
ตนแบบเคร่ืองนับยาบาอัตโนมัต ิ
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บทคัดยอ 
งานวิจัยนี้นำเสนอการศึกษาและการสรางตนแบบเครื่องนับยาบาอัตโนมัติ โดยศึกษาหลักการทำงาน 

การออกแบบฟงกชันการทำงาน และสรางตนแบบเครื่องนับยาบาอัตโนมัติ มีการออกแบบใหเครื่องนับยาบา  
มีขนาดกะทัดรัด และสะดวกตอการนำเอาตนแบบเครื ่องนับยาบาไปใชในสถานที ่ตาง ๆ ตัวเครื ่องใช             
บอรดราสเบอรรี่พาย 3 โมเดล บี เปนตัวควบคุมการทำงาน ใชภาษาไพธอนในการพัฒนาเพื่อสั่งการฟงกชัน
การทำงานของตนแบบเครื ่องนับยาบา ในสวนของการทดสอบความถูกตองในการนับจำนวนเม็ดยาบา        
ใชเซ็นเซอรตรวจจับวัตถุแบบอินฟราเรด โดยทำการทดสอบการนับจำนวนทั้งหมด 4 จำนวน ไดแก 50 100 

150 และ 200 เม็ด และทำการทดสอบเพื่อหาความเร็วรอบที่เหมาะสมของแตละจำนวน ดวยการทดสอบ
ความเร็วรอบ 9.6 10.8 11.4 12.0 12.6 และ 13.2 รอบตอนาที โดยจำนวน 50 เม็ดไดความเร็วรอบที่
เหมาะสมคือ 11.4 รอบตอนาที ใชเวลาเฉลี่ย 10 วินาที ความถูกตอง 100 เปอรเซ็นต จำนวน 100 เม็ด        
ไดความเร็วรอบที่เหมาะสมคือ 12.0 รอบตอนาที ใชเวลาเฉลี่ย 17 วินาที ความถูกตอง 100 เปอรเซ็นต 
จำนวน 150 เม็ด ไดความเร็วรอบที่เหมาะสมคือ 12.0 รอบตอนาที ใชเวลาเฉลี่ย 28 วินาที ความถูกตอง      
100 เปอรเซ็นต จำนวน 200 เม็ดไดความเร็วรอบที่เหมาะสมคือ 9.6 รอบตอนาที ใชเวลาเฉลี่ย 37 วินาที        
ความถูกตอง 100 เปอรเซ็นต จากการทดสอบท้ังหมด เครื่องนับยาบาอัตโนมัติสามารถนับเม็ดยาบาไดทั้งหมด      
4 จำนวน คือ 50 100 150 และ 200 เม็ด ใชระยะเวลาในการนับที่นอยลง ยังพบความผิดพลาดในการนับ
บางครั้ง เนื่องจากมอเตอรไดหยุดหมุนเมื่อทำการนับเสร็จสิ้นแลว จึงทำใหเม็ดยาบาที่ไหลมาชิดกันตกลงไปใน
ถาดใสยาทำใหจำนวนที่นับไดจริงมีการคลาดเคล่ือน 
 

คำสำคัญ : ยาบา, ราสเบอรรี่พาย, เซ็นเซอรอินฟราเรด, ภาษาไพธอน 
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บทนำ 
ในปจจุบันพบวา มีการแพรระบาดของยา

เสพติดอยางกวางขวางและรุนแรงมากขึ้นทุกวัน
โดยยาเสพติดที ่ม ีการแพรระบาดอยางมากใน
ประเทศไทย ไดแก ยาบา เปนตน ยาบา เดิมชื่อวา 
ยามา หรืออาจเรียกวายาขยัน ยาแกงวง มีลักษณะ
เปนยาเม็ดกลมแบนขนาดเล็ก เสนผาศูนยกลาง
ประมาณ 6-8 มิลลิเมตร ความหนา 3 มิลลิเมตร 
น้ำหนักเม็ดยาประมาณ 80-100 มิลลิกรัม [1] 

จ ัดเป นยาเสพต ิดให  โทษประเภทท ี ่  1 ตาม
พระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. 2522 [2] 

ยาบาออกฤทธิ ์กระตุ นประสาท เมื ่อเสพเขาสู
ร างกายในระยะแรกจะออกฤทธิ ์ทำใหร างกาย
ตื ่นตัว หัวใจเตนเร ็ว ความดัน โลหิตสู งใจสั่น 
ประสาทตึงเครียดแตเมื ่อหมดฤทธิ ์ยาจะร ู สึก
ออนเพลียมากกวาปกติทำใหการตัดสินใจชาและ
ผิดพลาดเปนเหตุใหเกิดอุบัติเหตุรายแรงได การ
แพรระบาดของยาบามีมากในหลายพื ้นที ่ของ
ประเทศ ปญหายาเสพติดกอใหเกิดความสูญเสียใน
หลาย ๆ ดานดวยกันทั้งดานเศรษฐกิจ ดานสังคม 
การปกครองและการพัฒนาประเทศ รวมทั ้งมี
ผลกระทบโดยตรงตอผูเสพ ทั้งทางดานพฤติกรรม 
รางกาย จิตใจ ความคิด อารมณ และสังคม ซึ่งการ
ที่มียาบาแพรระบาดอยูในสังคมเปนจำนวนมาก 
ทางกองกำกับการสืบสวนจังหวัดสุราษฏรธานี ไดมี
การปราบปรามและจับกุมยาบาอยูเรื่อยมา ซึ่งใน
การจับกุมแตละครั้งก็จะมียาบาเปนจำนวนมากซ่ึง
หลังจากจับกุมแลวทางเจาหนาที่จะตองทำการนับ
จำนวนยาบาทั้งหมด เพ่ือระบุจำนวนของยาบา ซึ่ง
การนับจำนวนของยาบาในแตละครั ้งก็ตองใช

เวลานานในการนับจำนวนยาบา การนับยาบาแต
ละครั้งเจาหนาที่ที่ทำการนับมีการสูดดมยาบาโดย
ผานทางอากาศโดยไมรูตัวและอาจจะเปนอันตราย
ตอตัวเจาหนาที่ ที่ปฏิบัติงานได ดังนั้นจึงไดมีการ
ออกแบบและสรางตนแบบเครื่องนับยาบาอัตโนมัติ 
เพ่ืออำนวยความสะดวกและแกปญหาดังกลาวที่จะ
เกิดตอผูปฏิบัติงาน โดยการทำงานของเครื่องนับ
ยาบานั้นจะสามารถนับยาบาไดเร็วกวาเจาหนาท่ี
และใชเวลาไมนานในการนับยาบาแตละครั้ง ทั้งนี้
สามารถนำไปใชในการนับยาบาไดจริง [1] 

มีการศึกษาหาขอมูลเครื่องนับเม็ดยาตาม
ทองตลาดเพื ่อเปนแนวทางในการออกแบบและ
สรางตนแบบเครื่องนับยาบาอัตโนมัติ ยกตัวอยาง 
เครื่องนับเม็ดยารุน เอ็มซี พี 01 มีคุณลักษณะคือ 
นับเม็ดยาได 500 เม็ด/นาที สามารถนับไดทั้งแบบ
เม็ดยาและแคปซูลที ่ม ีขนาด  5-12 มิลล ิเมตร 
เคร ื ่องม ีขนาด กว าง 39 เซนต ิ เมตร  ยาว 46 

เซนติเมตร สูง 26 เซนติเมตร น้ำหนัก 6 กิโลกรัม 
[3] แสดงดังภาพท่ี 1 
 

 
 

ภาพที่ 1 เครื่องนับเม็ดยารุน เอ็มซี พี 01 [3] 
 

ตนแบบเครื่องนับยาบาอัตโนมัติใชบอรด
ราสเบอรรี ่พาย 3 โมเดล บี ในการควบคุมการ
ทำงาน ซึ ่งระบบปฏิบัต ิการของบอรดนั ้นเปน
ระบบปฏ ิบ ั ต ิ ก ารล ิ น ุ กซ  แบบฝ  ง ต ั ว  ท ี ่ ใ ช
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ไมโครคอนโทรลเลอรตระกูล เออารเอ็ม สามารถ
นำมาประย ุกต ใช ในการทำโครงงานทางดาน
อิเล็กทรอนิกส การเขียนโปรแกรม ขอดี คือ มี
ความเล็กกะทัดรัด เคลื่อนยายสะดวก ประหยัด
พลังงาน ใชซอฟตแวรที่เปนโอเพนซอรสทั้งหมด 
เปนคอมพิวเตอรขนาดเล็กที่เหมาะกับการเริ่มตน
เขียนโปรแกรม เปนตน [4] โดยตนแบบเครื่องนับ
ยาบ าอ ัตโนม ัต ิ ใชภาษาไพธอนในการเข ียน
โปรแกรม ซึ่งเปนภาษาหนึ่ง ที่ถูกพัฒนาขึ้นมาให
ส า ม า ร ถ ท ำ ง า น ไ ด  ท ั ้ ง บ น ร ะ บ บ ย ู น ิ ก ซ                       
ลินุกซ วินโดวส เอ็นที วินโดวส 2000 และวินโดวส 
เอกซพี ทำใหผูใชสามารถที่จะนำภาษาไพธอน มา
พัฒนาโปรแกรมของเราได โดยไมตองเสียคาใชจาย 
และความเปน โอเพนซอรสทำให ม ีคนเขามา
ชวยกันพัฒนาใหภาษาไพธอน มีความสามารถ
สูงขึ้น และใชงานไดครอบคุมกับทุกลักษณะงาน 

[5] แสดงดังภาพท่ี 2 
 

 
 

ภาพที่ 2 บอรดราสเบอรรี่พาย 3 โมเดล บี [4] 

 

 มีการนำเอาหลักการปรับความกวางของ
พัลสมาใชในการควมคุบความเร็วของมอเตอร ซึ่ง
เปนเทคนิคที่ทำใหสามารถอาน/เขียนขอมูลแบบ
แอนะล็อกดวยสัญญาณดิจิทัลได โดยตัวควบคุม
การสรางสัญญาณดิจิทัลจะสรางสัญญาณคลื่น

สี่เหลี่ยมออกมาดังภาพท่ี 3 โดยสัญญาณที่สราง
ออกมาจะสลับกันระหวางเปดกับปด รูปแบบ
สัญญาณเปด-ปดนี้สามารถจำลองเปนแรงดันไฟฟา
ระหวางเปด 5 โวลต กับ ปด 0 โวลต [6] 

 

 
 

ภาพที่ 3 แสดงสัญญาณเปดและปด [6] 

 

จะเรียกชวงเวลาตรงนี้วา ความกวางของ
สัญญาณ ดังภาพที่ 4 ดังนั้นเพื่อใหไดขอมูลแบบแอ
นะล็อกที่ตางกัน จะใชความกวางของสัญญาณท่ี
แตกตางกันในการบงบอกคาของขอมูลแอนะล็อก  

 

 
 

ภาพที่ 4 ตัวอยางสัญญาณความกวางของพัลส [6] 

 

จากภาพที่ 4 ความกวางของเสนสีเขียวจะ
แสดงถึงชวงเวลาปกติ ระยะเวลาหรือชวงเวลาน้ี
เรียกวา คาบ เปนคาผกผันของความถี ่อุปกรณ 
หากความถี่ของอุปกรณมีคาประมาณ 50 เฮิรตซ 
ตามความกวางของเสนสีเขียวจะเปนชวงเวลา 20 

เมตรตอวินาที ถาอุปกรณที่จะใช มีการทำงานท่ี
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ความกว  า ง พั ลส   1000–2000 ไม โครว ิ น า ที          
การทำงาน 100 เปอร เซ ็นต มีความหมายวา      
พบสัญญาณความกวางพัลส 2000 ไมโครวินาที   

ถามีการทำงานเพียง 50 เปอรเซ็นต พบสัญญาณ
ความกวางพัลส 1500 ไมโครวินาที [6]  

 

ในการตรวจจับเม็ดยาใชเซ็นเซอรตรวจจับ
วัตถุแบบอินฟราเรดในการตรวจจับ เซ็นเซอรใช
หลักการสะทอนของแสงเมื่อไปชนวัตถุ สามารถ
ปรับความไวในการตรวจจับได  โดยมีคุณสมบัติที่
สามารถตรวจจับวัตถุไดในระยะ 2-30 เซนติเมตร
ใชแรงดันไฟฟาในการทำงาน 3-5.5 โวลต หลักการ
สะทอนของแสงในการตรวจจับ โดยมีหลอด
แอลอ ี ด ี อ ิ นฟรา เ รดส  อ งแส ง  และม ี โ ฟ โต
ทรานซิสเตอร [7] แสดงดังภาพท่ี 5 
 

 
 

ภาพที่ 5 เซ็นเซอรตรวจจับแบบอินฟราเรด [7] 
 

สวนของจอแสดงผลใชจอแสดงผลแบบ 
14 เซกเมนต 4 หลัก แสดงผลไดทั้งตัวเลขจำนวน
เต็ม จำนวนทศนิยม แสดงเวลาแบบนาิกา ใชการ
สั่งงานแบบ ไอสแควรซี สามารถตั้งคาแอดเดรส ได 
8 ตำแหนง สามารถตอแสดงผลรวมกันไดถึง 8 ตัว 
รองรับแรงดันไฟฟาที่ 3-5 โวลต [8] แสดงดังภาพ
ที ่6 

 

 
 

ภาพที่ 6 จอแสดงผลแบบ 14 เซกเมนต [8] 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
1.  เพ่ือศึกษาระบบการทำงานของเคร่ือง

นับยาบาอัตโนมัติ 
2.  เพื่อออกแบบและสรางเครื่องนับยาบา

อัตโนมัติ 
3. เพ่ือเปรียบเทียบเวลาเฉลี่ยของแตละ

ความเร็วรอบ 

ระเบียบวิธีวิจัย 
การออกแบบจะแบ งการทำงานเปน        

2 สวนคือการออกแบบดานฮารดแวรและการ
ออกแบบดานซอฟตแวร ซึ ่งเขียนขึ ้นดวยภาษา   
ไพธอน เพื่อสั่งการฟงกชั่นการทำงานของเครื่อง
นับยาบาอัตโนมัติ 

1.  การออกแบบฮารดแวร จะเปนการ
ออกแบบสวนของตนแบบเครื่องนับยาบาอัตโนมัติ
ทั้งหมด โดยจะออกแบบใหเหมาะสม ในเรื่องการ
วางตำแหนงของฮารดแวรแตละช ิ ้นสวนของ
ตัวเครื่อง เพ่ือไมใหเกิดขอผิดพลาดขึ้น ซึ่งในสวนนี้
จะทำให มองเห ็นภาพรวมของต ัวเคร ื ่องตาม
โครงสรางที่ไดทำการออกแบบ ดังภาพที่ 7 
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ภาพที่ 7 ภาพรวมของตนแบบเครื่องนับยาบา 
 

ตนแบบเครื่องนับยาบาอัตโนมัติมีขั้นตอน
การทำงาน และมีรายละเอียดการทำงานซึ่งอธิบาย
การทำงานของเคร่ืองนับยาบาอัตโนมัติดังน้ี  
 1. ใสเม็ดยาบาลงบนจานหมุนของตนแบบ
เครื่องนับยาบาอัตโนมัต ิ
 2. ทำการเลือกจำนวนของเม็ดยาบาที่
ตองการจะนับ 

 3. กดปุมเริ่มนับจำนวนเม็ดยาบา 
 4. เครื่องตนแบบจะทำการตรวจนับเม็ด
ยาบาตามที่ไดกำหนดจำนวนไว 
 5. แสดงคาที่นับไดไปยังจอแสดงผลแบบ 
14 เซกเมนต และจบกระบวนการทำงาน 

ดังภาพท่ี 8 
 

 

เริ่มตน

ใสเม็ดยาบาลงบนจานหมุน

กดปุมเริ่มนับจํานวนเม็ดยาบา

เคร่ืองทําการนับเม็ดยาบาตามจํานวนที่
กําหนดไว

แสดงคาที่นับ

จบการทํางาน

1

2

3

4

กดปุมเลือกจํานวนท่ีตองการนับ

5

 
 

  ภาพที่ 8 การทำงานของตนแบบเครื่องนับยาบา 

การประชุมวชิาการสําหรับนักศกึษาระดับชาต ิครัง้ที่ ๓ 

The Third FIT SSRU Conference 2020

วันศุกร์ที่ 1 พฤษภาคม 2563 ณ คณะเทคโนโลยอีุตสาหกรรม มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

- 301 -



2.  การออกแบบซอฟตแวรการนับจำนวน
เม็ดยาบา ออกแบบโดยใชภาษาไพธอน ในการ
เขียนคำสั่งตาง ๆ เพื่อปอนโปรแกรมชุดคำสั่งนั้น
เขาไปยังบอรดราสเบอรรี่พาย 3 โมเดล บี ในการ
ทดสอบประสิทธิภาพของตนแบบเครื่องนับยาบา
อัตโนมัติ โดยจะมีภาพรวมการทำงาน ดังภาพที่ 9 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพที่ 9 ขั้นตอนวิธีซอฟตแวรการนับเม็ดยาบา 
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ภาพที่ 10 ขั้นตอนวิธีซอฟตแวรการนับเม็ดยาบา (ตอ) 
 

 จากภาพที่ 9 และภาพท่ี 10 แสดงขั้นตอน
วิธีการทำงานของซอฟตแวรการนับเม็ดยาบา ซึ่ง
แบงออกเปนขั้นตอนตาง ๆ ดังนี้ 
 1)  ทำการเรียกอานไฟลคำสั่งที่ไดทำการ
เขียนดวยภาษาไพธอน 

 2)  ทำการเปดใชฟงกชั่นการนับเม็ดยาบา
โดยใชคำสั่งของภาษาไพธอน ในการเปด-ปด การ
ทำงาน 

 3)  ฟงกชั่นตรวจสอบโหมดการทำงาน 

 4)  สวนของฟงกชั่นการทำงานในโหมดที่ 
1 ประกอบดวย ฟงกชั่นรับคาเซ็นเซอรตรวจจับ
เม็ดยาบา ทำหนาที่ตรวจจับเม็ดยาบาที่ไหลผาน 
ฟงกชั่นรับคาจากปุ มสีตาง ๆ เพื ่อควบคุมการ
ทำงานของมอเตอร ฟงกชั่นแสดงผลจำนวนเม็ดยา

ผานทาง 14 เซกเมนต และฟงกชั่นแจงเตือนเมื่อ
นับเสร็จ 

 5)  สวนของฟงกชั่นการทำงานในโหมดที่ 
2 ประกอบดวย ฟงกชั่นการรับคาจากปุมสีตาง ๆ 
ทำหนาที่กำหนดจำนวนยาบาที่ตองการนับ และ
ฟ งก ชั่ นแสดงผลจำนวนเม ็ดยาผ านทาง  14 
เซกเมนต 
 

ผลการวิจัย 
จากการทดสอบซอฟตแวรการนับจำนวน

เม็ดยาบาทั้ง 4 จำนวน ผลสรุปมีดังนี้ 
1. การทดสอบการนับจำนวนเม็ดยาบา

จำนวน 50 เม็ดโดยกำหนดคาการปรับความกวาง
ของพัลส อยูที่ 20-70 เปอรเซ็นต หรือ 9.6-12.6 
รอบตอนาที ทำการทดสอบอยางละ 20 ครั้ง รวม
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ทั้งหมด 120 ครั้ง สวนของการนับจำนวน เครื่อง
ทำงานไดดีในสวนการปรับความกวางของพัลสที่ 
40 เปอรเซ็นต โดยใหผลลัพธความถูกตอง 100 
เปอรเซ็นต และเวลาเฉลี ่ย 10 วินาที สวนของ
ความถูกตองและแมนยำ ทดสอบไดถูกตองจำนวน 
112 ครั ้ง คิดเปนเปอรเซ ็นตความถูกตอง 93 
เปอรเซ็นต และทดสอบไดไมถูกตองจำนวน 8 ครั้ง     
ค ิด เป น  7  เปอร  เซ ็นต  ของความผ ิดพลาด              
ดังภาพที่ 11 และภาพท่ี 12 
 

 
 

ภาพที่ 11 แสดงเวลาเฉลี่ยในการนับจำนวนเม็ด
ยาบา 50 เม็ด 

 

 

 
 

ภาพที่ 12 แสดงความถูกตองของจำนวนครั้งที่นับ
ไดของจำนวน 50 เม็ด 

 

2. การทดสอบการนับจำนวนเม็ดยาบา
จำนวน 100 เม็ดโดยกำหนดคาการปรับความกวาง
ของพัลส อยูที่ 20-70 เปอรเซ็นต หรือ 9.6-12.6 
รอบตอนาที ทำการทดสอบอยางละ 20 ครั้ง รวม
ทั้งหมด 120 ครั้ง สวนของการนับจำนวน เครื่อง
ทำงานไดดีในสวนการปรับความกวางของพัลสที่ 
50 เปอรเซ็นต โดยใหผลลัพธความถูกตอง 100 
เปอรเซ็นต และเวลาเฉลี ่ย 17 วินาที สวนของ
ความถูกตองและแมนยำ ทดสอบไดถูกตองจำนวน 
108 ครั ้ง คิดเปนเปอรเซ ็นตความถูกตอง 90 
เปอร เซ ็นต  และทดสอบไดไม ถ ูกต องจำนวน       
10 ครั้ง คิดเปน 10 เปอรเซ็นตของความผิดพลาด 

ดังภาพที่ 13 และภาพท่ี 14 
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ภาพที่ 13 แสดงเวลาเฉลี่ยในการนับจำนวนเม็ด
ยาบา 100 เม็ด 

 

 
 

ภาพที่ 14 แสดงความถูกตองของจำนวนครั้งที่นับ
ไดของจำนวน 100 เม็ด 

 
3. การทดสอบการนับจำนวนเม็ดยาบา

จำนวน 150 เม็ดโดยกำหนดคาการปรับความกวาง
ของพัลส อยูที่ 20-70 เปอรเซ็นต หรือ 9.6-12.6 
รอบตอนาที ทำการทดสอบอยางละ 20 ครั้ง รวม
ทั้งหมด 120 ครั้ง สวนของการนับจำนวน เครื่อง
ทำงานไดดีในสวนการปรับความกวางของพัลสที่ 

50 เปอรเซ็นต โดยใหผลลัพธความถูกตอง 100 
เปอรเซ็นต และเวลาเฉลี ่ย 28 วินาที สวนของ
ความถูกตองและแมนยำ ทดสอบไดถูกตองจำนวน 
106 ครั ้ง คิดเปนเปอรเซ ็นตความถูกตอง 88 
เปอร เซ ็นต  และทดสอบไดไม ถ ูกต องจำนวน       
14 ครั้ง คิดเปน 12 เปอรเซ็นตของความผิดพลาด
ดังภาพท่ี 15 และภาพท่ี 16 

 

 
 

ภาพที่ 15 แสดงเวลาเฉลี่ยในการนับจำนวนเม็ด
ยาบา 150 เม็ด 
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ภาพที่ 16 แสดงความถูกตองของจำนวนครั้งที่นับ
ไดของจำนวน 150 เม็ด 

 

4. การทดสอบการนับจำนวนเม็ดยาบา
จำนวน 200 เม็ดโดยกำหนดคาการปรับความกวาง
ของพัลส อยูที่ 20-70 เปอรเซ็นต หรือ 9.6-12.6 
รอบตอนาที ทำการทดสอบอยางละ 20 ครั้ง รวม
ทั้งหมด 120 ครั้ง สวนของการนับจำนวน เครื่อง
ทำงานไดดีในสวนการปรับความกวางของพัลสที่ 
20 เปอรเซ็นต โดยใหผลลัพธความถูกตอง 100 
เปอรเซ็นต และเวลาเฉลี ่ย 37 วินาที สวนของ
ความถูกตองและแมนยำ ทดสอบไดถูกตองจำนวน 
106 ครั ้ง คิดเปนเปอรเซ ็นตความถูกตอง 88 
เปอรเซ็นต และทดสอบไดไมถูกตองจำนวน 14 
ครั้ง   คิดเปน 12 เปอรเซ็นตของความผิดพลาด 

ดังภาพท่ี 17 และภาพท่ี 18 
 

 
 

ภาพที่ 17 แสดงเวลาเฉลี่ยในการนับจำนวนเม็ด
ยาบา 200 เม็ด 

 

 
 

ภาพที่ 18 แสดงความถูกตองของจำนวนครั้งที่นับ
ไดของจำนวน 200 เม็ด 

 

สรุปและอภิปรายผล 
วิจัยนี ้ไดสรางตนแบบเครื ่องนับยาบา

อัตโนมัติ โดยใชราสเบอรรี่พาย 3 โมเดล บี เปนตัว
ควบคุม ใชภาษาไพธอน ในการเขียนซอฟตแวร
การทำงาน ซึ ่งเครื ่องนับยาบาผานการทดสอบ
ความถูกตองตามวัตถุประสงค และขอบเขตของ
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โครงงาน ในการทดสอบประสิทธิภาพการทำงาน 
ไดแก ความถูกตองในการนับ การแสดงผล และ
ความเร็วในการนับ โดยสามารถเพ่ิมและลบจำนวน
เม็ดยาบาที ่ต องการนับได ท ั ้งหมด 4 จำนวน 
แบงเปน 50 100 150 และ 200 เม็ด โดยแตละมี
กำหนดคาการปรับความกวางของพัลส อยูที่ 20-
70 เปอรเซ็นต หรือ 9.6-12.6 รอบตอนาที จาก
การทดสอบแสดงใหเห็นวาเคร่ืองนับยาบาสามารถ
ทำงานไดอยางถูกตอง ทั้งการนับจำนวน และการ
แสดงผล  
 

ขอเสนอแนะ 
1.  สามารถใชอุปกรณที่มีประสิทธิภาพ

มากกวา บอรดราสเบอรรี่พาย 3 โมเดล บี เพ่ือการ
ประมวลผลท่ีมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

2.  สามารถลดขนาดของเครื่องใหมีขนาด
เล็กลงไดอีก 

3.  สามารถปรับความเร็วใหเหมาะสม
เพ่ือใหนับจำนวนเม็ดยาไดถูกตองท่ีสุด 

4.  สามารถใชวัสดุใหแข็งแรงกวาเดิม เชน 
สแตนเลสหรือแผนอะคริลิค 
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Module. [ร ะบบออน ไ ลน  ] .  แหล  ง ท ี ่ ม า : 

https://www.instructables.com/id/Arduino-
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Wi/. (วันที่คนหาขอมูล: 31 มีนาคม 2563). 
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2563). 

 

 

การประชุมวชิาการสําหรับนักศกึษาระดับชาต ิครัง้ที่ ๓ 

The Third FIT SSRU Conference 2020

วันศุกร์ที่ 1 พฤษภาคม 2563 ณ คณะเทคโนโลยอีุตสาหกรรม มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

- 308 -


