เครื่องส่ งลูกปิ งปอง
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สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
บทคัดย่ อ
งานวิจัยเรื่ อง เครื่ องส่ งลู กปิ งปอง เป็ นงานวิจัยเชิ งทดลอง มี วตั ถุประสงค์เพื่ อสร้ างเครื่ องส่ งลูกปิ งปอง
ที่จะทาการส่งลูกปิ งปองได้ท้ งั แบบสัง่ ด้วยมือ และแบบอัตโนมัติ ประกอบด้วย ไมโครคอนโทรเลอร์เป็ นตัวควบคุมการ
ทางานของระบบ ส่วนอินพุตจะรับค่าสัญญาณจากเซนเซอร์ ในการตรวจนับลูกปิ งปองผ่านเมนูสวิทช์เพื่อทาการ
ป้ อนข้อมูลเข้าสู่ หน่วยประมวลผล จากนั้น ส่ งข้อมูลออกเอาต์พุตเพื่อไปสั่งงานมอเตอร์ ไฟฟ้ ากระแสตรงให้ส่ง
ลูกปิ งปองไปยังเป้ าหมาย โดยแสดงผลการทางานที่จอ แอลซี ดี ซึ่ งในงานวิจยั นี้ ได้จาแนก การทดลองออกเป็ น
3 การทดลอง คือ การวัดหาระยะการส่งลูก ครั้งละ 1 ลูก จานวน 42 ครั้ง การหาค่าเฉลี่ยในการส่ งลูกปิ งปอง ครั้งละ 1 ลูก
จานวน 44 ครั้ง และการหาค่าประสิ ทธิ ภาพการส่ งลูกปิ งปองไปในบริ เวณที่กาหนด ครั้งละ 100 ลูก จานวน 10 ครั้ง
จากผลการทดลอง พบว่า ค่าเฉลี่ยของระยะการส่ งลูกปิ งปองอยู่ที่ 381.9 เซนติเมตร ค่าเวลาเฉลี่ยที่ใช้ในการส่ ง
ลูกปิ งปองเท่ากับ 1.76 วินาทีต่อลูก และค่าประสิ ทธิภาพการส่งลูกปิ งปองไปในบริ เวณที่กาหนด มีค่าความถูกต้อง
ร้อยละ 70.9
1. บทนำ
เนื่ องจากปั จจุ บั น กี ฬาเทเบิ ลเทนนิ ส
ในประเทศไทยได้รับความนิ ยมเป็ นอย่างมาก และ
มี นั ก กี ฬาจ านวนมากที่ ต ้ อ งการก้ า วไกลไปสู่
ระดับ ประเทศ จึ ง จ าเป็ นต้อ งอาศัย การฝึ กซ้อ ม
อย่างหนัก แต่ในบางครั้งไม่มีผูฝ้ ึ กสอน หรื อคู่ซอ้ ม
นักกีฬาจึ งไม่สามารถฝึ กซ้อมให้เหมือนสถานการณ์
จริ งได้ ทางคณะผู ้จัดท าจึ งคิ ดประดิ ษฐ์ เครื่ องส่ ง
ลู ก ปิ งปอง เพื่ อ อ านวยความสะดวกแก่ นั ก กี ฬ า
ซึ่ ง จะท าให้ช่ ว ยแบ่ ง เบาภาระครู ผู ้ส อนได้ และ
เครื่ องส่ ง ลู ก ปิ งปองนี้ ยัง ท าให้ นั ก กี ฬ าสามารถ
ฝึ กซ้อมด้วยตัวเองโดยไม่ ต ้องอาศัยคู่ ซ้อม ท าให้
ประหยัดบุคลากรที่เป็ นคู่ซอ้ มได้

ด ัง นั้ น งานวิ จั ย แ ล ะ ท ด ล อ ง นี ้ จ ึ ง มี แ น ว คิ ด
แก้ปั ญ หา โดยจัด ท าเครื่ องส่ ง ลู ก ปิ งปองโดย
สามารถที่จะทาการส่งลูกปิ งปองได้ท้ งั แบบสัง่ ด้วยมือ
(Manual) และ แบบอัตโนมัติ (Automatic) เพื่อช่วยให้
การฝึ กซ้อมได้มีประสิ ทธิภาพยิง่ ขึ้น
2. โครงสร้ ำงของระบบ
เครื่ องส่งลูกปิ งปองที่ออกแบบมีลกั ษณะ
และคุ ณสมบัติ ที่ สาคัญ คื อ การประมวลผลด้ว ย
ไมโครคอนโทรลเลอร์ ตระกูล PIC ของบริ ษ ัท
ไมโครชิ พ ซึ่ งท าหน้า ที่ เป็ นหน่ ว ยประมวลผล
กลางคอยควบคุม และจัดการระบบที่มีการเชื่อมต่อ
ทั้ งที่ เป็ นอิ น พุ ต เอาต์ พุ ต และการแสดงผล
องค์ ป ระกอบหลั ก ของเครื่ องส่ งลู ก ปิ งปอง
ประกอบด้วยหน่ วยประมวลผลหลักทาหน้าที่ ตวั
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ตรวจจับรับข้อมูลเข้าเพื่อตรวจสอบสถานะในการ
ทางานต่าง ๆ เช่ น ตัวตรวจจับสถานะลูกปิ งปอง
เคลื่อนสู่ ช่องยิง เป็ นต้น ส่ วนควบคุมเอาต์พุต เช่น
มอเตอร์โหลด และมอเตอร์ส่งลูกปิ งปอง ส่ วนที่ทา
หน้าที่เป็ นอินพุตแบ่งเป็ น 2 ส่ วน คือ สวิทช์แบบเท้า
สัมผัส และเมนู สวิทช์สาหรับเลือก และเปลี่ยนแปลง
ค่าการทางานต่าง ๆ ด้วยการแสดงผลผ่าน แอลซี ดีโดย
เครื่ องส่ งลู ก ปิ งปอง จะประกอบด้ ว ย หน่ วย
ประมวลผลหลัก ส่ ว นแสดงผลด้ว ย แอลซี ดี
เอาต์ พุ ต เช่ น มอเตอร์ โ หลดและมอเตอร์ ส่ ง
เซนเซอร์ ค วบคุ ม จัง หวะการท างาน อิ น พุต เช่ น
สวิทช์แบบเท้าสัมผัส และเมนูสวิทช์

2.2 กำรออกแบบเครื่องยิงลูกปิ งปอง
การออกแบบบล็อกการทางานของเครื่ องส่ ง
ลู กปิ งปอง แบ่ งการท างานของบล็อกไดอะแกรมได้
ดังนี้ คือ ส่ วนประมวลผล ส่ วนอินพุต ส่ วนเอาต์พุต
ส่วนแสดงผล (Display LCD) และแหล่งจ่ายกาลังงาน

dsPIC

5VDC

ถังบรรจุลูกปิ งปอง

ตัวตรวจจับลูก

ส่วนแสดงผล

กระบอกส่ ง

เมนูสวิทช์

มอเตอร์
และล้อส่ งลูก
มอเตอร์โหลดลูก

12VDC

สวิทช์ ปิ ด/เปิ ด

รู ปที่ 2.2 บล็อกไดอะแกรมการทางาน
2.3 ส่วนประมวลผล

กล่อง
ควบคุม
การทางาน

รู ปที่ 2.1 ส่วนประกอบและโครงสร้างของระบบ

รู ป ที่ 2.2 แสดงวงจรไมโครคอนโทรลเลอร์
ส่วนควบคุมหลัก
รู ปที่ 2.1 โครงสร้างเครื่ องส่งลูกปิ งปอง
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2.3 สวิทซ์รับข้อมูล
ส่ วนรับค่าเมนู สวิตช์ จะใช้เพื่อเซทค่า
และเปลี่ ยนแปลงค่าการทางาน และส่ งต่อไปให้
ส่ ว นประมวลผลหลัก ทราบและเปลี่ ย นแปลงค่ า
การทางานต่าง ๆ ซึ่งเมนูสวิตช์ประกอบด้วย 4 เมนู
สวิทช์ดว้ ยกัน
DOWN

UP

MENU

2.5 สวิทซ์แบบเท้าสัมผัส
วงจรส่ ว นรั บค่ าค าสั่งสวิท ซ์แ บบเท้า
สัมผัสวงจรส่ วนรับค่าคาสั่งสวิทซ์แบบเท้าสัมผัส
ท าหน้ า ที่ เ ป็ นตั ว รั บ ค่ า การสั่ ง งานเพื่ อ ส่ งให้
ไมโครคอนโทรลเลอร์ ทราบว่ามี การสั่งงานและ
จะประมวลผลโดยทางานตามคาสั่งที่ ได้ต้ งั ค่าไว้
นั้นก็คือ รู ปแบบในการส่งลูกปิ งปองนั้นเอง

ENTER

รู ปที่ 2.3 สวิทซ์รับข้อมูล
2.4 วงจรสวิตซ์รับข้อมูล หรื อ เมนูสวิตซ์
การเชื่อมต่อกับไมโครคอนโทรลเลอร์
โดยใช้สวิตช์ขบั บิตของไมโครคอนโทรลเลอร์ เป็ น
วงจรถู ก ต้อ งตามทฤษฎี คื อ จะมี ต ัวต้านทาน
10KΩ ต่ออยูก่ บั แหล่งจ่าย (5V) ขณะที่สวิตช์ยงั ไม่
ถูกกดอินพุตจะเป็ น HIGH ตัวต้านทานนี้ เรี ยกว่า
ตัวต้านทานพูลอัพ (pull-up resister) กระแสอินพุต
ของไมโครคอนโทรลเลอร์ ขณะที่ อิ น พุต เป็ น
HIGH ต้อ งการกระแสเพี ย ง 20A ดัง นั้นจะมี
ระดับแรงดันปรากฏบนขาอินพุตน้อยกว่าแรงดัน
จากแหล่งจ่าย (5V) เพราะว่าจะมีแรงดันส่ วนหนึ่ ง
ตกคร่ อมบนตัวต้านทานพูลอัพ

รู ปที่ 2.5 วงจรสวิทซ์แบบเท้าสัมผัส
2.6 วงจรส่วนแสดงผล
วงจรส่ วนแสดงผลด้วย แอลซี ดี ส่ วน
แสดงผลหน้า ที่ แ สดงค่ า ผลจากการท างาน เช่ น
แสดงเมนู และการปรับเปลี่ยนค่าต่าง ๆ ของเครื่ อง
ยิงลูกปิ งปอง

รู ปที่ 2.4 วงจรสวิตซ์รับข้อมูล หรื อ เมนูสวิตซ์
รู ปที่ 2.6 วงจรส่วนแสดงผล
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รู ปที่ 2.7 วงจรส่วนแสดงผล
2.7 วงจรส่วนควบคุมการโหลดลูกปิ งปอง
คุณสมบัติทวั่ ไปของบอร์ ด ET-OPTO
DC MOTOR DRIVER 6-24V/5A
- ใช้ มอสเฟ็ ท ทาหน้าที่เป็ นตัวขับ
สามารถใช้ขบั มอเตอร์ ไฟฟ้ ากระแสตรง ได้ต้ งั แต่
6V จนถึง 24V ที่กระแส 5 Amp โดยประมาณ
- แบ่งแหล่งจ่ายไฟเลี้ยงบอร์ ดออกเป็ น
2 ชุด คือแหล่งจ่าย DC 5 V สาหรับไอซี และแหล่งจ่าย
DC 6V-24 V สาหรับเลี้ยงมอเตอร์ ไฟฟ้ ากระแสตรง
โดยตรง
- ใช้ อ อปโ ต้ เ ป็ นตั ว แ ยกกร าวด์
ระหว่างแหล่งจ่ายไฟทั้ง 2 ชุด เพื่อป้ องกันความ
เสี ยหายของอุปกรณ์บนบอร์ด
- สามารถควบคุมความเร็ ว มอเตอร์
ไฟฟ้ ากระแสตรงด้วยสัญญาณพัลส์วิดท์ ได้จาก
บอร์ ดโดยตรง หรื อจะเลือกส่ งสัญญาณพัลส์วิดท์
จากภายนอกบอร์ดเข้ามาควบคุมความเร็ วได้
- สามารถเปลี่ ย นทิ ศ ทางการหมุ น
ของมอเตอร์ ไฟฟ้ ากระแสตรงได้จาก SW. LEFT
และ SW. RIGHT ที่ต่ออยู่บนบอร์ ด และมีข้ วั
สาหรับต่อสวิตช์จากภายนอกบอร์ ดเข้ามาควบคุม
แทนสวิตช์บนบอร์ดก็ได้
- มี ขั้วต่อ 5 ขา สาหรับใช้ต่อกับ
ไมโครคอนโทรลเลอร์ เพื่ อใช้ส่ งสั ญญาณจาก
ภายนอกมาควบคุมทิศทาง และความเร็ วการหมุนของ
มอเตอร์ไฟฟ้ ากระแสตรงได้โดยตรง

ลักษณะของบอร์ ด ET-OPTO DC
MOTOR DRIVER 6-24V/5A แสดงดังรู ปที่ 3.16
วงจรควบคุมมอเตอร์ น้ ี จะใช้ทาหน้าที่ ควบคุมการ
ทางานของมอเตอร์โหลดลูกปิ งปอง ซึ่ งจังหวะการ
โหลดลูกจะอาศัยความเร็ วรอบเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย
(สถานะในการทางานของไมโครคอนโทรลเลอร์
“1. คื อ HIGH และ “0” คื อ LOW) เมื่ อ ท าการ
เชื่ อ มต่ อ ขาสั ญ ญาณเรี ยบร้ อ ยแล้ว ในการเขี ย น
โปรแกรมผูใ้ ช้สามารถส่ งสัญญาณมาควบคุมการ
หมุนของ มอเตอร์ ไฟฟ้ ากระแสตรง ได้ตามตาราง
ด้านล่าง ให้สังเกตว่า ในการป้ อน พัลส์วิดท์
ควบคุมความเร็ วของมอเตอร์ น้ นั จะต้องป้ อนเข้าที่
ขา ENA ถ้าหากไม่ตอ้ งการควบคุมความเร็ วและ
ยังคงให้มอเตอร์ หมุนทางานได้ที่ความเร็ วเต็ม ที่
จะต้ อ งก าหนดให้ ข า ENA เป็ น 1
ไว้เสมอ ถ้าขา ENA เป็ น 0 เมื่อไหร่ มอเตอร์ ก็จะ
ไม่หมุน หรื อ หยุดหมุนตามตาราง ดังนี้
ขำควบคุม
สถำนะ
(ENA/PWM)
0
1
1

ขำบังคับ
ทิศทำง 1
(DIR1)
X
0
0

ขำบังคับ
ทิศทำง 2
(DIR2)
X
0
1

1

1

0

1

1

1

สถำนกำรณ์
ทำงำนของ
มอเตอร์
SLOW STOP
SLOW STOP
ROTATE
RIGHT
ROTATE
LEFT
FAST STOP
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2.8 วงจรบอร์ดขับมอเตอร์

รู ปที2่ .8 วงจรบอร์ดขับมอเตอร์
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2.9 วงจรตรวจสอบลูกปิ งปอง
จะใช้แอลอี ดีอินฟราเรดความยาวคลื่ น
940nm เบอร์ TOIR-30A94CXAA และตัวรับใช้โฟโต้
ทรานซี สเตอร์ เบอร์ TOPS-030TB2 ในที่ น้ ี +VDD
คื อ +5VDC โฟโต้ ท รานซิ สเตอร์ จะสั่ ง การ
ไมโครคอนโทรลเลอร์ โดยมีทรานซิ สเตอร์ จะทา
หน้าที่ เป็ นสวิทช์ชิ่ งควบคุ มสถานะทางอิ นพุตของ
ไมโครคอนโทรลเลอร์ โดยมีน็อตเกท ทาหน้าที่กลับ
สภาวะก่อนเข้าอินพุตไมโครคอนโทรลเลอร์ เมื่อไม่มี
แสงตกกระทบขา B (แรงดันอินพุต มีค่าต่ามาก หรื อ
เป็ น 0V) จะทาให้ ทรานซีสเตอร์หยุดนากระแส (ขา C
และ E จะเปิ ดวงจร) สถานะก็จะเป็ น HIGH (LOW เมื่อ
ผ่านน็อตเกท) แต่ถา้ มีแสงตกกระทบขา B (แรงดัน
อินพุตมีค่ามากขึ้น) จนมีกระแสไบแอสตรงระหว่างขา
B และ E ทรานซี สเตอร์ จะนากระแส (ขา C และ E ต่อ
วงจร) ทาให้สถานะเป็ น LOW (HIGH เมื่อผ่าน
น็อตเกท)

รู ปที่ 2.9 วงจรตรวจสอบลูกปิ งปอง

2.10 แหล่งจ่ายกาลังงาน
สามารถแบ่งออกได้ 2 ส่วนด้วยกัน คือ
ส่ วนแหล่งจ่ายไฟหลัก และแหล่งจ่ายไฟรองส่ วน
แหล่งจ่ายไฟหลัก คือ แหล่งจ่ายกาลังงานที่รับกาลัง
งานไฟฟ้ าจากไฟ 220 VAC แล้วผ่านหม้อแปลงไฟฟ้ า
เพื่ อ ลดระดั บ แรงดั นลงมา แหล่ งจ่ ายไฟรอง คื อ
แหล่ งจ่ ายก าลังงานบอร์ ดไมโครคอนโทรลเลอร์
(dsPIC) ทาหน้าที่ แปลงแรงดันจากแหล่งจ่ ายไฟหลัก
ให้ลงมาอยู่ในระดับแรงดันที่ ไมโครคอนโทรลเลอร์
และบอร์ ดควบคุมต่าง ๆ ต้องการ วงจรแสดงดังรู ปที่
3.23 ที่อินพุต VIN1= 7-20VAC/DC จะรับกาลังงานจาก
วงจรหลักดังรู ปที่ 3.22 ที่พอร์ ต 12 VDC To DSPIC
BOARD
2.10 กำรทำงำนส่ วนของซอร์ ฟแวร์
ไดอะแกรมการทางานของโปรแกรมซึ่ ง
ประกอบด้วย ฟั งก์ชนั่ การทางานหลัก และแบ่ง เป็ น
โปรแกรมฟังก์ชนั่ การทางานย่อยอีกสองฟังก์ชนั่ คือ
ส่ วนฟั งก์ชนั่ การทางานแบบบังคับด้วยมือ (Manual)
และแบบอัตโนมัติ (Automatic) โปรแกรมฟังก์ชนั่ การ
ท างานหลัก คื อ ฟั งก์ ชั่นการท างานส่ วนเมนู การ
ทางานหลักของโปรแกรมซึ่ งจะรวบรวม ฟังก์ชนั่ เมนู
การใช้งานทั้งหมดไว้ เช่ น ฟั งก์ชั่นการทางานแบบ
บังคับด้วยมื อ (Manual) ฟั งก์ชั่นการท างานแบบ
อัตโนมัติ (Automatic) และฟังก์ชนั่ การทดสอบซึ่งใน
การทางานนั้นจะใช้เมนู Menu เป็ นตัวเปลี่ยนแปลง
ฟังก์ชนั่ การทางาน และเมื่อเลือกฟังก์ชนั่ ที่ตอ้ งการได้
แล้วจะใช้เมนู Enter เป็ นตัวยืนยันเพื่อเข้าทางานใน
ฟังก์ชนั่ นั้น ๆ และหากต้องการออกจากฟังก์ชนั่ การ
ทางาน ที่ ทางานอยู่สามารถใช้เมนู คาสั่ง Menu เพื่อ
ออก เช่ นเดิ มหากต้องการเปลี่ ยนเมนู ฟั งก์ ชั่นการ
ทางานก็ให้กดเมนู Menu ไปเรื่ อย ๆ จนกว่าพบเมนูที่
ต้องการใช้งาน
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2.11 ฟังก์ชนั่ การทางานหลัก

2.12 ฟังก์ชนั่ การทางานส่วน Manual
โปรแกรมฟั งก์ชั่นการทางาน Manual
ซึ่งการทางานจะเริ่ มตั้งแต่เข้าสู่ โหมด เมนู Manual
และผ่านคียส์ วิทซ์ Enter เพื่อยืนยันการเข้าใช้งาน
โหมด Manual ในเมนู Manual นี้ จะมี การแบ่ ง
ฟั งก์ชั่นการใช้งานออกเป็ น 2 ฟั งก์ชนั่ คือ โหมด
Play และ Setting โดยโหมด Play นั้นใช้สาหรับ
สั่งงานให้เครื่ องทางานยิงลูกปิ งปอง ส่ วนโหมด
Setting นั้นใช้สาหรับตั้งค่าจานวนลูกที่จะส่ง

“ Table Tennis
Ball Machine ”

“Menu”
Menu

Manual

------<MODE>-----Manual

MENU

Manual
“Menu”

Manual
Play = XXX Balls

Menu

Enter/Foot SW
MENU

Auto
Manual
SETTING

“Menu”
MENU

รู ปที่ 2.11 ฟังก์ชนั่ การทางานหลัก

Menu

main

รู ปที่ 2.12 ฟังก์ชนั่ การทางานส่วน Manual
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2.13 ฟังก์ชนั่ การทางานส่วน Automatic
โปรแกรมฟังก์ชนั่ การทางาน Automatic
ซึ่ งการทางานจะเริ่ มตั้งแต่เข้าสู่ โหมด เมนู Auto และ
ผ่านคียส์ วิทซ์ Enter เพื่อยืนยันการเข้าใช้งานโหมด
Auto ในเมนู Auto นี้ จะมีการแบ่งฟังก์ชนั่ การใช้งาน
ออกเป็ น 2 ฟั งก์ชนั่ คือ โหมด Play และ Setting โดย
โหมด Play นั้นใช้สาหรับสั่งงานให้เครื่ องทางานยิง
ลูกปิ งปอง ส่ วนโหมด Setting นั้นใช้สาหรั บตั้งค่า
หน่วงเวลาลูกที่จะยิง
Auto

------<MODE>----Auto

MENU

Auto Playying...

MENU

Enter/Foot SW
MENU

Foot SW
Menu

main

รู ปที่ 2.13 ฟังก์ชนั่ การทางานส่วน Automatic
3. ผลกำรทดลอง
3.1 การทดลองระยะการส่งลูกปิ งปอง
ผลการทดลองระยะการส่ งลู กปิ งปอง คื อ
การทดลองวัดระยะการส่ งลู กปิ งปองเพื่ อต้องการ
ทราบถึงระยะทางในการส่ งลูกปิ งปองของเครื่ อง โดย
ใช้ ต ลั บ เมตรมาตรฐานเป็ นเครื่ องมื อวั ด จาก

ปลายกระบอกส่ ง พบว่า ระยะการส่ งลู ก จะมี การ
เปลี่ ย นแปลงของลู ก ที่ ส่ ง อยู่ ใ นช่ ว งประมาณ
300 ถึ ง 400 มิ ล ลิ เ มตร ซึ่ งสาเหตุ นั้ น เกิ ด จาก
จังหวะการตกกระทบของลูกปิ งปองกับล้อส่ ง เป็ น
สาเหตุทาให้ระยะการส่งมีการคลาดเคลื่อนได้
3.2 การทดลองเวลาการส่งลูกปิ งปอง
ผลการทดลองเพื่อหาค่าเฉลี่ยเวลาการ
ส่ งลูกปิ งปอง คื อ การทดลองเพื่อหาค่าเวลาเฉลี่ ย
ของการส่งลูกปิ งปองในแต่ละครั้ง พบว่า เวลาการ
ส่งลูกปิ งปองนั้น จะมีการเปลี่ยนแปลงของลูกที่ส่ง
อยู่ในช่วง 0.8 ถึง 5.98 วินาที สาเหตุเกิ ดจาก ช่วง
เริ่ มต้นการทางานจะมีลูกปิ งปองอยูใ่ นถังบรรจุลูก
ปิ งปองเป็ นจานวนมาก ท าให้การไหลลงสู่ จุ ด ที่
กาหนดไว้ของลูกปิ งปอง นั้น ไม่คงที่
3.3 การทดลองประสิ ทธิ ภาพการส่ งลูกปิ งปองลงใน
บริ เวณที่กาหนด
ผลการทดลอง พบว่า จะมีลูกค้างส่ งอยู่
ประมาณ 1 ถึง 2 ลูก ต่อการทดลอง 1 ครั้ง ลูกไม่
ไหลลงช่องส่ง เนื่ องจากลูกที่มีจานวนมาก และอัด
แน่ นจนเกิ นไป ปั ญหาที่ พบได้อีกส่ วน คื อ ระยะ
การไหลของลูกปิ งปองที่ผ่านท่อลาเลียงไปยังจุดที่
กาหนดไว้เกิดการคลาดเคลื่อน โดยในการทดลอง
จะมี ผลิตภัณฑ์ของขนาดลูกปิ งปองที่ แตกต่างกัน
และท่ อลาเลียงลูกมี ขนาดใหญ่กว่าลูกปิ งปอง ทา
ให้ เ กิ ด การตกกระทบไม่ ล งจุ ด ที่ ก าหนดไว้ ซึ่ ง
ส่งผลให้การส่งลูกปิ งปองนั้นมีการคลาดเคลื่อนได้
4. สรุปผลกำรทดลอง
การวิ จั ย นี้ มี ว ัต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ สร้ า ง
เครื่ องส่ งลูกปิ งปองแบบสั่งด้วยมือ (Manual) และ
แบบอัตโนมัติ (Automatic) เนื่ องจากปั จจุบนั กี ฬา
เทเบิ ล เทนนิ ส ในประเทศไทยได้รั บ ความนิ ย ม
เป็ นอย่างมาก และมีนกั กีฬาจานวนมากที่ตอ้ งการ
ก้าวไกลไปสู่ ระดับประเทศ ทางคณะผูจ้ ดั ทาจึงคิด
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ประดิ ษ ฐ์ เ ครื่ อ งส่ ง ลู ก ปิ งปองเพื่ อ อ านวยความ
สะดวกแก่นักกี ฬา ซึ่ งจะทาให้ช่วยแบ่งเบาภาระ
ครู ผูส้ อนได้โดยไม่ตอ้ งอาศัยคู่ซ้อม และทาให้
ประหยัดบุ ค ลากรที่ เ ป็ นคู่ซ้อ มได้ในการทดลอง
เครื่ องส่งลูกปิ งปองเพื่อหาความเชื่อมัน่ โดยจาแนก
การทดลองออกเป็ น 3 การทดลอง การทดลองที่
หนึ่ งทาการวัดผลระยะการส่ งลูกปิ งปอง ครั้งละ 1
ลูก จานวน 42 ครั้ง พบว่า ช่วงระยะการส่ งลูกจะมี
ค่าเฉลี่ยระยะเท่ากับ 381.9 เซนติเมตร การทดลองที่
สองทาการวัดผลเพื่อหาค่าเวลาเฉลี่ยที่ใช้ในการส่ ง
ลูกปิ งปองต่อลูก โดยกาหนดให้ส่งลูกปิ งปอง ครั้ง
ละ 1 ลูก จานวน 44 ครั้ง พบว่า ค่าเวลาเฉลี่ยที่ ใช้
ในการส่ ง ลูก ปิ งปองอยู่ที่ 1.76 วินาที ต่ อลู ก และ
การทดลองหาค่าประสิ ทธิ ภาพการส่ งลูกปิ งปองไป
ในบริ เวณที่กาหนด ครั้งละ 100 ลูก จานวน 10 ครั้ง
พบว่า เครื่ องสามารถส่ งลูกปิ งปองไปยัง บริ เวณที่
กาหนดได้ถูกต้องร้อยละ 70.9 จากผลการทดลอง
พบว่า จะมีลูกค้างส่ งอยู่ประมาณ 1 ถึง 2 ลูก ต่อ
การทดลอง 1 ครั้ ง ลูกปิ งปองไม่ไหลลงช่องส่ ง
เนื่องจากลูกที่มีจานวนมาก และอัดแน่นจนเกินไป
ปั ญหาที่ พบได้อีกส่ วน คื อ ระยะการไหลของลูก
ปิ งปองที่ ผ่านท่อลาเลียงไปยังจุดที่ กาหนดไว้เกิ ด
การคลาดเคลื่อน โดยในการทดลองจะมีผลิตภัณฑ์
ของขนาดลูกปิ งปองที่แตกต่างกัน และท่อลาเลียง
ลูก มี ข นาดใหญ่ ก ว่าลู ก ปิ งปอง ท าให้เ กิ ด การตก
กระทบไม่ลงจุดที่กาหนดไว้ ซึ่งส่งผลให้การส่ งลูก
ปิ งปองนั้นมีการคลาดเคลื่อนได้
5. ข้ อเสนอแนะ
ปั ญหาจากงานวิจยั พบว่า ลูกค้างส่ งในการ
ทดลอง แนวทางการแก้ไขปั ญหา นั้น จะต้องมี การ
พัฒนาระบบโหลดลูกปิ งปองให้ดีข้ ึน เช่น วัสดุที่ใช้
เป็ นจานโหลดควรมี ร ะบบผลั ก ดั น ลู ก ปิ งปอง
เมื่ อเหลื อน้ อย เพราะจากปั ญหาที่ พบได้จากการ
ทดลองเมื่ อลู ก เหลื อน้ อ ยจานโหลดที่ ผิ วลื่ น
จะท าให้ ลู ก ไม่ เ คลื่ อ นที่ ส่ ง ผลให้ ระยะการส่ ง

ระยะเวลา และต าแหน่ งที่ ลู กปิ งปองตกมี
การเปลี่ ยนแปลง ซึ่ งควรพัฒนาระบบพักลูกก่ อน
ส่ง หรื อ ควรให้ระบบการส่ งลูกปิ งปองใช้มอเตอร์
2 ชุด โดยติดตั้งไว้ที่ตาแหน่ งกระบอกส่ งด้านซ้าย
และขวา หรื อ ด้านบน
6. กิตติกรรมประกำศ
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