การพัฒนารถเข็นระบบไฟฟ้ าสาหรับผูพ้ ิการขาควบคุมแบบไร้สาย
นายกิตติศกั ดิ์ จิรบุญภิญโญ
นายปรัชญา ทัพเมือง
สาขาวิชาโทรคมนาคม ( เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ ) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

บทคัดย่ อ
งานวิจยั เรื่ อง การวิจยั และพัฒนารถเข็นระบบไฟฟ้ าสาหรับผูพ้ ิการขาควบคุมแบบไร้สายเป็ นงานวิจยั เชิ งพัฒนา มี
จุดมุ่งหมาย เพื่อพัฒนารถเข็นสาหรับผูพ้ ิการขาโดยประยุกต์ใช้งานด้วยการควบคุมแบบไร้สาย ประกอบด้วยชุดควบคุมแบบไร้
สายออกแบบโดยใช้คลื่นความถี่วิทยุ 435 MHz ไปควบคุมส่ วนของรถเข็นซึ่ งออกแบบโดยใช้ มอเตอร์ ไฟฟ้ ากระแสตรงขนาด
12 โวลต์ 15 แอมป์ จานวน 2 ตัว ให้สามารถเดิ นหน้า ถอยหลัง เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาและหยุดได้ ส่ วนแบตเตอรี่ ที่ใช้มีขนาด 12
โวลต์ 15 แอมป์ เช่นกัน จากการทดลองได้ทาการทดสอบประสิ ทธิ ภาพของรถเข็น 3 วิธี คือ 1) ทดสอบหาระยะเวลาการใช้งาน
ต่อการชาร์จแบตเตอรี่ 1 ครั้ง ผลปรากฎว่ารถเข็นสามารถเคลื่อนที่ได้เป็ นเวลา 2 ชัว่ โมง 2) ทดสอบความเร็ วเฉลี่ยการเคลื่อนที่
ของรถเข็น ปรากฎว่ารถเข็นสามารถเคลื่อนที่ได้ดว้ ยความเร็ วเฉลี่ย 0.78 กิโลเมตรต่อชัว่ โมง และ 3) ทดสอบหาประสิ ทธิ ภาพใน
การบรรทุ กน้ าหนักสู งสุ ด ผลปรากฎว่ารถเข็นสามารถบรรทุ กน้ าหนักสู งสุ ดได้ 90 กิ โลกรั ม จากการออกแบบการติ ดตั้ง
แบตเตอรี่ ให้อยูด่ า้ นขวาของรถเข็น ทาให้มีผลต่อการเลี้ยวขวาเนื่องจากน้ าหนักของแบตเตอรี่ ที่มากเกินไป
1. บทนำ
ในปัจจุบนั มีการสร้างนวัตกรรมขึ้นมาใช้งานเพื่อบริ การและตอบสนองสาหรับผูพ้ ิการทางร่ างกายต่างๆ และส่วนใหญ่
ในท้องตลาดและการใช้งานยังไม่พบรถที่ผพู ้ ิการร่ างกายสามารถบังคับได้เองอย่างอิสระ ดังนั้น ผูว้ จิ ยั จึงมีแนวคิดที่จะพัฒนา
รถเข็นผูพ้ ิการให้เป็ นรถเข็นสาหรับผูพ้ ิการที่พร้อมใช้งานทั้งภายในและภายนอกรวมไปถึงสถานที่ต่างๆอย่างสะดวกสบายและ
ปลอดภัยและยังสามารถบังคับคุวบคุมรถเข็นให้เคลื่อนที่ไปจอดแอบในที่ต่างๆได้โดยไม่ตอ้ งอยูก่ บั ตัวรถเข็น

2. โครงสร้ ำงของระบบ

รู ปที่ 3.1 แผนผังการทางานของรถเข็นคนพิการขาระบบ
ไฟฟ้ าควบคุมแบบไร้สาย

*******จ า ก ว ง จ ร จ ะ ใ ช้ แ ร ง ดั น ที่ ข น า ด 12 โ ว ล ต์
กระแสตรง เมื่อจ่ายไฟเข้ามาในวงจรจะต้องผ่านภาควงจร
ลดแรงดันหรื อวงจร Regulator 12 – 5 โวลต์ โดยเมื่อผ่าน
ไอซี 7805 ไฟที่ ได้จะเป็ นแรงดันเท่ากับ 5 โวลต์ และจะ
ผ่าน คาปาซิ เตอร์ เพื่อกลองความถี่แรงดันให้มีความเรี ยบ
ให้มากที่ สุดเมื่อจ่ายออกภาคลดแรงดันไฟ 5โวลต์ จะไป
จ่ายแรงดันให้กบั ไอซี 16F630 โดย ไอซี ตวั นี้ จะทาหน้าที่
รับข้อมูลสัง่ งานจากวงจรภาครับสัญญาณมาที่ขา 4 และทา
หน้าที่จ่ายไฟจากขา 7 , 9 , 10 , 11 , 12 ,13 ไปเข้าที่ขาคอลย์
ของ รี เลย์ ทั้ง 6 ตัว

รถเข็นคนพิการขาระบบไฟฟ้ าสามารถควบคุ ม
และสั่ง งานด้ว ยระบบไร้ ส ายโดยใช้ค ลื่ น ความถี่ ม าเป็ น

2.2 ชุดควบคุมควำมเร็วมอเตอร์ 30 แอมป์

เส้ น ทางการรั บ ส่ ง การสั่ ง งานแทนการใช้ส ายไฟ โดย
ความถี่ที่ใช้อยูท่ ี่ 434 MHz ย่าน UHF เมื่อสั่งงานให้วิ่งไป
ทิศทางต่างๆจากรี โมท สัญญาณจะส่งออกแล้วเข้าไปยังชุด
ภาครับสัญญาณแล้วส่งต่อไปที่ชุดควบคุมมอเตอร์ในแต่ละ
ชุดต่างๆ
2.1 ชุดรับสัญญำณ

รู ปที่ 3.4 วงจรควบคุมความเร็ วมอเตอร์ 30 แอมป์
*******ชุดควบคุมความเร็ วจะทาหน้าที่ ลดและขยายเฟส
ของแรงดันโดยเมื่อมีการปรับ VR1 ไปในทิศทางตามเข็ม
นาฬิกาเท่ากับว่ามีการปรับให้ช่วงเวลาของแรงดันมีความ
กว้างมากขึ้นจนกระทัง่ ถึง 100 Hz ค่าแรงดันที่ได้จากทาง
เอ้าพุท จะได้เท่ากับด้าน อินพุท 12 โวลต์ 15 แอมป์ และ
เมื่ อ ทาการปรั บ VR1 ไปทางทวนเข็ม นาฬิ กาจะเป็ นการ

รู ปที่ 3.2 ชุดรับสัญญาณ ไฟ 12 V

ปรับแรงดันบวกที่เข้าทางขา 3 ของ IC ให้มีค่าแรงดันที่
ต่าลงเพราะเมื่อปรับอีกทางค่าความต้านทางของ VR1 ก็จะ
มากขึ้ น เลื่ อยๆจน มี ค่า ความต้านทานสู ง สุ ดที่ 10 kΩ
ดังนั้นผลที่ได้จากการปรับนั้นจะเป็ นการปรับให้กระแสที่
จ่ายออกนั้นเปลี่ยนแปลงไปจาก 0 – 15 แอมป์ แต่ค่า

แรงดันไฟบวกนั้นยังคงเท่าเดิม สาเหตุเพราะเมื่อคราบเวลา
เปลี่ยนแปลงไปนั้นหมายถึงค่ากระแสที่จ่ายออกทางเอ้าพุท
2.3 ชุดควบคุมมอเตอร์ ที่ 1

มาที่เทอร์ มินอร์ 1 ผ่าน เทอร์ มินอร์ 2 ต่อเข้าที่ ขา ทริ กคอย์
รี เลย์ ที่ รี เลย์ 1 รี เลย์2 รี เลย์3 และ รี เลย์4 อีกขั้วหนึ่ง
*******ดังนั้นเมื่อมีการสั่งงานให้หมุนซ้ายภาครับจะส่ ง
ไฟ 12 โวลต์ เข้ามาที่ชุดควบคุมที่ 1 ที่ ขาอินพุท L ทาให้มี
ไฟ 12 โวลต์ ไหลไปทริ กที่คอย์รีเลย์ 1 และ 2 รี เลย์ 1 , 2
ทางานพร้อมกันไฟที่เข้ามารออยูท่ ี่ขา C สามารถไหลผ่าน
ออกขา NC เพื่อไหลต่อไปเข้าที่มอเตอร์ ขวาทางาน และ
เมื่อสัง่ ขวาก็มีการทางานที่เหมือนกันกับแบบสัง่ ซ้ายต่างกัน
ที่ซา้ ยเป็ น รี เลย์ 1 กับ 2 แต่ขวาเป็ น รี เลย์ 3 กับ4 นั้นเอง
2.4 ชุดควบคุมมอเตอร์ ที่ 2

รู ปที่ 3.10

วงจรภาคชุดควบคุมมอเตอร์ที่ 1

*******หลักการทางานของชุดควบคุมกล่องที่ 1 เป็ นชุด
ควบคุมการหมุนมอเตอร์ตามการสั่งงานจากรี โมท เมื่อเปิ ด
สวิทช์ระบบไฟในรถแล้วจะมีแรงดันขนาด 0 – 12 โวลต์ ที่
ถูกจ่ายแรงดันมาจากภาคควบคุมความเร็ วมอเตอร์ หรื อที่
เรี ยกว่า วงจร PWM เข้าที่ขา 12 โวลต์ และไฟที่เป็ นลบจะ
เข้าที่ข้ วั 0 V จากนั้นแรงดันจะไหลผ่านขั้วต่อ เทอร์ มินอร์
ที่ 1 และเข้าที่เทอร์ มินอร์ 2 แล้วจะแยกออกเป็ น 2 ทางต่อ
ขั้ว โดยไฟบวก 12 โวลต์ เข้าที่ ข้ วั C ของ รี เลย์1 และ
รี เลย์3 ส่ วนไฟที่เป็ นลบ 0 V ไหลแยกไปเข้าที่ข้ วั C ของ
รี เลย์2 และ รี เลย์4
*******Input R และ Input L เป็ นแรงดันไฟขนาด 12
โวลต์ ที่ ส่ ง ออกมาจากชุ ด ภาครั บ สัญ ญาณเมื่ อ รี โ มทสั่ ง
ทิ ศ ทางมายัง ภาครั บ ภาครั บ จะส่ ง ไฟ 12 โวลต์ ออกทาง
รี เลย์6 คือกดสั่งซ้าย และออกทาง รี เลย์5 คือกดสั่งขวา
จ่ายแรงดันไฟเข้าไปผ่านที่เทอร์ มินอร์ 1 แล้วผ่านเข้า เทอร์
มินอร์ 2 โดยที่ input L นั้นไปต่อเข้าที่ขาทริ กคอย์รีเลย์ ที่
รี เลย์1 และ รี เลย์2 InputR ทาการต่อเข้าที่ขาทริ กคอย์
รี เลย์ ที่ Relay3 และ Relay4 จากนั้นนาเอากราวด์ที่ต่อเข้า

รู ปที่ 3.11 วงจรชุดควบคุมที่ 2 (เดินหน้า)
*******จ่ายแรงดันไฟ 12 โวลต์ และ แรงดัน 0 โวลต์ เข้า
ที่ขา C ของ รี เลย์ 1 และป้ อนไฟ 0 โวลต์เข้าที่ขา C รี เลย์
2 ต่อแรงดันไฟที่อินพุทเข้า PWM 12 V เข้าที่ขา C ของ
รี เลย์ 3 และ ต่อแรงดัน PWM 0 V ทางอินพุทเข้าที่ขา C
ของ รี เลย์ 4 เมื่อมี แรงดันไฟ 12 โวลต์ เข้าทาง Input F
แรงดันและกระแสจะไหลไปทริ กที่ขาคอย์ของ รี เลย์ 3 กับ
4 ดังนั้น รี เลย์จะอยู่ในสถาวะทางานมีการเหนี่ ยวนาทาให้
Output หน้าสัมพัส C กับ NO ต่อกัน กระแสและ
แรงดันไฟจาก รี เลย์ 3 จะไหลไปที่ ข้ วั F 12 V และ
แรงดันไฟ 0 V จากรี เลย์ 4 จะไหลไปที่ข้ วั ของ Output F

0 V และอีกส่ วนหนึ่ งถ้ามีแรงดันไฟ 12 โวลต์ เข้าทาง
Input B แรงดันจะไหลผ่านไปที่ขาคอย์ของรี เลย์ 1 กับ 2
ทาให้รีเลย์ท้ งั 2 ทางานหน้าสัมพัสต่อกันไฟแรงดัน 12
โวลต์ จะไหลผ่านออกไปที่ข้ วั Out B 12 V และ ไฟ 0 V
จะไหลผ่านออกไปที่ข้ วั Out B 0V จากนั้นจะเชื่ อมต่อขา
Out B 12V และ Out B 0V เข้ากับชุดควบคุมย่อยเพื่อ
ควบคุมการสั่งงานและจ่ายแรงดันให้กลับ มอเตอร์ โดยชุด
ควบคุ มย่อยนี้ จะเป็ นตัวจ่ ายแรงดันแบบกลับกันกับแบบ
จ่ายแรงดันเดินหน้า ชุดควบคุมย่อยมีลกั ษณะวงจรดังนี้
2.5 ชุดควบคุมย่ อย (ถอยหลัง)

รู ปที่ 3.12 ชุดควบคุมย่อย (ถอยหลัง)
*******รี เลย์ 12V / 10A : ใช้เป็ นอุปกรณ์ สวิทช์ชิ่ง ในการ
ตัดต่อควบคุมการจ่ายแรงดันไปยังมอเตอร์ ใช้ไฟเลี้ยงคอย์
รี เลย์ 12 V และขา C เป็ นขา in ใช้ต่อแรงดัน 12V
กระแสที่ 15 A และขา no เป็ นขา Output เมื่อคอย์ รี เลย์
ถูกป้ อนแรงดัน 12V ขดลวดจะเกิ ดการเหนี่ ยวนาทาให้
หน้าสัมพัส C ต่อกับหน้าสัมพัส NO แรงดันจากขา C จึง
ไหลผ่านออกขา NO โดยสาเหตุที่เลือกใช้เพราะมีความ
ไวในการเปลียนหน้าสัมผัสจากการเหนี ยวนาเร็ วประมาณ
0.5 วินาที

2.6 ชุดส่ งสัญญำณหรือรีโมทไร้ สำย

รู ปที่ 3.13 ชุดส่งสัญญาณหรื อรี โมทไร้สาย
*******การทางานของชุ ดส่ งสัญญาณนั้นเมื่ อทาการกด
สัง่ งานเดินหน้าถอยหลังหรื อซ้าย ขวา จะเป็ นการกดไห้ไฟ
แรงดัน 5 โวลต์ ไหลลงกราวด์ทาให้สถานะของขานั้นตาม
คาสัง่ ที่เป็ นลอจิกสูงก็กลายสถานะเป็ น Low แล้วคาสั่งใน
ไอซี 16F630 จะส่ งสัญญาณความถี่ 434 MHz พร้อม
รหั ส ผ่ า นต่ อ ไปที่ ภ าคส่ ง สั ญ ญาณความถี่ แล้ว กระจาย
สัญญาณออกเป็ นลักษณะคลื่นอนาล๊อค โดยแต่ละสวิทช์ที่
กดส่ งไปนั้นจะมีรหัส 6 หลักที่ ต่างกัน ยกตัวอย่าง กดปุ่ ม
เดินหน้าเป็ นปุ่ มเลข 3 สัญญาณที่ส่งไปนั้นเมื่อถึงภาครับจะ
อ่านรหัสออกเป็ น 001101 หรื ออาจจะตั้งค่ารหัสไว้ในแบบ
บิต ต่างๆ ตามต้องการแต่ภาคส่ งกับภาครับต้องตรงเข้าใจ
กัน
*******วงจรชุดส่ งสัญญาณควบคุมนี้ ใช้แรงดันไฟที่ 5
โวลต์ กระแสตรง ดังนั้นในภาคส่ งจะมีวงจรแปลงแรงดัน
จากแหล่งจ่ายไฟ 12 โวลต์ ผ่าน คาปาซิ สเตอร์ 1000 µF 16
V ต่ อ ขนาน 2 ตัว และไหลผ่ า นเข้า ขา In ของ
ทรานซิ สเตอร์ 7805 และออกที่ขา out เป็ นแรงดันไฟ 5
โวลต์ แต่ในที่ น้ ี แรงดันอาจไม่ค่อยสมบู รญ์ จึ งใช้คาปาซิ
สเตอร์ 100 µF และ 0.1 µF ขนาด 16 V ต่อขนาน 2 ตัวเพื่อ
ทาให้แรงดันเรี ยบสุ ดๆที่แรงดัน 5 V กระแสตรงและส่ ง
ต่อไปวงจรภาคส่งสัญญาณต่อไป
***

3. ผลกำรทดลอง
จากการทดลองการวิง่ ของรถเข็นคนพิการขาระบบ
ไฟฟ้ านั้น ในการวิ่งที่มีประสิ ทธิ ภาพควรวิ่งในพื้นผิวเรี ยบ
ยกเว้น พื้น หิ นขัด และ พื้นกระเบื่องผิวเรี ยบ เพราะในการ
ขับเคลื่อนบางจังหวะล้อจะเกิดการฟรี ตวั ของล้อรถ และทิศ
ทางการวิ่งจะผิดเพี้ยนเล็กน้อย เนื่ องจากตัวรถมี น้ าหนัก
มากและมีการบรรทุกน้ าหนักในระดับต่างกัน สามารถวิ่ง
ตามตารางทดสอบที่ 4.1 และ 4.2
ตารางที่ 4.1 ทดสอบระยะเวลาการใช้พลังงานแบตเตอรี่ ใน
เกณท์น้ าหนักต่างๆ

น้ าหนัก
(กิโลกรัม)
60
70
80
90

ระยะเวลาการใช้พลังงาน
แบตเตอรี่ (นาที)
30
60
90 120
A
A
A
B
A
A
B
B
หมายเหตุ :
A
A
B
C
A
A
B
C
D
C =
ความเร็ วช้าลงมาก
D =
ไม่สามารถเคลื่อนที่ได้

4. สรุปผลกำรทดลอง

ตารางที่ 4.2 ทดสอบอัตราความเร็ วในการเคลื่อนที่ต่อ
ระยะทางในแต่ละน้ าหนัก
อัตตราความเร็ วในการเคลื่อนที่ตอ่
ระยะทาง (นาที)
น้ าหนัก
(กิโลกรัม) ในระยะ 5
เมตร
60
70
80

0.03
0.13
0.92

ในระยะ
455 เมตร

ในระยะ
500 เมตร

22.27
26.91
31.61

24.7
33.96
42.47

อัตตรา
ความเร็ ว
รวมใน
1
กิโลเมตร /
ชัว่ โมง
0.47
0.61
0.75

*******ในการทดสอบกาวิ่ ง ของรถ ในน้ าหนั ก 60
กิ โ ลกรั ม สามารถวิ่ง ได้ 2 ชั่ว โมง โดยประมาณมี ค วาม
ต้องการของกระแสอยูท่ ี่ 7.3 แอมป์ จากแบตเตอรี่ ท้ งั หมด
15 แอมป์ โดยถ้าน้ าหนักที่เพิ่มมากขึ้นก็มีผลให้มอเตอร์ มี
ความต้องการของกระแสมากขึ้นตามกันไป และความเร็ วก็
จะลดลงตามค่าน้ าหนักที่เพิ่มขึ้นเช่นกัน การเคลื่อนที่ ของ
รถจะผิดเพี้ยนในเรื่ องทิศทางเล็กน้อยมีผลจากน้ าหนักของ
=
ความเร็ วปกติ
รถที่ไม่เท่ากัน เนื่ องด้วยแบตเตอรี่ ถูกติดตั้งไว้ทางขวาของ
B =
ความเร็ วช้าลงเล็กน้อย
รถทาให้การหมุนของรถผิดเพี้ยนไปแต่ไม่มากและการวิ่ง
ตรงจะแถออกข้างนิ ดหน่ อยในช้วงแรกหลังจากการเลี้ยว
เพราะล้อ อิสระด้านหน้าข้างขวามีการกดทับจากน้ าหนัก
รถมากกว่าข้างซ้ายทาให้การหมุนตั้งองศาล้อในทางการวิ่ง
ล่าช้ากว่าข้างซ้ายมีผมทาให้การเคลื่อนที่ วิ่งไปข้างหน้าแถ
ขวา หรื อซ้าย ในช่วงแรกๆ

ในการพัฒนาและสร้างโครงงานวิจยั ขึ้นมานั้นใช้
ชื่อโครงงาน รถเข็นคนพิการขาระบบไฟฟ้ าควบคุมแบบไร้

สายขึ้นมานั้น มีวตั ถุประสงค์เพื่อช่วยแก้ไขปั ญหาในการ
เดิ นทางของคนพิการในการที่ จะไปในทางใกล้ๆและใกล
ได้อย่างสะดวกสบายและ ตอบสนองความปราถนาที่ คน
พิการขาอยากมีการใช้ชีวิตที่ เทียบเท่าหรื อใกล้เคียงกับคน
ปกติให้มากที่ สุด และมีราคาที่ ไม่แพงมากจนเกิ นไป โดย
การทาโครงงานวิจยั ชิ้นนี้ ทาให้ได้รับรู ้ถึงระบบการทางาน
ของการควบคุมกลไกต่างรวมไปถึง ความต้องการของคน
พิการขาในความเป็ นจริ งในปั จจุบนั ลักษณะในการควบคุม
บังคับทิ ศทางการเคลื่อนที่ ทาได้ง่ายโดยการใช้สวิทช์โยก
บังคับทิศทางแบบไร้สาย ไกลได้ถึง 16 เมตร
*******ในการทดสอบการทางานของรถเข็นระบบไฟฟ้ า
สาหรั บ คนพิ ก ารขาได้ท าการทดสอบโดย ทดลองการ
ควบคุมขับเคลื่อนรถเข็นไปในทิ ศทางต่างๆ ทั้ง เดิ นหน้า
ถอยหลัง เลี้ ย วซ้า ย และขวา ได้จ ริ ง ทดสอบขับ เคลื่ อ น
รถเข็นวิง่ ไปบนพื้นที่ราบเรี ยบและทดสอบการเคลื่อนที่ข้ ึน
ทางเนิ น ราบประมาณ 25 อาศา ทดสอบสมรรถนะของ
พลัง งานแบตเตอรี่ ว่า ใช้ไ ด้น านถึ ง 2 ชั่ว โมงหรื อ ไม่
ทดสอบจ าลองเหตุ ก ารณ์ ว่า ตนเองเป็ นคนพิ ก ารขาแล้ว
สามารถควบคุมการขับเคลื่อนไปในที่ต่างๆได้จริ ง

*******ผลจากการทดลองนั้ นได้ บ่ ง บอกให้ ท ราบว่ า
รถเข็นคนพิการขาระบบไฟฟ้ า ชิ้นนี้ สามารถขับเคลื่อนไป
บนพื้นที่ราบเรี ยบหรื อครุ คระน้อยได้ดี สามารถควบคุมการ
ขับเคลื่อนไปในทิศทางทั้งเดินหน้า ถอยหลัง เลี้ยวซ้าย และ
ขวาได้ จ ริ งโดยไม่ มี ปั ญ หา สามารถใช้ พ ลัง งานจาก
แบตเตอรี่ ในการเคลื่ อนที่ ไ ปในที่ ต่ า งๆได้ย าวนานถึ ง 2
ชัว่ โมง ที่ น้ าหนัก 30 ถึง 80 กิ โลกรัม และคนพิการขา
สามารถนั่งและท าการควบคุ ม การขับ เคลื่ อนรถเข็น คน
พิการขาแบบไร้สายได้จริ งโดยไม่มีปัญหา
5. ข้ อเสนอแนะ
เพิ่มระบบควบคุมการจ่ายแรงดันด้วยระบบแบบ
ปรับเปลี่ยนค่าได้เพื่อลดกระแสขณะออกตัวจะได้ไม่
กระชาก เช่น การควบคุมแบบ PID CONTROL , FUZZY
LOGIC , NEURAL NETWORK ฯลฯ
เพิ่มระบบความปลอดภัยด้วยระบบแบอัตโนมัติ
เพื่อป้ องกันการชนในขณะที่ผใู ้ ช้ไม่ระวัง เช่น ระบบ
ตรวจจับสิ่ งกีดขวางอัตโนมัติ ระบบเบรกอัตโนมัติ ฯลฯ

