1

เครื่องไล่ สุนัขด้ วยคลืน่ ความถี่ย่านอัลตร้ าโซนิค
นายณัฐพล ถนอมกลิ่น
นายณัฐพล ภู่พีรพงษ์
นายสิ ทธา ทิมประเทือง
สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ( เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ ) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
บทคัดย่ อ
งานวิจยั เรื่ อง “เครื่ องไล่สุนขั ด้วยคลื่นความถี่ยา่ นอัลตร้าโซนิ ค” เป็ นงานวิจยั เชิงทดลอง มีจุดมุ่งหมาย
เพื่อสร้างเครื่ องไล่สุนขั ด้วยคลื่นความถี่ยา่ นอัลตร้าโซนิคขนาดพกพา และลดอุบตั ิเหตุที่เกิดจากสุนขั ที่ดุร้าย เครื่ อง
ไล่สุนขั ดังกล่าว ออกแบบโดยใช้ IC ฐานเวลา 555 ผลิตความถี่ 26.8 kHz แล้วทาการขยายแรงดันโดยใช้หม้อ
แปลงชนิดแกนเฟอไรต์ และใช้แบตเตอร์รี่แรงดันไฟฟ้ าขนาด 9V เป็ นแหล่งจ่ายไฟ จากการทดลองหาระยะและ
ประสิ ทธิภาพของเครื่ องไล่สุนขั ที่ออกแบบ จากการได้ยนิ และผลตอบสนองของสุนขั โดยนาไปทดลองไล่สุนขั วัย
เจริ ญพันธุ์ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมจานวน 10 ตัว ตัวละ 5 ครั้ง แบ่งเป็ นระยะ 2 เมตร 2 ครั้ง ระยะ 3
เมตร 1 ครั้ง ระยะ 4 เมตร 1 ครั้ง และระยะ 5 เมตร 1 ครั้ง พบว่าระยะที่เครื่ องไล่สุนขั มีประสิ ทธิ ภาพดีที่สุดคือ 2
เมตร แล้วเปรี ยบเทียบประสิ ทธิภาพของเครื่ องไล่สุนขั ในระยะ 2 เมตร ครั้งที่ 1 และ ครั้งที่ 2 เป็ น 95% และ 80%
ทั้งนี้ ประสิ ทธิ ภาพของเครื่ องไล่สุนขั ครั้งที่ 2 ต่ ากว่าครั้งที่ 1 เพราะสุ นขั อาจเกิดความเคยชินกับสัญญาณคลื่น
ความถี่เดิม
1. บทนา
ในปั จ จุ บัน มี ปั ญ หาสัต ว์เ ลี้ ย งเร่ ร่ อ นเกิ ด ขึ้ น
มากมายเป็ นปั ญหาที่เกิดขึ้นในสังคมมานาน เช่น สุ นัข
จรจัด แมว ที่ ถูกผูเ้ ลี้ ยงดู น ามาปล่ อยเนื่ องจากดู แลไม่
ไหว หรื อหมดความน่ ารั ก ปั ญหาเหล่านี้ ได้กลายเป็ น
ปั ญหาที่มีผลกระทบต่อชาวบ้าน หรื อ ผูเ้ ดินทางทางเท้า
ทั้งโรคที่มีมากับสุนขั และมูลสัตว์ สุนขั ที่ถูกนามาปล่อย
หรื อสุนขั จรจัด ขาดการดูแล ไม่ได้ฉีดวัคซี นต่างๆ ก็ทา
ให้มีเชื้ อพิษสุ นัขบ้าซึ่ งเป็ นอันตรายต่อ ชาวบ้านหรื อผู ้
เดินทางทางเท้า ซึ่ งอาจเกิดอุบตั ิเหตุได้ในกรณี สุนัขไล่
กัด อย่างไรก็ดีเหตุการณ์ ดงั กล่าวอาจเกิ ดขึ้นได้กับทุ ก
คน ชาวบ้านอาจมี การไล่สุนัขที่ กลายเป็ นการทรมาน
สัตว์ หรื อวางยาเบื่อ เพื่อฆ่าสุนขั ก็เป็ นได้
จากที่ กล่าวมาข้างต้นผูจ้ ดั ทาวิจยั ได้ศึกษา
เกี่ยวกับคลื่นความถี่เพื่อไล่สุนัขให้สุนขั หนี ไปโดย
ไม่ ใ ช้อ าวุ ธ ไม่ ท าร้ า ยหรื อ ฆ่ า สุ นั ข และป้ องกัน

ตัวเองจากสุ นขั ไม่ให้โดนสุ นขั กัดด้วย ความถี่ที่ใช้
ในการทดลองคือ 26.8 kHz
2. โครงสร้ างของระบบ
*******หลักการทางานของเครื่ องไล่สุนขั ด้วยคลื่น
ความถี่ ย่า นอัลตร้ า โซนิ ค ประกอบด้วยชุ ด กาเนิ ด
ความถี่ 26.8 kHz ซึ่ งการสร้างความถี่น้ นั สร้างโดย
วงจรผลิตความถี่ดว้ ยไอซีเบอร์ 555 เมื่อได้ความถี่
ที่ตอ้ งการแล้ว ใช้หม้อแปลงชนิดแกนเฟอไรต์มาทา
การเพิ่มแอมปลิจูดของสัญญาณ เนื่ องจากสัญญาณ
ที่ ไ ด้จ ากไอซี เ บอร์ 555 นั้ นมี ค่ า แอมปลิ จู ด น้ อ ย
เกินไปทาให้ไม่มีผลกระทบต่อสุ นขั ซึ่ งหม้อแปลง
ชนิดแกนเฟอไรต์ นั้นสามารถตอบสนองต่อความถี่
สูงได้ดี
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=
=
C =
รู ปที่ 2.1 บล็อกไดอะแกรมเครื่ องไล่สุนขั ด้วย
คลื่นความถี่ยา่ นอัลตร้าโซนิค
2.1 การออกแบบ
2.1.1 ชุดกาเนิดความถี่
ลักษณะการทางานของวงจรเครื่ องไล่สุนขั
ด้วยคลื่นความถี่ 26.8 kHz นั้น แบ่งการทางานออกเป็ น
2 ส่วน คือ ชุดกาเนิดความถี่ 26.8 kHz และหม้อแปลง
ไฟฟ้ าแกนเฟอไรต์

26.8 kHz =
C = 0.01 F
2.2.2 หม้ อแปลงชนิดแกนเฟอไรต์
ผูว้ ิจัยได้เลือกใช้แบบแกนเฟอไรต์ เพื่อให้
สามารถผลิตความถี่ย่านอัลตร้าโซนิ ค ทางผูว้ ิจยั ได้
ใช้อตั ราส่ วนของขดขวดปฐมภูมิต่อทุติยภูมิที่ 1:20
โดยอัต ราส่ ว นด้า นปฐมภูมิ ที่ ท างผูว้ ิจัย ใช้ คื อ 53
รอบ และ อัตราส่ วนด้า นทุ ติยภูมิทางผูว้ ิจัยใช้ คื อ
1472 รอบ โดยด้า นปฐมภู มิ อ ัต ราส่ ว น 53 รอบ
สามารถตอบสนองกั บ ความถี่ ที่ ผู ้วิ จัย จะน าไป
ทดลองที่ความถี่ 26.8 kHz ได้ดี เมื่อไอซี เบอร์ 555
สร้ า งความถี่ ข้ ึ น มาสั ญ ญาณจะมี ล ัก ษณะเป็ นรู ป
สี่ เหลี่ยม(Square Wave) เมื่อผ่านการเหนี่ ยวนาแล้ว
จะกลายเป็ นรู ปไซน์(Sine Wave)

รู ปที่ 2.2 วงจรของเครื่ องไล่สุนขั ด้วยความถี่
ย่านอัลตร้าโซนิค
ในการออกแบบชุดกาเนิดความถี่น้ นั ทาง
ผูว้ จิ ยั นั้นได้เลือกใช้ไอซีเบอร์ 555 มาสร้างความถี่
26.8 kHz โดยใช้ตวั ต้านทานและตัวเก็บประจุเป็ น
ตัวกาหนดความถี่ ในการใช้ไอซีเบอร์ 555 นั้น
สัญญาณเอาต์พตุ ที่ได้ออกมานั้นเป็ นรู ปแบบเหลี่ยม
(Square Wave) ซึ่งการกาหนดค่าตัวต้านทาน และ
ตัวเก็บประจุน้ นั มีการคานวณจากสมการที่ 2.1
f

=

ค่าความถี่ตอ้ งการ 26.8 kHz
ตัวต้านทานเท่ากับ 1 k
ตัวต้านทานเท่ากับ 2.2 k
ค่าที่คานวณหา

L =
L = ค่าความเหนี่ยวนา(H)
N = จานวนของขดลวดด้านปฐมภูมิ
A = พื้นที่หน้าตัดของแกนที่พนั ขดลวด(m2)
= กว้าง× ยาว ของบ็อบบิ้น

µ

= ค่าความซึมซาบได้ของชนิดของแกน
เท่ากับ 8.8×10-3
l = ความยาวของแกนที่พนั ขดลวด(m)
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A = 0.0055 × 0.006 m

N1

A = 0.033 × 10-3 m2

-

L =
L = 68 mH
-

-

N1 = 53 รอบ
การพันขดลวดหม้อแปลงด้านทุติยภูมิ จาสมการที่
2.5

l = 0.012 m
-

=

N2

=

N2

=

N2

= 1472 รอบ

-

L =
L = 68 mH

หาค่าความถี่เรโซแนนซ์ จากสมการที่ (2.6)

จากสูตรความสัมพันธ์ในสมการที่ 2.4
=
N1
N2
E1
E2

=
=
=
=

จานวนขดลวดด้านปฐมภูมิ
จานวนขดลวดด้านทุติยภูมิ
แรงดันขาเข้าที่ดา้ นปฐมภูมิ
แรงดันขาออกที่ดา้ นทุติยภูมิ

=
จากสมการที่ (2.6) หาค่า C โดย
C
C =

การพันขดลวดหม้อแปลงด้านปฐมภูมิ
N1 =

=

-

C

=

0.52 nF

แทนค่าลงสมการ (2.6)
=

E2 = แรงดันที่ตอ้ งการจากด้านทุติยภูมิ
f = ความถี่ที่ได้จากวงจรกาเนิดความถี่

A = พื้นที่หน้าตัดของแกนที่พนั
ขดลวด (m2)
Ø = 1.2 T (คือค่าเส้นแรงแม่เหล็กที่พ้นื ที่
1 ตารางเมตรของแกนเหล็กหม้อแปลง)

=
-

= 26,764 kHz
= 26.8 kHz

-
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2.2 การทางานของระบบเครื่องไล่ สุนัขด้ วยคลืน่
อัลตร้ าโซนิค

ทดลองกับสุ นัขในวัยเจริ ญพันธุ์ จานวน 10 ตัว ตัว
ละ 5 ครั้ง แต่ละครั้งเว้นระยะการทดลองครั้งละ 10
นาที
3.1 กลุ่มตัวอย่ างและอุปกรณ์ ทใี่ ช้ ในการทดลอง
3.1.1 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการทดลอง เป็ นสุนขั
วัยเจริ ญพันธุ์ จานวน 10 ตัว ในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
จันทรเกษม
3.1.2 อุปกรณ์ที่ใช้ในการทดลองคือ เครื่ องไล่
สุ นัขด้วยคลื่ นความถี่ ย่า นอัลตร้ าโซนิ คที่ ผูว้ ิจัยได้
จัดทาขึ้นมา
3.2 ขั้นตอนการทดลอง
3.2.1 สารวจหาสุ นัข ที่ ต ้อ งการทดลองายใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
3.2.2 เมื่อพบสุนขั ผูว้ ิจยั ได้ทดลองกดสวิตช์คา้ ง
ไว้ประมาณ 5-10 วินาที
3.2.3 ดูปฏิกิริยาที่มีผลต่อสุนขั
3.2.4 ทดลองกับสุ นัขตัวเดิ มจานวน5 ครั้ง ใน
แต่ ล ะครั้ งเว้น ระยะห่ า งในการทดลองเป็ นเวลา
10 นาที
3.2.5 บันทึกผลการทดลอง

รู ปที่ 2.3 การทางานของระบบ
3. ผลการทดลอง
ในการดาเนิ นการเครื่ องไล่สุนขั ด้วยคลื่น
ความถี่ ย่า นอัล ตร้ า โซนิ ค เพื่ อ ท าการทดลองโดย
ผูว้ จิ ยั ได้ดาเนินการ ดังนี้
1. ทดลองวัดสัญญาณที่ได้จากวงจร
2. ท าการ ท ด ล อ ง กั บ สุ นั ข วั ย เ จ ริ ญ พั น ธุ์ ใ น
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม โดยการทดลองจะ

3.3 ผลการวัดทดสอบแรงดันจุดต่ าง ๆ ของวงจร
3.3.1 ทาการวัดสัญญาณที่ขา 2 ของไอซี เบอร์
555 ดัง รู ปที่ 3.2 จะได้สัญญาณที่ออกมามีลกั ษณะ
เป็ นรู ปคลื่ นเอกโพเนนเชี ยล มี ความถี่ 26.8 kHz
และแรงดันที่ได้เท่ากับ 3.33 Vp-p ดังรู ปที่ 3.2
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3.3.3 ทาการวัดญาณที่ ขาเอาท์พุตของหม้อ
แปลง ดังรู ปที่ 4-4 ผ่านวงจรเรโซแนนซ์ออกมาจะ
เห็ นว่าสัญญาณที่ ออกมามีลกั ษณะเป็ นรู ปไซน์เวฟ
(Sine Wave) ซึ่ งสัญ ญาณที่ วดั ออกมาได้น้ ัน มี
ความถี่ที่ 26.8 kHz และแรงดันที่ได้เท่ากับ 134 Vpp
รู ปที่ 3.1 วงจรสมบูรณ์ของเครื่ องไล่สุนขั

รู ปที่ 3.4 แสดงการวัดสัญญาณเอาท์พตุ ของ
อัลตร้าโซนิค
รู ปที่ 3.2 แสดงการวัดที่วดั สัญญาณกาเนิดความ
ถี่ที่ขา 2 ของไอซี NE555
3.3.2 ทาการวัดสัญ ญาณที่ ขา 3 ซึ่ งเป็ นขา
เอาท์พตุ ของไอซีเบอร์ 555 ดังรู ปที่ 4-3 ได้สัญญาณ
ที่ออกมามีลกั ษณะเป็ นรู ปสี่ เหลี่ยม(Square Wave)
ซึ่ งสัญญาณที่ วดั ออกมาได้น้ ันมีความถี่ 26.8 kHz
และแรงดันเท่ากับ 7.82 Vp-p

3.3.4 ทดลองวัดหาปริ มาณของกระแสที่ใช้
สาหรับวงจรได้เท่ากับ 111mA
4.3.5 คานวณหาอัตราการขยายของแรงดัน
อัตราการขยายแรงดัน (Av):dB = 20 log
=
=

=

รู ปที่ 3.3 แสดงการวัดเอาต์พตุ ที่ขา 3
ของไอซี NE555

1 Vrms
-

-

= 47.38 Vrms
Av(dB) = 20 log 47
Av = 33.51 dB
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3.4 ผลการทดลอง
จากการทดลองเพื่อทดสอบหาผลการ
ตอบสนองต่อการไล่สุนขั ผูว้ จิ ยั ได้นาเครื่ องไล่สุนขั
ไปทดลองกับสุนขั ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร
เกษม ทาการเดินไปใกล้ๆภายในระยะที่กาหนด
ประมาณ 2-5 เมตร แล้วทดลองจานวน 10 ตัว ตัว
ละ 5 ครั้ง ในแต่ละครั้งจะเว้นระยะเวลาในการ
ทดลองซ้ าสาหรับทดลองสุนขั ตัวเดิมเป็ นเวลา 10
นาที ซึ่งได้ผลดังตารางที่ 3.1
4. สรุปผลการทดลอง
งานวิ จั ย ชิ้ น นี้ เป็ นงานวิ จั ย เชิ ง ทดลอง
สร้างขึ้นเพื่อไล่สุนขั ให้สุนขั หนี ไปโดยไม่ใช้ทาร้าย
หรื อฆ่าสุ นขั ซึ่ งผูว้ ิจยั ได้ใช้คลื่นความถี่ยา่ นอัลตร้า
โซนิ ค เพราะเป็ นคลื่นที่ มีความถี่สูงและไม่มีผลต่อ
มนุ ษ ย์แ ต่ จ ะมี ผ ลต่ อ สุ นัข ซึ่ งผลงานนี้ จะช่ ว ยลด
ปั ญหาผูเ้ ดินทางทางเท้าโดนสุ นัขกัด โดยออกแบบ
ให้ มี ข นาดเล็ก สามารถสะดวกในการพกพาโดย
เครื่ องมีเกนการขยายของสัญญาณอยูท่ ี่ 33.51 dB
4.1.1 สรุ ปผลการทดลองกับสุนขั ได้ผลการ
ทดลองดังนี้
1. ในระยะ 2 เมตร ครั้งที่ 1 ผลการทดลอง
เท่ากับ 95%
2. ในระยะ 2 เมตร ครั้งที่ 2 ผลการทดลอง
เท่ากับ 80%
3. ในระยะ 3 เมตร ผลการทดลองเท่ากับ
75%
4. ในระยะ 4 เมตร ผลการทดลองเท่ากับ
40%
5. ในระยะ 5 เมตร ผลการทดลองเท่ากับ
20%
สรุ ปได้วา่ จากการทดลองระยะที่ดีที่สุดใน
การไล่สุนัขคื อในระยะ 2 เมตร แต่ในครั้ งที่ 1 กับ
ครั้ งที่ 2 เปอร์ เซ็นต์การทดลองที่ ไล่สุนัขได้ผลไม่

เท่ า กัน สรุ ป ได้ ว่ า หมาอาจเกิ ด การเคยชิ น และ
ระยะทางมีผลในการได้ยินของสุ นขั เนื่ องจากคลื่น
ความถี่ยา่ นอัลตร้าโซนิคมีผลในการสะท้อนคลื่นจึง
ไม่สามารถเดินทางได้ไกล
4.1.2 เครื่ องไล่สุนขั ด้วยคลื่นความถี่ยา่ นอัลตร้า
โซนิคมีประสิ ทธิภาพสูงสุดในระยะ 2 เมตร
4.1.3 ในการใช้เครื่ องไล่ สุนัขด้วยคลื่ น ความถี่
ย่านอัลตร้าโซนิ คทดลองกับสุ นัขตัวเดิ มซ้ าๆ มีผล
ทาให้สุนขั เกิดความเคยชิน
5. ข้ อเสนอแนะ
**5.3.1. เครื่ องไล่สุนัขด้วยคลื่นความถี่ย่านอัลตร้า
โซนิคควรที่จะพัฒนาให้มีกาลังที่สูงขึ้น
5.3.2. เครื่ องไล่สุนขั ด้วยคลื่นความถี่ยา่ นอัลตร้า
โซนิคนั้นสามารถนาไปทดลองแบบ
เจาะจงสายพันธุ์ของสุนขั
6. กิตติกรรมประกาศ
*******ในการจัด ทาวิจัย เรื่ องเครื่ อ งไล่ สุ นัข ด้ว ย
คลื่นความถี่ย่านอัลตร้าโซนิ คได้สาเร็ จลุล่วงไปได้
ด้วยดี อนั เนื่ องมาจากความอนุ เคราะห์ จากอาจารย์
สาขาวิ ช าเทคโนโลยี อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ และรุ่ น พี่ ที่
สาเร็ จ การศึ กษาไปแล้ว ที่ ได้ใ ห้คาแนะนาความรู ้
เทคนิ คและข้อคิ ดเห็ นต่ างๆตลอดจนคาปรึ ก ษาที่
เป็ นประโยชน์ ต่ อ การจัด ท าโครงงานอี ก ทั้ง บิ ด า
มารดาที่ได้สนับสนุนทุนในการจัดทาวิจยั นี้ ผจู ้ ดั ทา
จึงขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้

