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บทคัดยPอ 
งานวิ จัย น้ี เป@นชุดสา ธิตการ เปAดหนัง สือ

อัตโนมัติ สําหรับผู:พิการทางแขนควบคุมโดยพีแอลซี  
ซ่ึงมีวัตถุประสงคFในการศึกษาและสร:างชุดสาธิตน้ี
ข้ึนมา  เพื่อสร:างโอกาสและทางเลือกสําหรับผู:พิการ
ทางแขน  สามารถเปAดอ6านหนังสือได:เอง โดยใช:
อุปกรณFทางอิเล็กทรอนิกสFและPLC  เข:ามาควบคุม
การทํางานโดยประยุกตFใช:พัดลมดูดอากาศของเครื่อง
คอมพิ ว เตอรFมาการ ดูดกระดาษแทน โดยการ
ขับเค ล่ือนด:วยมอเตอรF ไฟฟ1ากระแสตรง อาศัย
หลักการใช:เท:าเหยียบสวิตซFด:านซ:าย-ขวา ของผู:พิการ
ทางแขนเป@นผู:ควบคุมให:อุปกรณFสามารถทํางานตาม
ความต:องการได: จากผลการทดสอบปรากฏว6า ชุด
สาธิตการเปAดหนังสืออัตโนมัติสําหรับผู:พิการทางแขน
ควบคุมโดยพีแอลซี  มีประสิทธิภาพในการใช:งานได:
โดยอาศัยการใช:เท:าเหยียบสวิตซFเป@นตัวควบคุม  ใน
การทดสอบการทํางานของชุดสาธิต แบ6งการทดลอง
ได: 2 แบบคือ  การเปAดหนังสือทางด:านขวามือ  และ
การเปAดหนังสือทางด:านซ:ายมือของผู:พิการทางแขน
โดยการใช:เท:าเหยียบสวิตซF  จากการทดสอบการ
ทํางานของชุดสาธิตการเปAดหนังสืออัตโนมัติ สําหรับผู:
พิการทางแขนควบคุมโดยพีแอลซี ท่ีเปAดหนังสือ
ทางด:านขวามือและการเปAดหนังสือทางด:านซ:ายมือ มี
ความแม6นยํามากคิดเป@นร:อยละ 100 

 
คําสําคัญ: ชุดสาธิต , PLC 
 

Abstract 
This research is a demonstration of the 
automated book. Disabled arm controlled by 
PLC. The objective of this demonstration and 
build up. Need to create opportunity and 
choice for disabled arm. Able to open the 
book itself. The use of electronic devices and 
the PLC. Into operation By application of a 
computer exhaust fan features a suction 
paper. Driven by a DC motor. The principles 
foot pedal switch on the left - right. Of the 
impaired arm to control the device can run 
on demand.  
The results appear The market opening books 
automatically disabled arm controlled by 
PLC. Effectively operated by means of a foot 
pedal switch. The control To test the 
performance of the demonstration. The 
experiment can be divided into two types: 
open book on the right side. And an open 
book on the left hand side of the impaired 
arm by foot pedal switch. Testing of the 
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operation of the automatic demonstration of 
an open book. Disabled arm controlled by 
PLC opened the book in the right hand and 
the left hand an open book. It is 100 percent 
accurate. 
 

Keyword: Demonstration , PLC 
 

1.  บทนํา 
 การศึกษาทําให:เกิดการเรียนรู:เกิดความเข:าใจส6งผล
ให:สามารถนําไปประยุกตFใช:ในการปฏิบัติงานในหลาย
สาขาอาชีพปjจจุบันเทคโนโลยีเข:ามามีบทบาทใน
ชีวิตประจําวันมากการเรียนรู:ส่ิงต6างๆ มีการพัฒนามา
หลายรูปแบบ เพื่อให:เกิดการเรียนรู:อย6างรวดเร็ว 
เน่ืองจากในปjจจุบันรัฐบาลไทยให:ความสําคัญกับการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของผู:พิการตามสิทธิของผู:พิการ
ตระหนักถึงความสําคัญ  และความสามารถของผู:
พิการ โดยให:ผู:พิการมีบทบาทในสังคมมากข้ึน และไม6
กีดกันโอกาสของผู:พิการ เริ่มจากการฟopนฟู จิตใจ 
เพื่อให:ผู:พิการเห็นคุณค6าและความสามารถของตนเอง 
ให:กล:าเผชิญสถานการณFต6างๆ ทําให:มีจิตใจท่ีเข:มแข็ง
มากข้ึนจน สามารถใช:ชีวิตประจําวันเหมือนบุคคล
ท่ัวไปได: แต6สังคมไทยยังมีข:อจํากัดหลายประการ ท้ัง
ด:านงบประมาณ การศึกษา การบริการ และสวัสดิการ
ของผู:พิการ จึงทําให:ผู:พิการไม6ได:รับโอกาส และการ
บริการต6 า งๆเห มือนบุคคล ท่ัว ไป ดั ง น้ันการใช:
เทคโนโลยีเพื่อช6วยเหลือและอํานวยความสะดวก
สําหรับผู:พิการจึงเป@นส่ิงท่ีจําเป@น เพื่อทําให:ผู:พิการ
สามารถใช:ชีวิตประจําวันได:อย6างมีความสุข และไม6
เป@นภาระของสังคม 
 ดังน้ันผู:วิจัยจึงสนใจศึกษาเก่ียวกับการใช:เทคโนโลยี
ช6วยเหลือคนพิการ โดยลดช6องว6างด:านการอ6าน
หนังสือสําหรับคนพิการทางแขนให:อุปสรรคในการ
อ6านหนังสือลดน:อยลง สามารถเปAดหน:าหนังสือได:เอง

อย6างมีประสิทธิภาพ  โดยใช:เท:าเหยียบสวิตซFควบคุม
การทํางาน จึงได:ออกแบบและสร:างชุดสาธิตการเปAด
หนังสืออัตโนมัติสําหรับผู:พิการทางแขนควบคุมโดยพี
แอลซี ข้ึนมาเพื่อให: ผู:พิการทางแขนสามารถอ6าน
หนังสือได:เองโดยไม6พึ่ง  และได:รับประโยชนFจากการ
อ6านได:อย6างแท:จริง 
 

2.  หลักการออกแบบ 
2.1  การออกแบบโครงสร:าง 
 การออกแบบโครงสร:างชุดสาธิตการเปAดหนังสือ
อัตโนมัติสําหรับผู:พิการทางแขนควบคุมโดยพีแอลซีน้ี  
มีขนาดความกว:างเท6ากับ 40 ซม. และความยาว
เท6ากับ 40 ซม. สูง 30 ซม.ใช:แผ6นอะคริลิกใสตัดเป@น
รูปส่ีเหล่ียมจัตุรัสตามขนาดท่ีต้ังไว:  ข:อดีของชุดสาธิต
การเปAดหนังสืออัตโนมัติสําหรับผู:พิการทางแขน
ควบคุมโดยพีแอลซีน้ีคือมีพื้นท่ีในการติดต้ังอุปกรณF
ควบคุมท้ังหมดรวมอยู6ด:วยกัน 

 

      

2.2  หลักการทํางาน 
 จากภาพท่ี 1  ใช:ประกอบการอธิบายคือ  เม่ือมี
หนังสือมาวางบนชุดสาธิตการเปAดหนังสืออัตโนมัติ 
สําหรับผู:พิการทางแขนควบคุมโดยพีแอลซีข้ันตอนแรก
ให:ใช:เท:าเหยียบสวิตชFด:านซ:ายหรือขวา(ด:านท่ีต:องการ
ให:หนังสือพลิก)  PLC จะส่ังงานให:ระบบแขนกลทาง
ด:านขวาเล่ือนลงมาและพัดลมดูดกระดาษทํางาน เม่ือ

ภาพท่ี 1 : แนวความคิดในการออกแบบชุดสาธิตการ
เปAดหนังสืออัตโนมัติ สําหรับผู:พิการทาง
แขนควบคุม
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เล่ือนมาถึงตําแหน6งแล:ว แขนกลจะหน6วงเวลาไว: 3 
วินาที  เพื่อให:พัดลมดูดกระดาษ หลังจากน้ันแขนกลก็
จะเ ล่ือนข้ึนพร:อมกับก:านปjดด:านขวาทําการปjด
กระดาษให:ไปทางซ:าย จะเสร็จกระบวนการพลิกหน:า
หนังสือไปหน:าถัดไปหน่ึงหน:า  ถ:าหากต:องการท่ีจะ
ย:อนกลับไปอ6านหน:าก6อนหน:าน้ี ก็สามารถเหยียบ
สวิตชFท่ีเท:าด:านซ:าย ตัวเครื่องก็จะส่ังงานให:แขนกล
ทางด:านซ:ายและพัดลมลงมาดูดกระดาษทางด:านซ:าย 
เม่ือแขนกลยกข้ึนแกนปjดก็จะปjดกระดาษไปด:านขวา
เพื่อพลิกหน:าหนังสือย:อนไปหน่ึง หน:า 
2.3  การต6อวงจรภายใน 

 
ภาพท่ี 2 : การต6อวงจรภายในชุดสาธิตการเปAดหนังสือ
อัตโนมัติ สําหรับผู:พิการทางแขนควบคุมโดยพีแอลซี 
 

    จากภาพท่ี 2  การต6อวงจรภายในได:ว6า เม่ือเปAด
สวิตชF  วงจรพร:อมท่ีจะทํางานด:วยแรงดันไฟฟ1า
กระแสสลับเท6ากับ 220  โวลFท , 50 เฮิรFตท่ีจ6ายให:กับ  
PLC และหม:อแปลงก็จะทําหน:าท่ีจ6ายแรงดันไฟฟ1า
กระแสตรง2 ระดับคือ  12 โวลFทกับ  24 โวลFทเพื่อ
จ6ายแรงดันไฟฟ1ากระแสตรง12 โวลFทให:กับมอเตอรF

และจ6ายแรงดันไฟฟ1ากระแสตรง24 โวลFทให:กับรีเลยFท่ี
ใช:ควบคุมการทํางานของระบบ  เพื่อให:ทํางานตามท่ี
ต:องการเช6นต:องการเปAดหนังสือไปหน:าถัดไปให:ใช:เท:า
เหยียบสวิตชFด:านทางขาวแกนมอเตอรFก็จะหมุนลงพัด
ลมจึงดูดแผ6นกระดาษข้ึนแล:วก:านปjดทําหน:าท่ีปjด
แผ6นกระดาษไปเองจนกว6าจะหยุดอ6านหนังสือ 
 

3.  ผลของการวิจัย 
 ผู:วิจัยได:นําผลของการศึกษาไปวิเคราะหFทดสอบหา
ประสิทธิภาพของชุดสาธิตการเปAดหนังสืออัตโนมัติ
สําหรับผู:พิการทางแขนควบคุมโดยพีแอลซี ท่ีผู:วิจัย
สร:างข้ึน  ผลการวิเคราะหFข:อมูลเป@น ดังน้ี 
 1. ภาพท่ีสมบูรณFของชุดสาธิตการเปAดหนังสือ
อัตโนมัติสําหรับคนพิการทางแขนควบคุมโดยพีแอลซี 
 2. ทดสอบหนังสือท่ีขนาด 29x21 ซม.ความหนา 
150 หน:า เปAดทางด:านขวามือ 
 3. ทดสอบหนังสือท่ีขนาด 29x21 ซม.ความหนา 
150 หน:า เปAดทางด:านซ:ายมือ 
 3.1 ภาพท่ีสมบูรณFของชุดสาธิตการเปAดหนังสือ
อัตโนมัติสําหรับคนพิการทางแขน 

 
 

ภาพท่ี 3 : การทดสอบเปAดหนังสือ 
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ภาพท่ี 4 : ชุดสาธิตการเปAดหนังสืออัตโนมัติสําหรับ     
 ผู:พิการทางแขน 

 

3.2  ทดสอบหนังสือท่ีขนาด 29x21 ซม.ความหนา
150 หน:า เปAดทางด:านขวามือ 

 

ตารางท่ี 1: ผลการทดสอบประสิทธิภาพชุดสาธิตการ
เปAดหนังสืออัตโนมัติ สําหรับผู:พิการทางแขนควบคุม
โดยพีแอลซี(เปAดทางขวามือ)  
 

 
 

 

 

 
 

 

จากตารางท่ี  1  เห็นได:ว6าความถูกต:องของการเปAด
หนังสือไปทางด:านขวามือ  จากชุดสาธิต ฯ ท่ีผู:วิจัย
สร:างข้ึนมีความแม6นยําร:อยละ  100 
 

 

 

 

3.3  ทดสอบหนังสือท่ีขนาด 29x21 ซม.ความหนา
150 หน:า เปAดทางด:านซ:ายมือ 

 

ตารางท่ี 2: ผลการทดสอบประสิทธิภาพชุดสาธิตการ
เปAดหนังสืออัตโนมัติ สําหรับผู:พิการทางแขนควบคุม
โดยพีแอลซี(เปAดทางซ:ายมือ) 
 

 

จากตารางท่ี  2  จะเห็นได:ว6าค6าความถูกต:องของการ
เปAดหนังสือไปทางด:านซ:ายมือ  จากชุดสาธิต ฯ ท่ี
ผู:วิจัยสร:างข้ึนมีความแม6นยําร:อยละ  100  
 

4.  บทสรุป 
 ชุดสาธิตการเปAดหนังสืออัตโนมัติ สําหรับคนพิการ

ทางแขนควบคุมโดยพีแอลซี สามารถใช:งานได:จริง 
และเปAดหน:าหนังสือได:ท้ังด:านซ:ายและด:านขวา  ทําให:
ผู:พิการทางแขน  สามารถอ6านหนังสือได:ด:วยตนเอง 
โดยการใช: เท:าเหยียบสวิตซFควบคุมการเปAดหน:า
หนังสือชุดสาธิตน้ี  เปAดหน:าหนังสือแบบอัตโนมัติได:
ครั้งละหน่ึงหน:า 

 

5.  กิตติกรรมประกาศ 
โครงการวิจัยน้ี ได:รับการสนับสนุนจากคณะ

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  
ท่ีสนับสนุนทุนงานวิจัยประจําป!  2557 ทางผู:วิจัยจึง
ขอขอบพระคุณเป@นอย6างสูงมา ณ โอกาสน้ี 

 

หน�า 

หนังสือ 

จํานวนกระดาษ 

ที่ทดสอบเปด 

(แผPน) 

ผลทดสอบ

กระดาษ 

ที่เปด(แผPน) 

เปอรGเซนตG

ความถูกต�อง 

1-25 5 5 100 % 

26-50 5 5 100 % 

51-75 5 5 100 % 

76-100 5 5 100 % 

101-125 5 5 100 % 

126-150 5 5 100 % 

หน:า 

หนังสือ 

จํานวนกระดาษ 

ท่ีทดสอบเปAด 

(แผ6น) 

ผลทดสอบ

กระดาษ 

ท่ีเปAดได: (แผ6น) 

เปอรFเซนตF

ความถูกต:อง 

1-25 25 25 100 % 

26-50 25 25 100 % 

51-75 25 25 100 % 

76-100 25 25 100 % 

101-125 25 25 100 % 

126-150 25 25 100 % 
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