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บทคดัย่อ

บทความนีนาํเสนอวิธีการออกแบบและสร้างระบบต้นแบบ

ชนัวางรองเท้าสําหรับจัดเกบ็รองเท้าและนาํรองเท้าออกแบบอัตโนมัติ

ดว้ยไมโครคอนโทรลเลอร์ PIC18F4520 สาํหรับควบคุมการเคลือนทีของ

มอเตอร์ พร้อมระบบแสดงผลตาํแหน่งทีเลือกผ่านทางแอลอีดีเจ็ดส่วน

และแอลอีดี โดยระบบตน้แบบสามารถเลือกการทาํงานดว้ยการกดสวิตซ์ 

4 ขนัตอน เพือเลือกการทาํงานจาก 2 ระบบ ระหว่างระบบจดัเกบ็รองเท้า

อตัโนมติั และระบบนาํรองเทา้ออกอตัโนมัติ ผลการออกแบบและสร้าง

ระบบนนั ระบบสามารถทาํตามขนัตอนทีเลือกไดอ้ย่างถูกตอ้ง  

คาํสาํคญั: PIC18F4520, ชนัวางรองเทา้ 

ABSTRACT 

The paper presents the method and design process to build 

prototype system of shoe rack for automatic storage and retrieval of 

shoes with microcontroller PIC18F4520 to control the movement of the 

motor and displays the selected position via the seven segments and 

LEDs. The prototype system can be selected by press the 4-step switch 

to select from between automatic hoes storage system and automatic 

shoes retrieval system. The results of design and build, the system can 

follow the selected steps correctly. 

Keywords: PIC18F4520, Shoe Rack 

1. บทนํา

ในการจดัเกบ็รองเท้าบนชันวางรองเท้านันทาํได้โดยการกม้

ตวัลงไปหยิบรองเทา้กบัพืน เพือนาํไปวางบนชนัวางรองเท้าและเมือจะ

นาํรองเทา้ออกมาใส่กต็อ้งกม้เพือวางรองเทา้กบัพืนเช่นกนั ซึงพฤติกรรม

ดังกล่าวจัดเป็นกจิวตัรประจาํวนัทีต้องทาํอย่างน้อยวนัละครัง สําหรับ

ผู้สูงอายุหรือผู้ทีกม้ตัวผิดวิธี การกม้ตัวดังกล่าวจะส่งผลให้เก ิดการ

บาดเจ็บ และในบางบา้นมีจาํนวนรองเทา้ค่อยขา้งมากจึงจาํเป็นตอ้งเลือก

ชนัวางรองเทา้ทีสูงขึน ทาํใหก้ารจดัเกบ็รองเทา้หรือการนาํรองเทา้ออกมา

เพือใส่นนัผูใ้ชต้อ้งยืดตวั เขย่งปลายเท้าหรือนาํบันไดมาต่อปีนขึนไปซึง

อาจนําพาให้เก ิดอาก ารบาดเจ็บ ได้ การปั ญหาดังกล่าวทําให้เก ิด

สิงประดิษฐ์ในการอาํนวยความสะดวกขึนมา แต่สิงประดิษฐ์เหล่านัน

นาํเสนอออกมาในรูปของชนัวางรองเทา้ทีสามารถเกบ็รองเท้าไดจ้าํนวน

มาก หรือไม่กน็ําเสนอในรูปแบบของระบบจัดเกบ็รองเท้าเท่านัน ซึง

ยงัคงปัญหาการกม้ตวัลงไปวางรองเทา้หรือหยิบรองเทา้บนพืนอยู่เช่นเดิม 

จากปัญหาดงักล่าวทาํใหเ้กดิแนวคิดในการออกแบบและสร้าง

ระบบต้นแบบชันวางรองเท้าสําหรับจัดเกบ็รองเท้าและนํารองเท้า

ออกแบบอตัโนมัติด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ PIC18F4520 ขึนมา โดย

ขนัตอนการออกแบบแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ไดแ้ก ่การออกแบบโครงสร้าง

ระบบต้นแบบชันวางรองเท้า การออกแบบระบบการทํางาน และการ

ออกแบบวงจรควบคุม 

2. ขันตอนการดําเนินงาน

2.1 การออกแบบโครงสร้างระบบต้นแบบชันวางรองเท้า 

สาํหรับงานวิจยัฉบบันีไดอ้อกแบบโครงสร้างระบบต้นแบบ

ชนัวางรองเท้าสําหรับจัดเกบ็รองเท้าและนาํรองเท้าออกแบบอัตโนมัติ 

สาํหรับรองเทา้ 30 คู่ โดยชนัวางรองเท้ามีลักษณะทรงกลม 5 ชัน 6 ช่อง 

และชันรับรองเท้า โครงสร้างตัวชันวางรองเท้าสามารถหมุนได้ 360 

องศา ทงัดา้นซ้ายและด้านขวา ด้านในซ่อนกลไกชุดแขนกลสําหรับยก

ถาดวางรองเทา้ ทีสามารเลือนขึนลงและเดินหนา้ถอยหลงัได ้ดงัรูปที 1-3 

รูปท ี1 โครงสร้างระบบตน้แบบชนัวางรองเทา้ 

บทความวิจัย  
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รูปท ี2 ชุดหมุนชนัวางรองเทา้ 

รูปท ี3 ชุดแขนกลยกถาดวางรองเทา้ 

2.2 การออกแบบระบบการทํางาน 

การออกแบบระบบการทํางานแบ่งออกเป็น 2 ระบบ คือ 

ระบบจัดเกบ็รองเท้าอัตโนมัติ และระบบนาํรองเท้าออกอัตโนมัติ แต่

เนืองจากชันวางรองเท้าทีออกแบบมาในลักษณะทรงกลมทําให้ไม่

สามารถมองเห็นรองเทา้ไดท้งัหมด จึงเพิมระบบหมุนดูรองเทา้บนชนัวาง

รองเทา้ขึนมา ซึงบล็อกไดอะแกรมการออกแบบระบบแสดงดังรูปที 4 

และแผนภาพการทาํงานของระบบตน้แบบแสดงดงัรูปที 5-7 

สวิตซ์เลือก

P หรือ O

สวิตซ์เลือก

ชัน 1-6

สวิตซ์เลือก

ช่อง A-F

วงจรเขา้รหัส

วงจรประมวลผล

Segment

LED

วงจรขบัมอเตอร์

มอเตอร์

สวิตซ์เลือก

OK

รูปท ี4 บล็อกไดอะแกรมการออกแบบระบบ 

การออกแบบระบบเลือกใชชุ้ดสวิตซ์ 4 ชุด สาํหรับสั งเริมการ

ทาํงาน แต่เนืองจากในตน้แบบระบบชนัวางรองเทา้อตัโนมติัใชส้วิตซ์ 16 

ตวั และลิมิตสวิตซ์ 15 ตวั รวม 31 ตัว จาํเป็นต้องผ่านวงจรเข้ารหัสกอ่น

เพือลดจาํนวนขาสัญญาณลงกอ่นเข้าวงจรประมวลผลการทํางานเพือ

ส่งผลออกไปยงัแอลอีดีเจ็ดส่วน 3 ตวั แอลอีดี 2 ดวง และชุดขับมอเตอร์ 

ซึงในระบบตน้แบบชนัวางรองเทา้สาํหรับจัดเกบ็รองเท้าและนาํรองเท้า

ออกแบบอตัโนมติัใชม้อเตอร์ขบัเคลือน 3 ตวั  

เริมการทาํงาน

Select R

Press L

LED R ติด

M3 หมุนขวา

LED L ติด

M3 หมุนซ้าย

จบการทาํงาน

ใช่

ใช่

ไม่ใช่

ไม่ใช่

รูปท ี5 แผนภาพการทาํงานของระบบเรียกดูรองเทา้ 

เริมการทาํงาน

Select P

Segment1 Show 

“P”

Press SW

Segment2 Show 

“ชั นทีเลือก”

Press AF

Segment3 Show 

“ช่องทีเลือก”

M3 หมุนชันไป

ตาํแหน่งทีกาํหนด

Press OK

Step3:M1 Back

Step4:M2 UP = Call

Step5:M1 For

Step6:M2 Down = Call+1

Step7:M1 Back

Step8:M2 Down = LS G

Step9:M3 Right = LS A

จบการทาํงาน

ใช่

ใช่

ใช่

ใช่

ไม่ใช่

ไม่ใช่

ไม่ใช่

ไม่ใช่

Step1:M1 For

Step2:วางรองเทา้

รูปท ี6 แผนภาพการทาํงานของระบบจดัเกบ็รองเทา้อตัโนมติั 
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เริ มการทาํงาน

Select O

Segment1 Show 

“O”

Press SW

Segment2 Show 

“ชั นทีเลือก”

Press AF

Segment3 Show 

“ช่องทีเลือก”

ใช่

ใช่

ใช่

ไม่ใช่

ไม่ใช่

ไม่ใช่

Step1:M2 UP = Call

Step2:M1 For

Step3:M2 Up = Call+1

Step4:M1 Back 

Step5:M2 Down = LS G

Step6:M1 For

Step7:รับรองเท้า

M3 หมุนชันไป

ตาํแหน่งทีกาํหนด

Press OK

ใช่

ไม่ใช่

Step8:M1 Back

Step9:M3 Right = LS A

จบการทาํงาน

รูปท ี7 แผนภาพการทาํงานของระบบนาํรองเทา้ออกอตัโนมติั 

การทาํงานของระบบเรียกดูรองเทา้ ทาํไดโ้ดยการกดสวิตซ์ R 

หมุนขวาหรือสวิตซ์ L หมุนซ้ายค้างไว ้แอลอีดี R หรือ L จะติดค้างตาม

การกดสวิตซ์ จากนนัมอเตอร์ M3 จะหมุนตามทิศทางทีเลือก 

การทาํงานของระบบจดัเกบ็รองเท้าอัตโนมัติ เริมจากการกด

สวิตซ์ P และกดสวิตซ์ SW  เลือกชนั 1-5 และกดสวิตซ์ AF เลือกช่อง A-

F ทีตอ้งการจะเกบ็รองเทา้ มอเตอร์ M3 จะหมุนชนัวางรองเทา้มาตรงช่อง

ทีเลือก จากนนัมอเตอร์ M1 จะเดินหนา้ไปรอรับรองเทา้ ผูใ้ชถ้อดรองเท้า

บนถาดรับรองเทา้ทีวางบนแขนกล จากนนักดสวิตซ์ OK มอเตอร์ M1 จะ

ถอยหลงั มอเตอร์ M2 จะเลือนถาดรองเทา้ขึนไปจนถึงชนัทีเลือก จากนัน

มอเตอร์ M1 จะเดินหนา้เขา้ไปยงัช่องทีเลือก มอเตอร์ M2 เลือนลงตาํกว่า

ชันทีเลือก 1 ชัน เพือวางถาดรองเท้า จากนันมอเตอร์ M1 จะถอยหลัง 

และมอเตอร์ M2 จะเลือนลงไปยงัชัน G และมอเตอร์ M3 จะหมุนไปรอ

คาํสั งต่อไปทีช่อง A   

   การทาํงานของระบบนาํรองเท้าออกอัตโนมัติ เริมจากการ

กดสวิตซ์ O และกดสวิตซ์ SW และกดสวิตซ์ AF เลือกช่องทีต้องการดึง

รองเท้าออก มอเตอร์ M3 จะหมุนชันวางรองเท้ามาตรงช่องทีเลือก 

มอเตอร์ M2 จะเลือนขึนไปตาํกว่าชนัทีเลือก 1 ชัน M1 จะเดินหน้าไปใต้

ช่องทีเลือก มอเตอร์ M2 เลือนขึนเพือรับถาดรองเท้า M1 จะถอยหลัง 

มอเตอร์ M2 จะเลือนลงไปยงัชัน G M1 จะเดินหน้ามาทีช่องรับรองเท้า 

ผูใ้ชง้านนาํรองเท้าออกจากถาด และกดสวิตซ์ OK M1 จะถอยหลังและ

มอเตอร์ M3 จะหมุนไปรอคาํสั งต่อไปทีช่อง A 

ในกระบวนการจัดเกบ็รองเท้าอัตโนมัติและนาํรองเท้าออก

อตัโนมติันนั ผูใ้ช้ต้องกดสวิตซ์ตามขันตอนเท่านัน หากมีการกดสวิตซ์

นอกเหนือจากนีระบบจะไม่ทาํงานและรอรับคาํสั งตามกระบวนต่อไป 

2.3 การออกแบบวงจรควบคุม 

ในการออกแบบวงจรควบคุมการทาํงาน แบ่งออกเป็น 4 ส่วน 

คือ วงจรเขา้รหสั วงจรประมวลผลการทาํงาน วงจรแสดงผลการทาํงาน 

และวงจรขบัเคลือนมอเตอร์  

ในระบบตน้แบบชนัวางรองเทา้ใช้สวิตซ์และลิมิตสวิตซ์รวม

ทังหมด 31 ขา ผ่านวงจรเข้ารหัส 4 ชุด ลดขาสัญญาณเหลือ 19 ขา เข้า

ประมว ลผ ลแล ะส่งสัญญาณอ อก  2 ชุด  ชุดแรกส่งอ อกไปยังตัว

ประมวลผลอีกตวัเพือควบคุมการแสดงผลผ่านทางแอลอีดีเจ็ดส่วนและ

แอลอีดี สัญญาณอีกชุดส่งไปยงัวงจรขับเคลือนมอเตอร์เพือควบคุมการ

เคลือนทีของมอเตอร์ 3 ตวั แสดงระบบประมวลผลการทาํงานดงัรูปที 8 

รูปท ี8 วงจรประมวลผลการทาํงาน 

3. ผลการดําเนินงาน

ผูว้ิจัยได้ท ําการสร้างระบบต้นแบบชันวางรองเท้าสําหรับ

จดัเกบ็รองเทา้และนาํรองเทา้ออกแบบอตัโนมติัขึนมาตามทีได้ออกแบบ

ไวด้งัรูปที 9 และทาํการทดสอบเปรียบเทียบระหว่างการทาํงานจริงกบั

การทํางานบนโปรแกรมจาํลองจํานวน 10 ครัง ดังตารางที 1 ผลการ

ทดสอบดงัรูปที 10 และ 11  

ในรูปที 10 ไดท้าํการทดสอบการจดัเกบ็รองเทา้ทีชนั 5 ช่อง F 

และในรูป 11 ไดท้าํการทดสอบการดึงรองเท้าออกจากชัน 1 ช่อง E ผล

การทดสอบการทาํงานจริงและการทาํงานบนโปรแกรมจาํลองสามารถ

แสดงอกัษรไดต้รงตามทีกาํหนดและระบบสามารถทาํงานตามขนัตอนได ้

อย่างถูกตอ้ง  
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รูปท ี9 ระบบตน้แบบชนัวางรองเทา้ 

รูปท ี10 ทดสอบการจดัเกบ็รองเทา้ชนั 5 ช่อง F 

รูปท ี11 ทดสอบการดึงรองเทา้ออกชนั 1 ช่อง E 

ตารางที 1 ทดสอบระบบตน้แบบชนัวางรองเทา้  

ครังท ี ความต้องการ 
การแสดงผล 

P/O ชัน ช่อง 

1 จดัเกบ็รองเทา้ชนั 5 ช่อง F P 5 F 

2 ดึงรองเทา้ออกชนั 1 ช่อง E O 1 E 

3 จดัเกบ็รองเทา้ชนั 1 ช่อง E P 1 E 

4 ดึงรองเทา้ออกชนั 2 ช่อง C O 2 C 

5 จดัเกบ็รองเทา้ชนั 2 ช่อง C P 2 C 

6 ดึงรองเทา้ออกชนั 4 ช่อง A O 4 A 

7 จดัเกบ็รองเทา้ชนั 4 ช่อง A P 4 A 

8 ดึงรองเทา้ออกชนั 1 ช่อง B O 1 b 

9 จดัเกบ็รองเทา้ชนั 1 ช่อง B P 1 b 

10 ดึงรองเทา้ออกชนั 3 ช่อง D O 3 d 

จากตารางที 1 ผลการทดสอบออกมาถูกตอ้งทงัหมด โดยช่อง 

B และ D จะแสดงผลออกเป็นอกัษรพิมพเ์ล็กตามขีดจาํกดัของแอลอีดีเจ็ด

ส่วน 

4. สรุปผลการทดสอบ

จากการออกแบบและสร้างระบบต้นแบบชันวางรองเท้า

สําห รับ จัด เก ็บ รอ ง เท้ าแ ล ะ นํา รอ ง เท้า อ อ ก แ บ บ อัตโ นมัติ ด้ว ย

ไมโครคอนโทรลเลอร์ PIC18F4520 นัน กลไกลทีได้ออกแบบสามารถ

ทาํงานได้อย่างต่อเนือง การแสดงผลผ่านทางแอลอีดีเจ็ดส่วนถูกต้อง

แม่นยาํ  

5. กิตติกรรมประกาศ 

ขอบคุณสาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสือสาร คณะ

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ทีเอือเฟือ

หอ้งปฏิบติัการและเครืองมือช่างสาํหรับการทาํวิจยัครังนี  
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