2.4 การจัดเก็บและติดตั้งกลองรับสัญญาณควรมีขนาดท่ีเล็กกะทัดรัดกวานี้ 
          5.3.3 ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 
        ควรศึกษาวิจัยวิจัยในเรื่องของการน าโปรแกรมทางคอมพิวเตอร์เข้ามาควบคุมการท างาน
ของเครื่องตัดหญ้าโดยท่ีไม่ต้องใช้คนควบคุม โดยให้มีการตั้งโปรแกรมให้รถตัดหญ้าท างานได้เองอย่าง
อัตโนมัติเพื่อให้เกิดความเม่นย าตามท่ีได้ตั้งโปรแกรมไว้ และจะเป็นการเปลี่ยนรูปแบบจากการท่ียังใช้คน
ควบคุมมาเป็นการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สั่งงานเองอัตโนมัติ 
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ภาคผนวก ก 

ภาพประกอบการสร้างรถตัดหญ้าควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์ 
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รูปที่ ก 1 แสดงรูปรถตัดหญ้าควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์ 
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รูปที่ ก 2 แสดงรูปแยกชิ้นส่วนรถตัดหญ้าควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์ 
 
 

 
 

รูปที่ ก 3 แสดงรูปเครื่องยนต์ตัดหญ้า 
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รูปที่ ก 4 แสดงรูปล้อเลื่อน  
 

 

 
 

รูปที่ ก 5 แสดงรูปใบมีด 
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รูปที่ ก 6 แสดงรูปเพลาขบัเคลื่อน 
 
 

 
 

รูปที่ ก 7 แสดงรูปกล่องชุดสั่งงานรีโมท 
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รูปที่ ก 8 แสดงรูปรโีมท 
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ภาคผนวก  ข  
รายชื่อผู้เชี่ยวชาญ 
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รายชื่อผู้เชี่ยวชาญ 
ผู้เชี่ยวชาญท่ีใช้ในการประเมินคุณภาพของรถตัดหญ้าควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์มีรายชื่อ

ดังต่อไปนี้ 
 

รายชื่อผู้เชี่ยวชาญ ข้อมูลของผู้เช่ียวชาญ 
1. นาย ชัยวัฒน ์ประทุมชาติ อายุ 31 ป ี

ระดับการศึกษา ปริญญาตรี 
ต าแหน่ง   Process Engineer 
สถานท่ีท างาน บริษัท ไทยเอทานอลเอมีน จ ากัด  
ประสบการณ์การท างาน 5 ป ี

2. นาย จักเรศ  จันทประดิษฐ ์
 

อายุ 31 ป ี
ระดับการศึกษา ปริญญาตร ี
ต าแหน่ง วิศวกรไฟฟ้า 
สถานท่ีท างาน บริษัท ไทยเอทานอลเอมีน จ ากัด 
ประสบการณ์การท างาน 8 ป ี

3. นาย เสน่ห ์ ครุธศร ี อายุ 32 ป ี
ระดับการศึกษา ปริญญาตร ี
ต าแหน่ง พนักงานควบคุมการผลิต 
สถานท่ีท างาน บริษัท ไทยเอทานอลเอมีน จ ากัด 
ประสบการณ์การท างาน 9 ป ี

4. นาย ยงยุทธ  แก้วพันธ ์ อายุ 31 ป ี
ระดับการศึกษา ปริญญาตร ี
ต าแหน่ง Process Engineer  
สถานท่ีท างาน  บริษัท ไทยเอทานอลเอมีน จ ากัด 
ประสบการณ์การท างาน 6 ป ี

5. นาย ชวาล  ลุนจักร 
 

อายุ  30 ปี 
ระดับการศึกษา ปริญญาตร ี
ต าแหน่ง วิศวกรเครื่องกล  
สถานท่ีท างาน บริษัท ไทยเอทานอลเอมีน จ ากัด 
ประสบการณ์การท างาน 6 ป ี
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รายชื่อผู้เชี่ยวชาญ ข้อมูลของผู้เช่ียวชาญ 
6. นาย ทศพร ลี้ไพบลูย ์ อายุ 28 ป ี

ระดับการศึกษา ปริญญาโท 
ต าแหน่ง  วิศวกรเครื่องกล 
สถานท่ีท างาน บริษัท ไทยเอทานอลเอมีน จ ากัด 
ประสบการณ์การท างาน 5 ป ี

7. นาย อ าพร เกตุจรุง อายุ 45 ป ี
ระดับการศึกษา ปริญญาโท 
ต าแหน่ง   ผู้จัดการฝ่ายผลิต 
สถานท่ีท างาน บริษัท ไทยเอทานอลเอมีน จ ากัด 
ประสบการณ์การท างาน 20 ปี 

8. นาย สุรยุทธ สุวรรณถาวร 
 

อายุ 50 ป ี
ระดับการศึกษา ปริญญาตร ี
ต าแหน่ง  หัวหน้าหน่วยผลิต  
สถานท่ีท างาน บริษัท ไทยเอทานอลเอมีน จ ากัด 
ประสบการณ์การท างาน 25 ปี 

9. นาย ชานนท ์โกยทอง อาย ุ 29 ปี 
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี 
ต าแหน่ง  วิศวกรเครื่องกล  
สถานท่ีท างาน บริษัท อีซุซุ มอเตอร์ ประเทศไทย จ ากัด 
ประสบการณ์การท างาน 4 ป ี

10. นาย พรรณศักดิ์ ศรีสวสัดิ ์ อายุ 28 ป ี
ระดับการศึกษา ปริญญาตร ี
ต าแหน่ง  วิศวกรเครื่องกล 
สถานท่ีท างาน บริษัท วิษณ ุแอนด์ วิภักดิ์ จ ากัด 
ประสบการณ์การท างาน 4 ป ี
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รายชื่อผู้เชี่ยวชาญ ข้อมูลของผู้เช่ียวชาญ 
11. นาย พัฒน์พงษ์ พาหาสิงค์ อายุ 34 ป ี

ระดับการศึกษา ปริญญาตร ี
ต าแหน่ง  พนักงานปฏิบัติการผลิต 
สถานท่ีท างาน บริษัท ไทยเอทานอลเอมีน จ ากัด 
ประสบการณ์การท างาน 10 ปี 

12. นาย ชินกร วงศ์สุวรรณ อายุ 29 ป ี
ระดับการศึกษา ปริญญาตร ี
ต าแหน่ง   พนักงานควบคุมการผลิต 
สถานท่ีท างาน บริษัท ไทยเอทานอลเอมีน จ ากัด 
ประสบการณ์การท างาน 7 ป ี

13. นาย อนันตชัย ขุนเพ็งม ี
 

อายุ 34 ป ี
ระดับการศึกษา ปริญญาตร ี
ต าแหน่ง  พนักงานปฏิบัติการผลิต  
สถานท่ีท างาน บริษัท ไทยเอทานอลเอมีน จ ากัด 
ประสบการณ์การท างาน 10 ปี 

14. นาย ชูเกียรติ ศรีสุข อาย ุ 27 ปี 
ระดับการศึกษา ปริญญาตร ี
ต าแหน่ง  พนักงานปฏิบัติการผลิต  
สถานท่ีท างาน บริษัท ไทยเอทานอลเอมีน จ ากัด 
ประสบการณ์การท างาน 5 ป ี

15. นาย กฤษณะ จันทร์โสม อายุ 30 ป ี
ระดับการศึกษา ปริญญาตร ี
ต าแหน่ง  พนักงานปฏิบัติการผลิต 
สถานท่ีท างาน บริษัท ไทยเอทานอลเอมีน จ ากัด
ประสบการณ์การท างาน 7 ป ี
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ภาคผนวก ค 

แบบสอบถามความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญที่ใช้ใน 
การประเมินประสิทธิภาพของรถตัดหญ้าควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์ 
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รายนามผู้เชี่ยวชาญ 
 

ชื่อ นาย _____________________  สกุล _____________________  อายุ ____________ ป ี
สถานท่ีท างาน _____________________________________________________________ 
ต าแหน่ง _________________________________________________________________ 
วุฒิการศึกษา ______________________________________________________________ 
สาขาท่ีจบ ________________________________________________________________ 
ความรู้เชี่ยวชาญดา้น ______________________________ ประสบการณ์ _____________ ป ี
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แบบสอบถาม 
 

เร่ือง การสร้างและหาประสิทธิภาพรถตัดหญ้าควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์ 
 

ค าชี้แจง  แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินคุณภาพของรถตัดหญ้าควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์
แบบสอบถามนี้จะให้ผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้ตอบ และน าข้อมูลที่ได้ไปใช้ในการวิจัยเท่านั้น กรุณาอ่านและตอบ
ค าถามตามสภาพ หรือความเห็นท่ีแท้จริง 
 
ตอนที่ 1 ข้อมูลของผู้เชี่ยวชาญ 
ค าชี้แจง โปรดท าเครื่องหมาย / ลงใน        ท่ีตรงกับความจริงมากท่ีสุด 
 
1.อาย ุ
                    20 – 30 ปี                                                    31 – 40 ปี 
                    41 – 50 ปี                                                    50 ปีขึ้นไป 
 
2. ระดบัการศึกษา 
                    ต่ ากว่าปริญญาตรี                                           ปริญญาตร ี
                    สูงกว่าปริญญาตรี                                           อื่นๆ ---------------------- 
 
3. ประสบการณ์ทางด้านการปฏิบัติงาน 
                    5 – 6 ปี                                                        7 – 8 ปี 

         9 – 10 ปี                                                      10 ปีขึ้นไป 
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แบบประเมินความสอดคล้องของการใช้รถตัดหญ้าควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์ 

 
 
ตอนที่ 2 ความเห็นของผู้เชี่ยวชาญต่อรถตดัหญ้าควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์ 
 
ค าชี้แจง โปรดแสดงความคิดเห็นของท่านท่ีมีต่อรถตัดหญ้าควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์โปรดพิจารณาว่า
จุดประเมินแต่ละหัวข้อต่อไปนี้ วัดตรงตามจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมท่ีระบุไว้หรือไม่ แล้ววัดผลการ
พิจารณาของท่าน โดยท าเครื่องหมาย (  /  ) ลงในช่องคะแนนที่พิจารณาตามความเห็นของท่าน 
 
คะแนนการพิจารณา 
ช่อง +1 หมายถึง แน่ใจว่าจุดประเมินวดัได้ตรงตามที่ระบุไว้จริง 
ช่อง  0  หมายถึง ไม่แน่ใจว่าจุดประเมินวดัได้ตรงตามที่ระบุไว้จริง 
ช่อง -1  หมายถึง แน่ใจว่าจดุประเมินไม่ได้วัดได้ตรงตามทีร่ะบุไว้จริง 
 
แบบประเมินความสอดคล้องของผู้เช่ียวชาญ 
 

วัตถุประสงค์ จุดประเมิน 
คะแนนการพิจารณา 
+1 0 -1 

1.เพื่อสร้างรถตัด  
  หญ้าควบคุมด้วย   
  คอมพิวเตอร์ 
 

1.1 ความเหมาะสมในการเลือกใช้วัสดุท า    
1.2 รถตัดหญ้าควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์มีขนาดและ 
     น้ าหนักท่ีเหมาะสม 

 
 

 
 

 
 

1.3 ความแข็งแรงของวัสดุในการออกแบบรถตัดหญ้า 
     ควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์ 

   

1.4 ความปลอดภัยในการใช้งานรถตัดหญ้าควบคุมด้วย 
     คอมพิวเตอร์ 

   

1.5 รถตัดหญ้าควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์มีความสะดวก 
     ในการเคลื่อนย้าย 

   

1.6 มีความเหมาะสมในการออกแบบรถตัดหญ้าควบคุม 
     ด้วยคอมพิวเตอร์ 

   

1.7 มีความทันสมัยสอดคล้องกับสภาพปจัจบุัน    
1.8 เป็นรถตัดหญ้าควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์ที่ออกแบบ 
     ขึ้นมาใหม ่
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วัตถุประสงค์ จุดประเมิน 
คะแนนการพิจารณา 
+1 0 -1 

2.เพื่อน าไปหา 
   ประสิทธิภาพใน 
   การน าไปใช้งาน 
 
 

2.1 น าไปตัดหญ้าได้ตามวัตถุประสงค์    
2.2 มีความสามารถในการตัดหญ้าได้ยาวนาน  

 
 
 

 
 

2.3 มีวิธีการใช้งานท่ีเข้าใจง่าย    

2.4 คู่มือการใช้รถตัดหญ้าด้วยคอมพิวเตอร์มีความ
ชัดเจน 

   

 
  

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………..... 

                                                                                                                                                                                                                             
  ลงชื่อ ------------------------------------ 

                                                                               ( ---------------------------------------- ) 
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ภาคผนวก  ง 

แบบรถตัดหญ้าควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์ 
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ภาคผนวก จ 

คู่มือการใช้งานรถตัดหญ้าควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์ 
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คู่มือการใช้งาน 

รถตัดหญ้าควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์ 

 

 

 

 

 

 

 

 



133 
 

1. ลักษณะเฉพาะของรถตัดหญ้าควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์ 
               
                 ชื่อ                                 รถตดัหญ้าควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์                     
                 ชนดิ                               เครื่องยนต์แก๊สโซลีน 4 จังหวะ 1 สูบ ขนาด 3.5 แรงม้า 
                 ความสามารถ                    สามารถตัดหญา้ได้  รัศมี 70 เมตร ได้นาน 90 นาที 
                 การน าไปใช้                      สนามฟุตบอล,สนามหญ้าตามอาคาร,สวนสาธารณะ 
 
2. ส่วนประกอบของรถตัดหญ้าควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 
          
          1. ล้อขับเคลื่อน                                          
          2. กล้องไร้สาย 
          3. กล่องภาครับและวงจรควบคุมมอเตอร์ 
          4. ชุดมอเตอร์ขับเคลือ่น 
          5. เชือกดึงสตาร์ท 
          6. คันเร่งความเร็วของใบมีด 
          7. คันชัด Emergency 
          8. โครงรถตัดหญ้า 
          9. ถังน้ ามันเชื้อเพลิง 
         10. ชุดมอเตอร์บังคับเลี้ยว 
         11. กล่อง Parallel port 
         12. รีโมท ชุดภาคส่ง 
         13. จอมอนิเตอร์ 
         14. คอมพิวเตอร์ PC 
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  3. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 
                3.1 เติมน้ ามันเชื้อเพลิงให้เต็มถัง 
             3.2 เติมน้ ามันหล่อลื่นเครื่องยนต์ 
             3.3 ต่อสายประกอบคอมพิวเตอร์กับชุดรีโมทและ Parallel port 
             3.4 เปิดคอมพิวเตอร์และเปดิโปรแกรม Visual basic  
             3.5 เปิดสวิทซ์รีโมทและสวิทซ์วงจรควบคุมมอเตอร์ 
             3.6 ทดลองบังคับการขับเคลื่อนก่อน Start เครื่องยนต์ 
             3.7 ปรับคันเร่งให้อยู่ต าแหน่ง Fast ก่อนสตาร์ท 
             3.8 ล๊อคคัน Emergency ไว้ก่อนท าการสตาร์ท 
             3.9 ดึงเชือกเพื่อสตาร์ทเครื่องยนต์ (ก่อนสตาร์ทกด ปุ่มโช๊ค 3 ครั้ง) 
             3.10 เปิดสวิทซ์กล้องตรวจสอบการท างาน พร้อมใช้งาน 
 
4. ขั้นตอนการติดเครื่องยนต์ 
              
             4.1 ดึงคันบังคับไปอยู่ท่ี ต าแหน่ง Fast  
             4.2 กดที่หัว Primer bub       ประมาณ 3 ครั้ง 

 

 
 

 

1 
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5. การควบคุมรถต้ดหญ้าด้วยคอมพิวเตอร์ 
 

 
 
 

6. วิธีการควบคุมการขับเคลื่อน 
          เมื่อท าการเปิดสวิตซแ์ละท าการสตาร์ทเครื่องยนต์เรียบร้อยแลว้ขั้นตอนต่อไปจะเป็นการบังคับ
และขบัเคลื่อนโดยสั่งการจากเครื่องคอมพิวเตอร์ผ่านการส่งสัญญาณด้วยคลื่นวิทยถสามารถดูพื้นท่ีการ
ตัดหญ้าได้ด้วยกล้องจิ๋วไร้สาย  
          วิธีการสั่งเดินหนา้ ใหล้ากเมาท์มาคลิกท่ี Button “หน้า” ให้เมาท์ค้างไว้รถตัดหญ้าจะถูกสั่งให้
เดินหน้าในระหว่างท่ีรถตัดหญ้าเดินหน้าใบมีดก็จะท าการตัดหญ้าไปตามทิศทางท่ีเราควบคุม 
          วิธีการสั่งถอยหลัง ให้ลากเมาท์มาคลิกท่ี Button “หลัง” ให้เมาท์ค้างไว้รถตัดหญ้าจะถูกสั่งให้
ถอยหลัง ซึ่งโดยปกติแล้วการถอยหลังจะใช้ส าหรับการช่วยเลี้ยวหรือการกลับตัวรถ 
          วิธีการสั่งเลี้ยวซ้าย ให้ลากเมาท์มาคลิกท่ี Button “ซ้าย” ให้เมาท์ค้างไว้รถตัดหญ้าจะถูกสั่งให้
เลี้ยวซ้าย  
          วิธีการสั่งเลี้ยวขวา ให้ลากเมาท์มาคลิกท่ี Botton “ขวา” ให้เมาท์ค้างไว้รถตัดหญ้าจะถูกสั่งให้
เลี้ยวขวา 
           ในระหว่างท่ีท าการสั่งเดินหน้า ถอยหลัง เลี้ยวซ้าย เลี้ยวขวา สามารถสั่งให้หยุดได้ด้วยการลาก
เมาท์มาท่ี Button “หยุด” รถตัดหญ้าจะหยุดจนกว่าจะมีค าสัง่ใหม่อีกครั้ง 
           เมื่อต้องการจบการท างาน สามารถคลิกท่ี จบการท างานเพื่อออกจากโปรแกรม 
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5. การดับเครื่องยนต์ 
            
          ดันสวิทซ์คันเร่งไปที่ต าแหน่ง Low และ ปลด Emergency เพื่อดับเครื่องยนต์ 

 
 

6. ข้อแนะน าการใช้น้ ามันหล่อลื่นเครื่องยนต์ 
        
           เครื่องยนต์ระบายความร้อนด้วยอากาศ จะมีความร้อนมากกว่าเครื่องยนต์ท่ีระบายความร้อน
ด้วยน้ า ควรใช้น้ ามนัหล่อลื่นท่ีไม่สังเคราะห์ ท่ีมีหลายความหนืด 5W-30, 10W-30, ฯลฯ  อุณหภูมิของ
เครื่องยนต์สูงกว่า 40 ๐F จะใช้น้ ามันที่มีค่าความหนืดสูงกว่าปกติ 
          เมื่อเราจ าเปน็ต้องใช้น้ ามันหล่อลื่น multi grade เราจะต้องตรวจระดับน้ ามันหล่อลื่นให้มากเป็น
พิเศษ  ถ้าใช้น้ ามนั SAE 30 ในอุณหภูมิที่ต่ ากว่าปกติ 40 ๐F จะท าให้เครื่องยนต์สตาร์ทติดยากและอาท
ท าให้เกิดความเสียหายเป็นการใช้น้ ามนัหล่อลื่นท่ีไม่เหมาะสม 
  
 การตรวจเช็คระดับน้้ามันหล่อลื่น ความจุประมาณ 0.6 ลิตร 
1. เช็คท าความสะอาดรอบ ๆ ท่ีเติมน้ ามัน  
2. ดึง dipstick ขึ้นมา เช็ดดว้ยผ้าสะอาด แล้วใส่กลับลงไป 
3. ดึง dipstick ขึ้นมาดูระดบัน้ ามันให้อยู่ระหว่าง ขีด Low และ Full 
4. ถ้าต้องการเติมน้ ามันหล่อลื่น ให้เติมช้า ๆ หมุน dipstick ให้แน่นก่อนติดเครื่องยนต์ อย่าเติมน้ ามันจน
ล้น 
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ข้อแนะน้าในการใช้น้้ามันเชื้อเพลิง 
                 ใชน้้ ามันเชื้อเพลิงท่ีสะอาด ไร้สารตะก่ัว (Lead free) ค่าออคเทน ประมาณ 80 หรือบางที
อาจใช้น้ ามันไรส้ารตะก่ัว 
                 การตรวจเช็คระดับน้ ามนัเชื้อเพลิง จะต้องเติมน้ ามันให้ต่ ากว่าคอถัง ประมาณ 1 นิ้ว อย่า
เติมน้ ามันจนล้น  
 
การบ้ารุงรักษา 
 
                    1. ตรวจเช็คระดบัน้ ามันหล่อลืน่อยู่เสมอ ทุก ๆ 5 ชั่วโมง หรือทุกวัน ก่อนสตาร์ทเครื่อง 
                2. เปลี่ยนน้ ามันหล่อลื่นเมื่อผ่าน 5 ชั่วโมงแรก โดยอุ่นเครื่องยนต์แล้วเดรนออก 
                3. เปลี่ยนกรองอากาศถ้าสกปรกมาก หรือช ารุด  
                4. วิธีการท าความสะอาดกรองอากาศ 
                     4.1 ถอด screw 
                     4.2 ระวังอย่าให้เศษผงเข้าคาร์บูเรเตอร์ 
                     4.3 ถอดกรองอากาศท าความสะอาดดว้ยผงซักฟอกผสมน้ า แล้วเชด็ให้แห้งด้วยผ้า
สะอาด 
                     4.4 ประกอบ oil foam และ Cup ใส่ท่ีตัวเรอืน แล้วใส่ element so lip ใหอ้ยู่เหนือขอบ
แล้วปดิฝา 
           4.5 ใส่กรองอากาศเข้ากับตัวคาร์บูเรเตอร์ ล็อคด้วย screw  
 
 
ตารางการบ้ารุงรักษา 
  
                เป็นไปตามการใช้งานตาม ชั่วโมงใช้งานหรือระยะเวลาแลว้แต่อย่างไรถึงก่อน เราจะเพิ่ม
ความถี่ในการบริการให้มากขึน้ได้ถ้าอยู่ในสภาพท่ีไม่สมบรูณ์ตาม Note ด้านลา่งนี้ 
               5 ชั่วโมงแรก เปลีย่นน้ ามันหล่อลื่น  
               ทุก 5 ชั่วโมงหรือทุกวัน 

 ตรวจระดับน้ ามัน 
 ท าความสะอาด finger guard 
 ท าความสะอาดรอบ ๆ muffler 

               ทุก 25 ชั่วโมง  
 เปลี่ยนน้ ามนัหล่อลื่น หลังจากการใช้งานท่ีหนัก หรือท่ีมีอุณหภูมิสูง 
 ท าความสะอาดกรองอากาศ 
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               ทุก 50 ชั่วโมง  
 เปลี่ยนน้ ามนัหล่อลื่น 

               ทุก 100 ชั่วโมง 
 ท าความสะอาดระบบหล่อลื่น 
 เปลี่ยนหัวเทียน 
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ประวัติผู้เขียน 
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ประวัติผู้เขียน 
 

ชื่อ    : นาย วุฒิชัย ปราบภัย 
ปริญญานิพนธ ์  : รถตัดหญ้าควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์ 
สาขา    : เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม 
ประวัติการศึกษา            : มัธยมศึกษา ต.แนงมุด อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์  
                                 : ปวส. วิทยาลัยเทคนิคศรีสระเกษ จ.ศรีสระเกษ 
สถานท่ีท างาน               : บริษัท ไทยเอทานอลเอมีน จ ากัด 
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ประวัติผู้เขียน 
 
ชื่อ   : นาย สมาน มาวงษ ์
ปริญญานิพนธ ์ : รถตัดหญ้าควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์ 
สาขา   : เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม 
ประวัติการศึกษา  : มัธยมศึกษา โรงเรียนวัดบางกะไชย อ.แหลมสิงห์ จ.จนัทบรุี 

: ปวช. วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี อ.เมือง จ.จันทบรุ ี
   : ปวส. วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี อ.เมือง จ.จันทบรุ ี
สถานท่ีท างาน            : บริษัท ไทยเอทานอลเอมีน จ ากัด 
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ประวัติผู้เขียน 

 
ชื่อ   : นาย อัครชัย  วงศ์ประเสริฐ 
ปริญญานิพนธ ์ : รถตัดหญ้าควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์ 
สาขา   : เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม 
ประวัติการศึกษา  : มัธยมศึกษา อัสสัมชัญ จ.ระยอง 

: ปวส. วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย จ.ระยอง 
สถานท่ีท างาน  : บรษิัท พีทีที แท๊งค์ เทอร์มินัล จ ากัด 
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