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 โครงการวิจัยนําเสนอตัวควบคุมตําแหนง Kinetics rain ผานอินทราเน็ต การออกแบบ
กําหนดใหบอรดติดตอสื่อสารอินเตอรเน็ตทําหนาที่รับรูปแบบการเลือกจากเว็ป และบอรด
ไมโครคอนโทรลเลอร Arduino Mega2560 ทําหนาที่สรางเสนทางเดิน และเปนตัวควบคุม PID  

การทดลองกระทําการควบคุมตําแหนง Kinetics Rain  3 รูปแบบ คือ1.รูปคลื่น Sine wave  
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Abstract 

Code of project : INN-10 
Project name     : Position Controller of Kinetics Rain via Intranet  
Researchers name : Mr. Adisak  Khaengsarigid  
 
 The research presents the position controller of kinetics rain via Intranet. The 
design requires the internet communication board to accept the selection form of 
kinetics rain from the web. The Arduino Mega 2560 microcontroller board was defined 
to trajectory generator and PID controller. 

The experiments perform to position control for three Kinetics Rain form 
follow as: Sine wave pattern, the supine bell and the bell inverted. By choosing a 
pattern from the web. The internet communication board accept the pattern and 
send the pattern to the microcontroller board. Which the microcontroller board 
performs to generate the path to control, the PID controller and sending the signal to 
the motor driver. The feedback signal uses a potentiometer. The results of the 
experiment showed that the controller can control all 3 forms. 
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บทที่  1 
บทนํา 

 

1. ความสําคัญและท่ีมาของปญหา 
ปจจุบันการประยุกตใชงานระบบเครือขายอินทราเน็ตหรือ อินเทอรเน็ตเขามามีบทบาทใน

การดําเนินชีวิตประจําวันมากขึ้น เชนการสืบคนขอมูล ซื้อขายสินคาออนไลน นําเสนอสินคาออนไลน 
แนะนําสถานที่ทองเที่ยว การเงิน การกีฬา ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส หรืออีเมล (email) สนทนา (chat) 
อานหรือแสดงความคิดเห็นในเว็บบอรด การติดตามขาวสาร การดาวโหลด เกม เพลง ไฟลขอมูล ฯลฯ 
การเลนเกมคอมพิวเตอรออนไลน การเรียนรูออนไลน (e-learning) การประชุมทางไกลผาน
อินเทอรเน็ต (video conference) โทรศัพทผานอินเทอรเน็ต (VoIP) การอับโหลดขอมูล หรืออ่ืน ๆ  

โดยงานวิจัยนี้เปนการประยุกตใชงานเครือขายอินเตอรเน็ตใหสามารถใชงานดานการควบคุม
ตําแหนงและแสดงผลขอมูลทางเทคนิคของ Kinetics Rain ผานเครือขายอินทราเน็ต[1-2] หมายความ
วาสามารถควบคุมตําแหนงของ Kinetics Rain ไดหลายรูปแบบ แสดงคาสถานะ และแสดงผลขอมูล
ทางเทคนิคบนเครือขายอินทราเน็ต ซึ่งเปนแนวทางในการพัฒนาเขาสูอุตสาหกรรมยุคที่ 4 และหรือ
ประเทศไทย 4.0 คือการทําให Kinetics Rain เปนอุปกรณอุตสาหกรรมยุคท่ี 4[1-3] ที่มีการจัดการ
บนเครือขายอินทราเน็ตผานโปรแกรมบราวเซอร และบอรดไมโครคอนโทรลเลอร [4-5] ทํางานรวมกัน 
 

  

 
 

ภาพที่ 1 Kinetics Rain 
 

 
2. วัตถุประสงคของการวิจัย 

2.1 ศึกษาการควบคุมตําแหนงของมอเตอร ในการทํา Kinetics Rain 
2.2 ศึกษาการรับสงขอมูลชุดควบคุมใหตัวควบคุมตําแหนงผานเครือขายอินทราเน็ต 
2.3 ศึกษาการเขียนโปรแกรมติดตอเว็บบราวเซอร เพื่อให Kinetics Rain แสดงผล 
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3. ขอบเขตของโครงการวิจัย 
3.1 ชุด Kinetics Rain 10 ชอง 
3.2 สามารถควบคุมตําแหนงมอเตอรของชุด Kinetics ได 
3.3 สามารถรับสงคาตําแหนงมอเตอรของชุด Kinetics Rain ผานเครือขายอินทราเน็ต 

 
4. ผลประโยชนที่คาดวาจะไดรับจากการวิจัย 

4.1 ทราบถึงการควบคุมตําแหนงของมอเตอร ในการทํา Kinetics Rain 
4.2 ทราบถึงการรับสงขอมูลชุดควบคุมใหตัวควบคุมตําแหนงผานเครือขายอินทราเน็ต 
4.3 ทราบถึงการเขียนโปรแกรมติดตอเว็บบราวเซอร เพื่อให Kinetics Rain แสดงผล 

 



บทที่  2 

ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 
1. ทฤษฎีที่เกี่ยวของ 

บทนี้จะกลาวถึงทฤษฎีเบื้องตนที่เกี่ยวของในการออกแบบโครงการวิจัยตัวควบคุมตําแหนง 
Kinetics rain ผานอินทราเน็ต โดยสวนใหญเปนเนื้อหาการออกแบบระบบควบคุมตําแหนงการ
เคลื่อนที่ของ Kinetics Rain ดังตอไปนี้ 

1. โครงสรางพื้นฐาน 
2. การออกแบบทางเดินการเคลื่อนที ่
3. ระบบควบคุมพื้นฐาน 
4. ระบบควบคุมแบบ PID 
5. การแปลงลาปลาซ 
6. อุปกรณตรวจวัด (Sensor and Transducer) 
7. มอเตอรไฟฟากระแสตรง  
8. บอรดไมโครคอนโทรลเลอร 
9. บอรดติดตอสื่อสารอินเตอรเน็ต 
 

 
1. โครงสรางพื้นฐาน 
นิยาม Kinetics Rain คือการควบคุมการเคลื่อนที่ทั้งตําแหนง และความเร็วของอุปกรณเลียนแบบเม็ด
ฝน โดยแตละเม็ดฝนจะขึ้นลงตามโปรแกรมที่ตั้งไว ทั้งนี้ขึ้นอยูกับจํานวนชองของการควบคุมดังภาพที่ 
2 ฉะนั้นในการควบคุมการเคลื่อนที่ทั้งตําแหนง และความเร็ว จะตองมีความราบเรียบในการเคลื่อนที่
ขึ้น และลง เพื่อใหเกิดความสวยงาม 
 

 
 

ภาพที่ 2 แสดงการเคลื่อนที่ Kinetics Rain 
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โครงสรางพื้นฐานของ Kinetics Rain  
 Kinetics Rain ประกอบดวย 2 สวนคือ  

1. โครงสรางเชิงกล  
2. โครงสรางทางไฟฟา  

 
โครงสรางเชิงกล จากภาพที่ 3 ประกอบดวย มอเตอรไฟฟา รอก สายพาน และอุปกรณเลียนแบบเม็ด
ฝน โดยที่แกนของมอเตอรจะถูกยึดติดกับรอก ที่มีสายพานผูกยึดกับอุปกรณเลียนแบบเม็ดฝน  
หลักการทํางานคือมอเตอรจะหมุนซาย และขวา เพื่อใหอุปกรณเลียนแบบเม็ดฝนเคลื่อนที่ขึ้นและลงได  

 
 

ภาพที่ 3 โครงสรางทางกลของ Kinetics Rain 
 

โครงสรางทางไฟฟา ประกอบดวยบอรดไมโครคอนโทรลเลอร[3] บอรดติดตอสื่อสารกับอินเตอรเน็ต
และวงจรขับมอเตอร โดยไมโครคอนโทรลเลอรทําหนาที่คํานวณเสนทางเดินสําหรับควบคุมมอเตอร
ไฟฟา รับสัญญาณปอนกลับจากโพเท็นชิโอมิเตอร และตัวควบคุม PID สําหรับควบคุมตําแหนง ซึ่ง
โครงสรางสวนใหญแสดงดังภาพท่ี 4  
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

ภาพที่ 4 โครงสรางทางไฟฟาของ Kinetics Rain 
 

     MCU Kinetics Rain Web browser 

  User 
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2. การออกแบบเสนทางเดิน 
การออกแบบเสนทางเดิน (Trajectory Generator หรือ Command Generator) คอืการ

ออกแบบคาเปาหมายสําหรับการเคลื่อนที่ของมอเตอรใหมีคาเปนไปตามที่ตองการ  โดยการนํา
พารามิเตอรที่มีผลกระทบตอการเคลื่อนที่เชน เวลาเริ่มตน เวลาปลายทาง ความเร็วเริ่มตน คา
ตําแหนงเริ่มตน ความเร็วปลายทาง และคาตําแหนงปลายทาง เริ่มตนการออกแบบจะใชพารามิเตอร
ตาง ๆ และใชเทคนิคของ Auto Regressive หรือ Trajectory  Generator[11,12] เปนสวนประกอบ
สําคัญในกระบวนการควบคุม นั่นคือกระบวนการสรางคําสั่งการควบคุม หรือคาเปาหมาย ซึ่งคา
เปาหมายจะมีการเปลี่ยนแปลง เมื่อตัวควบคุมสงสัญญาณควบคุมใหกระบวนการทํางาน และถึง
จุดเปาหมายเดิมแลว คาเปาหมายใหมจะเปลี่ยนแปลงคาเปนคาเปาหมายใหม โดยการปอนใหกับตัว
ควบคุม(Controller) และสั่งใหอุปกรณสุดทายเกิดการเคลื่อนทีต่ามเสนทางเดินของการเคลื่อนที่
ประกอบดวยคาตําแหนง ความเร็ว ความเรงที่ตองการ 

โดยทั่วไปแลว การออกแบบเสนทางเดินมีกระบวนการดังตอไปนี้ 
1. Path planning คือการวางแผนเกี่ยวกับเสนทางเดินการเคลื่อนทีท่ี่ตองการควบคุม ให

เปนไปตามที่ตองการ เชนเสนตรง(linear) วงกลม (circle) หรือสวนของวงกลม(arc) และเสน
โคง(curve) เปนตน 

2. Trajectory Planning คือเกี่ยวกับเสนทางเดินการเคลื่อนท่ีที่ตองการควบคุม ใหเปนไป
ตามที่ตองการ ที่ขึ้นอยูกับเวลา เพื่อใหการควบคุมเปนไปอยางตอเนื่อง และราบเรียบ 
 

 
ภาพที่ 5 แสดงเสนทางเดินการเคลื่อนที่ 

 
พิจารณาในภาพท่ี 5 เสนทางการเคลื่อนที่เปนกราฟ พบวาหลักการจะคลายกับการทํา curve 

fitting ของกราฟทั้งหมดเขาดวยกันใหเปนฟงกชันเดียว ซึ่งทางคณิตศาสตรเรียกวาการทํา 
Interpolation [12] เนื่องจากทราบคาพารามิเตอรเพียงคาเริ่มตนและคาสุดทายเทานั้น นั่นคือตองมี
วิธีการที่จะสราง profile การควบคุมระหวางคาทั้งสองนั้น ฟงกชันที่แทน profile การควบคุมจะใช
ฟงกชันพหุนาม (polynomial) อยางเชน 
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3
3

2
210)( tatataat   

 
 

โดยที ่ 
)(t คือคาเสนทางเดินของกระบวนการ  

 0a , 1a , 2a และ 3a  คือตัวแปรที่ตองการหาคา 
 t  คือคาเวลาที่เปลี่ยนแปลงตามการเคลื่อนท่ี 
 
โดย )(t คาเสนทางเดินจะมีคาเริ่มตน และคาเปาหมายที่ตองการ ซึ่งคาเริ่มตนสวนใหญจะถูก
กําหนดใหเทากับ )0(  และคาเปาหมายจะเทากับ )( ft  จากนั้นกําหนดให ft  เทากับเวลาที่เสร็จ

สิ้นกระบวนการ    
  จากเงื่อนไขดังกลาวสามารถเขียนสมการได 2 สมการคือ 
 

0)0( a  
และ 

 
3

3

2

210)( ffff tatataat 
 

 
จากสมการทั้งสองสามารถคํานวณหาคาตัวแปรตาง ๆ ได ซึ่งนั่นก็คือคาตัวแปรกําหนดเสนทางเดินของ

กระบวนการได โดยที ่ 0a , )( ft  และ ft  คือพารามิเตอรที่ทราบคา (Known Value) 

 
3. ระบบควบคุมพื้นฐาน 

ระบบควบคุม (Control System) หมายถึง การควบคุมระบบพลศาสตรใหมีคาเอาตพุตที ่
ตองการ โดยการปอนคาอินพุตที่เหมาะสมใหกับระบบ เชน ระบบควบคุมอุณหภูมิหองของ
เครื่องปรับอากาศ หรือแมแตลูกลอยในถังน้ํา ที่ทําหนาที่เปด-ปดน้ําอัตโนมัติ การควบคุมการ
ขับเคลื่อนยานพาหนะเชนรถยนตก็เปนการควบคุมชนิดหนึ่ง โดยผูขับขี่เปนผูควบคุมทิศทางและ
ความเร็ว ซึ่งระบบควบคุมประเภทที่ตองมีคนเขามาเกี่ยวของนี้ถือวาเปน ระบบควบคุมไมอัตโนมัติ 
(manual control) แตทฤษฎีระบบควบคุมจะครอบคลุมเฉพาะการวิเคราะหและออกแบบระบบ
ควบคุมอัตโนมัต(ิautomatic control)เทานั้น ระบบควบคุมยังอาจแบงออกไดเปนระบบควบคุมวง
เปด (open-loop control) คือระบบควบคุมที่ไมไดใชสัญญาณจากเอาตพุต มาปอนกลับมายังอินพุท 
เพื่อเปรียบเทียบ สวนระบบควบคุมวงปด(closed-loop control) หรือ ระบบปอนกลับ (feedback 
control) นั้นจะนําคาท่ีวัดไดจากเอาตพุตมาคํานวณคาการควบคุม นอกจากนี้ยังอาจแบงไดตาม
คุณลักษณะของระบบเชน เปนเชิงเสน(linear) ไมเปนเชิงเสน(nonlinear) ,แปรเปลี่ยนตามเวลา
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(time-varying) ไมเปลี่ยนแปลงตามเวลา(time-invariant) และเวลาตอเนื่อง(Continuous time) 
เวลาไมตอเนื่อง(Discontinuous time) 

 
ภาพที่ 6 ระบบควบคุมวงเปด 

 
 

 
 

ภาพที่ 7 ระบบควบคุมวงปด 
 

4. ระบบควบคุมแบบ PID 
การควบคุมแบบ PID คือการควบคุมแบบลูปปด โดยมีการนําเอาสัญญาณทางเอาพุทกลับมา 

ปอนกลับใหกับดานอินพุทของตัวควบคุม และนําสัญญาณดังกลาวมาเปรียบเทียบกับคาเปาหมาย 
(Setpoint) สงใหเกิดคาผิดพลาด (Error) จากนั้นจะสงตอใหกับตัวควบคุม PID เพื่อคํานวณสัญญาณ
ควบคุม นําไปควบคุม Plant  โดยที่ PID นั้นยอมาจาก 

      
1. "P"มาจากคําวา Proportinal control action (P - Action) 
2. "I"มาจากคําวา...Integral control action (I-Action) 
3. "D"มาจากคําวา....Derivative control action (D-Action) 
 

ระบบควบคุมแบบสัดสวน ปริพันธ และอนุพันธ(PID controller) เปนระบบควบคุมแบบปอนกลับ
ที่ใชกันอยางกวางขวาง ซึ่งคาที่นําไปใชในการคํานวณเปนคาความผิดพลาดที่หามาจากความแตกตาง
ของตัวแปรในกระบวนการและคาที่ตองการ ตัวควบคุมจะพยายามลดคาผิดพลาดใหเหลือนอยที่สุดดวย
การปรับคาสัญญาณขาเขาของกระบวนการ คาตัวแปรของ PID ที่ใชจะปรับเปลี่ยนตามธรรมชาติของ
ระบบ  วิธีคํานวณของ PID ขึ้นอยูกับสามตัวแปรคือคาสัดสวน ปริพันธ และอนพุันธ คาสัดสวนกําหนด
จากผลของความผิดพลาดในปจจุบันคาปริพันธ กําหนดจากผลบนพื้นฐานของผลรวมความผิดพลาดที่
ซึ่งผานพนไป และคาอนุพันธกําหนดจากผลบนพื้นฐานของอัตราการเปลี่ยนแปลงของคาความ
ผิดพลาด น้ําหนักที่เกิดจากการรวมกันของทั้งสามนี้จะใชในการปรับกระบวนการ 
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ภาพที่ 8  แผนภาพบล็อกของการควบคุมแบบพีไอดี 
 

โดยการปรับคาคงที่ ใน PID ตัวควบคุมสามารถปรับรูปแบบการควบคุมให เหมาะกับที่
กระบวนการตองการได การตอบสนองของตัวควบคุมจะอยูในรูปของการไหวตัวของตัวควบคุมจนถึง
คาความผิดพลาด คาโอเวอรชูต (Overshoots) และ คาแกวงของระบบ (Oscillation) วิธี PID ไม
รับประกันไดวาจะเปนระบบควบคุมที่เหมาะสมที่สุดหรือสามารถทําใหกระบวนการมีความเสถียร
แนนอนการประยุกตใชงานบางครั้งอาจใชเพียงหนึ่งถึงสองรูปแบบ ขึ้นอยูกับกระบวนการเปนสําคัญ 
พีไอดีบางครั้งจะถูกเรียกวาการควบคุมแบบ PI, PD, P หรือ I ขึ้นอยูกับวาใชรูปแบบใดบางการควบคุม
แบบ PID ไดชื่อตามการรวมกันของเทอมของตัวแปรทั้งสามดังสมการที่ 1 

 

outoutout DIPtMV )(                                            (1) 

 
โดยที ่ 

outP , outI และ outD เปนผลของสัญญาณขาออกจากระบบควบคุม PID จากแตละเทอมซึ่งนิยาม
ตามรายละเอียดดังนี้ 

 
4.1  เทอมของสัดสวน หรือ P (Proportinal control action) 

เทอมของสัดสวน หรือ P (อัตราขยาย) จะเปลี่ยนแปลงเปนสัดสวนของคาความผิดพลาด 
การตอบสนองของสัดสวนสามารถทําไดโดยการคูณคาความผิดพลาดดวยคาคงที่ pK หรือที่เรียกวา

อัตราขยายสัดสวนเทอมของสัดสวนจะเปนไปดังสมการที่ 2 
 

)(teKP pout                                                          (2) 

 
โดยที ่  

outP  คือ  สัญญาณขาออกของเทอมสัดสวน 
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 pK  คือ  อัตราขยายสัดสวน, ตัวแปรปรับคาได 

 e  คือ  คาความผิดพลาด (SP - PV) 
 t  คือ  เวลา 

 
 

ภาพที่ 9 กราฟ PV ตอเวลา, pK กําหนดเปน 3 คา iK และ dK คงท่ี 

ผลอัตราขยายสัดสวนที่สูงคาความผิดพลาดก็จะเปลี่ยนแปลงมากเชนกัน แตถาสูงเกินไป
ระบบจะไมเสถียรได ในทางตรงกันขาม ผลอัตราขยายสัดสวนที่ต่ํา ระบบควบคุมจะมีผลตอบสนองตอ
กระบวนการนอยตามไปดวยดังภาพที่ 9 
 

4.2 เทอมของปริพันธ หรือ I (Integral control action) 
ผลจากเทอมปริพันธ หรือ I(Reset) เปนสัดสวนของขนาดความผิดพลาดและระยะเวลา

ของความผิดพลาด ผลรวมของความผิดพลาดในทุกชวงเวลา (ปริพันธของความผิดพลาด) จะให
ออฟเซตสะสมที่ควรจะเปนในกอนหนา ความผิดพลาดสะสมจะถูกคูณโดยอัตราขยายปริพันธ ขนาด
ของผลของเทอมปริพันธกําหนดโดยอัตราขยายปริพันธ iK เทอมปริพันธจะเปนไปดังสมการที่ 3 

 

 deKI
t

iout 
0

)(                                                      (3) 

 
โดยที ่  

outI  คือ  สัญญาณขาออกของเทอมปริพันธ 

 iK  คือ  อัตราขยายปริพันธ, ตัวแปรปรับคาได 
 e  คือ  คาความผิดพลาด (SP - PV) 
 t  คือ  เวลา 
   คือ  ตัวแปรปริพันธหุน 
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เทอมปริพันธเมื่อรวมกับเทอมสัดสวนจะเรงกระบวนการใหเขาสูจุดที่ตองการและขจัดความ
ผิดพลาดที่เหลืออยูที่ เกิดจากการใชเพียงเทอมสัดสวน แตอยางไรก็ตาม เทอมปริพันธเปนการ
ตอบสนองตอความผิดพลาดสะสมในอดีต จึงสามารถทําใหเกิดโอเวอรชูตได (ขามจุดที่ตองการและเกิด
การหันเหไปทางทิศทางอื่น)ดังภาพที่ 10 

 

 
 

ภาพที่ 10 กราฟ PV ตอเวลา, iK กําหนดเปน 3 คา pK และ dK คงท่ี 

 
2.4.3เทอมของอนุพันธ หรือ D (Derivative control action) 

เทอมของอนุพันธ หรือ D อัตราการเปลี่ยนแปลงของความผิดพลาดจากกระบวนการนั้น
คํานวณหาจากความชันของความผิดพลาดทุกๆเวลา คือ เปนอนุพันธอันดับหนึ่งสัมพันธกับเวลา และ
คูณดวยอัตราขยายอนุพันธ dK ขนาดของผลของเทอมอนุพันธ (อัตรา) ขึ้นกับ อัตราขยายอนุพันธ dK

เทอมอนุพันธเปนไปดังสมการที่ 4 
 

)(te
dt

d
KD dout                                                     (4) 

 
โดยที ่  

outD  คือ  สัญญาณขาออกของเทอมอนุพันธ 

 dK  คือ  อัตราขยายอนุพันธ, ตัวแปรปรับคาได 

 e  คือ  คาความผิดพลาด (SP - PV) 
 t  คือ  เวลา 

 
เทอมอนุพันธจะชะลออัตราการเปลี่ยนแปลงของสัญญาณขาออกของระบบควบคุมและดวย

ผลนี้จะชวยใหระบบควบคุมเขาสูจุดที่ตองการ ดังนั้นเทอมอนุพันธจะใชในการลดขนาดของโอเวอรชูต
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ที่เกิดจาเทอมปริพันธและทําใหเสถียรภาพของการรวมกันของระบบควบคุมดีขึ้น แตอยางไรก็ตาม
อนุพันธของสัญญาณรบกวนที่ถูกขยายในระบบควบคุมจะไวมากตอการรบกวนในเทอมของความ
ผิดพลาดและสามารถทําใหกระบวนการไมเสถียรไดถาสัญญาณรบกวนและอัตราขยายอนุพันธมีขนาด
ใหญเพียงพอดังภาพที่ 11 

 

 
 

ภาพที่ 11 กราฟ PV ตอเวลา, dK กําหนดเปน 3 คา pK และ iK คงท่ี 

 
พารามิเตอรเทอมสัดสวน ปริพันธและอนุพันธ จะนํามารวมกันเปนสัญญาณขาออกของการ

ควบคุมแบบ PID ถูกกําหนดใหเปน u(t) เทากับสัญญาณขาออกดังสมการที่ 5 เปนสมการสุดทายของ
วิธ ีPID 

 

 
t

dip te
dt

d
KdeKteKtMVtu

0
)()()()()(             (5) 

 
ซึ่งสมการที่ (5) จะถูกนําไปพัฒนาเปนโปรแกรมควบคุม PID ตอไป 

 
การปรับแตงตัวควบคุมพีไอดีแบบZiegler และ Nichols 
การปรับแตงระบบควบคุมโดยใชวิธี Ziegler-Nichols นี้ ถูกนําเสนอขึ้นเปนครั้งแรกโดย J.G. Ziegler

และ N. B. Nichols ในการประชุมของสมาคม American Society of Mechanical Engineeringณ มล
รัฐนิวยอรก เมื่อเดือนธันวาคม ป ค.ศ. 1941 นับจากนั้นเปนตนมา เทคนิคดังกลาวซึ่งรูจักกันดีในชื่อ 
“Ziegler-Nichols One-quarter Wave Decay” ก็ ได รับความนิ ยมและถูกนํ ามาใช กันอย าง
แพรหลายจนถึงปจจุบัน บล็อกไดอะแกรมแสดงการทํางานของระบบควบคุมแบบพีไอดีสามารถแสดง
ดังภาพที่ 8 โดยการหาคาพารามิเตอรของกระบวนการ ซึ่งก็คือคา pK , iT และ dT จะขึ้นอยูกับ
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คุณลักษณะของผลตอบสนองชั่วขณะ (Transient Response) ของกระบวนการที่ถูกควบคุม ซึ่งมี 2 วิธี 
ดังนี้ 

1.การคํานวณหาคาพารามิเตอรของกระบวนการดวยวิธี Process Reaction Curve 
2.การคํานวณหาคาพารามิเตอรของกระบวนการดวยวิธ ีUltimate Method 

 
โดยทั้งสองวิธีนั้นตางก็มีจุดมุงหมายเดียวกัน คือพยายามที่จะปรับแตงเพื่อใหผลตอบสนองของ

กระบวนการตอสัญญาณอินพุตแบบสัญญาณระดับหนึ่งหนวย มีอัตราสวนระหวางคาพุงเกินสูงสุด 
(Maximum Overshoot) ครั้งแรก (b) ตอครั้งที่สอง (a) เทากับ 4 ตอ 1 หรือมีอัตราเสื่อม (One-
Quarter Ratio) เทากับ 25% ดังแสดงในภาพที่ 12 

 

 
 

ภาพที ่12  ผลตอบสนองของกระบวนการที่มีอัตราเสื่อมเทากับ ¼(25%) 
 

2.5.1   การคํานวณหาคาพารามิเตอรของกระบวนการดวยวิธี Process Reaction Curve 
วิธีการคํานวณหาคาพารามิเตอรของกระบวนการการควบคุมแบบพีไอดีดวยวิธีแบบ

Process Reaction Curve นี้จะอาศัยการพิจารณาจากผลตอบสนองของกระบวนการเมื่อปอนสัญญาณ
อินพุตที่เปนสัญญาณระดับหนึ่งหนวยโดยในกรณีนี้กระบวนการหรือระบบตองไมมีตําแหนงโพลอยูที่
จุดกําเนิด หรือตองไมมีตําแหนงโพลเชิงซอน (Dominant Complex Conjugate Poles) และไมได
ตอรวมกับอุปกรณควบคุมกระบวนการ ดังนั้นผลตอบสนองของกระบวนการในเชิงเวลาจะอยูในลักษณะ
ตัว S ดังภาพที่ 13 ซึ่งวิธีการนี้จะไมสามารถใชไดกับระบบหรือกระบวนการที่ไมมีผลตอบสนองใน
ลักษณะตัว S เชนกัน 

วิธีการนี้จะแยกการพิจารณาคาคงที่ได 2 คา คือ คาเวลาหนวง (Delay Time, L ) และ
คาคงที่เวลา (Time Constant, ) ซึ่งหาไดโดยการลากเสนตรงใหสัมผัสกับจุดที่มีความชันสูงสุด และ
จะไดเสนตรงเสนนี้ตัดกับแกนเวลาและแกนเอาตพุต )(tC ที่จุด KtC )( ดังนั้นเมื่ออาศัยการประมาณ
ฟงกชันดวยระบบอันดับหนึ่งที่มีการหนวงเวลาจึงสามารถหาฟงกชันถายโอน (Transfer Function) ได
ดังสมการที่ 8 
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s

eK

sM

sC sL


                                                    (8) 

 
จากวิธี Process Reaction Curve สามารถคํานวณหาคาพารามิเตอรของการควบคุมแต

ละชนิดที่ใหผลตอบสนองของกระบวนการที่เหมาะสม โดยสรุปไดดังตารางที่ 2-1 และสามารถสรุป
ขอดีขอเสียของวิธีการดังกลาวไดดังตอไปนี ้
ตารางที่ 1 คาพารามิเตอรของการควบคุมแตละชนิดซึ่งหาไดจากวิธ ีProcess Reaction Curve 
ชนิดของการควบคุม pK  iT  dT  

แบบพี KLT /  - - 
แบบพีไอ KLT /9.0  L3.3  - 
แบบพีไอดี KLT /2.1  L2  L5.0  

 
1. ขอดีของการใชวิธี Process Reaction Curve 

-สามารถทําการทดสอบเพียงครั้งเดียว 
-สามารถคํานวณหาคาพารามิเตอรของกระบวนการไดงาย 
-ไมจําเปนตองใชวิธีการลองผิดลองถูก 

2. ขอเสียของการใชวิธี Process Reaction Curve 
- เนื่องจากการทดสอบกระบวนการกระทําภายใตสภาวะลูปเปด (Open-loop) 

ดังนั้นหากมีการเปลี่ยนแปลงคาโหลดในขณะที่ทําการทดสอบ ก็จะทําใหผลการทดสอบที่ไดมีความ
คลาดเคลื่อนเกิดขึ้น 

-  หากเครื่องมือตรวจวัดที่ใชในการทดสอบมีสัญญาณรบกวนหรือกราฟผลตอบสนองที่
ไดจากการทดสอบมีสเกลขนาดเล็กไมเหมาะสมก็จะทําใหการหาคาความชันของกราฟเสนตรงทําได
ยาก ซึ่งเปนสาเหตุหนึ่งที่ทําใหเกิดคาความผิดพลาดขึ้นเชนกัน 

- วิธีการนี้มีความไวตอความผิดพลาดจากการสอบเทียบของอุปกรณควบคุม 
-การใชคาพารามิ เตอรในตารางที่  2-1 มีแนวโนมที่ จะทําใหผลตอบสนองของ

กระบวนการเกิดการแกวงได 
 

2.5.2   การคํานวณหาคาพารามิเตอรของกระบวนการดวยวิธี Ultimate Method 
วิธีการนี้จะเปนการคํานวณหาคาพารามิเตอรของกระบวนการโดยอาศัยผลตอบสนอง

ของกระบวนการซึ่งถูกควบคุมแบบพีตอสัญญาณอินพุตที่เปนสัญญาณระดับหนึ่งหนวย โดยทําการ
ปรับคาอัตราขยายการควบคุมแบบพี หรือ pK ไปจนกระทั่งผลตอบสนองเกิดการแกวงอยางตอเนื่อง

(Sustained Oscillations) ดังแสดงในภาพที่ 14 ดังนั้นวิธีการนี้จึงไมสามารถใชไดกบักระบวนการที่มี
ผลตอบสนองที่ไมเกิดการแกวงอยางตอเนื่อง ซึ่งคาพารามิเตอรโดยทั่วไปของชนิดการควบคุมแตละ
แบบที่คํานวณได สามารถนํามาสรุปไดดังตารางที่ 2-2 เมื่อ CRK คือ อัตราขยายที่ทําใหผลตอบสนอง

เกิดการแกวงอยางตอเนื่อง (Critical Gain) และ CRP คือ คาบเวลาของการแกวงอยางตอเนื่อง 

(Oscillation Period) แตเนื่องจากตองปรับแตงคาพารามิเตอรของกระบวนการใหมีการทํางาน
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ใกลเคียงกับความไมเสถียรและยังใชเวลาคอนขางนาน โดยเฉพาะกับกระบวนการที่มีอัตราหนวงมากๆ 
เชนกระบวนการควบคุมอุณหภูมิดังนั้นดวยเหตุดังกลาว จึงทําใหวิธีการ Ultimate Method นี้ไมเปนที่
นิยมใชกันมากนัก 

CRP

 
 

ภาพที่ 13 การหาคาพารามิเตอรของกระบวนการดวยวิธี Ultimate Method 
ตารางที่ 2 คาพารามิเตอรของการควบคุมแตละชนิดซึ่งหาไดจากวิธ ีUltimate Method 
ชนิดของการควบคุม pK  iT  dT  

แบบพี CRK5.0  - - 
แบบพีไอ CRK45.0  2.1/CRP  - 
แบบพีดี CRK6.0  CRP125.0  - 

แบบพีไอดี CRK6.0  CRP5.0  CRP125.0  

จากวิธีการคํานวณหาคาพารามิเตอรของกระบวนการควบคุมแบบพีไอดี โดยใชวิธีของ Ziegler-
Nichols ทั้งสองวิธีที่ไดกลาวถึงขางตนแลวนั้น คาพารามิเตอรที่ไดไมสามารถนําไปใชไดทันที ทั้งนี้
เนื่องจากคาพารามิเตอรดังกลาวเปนคาที่ไดจากประมาณใหใกลเคียงเทานั้น รวมทั้งผลตอบสนองของ
กระบวนการยังมีคาพุงเกินสูงสุดถึง 25% อีกดวย ดังนั้นการนําไปใชงานในทางปฏิบัติ จึงควรทําการ
ปรับละเอียดคาพารามิเตอรตางๆ เหลานี้อีกครั้ง 

 
5. การแปลงลาปลาซ(Laplace Transform) 
การแปลงลาปลาซทรานสฟอรม (Laplace transform) เปนการแปลงจากฟงกชันเชิงเวลาไปเปน

อีกฟงกชันหนึ่งเชิง เอสโดเมน (S-domain)  
เปนการแปลงฟงกชันใด ๆ ในโดเมนเวลาใหเปนฟงกชันในโดเมนความถี่เชิงซอนหรือโดเมน  
 






0

)()}({)( dtetftfLsF st  

โดยที่  
  L    คือสัญลักษณในการเเปลงลาปลาซ 

)(tf  ฟงกชันใดๆที่แปรตามเวลา คาการแปลงลาปลาซ 
)(sF ฟงกชันที่แปลงเปนลาปลาซในโดเมนความถี่เชิงซอน  

  S   คือตัวแปรเชิงซอนที่มีคาเปน  js   
     คือสวนจริงของตัวแปรเชิงซอน 
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    คือสวนจินตภาพของตัวแปรเชิงซอน 
 

คุณสมบัติการแปลงลาปลาซ 
1.การคูณหรือหารดวยคาคงท่ี 
        )()]([ sFtfL     ==> )()]([ saFtafL   
2.การหารดวยคาคงที่ 

        )()]([ sFtfL     ==>
b

sF

b

tf
L

)(
]

)(
[   

3. การบวกและการลบ 
       )()]([ sFtfL     ==> )()()]()([ 2121 sFsFtftfL   
4.  การอนุพันธฟงกชันที่แปรตามเวลา 

      )()]([ sFtfL     ==> )0()(]
)(

[ fssF
dt

tdf
L   

      )()]([ sFtfL     ==> 
dt

df
sfsFs

dt

tdf
L

)0(
)0()(]

)(
[ 2

2

2

  

5.การอินทิเกรทฟงกชันที่แปรตามเวลา 

     )()]([ sFtfL     ==> 
s

dtf

s

sF
dttfL


 

)0()(
])([  

ตารางที่ 3 ตารางการแปลงลาปลาซ 
ลําดับที่ F(s) f(t) = L-1{F(s)} 
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6. อุปกรณตรวจวัด (Sensor and Transducer) 
อุปกรณตรวจวัดคือตัวตรวจจับสัญญาณ (Sensor) ตัวทรานสดิวเซอร (Transducer) หรืออุปกรณ

แปลง (Transmitter) หรือเครื่องวัดสัญญาณอื่น ๆ ในกระบวนการเพื่อนําสัญญาณที่ไดไปใชเปนตัว
แปรในการควบคุม โดยสัญญาณขาออกของอุปกรณตรวจวัดตามทั่วไปจะเปนสัญญาณมาตรฐานทาง
อุตสาหกรรม เชนสัญญาณไฟฟากระแสตรง 4 ถึง 20 มิลลิแอมป สัญญาณแรงดันไฟฟากระแสตรง 0 
ถึง 5 โวลต อุปกรณตรวจวัดจะเปนตัวตรวจวัดปริมาณทางฟสิกสเชิงกล และเชิงไฟฟาของตัวแปร
กระบวนการ สวนอุปกรณสงสัญญาณจะทําหนาที่เปลี่ยนปรากฏการณเหลานี้เปนสัญญาณที่สามารถ
สงออกมา ซึ่งสัญญาณที่ไดนั้นจะมีความสัมพันธกับตัวแปรในกระบวนการ อุปกรณวัดและอุปกรณสง
สัญญาณจะมีเทอมสําคัญประกอบกัน 3 เทอมคือ พิกัดของเครื่องมือวัด ถูกกําหนดโดยคาสูงสุดและคา
ต่ํา สดุของตัวแปรกระบวนการที่ทําการตรวจวัด  

การควบคุมกระบวนการตาง ๆ ทางอุตสาหกรรมของอุปกรณตรวจวัด และสงสัญญาณแบบ
อัตโนมัตินั้น เปนการรักษาปริมาณในการทํางานทางฟสิกส ซึ่งรูปแบบการควบคุมจะใชตัวควบคุมที่
ทํางานดวยระบบอิเล็กทรอนิกสเปนเครื่องควบคุมกระบวนการแทนมนุษย ดังนั้น ในการทํางานจึง
จําเปนตองมีเครื่องมือหรืออุปกรณตรวจวัดที่ทําหนาที่ในการตรวจจับการเปลี่ยนแปลงของ
กระบวนการตาง ๆที่ควบคุมโดยสัญญาณที่วัดไดจะนําไปใชในการตัดสินใจสรางลักษณะควบคุมไปท่ี
เหมาะสมตอไป อุปกรณเหลานี้อาจจะไดแก ตัวตรวจจับสัญญาณ ทรานสดิวเซอร หรืออุปกรณวัด
สัญญาณอื่น ๆ ที่ทําหนาที่ตรวจวัดการเปลี่ยนแปลงของกระบวนการ หรือตัวแปรกระบวนการและสง
สัญญาณที่วัดไดใหกับตัวควบคุมเพ่ือใชเปนเกณฑเลือกสัญญาณควบคุมที่เหมาะสม ตัวตรวจจับ
สัญญาณในระบบอัตโนมัติใด ๆ ตัวตรวจจับสัญญาณเปนตัวเชื่อมอันดับแรกในสายงานของการควบคุม
เพื่อตรวจสอบดูวาอะไรจะเกิดขึ้นเหมือนกับการตรวจสอบไมใหมีการเปลี่ยนไปจากขอกําหนด 
เครื่องมือวัด (Measuring Instrument) คือการตรวจจับสัญญาณ (Sensor) และตัวแสดงคา 
(Indicator) การวัดสามารถกระทําได 2 วิธีคือ วิธีแรกคุณสมบัติทางฟสิกสบางประการของตัวตรวจจับ
สัญญาณสามารถใชประโยชนไดโดยตรงหรือเปลี่ยนแปลงโดยใหเปรียบเทียบกับสิ่งที่เรารูแลวแตปรับ
คาใหมีคุณรูปที่แทจริงเหมือนกัน ในวิธีที่ 2 นี้กรรมวิธีของการวัดเกี่ยวกับการกําหนดคาที่แนนอนให
เทากันระหวางปริมาณคา 2 คาที่คลายกันตัวตรวจจับสัญญาณตองมีพื้นฐานที่สําคัญคือตองรูวาผล
อะไรเกิดขึน้เมื่อ ตัวตรวจจับสัญญาณกําลังวัดปริมาณคาอันหนึ่งในกรณีที่ดีที่สุด ตัวตรวจจับสัญญาณ
ไมควรจะเปลี่ยนสภาวะที่ดํารงอยูกอนท่ีจะทําการวัด ในทางปฏิบัติจะกระทําไดยากมากตัวตรวจจับ
สัญญาณบางชนิดผลตอบสนองตอคุณสมบัติอื่นเสียมากกวาสิ่งพื้นฐานที่ตองการ เชนโวลตมิเตอรจะมี
ผลตอบสนอง (Response) ตอคาเฉลี่ย (Average) ของสัญญาณกระแสสลับหรือคาพีค (Peak) ดังนั้น
มีความสําคัญในการเลือกตรวจจับสัญญาณจะตองมั่นใจวามันจะตอบสนองตอคุณสมบัติที่เราตองการ
เทานั้นความเร็วของผลตอบสนองซ่ึงตรวจจับสัญญาณจะตองตอบสนองอยางรวดเร็วตอการเปลี่ยน
สภาวะของกระบวนการ 

ในการควบคุมการเคลื่อนที่ของ Kinetics Rain นี้ ใชโพเทนชิโอมิเตอรทําหนาที่เปนอุปกรณ
ตรวจวัดสัญญาณการเคลื่อนท่ีดังภาพที่ 15 โดยทําการเปลี่ยนตําแหนงของหนาสัมผัสแบบเลื่อนบนตัว
ตานทาน เพื่อใชแบงแรงดันไฟฟาผันแปรจากตัวตานทาน ซึ่งแรงดันไฟฟาขาออก คือแรงดันไฟฟาตก
ระหวางหนาสัมผัสคงท่ีและสวนทีเ่ลื่อนดังภาพที่ 16 
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ภาพที่ 14 โครงสรางภายในโพเท็นชิโอมิเตอร 

 

 
ภาพที่ 15 แสดงการเลื่อน หรือการเปลี่ยนแปลงคาความตานทาน 

 
7. มอเตอรไฟฟากระแสตรง หรือดีซีมอเตอร 
มอเตอรไฟฟากระแสตรง หลักการทํางานคือขดลวดสนามแมเหล็ก (Field Coil) จะพันอยูรอบ ๆ 

แกนขั้วแมเหล็กขดลวด ทําหนาที่รับกระแสจากภายนอก เพื่อสรางแรงเสนแมเหล็กใหเกิดข้ึนและเสน
แรงแมเหล็กนี้จะเกิดการหักลาง และเสริมกันกับสนามแมเหล็กของอาเมเจอรทําใหเกิดแรงบิดขึ้น 
ประกอบดวยตัวหมุน (Rotor) ตัวหมุนหรือเรียกวาโรเตอร ตัวหมุนนี้ทําใหเกิดกําลังานแกนวางอยูใน
ตลับลูกปน (Ball Bearing) ซึ่งประกอบอยูในแผนปดหัวทาย (End Plate) ของมอเตอรตัวโรเตอร 
ประกอบดวย 4 สวนดวยกันคือ 

- แกนเพลา (Shaft) เปนตัวสําหรับยึดคอมมิวเตเตอร และยึดแกนเหล็กอารเมเจอร  
(Armature Core) ประกอบเปนตัวโรเตอรแกนเพลานี้จะวางอยูบนแบริ่ง เพื่อบังคับใหหมุนอยูในแนว
นิ่งไมมีการสั่นสะเทือนได 

- แกนเหล็กอารเมเจอร (Armature Core) ทําดวยแผนเหล็กบางอาจฉนวน (Laminated Sheet  
Steel) เปนที่สําหรับพันขดลวดอารเมเจอรซึ่งสรางแรงบิด (Torque) 

- คอมมิวเตเตอร (Commutation) ทําดวยทองแดงออกแบบเปนซี่แตละซี่มีฉนวนไมกา  
(mica) คั่นระหวางซี่ของคอมมิวเตเตอร สวนหัวซี่ของคอมมิวเตเตอรจะมีรองสําหรับใสปลายสาย ของ
ขดลวดอารเมเจอรตัวคอมมิวเตเตอรนี้อัดแนนติดกับแกนเพลาเปนรูปทรงกระบอกมีหนาที่สําผัสกับ
แปรงถาน (Carbon Brushes) เพื่อรับกระแสจากสายปอนเขาไปยังขดลวดอารเมเจอรเพื่อสรางเสน
แรงแมเหล็กอีกสวนหนึ่งใหเกิดการหักลางและเสริมกันกับเสนแรงแมเหล็กอีกสวน ซึ่งเกิดจากขดลวด
ขั้วแมเหล็กดังกลาวเรียกวาปฏิกิริยามอเตอร (Motor action) 

- ขดลวดอารเมเจอร (Armature Winding) เปนขดลวดพันอยูในรองสลอท (Slot) ของแกน 
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อารเมเจอรขนาดของขดลวดจะเล็กหรือใหญและจํานวนรอบจะมากหรือนอยนั้นขึ้นอยูกับการ
ออกแบบของตัวโรเตอรชนิดนั้นๆ เพื่อที่จะใหเหมาะสมกับงานตางๆ 
 

หลักการทํางานของมอเตอรไฟฟากระแสตรง 

หลักการทํางานของมอเตอรไฟฟากระแสตรง (Motor Action) เมื่อแรงดันกระแสไฟฟาตรง

เขาไปในมอเตอร สวนหนึ่งจะแปรงถานผานคอมมิวเตเตอรเขาไปในขดลวดอารเมเจอร สรางสนาม 

แมเหล็กขึ้นและกระแสไฟฟาอีกสวนหนึ่งจะไหลเขาไปในขดลวดสนามเหล็ก (Field Coil) สรางขั้ว

เหนือ – ใต ขึ้นจะเกิดสนามแมเหล็ก 2 สนามในขณะเดียวกัน ตามคุณสมบัติเสนแรงแมเหล็กจะไมตัด

กันทิศทางตรงขามจะหักลางกัน และทิศทางเดียวกันจะเสริมแรงกันทําใหเกิดแรงบิดในขดลวดอาร

เมเจอรซึ่งวางแกนเพลาและแกนเพลาเหลานี้สวมกับตลับลูกปนของมอเตอรทําใหอารเมเจอรนี้หมุนได

ขณะท่ีตัวอารเมเจอรทําหนาที่หมุนไดนี้เรียกวา โรเตอร (Rotor) ซึ่งหมายความวาตัวหมุนที่อํานาจเสน

แรงแมเหล็กทั้งสองมี)ฏิกิริยาตอกันทําใหขดลวดอารเมเจอรหรือโรเตอรหมุนไปนั้นเปนไปตามกฎซาย

ของเฟลมมิ่ง (Fleming left hand rule) 

 
ชนิดของมอเตอรไฟฟากระแสตรง 
1. มอเตอรไฟฟากระแสตรงแบบอนุกรม คือมอเตอรที่ตอขดลวดสนามแมเหล็กอนุกรมกับอาร

เมเจอรของมอเตอรชนิดนี้วา ซีรีสฟลด (Series Field) มีคุณลักษณะที่ดีคือใหแรงบิดสูงนิยมใชเปนตน
กําลังของรถไฟฟารถยกของเครนไฟฟา ความเร็วรอบของมอเตอรอนุกรมเมื่อไมมีโหลดความ เร็วจะสูง
มากแตถามีโหลดมาตอความเร็ว ก็จะลดลงตามโหลด โหลดมากหรือทํางานหนักความเร็วลดลง แต
ขดลวด ของมอเตอร ไมเปนอันตราย มอเตอรกระแสตรงแบบอนุกรม ใชงานหนักไดดีเมื่อใชงานหนัก
กระแสจะมากความเร็วรอบ จะลดลงเมื่อไมมีโหลดมาตอความเร็วจะสูงมากอาจเกิดอันตรายไดดังนั้น
เมื่อเริ่มสตารทมอเตอรแบบอนุกรมจึงตองมีโหลดมาตออยูเสมอ 

2. มอเตอรไฟฟากระแสตรงแบบขนาน หรือเรียกวาชันทมอเตอร (Shunt Motor) มอเตอร 
แบบขนานนี้ขดลวดสนาม แมเหล็กจะตอ (Field Coil) จะตอขนานกับขดลวด ชุดอาเมเจอร มอเตอร
แบบขนานนี้มีคุณลักษณะมีความเร็วคงที่ แรงบิดเริ่มหมุนต่ําแตความเร็วรอบคงที่ ชันทมอเตอร
สวนมากเหมะกับงานดังนี้พัดลมเพราะพัดลมตองการความเร็วคงที่ และตองการเปลี่ยนความเร็วได
งาย 

3. มอเตอรไฟฟากระแสตรงแบบผสม (Compound Motor) หรือเรียกวาคอมเปาวด 
มอเตอร มอเตอรไฟฟากระแสตรงแบบผสมนี้ จะนําคุณลักษณะท่ีดีของมอเตอรไฟฟากระแสตรง แบบ
ขนานและแบบอนุกรมมารวมกัน มอเตอรแบบผสม มีคุณลักษณะพิเศษคือมีแรงบิดสูง (High staring 
torque) แตความเร็วรอบคงที่ ตั้งแตยังไมมีโหลดจนกระท้ังมีโหลดเต็มที ่
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หลักการควบคุมความเร็วมอเตอร 
ในการควบคุมความเร็วของมอเตอรนั้นเราสามารถเลือกใชวิธีการในการควบคุมไดหลายแบบ 

ซึ่งขึ้นอยูกับลักษณะของงานที่จะนํามอเตอรไปใช วาตองการคุณสมบัติใด มากนอยเพียงใด ซึ่งวงจร
ควบคุมความเร็วมอเตอรในแตละแบบก็จะมีขอดี ขอเสียตางกันออกไป โดยในการควบคุมความ เร็ว
มอเตอรข้ันพื้นฐานแลวจะประกอบวิธีการตาง ๆ ดังนี้ 

 
1.  การควบคุมดวยตัวตานทานปรับคาได 

 
ภาพที่ 16 ความสัมพันธระหวางแรงบิดกับความเร็วในทางอุดมคติ 

 

 
ภาพที่ 17 ความสัมพันธระหวางแรงบิดกับความเร็วในทางปฏิบัต ิ

 
เปนรูปแบบพื้นฐานที่สุดของการควบคุมมอเตอรคือ ใชตัวตานทานปรับคาไดอนุกรมกับมอเตอร โดย
ตัวตานทานที่ปรับคาไดจะเปนตัวกําหนดความเร็วในการหมุนของมอเตอร การบังคับแบบนี้มีประสิทธิ
นอยเพราะกําลังไฟสูญเสียไปในตัวความตานทาน มักนิยมใชกับมอเตอรตัวเล็ก ๆ การบังคับแบบนี้ให
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คณุสมบัติการสตารทดี (ใหแรงบิดสูงที่ความเร็วต่ํา) แตจะใหความเร็วสูงมากเมื่อมอเตอรอยูในภาวะที่
มีโหลดนอย ๆ ดังนั้นการบังคับแบบนี้มีประโยชนเฉพาะภาวะท่ีแรงตานคงที ่

 
2.  การควบคุมดวยวิธีเปลี่ยนคาแรงดัน  

วิธีการนี้ดีกวาวิธีการแรกแตจะซับซอนกวาตองใชอุปกรณอิเล็กทรอนิกสที่มีอัตรา ขยายกําลังสูง 
และมอเตอรจะถูกปอนดวยแรงดันที่เปลี่ยนแปลงคาได จากแหลงจายที่มีอิมพีแดนซต่ํา 

 
ภาพที่ 18 ความสัมพันธระหวางแรงดันกับความเร็วในการควบคุมดวยแรงดัน 
 
ขอดีของการควบคุมวิธีนี้คือ ถาความเร็วลดลงจากผลของแรงบิด แรงดันที่ปอนใหกับมอเตอร

จะเพิ่มขึ้นเพื่อรักษาระดับความเร็ว สวนขอเสียจากการควบคุมวิธีนี้คือ เมื่อมอเตอรมีความเร็วต่ํา
แรงดันที่ปอนใหกับมอเตอรจะมีคาต่ําเชนกัน 

 
3.  การควบคุมแบบ PWM (Pulse Width Modulation) 
PWM คือ การควบคุมแบบ Digital ซึ่งจะไมเหมือนกับ วิธีแบบ Analog ซึ่งวิธีแบบ Analog 

ก็เปรียบเหมือนวิธีขางตน คือ การใหพลังงานมากหรือนอย ตามการเปลี่ยนแปลงของระดับ Voltage 
เมื่อปอน Voltage ใหมาก พลังงานไฟฟาที่จายใหแกอุปกรณไฟฟาก็จะมากถาอุปกรณไฟฟาเปน
หลอดไฟ  

 
ภาพที่ 19 แสดงสัญญาณ PWM ซึ่งแสดงคา duty cycles ที่ตางกัน 
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หลอดไฟก็จะสวางมากขึ้นถาเปนมอเตอรก็จะหมุนเร็วขึ้น แต PWM จะจายสัญญาณเปนแบบ Digital 
คือเปนสัญญาณที่มีความถี่คงที่ แตมีจังหวะที่เปน no และ off อยูในชวงของความถี่นั้น ๆ โดยจะให
คาแรงดัน Output ที่คงที่ซึ่งการควบคุม PWM ก็คือการควบคุมความกวางของชวงจังหวะ on และ 
off นั่นเอง และในปจจุบันก็มีการนําหลักการควบคุมแบบนี้ไปประยุกตใชงานมากข้ึนเนื่องจากอุปกรณ
ตาง ๆ และไมโครคอนโทรเลอรสามารถที่จะจายสัญญาณแบบนี้ได และงายตอการนําไปควบคุม 

ในการควบคุมความเร็วมอเตอรดวย PWM ก็คือการจายสัญญาณที่มีแรงดันคงที่ ความถี่คงที่ แต
ความกวางของPulse เปลี่ยนแปลงได ถา Pulse แคบความเร็วจะต่ํา แตถา Pulse กวางความเร็วจะ
สูง โดย PWM ถูกเลือกใชในการควบคุมความเร็วของมอเตอรเนื่องจากงายในการอินเตอรเฟสกับ
ไมโครคอนโทรลเลอร และใชเพียงแคเอาทพุตสัญญาณเดียวในการควบคุมความเร็ว รวมไปถึง PWM 
มีประสิทธิภาพมากกวา เพราะ Power Supply สามารถจายกําลังไดเต็มที่ทั้ง On, Off ทําใหไดคา
ทอรค และความเร็วสูงสุดของมอเตอร 

 
8. ไมโครคอนโทรลเลอร 

 โครงสรางของไมโครคอนโทรลเลอร  

โครงสรางของไมโครคอนโทรลเลอร (Microcontroller) สามารถแบงออกมาไดเปน 5 สวนใหญ ๆ 
ดังตอไปนี ้

1.  หนวยประมวลผลกลางหรือซีพียู (CPU: Central Processing Unit) 
2.  หนวยความจําซึ่งประกอบดวย RAM  และ EEPROM / EPROM / PROM / ROM (EEPROM  

Erasable Electrically Read-Only Memory) 
3.  หนวยรับและแสดงผลขอมูล (Input/Output) ซึ่งมีพอรตขยายแบบขนาน (Parallel)  

และแบบอนุกรม (Serial)  
4.  ตัวนับเวลา (Timer)  
5.  หนวยควบคุมการอินเตอรรัพท (Interrupt Controller) 
6.  สวนประกอบอยางอื่นอีกเพ่ือเพ่ิมความสามารถข้ึนอยูกับไมโครคอนโทรลเลอรแตละเบอร  

เชน A/D, PWM (Pulse Width Modulation) เปนตน 

 
ภาพที ่20 โครงสรางของไมโครคอนโทรลเลอร 
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 บอรดไมโครคอนโทรลเลอรตระกูล  Arduino Mega 2560 
บอรดไมโครคอนโทรลเลอรตระกูลนี้ คือ การนําชิปไอซีไมโครคอนโทรลเลอรตระกูลตางๆ มา

ใชรวมกันในภาษาซี ซึ่งภาษาซีเปนลักษณะเฉพาะ คือมีการเขียนไลบารี่ของอาดุยโน ขึ้นมาเพ่ือใหการ
สั่งงานไมโครคอนโทรลเลอรที่แตกตางกันสามารถใชงานโคดตัวเดียวกันไดโดยตัวปริญญานิพนธไดออก
บอรดทดลองมาหลายๆ รูปแบบเพื่อใชงานกับ IDE (Integrated Developmen Environment) ของ
ตนเองจากที่ไดกลาวไปแลวอาดุยโนนั้นไดใชชิป AVR (Automatic Voltage Regulato) สาเหตุมา
จากไมโครคอนโทรเลอรของตระกูล AVR นั้นมีความทันสมัยในชิป ในบางตัวสามารถเชื่อมตอผาน 
USB ไดโดยตรง สามารถใชกับคอมพิวเตอรไดเปนอยางดีและในไมโครคอนโทรลเลอรตระกูล AVR ยัง
มีสวนของโปรแกรมพิเศษที่เรียกวา Bootloader อยูในระดับลางกวาโปรแกรมปกติ ซึ่งจะเปนสวน
โปรแกรมท่ีจะถูกเรียกข้ึนมากอนการเรียกโปรแกรมปกติ ทําใหสามารถเขียนสั่งใหทํางานใดๆ ก็ได 
กอนการเรียกโปรแกรมปกติทําใหอาดุยโนนั้นอาศัยสวนโปรแกรมพิเศษนี้ในการทําใหชิป สามารถ
โปรแกรมผานพอรตอนุกรมชนิด UART (Universal Asynchronous Receiver Transmitter) ไดจึง
ทําใหการเขียนโปรแกรมลงไปในชิปใชเพียง USB to UART ก็เพียงพอตอการใชงาน แตการโปรแกรม
ดวยการใชโปรโตคอล UART ก็มีขอเสียตรงที่ตองใชเวลาในการบูตเขาโปรแกรมประมาณ 1–2 วินาท ี

 
1. ขอมูลบอรดไมโครคอนโทรลเลอรตระกูล Arduino Mega 2560 

ไมโครคอนโทรลเลอร  ATmega2560 
แรงดันไฟฟา    5 โวลต 
แรงดันไฟฟา(แนะนํา)  7-12 โวลต 
แรงดันไฟฟา(จํากัด)  6-20 โวลต 
ขาอินพุต เอาตพุต ดิจิตอล 54 
ขาแอนะล็อกอินพุต  16 
SRAM    8 กิโลไบต 
EEPROM   4 กโิลไบต 
ความเร็วสัญญาณนาฬิกา  16 เมกะเฮิรตซ 

 
ภาพที่ 21 บอรดไมโครคอนโทรลเลอรตระกูล Arduino Mega 2560 
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 การขัดจังหวะการทํางานโปรแกรม (Interrupt)  
การขัดจังหวะการทํางานโปรแกรมคือการขัดจังหวะการทํางานของโปรแกรมปกติ เมื่อเกิด

เหตุการณบางอยางขึ้น ทําใหซีพียูไปทํางานที่กําหนดไวเมื่อเกิดอินเตอรรัพท หากเปรียบเทียบการเกิด
อินเตอรรัพทกับชีวิตประจําวันละก็ มันก็จะเหมือนกับตอนที่เรากําลังดูทีวีอยู แตมีคนโทรเขามาใน
โทรศัพทมือถือ ทําใหเราตองหยุดดูทีวีแลวไปรับโทรศัพท เมื่อคุยโทรศัพทเสร็จแลวจึงกลับมาดูทีวี
ตามเดิม 

1.  ชนิดของอินเตอรรัพท แบงตามชนิดของการเกิดไดดังนี้ 
- อินเตอรรัพทจากภายนอก เชน การเปลี่ยนสถานะลอจิกของพอรตใดพอรตหนึ่ง 
- อินเตอรรัพทจากภายใน เชน อินเตอรรัพทท่ีเกิดจากไทมเมอร 
2.  การควบคุมอินเตอรรัพท 
 คือการควบคุมวาจะใหซีพียูตอบสนองตออินเตอรรัพทหรือไม แบงไดดังนี้ 
- Disable Interrupt คือการควบคุมใหซีพียูไมตอบสนองกับอินเตอรรัพท เมื่อเกิดการ
อินเตอรรัพทข้ึนซีพียูจะปลอยผานอินเตอรรัพทนั้น 
- Enable Interrupt คือการควบคุมใหซีพียูตอบสนองตออินเตอรรัพทไปตามปกติการ
ควบคุมอินเตอรรัพทจะใชในกรณีที่ตองการใหซีพียูกระทําคําสั่งที่ไมสามารถหยุดการทํางาน
ได เชน การนับเวลา หากมีการอินเตอรรัพทเกิดข้ึนจะทําใหการนับเวลาคลาดเคลื่อนได 
3.  การใชงานอินเตอรรัพทในโปรแกรมอาดุยโน  
การใชงานอินเตอรรัพทจากภายนอกใชเพียงแคการสรางฟงกชั่นรอรับ แลวจึงใชคําสั่งที่
กําหนดวาจะใหเกิดอินเตอรรัพทเมื่อไร แตหากเปนการอินเตอรรัพทจากภายในจะคอนขาง
ยุงยากมากๆ ดังนั้นในบทความนี้จึงจะกลาวถึงการใชอินเตอรรัพทจากภายนอกเทานั้น 
4.  พอรตที่สามารถใชงานอินเตอรรัพท 
ในบอรดอาดุยโนจะมีพอรตที่สามารถใชอินเตอรรัพท ไดแบบจํากัด โดยพอรตที่สามารถใช
อินเตอรรัพทไดในบอรดอาดุยโนแตละรุนก็จะแตกตางกัน ซึ่งสามารถดูไดตามตารางดานลางนี้ 
ตารางที่ 4 พอรตที่สามารถใชงานอินเตอรรัพท 

Board int. 0 Int. 1 Int. 2 Int. 3 Int. 4 Int. 5 
Uno, Ethernet 2 3     
Mega 2560 2 3 21 20 19 18 
Leonardo 3 2 0 1 7  
Due (see below) 

 
5.  คําสั่งกําหนดใชอินเตอรรัพท 
คําสั่งกําหนด และสรางอินเตอรรัพท โดยมีรูปแบบการใชงานดังนี้ 
-interrupt คือ ลําดับขาอินเตอรรัพทตามที่ไดดูไปในตารางที่2-2 ใน Arduino Due สามารถ
ใสหมายเลขขาลงไปไดเลย 
-ISR คือ ชื่อฟงกชั่นที่จะไปถูกเรียกขึ้นมาเมื่อเกิดอินเตอรรัพท 
รูปแบบที่จะใหเกิดอินเตอรรัพท มีทั้งหมด 4 รูปแบบดังนี้ 
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-LOW จะเกิดอินเตอรรัพทตอเมื่อพอรตที่กําหนดไวมีสถานะเปน LOW 
-CHANGE จะเกิดอินเตอรรัพทเมื่อพอรตที่กําหนดไวมีการเปลี่ยนสถานะ เชน จากสถานะ 
HIGH เปน LOW หรือจาก LOW เปน HIGH 
-RISING จะเกิดอินเตอรรัพทเมื่อพอรตที่กําหนดไวมีการเปลี่ยนสถานะจาก LOW เปน HIGH 
-FALLING จะเกิดอินเตอรรัพทเมื่อพอรตที่กําหนดไวมีการเปลี่ยนสถานะจาก HIGH เปน 
LOW 
-HIGH จะเกิดอินเตอรรัพทตอเมื่อพอรตที่กําหนดไวมีสถานะเปน HIGH 
 

9. บอรดติดตอสื่อสารอินเตอรเน็ต 
บอรดติดตอสื่อสารอินเตอรเน็ต หรือ บอรด ESP8266 คือบอรดติดตอสื่อสารกับ WI-FI แบบ 

Serial สามารถเขียนโปรแกรมลงไปในชิฟ โดยใช Arduino IDE ได ทําใหการเขียนโปรแกรมและใช
งานเปนเรื่องงาย คลายกับการใช Arduino แนนอนวาสามารถติดตออุปกรณอื่น ๆ เซนเซอร ตาง ๆ 
แบบสไตล Arduino ซึ่ง ESP8266 เปนชิฟของโมดูล ESP8266 สําหรับติดตอสื่อสารบนมาตรฐาน 
WiFi ทํางานที่แรงดันไฟฟา 3.0-3.6V ทํางานใชกระแสโดยเฉลี่ย 80mA รองรับคําสั่ง deep sleep ใน
การประหยัดพลังงาน ใชกระแสนอยกวา 10 ไมโครแอมป สามารถ wake up กลับมาสงขอมูลใชเวลา
นอยกกวา 2 มิลลิวินาที ภายในมี Low power MCU 32bit ทําใหเขียนโปรแกรมสั่งงานได มีวงจร 
analog digital converter ทําใหสามารถอานคาจาก analog ไดความละเอียด 10 bit ทํางานไดที่
อุณหภูมิ -40 ถงึ 125 องศาเซลเซียส  

 
 

ภาพที่ 22 บอรดติดตอสื่อสารอินเตอรเน็ต 
 
โมดูล ESP8266 โครงสรางและขาท่ีใชงานก็จะมีลักษณะคลายกันคือ 

 GPIO0 เปนขาสําหรับเลือกโหมด โดยเมื่อตอกับ GND จะเขาโหมดโปรแกรม เมื่อ
ตองการใหทํางานปกติก็ไมตองตอ 

 GPIO15 เปนขาที่ตองตอลง GND เพื่อใหโมดูลทํางาน 
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 CH_PD หรือ EN เปนขาที่ตองตอไฟ VCC เพื่อ pull up สัญญาณ ใหโมดูลทํางาน 
โมดูลบางรนไมมีขา Reset มาให เมื่อตองการรีเซต ใหตอขา CH_PD กับ GND 

 Reset  ตอกับไฟ VCC เพื่อ pull up สัญญาณ โดยเมื่อตองการรีเซต ใหตอกับไฟ 
GND 

 VCC เปนขาสําหรับจายไฟเลี้ยง ใชไฟเลี้ยง 3.0-3.6V 

 GND ตอกับไฟ 0V 

 GPIO เปนขาดิจิตอล INPUT/OUTPUT ทํางานที่ไฟ 3.3V 

 ADC เปนขา Analog INPUT รับแรงดันสูงสุด 1V ความละเอียด 10 bit 



บทท่ี  3 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 
3.1 ขั้นตอนการวิจัย  

ในการดําเนินการวิจัยไดทําการศึกษาขอมูลเบื้องตนของอุปกรณตาง ๆ ที่จะนํามาใชในการ
ออกแบบโครงงานนี้ โดยไดทําการออกแบบเครื่องมือและอุปกรณท่ีใชดังนี้ 
    เครื่องมือและอุปกรณที่ใช 
 1.  มอเตอรกระแสตรง 10 ตัว 
 2.  โพเท็นชิโอมิเตอร 10 ตัว 

3.  แบบจําลองเม็ดฝน 10 ตัว 
 4.  ลูกรอก 10 ตัว 

5.  บอรดไมโครคอนโทรลเลอร Arduino Mega 2560 1 บอรด 
 6.  บอรดติดตอสื่อสารอินเตอรเน็ต 

7.  แหลงจายไฟ 
 

3.2 ขั้นตอนการดําเนินงานวิจัย 
1. ศึกษาและคนควาขอมูลการติดตอเครือขายบนไมโครคอนโทรลเลอร 
2. ออกแบบและสรางวงจรเชื่อมตออุปกรณภายนอกบนไมโครคอนโทรลเลอร 
3. ออกแบบและเขียนโปรแกรมตัวควบคุมตําแหนง  
4. ทดสอบสวนตางๆ ของโปรแกรมท้ังหมด 
 

 
1.  ศึกษาและคนควาขอมูลการติดตอเครือขายบนไมโครคอนโทรลเลอร 

การใชงานบอรด We Mos D1 ESP8266 และการทําเปน Webserver ผาน Wi-Fi บอรด
WeMos-D1 R2 คือบอรด Arduino UNO R3 กับ ชิพ ESP8266 WIFI มารวมกัน หรือที่เรียกกันคือ 
Arudino UNO with Buitin WiFi การอัพโหลดโปรแกรมลงบนบอรด ใช Arudino IDE และติดตั้ง
USB Driver 

การติดตั้ง USB Driverดังนี้ 
1. ติดตั้ง USB Driver 
 2. ติดตั้ง Arduino IDE 
 3. เพิ่ม Additional Board Manager URLs ที่รองรับ ESP8266 
 4. เพิ่ม board esp8266 ใน board manager 
 5. ทดสอบ Example LED Blink 
 6. ทดสอบ Example Wi-Fi Web server เชื่อมตอ Wi-Fi  
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1. ติดตั้ง USB Driver 
 

 
 
2. ติดตั้ง Arduino IDE 

 

 
 

3. เพิ่ม Addition Board Manager URLs ที่รองรับ ESP8266 
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4. เพิ่ม Board ESP8266 ดวย Board Manager 
โดยไปท่ีเมนู Tool->BoardManager และ พิมพคนหา "esp8266 of ESP8266 Community" 

 
5. ทดสอบโปรแกรม LED Blink  
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เลือกโปรแกรมตัวอยาง Blink เพื่อทําการทดสอบบอรด จากนั้นทําการอัพโหลดโปรแกรม สังเกตเห็น
บอรดมันมีไฟกระพริบเกิดข้ึน 

  

6 . ทดสอบ Example Wi-Fi Web server เพื่อตอเชื่อมตอ Wi-Fi  

 
 
2. การออกแบบและสรางวงจรเชื่อมตออุปกรณภายนอกบนไมโครคอนโทรลเลอร 
 ในการออกแบบสรางวงจรเชื่อมตออุปกรณภายนอกนั้น มี 2 สวน คือสวนอานสัญญาณจาก
อุปกรณตรวจวัดสัญญาณปอนกลับ  สวนที่สองคือสวนสงสัญญาณควบคุม (PWM) วงจรขับมอเตอร 
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ภาพที่ 23 บลอกไดอะแกรมการตอสายสัญญาณเขากับบอรดไมโครคอนโทรลเลอร 
 

3. ออกแบบและเขียนโปรแกรมตัวควบคุมตําแหนง  
การออกแบบและเขียนโปรแกรมสามารถแบงออกเปน 3 สวนคือสวนติดตอสื่อสารกับ

อินเตอรเน็ต สวนโปรแกรมการขัดจังหวะ สําหรับเขียนตัวควบคุม PID และสวนประมวลผล PID 
สําหรับตัวควบคุม PID  โดยจะรับคาจากอุปกรณวัดสัญญาณนํามาเปรียบเทียบกับคาเปาหมาย จะทํา
ใหไดคาผิดพลาด จากนั้นนําคาผิดพลาดไปคํานวณเปนสัญญาณควบคุมสงใหอุปกรณภายนอกตอไป 

1. สวนติดตอสื่อสารกับอินเตอรเน็ต 
คือสวนที่ทําหนาที่ติดตอระหวางผูใชกับตัวควบคุม เพื่อเปลี่ยนแปลงรูปแบบของ Kinetics Rain 

รายละเอียดอยูในภาคผนวก ข 

2. สวนโปรแกรมการขัดจังหวะ 

คือการขัดจังหวะการทํางานของโปรแกรมปกติ ในโครงงานวิจัยนี้ไดออกแบบคาบเวลาการสุมในการ

ขัดจังหวะ 500 มิลลิวินาที ทั้งนี้เพื่อใหโปรแกรมยอยสวนของโปรแกรม PID ประมวณผลสัญญาณสง

ใหวงจรขับมอเตอร โดยการขัดจังหวะจะทํางานทุก ๆ คาบเวลาเทากับ 500 มิลลิวินาที
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ตลอด

 
 

ภาพที่ 24 คาบเวลาการขัดจังหวะทุก ๆ 500 มิลลิวินาที 

3. สวนประมวลผล PID 

สวนประมวล PID ขึ้นอยูกับพารามิเตอร 3 พารามิเตอรคือ Kp Ki และKd บนพื้นฐานของการ

ประมวลผลทั้งสามพารามิเตอรจะคูณกับคาผิดพลาด ซึ่งไดมาจากความแตกตางของตัวแปรใน

กระบวนการกับคาเปาหมาย ตัวควบคุมที่มีพารามิเตอรทั้งสามจะพยายามลดคาผิดพลาดใหเหลือนอย

ที่สุด รายละเอียดของโปรแกรมอยูในภาคผนวก ค 

 
4. ทดสอบสวนตาง ๆ ของโปรแกรมทั้งหมด 
 การทดสอบโปรแกรมยอยตาง ๆ สําหรับโปรแกรมที่เขียนมานั้น จะทดสอบควบคูกับ
เครื่องมือวัดสัญญาณแสดงผลดวยภาพ ที่เรียกวา ออสซิลโลสโคป ซึ่งการทดสอบจะแบงออกเปน 2 
สวนคือสวนสงสัญญาณ PWM ดังภาพที่ 25  และ สวนการอานคาสัญญาณปอนกลับ โดยในการอาน
คาจากโพเท็นชิโอมิเตอร ดังภาพที่ 26 
 

 
ภาพที่ 25 แสดงสัญญาณ PWM 
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ภาพที่ 26 แสดงสัญญาณจากโพเท็นชิโอมิเตอร  

 



บทที่  4 

ผลการทดสอบและการวิเคราะหขอมูล 
 

จากการศึกษาทฤษฏีที่เกี่ยวของกับตัวควบคุมตําแหนง Kinetics rain ผานอินทราเน็ต เพื่อให
สามารถนําไปใชงานไดเปนอยางดี ตามวัตถุประสงคและขอบเขตของโครงงาน จึงไดทําการทดลอง
จัดรูปแบบในการควบคุม 3 รูปแบบคือ 1.รูปคลื่น Sine wave  2. รูปเรียงระฆังคว่ํา และ 3. รูปเรียง
ระฆังหงาย โดยทําการทดลองควบคุมคาตําแหนงดังภาพที่ 27 28 และ29 ตามลําดับ 

 
.  ภาพที่ 27 รูปคลื่น Sine wave 

 
ภาพที่  28 รูประฆังหงาย 
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ภาพที่  29 รูประฆังคว่ํา 

 

4.1.  วิธีการทดลอง 

โดยการตั้งคารูปแบบไวทั้ง 3 รูปแบบ จากนั้นแปลงรูปแบบทั้ง 3 รูปแบบเปนคาตําแหนง

เสนทางเดินของแตละเม็ดฝนจําลอง  

4.2  บันทึกผลการทดลอง 

ผลการทดลองจะเปรียบเทียบเปนกราฟแสดงการตอบสนองของรูปแบบการควบคุมทั้ง 3 แบบ

คือ1.รูปคลื่น Sine wave  2. รูปเรียงระฆังคว่ํา และ 3. รูปเรียงระฆังหงาย  ดังภาพท่ี 29 30 และ 31

ตามลําดับ 

 

ภาพที่ 30 ผลการทดลองควบคุมตําแหนงรูปคลื่น Sine 
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ภาพที่ 31 ผลการทดลองควบคุมตําแหนงรูประฆังคว่ํา 

 

ภาพที่ 32 ผลการทดลองควบคุมตําแหนงรูประฆังหงาย 

4.3  วิจารณผลการทดลอง 

 จากการทดลองการทํางานของตัวควบคุม Kinetics Rain โดยใชตัวควบคุม PID ทํางานรวมกับโพ

เท็นชิโอมิเตอร และการออกแบบเสนทางเดินนั้น จากผลการทดลองพบวาตัวควบคุม Kinetics Rain 

สามารถควบคุมคาตําแหนงได 



บทที่  5 
สรุปผลของการวิจัย 

 จากผลการวิจัยครั้งนี้เรื่องตัวควบคุมตําแหนง Kinetics rain ผานอินทราเน็ต สรุปไดดังนี ้

5.1 สรุปผลการวิจัย 
จากการทดลองการทํางานของตัวควบคุมตําแหนง Kinetics rain ผานอินทราเน็ต ในการทดลอง

นี้ไดทําการทดลองเปลี่ยนรูปแบบของตําแหนง Kinetics Rain มี 3 รูปแบบคือ 1.รูปคลื่น Sine wave  

2. รูปเรียงระฆังคว่ํา และ 3. รูปเรียงระฆังหงาย การควบคุมตําแหนง Kinetics Rain ตัวควบคุมอาน

คาแรงดันจากโพเท็นชิโอมิเตอร ซึ่งถูกกําหนดใหเปนอุปกรณสงสัญญาณปอนกลับ และสงสัญญาณเขา

ชุดแปลงสัญญาณอนาล็อกเปนดิจิตอลของบอรดไมโครคอนโทรลเลอร เพื่อนําคาดังกลาวเปรียบเทียบ

กับคาเปาหมายที่เปนคาตําแหนงมาจากฟงกชั่นเสนทางเดิน จากนั้นเกิดคาความผิดพลาด และตัว

ควบคุม PID จะประมวลผลสัญญาณควบคุม เพื่อสงใหกับวงจรขับมอเตอร ผลการทดลองพบวาตัว

ควบคุม PID บนบอรดไมโครคอนโทรลเลอร สามารถควบคุมคาตําแหนงของ Kinetics Rain ใหมี

รูปแบบทั้ง 3 รูปแบบตามที่ตองการได  

5.2 แนวทางในการพัฒนาโครงการวิจัย 
การพัฒนาตัวควบคุมตําแหนง Kinetics rain ผานอินทราเน็ตสามารถนําไปพัฒนาตอ มี 2 สวน

ดวยกัน คือการจัดรูปแบบใหมีมากกวา 3 รูปแบบ  โดยการสรางภาพบนกราฟฟก จากนั้นแปลงภาพ
กราฟฟกเปนคาตําแหนง และการพัฒนาสามารถนําโครงสรางเชิงกลใหมีความสวยงาม  
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวก  ก 
โปรแกรมการทํางานไมโครคอนโทรลเลอร 

สําหรับติดตอส่ือสารอินทราเน็ต 
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#include <ESP8266WiFi.h> 
#include <WiFiClient.h> 
#include <ESP8266WebServer.h> 
#include <ESP8266mDNS.h> 
 
const char* ssid = "........"; 
const char* password = "........"; 
 
ESP8266WebServer server(80); 
 
const int led = 13; 
 
void handleRoot() { 
  digitalWrite(led, 1); 
  server.send(200, "text/plain", "Hello from esp8266!"); 
  digitalWrite(led, 0); 
} 
 
void handleNotFound(){ 
  digitalWrite(led, 1); 
  String message = "File Not Foundnn"; 
  message += "URI: "; 
  message += server.uri(); 
  message += "nMethod: "; 
  message += (server.method() == HTTP_GET)?"GET":"POST"; 
  message += "nArguments: "; 
  message += server.args(); 
  message += "n"; 
  for (uint8_t i=0; i<server.args(); i++){ 
    message += " " + server.argName(i) + ": " + server.arg(i) + "n"; 
  } 
  server.send(404, "text/plain", message); 
  digitalWrite(led, 0); 
} 
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void setup(void){ 
  pinMode(led, OUTPUT); 
  digitalWrite(led, 0); 
  Serial.begin(115200); 
  WiFi.begin(ssid, password); 
  Serial.println(""); 
 
  // Wait for connection 
  while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) { 
    delay(500); 
    Serial.print("."); 
  } 
  Serial.println(""); 
  Serial.print("Connected to "); 
  Serial.println(ssid); 
  Serial.print("IP address: "); 
  Serial.println(WiFi.localIP()); 
 
  if (MDNS.begin("esp8266")) { 
    Serial.println("MDNS responder started"); 
  } 
 
  server.on("/", handleRoot); 
 
  server.on("/inline", [](){ 
    server.send(200, "text/plain", "this works as well"); 
  }); 
 
  server.onNotFound(handleNotFound); 
 
  server.begin(); 
  Serial.println("HTTP server started"); 
} 
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void loop(void){ 
  server.handleClient(); 
} 
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ภาคผนวก ข 

โปรแกรมการทํางาน 
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#include <Wire.h>  

#include <LiquidCrystal_I2C.h> 

LiquidCrystal_I2C lcd(0x27,16,2); 

#include <Keypad.h> 

#include <TimerOne.h> 

  int ph_pin = A0;  

  unsigned long time; 

  float Setpoint = 7.00; // pH Default  

  float process = 0;     // process value  

  float Error = 0; 

  // PID Gain 

  float Kp = 5.0; 

  float Ki = 1.0; 

  float Kd = 1.0; 

  float dt = 0.1; 

  // PID Output Value 

  float P = 0; 

  float I = 0; 

  float D = 0; 

  float PIDSUM = 0.00; 

  float Int = 0.00; 

  float Diff = 0.00; 

  // Map PID Value to PWM 

  float math = 0.00; 

  int IN1 = 22; 

  int IN2 = 24; 

  int IN3 = 26; 

  int IN4 = 28; 

  int ENA = 6; 

  int ENB = 7; 

  int aaa = 4; 

  int point; 

  int key1; 

  int drive; 

  String str_pad = ""; 

 

const byte ROWS = 4;  

const byte COLS = 4;  

char keys[ROWS][COLS] = { 

  {'1','2','3','A'}, 

  {'4','5','6','B'}, 

  {'7','8','9','C'}, 

  {'*','0','.','D'} 

}; 

byte rowPins[ROWS] = {36, 38, 40, 42};  

byte colPins[COLS] = {44 ,46, 48, 50}; 

Keypad keypad = Keypad( 
makeKeymap(keys), rowPins, colPins, 
ROWS, COLS );  
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  Serial.begin(9600); 

  lcd.begin(); 

  lcd.backlight(); 

  Timer1.initialize(100000);   // 
Sampling time is 100 Millisec. 

  Timer1.attachInterrupt(pid);     

} 

void loop() { 

int measure = analogRead(ph_pin); 

float pHvalue = 
map(measure,285,401,400,1000); 

double voltage = 5 / 1024.0 * 
measure; 

process = (pHvalue/100); 

 KEYpad(); 

 Serial.print(" pH =    "); 

 Serial.println(process); 

 delay(100); 

} 

 

void pid()  

{ 

 Error = Setpoint - process; 

 P = Kp * Error; 

 I = Ki * (Error * dt + Int); 

 D = Kd * ((Error - Diff) / dt); 

 PIDSUM = P + I + D; 

 Int += Error; 

 Diff = Error; 

 PIDSUM = PIDSUM*PIDSUM; 

 PIDSUM = sqrt(PIDSUM); 

 math = constrain(PIDSUM,100,255);   

}   

void KEYpad(){ 

char key = keypad.getKey(); 

  if (key != NO_KEY) 

    {  

   switch (key){ 

     case 'A': 

       if (key == 'A') { 

         key1++; 

       } 

      break; 

     case 'B': 

       if (key == 'B') { 

         point++; 

       } 

      break; 

     case 'C':    

        str_pad = ""; 

        lcd.setCursor(9, 1); 
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        lcd.print("        "); 

      break; 

     case 'D':    

        Setpoint = str_pad.toFloat(); 

        str_pad = ""; 

        lcd.setCursor(9, 1); 

        lcd.print("        "); 

      break; 

      case '*': 

        drive++; 

      break; 

      default: 

       str_pad += key;   

       lcd.print(key); 

    }  

 } 

   switch(key1) // Press 'A' Start motor 

   { 

      case 0 : analogWrite(aaa,0); 

      break; 

      case 1 : analogWrite(aaa,255); 

      break; 

      case 2 : key1 = 0; 

      break; 

    }   

   switch(point){ // Press 'B' Change to 
page 

      case 0 : 

       lcd.setCursor(0,0); 

       lcd.print("pH =      "); 

       lcd.setCursor(5,0); 

       lcd.print(process,2); 

       delay(300);  

       break; 

      case 1 :        

       lcd.setCursor(0, 0); 

       lcd.print("Setup pH = "); 

       lcd.print(Setpoint); 

       lcd.setCursor(0,1); 

       lcd.print("New pH = "); 

       lcd.print(str_pad); 

       lcd.setCursor(9, 1); 

       break; 

      case 2 : 

       lcd.clear();  

       point = 0; 

       break; 

    } 

    switch(drive){ 

      case 0: 

      // Hybridge Controller  
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         if(Error < -0.1)    // pump acid 

       { 

       analogWrite(ENA,math); 

       digitalWrite(IN1,HIGH); 

       digitalWrite(IN2,LOW);  

        } 

        else{ 

       analogWrite(ENA,0); 

       digitalWrite(IN1,HIGH); 

       digitalWrite(IN2,HIGH); 

           

          } 

   if(Error > 0.1) // pump base 

      { 

       analogWrite(ENB,math); 

       digitalWrite(IN3,LOW); 

       digitalWrite(IN4,HIGH);  

        } 

       else{ 

       analogWrite(ENB,0); 

       digitalWrite(IN3,HIGH); 

       digitalWrite(IN4,HIGH); 

           } 

       break; 

       case 1: 

        if(Error < -0.1)    // pump acid 

       { 

       analogWrite(ENA,math); 

       digitalWrite(IN1,HIGH); 

       digitalWrite(IN2,HIGH);  

        } 

        else{ 

       analogWrite(ENA,0); 

       digitalWrite(IN1,HIGH); 

       digitalWrite(IN2,HIGH); 

           

          } 

   if(Error > 0.1) // pump base 

      { 

       analogWrite(ENB,math); 

       digitalWrite(IN3,HIGH); 

       digitalWrite(IN4,HIGH);  

        } 

       else{ 

       analogWrite(ENB,0); 

       digitalWrite(IN3,HIGH); 

       digitalWrite(IN4,HIGH); 

           } 

           break; 

      } 

} 
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 4.  ประวัติการศึกษา 

      ปริญญาโท :  วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมระบบควบคุม 
            จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 

                   ปริญญาตรี : อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีโทรคมนาคม 
     จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 

 5.  สาขาวิชาการที่มีความชํานาญพิเศษ 
- Control System 
- Model , Identification  
- Automata Machine  
- CNC Machine 
- Speed Motor Control 
- Industrial Sensor 
- Inverter Drive 
- Power Electronics circuit 
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