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        วัตถุประสงคของการวิจัยน้ีเพ่ือ การออกแบบและสรางเครื่องควบคุมเครื่องเลนดีวีดี โดย
ไมโครคอนโทรลเลอร PIC16F877 สําหรับระบบเคเบิ้ลโทรทัศนทองถิ่น แลวทําการประเมิน
สมรรถนะและประสิทธิภาพของเครื่องควบคุมเครื่องเลนดีวีดี โดยไมโครคอนโทรลเลอร PIC16F877 
สําหรับระบบเคเบิ้ลโทรทัศนทองถิ่น โดยทําการประเมินสมรรถนะ 3 ดานคือ 1.สมรรถนะของวงจรที่
ออกแบบ 2.สมรรถนะในการใชงาน 3.สมรรถนะของการบํารุงรักษา และประเมินประสิทธิภาพ 3 
ดานคือ 1.ดานการทํางานของวงจรและโปรแกรม 2. ดานสัญญาณภาพและเสียง 3.ดานรอบการ
ทํางาน  
 ผลการวิจัยพบวา  
  1)การออกแบบและสรางเครื่องควบคุมเครื่องเลนดีวีดี โดยไมโครคอนโทรลเลอร PIC 
16F877 สําหรับระบบเคเบิล้โทรทศันทองถิ่น มีโครงสรางของตูขนาด กวาง 20 นิ้วยาว 21 นิ้วและ
สูง 29 นิ้ว ติดตั้งลอเลื่อน 4 ลอ มีกลองควบคุมเครื่องเลนดีวีดี ขนาด กวาง 16 นิ้ว ยาว 12 และสงู 7 
นิ้ว ติดตั้งไวดานบนสุดของตูแร็ค ภายในกลองควบคุมเคร่ืองเลนดีวีดี ประกอบดวย นาฬิกาตั้งเวลา
เปด-ปด วงจรมอดูเลเตอร ชนิดซิงเกิลไซดแบนด วงจรแหลงจายไฟกระแสตรง วงจรตรวจจับแสง 
วงจรไมโครคอนโทรลเลอร PIC16F877 วงจรภาคแสดงผล วงจรตัดตอสัญญาณภาพและเสียงจาก
เครื่องเลน DVD  วงจรสวติชจายไฟ 220AC และเครือ่งเลนดีวีดี 8 เครื่อง ที่ถูกดัดแปลงใหสามารถ
สงสัญญาณการทํางานผานพอรตอนุกรมแบบ RS232 ติดตอกับกลองควบคุมเคร่ืองเลนดีวีดีได มี
การทํางานได 3 โหมด มีโหมดอัตโนมัติ 1 โหมด สามารถเลือกการจายสัญญาณโทรทัศน เขาสู
ระบบเคเบิล้โทรทัศนทองถิ่น ไดตั้งแตความถี่ 40 – 860 MHz ความแรงของสัญญาณ 100 dB ใน
ระบบ PAL-B ใชงานกับโทรทัศนทัว่ไป  
  2)ผลการประเมินสมรรถนะเครื่องควบคุมเคร่ืองเลนดีวีดี โดยไมโครคอนโทรลเลอร PIC 
16F877 สําหรับระบบเคเบิล้โทรทศันทองถิ่นผานเกณฑตามที่กําหนด มีคาเฉลี่ยสมรรถนะของวงจร
ที่ออกแบบ = 4.18 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.36 คา t = 1.63 สมรรถนะของการใชงาน = 4.01 คา
เบี่ยงเบนมาตรฐาน  = 0.30 คา t = 0.11 สมรรถนะของการบํารุงรักษา = 4.13 คาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน = 0.28 คา t  = 1.62 สมรรถนะในภาพรวม = 4.10 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.32 คา t = 
1.11 อยูในเกณฑดี สอดคลองกับสมมติฐานในการวิจัย  
  3)ผลการประเมินประสิทธิภาพ ดานการทํางานของวงจรและโปรแกรม รอยละ 100 ดาน
สัญญาณภาพและเสียง รอยละ 100  ดานรอบการทํางาน รอยละ 100 ในภาพรวมผานเกณฑตามที่
กําหนด คิดเปนรอยละ 100 สอดคลองกับสมมติฐานในการวิจัย  
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   The objectives of this research were to design and production of digital video disc 
player by using microcontroller No. PIC16F877 for community cable television system and 
evaluated their performance and efficiency. The researcher evaluated the digital video disc 
player performance in 3 areas. 1. Circuit design. 2. Applications. 3. Maintenance. The 
researcher evaluate the efficiency in 3 areas 1. The efficiency of circuit and program. 2. The 
efficiency of audio and  video signal. 3. The  efficiency of operation cycle. 
 The result of this research as follows: 

1) The design of digital video disc player by using microcontroller No.  PIC16F877 
for community cable television system had body case of 20 inches width, 21 inches long 
and 29 inches high. The case was installed 4 wheels. The circuit case was 16 inches width 
12 inches long and 7 inches high. The DVD controller was set on the top of the rack 
cabinet. Inside body case, there were on-off clock timer, single side band modulator, DC 
power supply circuit, light sensor circuit, PIC16F877 microcontroller circuit, display circuit, 
relay switch circuit, the video and audio auditing circuit from DVD player, 220AC switch 
power supply circuit and 8 DVD players which were modified to work via serial port RS232. 
They can work in three modes, one was autonomous mode. The signal can be sent out as 
TV signal to community cable television system at frequency range of 40-860 MHz, the 
maximum signal strength 100 dB in PAL-B system for ordinary TV system.  

2) The evaluation of their performance was passed the standard criteria. The 
average of circuit performance was 4.18, S.D = 0.36 and t-score = 1.63. The applications 
performance was 4.01, S.D = 0.30 and t-score = 0.11. The maintenance performance was 
4.13, S.D = 0.28 and t-score = 1.62. The overall performance was 4.10, S.D = 0.32 and t-
score = 1.11. The overall performance was good as the research assumption. 

3) Evaluation of the efficiency the circuit and program = 100% The  efficiency of 
audio and video signal = 100%. The efficiency of operation cycle = 100%, the overall 
efficiency = 100%. The overall efficiency was as research assumption. 
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ประกาศคุณูปการ 

 

 ปริญญานิพนธนี้สําเร็จไดดวยดีเปนเพราะผูวิจัยไดรับความกรุณาใหคําปรึกษา 
แนะนําและแกไขขอบกพรองตางๆ จากอาจารย ดร.ไพรัช วงศยุทธไกร ประธานกรรมการควบคุม
ปริญญานิพนธ ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธีระพล เทพหัสดิน ณ อยุธยา กรรมการควบคุมปริญญา
นิพนธ และคณะกรรมการแตงตั้งเพิ่มเติม อาจารย ดร. อัมพร กุญชรรัตน และอาจารยดร.  สมชาย 
หม่ืนสายญาติ ขอกราบขอบพระคุณอยางสูงไว ณ ที่นี้ 

 ขอขอบพระคุณอาจารย ดร.สุวพร  เซ็มเฮง อาจารย ดร.รัฐพล  ประดับเวทย ที่กรุณารับ
เปนผูเชี่ยวชาญและอาจารย ดร.อุปวิทย สุวคันธกุล อาจารยโอภาส สุขหวาน ที่ใหคําปรึกษา 
 ขอขอบพระคุณ อาจารยอนันต สกลภักดิ์ รองผูอํานวยการวิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี 
และอาจารยแผนกอิเล็กทรอนิกส วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี ที่อํานวยความสะดวกในดานตางๆ 
แกผูวิจัยใหสามารถเก็บรวบรวมขอมูลไดอยางสมบูรณ ถูกตอง ทั้งทางตรงและทางออม  
 ขอขอบพระคุณอาจารยอนงค ไชยเสนา อาจารยโรงเรียนบานหนองหญาปลอง เพชรบุรี
อาจารยอรสา จังหวัดสุข อาจารยวิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี อาจารยพิษณุ นาคโสภณ อาจารย
โรงเรียนบานหนองปลาไหล อําเภอศรีสวัสดิ์ กาญจนบุรี และคุณวีระนัย  ชัยบุญเรือง DESIG 
ENGENER บริษัท ALMANCX  กรุงเทพฯ ที่ชวยเหลือใหคําปรึกษาจนปริญญานิพนธสําเร็จดวยดี  
 ขอขอบใจนายนพดล อองจุย นักศึกษาแผนกอิเล็กทรอนิกส วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี 
ที่ชวยงานดานการทดสอบอุปกรณตนแบบในการทํางานวิจัย 
 ขอกราบขอบพระคุณทานผู เชี่ยวชาญทุกทาน และเพื่อนๆ รุนพ่ี รุนนองในสาขา
อุตสาหกรรมศึกษา ทุกทานที่ใหคําแนะนํา แรงจูงใจสนับสนุนใหผูวิจัยไดมีกําลังใจในการทํางานวิจัย
ไดสําเร็จเปนอยางดีมาตลอด 
 ขอกราบขอบพระคุณ บิดา มารดา พ่ี นอง และญาติๆ ที่ใหกําลังใจในการศึกษาเสมอมา 
คอยชวยเหลือในการทําปริญญานิพนธจนสําเร็จลุลวงไปดวยดี คุณคาและประโยชนอันพึงเกิดจาก
ปริญญานิพนธฉบับน้ี ผูวิจัยขอมอบเปนเคร่ืองบูชาแดพระคุณของบิดา มารดา บูรพาจารยที่
ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรูใหแกผูวิจัย  
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บทที่ 1 
บทนํา 

ภูมิหลัง 
 การคนพบทฤษฎีอิเล็กตรอน นักประดิษฐนําความรูนัน้มาสรางเปนวิทยุ TV ขาว-ดํา TV สี 
นั่นคือการใชเทคโนโลยี (บญุถึง  แนนหนา. 2522: คํานํา) ตอมาไดมีการนําเครื่องเลนภาพมาใชงาน
ภายในบานเรอืน เครื่องเลนเทปบันทึกภาพ หรือเครื่องเลนวีดีโอเทปที่ออกจําหนายในทองตลาดอยู
มากมายหลายแบบในปจจุบันนั้น จัดไดวาเปนอุปกรณเครื่องใชไฟฟาที่สําคัญอีกชนิดหนึ่งซึ่ง
สามารถนํามาใชเปนประโยชนเพ่ือความบันเทิง,ธุรกิจ,การศึกษา,ระบบความปลอดภัย และอ่ืนๆ ได
อีกหลายรูปแบบ เน่ืองจากเครื่องเลนวีดีโอเทปเปนอุปกรณที่สามารถใชรวมกับกลองโทรทัศนเพ่ือ
เก็บภาพตางๆ ที่ปรากฏอยูรอบๆ ตวั โดยกรรมวิธีเปลี่ยนแสงสีจากภาพที่มองเห็นใหเปน
สัญญาณไฟฟา (ชูเกียรติ จันทรานี. 2536: 1) เครื่องเลน DVD มีลักษณะการทํางานเชนเดียวกับ
เครื่องเลน CD และ VCD จะประกอบดวยชุดหัวอานยิงแสงเลเซอร, ระบบการหมุนแผนและแมกคา
นิกส,ระบบเซอรโว, ระบบควบคุม และสั่งงานตางๆ ระบบถอดรหัสสญัญาเสียง สิ่งที่เครื่องเลน DVD 
ตางกับ เครื่องเลน CD และ VCD อยูทีหั่วอาน (Opitical pikup) เน่ืองจากจุดประสงคของเครื่องเลน 
DVD จะตองสามารถเลนแผน CD และ VCD รวมถึง MP3 ไดจากขอแตกตางระหวางโครงสราง
ของพิต,แทรกขอมูล,ความลกึของชั้นขอมูล ดังนั้นหัวอานจึงตองถูกออกแบบใหสามารถปรับระยะ 
โฟกัสได(http://www. ps-thai. com/dvd technic/dvd. shtml) 
 เคเบลิทวีี (Cable television) เปนระบบการสงสัญญานรายการโทรทศัน ไปถึงผูชมทาง
บานผานสายเคเบิลแทนการสงสัญญาณทางอากาศ เริ่มมีครั้งแรกในป ค. ศ.  1948 แตเดิมจะใชใน
ภูมิประเทศที่เปนภูเขาหรือหุบเขาเพื่อใหการรับภาพดีขึ้น ปจจุบันเปนทางเลือกสําหรับการสง
สัญญานโทรทศันระบบการบอกรับเปนสมาชิก ที่ผูชมสามารถเปดชมได ในปจจุบันนี้มีการสง
สัญญานโทรทศันทั้งการสงผานสายไฟเบอรออปติกและดาวเทียมอีกทางหนึ่ง (http://th. wikipedia. 
org/wiki/) 
 เคเบลิทวีทีองถิ่น คือ ผูใหบริการเคเบลิทวีีทองถิ่นน้ัน ในประเทศไทย ไดใชสายเคเบิลน้ัน
สงสัญญาณภาพเขาตรงถึงบาน เคเบลิทวีีทองถิ่น เปนธุรกิจขนาดเลก็ มีขอจํากัดเรื่องการหา
ประโยชนทางธุรกิจ มีรายไดจากการขายสมาชิก ซึ่งผูใชบริการสวนใหญจะเปนแถบชานเมือง 
หรือไมก็เปนในเมืองตามตางจังหวัด เพราะเคเบลิทวีีนัน้ใหภาพคมชัดกวาการใชเสาอากาศ และมี
รายการใหดูมากมาย ดวยราคาที่ไมแพงเกินไป (http://th. wikipedia. org/wiki/) 
 MATV (Master Antenna Television) หรือระบบโทรทศันรวม กลาวคือ การใชตนแหลง
ของสัญญาณเพียงจุดเดียวแตกระจายสัญญาณนั้นไปสูจุดตางๆ ที่อยูในอาคารเดียวกันหรือ. 
ใกลเคยีงกัน (สมพร  ธีระโรจนพงษ.  2540: 1) ระบบ MATV และ CATV นับวาไดรับความนิยม
อยางสูงขึ้นอยางเห็นไดชัดในระยะหลังนี้ ดังที่จะเห็นไดจากคอนโดมิเนียม โรงแรม หรือโรงพยาบาล
เปนตน ไดทําการติดตั้งระบบน้ีเปนสวนใหญ สําหรับเหตุผลทีท่ําใหระบบนี้เปนทีน่ิยมกันอยาง
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กวางขวาง ก็เปนเพราะมีขอดีหลายๆประการ เชน ราคาของระบบจะถูกกวาการตดิตั้งสายอากาศ
แบบแยก ความสวยงามก็ดีกวา แลวยังเปดโอกาสใหสงสัญญาณอื่นๆ เชน สัญญาณวิดีโอ เขาสู
ระบบได เปนตน  (บัณฑิต  โรจนอารยานนท. 2537: คํานํา)  
 ระบบ CATV ซึ่งเปนระบบสงสัญญาณทีวีผานสายสัญญาณไปตามบานเปนระบบสง
สัญญาณทีวีทีใ่ชกันมานานแลวเชนเดียวกัน โดยใชในการสงในหมูบาน หรือในเมืองที่มีพ้ืนที่ไมมาก
นัก ปจจุบันระบบนี้นอกจากใชในลกัษณะดังกลาวแลว ยังใชในการแกปญหาการรับภาพไมไดในตัว
เมืองที่มีตึกสูงๆดวย ในบางประเทศ เชน ญี่ปุน ไดมีกฎหมายเกี่ยวกบัเรื่องนี้ โดยบังคับใหผูที่ทาํ
การสรางตึกสงูๆที่มีผลทําใหบานเรือนละแวกนั้นรับภาพโทรทัศนไมได(รับไมไดเพราะสัญญาณออน
มากหรือมีภาพซอน) จะตองติดตั้ง ระบบ CATV เพ่ือปอนสัญญาณทีวีใหกับบานเรอืนที่ไดรับ
ผลกระทบนั้น  (บัณฑิต โรจนอารยานนท. 2537: 87)อุปกรณในเฮดเอนดนั้นอาจแยกออกเปน
สายอากาศและอุปกรณสวนอ่ืนที่อยูในหองเฮดเอนด สายอากาศที่อยูในระบบ CATV นั้นโดยทั่วไป
มักจะตองมีคุณสมบัติดีพิเศษ ทั้งน้ีเพราะตองคํานึงถึงลักษณะการใชงานที่จะตองรับสัญญาณใน
บริเวณที่มีความเขมของสัญญาณต่ํา  หรือบริเวณที่มีสัญญาณรบกวนสูงในกรณทีี่ใชรับในบรเิวณที่มี
สัญญาณต่ํา เชนในหมูบานชานเมืองหรือนอกเมืองที่หางจากสถานีสงเปนระยะทางหลายๆ สิบ
กิโลเมตร ขึ้นไปหรือในบริเวณที่อยูในหุบเขา ในกรณีเชนนี ้อาจจะตองตั้งเสาสูงสําหรับติดปก
สายอากาศ (บัณฑิต  โรจนอารยานนท. 2537: 88) Head End  คือการรวมอุปกรณระบบตนทาง
หรือตนแหลงของระบบทวีีรวมทั้งหมดไวที่จุดเดียว  กอนสงเขาระบบแยกสัญญาณภายในอาคาร  
เพ่ือความสะดวกและงายในการควบคุมดูแลระบบ   และรวมถึงสามารถปรับแตงชองสัญญาณใหมี
ระดับที่เหมาะสมไดงายดวย เปนการรวมสัญญาณทวีีจากระบบเสาอากาศทีวี , จานดาวเทียม , 
DVD , VCD , กลองวงจรปด , และชองรายการทีวีอ่ืนๆที่ตองการเผยแพร เพ่ือใหผูที่ตองการรับชม
เลือกรับชมไดจากระบบภายในอาคาร  โดยไมตองเดินสายสัญญาณหลายๆเสนเขาถึงทีว ี
(http://matv-service. com)  
 ในวงการอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสมีการนําวัสดุชนิดหนึ่งมาสรางอุปกรณอิเล็กทรอนิกส
สมัยใหม และทําใหเกิดกระบวนการยอสวนใหเล็กลงทีไ่ดผลเปนอยางดี ระบบที่สมบูรณในปจจุบนัมี
ขนาดเล็กกวาอุปกรณเพียงชิ้นเดยีวของระบบสมัยกอนเปนพันเทา (มงคล ทองสงคราม. 2536: 10) 
ไอซีแบบดิจิตอล(Digital IC) เปนวงจรรวมที่ถูกบรรจุไปดวยวงจรตรรกะ(Logic  circuits) อาจจะ
ประกอบไปดวยวงจรเกต (Gate circuits) เปนพันๆ วงจรที่ถูกออกแบบมาเพื่อวิเคราะห สัญญาณ
แรงดันไฟฟาเปด/ปด  หรือสัญญาณสะสม และระบบวงจรตรรกะ หรือวงจรเกตสามารถสราง
โปรแกรมขอมูลสงออก (พงษวุฒิ  สิทธพิล. 2546: 180) ไอซีแบบแอนะลอก (Analog IC) หรือ
เรียกวาไอซีเชิงเสน ถูกบรรจุไปดวยระบบวงจร ขยาย (Amplifier  circuit) ที่สมบรูณ สัญญาณ
แรงดันไฟฟาเอาทพุทเปนไปตามการเปลีย่นแปลงสัญญาณแรงดันไฟฟาอินพุต สัญญาณ
แรงดันไฟฟาอินพุตมีกระแสไฟฟาจํานวนนอยที่ไดรับผลกระทบในแบบเดียวกัน แตมีสัญญาณ
แรงดันไฟฟาเอาตพุตที่มากกวา จะทํางานเหมือนเครื่องขยายเสียงทรานซิสเตอร (Transistor 
amplifier)  (พงษวุฒิ  สิทธิพล. 2546: 180) 
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 PIC คือไมโครคอนโทรลเลอรตระกูลหนึ่ง ผลิตโดยบรษิทัไมโครชิป (Microchip) โดย PIC 
ยอมาจากคําวา Peripheral Interface Controller ซึ่งภายใน PIC ประกอบดวย หนวยความจํา
โปรแกรม (Program Memory) หนวยความจําขอมูล (Data Memory) พอรตอินพุต (Input Port) 
พอรตเอาตพุต (Output Port) ทําให PIC เหมือนเปนไมโครคอมพิวเตอรตัวหนึ่ง นอกจากนี้ภายใน 
PIC ยังมี I2C, OWM, A/D ซึ่งถือไดวาเปนคุณสมบัติพิเศษของ PIC ที่แตกตางจาก
ไมโครคอนโทรลเลอรตัวอ่ืน ๆ การรวมทกุสิ่งทุกอยางไวในตัว PIC ทําใหนํามาใชงานไดงายและ
สะดวก เพียงตอแหลงจายไฟ ปอนสัญญาณนาฬิกา และเขยีนโปรแกรมควบคุม PIC ก็สามารถ
ควบคุมอุปกรณภายนอกผานพอรตอินพุตและพอรตเอาตพุตได(ดอนสัน  ปงผาบ. 2550: 1) 
 งานบริการระบบเคเบิล้โทรทัศน โดยการสงสัญญาณภาพจาก ภาคเฮดเอนด (Head End) 
ที่มีสัญญาณโทรทศน ที่รบัจากสถานีสงโทรทัศน หรือรับจากจานรับสัญญาณดาวเทียม และการนํา
สัญญาณวิดีโอ (VIDEO SIGNAL)และสญัญาณเสียงหรือสัญญาณ ออดิโอ (AUDIO SIGNAL)  จาก
เครื่องเลน DVD , VCD , กลองวงจรปด ,ตลอดจนสัญญาณจากชองรายการทีวีในระบบอ่ืนๆที่จาย
สัญญาณ แบบสัญญาณวิดีโอและสัญญาณ ออดิโอ ไดมาผสมคลื่นใหเปนสัญญาณโทรทัศน
(กระบวนการเปลี่ยนสัญญาณ AV ใหเปนสัญญาณ RF ยาน VL,VH,S-BAND หรือ UHF)   แลวจาย
สัญญาณโทรทัศนที่มีมาตรฐานเดียวกันใหสมาชิกรับดวยสายอากาศปกติ ไปทางสายนํา
คลื่นสัญญาณ   ในปจจุบันการจายสัญญาณ ภาพยนตจะใชเครื่องเลนแผนภาพที่สวนมากจะเปน
เครื่องเลน DVD เน่ืองจากมีความสามารถในการอานแผนไดหลากหลายรูปแบบและราคาไมสูงมาก
แลว สงสัญญาณภาพและเสียงที่ไดจากเครื่องเลน DVD เขาสูระบบแลวแปลงสัญญาณใหเปน
สัญญาณโทรทัศนเพ่ือผสมชองเขาสูระบบ CATV นั้น เม่ือการเลนแผนจบลง ชองสงสัญญาณ
โทรทัศนจะวางลง หากไมมีเจาหนาที่คอยเฝามองภาพก็จะทําใหการรับชมรายการขาดความ
ตอเน่ือง หากเปนกรณีที่แผนภาพวีดีโอเปนชนิด VCD ซึ่งจะมีขอมูลภาพเพียงครึ่งเรื่องเปนสวนมาก 
จะทําใหการชมรายการไมตอเน่ือง และแผน VCD จะมีความยาวในการเลนแผนไมเกิน 74 นาทีหรือ
อาจจะนอยกวานั้น จะตองคอยระวังการเปลี่ยนแผนตลอดเวลา โดยเฉพาะรายการที่เปนภาพยนตร
ชุด อาจทําใหเกิดความสับสนในลําดับของแผนที่ตองเปดเรียงกันไปตามลําดับได  สวนในแผนชนิด 
DVD จะมีความจุของขอมูลที่สูงกวาสามารถเลนแผนไดจนจบเร่ืองใน 1 เรื่องได แตในการสง
สัญญาณภาพที่มีการใหบรกิารตลอด 24 ชั่วโมงก็จะตองใหเจาหนาที่มาคอยเปลีย่นแผนตลอดเวลา 
ถึงแมจะเปนระบบที่มีการบริการไมถึง 24 ชั่วโมงก็ตามก็จะมีขอปญหาในการเดินทางไปยังจุดที่เปน
หองควบคุมเพ่ือเปลี่ยนแผนดิสกขอมูล หรือการเดินทางไปเปดปดระบบของชองบริการ สิ่งตางๆ
เหลานี้ลวนเปนขอจํากัดในการใหบริการไดเชนกัน  และในการเปลีย่นแผนดิสก โดยเฉพาะรายการที่
เปนภาพยนตรชุด อาจทําใหเกิดความสบัสนในลําดบัของแผนที่ตองเปดเรียงกันไปตามลําดับได 
ถึงแมวาในปจจุบันจะมีการนําระบบเลนแผนภาพและเสียงดวยการแปลงสัญญาณใหไฟลขอมูลแลว
เลนดวยเครื่องคอมพิวเตอร หรือเครื่องเลนระบบฮารดดิสก ที่สามารถเลนภาพจนจบเรื่องไดอยาง
ตอเน่ือง แตตองระมัดระวังลิขสิทธิ์ ในเรือ่งการเปลี่ยนแปลงแกไขขอมูล และยังมีขอดอยกวา
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สัญญาณที่ไดจากเครื่องเลน DVD ในดานการการใชงานที่ตองผานระบบโปรแกรมคอมพิวเตอรอีก
ดวย และตองใชเวลาในการการนําขอมูลเขา-ออกจากระบบมากกวา การเลนจากแผนโดยตรง 
จากสภาพปญหาในการควบคุมการเปลี่ยนแผนดิสกขอมูล ในเครื่องเลนดีวีดี ของของงานบริการ
ระบบเคเบิล้โทรทัศน นั้นจึงทําใหผูวิจัยจึงมีความสนใจในการที่จะออกแบบและสรางเครื่องควบคุม
เครื่องเลนดีวดีี โดยไมโครคอนโทรลเลอร PIC16F877 สําหรับระบบเคเบิ้ลโทรทศันทองถิ่น ที่
สามารถอํานวยความสะดวกและแกปญหาตางๆที่เกิดขึน้ในการใหบรกิารระบบเคเบิ้ลโทรทศัน 
พรอมจัดทําคูมือการใชงาน และหาประสทิธิภาพการทาํงานของเครื่องควบคุมเครือ่งเลนดีวีดี โดย
ไมโครคอนโทรลเลอร PIC16F877 สําหรับระบบเคเบิ้ลโทรทัศนทองถิ่น โดยคิดระบบที่เหมาะสม
สําหรับการควบคุมการเลนแผนของเครื่องเลนดีวีดี ขึ้นมาเอง เพ่ือนํามาใชเปนสิ่งอํานวยความ
สะดวกของผูใหบริการระบบเคเบิ้ลโทรทศัน ในอาคารที่พักอาศัย ในสถานศึกษา หรือหนวยงานที่มี
การใหบริการจายสัญญาณภาพรายการจากแผนดิสกเปนของตนเอง หากเปนหนวยงานที่ขาด
เจาหนาที่คอยเฝาควบคุม  เครื่องควบคมุเครื่องเลนดีวีดี โดยไมโครคอนโทรลเลอร PIC16F877 
สําหรับระบบเคเบิ้ลโทรทัศนทองถิ่น ที่ผูวิจัยสรางขึ้นสามารถแกปญหาที่เกิดขึ้นได ซึ่งทําใหเกิด
ประโยชนตอการศึกษาอยางแทจริง 
 
ความมุงหมายของการวิจัย 

 1. เพ่ือการออกแบบและสรางเครื่องควบคุมเครื่องเลนดีวีดี โดยไมโครคอนโทรลเลอร 
PIC16F877 สําหรับระบบเคเบิ้ลโทรทัศนทองถิ่น 
 2.  เพ่ือประเมินสมรรถนะ ของเครื่องควบคุมเครื่องเลนดีวีดี โดยไมโครคอนโทรลเลอร 
PIC16F877 สําหรับระบบเคเบิ้ลโทรทัศนทองถิ่น ดานวงจรที่ออกแบบ  ดานการใชงาน ดานการ
บํารุงรักษา  
 3. เพ่ือประเมินประสิทธิภาพ เครื่องควบคุมเครื่องเลนดีวีดี โดยไมโครคอนโทรลเลอร 
PIC16F877 สําหรับระบบเคเบิ้ลโทรทัศนทองถิ่น ที่สรางขึ้น ดานการทํางานของวงจรและโปรแกรม 
ดานสัญญาณภาพและเสียง และดานรอบการทํางาน 

 

ความสําคญัของการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนีไ้ดเครื่องควบคุมเครื่องเลนดีวีดี โดยไมโครคอนโทรลเลอร PIC16F877 
สําหรับระบบเคเบิ้ลโทรทัศนทองถิ่น โดยประยุกตใชไมโครคอนโทรลเลอรในตระกลู PIC16F877 
และวงจรควบคุมกําลังอิเล็กทรอนิกส มาควบคุมการทาํงานของเครื่องเลน แผนดีวีดี โดยไมตองใชผู
ควบคุมคอยดูภาพและเปลีย่นแผนทุกๆครั้งที่การเลนแผนหมด มีประสิทธิภาพการทํางานที่ถกูตอง
ใชงานไดงาย นําไปเปนสวนประกอบการใชงานสําหรับงานบริการระบบเคเบิล้โทรทัศน และเพือ่
การศึกษาคนควาในการนําไปใชงานบริการสังคม ชุมชน และเปนแนวทางในการพฒันาตอไป 
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กลุมเปาหมายที่ใชในการวิจัย 
 ในการวิจัยการออกแบบและสรางเครื่องควบคุมเคร่ืองเลนดีวีดี โดยไมโครคอนโทรลเลอร 
PIC16F877 สําหรับระบบเคเบิ้ลโทรทัศนทองถิ่น ในครั้งนี้มีกลุมเปาหมายในการวิจัยจากกลุม
ผูเชี่ยวชาญ 3 กลุมดังนี้  
 1. ผูเชี่ยวชาญตรวจแบบประเมิน ความเหมาะสม/ความชัดเจนของการออกแบบ           
เครื่องควบคุมเครื่องเลนดีวดีี โดยไมโครคอนโทรลเลอร PIC16F877 สําหรับระบบเคเบิ้ลโทรทศัน
ทองถิ่น จํานวน 3 คน ไดมาโดยวิธีเลือกแบบเจาะจง มีคุณสมบัติ ดังนี้  
  1.1 สําเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโทขึ้นไป ประสบการณในการทํางานเกี่ยวกับการ
วัดผลและวิจัยทางการศึกษา ไมนอยกวา 5 ป 1 คน 
  1. 2 สําเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโทขึ้นไป ประสบการณในการทํางานเกี่ยวกับ       
วิจัยทางการศกึษาหรือเทคโนโลยีทางการศึกษา ไมนอยกวา 5 ป 1 คน 
  1. 3 สําเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโทขึ้นไป ประสบการณในการทํางานเกี่ยวกับการ
สอนวิชาอิเล็กทรอนิกส ไมนอยกวา 5 ป 1 คน 
 2. ผูเชี่ยวชาญประเมิน ความคิดเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสม/ความชัดเจนของการ
ออกแบบเครือ่งควบคุมเครือ่งเลนดีวีดี โดยไมโครคอนโทรลเลอร PIC16F877 สําหรับระบบเคเบิ้ล
โทรทัศนทองถิ่น จํานวน 3 ทานไดมาโดยวิธเีลือกแบบเจาะจง มีคุณสมบัติ ดังนี้ 
  2. 1 สําเร็จการศึกษาปริญญาโทขึ้นไปสาขาอิเล็กทรอนิกส มีประสบการณในการ
ทํางานเกี่ยวกบัการออกแบบวงจรหรือการสอนวงจรอิเล็กทรอนิกส ไมนอยกวา 10 ป 3 คน 
 3. ผูเชี่ยวชาญประเมิน สมรรถนะและประสิทธิภาพ ของเครื่องควบคุมเครื่องเลนดีวีดี โดย
ไมโครคอนโทรลเลอร PIC16F877 สําหรับระบบเคเบิ้ลโทรทัศนทองถิ่น 10 คนไดมาโดยวิธีเลือก
แบบเจาะจง มีคุณสมบัติและประสบการณอยางใดอยางหนึ่ง ดังนี้ 
  3. 1 สําเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรีขึน้ไปสาขาอิเลก็ทรอนิกส ทํางานในสังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ประสบการณ ไมนอยกวา 5 ป
จํานวนไมนอยกวา 1 คน 
  3. 2 สําเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรีขึน้ไปสาขาอิเลก็ทรอนิกส หรือสาขาที่เกี่ยวของ 
หรือมีความรูความสามารถดานโสตทัศนศึกษา ทํางานในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานกระทรวง ศึกษาธิการ ประสบการณ ไมนอยกวา 5 ป จํานวนไมนอยกวา 1 คน 
  3. 3 สําเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรีขึน้ไปสาขาอิเลก็ทรอนิกส หรือสาขาที่เกี่ยวของ
หรือมีความรูความสามารถดานโสตทัศนศึกษาปฏบิัติงานในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา ในสถาบันอุดมศกึษาของรัฐ ประสบการณ ไมนอยกวา 5 ป จํานวนไมนอยกวา 1 คน 
  3. 4 สําเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรีขึน้ไปสาขาอิเลก็ทรอนิกส หรือสาขาที่เกี่ยวของ 
เปนขาราชการสวนทองถิ่นประสบการณ ไมนอยกวา 5 ป จํานวนไมนอยกวา 1 คน 
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  3. 5 สําเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรีขึน้ไปสาขาอิเลก็ทรอนิกสหรือสาขาที่เกี่ยวของ 
เปนพนักงานบริษัท ประสบการณ ไมนอยกวา 5 ป จํานวนไมนอยกวา 1 คน 
 
ขอบเขตของการวิจัย 

 การวิจัยครั้งนีเ้ปนการออกแบบและสรางเครื่องควบคุมเคร่ืองเลนดีวีดี โดยไมโครคอน
โทรล เลอร PIC16F877 สําหรับระบบเคเบิ้ลโทรทศันทองถิ่น แลวใหผูเชี่ยวชาญชดุที่ 1 ตรวจแบบ
ประเมิน ความเหมาะสม/ความชัดเจนของการออกแบบ เม่ือไดแบบประเมินที่เหมาะสมดีแลวจึงให 
ผูเชี่ยวชาญ ชดุที่ 2 ประเมิน ความเหมาะสม/ความชัดเจนของการออกแบบเครื่องควบคุมเครื่องเลน
ดีวีดี โดยไมโครคอนโทรลเลอร PIC16F877 สําหรับระบบเคเบิล้โทรทัศนทองถิ่น จากนั้นจึงให
เชี่ยวชาญชุดที่ 3 ประเมิน ความคิดเห็นเกี่ยวกับการใชงานเพื่อหาสมรรถนะและประสิทธิภาพผูวิจัย
กําหนดขอบเขตของการวิจัยดังนี้ 
  1. การออกแบบและสรางเครื่องควบคุมเคร่ืองเลนดีวีดี โดยไมโครคอนโทรลเลอร 
IC16F877 สําหรับระบบเคเบิ้ลโทรทศันทองถิ่น ประกอบดวย 
   1. 1 วงจรตรวจจับสัญญาณภาคดิสเพลยเครื่องเลนดีวีดี  
   1. 2 วงจรไมโครคอนโทรลเลอรควบคุมโหมดการทํางาน 3 โหมด 
   1. 3 วงจรขยายกําลังจากสัญญาณเอาทพุทของไอซีไมโครคอนโทรลเลอร 
   1. 4 ชุดอุปกรณสวิทชกําลังสําหรับจายไฟฟาใหกับเครื่องเลนดีวีดี 
   1. 5 วงจรตรวจจับแสงเพื่อตัดตอสัญญาณภาพและเสยีงไมใหรบกวนขามเครื่องกัน 
  2. การโปรแกรมขอมูลให ไอซีไมโครคอนโทรลเลอรใชภาษาซี หรือภาษาเบสิก ในการ
สั่งงานใสลงในไมโครคอนโทรลเลอร ใหไมโครคอนโทรลเลอร ประมวลผลสัญญาณที่ตรวจจับได เพ่ือ
กําหนดโหมดการทํางาน 3 โหมดมาสรางเปนสัญญาณควบคุมเครื่องเลนแผนดีวีดี ดังนี้ 
   2.1 โหมดที่ 1 เพ่ือเลนแผนวีซีดีบันเทิงหรือดีวีดีบันเทิง ใหเลนเรียงลาํดับจากเครื่อง
เลนดีวีดีเครื่องแรกไปสิ้นสุดที่ เครื่องเลนดีวีดี เครื่องสุดทาย เปน 1 รอบการทํางาน 
   2.2 โหมดที่ 2 ตองเลนเครื่องที่ใสแผนวีซดีีหรือดีวีดีโฆษณาทุกครั้งกอนเลนแผน
บันเทิงทุกแผน จนถึง เครื่องเลนดีวีดี เครือ่งสุดทายเปน 1 รอบการทํางาน 
   2.3 โหมดที่ 3 ใหเครื่องเลนดีวีดีเครื่องที่ 1 เลนแผนหรือดีวีดีโฆษณาจนจบแผนเม่ือ
เลนจบแผนแลวใหไปเลนแผนดีวีดีบันเทงิในเครื่องเลนดีวีดีเครื่องที่ 2 ไปถึง 60 นาทีแลวใหหยดุเลน
ชั่วคราว แลวใหเครื่องเลนดีวีดีเครื่องที่ 1 เลนแผนหรือดีวีดีโฆษณา เม่ือเลนจบแผนแลวจึงเลนแผน
ดีวีดีบันเทิงตอจากที่ไดหยุดไวจนจบแผน แลวเครื่องเลนดีวีดีเครื่องที่ 1 ก็จะเลนแผนหรือดีวีดี
โฆษณาจนจบแผนอีกครั้ง  จึงไปเร่ิมเลนแผนดีวีดีบันเทิงเรื่องตอไปและจับเวลา 60 นาทีอีก จนการ
ทํางานไปถึงการเลนแผนวีซดีีหรือดีวีดีบันเทิงจบแผน ในเครื่องที่ 8 ใหนับวาเปน 1 รอบการทํางาน 
   2.4 โหมดอัตโนมัติไวสําหรบัใหเครื่องควบคุมเครื่องเลนดีวีดี โดย
ไมโครคอนโทรลเลอร PIC16F877 สําหรับระบบเคเบิ้ลโทรทัศนทองถิ่น สามารถทาํงานไดหากเกิด
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กรณีไฟฟาดับที่หองเฮดเอนด (Head End) แลวกลับมาติดใหม โดยในการทํางานไดกําหนดให
เครื่องควบคุมเครื่องเลนดีวดีี โดยไมโครคอนโทรลเลอร PIC16F877 สําหรับระบบเคเบิ้ลโทรทศัน
ทองถิ่น เลนในโหมดที่ 1 โดยอัตโนมัติ และในโหมดนี้จะรอการกดสวิตชเลือกโหมดหากไมมีการกด
สวิตชเลือกโหมดใดๆภายใน 30 วินาทีแลวเครื่องควบคุมเครื่องเลนดีวีดี โดยไมโครคอนโทรลเลอร 
PIC16F877 สําหรับระบบเคเบิ้ลโทรทัศนทองถิ่นที่ไดสรางขึ้นน้ีจะเลนในโหมดที่ 1 โดยอัตโนมัติ
จนกวาจะมีการตัดสวติช POWER หรือถูกตัดไฟฟาดวยนาฬิกาควบคุม จึงเปนโหมดที่เหมาะ
สําหรับผูใชทัว่ไปที่จะไดใชเครื่องควบคุมเครื่องเลนดีวดีี โดยไมโครคอนโทรลเลอร PIC16F877 
สําหรับระบบเคเบิ้ลโทรทัศนทองถิ่นไดอยางงายที่สุด 
 3. เครื่องควบคุมเครื่องเลนดีวีดี โดยไมโครคอนโทรลเลอร PIC16F877 สําหรับระบบ
เคเบิล้โทรทศันทองถิ่น สามารถใชงานไดงาย เพียงปอนแผนภาพเตรียมเรียงลําดับไวในตัวเครื่อง
เลนดีวีดี แลวเลือกโหมดการทํางาน จากนั้นเครื่องเลนดีวีดีจะเลนแผนวีซีดีหรือดีวีดีตามลําดับการ
โปรแกรมจนจบการทํางาน 1 รอบ จนกวาจะหยุดการทํางานดวยมือ หรือวงจรนาฬิกาตัดไฟเลี้ยง 
  3.1 วงจรของเครื่องควบคุมเครื่องเลนดีวดีี โดยไมโครคอนโทรลเลอร PIC16F877 
สําหรับระบบเคเบิ้ลโทรทัศนทองถิ่น สามารถทํางานไดอยางถูกตอง 
  3.2 ใชวงจรตรวจจับ สัญญาณ การเลนแผนวีซีดีหรือดีวีดี เพ่ือนํากระแสไฟฟามา
เปลี่ยนเปนแสงสวางสําหรับสงใหวงจรขยายสัญญาณไฟฟาสงใหไมโครคอนโทรลเลอร 
  3.3 สัญญาณการสั่งงานของไมโครคอนโทรลเลอรจะถกูนํามาขยายสัญญาณไฟฟา       
สงใหภาคขับรีเลยสวิตชเพ่ือการสั่งจายไฟเลี้ยงใหกับเคร่ืองเลนดีวีดี  
  3.4 สัญญาณเอาทพุตของ เครื่องควบคุมเคร่ืองเลนดีวีดี โดยไมโครคอนโทรลเลอร 
PIC16F877 สําหรับระบบเคเบิ้ลโทรทัศนทองถิ่น จะมีสองระบบคอื สัญญาณออดิโอและวีดีโอ (A/V ; 
AUDIO/VIDEO) สําหรับการเฝามอง (MONITOR) และสัญญาณ วิทยุโทรทัศน (TV. RF. ) ในยาน
ความถี่ VHF สําหรับสงเขากับระบบเคเบิล้โทรทศัน (CATV) 
 4. มีสวิตชจายไฟฟา 220VAC ใหเครื่องเลนดีวีดี โดยตรงเพื่อการเปลี่ยนแผน เครือ่ง
ควบคุมเครื่องเลนดีวีดี โดยไมโครคอนโทรลเลอร PIC16F877 สําหรับระบบเคเบิ้ลโทรทัศนทองถิ่น 
จะมีสวิตชเลือกการจายไฟฟา 220VAC ใหเครื่องเลนดีวีดี โดยตรงสําหรับใชงานในกรณีที่ตองการ
เปลี่ยนแผนวซีีดีหรือดีวีดี และสามารถกระทําไดแมวาระบบของเครือ่งควบคุมเครือ่งเลนดีวีดี โดย
ไมโครคอนโทรลเลอร PIC16F877 สําหรับระบบเคเบิ้ลโทรทัศนทองถิ่น กําลังทํางานอยูก็ตามและ
จะตองไมเกิดการรบกวนเครื่องเลนดีวีดีทีก่ําลังเลนแผนอยูในระบบในตอนนั้นอีกดวย 
 5. มีคูมือการใชงานแสดงรายละเอียดในวธิีการใชงาน การแกไขขอขดัของเบื้องตน การ
บํารุงรักษาและความปลอดภัยในการใชงาน 
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ตัวแปรที่ศึกษา 

 ตัวแปรที่ศึกษา การทดลองครั้งนี้ผูวิจัยไดกําหนดตัวแปรของ เครื่องควบคุมเคร่ืองเลนดีวีดี 
โดยไมโครคอนโทรลเลอร PIC16F877 สําหรับระบบเคเบิ้ลโทรทัศนทองถิ่น ไวดังนี้ คือ 
      1. สมรรถนะของเครื่องควบคุมเครื่องเลนดีวีดี โดยไมโครคอนโทรลเลอร PIC16F877 
สําหรับระบบเคเบิ้ลโทรทัศนทองถิ่น 
  1. 1 สมรรถนะของวงจรที่ออกแบบ 
  1. 2 สมรรถนะในการใชงาน 
  1. 3 สมรรถนะของการบํารงุรักษา  
 2. ประสิทธิภาพของเครื่องควบคุมเครื่องเลนดีวีดี โดยไมโครคอนโทรลเลอร PIC16F877 
สําหรับระบบเคเบิ้ลโทรทัศนทองถิ่น 
     2.1 การทํางานของวงจรและโปรแกรม 
  2.2 สัญญาณภาพและเสียง 
  2.3 รอบการทํางาน 
 
นิยามศัพทเฉพาะ  
 1. เครื่องควบคุมเครื่องเลนดีวีดี หมายถึง  เครื่องควบคมุการทํางานการเลนแผนดีวดีี ดวย
ระบบอิเล็กทรอนิกส ใชไมโครคอนโทรลเลอร รวมกับวงจรตรวจจับ และวงจรสวิทชกําลัง ควบคมุ
การทํางาน ใชงานไดงายโดยไมตองใชเจาหนาที่คอยเฝาดูและเปลีย่นแผน 
 2. ไมโครคอนโทรลเลอร PIC16F877 หมายถึง อุปกรณวงจรรวมไมโครโปรเซสเซอร ใน
ตระกูล Peripheral Interface Controller เบอร 16F877 ที่สามารถนําโปรแกรมที่เขียนดวย
ภาษาระดับต่าํ เชน ภาษา Assembly หรอืสามารถใชภาษาซี ภาษาเบสิก หรือภาษาอื่นๆเปน 
ภาษาคอมไพลของการเขียนโปรแกรมในการสั่งงานใสลงในไมโครคอนโทรลเลอร  
 3. ระบบเคเบิล้โทรทศันทองถิ่น หมายถึง ระบบจายสญัญาณวิทยุโทรทัศนจากแหลง
สัญญาณตนกาํเนิดไปยังเครื่องรับโทรทัศนที่อยูไกลออกไปดวยสายนําสัญญาณ และสามารถแยก
สายพวงไปยังเครื่องรับไดเปนจํานวนมากระบบโทรทศันตามสาย ซึ่งสามารถรับสัญญาณดวยสาย
เคเบิล้ เขาทางปลั๊กสายอากาศของเครื่องรับโทรทัศน ในบานได 
 4. สมรรถนะ หมายถึง ความสามารถของเครื่องควบคุมเครื่องเลนดีวดีี โดย
ไมโครคอนโทรลเลอร PIC16F877 สําหรับระบบเคเบิ้ลโทรทัศนทองถิ่น ซึ่งจัดกลุมสมรรถนะ ไดดังนี้  
  4.1 สมรรถนะของวงจรที่ออกแบบ หมายถึง วงจรที่ออกแบบสามารถควบคุมเครือ่ง
เลนดีวีดีได ทาํงานตามการสั่งงานของโปรแกรมได  เลือกโหมดการทํางานได เขาสูโหมดอัตโนมัติ
ไดเอง  ตั้งเวลาเปดปดเครือ่งได  ภาคแสดงผลทํางานไดสมบูรณ  
  4.2 สมรรถนะในการใชงาน หมายถึง เครื่องควบคุมเครือ่งเลนดีวีดี โดย
ไมโครคอนโทรลเลอร PIC16F877 สําหรับระบบเคเบิ้ลโทรทัศนทองถิ่น สามารถใชงานไดงายตั้ง



            9

เวลานาฬิกาควบคุมเวลาไดงาย เลือกโหมดการทํางานไดงาย การเปลี่ยนแผนทําไดสะดวก   
เคลื่อนยายไดสะดวก  ถอดและเสียบสายหลังกลองควบคุมไดสะดวก ถอดและเสยีบสายสัญญาณ
เครื่องเลน ดีวดีีไดสะดวก  อานคาจากภาคแสดงผลตางๆไดงาย   
  4. 3 สมรรถนะของการบํารงุรักษา หมายถึง เครื่องควบคุมเครื่องเลนดีวีดี โดย
ไมโครคอนโทรลเลอร PIC16F877 สําหรับระบบเคเบิ้ลโทรทัศนทองถิ่น มีน้ําหนักนอย สามารถขน
ยาย ติดตั้งไดสะดวก การบาํรุงรักษาทําไดงายตําแหนงที่ตองบํารุงรักษานอย ซอมแซมไดงาย
สามารถซอมไดจากรานซอมทั่วไปได ชิ้นสวนประกอบและอุปกรณตางๆสามารถหาได
ภายในประเทศ วัสดุที่นํามาใชในการสรางมีทั่วไปและราคาไมแพง 
 5. ประสิทธิภาพ หมายถึง การทํางานของเครื่องควบคมุเครื่องเลนดีวีดี โดย
ไมโครคอนโทรลเลอร PIC16F877 สําหรับระบบเคเบิ้ลโทรทัศนทองถิ่น มีวงจรที่ทาํงานแมนยํา ให
สัญญาณภาพและเสียงถูกตอง จํานวนรอบการทํางานถูกตองซึ่งจัดกลุมประสิทธภิาพ ไดดังนี้ 
     5.1 การทํางานของวงจรและโปรแกรม หมายถึง การทํางานของวงจรเครื่องควบคมุ
เครื่องเลนดีวดีี โดยไมโครคอนโทรลเลอร PIC16F877 สําหรับระบบเคเบิ้ลโทรทศันทองถิ่น มีการ
ทํางานถูกตองตามที่กําหนด การทํางานของวงจรและโปรแกรมมีความสมบูรณ แมนยําและคงที่ 
โหมดการทํางานถูกตองตามที่กําหนดทุกโหมด ดังนี้  
      5.1.1 โหมดที่ 1 หมายถึง การเลนแผนวีซดีีหรือดีวีดีเรียงลําดับจากเครื่องเลน       
ดีวีดี เครื่องแรกไปสิ้นสุดเครือ่งเลนดีวีดี เครื่องสุดทาย เปน 1 รอบการทํางาน หากไมตัดสวติช 
OWER หรือถูกตัดไฟฟาดวยนาฬิกาควบคุมเวลา ก็จะเริ่มวนรอบการทํางานตอไป 
    5.1.2 โหมดที่ 2 หมายถึง กําหนดใหเครื่องเลนดีวีดี เลนแผนวีซีดีหรือดีวีดี
โฆษณาและตอง กลับมาเลนซํ้าทุกครั้งกอนเลนแผนวซีีดีหรือดีวีดีบันเทิงทุกแผนจนสิ้นสุดที่เครื่อง
เลนดีวีดี เครือ่งสุดทายเปน 1 รอบการทํางานหากไมตัดสวิตช POWER หรือถูกตัดไฟฟาดวย
นาฬิกาควบคมุเวลาก็จะเริม่วนรอบการทํางานตอไป 
    5.1.3 โหมดที่ 3 หมายถึง การกําหนด ใหเครื่องเลนดีวดีีเครื่องที่ 1 เปนเครื่องเลน
แผนวีซีดีหรือดีวีดี วีซีดีโฆษณาจะเริ่มเลนแผนกอนจนจบแผน เครื่องเลนดีวีดีเครือ่งที่ 2 ก็จะเลน
แผนวีซีดีหรือดีวีดีบันเทิงโดยถูกจับเวลา 60 นาที เม่ือครบเวลา 60 นาทีจะถูกสั่งใหหยุดเลนชั่วคราว
สวนเครื่องเลนดีวีดีเครื่องที่ 1 ถูกสั่งใหเลนแผนจนจบแผน จากนั้นเครื่องเลนดีวีดีเครื่องที่ 2 จะถูกสั่ง
ใหเลนแผนวซีีดีหรือวีดีบันเทิงตอจากทีห่ยุดชั่วคราวไวจนจบแผน แลวเครื่องเลนดีวีดีเครื่องที่ 1 ถูก
สั่งใหเลนแผนจนจบแผน จากนั้นจะเริ่มเลนแผนวีซีดีหรือวีดีบันเทิงในเครื่องที่ 3 และเริ่มจับ 60 นาที 
แลวกลับมาเลนเครื่องเลนดีวีดีเครื่องที ่1 จนจบแผน แลวกลับไปเลนแผนในเครื่องเลนดีวีดีเครื่องที่ 
3 ตอจนจบแผน การทํางานเปนไปเชนนี้จนถึงเครื่องเลน ดีวีดีเครือ่งที่ 8 เลนจบแผนก็นับเปน 1 
รอบการทํางานของโหมดที่ 3 หากไมตัดสวิตช POWER หรือถูกตัดไฟฟาดวยนาฬิกาควบคุมเวลาก็
จะเริ่มวนรอบการทํางานตอไป 
    5.1.4 โหมดอัตโนมัติ หมายถึง เม่ือผูใชงานเครื่องควบคุมเครื่องเลนดีวีดีโดย
ไมโครคอนโทรลเลอร PIC16F877 สําหรับระบบเคเบิ้ลโทรทัศนทองถิ่น ON สวิตช POWER  แลว
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ไมทําการกดสวิตชเลือกโหมดการเลนใดๆภายในเวลา 30 วินาทีเครือ่งควบคุมเครือ่งเลนดีวีดี โดย
ไมโครคอนโทรลเลอร PIC16F877 สําหรับระบบเคเบิ้ลโทรทัศนทองถิ่น ก็จะเขาสูโหมดที่ 1 เอง และ
เลนจนครบรอบการทํางาน หากไมตัดสวติช POWER หรือถูกตัดไฟฟาดวยนาฬิกาควบคุมเวลาก็จะ
เริ่มวนรอบการทํางานตอไป 
    5.2 สัญญาณภาพและเสียงถูกตอง หมายถึง เครื่องควบคุมเคร่ืองเลนดีวีดี โดย
ไมโครคอนโทรลเลอร PIC16F877 สําหรับระบบเคเบิ้ลโทรทัศนทองถิ่น มีสัญญาณภาพและเสยีงที่
สามารถใชกับเครื่องรับโทรทัศนทัว่ไปไดเม่ือตอสัญญาณเขาทางปลัก๊สายอากาศของเครื่องรับ
โทรทัศน สัญญาณภาพและเสียงเขากบัระบบเคเบิล้โทรทัศนทองถิ่นไดไมมีสัญญาณรบกวนขามชอง 
ไมมีสัญญาณรบกวนในขณะเปลี่ยนแผน และไมมีสัญญาณรบกวนในการเลนทุกโหมด 
  5.3 รอบการทํางาน หมายถึง เครื่องควบคุมเครื่องเลนดีวีดี โดยไมโครคอนโทรลเลอร 
PIC16F877 สําหรับระบบเคเบิ้ลโทรทัศนทองถิ่น มีการทํางานตามลําดับเง่ือนไขของผังโปรแกรมใน
แตละโหมด จนจบการทํางาน ใหนับวาเปนการทํางาน 1 รอบของแตละโหมด มีการทํางานถูกตอง
ตามเงื่อนไขทีก่ําหนดไวไมผิดพลาดทุกโหมด โปรแกรมและวงจรทํางานไดสัมพันธกันอยางแมนยํา  
 

กรอบแนวความคิดในการวิจัย 

 การออกแบบและสรางเครือ่งควบคุมเครือ่งเลนดีวีดี โดยไมโครคอนโทรลเลอร 
PIC16F877 สําหรับระบบเคเบิ้ลโทรทัศนทองถิ่น 
 

 
 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 1 กรอบความคิดในการวิจัยในการออกแบบและสรางเครื่องควบคุมเคร่ืองเลนดีวีดี  
      โดยไมโครคอนโทรลเลอร PIC16F877 สําหรับระบบเคเบิล้โทรทัศนทองถิ่น 

การออกแบบและสราง เครือ่ง
ควบคุมเครื่องเลนดีวีดี โดย
ไมโครคอนโทรลเลอร 
PIC16F877 สําหรับระบบ
เคเบิล้โทรทศันทองถิ่น 

สมรรถนะของ เครื่องควบคมุเครื่องเลนดีวีดี โดยไมโครคอน
โทรลเลอร PIC16F877 สําหรับระบบเคเบิ้ลโทรทศันทองถิ่น 
ทองถิ่น 3 ดาน 

-วงจรที่ออกแบบ 
-การใชงาน 
-การบํารุงรักษา  

 

ประสิทธิภาพของ เครื่องควบคุมเครือ่งเลนดีวีดี โดย
ไมโครคอนโทรลเลอร PIC16F877 สําหรับระบบเคเบิ้ล
โทรทัศนทองถิ่น 3 ดาน 
          -การทํางานของวงจรและโปรแกรม 

-สัญญาณภาพและเสียง 
         -รอบการทํางาน
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สมมติฐานของการวิจัย 

 1. สมรรถนะเครื่องควบคุมเคร่ืองเลนดีวีดี โดยไมโครคอนโทรลเลอร PIC16F877 สําหรับ
ระบบเคเบิล้โทรทัศนทองถิ่น มีสมรรถนะในดานตางๆอยูในเกณฑดี ดังนี้ 
  1.1 วงจรที่ออกแบบสามารถควบคุมเครือ่งเลนดีวีดี ได 
  1.2 สามารถใชงานไดงาย 
  1.3 บํารุงรักษาไดงาย  
 2. ประสิทธิภาพเครื่องควบคุมเครื่องเลนดีวีดี โดยไมโครคอนโทรลเลอร PIC16F877 
สําหรับระบบเคเบิ้ลโทรทัศนทองถิ่น มีประสิทธิภาพในดานตางๆดังนี้ 
  2.1 การทํางานของวงจรและโปรแกรมถูกตอง  
  2.2 สัญญาณภาพและเสียงถูกตอง  
     2.3 รอบการทํางานถูกตอง 



บทที่  2 
เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของ 

 
 ในงานวิจัยการออกแบบและสรางเครื่องควบคุมเคร่ืองเลนดีวีดี โดยไมโครคอนโทรลเลอร  
PIC16F877 สําหรับระบบเคเบิ้ลโทรทัศนทองถิ่น ผูวจัิยไดศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
ตามหัวขอตอไปน้ี 
 1. ระบบเคเบิล้โทรทศันทองถิ่น 
 2. เครื่องควบคุมเครื่องเลนดีวีดี 
 3. การออกแบบและสรางเครื่องควบคุมเคร่ืองเลนดีวีดี 
 4. ไมโครคอนโทรลเลอร 
 5. การเขียนโปรแกรมลงในไมโครคอนโทรเลอร 
 6. การหาสมรรถนะและประสิทธิภาพ 
 7. งานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 

1. ระบบเคเบิ้ลโทรทัศนทองถิ่น  
 ระบบเคเบิล้โทรทัศนทองถิ่น คือ ระบบการใหบริการสญัญาณทีวีทีเ่กิดจากการรวบรวม
รายการตาง ๆ ที่มีการแพรภาพทางโทรทัศน จากแหลงตางๆ มารวมไวดวยกัน เชน ระบบปกทีวี 
ระบบจานรับสัญญาณดาวเทียม ทั้ง C-BAND และ KU-BAND , ระบบ VDO, VCD, DVD , ระบบ 
MMDS , ระบบ Handisk, ระบบคอมพิวเตอร และระบบอ่ืนๆ ที่จะมีมาเพ่ิมขึ้นในอนาคต รวบรวม
เขาไวดวยกันแลวนํามาจัดความถี่ ในการสงใหมใหเปนระเบียบ เพ่ือสงสัญญาณออกไปทางสาย 
หรือ ทางคลื่น ตรงไปยังทีวี ทําใหเครื่องรับทีวสีามารถรับภาพรายการตางๆ ที่ไดรวบรวมไวได
หลายชอง ตามความตองการ  โดยการเดินสายสัญญาณเคเบิลทีวพีาดตามเสาไฟฟา ผานหนาบาน 
ผูที่จะเปนลูกคา ในเปาหมาย หากใครตองการรับชมรายการ ก็จะมีการเดินสายสัญญาณ เขาไป
ใหบริการในบาน ที่สมัครเปนสมาชิก โดยสายสัญญาณที่เดินเขาไปในบาน จะตอตรงเขาไปยัง
เครื่องรับโทรทัศน แทนสายสัญญาณจากเสาอากาศ ซึ่งจะมีผลทําให โทรทัศนทกุเครื่องภายในบาน
แตละเครื่องสามารถรับชมเคเบิลทีวไีดโดยอิสระ รายการที่จากเคเบลิโทรทศันทองถิ่น จะไดรับชม
รายการจากสถานีโทรทัศนพ้ืนฐาน(ชอง 3,5,7,9,11,TPBS) ไดคมชดั  และโทรทศันทุกเครื่องภายใน
บานแตละเครือ่ง สามารถรับชมเคเบิลทีว ีไดอิสระ สมาชิกในชุมชนไดชมขาว และกิจกรรมตางๆ 
ของชุมชน เน่ืองจากระบบเคเบิลทีวี สามารถถายทอดสด กิจกรรมตางๆ ผานกลองวีดีโอ และสงตรง 
ถึงบานของสมาชิกในชุมชน สามารถเปนระบบโทรทศันวงจรปดได ทัศนียภาพของชุมชนดูสวยงาม 
เปนระเบยีบ เพราะไมใชเสาอากาศ เพ่ือรับสัญญาณ สามารถประชาสัมพันธ ขาวสารทองถิ่น ถึง
สมาชิก ไดอยางสะดวกรวดเร็ว ระบบเคเบิ้ลโทรทศันทองถิ่น แบงไดเปน 2 ระบบคือระบบ 
MATV (Master Antenna TeleVision)  และ ระบบ CATV (cable television) 
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 1.1 ระบบ MATV (Master Antenna TeleVision) เปนระบบที่มีสายอากาศรับสัญญาณทีว ี
ชองตางๆรวมกันเปนเพียงชุดเดียว  แตสามารถปอนสัญญาณไปยงัจุดตางๆ  ภายในอาคารตัง้แต
ขนาดเล็กจนถึงขนาดใหญๆ ได   
 

 
 

ภาพประกอบ 2 ระบบระบบ MATV  
 

 ที่มา: http://www.tvforyou.co.th/system.html (2553). 
  
 ระบบ MATV จะดีหรือไมดีขึ้นอยูกับการออกแบบระบบและอุปกรณที่ใชกับระบบ
ดวย ดังนั้น จึงจําเปนตองทําความเขาใจเกี่ยวกับคุณสมบัติของอุปกรณที่ใช  และเลือกใชอุปกรณที่
เหมาะสมกับระบบดวย อุปกรณหลักที่ใชในระบบ MATV จะประกอบดวย 
 
 BOOSTER คอือุปกรณที่ทําหนาที่ขยายสญัญาณทีวีใหมีความแรงของสัญญาณที่เพียง
พอที่จะแบงจายใหกับอุปกรณตัวแยกแตละตวัจนถึงจุดรับทีวีแตละจุดอยางเพียงพอ โดยปกติ
สัญญาณที่จุดรับทีวคีวรมีความแรงสัญญาณโดยประมาณ 60-80 dB การเลือก BOOSTER ตอง
เลือกใหเหมาะสมกับจํานวนหอง เชนจํานวนหอง 1-30 หอง ควรเลอืกใช BOOSTER ที่มีความแรง
ขนาด OUTPUT 105 dB จํานวนหอง 30-80 หอง ควรเลือกใช BOOSTER ที่มีความแรงขนาด 
OUTPUT 115 dB จํานวนหอง 80-150 หอง ควรเลือกใช BOOSTER ที่มีความแรงขนาด 
OUTPUT 120 dB ถามีจํานวนหองมากกวา 150 หอง ควรเพิ่มตวั BOOSTER  
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ภาพประกอบ 3 BOOSTER MAX OUTPUT 105 dB 
 

 ที่มา: http://www.tafn.com/(2553). 
 
 สายนําสัญญาณควรเลือกใชสายจําพวก Coaxial Cable เปนสายนําสัญญาณแบบกลมมี
ใหเลือกหลายขนาดที่นิยมใชกับระบบคือ เบอร RG6U และเบอร  RG11U ในการเลือกใชสายนาํ
สัญญาณสําหรับระบบ MATV ถาระบบไมใหญมากก็เลือกใชสายเบอร RG6U ทั้งระบบได เพราะ
สายที่ใชในระบบจะไมยาวมาก จึงมีการสูญเสียของสญัญาณในสายนอย หากใชสาย RG11 คาการ
สูญเสียของสญัญาณจะใกลเคียงกันกับสาย RG6 จึงไมมีจําเปนที่ตองใช ควรเลือกใชสายเบอร 
RG11 สําหรับเปนสายสัญญาณที่จุดตอพวงยาวมากๆ เชนประมาณ 100 - 200 เมตร  หรือ ใชกับ
สายเมนที่เปนระบบใหญๆ  100 หองขึ้นไป สายยอยและสายแยกเขาหองควรใชสายเบอร RG6U 
ขอสังเกตสายคุณภาพดี จะมีลวดทองแดงที่แกนกลางสายจะตองเปนเสนเดียว ฉนวนหุมแกนกลาง
จะเปนโฟม มีฝอยอลูมิเนียมหุมและมีสายชีลถักรอบฝอยและหุมรอบนอกสุดดวยพลาสติก  มีอิมพี
เดนซ ที่ 75 โอหม สายขนาด RG11 ควรใชหัวตอ F - TYPE แบบมีแกนกลางใหมาดวย   เพราะถา
ใช F - TYPE แบบใชแกนกลางของสายโดยตรงจะทําใหอุปกรณตัวแยกสัญญาณเสียหายได   
 

 
 

ภาพประกอบ 4 สายนําสัญญาณ Coaxial Cable เบอร RG6U และเบอร  RG11U 
 

 ที่มา: http://www.tafn.com/(2553). 
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 อุปกรณตัวแยกสัญญาณ TAP-OFF คืออุปกรณตัวแยกสัญญาณทีวีทีอ่อกแบบมาสําหรับ
ระบบ MATV โดยเฉพาะใชไดกับระบบเลก็ๆจนถึงระบบขนาดใหญคณุสมบัติ TAP-OFF แบง
สัญญาณออกเปน 2 สวนคอื 
              สวนที่ 1 สัญญาณระหวาง  Input และ Output สัญญาณสวนนี้ออกแบบใหมีการสูญเสีย
สัญญาณนอยที่สุด  เพ่ือตอพวงอุปกรณตวัแยกตวัตอไป 
              สวนที่ 2 คือสัญญาณที่ขา Tap จะมีคาสูญเสียสัญญาณมากกวา  โดยจะมีคาสูญเสีย
สัญญาณ ใหเลือกใชตามความเหมาะสมกับระบบ  สาเหตุที่ออกแบบใหมีคาสูญเสียสัญญาณสงู
เพราะอุปกรณตัวน้ีสวนมากจะอยูที่ตนทาง   ซึ่งตนทางสัญญาณจะแรงมากกวาปลายทาง 

 
 

ภาพประกอบ 5  ตัว TAP-OFF แบบ 4 ทาง 
 

 ที่มา: http://www.psi.co.th (2553). 
 

 อุปกรณแยกสัญญาณ SPLITTER คืออุปกรณตัวแยกสญัญาณทีวี  มีใหเลือกหลายขนาด  
ตั้งแต 2 ทางจนถึง 16 ทาง  แตที่นิยมใชกันมากคือ  แบบแยก 2-8 ทาง  ใหสัญญาณที่ Output 
เทากันทุกจุด  สวนมาก Splitter จะใชกับระบบทีวีที่มีจํานวนจุดนอยๆ ภายในบานไมเกิน 10 จุด  
หรือหากใชกับระบบ MATV สวนมากจะใชรวมกบั TAP-OFF  การเลือกใชอุปกรณตัวแยกสัญญาณ 
ควรเลือกใชอุปกรณตัวแยกที่มีตัวถังเปนแบบโลหะ เพราะสามารถปองกันสัญญาณรบกวนจากนอก
ระบบได ชวยลดปญหาเรื่องเงาของภาพที่เกิดจากอุปกรณได อุปกรณแยกสัญาณภายในควรเปน
แบบคอยลแยกสัญญาณไมใชแบบใชตัวตานทาน เพราะจะทําใหไมมีวงจรปองกันการยอนกลับของ
สัญญาณซึ่งจะทําใหระบบที่ใชไดไมสมบูรณ 
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ภาพประกอบ 6 ตัว SPLITTER แบบ 8 ทาง 
 

 ที่มา: http://www.psi.co.th (2553). 
 

 1.2 ระบบ CATV (cable television) เปนระบบการสงสัญญาณภาพและเสียง (Video & 
Audio) เพ่ือใหมีการแพรกระจายออกไปสูประชาชนจํานวนมากในลกัษณะที่เรียกวา narrowcasting 
ซึ่งตางกับการสงสัญญาณของสถานีโทรทัศนที่สงเปนลักษณะ broadcasting คือ การแพรกระจาย
ของสถานีโทรทัศนเปนไปในลักษณะที่กวางขวางกวาเพราะผูรับ ที่มีเครื่องรับทั่วไปสามารถรับได 
สวนการสงสญัญาณภาพและเสียงของเคเบิลทีวีนั้นมีลกัษณะที่แคบกวา เพราะจะสงไปยังปลายทาง
ที่เจาะจงเฉพาะผูที่เปนสมาชิก ซึ่งจะตองมีอุปกรณพิเศษที่ผูสงติดตั้งไวให เพ่ือรับคลื่นหรือสัญญาณ
เฉพาะเคเบิลทีวีเทานั้น (http://www.catvthai.com/)  ระบบ CATV จะสัญญาณปอนในบริเวณที่
กวาง เชน อาคารที่มีหองพักจํานวนมาก หรือหมูบาน เปนตน ดังนั้นโดยทั่วไประบบ CATV จึงมี
ขนาดใหญ และอุปกรณตางๆ ที่ใชก็จะตองแข็งแรงทนทาน 
 การออกแบบระบบ CATV ตองมุงเนนใหสัญญาณทางดานปลายทางใหมีคุณภาพดี 
ที่สุดและมีราคาต่ําไมสงสัญญาณรบกวนออกไป ควรพิจารณาบริเวณที่รับสัญญาณโทรทัศน ความ
หนาแนนของจํานวนผูพักอาศัยในบริเวณที่จะพาดสายสัญญาณผานไปเพื่อใชในการกําหนด การ
กระจายสัญญาณ และกําหนดจํานวนชองสัญญาณที่สง การกําหนดตําแหนง Head-end ซึ่งเปนที่ตั้ง
สถานีสง ใหอยูในบริเวณกลางกลุมผูใชบริการเพื่อเปนการประหยัดอุปกรณ หรือบริเวณที่สามารถ
รับ สัญญาณทีวีทองถิ่นไดดี แตควรหางจากสนามบินและสถานีวิทยุทองถิ่น เพราะอาจเกิดปญหา
เกี่ยวกับสัญญาณรบกวนระบบมากกวาปกติการกําหนดความถี่สูงสุดที่จะใชสง ซึ่งจะเปนการ
กําหนดจํานวนชองที่สงดวย โดยทั่วไปความถี่ขาลง (forward signal) สูงสุดที่ใชกันทั่วไป คือ  
 ความถี่สูงสุด 300 MHZ ใชสงสัญญาณได 35 ชอง  
 ความถี่สูงสุด 330 MHZ ใชสงสัญญาณได 40 ชอง  
 ความถี่สูงสุด 400 MHZ ใชสงสัญญาณได 52 ชอง  
 ความถี่สูงสุด 450 MHZ ใชสงสัญญาณได 60 ชอง  
ในการกําหนดความถี่สูงสดุที่ใชสงนั้น มีผลตอระยะการติดตั้งอุปกรณขยายสัญญาณ  เน่ืองจากการ
ลดทอนของสายนําสัญญาณที่ความถี่สูงจะมากกวาทีค่วามถีต่่ํา (http://www.catvthai.com/)   
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ภาพประกอบ 7 การออกแบบหองเฮดเอนด(Head End) ขนาด 20 ชองสัญญาณ 
 

 ที่มา: http://arit.chandra.ac.th/CTV/images/Head-End_ctv02.gif (2553). 
 

 หองเฮดเอนด (Head End) สําหรับบริการระบบเคเบิล้โทรทัศน คือหองสัญญาณตนแบบที่ 
ใชสงสัญญาณภาพและเสยีง  ภาคเฮดเอนด  มีสัญญาณตนแบบ 2 ลักษณะคือ 
  ลักษณะที่ 1 สัญญาณในรปูของสัญญาณโทรทศน ทีไ่ดจากสถานีสงโทรทัศนชองตางๆ 
หรือรับจากจานรับสัญญาณดาวเทียม ที่มีเอาตพุตเปนรูปสัญญาณโทรทศนชองตางๆ ซึ่งสัญญาณ
ในลักษณะนี้สามารถที่จะนําไปเพิ่มกําลังแลว สงเขาในระบบเคเบิล้โทรทัศนไดเลย 
 ลักษณะที่ 2 สัญญาณวิดีโอ(VIDEO SIGNAL หรือสัญญาณ คอมโพซิทวีดีโอ 
(COMPOSITE VIDEO SIGNAL)และจะตองมีสัญญาณเสียงหรือสัญญาณ ออดิโอ (AUDIO 
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SIGNAL) โดยทั่วไปแลวจะพบจากเครื่องเลน DVD , VCD , กลองวงจรปด ,หรือจากเครื่องรับ
สัญญาณจากดาวเทียมราคาถูกที่ไมมีวงจร อาร.เอฟ.เอาตพุต สัญญาณในลักษณะที่ 2 จะตองนํามา
ผสมคลื่นใหเปนสัญญาณโทรทัศน(กระบวนการเปลี่ยนสัญญาณ AV ใหเปนสัญญาณ RF ยาน 
VL,VH,S-BAND หรือ UHF)   แลวจายสัญญาณโทรทัศนที่มีมาตรฐานเดียวกันใหสมาชิกรับดวย
สายอากาศปกติ ไปทางสายนําคลื่นสัญญาณ   

 

 
 

ภาพประกอบ 8 อุปกรณในหองเฮดเอนด(Head End) ขนาดใหญ 
  
 ที่มา: http://www.aokdigitalandsecurity.com/(2553). 
 
 อุปกรณรวมสัญญาณในหองเฮดเอนด  ภายหองเฮดเอนด(Head End) จะเปนหองรวม
สัญญาณที่จะใชในการสงออกไปยังระบบสายของ CATV  ซึ่งมีสัญญาณโทรทศน ที่รับตรงมาจาก
สัญญาณ ตรงจากสถานีสงโทรทัศน และสญัญาณที่ไดจากเครื่องจายสัญญาณ ตางๆ ซึ่งตองเขาสู
กระบวนการแปลงสัญญาณ ใหอยูในรูปสญัญาณโทรทศัน ทั้งหมดเสียกอน แลวจึงนําสัญญาณ
เหลานี้เขาสูกระบวนการ Combiner เพ่ือรวมในสายสงเพียงเสนเดียวสงไปยังผูรับชมตอไป 
 Modulator สวนมากจะนิยมใช ชนิด Single Side band ในระบบVHF หรือ ระบบ UHF 
อุปกรณชนิดนี้จะใชเปลี่ยนสัญญาณ AV สัญญาณ RF ยาน VL,VH ,UHF และ S-BAND ทุกชอง
สามารถกําหนดชองได ใหสัญญาณภาพและเสียงที่มีความคมชัด และสามารถสัญญาณสงชองติดกัน
ได มีความแรงสัญญาณเอาทพุทไมนอยกวา 100/110 dBuV สามารถปรับระดับความแรงของ
สัญญาณไดไมนอยกวา 20 dB  
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ภาพประกอบ 9 เครื่อง Modulator รุน TAM-551 SB ชนิด single-side band 

 
 ที่มา: http://www.tafn.com/(2553). 
 

 Convertor  ใชเปลี่ยนสัญญาณ RF ชองใดๆ ก็ไดเปนสัญญาณ RF แบบกําหนดชองได 
เชน แปลงจากชอง 32 เปนชอง 3 มี AGC (Automatic Gain Control) ควบคุมระดับสัญญาณออก
ใหคงที ่สามารถสงสัญญาณชองติดกันได สัญญาณภาพและเสียงมีความคมชัดสามารถใชเปนการสง
ระบบเสียงแบบ Stereo ตามแหลงกําเนิด RF สัญญาณเอาพุท 100/110 dBuV  

 

 
 

ภาพประกอบ 10 เครื่อง Convertor  รุน TCW-551   ชนิด single-side band 
  
 ที่มา: http://www.tafn.com/(2553). 

 
 Combiner เปนอุปกรณที่ใชรวมสัญญาณ ตามจํานวนชองที่ตองการสงออกในระบบ มี  
อัตราขยายไมนยกวา 15 dB +/-2 dB มีภาคขยายแบบ Wideband Hybrid สงสัญญาณเอาทพุท ได
ไมนอยกวา 105 dBuV และสามารถปรับความแรงสัญญาณได 20 dB  
 

 
 

ภาพประกอบ 11 เครื่อง Combiner  รุน TPC-16  ชนิด Passive combiner 16 inputs 
 

 ที่มา: http://www.tafn.com/(2553). 
 

 audio equalizer  เปนอุปกรณที่ใชตั้งความแรงของสัญญาณเสียงใหมีระดับความแรงที่
เทากัน ตามจํานวนชองที่ตองการสงออกในระบบ มี Audio frequency range10 Hz to 25 KHz 
ใชไดกับ Audio input impedance10KOhm มีวงจร AGC dynamic range 37 dB 
 



 20 

 
ภาพประกอบ 12 เครื่อง audio equalizer  รุน TAE-12 แบบ 12 channels audio equalizer 

 
 ที่มา: http://www.tafn.com/(2553). 
 

 Boostersเปนอุปกรณที่ใชเพ่ิมความแรงของสัญญาณโทรทัศนใหมีระดับความแรง ที่
สามารถคงความคมชัดของภาพตอไปได เม่ือมีการเพิ่มระยะทางในการสง มีความกวางชองอยู
ระหวางCH2 to CH69 หรือที่ความถี(่48 - 860 MHz)  
 

 
 

ภาพประกอบ 13 เครื่อง Boosters รุน CS-860  40 - 860 MHz amplifier 
 

 ที่มา: http://www.tafn.com/(2553). 
 

2. เคร่ืองควบคุมเคร่ืองเลน ดีวีด ี
 2.1 วีดีโอซีดี หรือ วีซีดี (Video Compact Disc ,VCD) เปนรูปแบบมาตรฐานในการ
จัดเก็บภาพเคลื่อนไหวลงในแผนซีดี รูปลักษณของแผนวีซีดีเหมือนกับแผนซีดี สามารถเลนไดกับ 
เครื่องคอมพิวเตอรสวนตัว เครื่องเลนดีวีดี (DVD) เปนตน รูปแบบวีซดีีมาตรฐานถกูสรางขึ้นในป 
ค.ศ. 1993 โดย บริษัทโซนี่ บริษัทฟลิปส บริษัทมัทซูชติะ และ บริษทัเจวีซ ี
 คุณสมบัติเฉพาะวีซีดีความละเอียดในการแสดงผลอยูที่ 352 x 240 พิกเซล ในแบบ 
NTSC หรือ 352 x 288 พิกเซล ในแบบ PAL ซึ่งประมาณหนึ่งในสี่สวนของการนําเสนอทาง
โทรทัศน ซึ่งความละเอียดในการแสดงผลอยูที่ 720x480 พิกเซล ในแบบ NTSC, 720x576 พิกเซล 
ในแบบ PAL. ภาพเคลื่อนไหวในวีซีดีอยูในรูปแบบ MPEG-1 และเสยีงจะเขารหัสในรูปแบบ MPEG 
Layer 2 หรือ MP2 ภาพจะถูกบันทึกดวยความเร็วบิตเรท 1150 กิโลบิต/วินาที สวนเสียงจะอยูที ่
224 กิโลบติ/วนิาที ภาพทั้งหมดจะอยูในมาตรฐาน VHS ความยาวในการบันทึกบนแผนวีซีดีคือ 74 
นาที  
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ภาพประกอบ 14 วีดีโอซีดี ซึ่งมีความยาวในการบันทกึไมเกิน 74 นาทีตอแผน 
 

ตาราง 1 ขอมูลทั่วไปของแผน VCD 
 

ลักษณะ รายละเอียด
ขนาดเสนผาศูนยกลางของแผน 12เซนติเมตร
ความหนาของแผน 1.2มิลลิเมตร
เก็บขอมูลไดนาน   75  นาที  
ความจุตอแผน   780  ลานไบต  หรือ  780  ลานตัวอักษร 
วัสดุที่นํามาสราง แผนพลาสติกธรรมดา  
ขนาดความกวางของหลุมขอมูล 0.5  ไมครอน  
ขนาดความหางของหลุมขอมูล 1.6  ไมครอน  
ขนาดความลกึของหลุมขอมูล   125  นาโนเมตร  
ความเร็วมอเตอร 200 -  500  รอบตอนาที CLV;Constant Linear Velocity

  
 2.2 ดีวีดี DVD (Digital Versatile Disc) ดีวีดี  เปนผลพวงของการพัฒนาอยางตอเน่ือง
ของการสื่อขอมูลภาพและเสียงที่ ใชเทคโนโลยีทางแสงเลเซอร หรือ OPTICAL DISC โดยมี
จุดมุงหมายของการพัฒนาเปนสื่อเพ่ือการบันเทิงเกี่ยวกับภาพและ เสียงซึ่งเรียกกันวา DVD-VIDEO 
โดยแบงออกเปนสองประเภทไดแก DVD-VIDEOเพ่ือใชความบันเทิงภายในครอบครัว กัน DVD-
ROM ซึ่งอยูในรูปของมัลตมีิเดีย (MULTI MEDIA) ของคอมพิวเตอรสวนบุคลซึ่งไดพัฒนาเปน 
DVD-R และ DVD-RW ตอมา จากความรวมมือ และพัฒนารวมกันระหวางบรษิัท ฟลลิปส แหง
Naterland และบริษทั SONY ผลิตเครื่องเลนเลเซอรดิสก  
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ภาพประกอบ 15 กลองบรรจุและแผน DVD 

 
 โดยมีจุดมุงหมายเพื่อทดแทนแผนเสียงและเทปซึ่งมีขอบกพรองอยูหลายประการไมวา จะ
เปนดานคุณภาพของเสียงที่ไมคงทนรวมทั้งอายุการใชงานของเครื่องเลน เริ่มผลิตและวางจําหนาย 
ครั้งแรกป 1980หลังจากนั้นอีก 2 ป จึงพัฒนาเปนเครื่องเลนคอมแพคดิสก คุณภาพ ดานเสียงมี
พ้ืนฐานเทากบัใชระบบ PCM 2 แชนแนล ( DIGITAL SOUND ) ในป 1985 บริษทั SONY และ 
PHILIPS ไดเร่ิมผลิตและวางจําหนาย DC-ROM เปนเทคโนโลยี่ใหม เปนแผนซอฟตแวร บันทกึ
ขอมูลดิจิตอล ภาพนิ่งตางๆ กราฟฟก อักษร เสียงในระบบดิจิตอลใกลเคียงคอมแพคดิกส อยูในรูป
สารานุกรมอิเล็คทรอนิกส ซึ่งมีตัวอักษรบรรยายพรอมคําอธิบายเรยีกวาสิ่งพิมพ อิเล็คทรอนิกสและ
พัฒนามาเปนเกมสอิเล็คทรอนิกส ภายหลังซึ่งอยูในรูป CD-ROM (COMPACT DISC READ 
ONLY MEMORY) จะนําเขาไปอยูในกลุมของผูใชคอมพิวเตอรสวน บุคคล โดยครอบคลมุกลุมผู 
บริโภคระดับสูงและระดับกลางในปจจุบนั ซึ่งทั้งหมดน้ีแลวการพัฒนาเกี่ยวขอมูลแสง เพ่ืองาน 3ดาน 
ดวยกันไดแก 
 1. เพ่ือความบันเทิงเสียงอยางเดียว 
 2. เพ่ือความบันเทิงดานภาพพรอมเสียง 
 3. ใชเปนหนวยบันทึกความจําขอมูลดิจิตอลสําหรับคอมพิวเตอร  
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ตาราง 2 ขอมูลทั่วไปของแผน DVD 
 

ลักษณะ รายละเอียด 
ขนาดเสนผาศูนยกลางของแผน 12เซนติเมตร
ความหนาของแผน 1.2มิลลิเมตร, 0.6 มิลลิเมตร x2 
ความยาวของคลื่นแสงเลเซอร 650นาโนเมตร
คาชองแสงของเลนส(NA) 0.6
ความยาวของพิต(PIT) 1 ชิ้น 0.4-1.8ไมรครอน
ความยาวของพิต(PIT) 2 ชิ้น 0.44-2.05 ไมรคอรน 
ระยะหางระหวางแทรก 0.74 ไมรครอน
ระบบการหมนุ  CLV ( Constant Linear Velocity ) 
ระบบการมอดูเลชั่น 8/16 
ขอมูลการแกไขความผิดพลาด RS-PC (Read Solomon Product code) 
ความจุของขอมูลการใชงาน 1 ชั้น 4.7กิกะไบต (ดานเดียว 1ชัน้ ) 
ความจุของขอมูลการใชงาน 2 ชั้น 8.5 กิกะไบต (ดานเดียว 2 ชั้น) 
ความจุของขอมูลการใชงาน 1 ชั้น 9.4 กิกะไบต (สองดาน 1 ชั้น) 
ความจุของขอมูลการใชงาน 2 ชั้น 19 กิกะไบต (สองดาน 2 ชั้น)  
   

 2.3 โซนของแผนดีวีดี แผนดีวีดีที่ใชบรรจุภาพยนตรนั้น จะมีการบรรจุรหัสพื้นที่ใชงาน
เฉพาะพื้นที่กาํหนด (Regional Codes) หรือ โซน (Zone) เพ่ือประโยชนในการควบคุมลิขสิทธิ ์ทั้งน้ี
ในแตละแผนจะบรรจุรหัสไวอยางนอย 1 โซน สําหรับแผนที่สามารถใชไดกับทุกโซน (All Zone) นั้น 
จะบรรจุรหัสเปน 1,2,3,4,5,6 นั่นเอง แผนพวกนี้ในบางครั้งนิยมเรียกวาแผนโซน 0 
โดยปกติเครื่องเลนดีวีดี รวมถึงดีวดีีรอม ที่ผลติในแตละประเทศ จะสามารถเลนไดเฉพาะแผนที่ผลติ
สําหรับโซนนั้นๆ และแผนที่ระบุเปน All Zone เทานั้น(ที่มา:http://th.wikipedia.org/wiki/) 
 

   
 
 

ภาพประกอบ 16 เครื่องหมายบอกรหัสภูมิภาคแบบโซนรวม และโซน 3  
 
 
 



 24 

ตาราง 3 รหัสภูมิภาค (Regional Codes) 
 

รหัสภูมิภาค พ้ืนที่
1 สหรัฐอเมริกา, แคนาดา
2 ยุโรป, ญี่ปุน, แอฟริกาใต, ตะวันออกกลาง รวมถึง อียิปต 
3 เอเชียตะวันออกเฉียงใต รวมถึง ประเทศไทย, เอเชียตะวันออก 

รวมถึงฮองกง แตไมรวม จีน 
4 อเมริกากลาง, อเมริกาใต, โอเชียเนีย 
5 ยุโรปตะวันออก,รัสเซีย,เอเชียใต,แอฟริกา,เกาหลีเหนือ,มองโกเลีย 
6 จีน  
7 สํารอง 
8 ยานพาหนะระหวางประเทศ เชน เรือ, เครื่องบิน

 

 ที่มา: http://th.wikipedia.org/wiki/(2553). 
 

 
 

 
ภาพประกอบ 17 แสดงการจัดโซนจําหนายแผน DVD ทั่วโลก 

 
 ที่มา: http://th.wikipedia.org/wiki/(2553). 
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 สําหรับโซน 2 (ยุโรป) อาจจะมีรหัสยอยตัง้แต D1 จนถึง D4 โดย D1 คือจําหนายเฉพาะ
ประเทศอังกฤษ, D2 และ D3 กําหนดวาไมจําหนายในอังกฤษและไอรแลนด สวน D4 หมายถึง
จําหนายไดทั่วทั้งยุโรป ในหน่ึงแผนดีวีดีสามารถใสรหัสโซนไดหลายโซนเชน 3/6 เพ่ือใหสามารถใช
ในเอเชียตะวนัออกเฉียงใตกับจีน(ที่มา:http://th.wikipedia.org/wiki/(2553) 
 2.4 เครื่องเลน ดีวีดี (Digital Versatile Disc Player ,DVD  Player) เปนอุปกรณที่
นํามาใชงานในระบบ CATV มากชิ้นหน่ึงเน่ืองจากในปจจุบันมีราคาที่ถูกลงมาก และสามารถนาํมา
เลนแผนภาพไดหลากหลายรูปแบบ และรองรับระบบตางๆเชน โหลดเพลงจากแผน CD/MP3  เขา 
มือถือ,MP3,MP4,Flash Drive ผาน USB Port ไดงาย สามารถใชกับ USB รองรับไฟล เพลง,
รูปภาพ,ภาพยนตร ในรูปแบบไฟล  MP3, JPEG, AVI, DAT ระบบจายสัญญาณภาพแบบ โปรเกส
ซีฟ สแกน ไรการกะพริบ  ภาพคมชัดยิ่งขึ้น แสดงชื่อเพลง MP3 และเมนูหนาจอ OSD เปน
ภาษาไทย อานแผนDVD/SVCD/CD/MP3/MPEG-4 ถอดสัญญาณเสียง Dolby Digitalในตัว มีชอง
เสียบไมค 1 ชอง 

 
 

ภาพประกอบ 18 เครื่องเลน ดีวีดี 
 

 ที่มา: http://www.sokenthai.com/th/product/(2553). 
 
 ระบบหัวอานของ DVD  เครื่องเลน DVD ทีลักษณะการทํางานเชนเดียวกับเครื่องเลน CD 
และ VCD จะประกอบดวยชุดหัวอานยิงแสงเลเซอร, ระบบการหมนุแผนและแมกคานิกส,ระบบเซอร
โว,ระบบควบคุม และสั่งงานตางๆ ระบบถอดรหัสสัญญาเสียง สิ่งที่เครื่องเลน DVD ตางกับ เครื่อง

เลน CD และ VCD อยูที่หัวอานหรือ opitical pikup เน่ืองจากจุดประสงคของเครื่องเลน DVD 
จะตองสามารถเลนแผน CD และ VCD รวมถึง MP3 ได 
 จากขอแตกตางระหวางโครงสรางของพิต,แทรกขอมูล,ความลึกของชั้นขอมูล ดังนั้น
หัวอานจึงตองถูกออกแบบใหสามารถปรับระยะ โฟกัสได 2 ระยะขณะเลนแผน CD หรือ VCD 
ระบบโฟกัสจะตองถูกจัดใหอยูตําแหนงผิวชั้นขอมูลของแผน CD หรือ VCD ซึ่งมีความลึกหางจาก
ผิวหนาลงไป ประมาณ1.2มิลลิเมตร โดยจุดตกของแสงในสวน ของแลนดที่สวนผวิของชั้นขอมูล
จะตองมีขนาดโตประมาณ 1.6 ไมโครเมตรจุดเริ่มตนของ DVD คือหัวราคาถูก โดยทางบริษทัซนัโย
ไดนําเทคโนโลยี หัวอานแบบแสงสีแดงที่ทําราคาถูกสามารถอานแผนไดหลากหลาย(ที่มา: 
http://www.ps-thai.com/2553) 
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ภาพประกอบ 19 ภายในเครื่องเลนดีวีดี 
 

 

 การทํางานแบบดับเบิล้โฟกสั จากรูปจะเห็นวาการปรบัแสงเลเซอรจะสงผานเกรทติ้งเลนส
กอนเขาสู Hologram แลวพุงเขาสูแผน VCD และDVD การทํางานของจุดนี้จะตองอาศัยชุดเลนส
ของ Hologram เปนตัวปรบัระดับ เพ่ือใหแสงเลเซอรเขาไปสู PHOTO DETEC ไดอยางพอดี 
สังเกตุการทํางานของ DVD และ VCD จะเห็นความแตกตางกัน การชี้ลําแสงตวัในจะเปนของ DVD 
และลําแสงตัวนอกจะเปนของ VCD การประสานงานเชนน้ี จะทําใหหัวอานสามารถอานเลเยอรหรือ
ชั้นของ DVD ไดถึง2 ชั้นเลยทีเดียวลําแสงเลเซอรที่อยูใน CD จะมีความยาว 780 NS นาโนเมตร 
และลําแสง DVD จะมีความยาวคลื่นแสง 650 NS นาโนเมตร จึงทําใหขนาดของขอมูลเล็กกวาและ
สามารถจุขอมูลไดมากขึ้น(ที่มา: http://www.ps-thai.com/2553) 
 

 
 

ภาพประกอบ 20 ไดอะแกรมการทํางานแบบดับเบิ้ลโฟกัส 
 

 ที่มา: http://www.ps-thai.com/(2553). 
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 2.5 เครื่องเลนดีวีด ีระบบโปรเกรสซีฟสแกน คือระบบการสแกนภาพแบบใหม ที่
พัฒนาขึ้นเพื่อแกไขจุดบกพรองของอินเทอรเลซสแกน โดยการสแกนภาพจะตอเน่ืองเรียงไปทีละ
เสนภาพ (สแกนเสนที1่,2,3,4…ตอเน่ืองกันไป) ดังนั้นจึงใหความคมชัด, รายละเอียดของภาพที่
ดีกวา มองไมเห็นเสนสแกนภาพ, ขอบของวัตถุที่ราบเรียบ ไมมีรอยหยัก และยังลดการกระพริบของ
ภาพลง ทําใหรูสึกสบายตาขึ้น เน่ืองจากมีจํานวนภาพใน 1 วินาทีสงูมากกวา เครื่องเลนดีวีดี ระบบ
โปรเกรสซีฟสแกน (DVD Progressive Scanning) ที่แสดงในภาพประกอบ สามารถปรับความดัง
ของเสียงแตละแชนแนล แบบอิสระไดทีร่ีโมท · เลนแผน DVD Video / DVD Audio / HDCD / 
SVCD / VCD / CD / CD-R / CD-RW / MP3 · อานไฟลรูปภาพบนัทึกแบบ JPEG · ระบบคาราโอ
เกะสมบูรณแบบ มีชองสัญญาณเสียง Coaxial  มีชองเสียบ USB และสามารถโหลดเพลงลง USB 
ได มีชองเสียบไมค 1 ชอง ถอดรหัส DTS Digital ได 

 

 
 

 
ภาพประกอบ 21 เครื่องเลน ดีวีดี ระบบโปรเกรสซีฟสแกน 

 
 

 2.5.1 ไอซีควบคุมมอเตอร เครื่องเลน ดีวีด ีระบบโปรเกรสซีฟสแกนไอซีเบอร 
CD588CB เปนIC ที่คอยควบคุมการทาํงานของระบบเซอรโวไวทัง้หมด เชนการควบคุมมอเตอร
หมุนแผน การควบคุมลําแสงเลเซอร และการควบคุมการเปด-ปดถาด   

 
 

ภาพประกอบ 22 ขาตอใชงานของไอซีเบอร CD588CB 
 

 ที่มา: http://kazus.info/datasheets(2553). 
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ภาพประกอบ 23 ไอซีเบอร CD588CB 
 

 ที่มา: http://www.lcdhome.net/html/200908/10390.html(2553). 
 

 แรงดันที่ไดจากขาที่ 11 และ ขาที่ 12 จะมีระดับแรงดัน ในตอนที่มอเตอรหมุนแผน
(SPINDLE MOTOR) เริ่มทํางาน จะมีแรงดันออกมา 2.5 โวลต เปนเวลาประมาณ 1วินาที เม่ือแผน
หมุนไดความเร็วรอบไดตามที่ตองการแลวแรงดันที่จุดนี้ จะเหลือเพียง 1.5 โวลต  การควบคมุ 
มอเตอรหมุนแผน จะเปนไปตาม ระยะทางของเสนรอบวงของแทรคดานในของแผน และเนื่องจาก
เสนรอบวงดานนอก นั้นยาวไมเทากัน  เพ่ือทําใหแทรคในแผนซีดีเคลื่อนที่ดวยความเร็วคงที่เทาเดิม
ตลอด ที่แทรคเสนรอบวงในสุด แผนซีดีตองหมุนดวยเร็วขึ้นเพ่ือใหไดระยะทาง1.3 เมตร/
วินาท ี แผนจะหมุนประมาณ 500 รอบ/นาที เม่ืออาน ไปดานนอกแผน เน่ืองจากการหมุน 1 รอบได
ระยะทางมากกวาดานในแผน ดานนอกแผนหมุนชาลง ประมาณ 200รอบ/นาที  
  2.5.2 ไอซีภาคแสดงผลของเครื่องเลน ดีวีดี ภาคแสดงผลของเครื่องเลน ดีวีดี  
จะแสดงผลตางๆออกมาที่หนาจอ เพ่ือแสดงรับรูวาแผนเปนชนดิCD ดวยเครื่องหมาย CD เอาตพุต
ออกที่ขา3 ของไอซี  แผนเปนชนิดDVD ดวยเครื่องหมาย DVD เอาตพุตออกที่ขา 4 ของไอซี    เลน
ซีดีดวยเครื่องหมาย ►หรือ PLAY เอาตพุตออกที่ขา6 ของไอซี  แสดงเครื่องหมาย▐▐  หรือ 
STILL เม่ือสั่งใหหยุดเลนแผนชั่วคราวเอาตพุตออกที่ขา5 และแสดงผลเวลาในการเลนเปนตัวเลข 
ดิจิตอล 4 หลัก 

 
 

 

ภาพประกอบ 24 ไดอะแกรมของไอซีภาคแสดงผลของเครื่องเลนดีวีดี 
 
 ที่มา: www.datasheet4u.com(2553). 
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ภาพประกอบ 25 ไอซีเบอรSM1628Cภาคแสดงผลของเครื่องเลนดีวีดี  

 ที่มา: www.datasheet4u.com(2553). 
 

 
 

 
ภาพประกอบ 26 LED DISPLAY ที่ใชกบัไอซีเบอรSM1628Cภาคแสดงผลของเครื่องเลนดีวีดี 

 

 ที่มา: http://www.lcdhome.net/html/200908/10390.html(2553). 
 

 2.6 วงจรควบคุมเครื่องเลนดีวีดี สําหรับงานบริการระบบเคเบิล้โทรทศันทองถ่ิน 
 2.6.1 วงจรทรานซิสเตอรสวิทซ (Transistor Switching Circuit)  
  วงจรสวิทชโดยปกติจะไมมีการไบอัสแรงดัน เน่ืองจากทรานซิสเตอรจะถูกให
ทํางานแคสองโหมดเทานั้นคือ โหมดอ่ิมตัว (Saturation Mode) และ โหมดคัตออฟ (Cutoff Mode)  
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ภาพประกอบ 27 วงจรทรานซิสเตอรสวทิช 

  
    ที่มา:  http://fivedots.coe.psu.ac.th/(2553). 
 
 จากภาพประกอบ 27 เปนวงจรทรานซิสเตอรสวทิชแบบพ้ืนฐาน ซึ่งการพิจารณาวงจรจะ
พิจารณาในภาวะที่ ทรานซสิเตอรอ่ิมตัว (“ON” หรือ นํากระแสกับทรานซิสเตอรคัดออฟ (“OFF” 
หรือ ไมนํากระแส) ซึ่งในวงจรดังกลาวเอาทพุตที่ได (VO) จะกลับเฟสกับอินพุต (VI) นั่นคือ ถา
อินพุตเปน High (VI) เอาทพุตจะมีคาเปน Low (0 Volt) และ ถาอินพุตเปน Low เอาทพุตจะมีคา
เปน High (มีคาใกลเคียง VCC) เรียกวงจรแบบนี้วา วงจรอินเวอรเตอร (Inverter)  

 
เม่ือทรานซิสเตอร “ON” หรือ saturation  

        …………………………………(1) 
การออกแบบจะตองให IB มีคามากพอที่จะทําให ทรานซิสเตอร “ON” อยางเต็มที่ดังนั้น  

      …………………………………(2) 
เม่ือแรงดันอินพุตเทากบั VI และ RB ดังนั้น  

   …….…………………………(3) 
 
 2.6.2 แอลดีอาร (LDR: Light Dependent Resistor)  คือ ความตานทานชนิดที ่
ไวตอแสง ตัวความตานทานนี้สามารถเปลี่ยนสภาพทางความนําไฟฟา ไดเม่ือมีแสงมาตกกระทบ  
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ภาพประกอบ 28 แอลดีอาร 
 

 ที่มา: พันธศักดิ์  พุฒิมานิตพงศ. (2542). อุปกรณอิเล็กทรอนิกสและวงจร.  
 

 2.6.3 สวติซทํางานดวยแสง  การใช LDR ทํางานในวงจรปดเปดสวิตซ เราก็  
จะใชเพียง 2 อยางเทานั้น คือ มีแสง หรือ ไมมีแสงโดยนํา LDR มาอนุกรมกับตัวตานทาน แลวตอ
เปนวงจรแบงแรงดันออกมาตามภาพประกอบ 29 ในรูป ( ก )ถามีแสงสวาง LDR จะมีความ
ตานทานต่ํา ทําใหแรงดันสวนใหญมาตกครอม R 1 เกือบทั้งหมด แรงดันเอาตพุต จึงสูงเกือบเทา 
แรงดันไฟเลี้ยง และ ถาไมมี แสง LDR จะมีความตานทานสูง แรงดันสวนใหญจะ ไปตกที ่ LDR 
แรงดันเอาตพุต จึงเกือบเปน 0 โวลต  

 

                                            (ก)                        (ข) 

ภาพประกอบ 29 หลักการใช LDR ในวงจรปดเปดสวติซ 
 

 ที่มา: พันธศักดิ์  พุฒิมานิตพงศ. (2542). อุปกรณอิเล็กทรอนิกสและวงจร. 
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 ในภาพประกอบ 29 ( ข ) วงจรจะทํางาน ในทางตรงขาม เพียงแตสลับที่ระหวาง LDR กับ 
R 1 เวลามีแสงสวาง เอาตพุตก็จะเกือบ เปน 0 โวลต เวลาไมมีแสงสวางเอาตพุตกเ็กือบเทาแรงดัน
ไฟเลี้ยงจะเห็นไดวากลับกบักรณีแรก  
 2.6.4  นาฬิการะบบดิจติอล วงจรนาฬิกาดิจิตอล สามารถตั้งเวลาเปด-ปดได  
24 ชั่วโมง เปนอุปกรณที่สามารถนําไปตั้งเวลาในการควบคุมการจายไฟให เครื่องควบคุมเคร่ืองเลน
ดีวีดี โดยการควบคุมดวยไมโครคอนโทรลเลอรสําหรับระบบเคเบิล้โทรทัศนทองถิ่นได  
 แบบที่ 1 นาฬิกาสําหรับควบคุมอุปกรณไฟฟาไดหลายโปรแกรม และสามารถแสดง นาที 
ชั่วโมง วัน และสัปดาหได ควบคุมอุปกรณคุม 8 ชอง ตองมีวงจรแหลงจายไฟใหนาฬิกา 

 
ภาพประกอบ 30 นาฬิกาตัง้โปรแกรมไดหลายโปรแกรมควบคุมอุปกรณได 8 ชอง 

 
 แบบที่ 2 นาฬิกาสําหรับควบคุมอุปกรณไฟฟาไดหลายโปรแกรม และสามารถแสดง นาที 
ชั่วโมง วัน และสัปดาหได ควบคุมอุปกรณคุม 1 ชอง มีวงจรแหลงจายไฟในตวั 
 

                
 

ภาพประกอบ 31 นาฬิกาตัง้โปรแกรมไดหลายโปรแกรมควบคุมอุปกรณได 1 ชอง 
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3. การออกแบบและสราง เคร่ืองควบคุมเคร่ืองเลนดีวีด ีโดยไมโครคอนโทรลเลอร  
PIC16F877 สําหรับระบบเคเบิ้ลโทรทัศนทองถิ่น 
 การออกแบบ  หมายถึง การถายทอดรูปแบบจากความคิดออกมาเปนผลงาน ที่ผูอ่ืน  
สามารถมองเห็น รับรู หรือสัมผัสได  เพ่ือใหมีความเขาใจในผลงานรวมกัน ความสําคัญของการ
ออกแบบ มีอยูหลายประการ กลาวคือ  
 1. ในการวางแผนการการทํางาน งานออกแบบจะชวยใหการทํางานเปนไปตาม ขั้นตอน 
อยางเหมาะสม และประหยดัเวลา อาจถอืวาการออกแบบ คือ การวางแผนการทํางานก็ได  
 2. ในการนําเสนอผลงาน ผลงานออกแบบจะชวยใหผูเกี่ยวของมีความเขาใจตรงกันอยาง
ชัดเจน  ดังนั้น ความสําคญัในดานนี้ คือ เปนสื่อความหมายเพื่อความเขาใจ ระหวางกัน  
 3. เปนสิ่งที่อธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับงาน งานบางประเภทอาจมีรายละเอียดมากมาย 
ซับซอน ผลงานออกแบบจะชวยใหผูเกี่ยวของ และผูพบเห็นมีความเขาใจที่ชัดเจนขึ้น หรือกลาวได
วา ผลงานออกแบบ คือ ตวัแทนความคิดของผูออกแบบไดทั้งหมด มีอยูหลายลักษณะ ดังนี้ คือ  
  (1) เปนภาพวาดลายเสน (Drawing) ภาพระบายสี (Painting) ภาพถาย (Pictures) 
หรือแบบราง (Sketch) แบบที่มีรายละเอียด (Draft) เชน แบบกอสราง   ภาพพิมพ (Printing) ฯลฯ 
ภาพตาง ๆ ใชแสดงรูปลักษณะของงาน หรือแสดงรายละเอียดตาง ๆ เกี่ยวกับงาน ที่เปน 2 มิติ  
         (2) เปนแบบจําลอง (Model) หรือของจริง เปนแบบอีกประเภทหนึ่งที่ใชแสดง 
รายละเอียดของงานไดชัดเจนกวาภาพตาง ๆ เน่ืองจากมีลักษณะเปน 3 มิติ ทําให สามารถเขาใจใน
ผลงานไดดีกวา นอกจากนี้ แบบจําลองบางประเภทยังใชงานได เหมือนของจริงอีกดวยจึงสามารถ
ใชในการทดลอง และทดสอบการทํางาน เพ่ือหา ขอบกพรองได 
  3.1 การออกแบบทางวศิวกรรม (Engineering Design)  เปนการออกแบบเพื่อ
การผลิต ผลิตภัณฑชนิดตาง ๆ เชนเดียวกับการออกแบบผลติภัณฑ ซึ่งมีความเกี่ยวของกัน ตองใช  
ความรูความสามารถและเทคโนโลยีในการผลิตสูง ผูออกแบบคือ วศิวกร ซึ่งจะรับผิดชอบ  
ในเรื่องของประโยชนใชสอย ความปลอดภัยและ กรรมวิธีในการผลติ  บางอยางตองทํางาน  
รวมกันกับนักออกแบบสาขาตาง ๆ ดวย 
 การจะออกแบบชิ้นสวน หรือเครื่องจักรกลที่ใชงานไดดีนั้น ประการแรกจะตองมีการ
รวบรวมวธิีแกปญหาในการออกแบบไดหลายรูปแบบ มีประสบการณมากพอสมควร มีพ้ืนฐานทาง
วิศวกรรม ลึกซึ้งรวมทั้งมีจินตนาการ ความคิดสรางสรรคที่ดี และมีความรูเกี่ยวกบัวิศวกรรมคุณคา 
(value engneering) ดวย (มานพ  ตันตระบัณพิตย.  2540: 1) 
 การออกแบบเครื่องจักรกล นอกจากจะตองคิดถึงความเปนไปไดในเชิงวศิวกรรม ความ
สะดวกในการใชงานและงายตอการบํารุงรักษาแลวยังตองคํานึงถึงความแข็งแรงทนทานอีกดวย 
เครื่องจักรจะแข็งแรงทนทานมากนอยเพียงใดนั้นขึ้นอยูกับความแข็งแรงของชิ้นสวนประกอบ ดังนั้น
จึงตองมีการคํานวณชิ้นสวนประกอบใหมีความแข็งแรงพอเพียงกับขนาดและภาระของเครื่อง และ
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ตองออกแบบใหถูกตองเหมาะสม สะดวกแกการถอดประกอบและเปลี่ยนแทนไดเม่ือเกิดการชํารุด 
หรือหมดอายุการใชงาน (บรรเลง ศรนิลและกิตติ นิงสานนท. 2530: 1) 
   3.2 ลําดับขั้นในการออกแบบ การออกแบบเปนกระบวนการที่จะเร่ิมตนจากการ
แสดงความคิด มีองคประกอบ ดังลําดับขั้นตอนในภาพประกอบ 8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 32 ขั้นตอนการออกแบบ 
 

 ที่มา: อนันต วงศกระจาง. (2533). ออกแบบชิ้นสวนเครื่องจักรกล. หนา 2. 
 
   3.2.1 รับรูความตองการ การออกแบบจะเริ่มจากวิศวกร ไดรับรูความตองการของ
ลูกคาที่เกีย่วของกับผลิตภัณฑในดานการใชงาน คุณภาพของผลิตภัณฑ ความแขง็แรง ทนทาน ที่
สูงขึ้นจึงเปนแรงผลักดันใหมีการออกแบบ พัฒนา ปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑขึ้น บางครั้งการ

รับรูความตองการ

กําหนดลักษณะจําเพาะ 
และศึกษารายละเอียด 

สังเคราะหความคิด 
ในการออกแบบ 

วิเคราะห  ออกแบบ 
และปรับปรุง 

ทดสอบ 
และประเมิน 

นําเสนอ
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รับรูอาจจะไมชัดแจง คลุมเครือ บางสิ่งบางอยางยังไมถูกตอง ไมชัดเจนทั้งหมด และมีความขัดแยง
กันและมักจะเกิดขึ้นพรอม ๆ กันไดเสมอ วิศวกรจึงจําเปนที่จะตองใชประสบการณความสามารถที่มี
อยูทําความเขาใจกับความตองการ และปญหานั้น ๆ ใหถูกตอง 
   3.2.2 กําหนดลักษณะจําเพาะและศึกษารายละเอียดรวบรวมรายละเอียดของสิ่งที่
ตองการออกแบบใหมากที่สดุ เชน คุณลักษณะ ขนาด อายกุารใชงาน จํานวนที่ผลิต ราคาและสิ่งที่
คาดวาสามารถจะมีการเปลีย่นแปลงไดบางอันเนื่องมาจากการออกแบบ เชน กรรมวิธีการผลติการ
เลือกใชวัสดุ การแขงขันทางดานการตลาด 
   เม่ือไดลักษณะจําเพาะของสิ่งที่จะออกแบบแลว ตอไปก็ทําการศึกษารายละเอียด
โดยวิศวกรทีมี่ประสบการณ ผานงานการออกแบบมามาก รูวิธีการเลือกใชวัสดุ วิธีการผลิต ความ
ตองการของฝายขาย  บอยครั้งที่ผลการศึกษา รายละเอียดออกมาแลวทําใหตองมีการเปลี่ยนแปลง
ลักษณะจําเพาะ เพ่ือความสําเร็จของโครงการ 
   3.2.3 สังเคราะหความคิดในการออกแบบ หลังจากทําการศึกษา รายละเอียดของ
สิ่งจะออกแบบแลว ก็จะเปนชั้นการสังเคราะหความคิดสรางสรรคสําหรับการออกแบบ คือ การ
วิเคราะหและหลอหลอมความคิดเกาและใหมเขาดวยกนั จนทําใหเกิดสิ่งใหมขึ้น มีคุณคากวา และ
อํานวยประโยชนไดมากที่สุด 
   3.2.4 วิเคราะห ออกแบบ และปรับปรุงเม่ือ ผานขั้นตอน 3 ขั้นตอนแลว ก็ทําการ
วิเคราะหรายละเอียดของสิง่ที่จะออกแบบ สวนประกอบ หนาที่ของแตละชิ้นสวน วิธีการผลิตทีท่ําให
เปนไปไดในการทําการผลิตจํานวนมาก ความสะดวกรวดเร็ว ตนทุนต่าํ แลวจึงทําการออกแบบ
สวนประกอบใหญ ๆ และชิน้สวนแตละชิน้สวนใหมีความสัมพันธกันและสามารถทาํงานไดตาม
วัตถุประสงค ขนาด ลักษณะรูปราง ที่เหมาะสม ซึ่งจะยอนกลับไปพจิารณาใหเปนไปตามลักษณะ
จําเพาะ และทําการปรับปรุงเปนไปตามความตองการและการใชงานใหมากที่สุด 
   3.2.5 ทดสอบและประเมิน เม่ือสรางตนแบบเสร็จก็ทําการทดลอง หรือทดสอบ ซึ่ง
จะตองมีการบันทึกขอมูลตาง ๆ ระหวางทดสอบและผลการทดสอบดวย ผลจากการทดสอบอาจทํา
ใหตองมีการเปลี่ยนแปลง หรือปรับปรุงการออกแบบเบื้องตนหรือแบบรายละเอียดบางประการดัง
วงจรยอนกลบัในปะกอบ 8 เม่ือเปลี่ยนแปลง ปรับปรุงแลวก็จะตองทําการทดสอบใหม จนกระทั่งสิ่ง
ออกแบบน้ันมีคุณภาพ หรือมีสมรรถนะ สามารถทํางานไดตามความตองการ 
 
  3.3 การออกแบบและเลือกวงจรสวนประกอบของเครื่องควบคมุเครื่องเลนดีวีดี 
โดยไมโครคอนโทรลเลอร PIC16F877 สําหรับระบบเคเบิ้ลโทรทัศนทองถ่ิน จากลําดับขั้นใน
การออกแบบที่ไดกลาวมาในขางตน จึงใชเปนหลักการออกแบบและเลือกวงจรสวนประกอบของ
เครื่องควบคุมเครื่องเลนดีวดีี โดยไมโครคอนโทรลเลอร PIC16F877 สําหรับระบบเคเบิ้ลโทรทศัน
ทองถิ่น ดังนี้  



 36 

  3.3.1 การเลือกใชวงจรตรวจจับสัญญาณจากภาคดิสเพลย(DISPLAY)สัญญาณ
จากวงจรดิสเพลย ในตําแหนง PLAY ตําแหนง PAUSE ของเครื่องเลนดีวีดี เปนเง่ือนไข 
  3.3.2 การเลือกใชชุดวงจรไมโครคอนโทรลเลอรควบคุมการสั่งจายไฟฟาใหกับ
เครื่องเลนดีวดีี สัญญาณจากการหมุนของมอเตอรหมุนแผนดีวีดี และสัญญาณจากวงจรดิสเพลย ใน
ตําแหนง PLAY หรือ PAUSE ของเครื่องเลนดีวีดี ถูกนาํมาเปลี่ยนเปนสัญญาณแสง จะทําใหไดคา
แรงดันที่สามารถนําไปเปน ลอจิกในการนําเขาเปนขอมูลใหกับอินพุตของไมโครคอนโทรลเลอร 
  3.3.3 ชุดวงจรขยายกําลังจากสัญญาณเอาทพุตของไอซีไมโครคอนโทรลเลอร 
เม่ือสัญญาณถูกประมวลผล แลวไดเง่ือนไขใหมีการเปลี่ยนเครื่องเลน ดีวีดี ที่มีแผนภาพซึ่งถูกบรรจุ
เอาไวลวงหนาแลว สัญญาณเอาตพุตจะถูกสั่งออกมาจากขา ออกของไอซีไมโครคอนโทรลเลอร 
  3.3.4 ชุดอุปกรณสวิทชกําลงัสําหรับจายไฟฟาใหกับเครื่องเลน ดีวีดี สัญญาณ
เอาตพุตจะถกูสั่งออกมาจากขา ออกของไอซีไมโครคอนโทรลเลอร เปนสัญญาณไฟฟาที่มีแรงดันต่ํา
จึงไมสามารถที่จะนําไปใชไดโดยตรง จึงตองนําไปตอเขากับอุปกรณเชื่อมตอทางแสงเพื่อไมใหเกิด
การรบกวนยอนกลับ สัญญาณจึงถูกเปลี่ยน และนําไปควบคุมอุปกรณสวิตชกําลงัเพ่ือจาย
แรงดันไฟฟาใหกับ เครื่องเลน ดีวีดี เพ่ือเลนแผนภาพทันทีที่มีแรงดันไฟฟาเขาสูวงจร  
  3.3.5 ชุดแสดงสถานะ การทํางานของระบบดวยจอแสดงผลในการทาํงานของ
วงจรอิเล็กทรอนิกส มีความจําเปนอยางยิ่งที่จะตองมีการบอกสถานการณทํางานในแตละขั้นตอน 
เพ่ือความสะดวกในการตรวจสอบการทํางาน จึงตองมีภาคแสดงผล สถานการณทํางาน 
  3.3.6 ใชวงจรผสมสัญญาณ วิทยุโทรทศัน(TV.RF.)ในยานความถี่ VHF สําหรับ
สงเขากับระบบเคเบิ้ลโทรทศัน(CATV) เน่ืองจากเครื่องเลนดีวีดี มีสัญญาณ ภาพและเสียงรูปแบบ
ของสัญญาณวิดีโอ (VIDEO SIGNAL)และสัญญาณ ออดิโอ (AUDIO SIGNAL) จํานวน 2 เสน
สัญญาณ ซึ่งไมสามารถนํามาสงในสายสัญญาณ แบบR.F. ซึ่งมีแกนของสายนําสัญญาณเสนเดียว
ได และสัญญาณในรปูแบบ AV ที่ไดจากเครื่องเลนดีวดีี ไมสามารถสงในระยะทางที่ไกล ไมไดจึง
ตองนําสัญญาณมาเขาสูกระบวนการผสมสัญญาณ วิทยุโทรทัศน(TV.RF.)ในยานความถี่ VHF แลว
นําเขาสูระบบ CATV ตอไป 
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ศึกษารายละเอียดที่ใชออกแบบสรางเครือ่งควบคุมเครือ่งเลน ดีวีดีฯ 

ออกแบบสราง และเลือกใชวงจรตรวจจับ
สัญญาณเครื่องควบคุมเคร่ืองเลนดีวีดีฯ 

สรางเครื่องควบคุมเคร่ืองเลน ดีวีดี ฯ

หาประสิทธิภาพ และสมรรถนะ

สรุปผลอภิปรายผลและขอเสนอแนะ 

 

ไมผาน 

ไมผาน 

ไมผาน 

 
3.4 ลําดับขั้นการออกแบบและสราง  

 
 
 
 
 
                                  

 
                                  ผูเชี่ยวชาญตรวจสอบ 

 
 
 
                                

 
                                ผูเชี่ยวชาญตรวจสอบ 
 

                                    
 
 
 

 
                                   ผูเชี่ยวชาญประเมิน 
 
 
 

 
 

ภาพประกอบ 33  ลําดับขัน้การออกแบบและสรางเครื่องควบคุมเครื่องเลนดีวีดี โดย 
      ไมโครคอนโทรลเลอร PIC16F877 สําหรับระบบเคเบิ้ลโทรทัศนทองถิ่น 
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4. ไมโครคอนโทรลเลอร 
 ไมโครคอนโทรลเลอร ตระกูล PIC  PIC คือไมโครคอนโทรลเลอรตระกูลหนึ่ง ผลิตโดย
บริษัทไมโครชิป (Microchip) โดย PIC ยอมาจากคําวา Peripheral Interface Controller  ซึ่งภายใน 
PIC ประกอบดวย หนวยความจําโปรแกรม (Program Memory) หนวยความจําขอมูล (Data 
Memory) พอรตอินพุต (Input Port) พอรตเอาตพุต (Output Port) ทําให PIC เหมือนเปน
ไมโครคอมพิวเตอรตัวหนึ่ง นอกจากนี้ภายใน PIC ยังมี I2C, OWM, A/D ซึ่งถือไดวาเปนคุณสมบัติ
พิเศษของ PIC ที่แตกตางจากไมโครคอนโทรลเลอรตวัอ่ืน ๆ การรวมทุกสิ่งทุกอยางไวในตัว PIC 
ทําใหนํามาใชงานไดงายและสะดวก เพียงตอแหลงจายไฟ ปอนสัญญาณนาฬิกา และเขยีน
โปรแกรมควบคุม PIC ก็สามารถควบคมุอุปกรณภายนอกผานพอรตอินพุตและพอรตเอาตพุตได 
 4.1 ชนิดของไมโครคอนโทรลเลอร ตระกูล PIC ไมโครคอนโทรลเลอรตระกลู PIC ที่
นิยมใชกันอยูปจจุบันมีอยูหลายเบอรดวยกัน โดยสามารถแยกเปนกลุมตาง ๆ ไดดังนี้ กลุมที่ขึ้นตน
ดวย PIC10, PIC12, PIC14, PIC16, PIC17 และ PIC18 ซึ่งแตละกลุมยังแยกเปนเบอรตาง ๆ อีก
หลายเบอร แตกลุมที่ไดรบัความนิยมมากที่สุดมีอยู 3 กลุมคือ กลุมที่ขึ้นตนดวย PIC16, PIC17 และ 
PIC18 สําหรับทั้ง 3 กลุมน้ี จะมีคุณสมบัติที่แตกตางกนัออกไป เชน ขนาดของหนวยความจํา
โปรแกรมขนาดของหนวยความจําขอมูล จํานวนคําสั่งภาษาแอสเซมบลี และจํานวนพอรต แต
โครงสรางละสถาปตยกรรมจะคลายกัน สาํหรับรายละเอียดสามารถดูไดจากเว็บไซต 
www.microchip.com ไมโครคอนโทรลเลอรตระกลู PIC แบงตามชนิดของหนวยความจําโปรแกรม
สามารถแบงได 3 กลุม คือ 
 กลุมที่ 1 PIC ที่มีหนวยความจําโปรแกรมไดคร้ังเดียว หนวยความจําโปรแกรมกลุมน้ี 
เรียกวา OTP (One Time Programmable) เปนชิปที่ราคาถูกที่สุดเนื่องจากชิปแบบ OTP สามารถ
โปรแกรมลงไปไดครั้งเดียวเทานั้น ไมสามารถแกไขไดอีก ดังนั้น การนําชิปประเภทนี้มาใชงานตอง
ทําการแกไขขอผิดพลาดของโปรแกรมใหถูกตองกอน ชิปประเภทนีจ้ะเหมาะกับงานที่ไดรับการ
พัฒนาจนไมพบจุดบกพรองตาง ๆ อีก เพราะตนทุนจะต่ํากวาหนวยความจําประเภทอ่ืน ชิปแบบ 
OTP จะมีตัวอักษรตัว C แสดงบนตัวชิป เชน เบอร PIC16C62, PIC16C74 และ PIC16C84   

 
40-LEAD PDIP 
“P” OR “PL” 

 

ภาพประกอบ 34  ไมโครคอนโทรลเลอร ตระกูล PIC แบบ OTP 
 

 ที่มา: ดอนสนั ปงผาบ. (2550). ไมโครคอนโทรลเลอร PIC และการประยุกตใชงาน. หนา 2. 
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 กลุมที่ 2 PIC ที่มีหนวยความจําโปรแกรมไดหลายครั้งแบบอีพรอม หนวยความจํา
โปรแกรมกลุมน้ี เรียกวา EPROM (Erasable Programmable ROM) เปนชิปทีห่นวยความจํา
โปรแกรม เม่ือโปรแกรมเขาไปแลวสามารถลบและเขียนโปรแกรมเขาไปใหมไดอีกโดยใชแสง
อัลตราไวโอเลตหรือแสงยูวี (UV: Ultra Violet) ซึ่งดานบนของชิปจะมีกรอบกระจกเพื่อใหแสงยูวีสอง
ผานเขาไปในตัวชิปโดยใชเวลาประมาณ 5-10 นาที สําหรับชิปแบบนี้จะมีขอจํากัดในเรื่องของการ
ลบโปรแกรม เน่ืองจากการลบโปรแกรม เน่ืองจากการลบโปรแกรมดวยแสงยูวีหลาย ๆ ครั้งจะเกิด
อาการดาน ทําใหโปรแกรมไมเขา ชิปแบบ EPROM จะมีตัวอักษรตวั JW แสดงบนตัวชิป หรือมี
กรอบกระจกอยูชิป เชน เบอร PIC12C508 

 
40-LEAD CERDIP 

“JW”  

ภาพประกอบ 35  ไมโครคอนโทรลเลอร ตระกูล PIC แบบ EPROM 
 

 ที่มา: ดอนสนั ปงผาบ. (2550). ไมโครคอนโทรลเลอร PIC และการประยุกตใชงาน. หนา 2. 
 

 กลุมที่ 3 PIC ที่มีหนวยความจําโปรแกรมไดหลายครั้งแบบแฟลชหรืออีอีพรอม
หนวยความจําโปรแกรมนี้ เรียกวา Flash หรือ EEPROM (Electronically Erasable 
Programmable ROM) เปนชิปที่ไดรับความนิยมมากที่สุด เน่ือจากหนวยความจําโปรแกรม 
สามารถอานเขียนและลบดวยสัญญาณไฟฟา ซึ่งใชเวลาในการลบไมมาก และสามารถลบและเขียน
ใหมไดหลายพันครั้ง ทําใหสะดวกในการแกไขปรับปรงุและเปลีย่นแปลงโปรแกรม ชิปแบบแฟลชจะ
มีตัวอักษร F แสดงบนตัวชปิ เชน เบอร PIC16C84 และ PIC16C877 

 
40-LEAD PDIP 
“P” OR “PL” 

 

ภาพประกอบ 36 ไมโครคอนโทรลเลอร ตระกูล PIC แบบ Flash หรือ EEPROM 
 

 ที่มา: ดอนสนั ปงผาบ. (2550). ไมโครคอนโทรลเลอร PIC และการประยุกตใชงาน. หนา 3. 
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 4.2 ไมโครคอนโทรลเลอรตระกลู PIC16FXXX 
 เปน PIC ที่ไดรับความนิยมมาก เพราะเปนชิปรุนแรกที่หนวยความจําโปรแกรมแบบ
แฟลชและมีหนวยความจําขอมูลแบบ EEPORM ทําใหสามารถพัฒนาโปรแกรมไดงาย ซึ่ง PIC 
เบอร PIC16FXXX สนับสนุนการทํางานแบบอินเซอรกิตดีบักเกอร (In Circuit Debugger) ทําใหไม
ตองซ้ืออีพรอมอิมูเลเตอร (EPROM Emulator) ซึ่งมีราคาแพง มีคําสั่งภาษาแอสเซมบลี 35 คําสั่ง 
และมีวงจรแปลงสัญญาณแอนะล็อกเปนสัญญาณดิจิตอล (A/D) ขนาด 10 บิตอยูภายในดวย 
 

4.3 สถาปตยกรรมไมโครคอนโทรลเลอรตระกูล PIC16FXXX จากที่ไดกลาวมาแลววา 
ไมโครคอนโทรลเลอรตระกลู PIC16FXXX ไดรับความนิยมมากที่สุดเพราะถือวาเปนชิปรุนแรกที่
หนวยความจําโปรแกรมเปนแบบแฟลช และมีหนวยความจําขอมูลแบบ EEPORM แตชิปตระกูลน้ีก็
มีหลายเบอรใหเลือกใชตามขนาดของงานและความสามารถของชิปแตละตวั สําหรับหนังสือเลมน้ีจะ
เลือกใชเบอร PIC16F877 เพราะเปนชิปที่มีการใชงานกันอยางแพรหลาย หาซื้องายและราคาไม
แพงมากนัก และมีคุณสมบตัิหลายประการที่เหมาะสําหรับผูที่เร่ิมตนศึกษา หรือตองการพัฒนางาน
ดานไมโครคอนโทรลเลอรดวยภาษาซี ซึ่งคุณสมบัติหลกั ๆ ของ PIC16F877 มีดังนี้ 
  1. มีคําสั่งที่เปนภาษาแอสเซมบลี 35 คําสั่ง  
  2. ใน 1 คําสั่งใชเวลาทํางาน 1 ถึง 2 ไซเคิล 
  3. ทํางานไดสูงสุดที่สัญญาณนาฬิกาตั้งแตไฟตรงถึง 20 MHz 
  4. ทํางานแบบ Pipe-line สามารถทํางาน 2 อยางในเวลาเดียวกันได 
  5. หนวยความจําโปรแกรมแบบ Flash มีขนาด 8 KWord (1 word = 14 บิต)  
  6. มีหนวยความจําขอมูล (Data Memory) ขนาด 368 ไบต 
  7. มีหนวยความจําขอมูลแบบ EEPORM ขนาด 256 ไบต 
  8. ตอบสนองการอินเทอรรัปตไดทั้งหมด 14 แหลง 
  9. มี Stack ใหใชไดสูงสุด 5 ระดับ 
  10. มีระบบ Power On Reset, Power Up Time, Oscillator Start-up และ Watchdog Timer  
  11. มีระบบ Code Protection กันการคัดลอก 
  12. มีโหมดประหยัดพลังงาน (Sleep Mode) 
  13. สัญญาณนาฬิกามีหลายโหมดใหเลือกใชงาน จะใช XTALหรือ วงจร RCก็ได 
  14. สามารถโปรแกรมดวยไฟ +5 VDC ได 
  15. ใชการโปรแกรมแบบ In-Circuit Serial Programming 
  16. ทํางานที่ไฟเลี้ยง 2 VDC ถึง 5.5 VDC 
  17. Current Sink และ Current Source อยูที่ 25 mA 
  18. มี Time/Counter 3 ตวั คือ Time 0 ขนาด 8 บิต , Time 1 ขนาด 16 บิต , Time 2 
ขนาด 8 บิต 
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  19. มีโมดูล Capture/Compare/PWM (Pulse Width Modulation) 2 ชุด 
  20. มีวงจรแปลงสัญญาณแอนะล็อกเปนดิจิตอล(A/D Converter) ขนาด 10 บิต 
  21. มีระบบ USART สําหรับตอกับการสือ่สารแบบ RS232 
  22. มีระบบตรวจระดับไฟเลี้ยง (Brown-out Reset) 
  23. มี I/O พอรตทั้งหมด 5 พอรต แตละพอรตมีจํานวนบิตไมเทากนั 

 
 4.4 โครงสรางขาสัญญาณของไมโครคอนโทรเลอร PIC16F877 

  

 
ภาพประกอบ 37 ขาสัญญาณของไมโครคอนโทรเลอร PIC16F877 

 
 ที่มา: สมบูรณ เนียมกลํ่า (2545). คูมือ PIC BASIC PRO COMPILER ภาคผนวกหนา 83. 

 
 ไมโครคอนโทรเลอรตระกลู PIC เบอร PIC16F877 เปนไมโครคอนโทรเลอรขนาด 40 ขา 
มีขาสัญญาณตาง ๆ ดังนี้ 
 1. MCLR/Vpp: Master Clear (Reset) Input / Programming Voltage Input ทํา 
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หนาที่ เปนขาสัญญาณรีเซต (Reset) เม่ือขานี้ไดรับลอจิก 0 ไมโครคอนโทรเลอรจะถูกรีเซต และทํา
หนาที่เปนขาสัญญาณรับแรงดัน ขณะทําการบันทึกโปรแกรมลงหนวยความจําของ
ไมโครคอนโทรเลอร 
 2. VDD: Positive Supply (+2.00 V ถึง +5.5 V)เปนขาไฟเลี้ยงไมโครคอนโทรเลอร 
 3. VSS: Ground ทําหนาทีเ่ปนขากราวน 
 4. OSC1/CLKIN: Oscillator Crystal Input / External Clock Source Input 
 5. OSC1/CLKOUT: Oscillator Crystal Input / External Clock Source Output 
 ทั้งสองขาทําหนาที่เปนขาสัญญาณสําหรับตอคริสตอล ในกรณีที่อยูในโหมดการใช 
สัญญาณนาฬกิาจากภายนอก (Crystal Oscillator Mode) 
 6. RA0-RA5: พอรต A มีจํานวน 6 ขา เปนพอรตแบบสองทิศทาง (Bi-directional I/O  
Port) คือเปนไดทั้งพอรตอินพุตและพอรตเอาตพุตใชในการสงและรบัขอมูล นอกจากนี้ยังทําหนาที่
อ่ืน ๆ แสดงดังตาราง 4 
 
ตาราง  4 หนาที่ของขาสัญญาณของพอรต A 
 

พอรต สัญญาณ หนาที่ 
RA0 AN0 รับสัญญาณอินพุตสําหรับ ADC ชอง 0 
RA1 AN1 รับสัญญาณอินพุตสําหรับ ADC ชอง 1 
RA2 AN2 รับสัญญาณอินพุตสําหรับ ADC ชอง 2 
RA3 AN3 รับสัญญาณอินพุตสําหรับ ADC ชอง 3 
RA4 TOCK1 รับสัญญาณ Input Clock ของ Time 0 
RA5 AN4 รับสัญญาณอินพุตสําหรับ ADC ชอง 4 

 SS  รับสัญญาณ Slave Select จากการตดิตอของ
Serial Port Synchronize 

 
 ที่มา: ดอนสนั ปงผาบ. (2550). ไมโครคอนโทรลเลอร PIC และการประยุกตใชงาน. หนา 6. 
  

 7. RB0-RB7: พอรต B มีจํานวน 8 ขา ขนาด 8 บิต เปนพอรตแบบสองทิศทาง ใชในการ
สงและรับขอมูล นอกจากนั้นบางขายังทําหนาที่รับสัญญาณอินพุตจากอินเทอรรัปต (Interrupt) จาก
ภายนอกดวย แสดงตาราง 5 
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ตาราง  5 หนาที่ของขาสัญญาณของพอรต B 
 

พอรต สัญญาณ หนาที่
RB0 INT รับสัญญาณอินพุตจากการอินเทอรรัปตจากภายนอก 
RB3 PGM รับสัญญาณอินพุตแรงดันต่าํในการบันทกึโปรแกรม (ถามีการ Enable)
RB6 PGC ขาสัญญาณนาฬิกาในการบนัทึกโปรแกรม
RB7 PGD ขาสัญญาณขอมูลในการบนัทึกโปรแกรม

 
 ที่มา: ดอนสนั ปงผาบ. (2550). ไมโครคอนโทรลเลอร PIC และการประยุกตใชงาน. หนา 6. 
 

 8. RC0-RC7: พอรต C มีจํานวน 8 ขา ขนาด 8 บิต เปนพอรตแบบสองทิศทาง ใชในการ
สงและรับขอมูล นอกจากนี้ยังทําหนาที่อ่ืน ๆ แสดงตารางที่ 6 
 

ตาราง 6 หนาที่ของขาสัญญาณของพอรต C 
 

พอรต สัญญาณ หนาที่
RC0 T1OSO ขาสัญญาณเอาตพุตของวงจรออสซิลเลเตอร Time 1 
RC0 TICK1 ขาสัญญาณอินพุตของสัญญาณนาฬิกาของ Time 1 

RC1 T1OSI ขาสัญญาณอินพุตของวงจรออสซิลเลเตอร Time 1
RC1 CCP2 ขาสัญญาณเอาตพุตของโมดูล CCP2 (Capture2, Compare2. PWM2)

RC2 CCP1 ขาสัญญาณเอาตพุตของโมดูล CCP1 (Capture1, Compare1.PWM1)

RC3 SCK ขาสัญญาณนาฬิกาของวงจร SPI
RC3 SCL ขาสัญญาณนาฬิกาของวงจร I2C
RC4 SDI ขาสัญญาณอินพุตและ Serial Data ของระบบ SPI
RC4 SDA ขาขอมูลระบบบัส I2C
RC5 SDO ขาสัญญาณเอาตพุตและ Serial Data ของระบบ SPI 
RC6 TxD ขาสงขอมูลแบบ Serial Port
RC6 CK ขาสัญญาณนาฬิกา แบบ Synchronize
RC7 RxD ขารับขอมูลแบบ Serial Port
RC7 DT ขาขอมูลแบบ Synchronize

 

 ที่มา: ดอนสนั ปงผาบ. (2550). ไมโครคอนโทรลเลอร PIC และการประยุกตใชงาน. หนา 7. 
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 9. RD0-RD7: พอรต A มีจํานวน 8 ขา ขนาด 8 บิต เปนพอรตแบบสองทิศทาง ใชในการ
สงและรับขอมูล นอกจากนี้ยังทําหนาที่อ่ืน ๆ แสดงตาราง 7 
 
ตาราง 7 หนาที่ของขาสัญญาณของพอรต D 
 

พอรต สัญญาณ หนาที่
RD0 PSP0 ขาสัญญาณขยายพอรตแบบขนาน บติ 0 
RD1 PSP1 ขาสัญญาณขยายพอรตแบบขนาน บติ 1 
RD2 PSP2 ขาสัญญาณขยายพอรตแบบขนาน บติ 2 
RD3 PSP3 ขาสัญญาณขยายพอรตแบบขนาน บติ 3 
RD4 PSP4 ขาสัญญาณขยายพอรตแบบขนาน บติ 4 
RD5 PSP5 ขาสัญญาณขยายพอรตแบบขนาน บติ 5 
RD6 PSP6 ขาสัญญาณขยายพอรตแบบขนาน บติ 6 
RD7 PSP7 ขาสัญญาณขยายพอรตแบบขนาน บติ 7 

 
 ที่มา: ดอนสนั ปงผาบ. (2550). ไมโครคอนโทรลเลอร PIC และการประยุกตใชงาน. หนา 7. 
 
 10. RE0-RE2: พอรต E มีจํานวน 3 ขา เปนพอรตแบบสองทิศทาง ใชในการสงและรับ
ขอมูล นอกจากนี้ยังทําหนาที่อ่ืน ๆ แสดงตาราง 8 
 
ตาราง 8 หนาที่ของขาสัญญาณของพอรต E 
 

พอรต สัญญาณ หนาที่
RE0 AN5 รับสัญญาณอินพุตสําหรับ ADC ชอง 5
RE0 RD ขาสัญญาณขยายพอรตแบบขนานควบคมุการอาน 
RE1 AN6 รับสัญญาณอินพุตสําหรับ ADC ชอง 6
RE1 WR ขาสัญญาณขยายพอรตแบบขนานควบคมุการเขียน 
RE2 AN7 รับสัญญาณอินพุตสําหรับ ADC ชอง 7
RE2 CS ขาสัญญาณขยายพอรตแบบขนานควบคมุการเลือกอุปกรณ

 
 ที่มา: ดอนสนั ปงผาบ. (2550). ไมโครคอนโทรลเลอร PIC และการประยกุตใชงาน. หนา 8. 
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ภาพประกอบ 38 โครงสรางภายในของไมโครคอนโทรลเลอร PIC เบอร PIC16F877  
 

 ที่มา: สมบูรณ เนียมกลํ่า (2545). คูมือ PIC BASIC PRO COMPILER ภาคผนวกหนา 84. 
 

 สําหรับพอรตทั้ง 5 พอรตของไมโครคอนโทรลเลอร PIC คือ พอรต A พอรต B พอรต C 
พอรต D และ พอรต E เปนพอรตแบบสองทิศทาง สามารถเปนไดทั้งพอรตอินพุตและเอาตพุต ใน
การนําไปใชงานจะตองมีการกําหนดใหขาสัญญาณของพอรตเปนอินพุต/เอาตพุต ดังนี้ 

รูปแบบ   SET_TRIS_พอรต (ขอมูลเลขฐานสบิหก) 
ขอมูลเลขฐานสิบหก หมายถึงถาตองการใหบิตไหนของพอรตเปนเอาตพุตใหกําหนดขอมูล 

0 ที่ปดนั้น และถาตองการใหบิตไหนของพอรตเปนตวัอินพุตใหกําหนดขอมูล 1 ที่บิตนั้น 
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ตัวอยาง      SET_TRIS_A(0x0FF); 
หมายถึง      กําหนดใหพอรต A ทั้ง 6 บิต เปนพอรตอินพุต 
 

ตาราง 9 การใหบิตไหนของพอรตเปนตวัอินพุตใหกําหนดขอมูล 1 ที่บิตนั้น 
 

บิต 7 6 5 4 3 2 1 0
พอรต A - - RA5 RA4 RA3 RA2 RA1 RA0
ขอมูล 1 1 1 1 1 1 1 1

 
 ที่มา: ดอนสนั ปงผาบ. (2550). ไมโครคอนโทรลเลอร PIC และการประยุกตใชงาน. หนา 9. 
 

ตัวอยาง      SET_TRIS_B(0x0FF); 
หมายถึง      กําหนดใหพอรต B บิต RB0-RB3 เปนพอรตอินพุต 
บิต RB4-RB7 เปนพอรตเอาตพุต 
 

ตาราง 10  กําหนดพอรต B บิต RB0-RB3 เปนพอรตอินพุตบิต RB4-RB7 เปนพอรตเอาตพุต 
 

บิต 7 6 5 4 3 2 1 0 
พอรต B RB7 RB6 RB5 RB4 RB3 RB2 RB1 RB0
ขอมูล 0 0 0 0 1 1 1 1 

 
 ที่มา: ดอนสนั ปงผาบ. (2550). ไมโครคอนโทรลเลอร PIC และการประยุกตใชงาน. หนา 9. 
 
 สําหรับพอรต A และพอรต B นอกจากจะทําหนาที่เปนพอรตอินพุตและพอรตเอาตพุต 
แลว ยังทําหนาที่รับสัญญาณอินพุตของวงจรแปลงสญัญาณแอนะล็อกเปนสัญญาณดิจิตอลดวย แต
ถาตองการนําพอรต A และพอรต B มาทําหนาที่เปนพอรตอินพุตและพอรตเอาตพุตเพียงอยางเดียว 
ตองทําการกําหนดการบิตพอรตแอนะล็อกกอนทุกครั้งโดยใชคําสั่ง 2 คําสั่ง ดังนี้ 
 SETUT_ADC_PORTS(NO_ANALOGS); 
 SETUT_ADC(ADC_OFF) 
 

5. การเขียนโปรแกรมลงในไมโครคอนโทรเลอร 
 5.1 การเขียนโปรแกรมดวยภาษาเบสกิ 
  ภาษาเบสิกPIC BASIC Pro Compiler หรือ PBP เปนภาษาคอมไพลจากการเขยีน 
โปรแกรมในรูปแบบคําสั่งเหมือนภาษาเบสิกทัว่ไป เชน Quick BASIC หรือ Turbo BASIC ทีคุ่นเคย
มากอน แทนการเขียนโปรแกรมเปนภาษาแอสแซมบลี  PIC BASIC Pro Compiler นํามาพัฒนามา
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เพ่ือการเขียนโปรแกรมตัวไมโครคอนโทรลเลอร ตระกูล PIC  ของบรษิัทไมโครชิพที่นิยมใชงานกัน
แพรหลายในเมืองไทยไดแกเบอร 16F84/84 แบบ 18 ขา เบอร 16F873 แบบ 28 ขา และ 
16F74/877 18F258/458 แบบ 40 ขา นอกจากนี้ยังมีเบอรอ่ืนๆ อีกมาก ซึ่งทั้งหมดใชเทคโนโลยี
โครงสรางของคําสั่งแบบ RISC (RISC: Reduce Instruction Set Computer) ซึ่งมีคําสั่งที่ครอบคลุม
การใชงานทั้งหมดเพียง 33-77 คําสั่ง เทานั้น เพ่ือใหการใชงานไดอยางมีประสิทธภิาพผูใชจะตอง
ศึกษาการเขียนโปรแกรมใชงานเปนภาษาแอสแซมบลโีดยใช เครื่องมือในการเขียน ไดแก MPLAB 
ที่ประกอบดวยโปรแกรมสวนที่เปน Editor, Simulator และคอมไพลที่เปนภาษาแอสแซมบลีมาเปน
พ้ืนฐานบาง 
 เครื่องมือทีใ่ชในการพัฒนาไมโครคอนโทรลเลอรตระกลู PIC ดวยภาษา BASIC Compiler 
ไดแก 
 1. ซอฟทแวรสวนที่ใชเขยีนโปรแกรมเรียกวา “Code Editor” หรือ “Code Designer” 
(Cdlite.EXE) 
 2. ซอฟทแวรสวนที่ใชแปล หรือคอมไพลจากรหัสคําสั่ง ที่เปนรูปแบบของภาษาเบสิก เปน
รหัสภาษาเครือ่ง**ในรูปแบบของ Intel Hex File (PBPW.EXE) 
 3. ซอฟทแวรสวนที่ใชดาวนโหลดหรือโปรแกรมรหัสภาษาเครื่องลงในตัวไมโครคอนโทรล 
เลอร ไดแก EPICW.EXE และ Icprog101.EXE  
 ซอฟทแวรที่เกี่ยวของกับการใชงาน การพัฒนาและประยุกตใชงานไมโครคอนโทรลเลอร 
โดยใชภาษาระดับสูง PIC BASIC COMPILER ประกอบดวย 3 สวน คือ 
 4. ซอฟทแวรที่ใชสําหรับเขยีนโปรแกรม ไดแก Code Designer ใชสําหรับเขียนซอสโคด
ที่เปนโปรแกรมภาษาเบสิก หรือเรียกวา BASIC Code Editor ซึ่งไฟลที่เกิดขึ้นจะมีนามสกุลเปน 
.BAS หรือ .PBP 
 5. ซอฟทแวรที่ทําหนาที่คอมไพลซอสโคดที่เปนภาษาเบสิกใหเปนไฟล .HEX ที่พรอมจะ 
โปรแกรมลงในตัวชิพไมโครคอนโทรลเลอร ในที่นี้ใชโปรแกรม PIC BASIC PRO ver. 2.4 
โปรแกรมที่ทําหนาที่คอมไพล มีชื่อวา PBPW.EXE 
 6. ซอฟทแวรที่ทําหนาที่โปรแกรมไฟล .HEX ที่ผานการคอมไพล   แลวลงในตวัชพิ MCU
หรืออานขอมูลที่อยูในตัวชพิออกมาดูและแกไข โปรแกรมนี้มีชื่อวา Icprog101.EXE 
 7. คําสั่ง PIC BASIC PRO COMPILER Comments ใชสําหรับอธิบายขั้นตอนการทํางาน 
ของโปรแกรมในแตละบรรทดั คําสั่งใชเครือ่งหมายฝนทอง (Quotation mark) เชน HIGH PORTB.0 
‘Turn ON LED LOW PORTB.0 ‘Turn OFF LED***Line Labels ใชสําหรับกําหนดขอความ (ไม
เกิน 8 ตัว) เพ่ือใชอางอิงตําแหนงของคําสั่งที่จะยอนกลับไปทํางานซ้ํา เน่ืองจาก PIC BASIC เปน
รูปแบบที่ไมมีบรรทัดคําสั่งที่เปนตวัเลข ขอความที่กําหนดเปน Label ตองมีเครื่องหมาย Colon (:) 
ตอทายดวยเสมอ 
 8. การกําหนดคาพอรต และ รีจีสเตอร ตาง ๆ**มีรูปแบบกําหนดดังตอไปน้ีคือ  

PORTA = %01010101 ‘สงขอมูลออกที่พอรต A ตามคาที่กําหนด 
VAR1 = PORTB & $0F ‘ทําลอจิก AND คาที่พอรต B ดวยคา $0F แลวกําหนด 

เปนคา VAR1 
 9. การกําหนดคาพิณ ของไมโครคอนโทรลเลอร**มีรูปแบบกําหนดดังตอไปน้ีคือ 



 48 

 
PORTB.1 = ‘กําหนดใหขา 1 ของ พอรต B มีคาเปน 1 
LED VAR PORTA.0 ‘กําหนดขา 0 ของ พอรต A มีชื่อเปน LED 
HIGH LED  ‘กําหนด LED (PortA.0) เปนลอจิก high 

 10. การกําหนดใหพอรตของไมโครคอนโทรลเลอรเปน เอาทพุต หรือ อินพุตสามารถ 
กําหนดไดโดยการกําหนด Tri-state Register (TRIS)ของพอรตเชนเดียวกับการใชภาษาแอสแซมบ
ลีโดย ถากําหนด TRIS มีคาเปน 0 จะทําให Port นั้น เปนเอาทพุต ถากําหนด TRIS มีคาเปน 1  จะ
ทําใหพอรตนัน้เปนอินพุต  
 11. การเขียนคําสั่งหลายบรรทัด (Multi-Statement Lines)**สามารถกําหนดได 2 แบบ 
ดังนี้คือ  

   W2 = W0  
   W0 = L1  
   W1 = W2  
หรือเขียนไดอีกแบบดังน้ีคือ  
   W2 = W0: W0 = L1: W1 = W2  

 12. ขอมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกบั PIC BASIC PRO 
      12.1 PIC BASIC PRO ไดกําหนดความถี่ออสซิเลเตอรของไมโครคอนโทรลเลอรที่ใช 
ไวที่ 4 MHz ซึ่งในความถีข่องคริสตัลตามนี้จะทําใหคาหนวงเวลาตามคําสั่ง PAUSE ตรงกับคาเวลา
จริง เชน PAUSE 1000 จะมีคาเทากับ 1 วินาทีจริง และจะทําใหคา Boud rate ของคําสั่ง SERIN 
และ SEROUT มีคาตรงตามที่ระบุไวดวย ถาหากตองการใหไมโครคอนโทรลเลอรทํางานเร็วขึน้ 
โดยเพิ่มความถี่ออสซิเลเตอรใหสูงขึ้นกวา 4 MHz เชน 10 MHz จะทาํใหคาพารามิเตอรตามคําสัง่
ดังกลาวไมตรงตามที่ระบุไว ดังนั้นถาตองการเปลี่ยนคาคริสตลัออสซิเลเตอรแตกตางไปจาก 4 MHz 
จะตองใชคําสัง่ DEFINE กําหนดคาออสซิเลเตอรไวทีหั่วโปรแกรมดวย  
    12.3 ขอควรระวังเกี่ยวกับการใช พอรต A**ของ PIC ไมโครคอนโทรลเลอร บางรุน 
เชน PIC16F62X หรือ PIC16C62X (เชน 16C 620, 621, 622, 16F627 และ 16F628) เบอร
เหลานี้พอรต A ไดกําหนดขาใหใชไดทั้งดิจิตอลและอนาล็อก คือทุกขาจะมีวงจรเปรียบเทียบ
สัญญาณอนาล็อกเม่ือเริ่มใชงาน (Start up) พอรต A จะถูกกําหนดใหเปน อนาล็อกโหมด เพ่ือที่จะ
เปลี่ยนพิณ ของ พอรต A เหลานี้เปนดิจิตอลตองกําหนดคําสั่งตอไปน้ีบนหัวของโปรแกรม คือ 
CMCON = 7 PIC ไมโครคอนโทรลเลอรบางเบอรมี พอรต A เปนขาที่รับสัญญาณอนาล็อกได เชน 
เบอร PIC16C7xx, PIC16F87x และ PIC12C67x PIC เบอรเหลานี้เม่ือเริ่มใชงานพอรต A จะถูก
กําหนดใหใชงานเปน อนาล็อกโหมด ดังนั้น หากตองการพอรต A ใหงานเปนดิจิตอลตองกําหนด
คําสั่งตอไปน้ีบนหัวโปรแกรม คือ ADCON1 = 7 แตถาหากวาตองการที่จะเซ็ทให พอรต A รับ
สัญญาณดิจิตอล ตองใชคําสั่งตอไปน้ีกอนคือ ADCON0 = 1ที่ พอรต A ขา 4 ตามโครงสรางจะเปน
แบบ Open-drain output ดังนั้น ถากําหนดใหขานี้เปน เอาทพุต เพ่ือสงลอจิก 1 ออกมาถาจะทําให
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ขานี้มีสภาพลอย (Flot) แทนที่จะเปน 1 (หรือ high) เพ่ือที่จะแกปญหานี้ ตองตอตัวตานทาน Pull-
up เขากับไฟ 5V ตัวตานทานที่มาตอควรมีคาระหวาง 1k-33k 

 
 5.2 การเขียนโปรแกรมดวยภาษาซ ี 
  ปจจุบันการพัฒนางานไมโครคอนโทรลเลอรไดมีการใชภาษาระดับสูงในการเขียน
โปรแกรมมีแนวโนมมากขึ้นเรื่อยๆโดยการเขียนโปรแกรมจะเริ่มจากเขียนบนเครือ่งคอมพิวเตอร PC 
และแปลใหเปนภาษาเครื่องในรูปแบบของ hex file หลังจากนั้นก็นําไปเขียนหรือโปรแกรมลงบน
ไมโครคอนโทรลเลอรใหระบบทํางาน โดยภาษาระดับสูงที่นิยมใชกนัคือภาษาซี เน่ืองจากภาษา ซีมี
ขอดีหลายประการ การเขียนโปรแกรมดวยภาษาซีนี้สามารถเชื่อมตอกับภาษาแอสเซมบลีเปนอยาง
ดี เน่ืองจากภาษาซีมีการทาํงานใกลเคียงภาษาแอสเซมบลีมากที่สุด ทําใหในการเขียนโปรแกรม
ดวยภาษาซีสามารถเขียนภาษาแอสเซมบลีรวมไปได ที่เรียกกันวา In-Line Assembly  เน่ืองจาก
ภาษาซีเปนภาษาที่ใชการเขียนโปรแกรมแบบโครงสราง ทําใหสามารถสรางฟงกชันตางๆ เก็บไว 
และนํามาเรียกใชในภายหลังไดทําใหการพัฒนาโปรแกรมใหญๆ ทาํไดงายและเรว็ขึ้นโครงสรางของ
ภาษา C จะประกอบไปดวย พรีโปรเซสเซอร ไดเรกทีฟ การประกาศ กําหนด คา นิพจน ขอความ
คําสั่ง และฟงกชัน ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

1) พรีโปรเซสเซอร  ไดเรกทีฟ (preprocessor  directive)      ในการคอมไพล
โปรแกรม  หรือแปลโคดโปรแกรมใหเปนภาษาเครื่องน้ัน จะตองทํางานในสวนนี้กอน  ซึ่งพรี
โปรเซสเซอร  ไดเรกทีฟน้ี  จะเปนชุดคําสัง่ที่ใชในการจดัเตรียมขอมูลไวสําหรบัการประมวลผลกอน   

2) การประกาศ (declarations)  กอนที่จะใชงานตวัแปรหรือฟงกชันตาง ๆ ของ
ภาษาซี จะตองกําหนดตัวแปรขึ้นมากอนการใชงาน ซึ่งจะกําหนดไวเพ่ือรับคาตางๆ ของการใชงาน   

3) กําหนดคา (definitions)  เปนการกําหนดคาใหกับตวัแปร หรือเปนการประกาศ 
หรือจองหนวยความจํา   

4) นิพจน (expressions) เปนการกระทาํระหวางตวัดําเนินการกับตวัถูกดําเนินการ 
เพ่ือใหกําหนดคาใดคาหนึ่ง   

5) ขอความคาํสั่ง (statements)  คือ  เปนคําสั่งที่ใชในการทํางานหรือกําหนด 
เง่ือนไขในการทํางานของโปแกรม   

6) ฟงกชัน (functions)   คือ    สวนประกอบของโปรแกรมที่กําหนดใหทํางาน 
อยางใดอยางหนึ่งจนเสร็จสิ้นในฟงกชันน้ัน ซึ่งในฟงกชันจะประกอบไปดวยการประกาศใชงานตัว
แปร   กําหนดคาใหกับ ตวัแปร  นิพจนและคําสั่งการทาํงาน   

7) ฟงกชัน  main() (main Function)  ฟงกชัน  main() เปนฟงกชนัที่ตองมีการ 
ประกาศทุกครั้ง   เม่ือมีการเขียนโปรแกรมดวยภาษาซี   เพราะการทํางานของโปรแกรมจะเริ่มตนที่
ฟงกชันน้ี  และเปนฟงกชันที่ใชในการเรยีกฟงกชันอ่ืน ๆ  ในการทํางาน   
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  5.2.1 ตวัแปรและชนิดขอมูล การประกาศใชงานตวัแปรในโปรแกรมเกี่ยวของกบั
ชนิดขอมูลดวยทุกครั้ง  และคอมไพเลอรภาษาซี     ของไมโครคอนโทรลเลอรแตละตระกูลอาจมีชื่อ
ชนิดขอมูลแบบเดียวกัน  แตอาจเก็บขนาดของขอมูลที่แตกตางกันได 

1) ชนิดขอมูล (Data  type )  ชนิดขอมูลหรือประเภทขอมูล   เปนตวับอกรายละเอียด
ของตัวแปรทีป่ระกาศใชงาน  วาตัวแปรดังกลาว  สามารถที่จะเก็บขอมูลอะไรไดในตวัแปรนั้น   
ภาษาซีจะมีชนิดขอมูลที่  ประกอบไปดวย 

ตัวอักขระ (character) 
จํานวนตวัเลขแบบจํานวนเต็ม  (integer) 
จํานวนทศนิยม  (floating  point  number) 

2) ชนิดขอมูลใน CCS  C คอมไพเลอร   เนื่องจาก  CCS  C  คอมไพเลอรทํางานกับ
ไมโครคอนโทรลเลอร   PIC   ซึ่งมีขนาด  8  บิต   ทําใหตองกําหนดชนิดขอมูลเฉพาะสําหรับ  ใช
งานภายในคอมไพเลอร  CCS  C  เทานั้น  ซึ่งมีรายละเอียดดังตารางที่ 11  
 
ตาราง 11 แสดงชนิดขอมูลภาษา  C  สําหรับ  CCS  C  คอมไพเลอร 
 

ชนิดขอมูล ขนาด ไมคิดเครื่องหมาย 
(unsigned) 

คิดเครื่องหมาย (signed)

int 1 1   บิต (ตัวเลข) 0 or 1 - 

int 8 8   บิต (ตัวเลข) 0 to 255 -128 to 127 
int 16 16  บิต (ตัวเลข) 0 to 65,535 -32768 to 32767 
int 32 32  บิต (ตัวเลข) 0 to 4,294,967,295 -2147483648 to 

 2147483647 
float 32 32 บิต(ทศนิยม) 45105.1 ×−  to  38104.3 ×

 
ตาราง 12 แสดงชนิดขอมูลภาษา C มาตรฐานเปรียบเทียบกับ CCS C คอมไพเลอร 
 

ชนิดขอมูล C  มาตรฐาน (C Standard  Type) ชนิดขอมูล  CCS  (CCS default  Type)

short int  1 
char unsigned  int 8 
int int  8 

long int  16 
long  long int  32 

float float  32 
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3) ชนิดขอมูลอีนัม  (Enumeration)    เปนการสรางตัวแปรคงที่แบบแจงนับ 
รูปแบบ  enum  identifier {enumerator-list} 
โดย       enum           คือ    คียเวิรดประกาศใชงานตัวแปร  enum 

                Identier  คือ    ชื่อตัวแปรอีนัม 
                 enumerator-list     คือ    รายการแจงนับ 

                                          
4) กําหนดประเภทขอมูลใหมดวย  typedef 

รูปแบบ          typedef  old_name  new_name; 
โดย                typedef      คือ    คียเวิรด 
                       old_name คือ    ชนิดขอมูลเดิม 
  new_name คือ    ชนิดขอมูลใหม 

5) กฎในการตั้งชื่อตวัแปร   เพื่อไมใหไปซ้ํากับคาที่กําหนดไวในตวัคอมไพเลอรหรือ
สรางชื่อตัวแปรที่คอมไพเลอรไมสามารถตีความได  กฎในการตั้งชื่อตัวแปรมีดังนี ้

 -   ไมมีตัวอักษรพิเศษประกอบอยูในตวัแปร  เชน  !, @, #, $, %, ^, &, *  เปนตน 
 -   ชื่อตัวแปรตองไมขึ้นตนดวยตวัเลข 
 -   ไมมีชองวางระหวางชื่อของตัวแปร 
 -   ใชอักษรตัวเลข-ใหญได  แตจะใหความหมายเปนคนละตัวแปร  เชน  Abc  กับ 

abc  เปนคนละตวัแปรกัน   
 -  หามตั้งชื่อตัวแปรซ้ํากบัคําสงวน   หรือคําสั่งที่มีในภาษา  C  และ  Build-in  

functions  เชน  ไมตั้งชื่อตัวแปรดังน้ี  char, float, output_b, printf  เปนตน 
 

  5.2.2 โอเปอเรเตอรและการดําเนินการตาง ๆ เครือ่งหมายดําเนินการ  คือ   ตัว
กระทําหรือเครื่องหมายกระทําที่มีผลตอ   ขอมูลหรือ ตัวแปร  ในภาษา C  จะแบงเครื่องหมาย
ดําเนินการออกเปน  5  ประเภท  คือ 
  1)   เครื่องหมายดําเนินการทางดานคณิตศาสตรและชนิดเดี่ยว ในภาษา C จะมี
ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 



 52 

ตาราง 13 แสดงเครื่องหมายดําเนินการทางดานคณิตศาสตรและชนิดเดี่ยว 
 

เครื่องหมายดําเนินการ การกระทํา ตัวอยาง 
+ การบวกคา a + b = 6 

- การลบคา A – b = 4 
* การคูณคา a * b = 15 
/ การหารคา a / b = 3 
% การหารเอาเฉพาะเศษ a % b = 1 
- จํานวนลบ -a 
-- ลดคา --a, a-- 
++ เพ่ิมคา ++a, a++ 

 
2) เครื่องหมายดําเนินการสัมพันธและทางตรรกะ  ในภาษา  C  จะมีดังนี้ 
 

ตาราง 14 แสดงเครื่องหมายดําเนินการสัมพันธและทางตรรกะ 
 

เครื่องหมายดําเนินการ การกระทํา ตัวอยาง 

< นอยกวา a < b 
<= นอยกวาหรือเทากับ a <= b 
> มากกวา a > b 
>= มากกวาหรือเทากับ a >= b 
== เทากับ a == b 
!= ไมเทากับ a != b 
&& และ ( and ) ( a > b ) && ( b < a )
|| หรือ ( or ) ( a > b ) || ( b < a ) 
! ไมใช !( 12>a ) 

 
3) เครื่องหมายดําเนินการการกําหนดคาหรือใหคาเครือ่งหมายดําเนินการกําหนดคาหรือ

ใหคาของขอมูลหรือตัวแปร  หรือ  การกระทําดวยนิพจนจากทางขวาของเครื่องหมาย  “ = ”  ใหกับ
ตัวแปรที่อยูทางซายของเครื่องหมาย   

4) เครื่องหมายดําเนินการเงื่อนไข   เครื่องหมายดําเนินการเงื่อนไข  เปนเครื่องหมาย
ดําเนินการเลอืกอยางใดอยางหนึ่งโดยดูจากเงื่อนไข 
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 ตาราง 15 แสดงระดับความสําคัญของเครื่องหมายดําเนินการ 
 

เครื่องหมายดําเนินการ ระดับความสําคัญในการกระทํา 
-, ++, --, !, sizeof, (type) ขวาไปซาย 

*, /, % ซายไปขวา 
+, - ซายไปขวา 

<, <=, >, >= ซายไปขวา 
==, != ซายไปขวา 
&& ซายไปขวา 
|| ซายไปขวา 
?: ขวาไปซาย 

=, +=, -=, *=, /=, %= ขวาไปซาย 

 
5) เครื่องหมายดําเนินการทางบิต   จัดเปนเครื่องหมายที่มีความสําคญัมาก   โดยเฉพาะ

กับการเขียนโปรแกรมดวยภาษา  C  กับไมโครคอนโทรลเลอร  ซึ่งหนีไมพนเรื่องบิตและไบตขอมูล
รายละเอียดของตัวดําเนินการบิตขอมูลแสดงดังนี้ 

 
ตาราง 16 แสดงตัวดําเนินการทางบิตขอมูล 
 

เครื่องหมายดําเนินการ การกระทํา ตัวอยาง 
& การ  AND  ขอมูล a & b 
| การ  OR  ขอมูล a | b 
^ การ  XOR  ขอมูล a ^ b 

<< การเลื่อนบิตไปทางซาย a << 1 
>> การเลื่อนบิตไปทางขวา a >> 1 
~ การกลับคาบติ ~a 

  
  5.2.3 คําสั่งควบคุม คําสั่งตาง  ๆ  ในภาษา C  จะมีคําสั่งสําคัญอยู  2  กลุมคําสั่ง  ที่
ใชในการควบคุมคําสั่งการทํางานทั้งหมด  เพ่ือใหอยูในเง่ือนไขที่ผูเขียนโปรแกรมตองการ  ไดแก  
คําสั่งควบคุมเง่ือนไข  และคําสั่งการวนลปูหรือทําซ้ําโดยที่บางคําสัง่จะมีลักษณะการทํางานที่
ใกลเคยีงกัน การเลือกใชงาน  จึงตองดูความเหมาะสมของคําสั่งกับการทํางาน 
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1) ชุดคําสั่งกําหนดเงื่อนไขหรือการเลือกทํา 
 ชุดคําสั่งกําหนดเงื่อนไขหรือการเลือกทํา  หมายถึง  การกําหนดใหโปรแกรมทํางาน

อยางหนึ่งเม่ือเง่ือนไข (Condition) เปนจริงและทํา (หรอืไมตองทํางานใด ๆ)  เม่ือเง่ือนไขเปนเทจ็ 
งานโปรแกรมคอมพิวเตอรมีการกําหนดใหเลือกทําอยูมากมายการถามผูใช   เชน Save (Y/N)_ 
Continue(Y/N)  เปนตน 

 
การเลือกทําแบบ if 

การเลือกทําแบบ  if   เริ่มดวยการทดสอบเงื่อนไขที่กาํหนดไวกอน  อาจมีมากกวา 
1 เง่ือนไขก็ได  ผลการตรวจสอบเงื่อนไข  ถาผล 

-   เปนจริง  statement   ตอจาก  if  จะถูกทํางาน 
-   เปนเท็จ  statement   ตอจาก  if  จะไมถูกทํางานหรือไมตองทํางานใด ๆ 

 
การเลือกทําแบบ if…else 

การเลือกทําแบบ if …else  มีหลักการทํางาน   คือ  เริ่มดวยการทดสอบเงื่อนไข    
ที่กําหนดไว  ถาผลการตรวจสอบเงื่อนไข   เปนดังนี้ 

-   เปนจริง statement ที่อยูตอจาก if จะถูกทํางาน 
-   เปนเท็จ statement ที่อยูตอจาก else จะถูกทํางาน 

 
การเลือกทําแบบ  if  ซอนกัน (nested if) 

เราสามารถใช  ifelse if ซอนกันเพื่อตรวจสอบเงื่อนไขในโปรแกรมใหมีทางเลือก
หลาย ๆ  ทางได  

2)   ชุดคําสั่งการวนลูป 
 การวนลูปหรือการทําซ้ํา หมายถึง การกําหนดเงื่อนไขเพ่ือใหโปรแกรมทํางานใน  

statement  หรือกลุมของ  statement  เดิมซ้ําๆ  1  ครั้งหรือมากกวา   โดยจํานวนครั้งของการ
ทํางานจะเปนไปตามเงื่อนไขที่กําหนดไว มีประโยชนอยางยิ่งทําใหการเขียนโปรแกรมยืดหยุนและ
สะดวก การเขียนโปรแกรมมีประสิทธิภาพดวยคําสั่งกําหนดใหมีการทําซํ้าหรือวนรอบ 

  ในภาษา C มี statement เพ่ือสั่งใหโปรแกรมมีการทํางานแบบทําซํ้า คือ for, while 
และ do…while  ซึ่งจะกลาวถึงรายละเอียดตอไป 

 
คําสั่ง  for 

คําสั่ง  for จะเริ่มดวยการนําคาเริ่มตนเปรียบเทียบกับเง่ือนไขที่กําหนดถาเง่ือนไข   
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เปนจริงจะทํา statement ในลูปถาเปนเท็จจะเลิกทํางานในลูป    กรณีเม่ือตรวจสอบเง่ือนไขแลว เป
นจริงเม่ือทํางานในลูปแลวก็จะเพ่ิมหรือลดคาตัวแปรในเง่ือนไขอีก 1 หรือมากกวาตามที่กําหนดโดย
อัตโนมัติ   แลวตรวจสอบเงื่อนไขอีกครั้ง  ถาเง่ือนไข เปนเท็จ จะเลกิทําซํ้าในลูป  

  
คําสั่ง  while() 

while จะเริ่มการทํางานดวยการทดสอบเงื่อนไขที่กําหนดไวตนลูปกอนเสมอ  ถา 
เง่ือนไขเปนจริง จะทํางานซํ้าในลูป  แตถาเง่ือนไขเปนเท็จ  จะเลิกทํางานในลูป  

คําสั่ง   do…while 
do…while  จะเริ่มดวยการทํางาน  รอบแรก 1 รอบกอนเสมอและมีการทดสอบ 

เง่ือนไขที่ทายลูป ถาเง่ือนไขเปนจริง จะมีการทําซํ้าในลูป แตถาเง่ือนไขเปนเท็จ จะเลิกทํางานในลูป  
 5.2.4 อะเรยและสตรงิ 
  1)  ตัวแปรอะเรย  ตัวแปรอะเรย  คือ  ตัวแปรชุดหรือตัวแปรที่กําหนดลําดับ
ของตัวแปร  โดยมีชื่อเหมือนกัน แตสามารถเก็บขอมูลไดมากเทากับจํานวนลําดับที่ไดกําหนดไว
ใหกับตวัแปร อะเรยและการอางถึงตัวแปรอะเรยแตละตัวไดดวยลําดับของอะเรยนั้น 
  2)   ตัวแปรสตริง   ตัวแปรสตริง  คือ  อะเรยของตวัแปรอักขระขนาด  1  มิติ  
เน่ืองจากภาษา  C  มาตรฐาน  ไมมีขอมูลชนิดแบบสตริงมีเพียงชนิดขอมูลอักขระเทานั้น  ในการ
สรางและการใชงานตัวแปรสตริงจึงเปนการนําตัวแปรอักขระมารวมกนัในรูปแบบของตัวแปรอะเรยที่
มีชนิดขอมูลเปน  char   
 5.2.5 พอยนเตอร ตัวแปรพอยนเตอร เปนตัวแปรที่ใชเก็บตําแหนงแอดเดรสของตัว
แปรอ่ืน เชน ถาตัวแปร  iptr เปนตัวแปรพอยนเตอรเกบ็ตําแหนงแอดเดรสของตัวแปร i นั้น
หมายความวาตัวแปรพอยนเตอร  iptr  จะชี้ไปยังตวัแปร i ถาตวัแปร  i  มีแอดเดรสอยูที่ 0x1000 
ในหนวยความจํา   ตัวแปรพอยนเตอร  iptr  จะเก็บคา  0x1000  ไว     
  1) การใชงานตัวแปรพอยนเตอร การเขาถึงและใชงานตัวแปรพอยนเตอรจะ
เกี่ยวของกับโอเปอเรเตอร  “ & ”,  “ * ”, \ ,  “ ++ ”,  “ -- ”   เปนตน   
  2) การใชงานตัวแปรพอยนเตอรกับตัวแปรอะเรย ตัวแปรพอยนเตอร
สามารถที่จะนํามาใชงานในการชี้ตําแหนงแอดเดรสของตัวแปรชุดหรือตัวแปรอะเรยได ไมวาจะ
เปนอะเรย ของจํานวนตัวเลขหรืออักขระก็ตาม 
  5.2.6 ฟงกชนั ฟงกชันเปนสวนหนึ่งของโปรแกรมภาษา C ที่ใชในการรวบรวม
ชุดคําสั่งตางๆ ของภาษา C เพ่ือทํางานเฉพาะสวนทีฟ่งกชันน้ันไดถูกกําหนดไว  ฟงกชันในภาษา 
C มี 2 รูปแบบหลักๆ คือ 
   1) ฟงกชันทีผ่านคาขอมูลไปใหกับฟงกชัน ฟงกชันในลักษณะนี้เรียกวา 
pass by-value   คือ  เปนการผานคาเฉพาะขอมูลไปใหกับฟงกชันเทานั้น  เม่ือฟงกชันทํางานเสร็จ
สิ้นแลวจะไมมีผลใด ๆ  กับตวัแปรที่ผานคาไปใหกับฟงกชัน 
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2)   ฟงกชันที่ผานคาอางอิงหรือคาแอดเดรสไปใหกับฟงกชัน   ฟงกชันในลักษณะนี้
เรียกวา  pass  by  reference  คือ  เปนการผานคาอางอิงหรือแอดเดรสไปใหกับฟงกชัน  เม่ือ
ฟงกชันทํางานเสร็จสิ้นแลวจะมีกับตัวแปรที่ผานคาไปใหกับฟงกชัน  ซึ่งการเรียกใชงานฟงกชันน้ี   
จะมีการเพิ่มเติมเครื่องหมาย   “&”  เขามาเกี่ยวของ ในขณะเรียกใชงานฟงกชัน  และประกาศตวั
แปรของฟงกชันที่ใชในการผานคาจะเปนตัวแปรชนิดพอยนเตอร การเรียกใชงานเหมือนกับการ
เรียก   ใชงานฟงกชันทั่วไป 

3)   อารกิวเมนตของฟงกชัน  คือจํานวนของขอมูลที่บงบอกวาฟงกชันดังกลาว
สามารถรับขอมูลเขามาในฟงกชันไดเปนจํานวนเทาไร  ตามมาตรฐาน  ANSI  C  แลว  มี
อารกิวเมนตไดสูงสุด  31  ตัว 

4)   ฟงกชันสงคากลับ   ฟงกชันสามารถที่จะสงคากลับมาจากฟงกชันได โดยใชคําสั่ง
หรือฟงกชัน  return()  และฟงกชันตองมีการกําหนดชนิดของขอมูลใหตรงกลบัขอมูลที่จะสงกลับ
เม่ือถูกเรียกใชงาน 

 
 5.3 การเขียนโปรแกรมใสลงในไมโครคอนโทรลเลอร  
 การเขียนโปรแกรมบนไมโครคอนโทรเลอร มีการใชโปรแกรมภาษาตางๆเชนเดยีวกับการ
เขียนโปรแกรมบนคอมพิวเตอร มีระดับภาษาตางๆกันคือ ภาษาระดับสูง และภาษาระดับต่ํา
ภาษาระดับสงูเชน ภาษาซี ภาษาเบสิค  ซึ่งมีขอดีคือเขียนงายสามารถแกไขเปลี่ยนแปลง หรือ
เพ่ิมเติมไดงาย สวนขอเสียก็คือการทํางานของระบบจะชา ขนาดโปรแกรมที่เขียนมีขนาดใหญ หาก
ใชภาษาระดบัต่ํา เชน ภาษา Assembly จะมีขอดีคือ ขนาดโปรแกรมหลังจาก compiled แลวมี
ขนาดเล็ก โปรแกรมมีความเร็ว แตมีขอเสียก็คือเขียนยาก เพราะลกัษณะภาษาไมคอยสื่อ
ความหมาย แกไขเปลีย่นแปลงยาก รูปแบบการเขียนโปรแกรม Microcontroller สามารถแบงได
ดังนี้เขียนดวยภาษา Assembly แบบ ไฟลเดียว หลังจากนั้นก็ทําการ Compile ดวย Assembler 
ของไมโครคอนโทรเลอร ตวันั้น สําหรับ Assembler มีไฟลสวนใหญในรูปของ Hex file  

 
 
 
 
 
                  
 

 
 

ภาพประกอบ 39 การเขียนดวยภาษา Assembly แบบ ไฟลเดียว  

Sample.as Source file

MPASM Assembler

Out put fileSample.hex
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ภาพประกอบ 40 การใชภาษา Assembly หลายไฟล Compile ดวย Assembler ได Hex file 

จากภาพประกอบ 40 ใชภาษา Assembly เชนกัน แตแบงเปนหลายๆ ไฟล หลังจากนั้นก็จะ 
Compile แตละไฟลใหออกมาเปน Object files และทําการรวมกันดวย Linker ในขณะทําการ link ก็
จะมี script file ของไมโครคอนโทรเลอร เบอรนั้นๆ ประกอบ หลังจากทําการ Link แลวก็จะได Hex 
file ออกมา  

 

 ภาพประกอบ 41 การเขียนดวยภาษาระดับสูงผานกระบวนการจนได Hex file 

Exsample1.asm Exsample2. Exsample3.c

MPASM MPASM MPASM

MPLINK

Exsample1.o Exsample2.o Exsample3.o

Source file 

Assembler/Compiler

Out put file

Linker

Exsample.hex 

Object file 

Library 

Math.lib 

Exsample1.asm Exsample2.asm Exsample3.asm

MPASM MPASM MPASM

MPLINK

Exsample1.o Exsample2.o Exsample3.o

Source file 

Assembler 

Out put file

Linker

Exsample.hex 

Object file 

Linker script file 
Pic 16Fxx .lkr 
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จากภาพประกอบ 41 เปนการเขียนดวยภาษาสูง ซึ่งภาษาสูงที่ใชอาจจะเปน ภาษาซีหรือ
ภาษาเบสิคซึง่อาจจะเขียนรวมกับ ภาษา assembly โดยไฟลที่เขยีนจะถูกทําใหกลายเปน Object 
files โดย Assmbler สําหรับภาษา Assembly และ Compiled โดย Compiler สําหรับภาษาสูง 
จากนั้นก็ทําการ Link เขาดวยกันดวย Linker ซึ่งขณะทําการ Link ก็จะมีการรวมเอา Library ที่ถูก
เรียกใชในโปรแกรมเขาไปรวมดวยกันและไดเปน Hex file  

             

 

ภาพประกอบ 42 ขั้นตอนการเขียนโปรแกรมลงในไมโครคอนโทรลเลอร 
 

 ที่มา: http://www.thaimcu.com/article/getstart/getstart1.html 

หลังจากได Hex file มาแลว เราก็จะทําการอัดโปรแกรมเขาสู chip ดวยตวัโปรแกรมเมอร มี
รูปแบบ Software บนคอมพิวเตอร สําหรับใชในการควบคุมการอาน เขียน หรือ ลบ โดยเชื่อมตอไป
ยัง programmer ดวย serial, parallel เม่ือเขียนโปรแกรมเขา chip ไดแลวก็พรอมจะนําไปใชงาน
ตอไป 

6.  การหาสมรรถนะและประสิทธิภาพ ของเคร่ืองควบคุมเคร่ืองเลนดีวีดี โดย
ไมโครคอนโทรลเลอร PIC16F877 สําหรับระบบเคเบิ้ลโทรทัศนทองถิ่น 
 การหาสมรรถนะและการหาประสิทธิภาพของเครื่องควบคุมเครื่องเลนดีวีดี โดย
ไมโครคอนโทรลเลอร PIC16F877 สําหรับระบบเคเบิ้ลโทรทัศนทองถิ่น ที่ออกแบบและสรางขึ้น ได
จากผลของการวัดคาโดยผูเชี่ยวชาญและผูประเมิน ในดานตางๆดังนี้ 
 6.1 สมรรถนะของเครื่องควบคุมเครื่องเลนดีวีดี โดยไมโครคอนโทรลเลอร PIC16F877 
สําหรับระบบเคเบิ้ลโทรทัศนทองถิ่น มีสมรรถนะ ดังนี้  
 6.1.1 สมรรถนะของวงจรทีอ่อกแบบ ของเครื่องควบคมุเครื่องเลนดีวีดี โดย 
ไมโครคอนโทรลเลอร PIC16F877 สําหรับระบบเคเบิ้ลโทรทัศนทองถิ่น สามารถ ควบคุมเครื่องเลน
ดีวีดีได ทํางานตามการสั่งงานของโปรแกรมได  เลือกโหมดการทํางานได เขาสูโหมดอัตโนมัติไดเอง  
ตั้งเวลาเปดปดเครื่องได  ภาคแสดงผลทาํงานไดสมบูรณ   
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  6.1.2 สมรรถนะในการใชงาน ของเครื่องควบคุมเครื่องเลนดีวีดี โดย
ไมโครคอนโทรลเลอร PIC16F877 สําหรับระบบเคเบิ้ลโทรทัศนทองถิ่น สามารถใชงานเบื้องตนได
งาย   ตั้งเวลานาฬิกาควบคมุเวลาไดงาย เลือกโหมดการทํางานไดงาย การเปลี่ยนแผนทําไดสะดวก   
เคลื่อนยายไดสะดวก  ถอดและเสียบสายหลังกลองควบคุมไดสะดวก ถอดและเสยีบสายสัญญาณ
เครื่องเลนดีวดีีไดสะดวก  อานคาจากภาคแสดงผลตางๆไดงาย   

6.1.3 สมรรถนะของการบํารุงรักษา ของเครื่องควบคุมเคร่ืองเลนดีวีดี โดย 
ไมโครคอนโทรลเลอร PIC16F877 สําหรับระบบเคเบิ้ลโทรทัศนทองถิ่น มีน้ําหนักนอย สามารถขน
ยาย ติดตั้งไดสะดวก การบาํรุงรักษาทําไดงายตําแหนงที่ตองบํารุงรักษานอย ซอมแซมไดงาย
สามารถซอมไดจากรานซอมทั่วไปได ชิ้นสวนประกอบและอุปกรณตางๆสามรถหาได
ภายในประเทศ วัสดุที่นํามาใชในการสรางมีทั่วไปและราคาไมแพง 
 6.2 ประสิทธภิาพของการทํางานเครื่องควบคุมเครื่องเลนดีวีดี โดยไมโครคอนโทรลเลอร 
PIC16F877 สําหรับระบบเคเบิ้ลโทรทัศนทองถิ่น มีวงจรทํางานแมนยํา ใหสัญญาณภาพและเสียง
ถูกตอง จํานวนรอบการทํางานถูกตองซึ่งจัดกลุมประสิทธิภาพ ไดดังนี้ 
     6.2.1 มีการทํางานถูกตอง การทํางานของวงจรเครื่องควบคุมเคร่ืองเลนดีวีดี โดย
ไมโครคอนโทรลเลอร PIC16F877 สําหรับระบบเคเบิ้ลโทรทัศนทองถิ่น มีสภาวะการทํางานถูกตอง
ตามที่กําหนด การทํางานของวงจรและโปรแกรมมีความสมบูรณ แมนยําและคงที่ โหมดการทํางาน
ถูกตองตามทีก่ําหนดทุกโหมด ดังนี้  

โหมดที่ 1 หมายถึง การเลนแผนวีซีดีหรือดีวีดีเรียงลําดับจากเครื่องเลนดีวีดี เครือ่ง 
แรกไปสิ้นสุดเครื่องเลนดีวีดี เครื่องสุดทาย เปน 1 รอบการทํางาน หากไมตัดสวติช POWER หรือ
ถูกตัดไฟฟาดวยนาฬิกาควบคุมเวลาก็จะเร่ิมวนรอบการทํางานตอไป 

โหมดที่ 2 หมายถึง กําหนดใหเครื่องเลนดีวีดี เลนแผนวีซีดี หรือดีวีดีโฆษณาและ 
ตอง กลับมาเลนซํ้าทุกครั้งกอนเลนแผนวีซีดีหรือดีวีดีบันเทิงทุกแผนจนสิ้นสุดที่เครื่องเลนดีวีดี 
เครื่องสุดทายเปน 1 รอบการทํางานหากไมตัดสวติช POWER หรือถูกตัดไฟฟาดวยนาฬิกาควบคุม
เวลาก็จะเร่ิมวนรอบการทํางานตอไป 

โหมดที่ 3 หมายถึง การกําหนด ใหเครื่องเลนดีวีดีเครือ่งที่ 1 เปนเครื่องเลนแผน 
วีซีดีหรือดีวีดี วีซีดีโฆษณาจะเริ่มเลนแผนกอนจนจบแผน เครื่องเลนดีวีดีเครื่องที่ 2 ก็จะเลนแผนวี
ซีดีหรือดีวีดีบันเทิงโดยถูกจับเวลา 60 นาที เม่ือครบเวลา 60 นาทีจะถูกสั่งใหหยุดเลนชั่วคราวสวน
เครื่องเลนดีวดีีเครื่องที่ 1 ถูกสั่งใหเลนแผนจนจบแผน จากนั้นเครื่องเลนดีวีดีเครื่องที่ 2 จะถูกสั่งให
เลนแผนวีซีดีหรือวีดีบันเทงิตอจากที่หยุดชั่วคราวไวจนจบแผน แลวเครื่องเลนดีวีดีเครื่องที ่1 ถูกสั่ง
ใหเลนแผนจนจบแผน จากนั้นจะเริ่มเลนแผนวีซีดีหรือวีดีบันเทิงในเครื่องที่ 3 และเริ่มจับ 60 นาที 
แลวกลับมาเลนเครื่องเลนดีวีดีเครื่องที ่1 จนจบแผน แลวกลับไปเลนแผนในเครื่องเลนดีวีดีเครื่องที่ 
3 ตอจนจบแผน การทํางานเปนไปเชนนี้จนถึงเครื่องเลน ดีวีดีเครือ่งที่ 8 เลนจบแผนก็นับเปน 1 
รอบการทํางานของโหมดที่ 3 หากไมตัดสวิตช POWER หรือถูกตัดไฟฟาดวยนาฬิกาควบคุมเวลาก็
จะเริ่มวนรอบการทํางานตอไป 
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โหมดอัตโนมัติ หมายถึง เม่ือผูใชงานเครื่องควบคุมเครื่องเลนดีวีดี โดยไมโครคอน 
โทรลเลอร PIC16F877 สําหรับระบบเคเบิ้ลโทรทศันทองถิ่น ON สวติช POWER  แลวไมทําการกด
สวิตชเลือกโหมดการเลนใดๆภายในเวลา 30 วินาทีเครือ่งควบคุมเครือ่งเลนดีวีดี โดย
ไมโครคอนโทรลเลอร PIC16F877 สําหรับระบบเคเบิ้ลโทรทัศนทองถิ่น ก็จะเขาสูโหมดที่ 1เอง และ
เลนจนครบรอบการทํางาน หากไมตัดสวติช POWER หรือถูกตัดไฟฟาดวยนาฬิกาควบคุมเวลาก็จะ
เริ่มวนรอบการทํางานตอไป 
    6.2.2 มีสัญญาณภาพและเสียงถูกตอง เครื่องควบคุมเคร่ืองเลนดีวีดี โดย
ไมโครคอนโทรลเลอร PIC16F877 สําหรับระบบเคเบิ้ลโทรทัศนทองถิ่น มีสัญญาณภาพและเสยีงใช
กับเครื่องรับโทรทัศนทั่วไปไดเม่ือตอสัญญาณเขาทางปลั๊กสายอากาศของเครื่องรับโทรทศัน 
สัญญาณเขาสูระบบเคเบิล้โทรทัศนทองถิ่นได ไมมีสัญญาณรบกวนในขณะเปลีย่นแผน ไมมี
สัญญาณรบกวนในการเลนทุกโหมด มีสัญญาณภาพและสัญญาณเสยีงมีประสิทธภิาพ           
  6.2.3 มีรอบการทํางานถูกตอง เครื่องควบคุมเครื่องเลนดีวีดี โดย
ไมโครคอนโทรลเลอร PIC16F877 สําหรับระบบเคเบิ้ลโทรทัศนทองถิ่น มีการทํางานตามลําดับ
เง่ือนไขของผังโปรแกรมในแตละโหมด ตัง้แต ขั้น START จนถึง ขั้นจบการทํางาน ใหนับวาเปนการ
ทํางาน 1 รอบของแตละโหมด ตองมีการทํางานถูกตองตามเงื่อนไขที่กําหนดไวไมผิดพลาดทุก
โหมด โปรแกรมและวงจรทาํงานไดสัมพันธกันอยางแมนยําและคงที่  
 

7.  เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 7.1 งานวิจัยในประเทศ  
 เกศแกว   ไกรวงศ (2547: 39) ไดทําการวิจัยเรื่อง ชุดควบคุมอุณหภูมิของเตาเผา
อุณหภูมิสูงแบบตั้งโปรแกรม ไดสรางชุดอุปกรณเพื่อรวมกับไมโครคอนโทรลเลอรเบอร AT89C51 
ในการควบคมุอุณหภูมิของเตาเผาอุณหภูมิสูง โดยไดเขียนโปรแกรมคําสั่งสําหรับควบคุมอุณหภูมิ 
ของเตาเผาอณุหภูมิสูงดวยไมโครคอนโทรลเลอรเบอร AT89C51 และทดสอบการทํางานของ ชุด
ควบคุมอุณหภูมิและโปรแกรมการควบคุมอุณหภูมิ ตั้งแตเริ่มตนจายกระแสไฟฟาใหกับเตาเผา
อุณหภูมิสูง จนกระทั่งอุณหภูมิของเตาเผาสูงถึง 500 องศาเซลเซียส ควบคุมใหคงที่เปนเวลา 1 
ชั่วโมง และเพิ่มอุณหภูมิของเตาเผา 700 องศาเซลเซยีสควบคุมใหคงที่เปนเวลา 1 ชั่วโมง จนถึง
การเพิ่มอุณหภูมิของเตาเผา 900 องศาเซลเซียสควบคุมใหคงที่เปนเวลา1ชั่วโมงพบวาสามารถ
ควบคุมอุณหภูมิของเตาเผาอุณหภูมิสูง ใหคงที่ไดตามคาที่กําหนดไว โดยคาการแกวงของอุณหภูมิ
ไมเกินรอยละ 1  
 เชวง จันฟุน (2551: บทคัดยอ) ไดทําการวิจัยเรื่อง การสรางอุปกรณวัดความเขมแสงดวย
ไมโครคอนโทรลเลอร เบสกิแสตมป 2SX โดยทําการออกแบบวงจรตวัรับรูสําหรับใชในการแปลงคา
ความตานทานที่ขึ้นตอความเขมแสงเปนศักยไฟฟา เพ่ือประกอบกับวงจรแปลงสญัญาณที่เชื่อมตอ
กับไมโครคอนโทรลเลอร ทําการเขียนโปรแกรมลงบนเบสิกแสตมป 2SX โดยผานทางพอรตอนุกรม



 61 

ของคอมพิวเตอร เพ่ือเก็บขอมูลและแสดงผลของขอมูลที่เก็บบันทกึไวทางหนาจอคอมพิวเตอรหรือ
แสดงตัวเลข LED โดยโปรแกรมที่เขียนขึ้น สามารถเก็บขอมูลความเขมแสงในแตละวัน เครื่องวัด
ความเขมแสงที่สรางขึ้นสามารถเก็บขอมูลความเขมแสงโดยวัดความเขมแสงจากการเปลี่ยนแปลง
ความตางศกัยไฟฟา ที่สัมพันธกับการเปลี่ยนแปลงความตานทาน ของ LDR คาที่อานไดจาก
เครื่องมือวัดเปนคาตวัเลขดิจิตอลขนาด 8 บิต ทําใหไดความละเอียดของคาที่อาน 256 ระดับคือ 0-
255 ซึ่งเปรียบเทียบไดกับความตางศกัย ไฟฟา 0-5 โวลต เครื่องมือที่สรางขึ้นเม่ือนํามา
เปรียบเทียบและทดสอบกบั เครื่องวัดความเขมแสง DIGICON LX-70 ใหกราฟเปรียบเทียบที่
คอนขางราบเรียบ มีความสมัพันธกันอยางดีของความเขมแสงจากเครื่องวัดความเขมแสง 
DIGICON LX-70 กันเครื่องมือวัดที่สรางขึ้น โดยมีสมการความสัมพันธเปน y = 22129228.31x-1.49 

เม่ือ y คือความเขมแสง และ x คือคาตัวเลขระดับศักยไฟฟาที่อานจากเครื่องมือวัดที่สรางขึ้นแสดง
ความสามารถของเครื่องมือในการวัดคาความเขมแสงไดในชวงตั้งแต 5,000 lux ขึ้นไป ถึง 80,000 lux 

 บุญญฤทธิ์ บญุโกมล (2551: บทคัดยอ) ไดทําการวิจัยเรื่อง การออกแบบและสรางเครื่อง
ตรวจสอบ ไดโอด ทรานซิสเตอร และเฟท โดย ไมโครคอนโทรลเลอร โดยวิจัยเชิงทดลองได
ออกแบบและสรางขึ้นแบงออกเปน 3 สวนคือ สวนวงจรจายไฟ, สวนวงจรการประมวลผล, สวน
วงจรการแสดงผลทําการศกึษาประสทิธภิาพและทําการประเมินสมรรถนะเครื่อง ตรวจสอบ ไดโอด 
ทรานซิสเตอร และเฟท โดย ไมโครคอนโทรลเลอร ที่ออกแบบสรางขึ้นโดยผูเชี่ยวชาญจํานวน 5 คน
ทดลองใชและประเมินผลในแบบประเมินสมรรถนะที่ออกแบบขึ้น และทําการทดสอบประสิทธิ ภาพ 
โดยการวัดคากับไดโอด 5 ตัว ทรานซิสเตอร 5 ตัว และเฟท 5ตัว เพ่ือทดสอบประสิทธิภาพทางดาน 
การทดสอบ การทดสอบวดัหาชนิดของ ทรานซิสเตอร การทดสอบหาชนิดของเฟท การทดสอบวัด
หาขาของไดโอด การทดสอบวัดหาขาของทรานซิสเตอร การทดสอบวัดหาขาของเฟท นําขอมูลที่ได
ไปบันทึกในแบบประเมินการวิเคราะหขอมูลจากการประเมินและการวัดคาทดสอบตางๆ โดยหา
คาเฉลี่ยเลขคณิต สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบนัยสําคัญการแจกแจง ผลของการวิจัยพบวา  
เครื่องตรวจสอบ ไดโอด ทรานซิสเตอร และเฟท โดย ไมโครคอนโทรลเลอร ที่สรางขึ้นมี
ประสิทธิภาพผานเกณฑทีก่ําหนดทุกดาน  
 ชัยวุฒิ  ธงเงนิ.(2550: บทคัดยอ) ไดทําการวิจัยเรื่อง การออกแบบและสรางเครือ่ง
ทดสอบรีเลย ไดออกแบบและสราง วงจร 5 วงจร คือ 1 วงจรแหลงจายไฟ 2 วงจรหนาสัมผัสรีเลย 3 
วงจรควบคุมการทํางานคอลยรีเลย 4 วงจรควบคุมการนับและหยุดการนับการตดัตอหนาสัมผัสรีเลย 
5 วงจรแสดงผล ผูวิจัยทําการทดสอบโดยอางอิงวงจรจากมาตรฐาน IEC 255-15 ผูวิจัยทําการ
ประเมินประสทิธิภาพและผูเชี่ยวชาญจํานวน 5 คน ประมินสมรรถนะเครื่องทดสอบรีเลยโดยทาํการ
วัดคาจากมิเตอรมาตรฐานและทดสอบกบัรีเลยมาตรฐานจํานวน 25 ตัว เพ่ือทําการทดสอบ
ประสิทธิภาพดานคาแรงดันไฟฟาทดสอบ ความตานทานไฟฟา ทดสอบจํานวนครั้งการตัดตอ
หนาสัมผัสรีเลย คาความตานทานหนาสัมผัสรีเลย นําขอมูลที่ไดไปบนัทึกในแบประเมิน การ
วิเคราะหขอมูลจากการประเมินและการวดัคาทดสอบตางๆโดยหาคาเฉลี่ยเลขคณิต สวนเบี่ยงเบน
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มาตรฐานและทดสอบนัยสําคัญโดยอาศัยการแจกแจงความถี ่ผลการวิจัยพบวาเครือ่งทดสอบรีเลยที่
สรางขึ้นมีสมรรถนะดานกายภาพ ดานการใชงาน ดานการบํารุงรักษาและซอมแซม อยูในระดับดี 
และมีประสิทธิภาพผานเกณฑที่กําหนดทุกดาน คือ คาแรงดันไฟฟาทดสอบ กระแสไฟฟาทดสอบ 
ความตานทานไฟฟาทดสอบ จํานวนครั้งการตัดตอหนาสัมผัสรีเลยและคาความตานทานหนาสัมผัส
รีเลย 
 พิพัฒน  อินทรมณี. (2551: บทคัดยอ) ไดทําการวิจัยเรื่อง การออกแบบและสรางเครื่อง
ตรวจสอบไอซี ชนิดทีทีแอล    การวิจัยนี้เปนการวิจัยเชิงทดลองมีจุดมุงหมายเพ่ือ ออกแบบและ
สรางเครื่องตรวจสอบไอซีชนิด TTL โดยใชไมโครคอนโทรลเลอร ตระกูล MCS – 51 เบอร 
AT89V51RD2 ทําการประมวลผลแลวแสดงผลออกมาทางจอ LCD บรรลุจุดมุงหมายที่ ตั้งไวแลวทํา
การประเมินหาสมรรถนะดานวิศวกรรม และลักษณะทางกายภาพของเครื่องตรวจสอบไอซีชนิด 
TTL ซึ่งเครื่องที่ไดออกแบบและสรางขึ้นแบงออกเปน 2 สวนคือ สวนตัวเครื่อง และสวนฐานขอมูล
บันทึกขอมูล ผลที่ไดจากการทดสอบหาประสทิธิภาพและสมรรถนะลักษณะทางกายภาพของเครื่อง
ตรวจสอบไอซีชนิด TTL มีสมรรถนะดานตาง ๆ คือ สามารถทําการปอนเบอรไอซี ที่ ตองการ
ทดสอบกอนแลวตรวจสอบ วาไอซี ดี หรือเสีย ไดอย างถูกตองร อยละรอย และ สามารถตรวจสอบ
ไดโดยอัตโนมัต ิเครื่องจะ แสดงผลการตรวจสอบของไอซี ชนิด TTL แตละเบอรโดยแสดงผลออก
ทางจอ LCD ไดอยางถูกตองรอยละรอย สมรรถนะดานวิศวกรรมอยู ในเกณฑดี มีคาเฉลี ่ยเทากับ 
3.75 สมรรถนะดานการใชงานอยูในเกณฑดี มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.88 สมรรถนะดานกายภาพอยู ใน
เกณฑดี มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.84 สมรรถนะดานการบํ ารุ งรักษาอยูในเกณฑดี มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.05 
มีคูมือการใชงานแสดงรายละเอียดการใชงาน การบํารงุรักษาและความปลอดภัยในการใชงาน 
 พลเทยีน ดานดาหาร .(2551: บทคัดยอ) ไดทําการวจัิยเรื่อง ระบบติดตามดวงอาทิตย
อัตโนมัติแบบ 2 แกน สําหรับแผงโซลารเซลล โดยไมโครคอนโทรลเลอร ไดทําการออกแบบสราง
และทดสอบระบบติดตามดวงอาทิตยอัตโนมัติแบบ2 แกนสําหรับแผงโซลารเซลล เพ่ือวิเคราะห
เปรียบเทียบประสิทธิภาพดานการใหพลังงาน ระหวางแผงโซลารเซลลแบบติดตัง้อยูกับที่ทํามุม15
องศา ระบบตดิตามดวงอาทิตยอัตโนมัตแิบบ1แกนและแบบติดตั้งระบบติดตามดวงอาทิตยแบบ2
แกน โดยระบบติดตามจะถกูขับเคลื่นดวยมอเตอรไฟฟากระแสตรงขนาด 12 VDC 2ตัว และหมุนให
แผงโซลารเซลลตั้งฉากกับแสงดวงอาทิตยตลอดเวลาในทุกฤดูกาล โดยใชไมโครคอนโทรลเลอร 
PIC16877 ในการควบคุมของโปรแกรมนั้นเขียนดวยภาษา C และมีความตานทานไวแสงจํานวน 4
ตัว ทําหนาทีต่รวจจับความเขมแสงดวงอาทิตยและตรวจจับเวลากลางวันและกลางคืน ผลการศึกษา
พบวาแผงโซลารเซลลติดตามดวงอาทิตยอัตโนมัติแบบ2 แกน จะใหกําลังไฟฟามากกวาระบบ
ติดตามดวงอาทิตยอัตโนมัติแบบ1แกน 
 คณิตพงศ เพ็งวัน .(2545: บทคัดยอ)ไดทําการวิจัย เรื่องการออกแบบวงจรรวมของ
ไมโครคอนโทรลเลอรขนาด 16 บิต สําหรบัเครื่องรับโทรทัศน ไดนําเสนอการออกแบบชิป
ไมโครคอนโทรลเลอรที่สามารถนาํไปใชงานเปนไมโครคอนโทรลเลอรโทรทัศนทีส่ามารถถอดรหัสคํา
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บรรยายภาพภาษาไทย-อังกฤษแบบซอนไดชิปไมโครคอนโทรเลอรตัวนี้ประกอบดวย หนวย
ประมวลผลกลางแบบริสก (RISC) ขนาด 16 บิตและอุปกรณบริวารทั่วไปจํานวนหนึ่งคือ ตัวกําเนิด
สัญญาณมอดูเลตความกวางพัลสจํานวน 6 ตัว,ตัวตั้งเวลา-ตวันับขนาด 16 บิตจํานวน 2 ตัว, พอรต
อินพุต-เอาตพุต, ตัวเปรียบเทียบแรงดัน,และตวัแปลงสัญญาณแอนาลอกเปนตจิิตัลจํานวน 4 
ชองสัญญาณ หนวยประมวลผลกลางใชสถาปตยกรรมแบบไปปไลน 2 ขั้นตอนซึ่งดําเนินการคําสั่ง
ประเภทกระโดดโปรแกรมใชเวลา2 รอบสัญญาณนาฬกิา และดําเนินการคําสั่งประเภทอื่นใชเวลา 1 
รอบสัญญาณนาฬิกา ตัวตนแบบของไมโครคอนโทรลเลอรถูกสรางขึ้นดวย FPGA รวมกับชิปแอนา
ลอกอีกจํานวนเล็กนอยสามารถทํางานไดที่สัญญาณนาฬิกาความถี่ 12 MHz ทุกฟงกชันการทํางาน
พิเศษของเครือ่งรับโทรทัศนเชน การแสดงผลบนหนาจอ, การแยกขอมูลแบบปรบัได, และการ
ถอดรหัส-แสดงคําบรรยายภาพแบบซอนได ที่ทํางานโดยฮารดแวรเฉพาะในไมโครคอนโทรลเลอร
โทรทัศนที่มีการผลิตในเชิงพาณิชยอยูแลวนั้นสามารถนํามาสรางดวยซอฟตแวรใน
ไมโครคอนโทรลเลอรนี้ได ลายวงจรรวมของชิปนี้ถูกออกแบบดวยเทคโนโลยีซีมอส 0.7 ไมครอน 
เสนทางวิกฤตของชิปมีคาหนวงเวลานอยกวา 25 ns และลายวงจรรวมยังประกอบดวย
หนวยความจําแบบรอมสําหรับเก็บโปรแกรมขนาด 2Kx24บิต, หนวยความจําแบบรอมสําหรับเก็บ
รูปแบบตัวอักษรขนาด 8Kx16บิต, และหนวยความจําแบบแรมขนาด 256x16บิต ลายวงจรรวมของ
ชิปทั้งหมดมีพ้ืนที่ 60.8 mm('2) 
 มนตรี เตาไธสง (2545: บทคัดยอ)ไดทําการวิจัย เรือ่งการประยุกตไมโครคอนโทรลเลอร
สําหรับควบคมุมุมพิทชไบพัดของกังหันลม  ไดออกแบบและสรางกลไกปรับมุมพิทชใบพัดของ 
กังหันลมเพื่อควบคุมกังหันลมใหหมุนดวยความเรว็รอบคงที่เม่ือความเร็วรอบสูง เกินคาที่กําหนดไว
ในสภาวะการทํางานปรกติ โดยประยุกตใชไมโครคอนโทรลเลอร ตระกูล MCS-51 สําหรับควบคมุ
การทํางานของกลที่ออกแบบ ซึ่งในงานวจัิยนี้ไดกําหนด ความเร็วรอบของกังหันลมที่ตองการ
ควบคุมไวที่ 100 รอบตอนาที ชุดกังหันลม สําหรับใชในการทดสอบเปนชนิดแกนเพลานอน มี
จํานวนใบพัด 2 ใบ ภาพแปลนใบพัดเปน รูปสี่หลี่ยมผืนผาขนาดความยาวคอรดคงที่ที่ 6 เซนติเมตร
ยาว 35 เซนตเิมตร ภาค ตดัของใบพัดมีลักษณะเปนแอรฟอยลชนิด U.s.A.35-Bและมีรัศมีการหมุน
โดยวัดจาก จุดศูนยกลางการหมุนถึงปลายใบพัดแตละใบ 42 เซนตเิมตร ซึ่งไดกําหนดขนาด 
มุมพิทชเริ่มตนในสภาวะกอนการทํางานของกลไกไวที ่0.095 เรเดียน หรือประมาณ 5.44องศาจาก
การทดลองพบวา กลไกที่ออกแบบสามารถควบคุมความเร็วรอบของกังหันลมใน สภาวะคงตัวได
ไกลเคียงกบัคาที่กําหนดไว โดยมีคาต่ํากวาเล็กนอยและมีการแกวง อยูในชวงแคบๆตลอดเวลา ซึ่ง
เม่ือเปรียบเทยีบกับคาความเร็วรอบทีต่องการ ควบคุมคือ 100 รอบตอนาที พบวามีคาความ
คลาดเคลื่อนอยูในชวง 0.6 ถึง 8.0 เปอรเซ็นต และเม่ือทําการทดลองโดยใชกระแสลมความเรว็ 
5.85 6.98 และ 8.60 เมตร ตอวินาที พัดกรรโชกเขาปะทะกังหันลมในขณะที่กังหันลมอยูนิ่งพบวา 
กลไกที่ออก แบบแบบจะใชเวลา 30 35 และ 55 วินาที ตามลําดับ เพ่ือปรับความเรว็รอบของกังหัน 
ลมใหเขาสูสภาวะคงตัว โดยมีความเร็วรอบสูงสุดกอนที่จะเริ่มปรับเขาสู สภาวะคงตัว คือ 429.8 
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และ 894.7 รอบตอนาที ตามลําดับ นอกจากนี้เม่ือทําการทดลอง โดยใชกระแสลมความเร็ว 5.82 
6.95 และ 8.57 เมตรตอวินาที พัดกรรโชกเขาปะทะ กังหันลมในขณะที่ความเร็วรอบของกังหันลม
อยูในสภาวะคงตัวทีค่วามเรว็ลมประมาณ 4.40 เมตรตอวินาทีพบวา กลไกที่ออกแบบจะใชเวลา 
10.12 และ 15 วินาที ตาม ลําดับ เพ่ือปรับความเรว็รอบของกังหันลมใหกลับเขาสูสภาวะคงตัวอีก
ครั้งหนึ่ง โดยมีความเร็วรอบสูงสุดกอนที่จะเริ่มปรับเขาสูสภาวะคงตวั คือ 101.8 128.3 และ 185.3 
รอบตอนาที ตามลําดับ 
 วกร สีสัมฤทธิ์.(2551). ไดทําการวิจัยเครื่องควบคุมระดับความชื้นในดิน เครื่องที่สรางขึ้น
นั้นใชวงจรอิเล็กทรอนิกสทีเ่ปนไอซีสําเรจ็รูป ไดแก LM3914 วงจรทรานซิสเตอร วงจร H-BRIDGE 
ทรานซิสเตอร วงจร OPTO-COUPLER เบสิกแสตมปไมโครคอนโทรลเลอร วงจรภาคแหลงจายไฟ
แบบเร็คติไฟเออร และวงจรเร็กกูเลเตอรรกัษาระดับไฟคงที่ ในการวจัิยสรุปไดวา เครื่องควบคุม
ความชื้นในดนิ สามารถนํามาใชประโยชน ในการใหน้ําพืชสวนพืชไร ไมดอก ไมประดับ และ
สวนหยอมไดจริง 
 อัษฎางค นันโท.(2548). ไดทําการวิจัยชุดควบคุมเครื่องปรับอากาศผานระบบ
คอมพิวเตอรออนไลน สามารถควบคุมการปดเปดเครือ่งปรับอากาศได 4 เครื่อง เพ่ือการศึกษาการ
สงขอมูลและการรับขอมูลดวยคอมพิวเตอร การควบคุมจะเปนการใชการโปรแกรมคอมพิวเตอร
ควบคุมการทาํงาน โดยสามารถแสดงผลการทํางานในแตละสวนทีห่นาจอคอมพิวเตอร งานวิจัยนี้
ถกูออกแบบและจัดสรางโดยพัฒนาซอฟแวรโปรแกรม Microsoft Visual Basic ใหสามารถสั่งงาน
ระบบออนไลน โดยการติดตอสื่อสารผานพอรตอนุกรม RS-232 ไปยังไมโครคอนโทรลเลอร PIC 
16F877 สามารถสงขอมูลและรับขอมูลดวยระบบคอมพิวเตอรออนไลนได 
 นิมิตร ศรียาภัย.(2550). ไดวิจัยพัฒนาเครื่องวัดการสองสวางของแสงเพื่อสุขภาพตาแบบ
ประหยัดควบคุมดวยไมโครคอนโทรลเลอรและศึกษาประ สิทธิภาพเครื่องวัดการสองสวางของแสงที่
พัฒนาขึ้นเทียบกับเครื่องวัดความสองสวางของแสงที่ไดมาตรฐาน โดยการนําเอาหลักการและ
คุณสมบัติของไมโครคอนโทรลเลอร เบอร 16F877A มาประยุกตกบัเซลแสงอาทติย สรางเปน
เครื่องวัดความเขมแสง เพ่ือสุขภาพตามแบบประหยัดควบคุมดวยไมโครคอนโทรลเลอรมาตรฐาน
กระทรวงมหาดไทยใหเหมาะสมกับความตองการการใชงานในระดับเบื้องตนจนไดเครื่องเครื่องวดั
การสองสวางของแสงเพื่อสุขภาพตาแบบประหยัดควบคุมดวยไมโครคอนโทรลเลอรตามวตัถุ 
ประสงคมีความละเอียดในการวัดมากกวาเครื่องวัดความสองสวางของแสงที่ไดมาตรฐานยี่หอ 
CHAUVIN ARNOUX รุน C.A 811 
 เทียนชัย  ศิรโิสดา.(2551). ไดวิจัยการพัฒนาหูหุนยนต เพ่ือตรวจจบัหาแหลงกําเนิดของ
เสียงในระบบ 2 มิติ โดยบอกตําแหนง ทิศทาง และมิตติามพิกัดของแหลงกําเนิดเสียง การออกแบบ
หูหุนยนตและสรางชุดตนแบบหูหุนยนต ใหสามารถเลยีนแบบการไดยินของนกเคาแมว ชุดตนแบบ
ที่สรางขึ้นมาในงานวิจัยครั้งนี้ประกอบดวย 2 สวน สวนแรกเปนสวนของการออกแบบวงจรตรวจจับ
เสียงที่รับเขามา เพ่ือบอกตําแหนง สวนที่สองเปนสวนที่ใชในการควบคุมการหันซาย หันขวา การ
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กม การเงย ออกแบบโดยใชโปรแกรมภาษา Basic โดยใชไมโครคอนโทรเลอร เบอร PIC 16F877 
ทําหนาที่ควบคุม Servo Mortor ในการหมุนหาตําแหนง และทําหนาที่ในการบังคบัทิศทางเพื่อบอก
ตําแหนงของตนเสียง ผลการวิจัยพบวาชุดตนแบบหูหุนยนตที่ออกแบบและสราง สามารถบอก
ตําแหนงของตนกําเนิดของเสียงในระบบ 2 มิติ ไดอยางอัตโนมัติ 
 7.2 งานวิจัยตางประเทศ 
 Sravanthi Goparaju (2008)  คณะวิทยาศาสตร  University of Akron ไดทําการวิจัย 
เรื่อง LOW POWER TIRE PRESSURE MONITORING SYSTEM เปนระบบตรวจวัดแรงดันลม
ยางอัตโนมัติ ที่ใชพลังงานต่ํา เทคโนโลยีการตรวจสอบความดันของลมยางของวงจรนี้สามารถ
ทํางานที่ความถี่ 125 kHz ในการเปดเครื่องสงพลังงานที่โหมดแอคทีฟ เปนครั้งแรกแลวจะทํางานใน
โหมดประหยัดพลังงานเมื่องานที่ตองการเสร็จสิ้นแลว การทํางานของโหมดลดการใชพลังงานโดย

ไมโครคอนโทรลเลอรในการกําหนด ไมโครคอนโทรลเลอรจะลดกระแสในโหมดนี้ลงของ17μA ของ
แบตเตอรี่ขนาด AA 2800mAh มีการเสนองานวิจัยนี้ใหใชรวมกบั RFIDที่สามารถอานคาไดโดยผาน
คลื่นวทิยุจากระยะหางใชพลังงานที่ต่ํามาก ในโหมดประหยัดพลังงาน(SLEEP MODE)  จะทํางาน
กับไมโครคอนโทรลเลอร ในการคํานวณและสําหรับแปลงเปนคาเฉลี่ย การดําเนินการตามโหมด
ประหยัดพลังงาน ดวยการทํางานของไมโครคอนโทรลเลอร  การใชงานแบตเตอรี่ใหมีการจาย
กระแสที่ลดลง เปนการอนุรักษพลังงาน งานวิจัยนี้ยังเสนอความคิดของการใช RFID ใชในการตรว
จับแบบแอคทฟี ของเซ็นเซอรความดัน, เซ็นเซอรอุณหภูมิ ฯลฯ ซึ่งตั้งอยูภายใน อุปกรณระบบ
ตรวจวัดแรงดันลมยางอัตโนมัติ (TPMS) ได โดยการสงสัญญาณจากเซ็นเซอรที่ตดิตั้งไวภายในลอ
ทั้ง 4 ลอของรถยนต ที่จะสงสัญญาณคลื่น RF ไปยังตวัรับที่ติดตั้งภายในรถยนต 
 A. Mohammed Al - Dalbehi (2008)  ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟาในวิทยาลัย
วิศวกรรมศาสตร King Saud University ไดวิจัยเรื่อง Application using GSM Network เปนการ
ออกแบบวงจรไมโครคอนโทรลเลอรที่มี USB สําหรับบริการสื่อสารไรสายระหวางอุปกรณหรือ M2M 
(Machine to Machine) ประยุกตใชระบบ GSM Network ผลการวิจัย M2M เปนเทคโนโลยีใหมและ
การเติบโตที่มีอยูในตลาดสําหรับการออกแบบและ การใชระบบอัตโนมัติอยางเต็มที่ การใชอินเตอร
เฟซ USB แทน RS232 จะ ปรับปรุงประสทิธิภาพของระบบ M2M เพราะมีการนําประโยชนและ
ความยืดหยุน สวนใหญ แลป็ท็อปไมพรอมกับอินเตอรเฟซ RS232 M2M สามารถนํามาใชในระบบ
เครือขายจํานวนมากเชน WLAN, WWAN และเครือขายอ่ืน ๆ แตเครือขายเซลลูลาร (GSM, 
GPRS) เปนที่ตองการ เพราะครอบคลุมบริเวณกวางและความนาเชือ่ถือสูง ไมโครคอนโทรลเลอร
กระทําเชนสมองของ M2M และดูแลระบบทั้งหมด ฟงกชั่น ในการสือ่สารของคอมพิวเตอรจะเปน
แบบสื่อสารอนุกรม เน่ืองจากขอไดเปรียบเหนือการสื่อสารแบบขนาน การสื่อสารอนุกรม จะ
กลายเปน ชวยใหการถายโอนขอมูลดวยความเร็วสูง ในการอินเตอรเฟซ โดยพอรต RS232 สวน
วงจรไฟฟาของพอรต USB เปนเทคโนโลยีที่เตบิโตอยางมากนํามาใชสําหรับการดําเนินงานแบบ
อนุกรมความเร็วสูง การถายโอนขอมูล  ไมโครคอนโทรลเลอรทีใ่ชมีประสิทธิภาพปน
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ไมโครคอนโทรลเลอร FT245R IC Chip จะดีที่สุด วงจรที่สรางขึ้นไดถูกนํามาใชประสบความสําเร็จ
ในการสรางพอรตอนุกรม USB ทําใหการสื่อสารกับแลป็ท็อปได ประสบความสําเรจ็ ตาม
วัตถุประสงค 
 BESTEPE, Fırat (2004) วทิยาลัยวิทยาศาสตรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยเทคนิคตะวันออก
กลาง หลักสูตรวิศวกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส ไดทําการวิจัยเรื่อง ไมโครคอนโทรลเลอร – ฐาน
ระบบสื่อสารหลายพอรต เพ่ือ มิเตอรวัดไฟฟาแบบดิจิตอล  งานวิจัยฉบับนีใ้ชไมโครคอนโทรลเลอร 
PIC 16F877 จะใชในการระบุคาของอุปกรณหลายพอรตสามารถ อานขอมูลสงให เครื่อง
คอมพิวเตอรในระยะไกล ชวยเปลี่ยนรหัสในการถายโอนไฟล มีภาพรวมทั่วไปของโครงสรางพื้นฐาน
ดานการอานคาไฟฟาจากระยะไกล ดวยมิเตอรไฟฟาแบบดิจิตอล ในการออกแบบของอุปกรณหลาย
พอรตซึ่งสามารถลดคาใชจายของโครงสรางพื้นฐานนี้และยังลดความซับซอนไดอยางมีประสิทธภิาพ
โดยการลดจํานวนของอุปกรณที่ใชในระบบ และยังเปนทางเลือกของการประยุกตใชอุปกรณหลาย
พอรตดําเนินการซึ่งใหการเชื่อมตอกับเครื่องคอมพิวเตอรพรอมกับมิเตอรไฟฟาแบบดิจิตอล   
 
 DAVID EDWARD JOHNSON (2006)  มหาวิทยาลัยฟลอริดา หลักสูตรปริญญาโท
วิทยาศาสตร ไดวิจัยเร่ือง DESIGN OF AN ULTRA LOW POWER CONTROL SYSTEM FOR 
A SELF- POWERED WIRELESS SENSOR เปนการออกแบบ เซ็นเซอรไรสายตรวจจับพลังงาน
ระดับต่ําเปนพิเศษ มีระบบควบคุม ที่ขับเคลื่อนดวยตนเอง ผลการวิจัยระบบเซ็นเซอรไรสายตรวจับ
พลังงานระดับต่ําเปนพิเศษ ขับเคลื่อนดวยตัวเองไดรับการออกแบบการทํางานของการทดสอบและ
ไดรับการยืนยัน ระบบควบคุมไดรับการปรับใหเหมาะสมกับการใชพลังงานนอยที่สุดโดยพิจารณา
จากผลลัพธของการทดสอบสวนของการออกแบบ พลังงานโดยเฉลี่ยไดรับการวัดสําหรับทุกสวน
ของการออกแบบและไดรับการลดตามผลการทดสอบ ไดรับการสรางสมการเพื่อคํานวณคาเฉลี่ย
ของพลังงานที่ตองการขึ้นอยูกับจํานวนของบิตที่สงและรอบการทํางานของการสงผานระบบ RF 
การสงตัวขึ้นอยูกับชุดของการวัดของงานวิจัยชิ้นน้ี พลังงานเฉลี่ยที่กําหนดไวในที่สุดเปนสมการงาย
กับตัวแปรทั้งสองเปนรอบการทํางานของการสงผานและจํานวน 1 ของมูลคาการสงบิต แตไม
คํานึงถึงคาของขอมูลที่ถูกสงความถี่ไดวาขอมูลจะถูกสงเปนปจจัยหลักในการกําหนดอํานาจโดย
เฉลี่ย สําหรับรอบการทํางานของการสงผานนอยกวา 0.1% ปจจัยที่สงกําลังเพ่ิงจะเปนทั้งหมดและ
พลังเฉลี่ยโดยไมไดใชงานซึ่งเปน 2.5 μW เครื่องสงสัญญาณไมเพ่ิมประสิทธิภาพการดําเนินงานอ่ืน 
ๆ แลวมันใชเปดปดคีย ระยะการสงสูงสุดที่มีเสาอากาศวัดที่จะ 19.4m เน่ืองมาจาก ขอ จํากัด ใน
พ้ืนที่ที่มีอยูสําหรับการสง RF, ระยะสงสูงสุดอาจแตกตางไปจากการวัด แตงานวิจัยนี้ไมไดมุงเนน
ลักษณะการสง แตเนนที่การออกแบบของระบบงาน ระบบควบคุมถูกออกแบบมาใหมีความยืดหยุน
มากเพื่อใหการออกแบบในอนาคตไดอยางงายดายสามารถปรับเปลี่ยนรหัสไมโครคอนโทรลเลอร
เพ่ือปรับใหเขากับงานเฉพาะ รหัสไมโครคอนโทรลเลอรไดรับการออกแบบเพื่อลดกําลังที่ตองการ 
โดยไมโครคอนโทรลเลอร แยกกันสองชุดของโคดที่เขียนเพ่ือลดเวลาการประมวลผลสําหรับระบบท่ี
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ตองมีการสงขอมูลของเซ็นเซอรเครื่องสงสัญญาณ RF จะไดรับการออกแบบ เสาอากาศลักษณะที่
ถูกตองมากขึ้นสัญญาณ RF จะ ทํางานเปนระบบที่สมบูรณ มีประสิทธิภาพมากขึ้น  
   
 จากการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวของเพ่ือนํามาเปนขอมูลในการออกแบบและสรางการอกแบบ
และสรางเครื่องควบคุมเครื่องเลนดีวีดี โดยไมโครคอนโทรลเลอร PIC16F877 สําหรับระบบเคเบิ้ล
โทรทัศนทองถิ่น เพ่ือใหเครื่องควบคุมการทํางานการเลนแผนดิสกที่มีขอมูลภาพเคลื่อนไหวและ
เสียง หรือเรียกวาแผนวีซีดี บันเทิง และแผนดีวีดีบันเทิงดวยระบบอิเล็กทรอนิกส โดยใชมโครคอน
โทรลเลอร รวมกับวงจรตรวจจับประเภทออปโตคัปเปลอรเปนตัวเชื่อมตอทางแสง และวงจรสวิทช
กําลังที่สรางจากทรานซิสเตอรและรีเลย ควบคุมการทํางาน ใหใชงานไดงายโดยไมตองใชเจาหนาที่
คอยเฝาดูและเปลี่ยนแผนใหมีสมรรถนะ อยูในเกณฑดี วงจรที่ออกแบบทํางานไดตามที่ตองการ
สามารถใชงานงายตอ 1 รอบการเลน การบํารุงรักษางาย ชิ้นสวนประกอบราคาถูก และซอมแซม
แกไขไดงาย มีประสิทธิภาพ อยูในเกณฑดี มีสภาวะการทํางานถูกตอง ใหสัญญาณภาพและเสียง
ถูกตอง มีจํานวนรอบการทํางานถูกตอง นั้นผูวิจัยจะตองศึกษาลักษณะของ วงจรตรวจจับสัญญาณ
ภาคดิสเพลยเครื่องเลนแผนวีซีดีวงจรไมโครคอนโทรลเลอรในตระกูล PIC16F877 ควบคุมสภาวะ
การทํางาน(โหมด) วงจรขยายกําลังจากสัญญาณเอาทพุทของไอซีไมโครคอนโทรลเลอร ชุดอุปกรณ
สวิทชกําลังสําหรับจายไฟฟาใหกับเครื่องเลน แผนวีซีดี การเขียนโปรแกรม สั่งงานใสลงใน
ไมโครคอนโทรลเลอร ใหไมโครคอนโทรลเลอร ประมวลผลสัญญาณที่ตรวจจับได เพ่ือกําหนดเปน 
สภาวะการทํางาน(โหมด) มาสรางเปนสัญญาณควบคุม เครื่องควบคุมเครื่องเลนดีวีดี โดย
ไมโครคอนโทรลเลอร PIC16F877 สําหรับระบบเคเบิ้ลโทรทัศนทองถิ่น  แนวทางในการออกแบบ 
และเลือกใชวัสดุอุปกรณ ที่สามารถหาไดในประเทศ และราคาไมสูง มีความทนทาน  ผูวิจัยได
ทําการศึกษา ในดานสมรรถนะเครื่องควบคุมเครื่องเลนดีวีดี โดยไมโครคอนโทรลเลอร PIC16F877 
สําหรับระบบเคเบิ้ลโทรทัศนทองถิ่น อยูในเกณฑดี วงจรที่ออกแบบทํางานไดตามที่ตองการ ใชงาน
งาย บํารุงรักษางาย ชิ้นสวนประกอบราคาถูก และซอมแซมแกไขไดงาย ในดานประสิทธิภาพเครื่อง
ควบคุมเคร่ืองเลนดีวีดี โดยไมโครคอนโทรลเลอร PIC16F877 สําหรับระบบเคเบิ้ลโทรทัศนทองถิ่น 
อยูในเกณฑดี  มีสภาวะการทํางานถูกตอง  ใหสัญญาณภาพและเสียงถูกตองมีจํานวนรอบการ
ทํางานถูกตอง จึงเปนแนวทางและแนวความคิดในการออกแบบและสรางเครื่องควบคุมเครื่องเลนดีวี
ดี โดยไมโครคอนโทรลเลอร PIC16F877 สําหรับระบบเคเบิ้ลโทรทัศนทองถิ่น 
 
 
 

 



                                                                                                                                       

บทที่ 3 
วิธีดําเนินการวิจัย 

 
 การศึกษาวิจัยในครั้งน้ี เปนการศึกษาคนควาเชิงทดลอง เพ่ือสรางตนแบบเครื่องควบคุม
เครื่องเลนดีวีดี โดยไมโครคอนโทรลเลอร PIC16F877 สําหรับระบบเคเบิ้ลโทรทัศนทองถิ่น 
 ผูวิจัยไดดําเนินการศึกษาคนควารวบรวมขอมูล โดยมีลําดับขั้นตอนในการวิจัยดังตอไปน้ี 
 1. ศึกษารายละเอียดในการออกแบบ และกําหนดวัสดุอุปกรณ ที่ใชสรางเครื่องควบคุม
เครื่องเลนดีวีดี โดยไมโครคอนโทรลเลอร PIC16F877 สําหรับระบบเคเบิ้ลโทรทัศนทองถิ่น 
 2. ออกแบบวงจรและโปรแกรมควบคุมของเครื่องควบคุมเครื่องเลนดีวีดี โดยไมโครคอน 
โทรลเลอร PIC16F877 สําหรับระบบเคเบิ้ลโทรทัศนทองถิ่น 
 3. ประเมินการออกแบบและสราง เครื่องควบคุมเครื่องเลนดีวีดี โดยไมโครคอนโทรลเลอร 
PIC16F877 สําหรับระบบเคเบิ้ลโทรทัศนทองถิ่น 
 4. สรางวงจรเครื่องควบคุมเครื่องเลนดีวีดี โดยไมโครคอนโทรลเลอร PIC16F877 สําหรับ
ระบบเคเบิ้ลโทรทัศนทองถิ่น 
          5. ประเมินสมรรถนะและประสิทธิภาพของ เครื่องควบคุมเครื่องเลนดีวีดี โดย
ไมโครคอนโทรลเลอร PIC16F877 สําหรับระบบเคเบิ้ลโทรทัศนทองถิ่น 
 
 ลําดับขั้นตอนในการวิจัยเร่ือง การออกแบบและสรางเครื่องควบคุมเครื่องเลนดีวีดี โดย
ไมโครคอนโทรลเลอร PIC16F877 สําหรับระบบเคเบิ้ลโทรทัศนทองถิ่น ไดแสดงเปนขั้นตอนในการ
วิจัยดังภาพประกอบ 43  
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ภาพประกอบ 43 ลําดับขั้นตอนในการวิจัย 

ศึกษารายละเอียด ตางๆทีใ่ชในการออกแบบและสรางเครื่อง
ควบคุมเครื่องเลนดีวีดี โดยไมโครคอนโทรลเลอร PIC16F877 

สําหรับระบบเคเบิ้ลโทรทัศนทองถิ่น

ออกแบบวงจรและโปรแกรมควบคุม

กําหนด วัสดุ อุปกรณ เครื่องมือ ในการออกแบบ 

             สรางวงจรเครื่องควบคุมเครื่องเลนดีวีดี  

ประเมินทางดานสมรรถนะและประสิทธิภาพ ของเครื่องควบคุมเครื่องเลนดีวีดี 
โดยไมโครคอนโทรลเลอร PIC16F877 สําหรับระบบเคเบิ้ลโทรทัศนทองถิ่น 

การวิเคราะหขอมูลที่ไดจากการประเมิน 

ปรับแตงแกไข 

ปรับปรุงแกไข 

ผูเชี่ยวชาญตรวจสอบ

ผูเชี่ยวชาญประเมิน
   การออกแบบ



 

 

                                                                                                                                          70
 

 

1. ศึกษารายละเอียดในการออกแบบ และกําหนดวัสดอุุปกรณ ที่ใชสรางเคร่ือง
ควบคุมเคร่ืองเลนดีวีด ีโดยไมโครคอนโทรลเลอร PIC16F877 สําหรับระบบเคเบิ้ล
โทรทัศนทองถิ่น 

 ในการรับรูปญหาของการควบคุมเครื่องเลนดีวีดี สําหรับงานบริการระบบเคเบิล้โทรทัศน 
ในการควบคมุการเปลี่ยนแผนดิสกขอมูล ในเครื่องเลน ดีวีดี ของของงานบริการระบบเคเบิล้
โทรทัศน ที่มีการใหบริการจายสัญญาณภาพรายการจากแผนดิสกเปนของตนเอง ตองใชเจาหนาที่
คอยเฝาควบคุม  ซึ่งผูควบคุมตองคอยดูภาพและเปลีย่นแผนทุกๆครั้งที่การเลนแผนหมด ใน
กระบวนการเชนน้ีจะทําใหอายุการใชงานของเครื่องเลนดีวีดี สั้นลงและบางครั้งจะมีความลาชาใน
การเปลี่ยนแผนหรือมีการสับสนกับลาํดับการเปดแผนตอไปโดยเฉพาะแผน วีซดีีบันเทิงแบบชุด 
บางสถานที่จะแกปญหาดวยการเลนจากวีดีโอฮารดดิสก ซึ่งตองทําการแกไขและถายโอนขอมูลให
เปนไฟลขอมูลซ่ึง ซึ่งเปนการทําซ้ําโดยไมไดขออนุญาตจากเจาของลิขสิทธิ์  อีกทั้งการแปลงขอมูล
นั้นมักตองใชเวลาในการจัดทํา และตองผูที่ใชวิธีนีต้องเปนมีความรูทางดานคอมพิวเตอรเปนอยางดี 
  ดวยเหตุนี้ผูวจัิยจึงนําปญหามาออกแบบและสรางเครือ่งควบคุมเครือ่งเลนดีวีดี โดย
ไมโครคอนโทรลเลอร PIC16F877 สําหรับระบบเคเบิ้ลโทรทัศนทองถิ่น เพ่ือแกไขปญหา ดังกลาวที่
พบ ในการสรางผูวิจัยไดศึกษาขอมูลในการออกแบบการเลือกใชวงจรและโปรแกรมควบคุม โดยการ
สํารวจหาวัสดแุละอุปกรณใด ๆ ที่จะมารองรับการสรางงานชิ้นน้ีใหเหมาะสมรวมถึงเทคนิคตางๆ ได
ตามขอบเขตที่วางไวจากการศึกษารายละเอียดในการออกแบบผูวิจัยไดคนควาจากเอกสารตํารา
ตางๆ เพ่ือนํามาออกแบบใหเหมาะสมสําหรับการสราง ดังตอไปน้ี 
 
 1.1 ศึกษาดานวัสดุอุปกรณเครื่องมือตาง ๆ ของเครื่องควบคมุเครื่องเลนดีวีดี  โดย
ไมโครคอนโทรลเลอร PIC16F877 สําหรับระบบเคเบิ้ลโทรทัศนทองถ่ิน 
  1.1.1 ในการสรางเครื่องควบคุมเคร่ืองเลนดีวีดี โดยไมโครคอนโทรลเลอร PIC16F877 
สําหรับระบบเคเบิ้ลโทรทัศนทองถิ่น ครั้งนี้ผูวิจัยจึงวางแผนในดานการจัดเตรียมอุปกรณ   ตาง ๆ 
เพ่ือความเหมาะสมวาจะใชอุปกรณใดมาอํานวยความสะดวกในการผลิตจึงจัดเตรยีมอุปกรณ เชน
วงจรควบคุมเวลา วงจรตรวจสอบ วงจรไมโครคอนโทรลเลอร วงจรอินเตอรเฟส วงจรจายกําลัง 
ภาษาที่ใชในการเขียนโปรแกรม การเขียนโปรแกรมควบคุม กลองใสเครื่อง เพ่ือผลิตงานที่สมบูรณ 
  1.1.2 จากการศึกษาในดานวงจรที่นํามาใชในการสรางผูวิจัยไดเลือกใชอุปกรณและ
วงจรตามรายละเอียด ดังนี้ 
    -เครื่องเลนแผนวีซีดี ในปจจุบันจะเปนชนดิเครื่องเลนดีวีดี ไดเลือกใชชนิด มี
สวิตชเปด-ปด แบบกลไก มีภาคแสดงผลแบบ LED แสดงสถานการณเลนแผน ซึ่งเปนระบบที่เลน
แผนภาพทันทีที่มีกระแสไฟฟาเขาสูตวัเครื่อง มีจําหนายทั่วไปในราคาที่ไมสูงมากนัก และมีใหเลือก
หลายยี่หอ 
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   -วงจรควบคุมเวลา จะนํามาใชในการตั้งเวลาเปด-ปดระบบทั้งหมด ซึ่งตองเลือก
วงจรชนิดมีการตั้งปลุก เปด-ปดไดหลายโปรแกรม และสามารถแสดง นาที ชัว่โมง วัน และสัปดาหได 
   -วงจรตรวจสอบสัญญาณ ใชตรวจสอบสญัญาณที่เกิดจากเครื่องเลน ดีวีดี ใน
สถานะตางๆ เชนการเลนแผน การหยุดเลน การหมุนของมอเตอรเลนแผน การนับเวลาเลนแผน 
สภาพของสัญญาณภาพ สภาพของสัญญาณเสียง โดยเลือกใชวงจรที่มีสามารถตรวจจับสถานะ
ตางๆ แลวนํามาเปรียบเทียบเปลี่ยนคาใหเปนคาแรงดันไฟฟา เพ่ือสงเขาสูขาอินพุตของ
ไมโครคอนโทรลเลอร 
   -วงจรไมโครคอนโทรลเลอร ประยุกตใชไมโครคอนโทรลเลอร PIC16F877 มา
ควบคุมการทาํงานของเครื่องเลน ดีวีดี ไมโครคอนโทรลเลอร นํามาใชงานในการรับสัญญาณ ทีไ่ด
จากวงจรตรวจสอบสัญญาณ และประมวลผลกบัชุดโปรแกรมคําสั่งเพ่ือเลือก ใหมีสัญญาณเอาตพุต
ออกมาใหตรงกับขาทีต่องการ เพ่ือนําสัญญาณขาออกนั้นไปควบคุมการจายแรงดันไฟฟาใหเครือ่ง
เลน ดีวีดี ตอไป 
   -วงจรอินเตอรเฟส เปนวงจรที่นํามาใชในการเชื่อมตอระหวางวงจร
ไมโครคอนโทรลเลอรและวงจรจายกําลังฟา ในการออกแบบครั้งนี้จะใชวงจรตรวจจับแสงชนิด           
แอลดีอาร รวมกับรีเลย ในการใชงาน เพ่ือปองกันการรบกวนไปถึงวงจรไมโครคอนโทรลเลอรและ
วงจรตรวจสอบ  
   -ภาษาที่ใชในการเขียนโปรแกรม เขียนโปรแกรมดวยภาษาเบสิก ในการสั่งงานใส
ลงในไมโครคอนโทรลเลอร เพ่ือประมวลผลสัญญาณภาพและสัญญาณเสียง แลวจึงสงสัญญาณออก
เพ่ือสั่งจายไฟฟาใหกับเครื่องเลนดีวีดี ตามเง่ือนไข 
   -กลองใสเครื่อง เพ่ือผลิตงานที่สมบูรณจะถูกนํามาติดตั้งกับชุดตูแร็คซึ่งเปนตู
มาตรฐาน ที่มีจําหนายในทองตลาด มีขนาด 19 นิ้ว 
 1.1.3 ศึกษาขัน้ตอนการออกแบบวงจร เครื่องควบคุมเคร่ืองเลนดีวีดี โดย
ไมโครคอนโทรลเลอร PIC16F877 สําหรับระบบเคเบิ้ลโทรทัศนทองถิ่น ในการวิจัยครั้งนี้ สามารถ
ศึกษาระบบการทํางาน เพ่ือนํามาออกแบบและสราง ตามลําดับขั้นตอนดังนี้ 
   1. ออกแบบบล็อกไดอะแกรมตามระบบการทํางาน 
   2. นําบล็อกไดอะแกรมมาออกแบบแผนผังวงจร 
   3. เลือกอุปกรณใสในผังวงจร 
   4. ออกแบบวงจรและโปรแกรมควบคุม 
   5. ออกแบบกลองและตูใสเครื่อง 
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1.2 กําหนดวัสดุ อุปกรณ เครื่องมือ ในการออกแบบและสรางเครื่องควบคุมเคร่ืองเลนดีวีดี 
โดยไมโครคอนโทรลเลอร PIC16F877 สําหรับระบบเคเบิ้ลโทรทัศนทองถ่ิน  
 การสรางเครื่องควบคุมเครื่องเลนดีวีดี โดยไมโครคอนโทรลเลอร PIC16F877 สําหรับ
ระบบเคเบิ้ลโทรทัศนทองถิ่น ครั้งนี้ ใชวัสดุ อุปกรณ และเครื่องมือตางๆโดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 1.2.1 วสัดุอุปกรณ ในการสรางเครื่องควบคุมเครื่องเลนดีวีดี โดยไมโครคอนโทรลเลอร 
PIC16F877 สําหรับระบบเคเบิ้ลโทรทัศนทองถิ่น  
   1. เครื่องเลน DVD AJ  รุน D-181E หรือชนิดที่มีคุณสมบัติคลายกัน 
   2. นาฬิกาตั้งเวลาเปด-ปดไดหลายโปรแกรม  
   3. Modulator ชนิด Single Side band ในระบบVHF ของบริษัท tafn 
   4. ตะกั่วบัดกรี ชนิดตะกั่ว 60: ดีบุก 40 มีไส ฟลักซ ชวยประสาน 
   5. แผนวงจรพิมพที่ออกแบบขนาด 18 x 24 Cm  
   6. กลองโลหะขนาด 18X44X28 เซนติเมตร 
   7. วงจรแหลงจายไฟกระแสตรงประกอบดวย 
       หมอแปลงไฟฟา ขนาด220/9 VAC จายกระแส 1 แอมปแปร จํานวน 1 ตัว 
     ไดโอด ซิลิคอนไดโอด  เบอร 1N4007    จํานวน 5 ตัว 
     ไอซีเรคกูเลเตอร  เบอร 7805    จํานวน 1 ตัว 
     ตัวเกบ็ประจุอิเล็กทรอไลติก 470 ไมโครฟาราด 16 โวลต  จํานวน 2 ตัว 
     ตัวเกบ็ประจุโพรลีโพไพรีน   0.1  ไมโครฟาราด 25 โวลต  จํานวน 2 ตัว 
     ฟวสพรอมขาแบบฝงปริ๊นซ   ขนาด 3 แอมปแปร220VAC  จํานวน 1 ตัว 
     สายไฟพรอมปลั๊กเสียบ ขนาด 15 แอมปแปร220VAC   จํานวน 1 เสน 
   8. วงจรตรวจจับแสงสถานะของสัญญาณเครื่องเลน DVD ประกอบดวย 
     ตัวตานทาน 3.3 กิโลโอหม ½ วัตต     จํานวน 8 ตัว 
     ตัวตานทานปรับคาได 50   กิโลโอหม(แบบเกือกมา)   จํานวน 8 ตัว 
     แอลดีอาร(LDR)       จํานวน 8 ตัว 
     ทรานซิสเตอร เบอร 2SC458 หรือเบอร 2N2222A   จํานวน 8 ตัว 
     รีเลยขนาด 12 โวลต 1 แอมแปร     จํานวน 8 ตัว 
     ไดโอดเปลงแสง LED สีแดง     จํานวน 8 ตัว 
   9. วงจรใชงานไมโครคอนโทรลเลอร PIC16F877 ประกอบดวย 
     ไมโครคอนโทรลเลอร PIC16F877 ของ MICROCHIP   จํานวน 1 ตัว 
     ตัวตานทาน 5 กิโลโอหม ½ วัตต     จํานวน 1 ตัว 
     ตัวตานทาน 330 โอหม ½ วัตต     จํานวน 8 ตัว  
     ตัวเกบ็ประจุโพรลีโพไพรีน   0.1  ไมโครฟาราด 25 โวลต  จํานวน 2 ตัว 
     ตัวเกบ็ประจุโพรลีโพไพรีน   22  พิกโกฟาราด 25 โวลต  จํานวน 2 ตัว 
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     คริสตอล   4  เมกกะเฮิทช     จํานวน 1 ตัว 
     สวิตช กดติด ปลอยดับ       จํานวน 1 ตัว 
   10. วงจรภาคแสดงผล 
      ไอซีCD 4511       จํานวน 1 ตัว 
     LED 7-Segment (Common Anod)    จํานวน 1 ตัว 
   11. วงจรควบคุมการทํางานแบบ ACTIVE “0” 
     ไอซี ULN 2003      จํานวน 3 ตัว 
      รีเลยฝงปร๊ินซ Relay1-8  =12V / 1A / 1 Contact  จํานวน 8 ตัว 
   12. วงจรตรวจจับสถานะการหยุดเลนชั่วคราวของเครือ่งเลน DVD ประกอบดวย 
     ตัวตานทาน 3.3 กิโลโอหม ½ วัตต     จํานวน 1 ตัว 
     ตัวตานทานปรับคาได 50   กิโลโอหม(แบบเกือกมา)   จํานวน 1 ตัว 
     แอลดีอาร(LDR)       จํานวน 1 ตัว 
     ทรานซิสเตอร เบอร 2SC458 หรือเบอร 2N2222A   จํานวน 1 ตัว 
     รีเลยขนาด 12 โวลต 2 แอมแปร 2 Contact   จํานวน 1 ตัว 
     ไดโอดเปลงแสง LED สีแดง     จํานวน 1 ตัว 
   13. วงจรตัดตอสัญญาณภาพและเสียงของสัญญาณเครื่องเลน DVD ประกอบดวย 
    ตัวตานทาน 270 โอหม ½ วัตต     จํานวน 1 ตัว 
    ตัวตานทาน 27 กิโลโอหม ½ วัตต    จํานวน 1 ตัว 
    ตัวตานทาน 68 กิโลโอหม ½ วัตต    จํานวน 1 ตัว 
    ทรานซิสเตอร เบอร 2SC458 หรือเบอร 2N2222A   จํานวน 1 ตัว 
    รีเลยขนาด 12 โวลต 2 แอมแปร 2 Contact   จํานวน 1 ตัว 
    ไดโอดเปลงแสง LED สีแดง     จํานวน 1 ตัว 
   14. วงจรสวิตชจายไฟ 220AC โดยตรงเพื่อการเปลี่ยนแผน 
    สวิตชทางเดียว       จํานวน 8 ตัว 
    กระบอกฟวสพรอมฟวสขนาด 1A      จํานวน 8 ตัว 
   15. วงจรสวิตชควบคุมสัญญาณออกที่ RF Modulator 
    สวิตชแบบ 2 ทาง 6 ขา 2 จังหวะ    จํานวน 8 ตัว 
   16. วงจรสวิตชควบคุมกําลงั(Power SW.) 
    สวิตชแบบ 2 ทาง 6 ขา 2 จังหวะมีหลอดแสงสวาง  จํานวน 1 ตัว 
   17. อุปกรณอ่ืนๆ 
    ขั้วตอขันนอตแบบติดปริ๊นซ      จํานวน 8 ตัว 
    Connecter 2 pin      จํานวน 8 ตัว 
    หัวตอ RS232       จํานวน 16 ชุด 
    สายนําสัญญาณ ชนิด 8 เสน มีชีลด    จํานวน 8 เสน 
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    สายนําสัญญาณคู ชนิดRCA    จํานวน 8 เสน 
    หัวตอสัญญาณคู ชนิดRCA    จํานวน 8 ชุด 
    ตูเร็คมาตรฐาน 19นิ้ว 12 ชัน้    จํานวน 1 ชุด 
 
 1.2.2 เครื่องมือในการสรางเครื่องควบคุมเคร่ืองเลนดีวีดี โดยไมโครคอนโทรลเลอร 
PIC16F877 สําหรับระบบเคเบิ้ลโทรทัศนทองถิ่น ประกอบดวย 
   1. ไขควงชนดิเปลี่ยนปลายได     จํานวน 1 ชุด 
   2. หัวแรงบัดกรีไฟฟาชนิดแช ปรับวตัตได ขนาด 30/150 วัตต จํานวน 1 ตัว 
   3. มัลติมิเตอรแบบดิจิตอล     จํานวน 1 ตัว 
   4. เครื่องรับโทรทัศน      จํานวน 1 เครื่อง 
   5. เครื่องโปรแกรมไมโครคอนโทรลเลอร PX-700 บริษัท inex  จํานวน 1 เครื่อง 
   6. เครื่องคอมพิวเตอรพรอมซอฟแวร    จํานวน 1 เครื่อง 
   7. สวานมือไฟฟา       จํานวน 1 ตัว 
   8. สวานมือเจาะแผนปริ๊นซ      จํานวน 1 ตัว 
   9. สวานมือจับไขควง      จํานวน 1 ตัว 
   10. ตะไบกลม        จํานวน 1 ตัว 
   11. ตะไบสามเหลี่ยม       จํานวน 1 ตัว 
   12. ตะไบทองแบน       จํานวน 1 ตัว 
   13. เลื่อยตดเหล็ก       จํานวน 1 ตัว 
   14. ที่ดูดตะกั่ว       จํานวน 1 ตัว 
   15. คีมจับใหญ       จํานวน 1 ตัว 
   16. คีมจับเล็ก       จํานวน 1 ตัว 
   17. คีมตัดใหญ       จํานวน 1 ตัว 
   18. คีมตัดเล็ก       จํานวน 1 ตัว 
   19. ไขควงชางนาฬิกา      จํานวน 1 ชุด 
 

2. ออกแบบวงจรและโปรแกรมควบคุมของเครื่องควบคุมเคร่ืองเลนดีวีดี โดย
ไมโครคอนโทรลเลอร PIC16F877 สําหรับระบบเคเบิ้ลโทรทัศนทองถิ่น 
 การออกแบบวงจรและโปรแกรมควบคุมของ เครื่องควบคุมเครื่องเลนดีวีดี โดยไมโครคอน 
โทรลเลอร PIC16F877 สําหรับระบบเคเบิ้ลโทรทัศนทองถิ่น ในการวิจัยครั้งนี้มี 5 สวน ดังนี้ 

สวนที่ 1 ออกแบบบล็อกไดอะแกรม 
สวนที่ 2 ออกแบบวงจรและสวนประกอบ 
สวนที่ 3 ออกแบบโปรแกรมควบคุม 
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สวนที่ 4 ออกแบบกลองควบคุมเครื่องเลนดีวีดี 
สวนที่ 5 ออกแบบตูแร็คใสอุปกรณทั้งหมด  

 
 2.1 การออกแบบบล็อกไดอะแกรม ของเครื่องควบคุมเคร่ืองเลนดีวีดี โดย
ไมโครคอนโทรลเลอร PIC16F877 สําหรับระบบเคเบิ้ลโทรทัศนทองถ่ิน มีดังนี้  
 ในบล็อกไดอะแกรมการทํางานของเครื่องควบคุมเครื่องเลนดีวีดี โดยไมโครคอนโทรลเลอร 
PIC16F877 สําหรับระบบเคเบิ้ลโทรทัศนทองถิ่น จะเริ่มตนดวย ภาค Clock  Program Control  
Timer ซึ่งมีนาฬิกาควบคุมสวิทชอุปกรณไฟฟาไดหลายโปรแกรม เริ่มทํางาน จึงมีแรงดันไฟฟา มาที่
ภาค Main Power Supply AC 220 V ซึ่งจะจายไฟเลีย้งวงจรทั้งหมด ทําใหภาค Microcontroller 
PIC16F877 เร่ิมทํางาน ตามลําดับที่ไดโปรแกรมไวในภาค Program  Mode  Control และมี
สัญญาณสงไปใหภาค Auto Cluper Driver และ ภาค Interface จะสงแรงดัน ใหกับภาค Selector 
Control Power Supply AC 220V Out  Put เพ่ือเลือกจายแรงดันไฟเลี้ยงใหเครือ่งเลน DVD ตามที ่
Microcontroller กําหนดคามา เม่ือเครื่องเลน DVD มีการเลนแผน จะมีสัญญาณ ออกมายังภาค 
Display ซึ่งจะเปนสัญญาณ ที่ใชในการตรวจจับใหกับภาค  Detect Display & Mode Control โดยที่
การทํางานของ Mode Control จะถูกกําหนดไวโดยผูใชงานเปนผูเลือก จากการกดสวิทช ซึ่งไดมี
การออกแบบไว 3 Mode  สัญญาณภาพและเสียง จะออกมาที่สาย AV  Out  Put และถูกแปลงเปน 
CATV System ดวยวงจร TV RF Modulator สงออกไปสูระบบ เคเบิ้ลโทรทศันทองถิ่น 
 

 
 

ภาพประกอบ 44 บล็อกไดอะแกรมตามระบบการทํางาน ของเครื่องควบคุมเครื่องเลนดีวีดี โดย   
      ไมโครคอนโทรลเลอร PIC16F877 สําหรับระบบเคเบิ้ลโทรทัศนทองถิ่น 
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 แผนผังวงจร การออกแบบแผนผังวงจรเครื่องควบคุมเคร่ืองเลนดีวีดี โดย                  
ไมโครคอนโทรลเลอร PIC16F877 สําหรับระบบเคเบิ้ลโทรทัศนทองถิ่นโดยออกแบบแผนผังวงจร มี
ลักษณะแผนผังวงจรเปนดังนี้ 

 

 
 

ภาพประกอบ 45 แผนผังวงจรเครื่องควบคุมเครื่องเลนดีวีดี โดยไมโครคอนโทรลเลอร PIC16F877  
      สําหรับระบบเคเบิ้ลโทรทัศนทองถิ่น 
 

 เม่ือไดแผนผังวงจรเครื่องควบคุมเคร่ืองเลนดีวีดี โดยไมโครคอนโทรลเลอร PIC16F877 
สําหรับระบบเคเบิ้ลโทรทัศนทองถิ่น จึงนํามาเขียนแผนรางดวยมือวงจรเครื่องควบคุมเครื่องเลนดีวีดี 
โดยไมโครคอนโทรลเลอร PIC16F877 สําหรับระบบเคเบิ้ลโทรทัศนทองถิ่น ดังนี้ 
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ภาพประกอบ 46 แผนรางดวยมือวงจรเครื่องควบคุมเคร่ืองเลนดีวีดี โดยไมโครคอนโทรลเลอร    
      PIC16F877 สําหรับระบบเคเบิล้โทรทัศนทองถิ่น 
 
 2.2 ออกแบบสวนประกอบของวงจร เครื่องควบคุมเครื่องเลนดีวีดี โดยไมโครคอน 
โทรลเลอร PIC16F877 สําหรับระบบเคเบิ้ลโทรทัศนทองถ่ิน 
 2.2.1 สวนประกอบของวงจร เครื่องควบคุมเครื่องเลนดีวีดี โดยไมโครคอนโทรล  
เลอร PIC16F877 สําหรับระบบเคเบิ้ลโทรทัศนทองถิ่น ในการวิจัยครั้งนี้มี ดังนี้ 
 1.นาฬิกาควบคุมเวลาใชชนิดจอ LCD มีหนากากพรอมทั้งชุด ปรับเปลี่ยน 
โปรแกรมไดงาย มีชุดรีเลยสวิตช 1 ตัว ไมตองจัดวงจรแหลงจายไฟ  
2.วงจรตรวจจบัสัญญาณ PLAY ใชแอลดีอารกับทรานซิสเตอร C458  
    3.วงจรไมโครคอนโทรลเลอรใช PIC16F877  
    4. วงจรควบคมุจายไฟ 220VAC ใหเครื่องเลนดีวีดี ใชไอซี ULN2003 รวม
กับเลย 12 โวลต 10 แอมแปร 5 ขา 1 หนาสัมผัส (RL12V10A_5P_NAIS)  
 5. วงจรควบคมุสวิตช PLAY/PAUSE ใชไอซี ULN2003 รวมกับรีเลย 12 โวลต 
3 แอมแปร 4 ขา 1 หนาสัมผัส (RL12V3A_4P_NAIS)  
 6. วงจรสวิตชตอสัญญาณภาพและเสียง จํานวน 8 ชุด รับสัญญาณ PLAYจาก
เครื่องเลนดีวดีี เครื่องที่ 1 ถึงเครื่องที่ 8  เพ่ือควบคุมใหรีเลยตอสัญญาณภาพและเสียงใหเฉพาะ
เครื่องที่มีการ PLAY นําสัญญาณเขาสูวงจร TV RF MODULATOR ใชแอลดีอารรวมกับวงจร 
ทรานซิสเตอร C222 และรีเลย 12 โวลต 5 แอมแปร 8 ขา 2 หนาสัมผัส  
 7. วงจรตรวจจับสัญญาณ PAUSE เพ่ือใหรีเลยใหตัดสัญญาณภาพและ 
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เสียงจากเครือ่งเลนดีวีดี เครื่องที่ 2 ถึงเครื่องที่ 8  ไมใหเขาไปรบกวนเครื่องเลนดีวีดี เครื่องที่ 1 
ใชอลดีอารรวมกับวงจรทรานซิสเตอร C222 และรีเลย 12 โวลต 5 แอมแปร 8 ขา 2 หนาสัมผัส  
 8. วงจรภาคแสดงผลหมายเลขเครื่องเลน ดีวีดี ใช IC CD4511 รวมกับ 
LED 7 Segment 1 หลัก  
 9. วงจรจายไฟกระแสตรงใชหมอแปลงขนาด 220VAC/12VAC/1A ตอกับ 
วงจรแปลงแรงดันเปนไฟกระแสตรง 12V เลี้ยงวงจรทรานซิสเตอรสวิตชขับรีเลยและใชไอซีควบคุม
แรงดันเบอร 7805 จัดไฟกระแสตรง 5V เลี้ยงภาคไมโครคอนโทรลเลอร 
 2.2.2 การเลือกอุปกรณเพื่อการออกแบบวงจรในผังวงจร เม่ือไดแผนผังวงจร  
และแผนรางดวยมือ วงจรเครื่องควบคุมเคร่ืองเลน ดีวดีี โดยการควบคุมดวยไมโครคอนโทรลเลอร
สําหรับระบบเคเบิ้ลโทรทัศนทองถิ่น จึงออกแบบบวงจรทีละสวนแลวนํามาประกอบกัน อยาง
เหมาะสม ทําใหมีลักษณะของวงจรและสงผลตอการเลอืกอุปกรณประกอบดังนี้ 
 1. การเลือกเครื่องเลนดีวีดี เลือกชนิดมีสวิตชเปด-ปดแบบกลไกมีภาคแสดงผลแบบ
ตัวเลข ซึ่งเปนระบบที่สามารถเลนแผนภาพไดทันทีที่มีกระแสไฟฟาเขาสูตวัเครื่อง โดยเลือกใช
เครื่องเลน ดีวดีี ในรุนที่มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ 
 

 
 

ภาพประกอบ 47 เครื่องเลน DVD 
 

   2. การเลือกนาฬิกาควบคุมเวลา ชนิดที่มีการควบคุมสวิตชเปด-ปด สําหรับ
ควบคุมอุปกรณไฟฟาไดหลายโปรแกรม และสามารถแสดง นาที ชั่วโมง วัน และสัปดาหได ใน
ทองตลาด มีใหเลือกใชหลายแบบ เลือกใช คือนาฬิกาควบคุมเวลา ชนิดที่มีการควบคุมสวิทชเปด-
ปด สําหรับควบคุมอุปกรณไฟฟาไดหลายโปรแกรม ชนิดมีจอแสดงผลแบบ LCD สามารถแสดง 
นาที ชั่วโมง วัน และสัปดาหได มีสวิตชควบคุมสวิทชเปด-ปด สําหรับควบคุมอุปกรณไฟฟา 1 ตัว    
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ภาพประกอบ 48 นาฬิกาชนิดมีสวิตช เปด-ปด สําหรับควบคุมอุปกรณไฟฟาไดหลายโปรแกรม 
 
  3. TV. RF MODULATOR เปนอุปกรณผสมสัญญาณภาพและเสียงใหอยูในรูปของ
สัญญาณโทรทัศน ไดเลือกใช TV. RF MODULATOR ในชื่อเรียก MOD SHIFT ซึ่งสามารถ
ปรับเปลี่ยนชองสัญญาณโทรทัศน ไดตั้งแต ชองที่ 2 ถึงชอง 69 ตั้งแตความถี่ 40 – 860 MHz ให
ความแรงของสัญญาณเอาทพุท 100 dB ปรับเกนความแรงของสัญญาณเอาทพุทได 0-20 dB  
มีภาคแสดงผลแบบ LED บอกชองสัญญาณ สงสัญญาณโทรทัศนออกในระบบ PAL-B  
 

 
 

ภาพประกอบ 49 TV. RF MODULATOR ในชื่อเรียก MOD SHIFT 
 

 ที่มา: WWW.MTEX.CO.TH(2555) 
 

  4. วงจรไมโครคอนโทรลเลอร ประยุกตใชไมโครคอนโทรลเลอร PIC16F877 มา
ควบคุมการทาํงานของเครื่องเลน ดีวีดี 
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ภาพประกอบ 50 วงจรใชงานไมโครคอนโทรลเลอร PIC16F877 

 
 4.1  กําหนดการใชงานไมโครคอนโทรลเลอร  PIC 16F877 
 กลุมการใชงานขาตางๆของ IC PIC 16F877 มีดังนี้ 

1. การ RESET ใชขา 1 (MCLR / VPP / THP)  
2. การเลือก MODE ใชขา 7 (RA5 / AN4 / SS) 
3. สวิตช ENTER ใชขา 6 (RA4 / TOCK I)   
4. สัญญาณนาฬิกา ใชขา 13 เขา/ ขา 14 ออก ความถี่ 4 MHz 

 5. กลุมรับสัญญาณอินพุท รับสัญญาณ PLAY จากเครื่องเลน DVD 1 – 8 
เขาสูวงจรตรวจจับแสงชนดิแอลดีอาร(LDR)รวมกับรีเลยเพ่ือใหทํางานแบบ ACTIVE “0” ดังนี้  
 ขา 15 รับสัญญาณ PLAY ที่ไดจากเครื่องเลน DVD 1 
 ขา 16 รับสัญญาณ PLAY ที่ไดจากเครื่องเลน DVD 2  

 ขา 17 รับสัญญาณ PLAY ที่ไดจากเครื่องเลน DVD 3 
 ขา 18 รับสัญญาณ PLAY ที่ไดจากเครื่องเลน DVD 4 
 ขา 23 รับสัญญาณ PLAY ที่ไดจากเครื่องเลน DVD 5 
 ขา 24 รับสัญญาณ PLAY ที่ไดจากเครื่องเลน DVD 6 
 ขา 25 รับสัญญาณ PLAY ที่ไดจากเครื่องเลน DVD 7 
 ขา 26 รับสัญญาณ PLAY ที่ไดจากเครื่องเลน DVD 8 

 4.2 กลุมจายสัญญาณควบคุมการจายไฟ 220VAC ใหเครื่อง DVD 1 – 8 ดังนี้ 
 ขา 39 ควบคุมรีเลยจายไฟ 220VAC ใหเครื่องเลน DVD 1 



 

 

                                                                                                                                          81
 

 

ขา 38 ควบคุมรีเลยจายไฟ 220VAC ใหเครื่องเลน DVD 2 
ขา 37 ควบคุมรีเลยจายไฟ 220VAC ใหเครื่องเลน DVD 3 
ขา 36 ควบคุมรีเลยจายไฟ 220VAC ใหเครื่องเลน DVD 4 
ขา 35 ควบคุมรีเลยจายไฟ 220VAC ใหเครื่องเลน DVD 5 
ขา 34 ควบคุมรีเลยจายไฟ 220VAC ใหเครื่องเลน DVD 6 
ขา 33 ควบคุมรีเลยจายไฟ 220VAC ใหเครื่องเลน DVD 7 
ขา 40 ควบคุมรีเลยจายไฟ 220VAC ใหเครื่องเลน DVD 8 

4.3 กลุมจายสัญญาณเอาทพุตใน MODE ที่ 3  ควบคุมรีเลย เพ่ือเปนสวิตช 
PLAY/PAUSEใหเครื่องเลน DVD 1 – 8 ดังนี้  

ขา 19 ควบคุมการ PLAY/PAUSEใหเครื่องเลน DVD 1 
ขา 30 ควบคุมการ PLAY/PAUSEใหเครื่องเลน DVD 2 
ขา 29 ควบคุมการ PLAY/PAUSEใหเครื่องเลน DVD 3 
ขา 28 ควบคุมการ PLAY/PAUSEใหเครื่องเลน DVD 4 
ขา 27 ควบคุมการ PLAY/PAUSEใหเครื่องเลน DVD 5 
ขา 22 ควบคุมการ PLAY/PAUSEใหเครื่องเลน DVD 6 
ขา 21 ควบคุมการ PLAY/PAUSEใหเครื่องเลน DVD 7 
ขา 20 ควบคุมการ PLAY/PAUSEใหเครื่องเลน DVD 8 

4.4 กลุมจายสัญญาณให LED แสดง MODE  
 ขา 8  แสดงผลการเลือกเลนดวย MODE 1  
 ขา 9  แสดงผลการเลือกเลนดวย MODE 2 
 ขา 10 แสดงผลการเลือกเลนดวย MODE 3 

4.5 กลุมแสดงผลบอกหมายเลขเครื่องเลน DVD ที่กําลังทํางานอยูในขณะนั้น 
 ขา 2 สัญญาณรหัส A  
 ขา 3 สัญญาณรหัส B  
 ขา 4 สัญญาณรหัส C  
 ขา 5 สัญญาณรหัส D  

4.6 กลุมไฟเลี้ยง 
 ขา 11,32 ไฟเลี้ยง +5V 
 ขา 12,31  ลงกราวด 

  

 5. วงจรตรวจจับแสงชนิดแอลดีอาร(LDR)รวมกับรีเลย ใชสําหรับตรวจจับสถานะของ
สัญญาณเครื่องเลน DVD ใชตรวจสอบสัญญาณ PLAY ที่ไดจากเครื่องเลนดีวีดี  
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ภาพประกอบ 51 วงจรตรวจจับสถานะของสัญญาณเครื่องเลน DVD 
 
  5.1 การทดสอบสัญญาณจากภาค DISPLAY ของเครื่องเลนดีวีดี  

 
 

ภาพประกอบ 52 LED DISPLAY ของเครื่องเลนดีวีดี AJ รุน D-181 E 
 

 จากการทดสอบ เพ่ือหาตําแหนงสัญญาณเพื่อนําไปเปนสัญญาณในการสั่งงาน 
ใหกับวงจรไมโครคอนโทรลเลอร  นั้นพบวา สัญญาณทีอ่อกมาจาก ไอซี SM1628C ซึ่งเปนไอซี
ภาคแสดงผลของเครื่องเลนดีวีดี AJ รุน D-181 E  ไมสามารถวัดคาแรงดันได และในการวัดยังทําให
เกิดการรบกวน ภาค LED DISPLAY จนไมแสดงผลออกมาอีกดวย จึงตรวจสอบแรงดันที่ขาของ 
LED DISPLAY โดยตรง พบวา มีแรงดันประมาณ 200 mV ซึ่งพอที่จะนําไปขับ LED วงจรตรวจจับ
แสงได เครื่องหมาย DVD ของ LED DISPLAY ตรงกบัขา 9 เครื่องหมาย CD ของ LED DISPLAY 
ตรงกับขา 10   เครื่องหมาย ► ของ LED DISPLAY ตรงกับขา 11  เครื่องหมาย ▐▐  ของ LED 
DISPLAY ตรงกับขา 12 และขาที ่1 เปนขารวมทางไฟลบ   
 6. วงจรอินเตอรเฟส เปนวงจรที่นํามาใชในการเชื่อมตอระหวาง วงจรไมโครคอนโทรล 
เลอร และในวงจรจายกําลังฟา ในการออกแบบครั้งนี้จะใชไอซี ULN2003 รับแรงดันจาก
ไมโครคอนโทรลเลอรเขามา และจายออกเปนแรงดันไฟตรง 12V ใหกับรีเลยควบคุมไฟ 220VAC   
 

  1   2    3   4    5   6   7    8   9   10  11  12  
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ภาพประกอบ 53 ดานสัญญาณออกจากวงจรไมโครคอนโทรลเลอร 

 
 

ภาพประกอบ 54 ไอซี ULN2003 รับแรงดันจากไมโครคอนโทรลเลอร จายไฟออก +12V 
 

 
 

ภาพประกอบ 55 วงจรรีเลยควบคุมไฟ 220VAC จายใหเครื่องเลน DVD    
 

 7. การปองกันสัญญาณรบกวนกันในโหมด3 
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ภาพประกอบ 56  ไดอะแกรมการปองกันสัญญาณรบกวนกันในโหมด 3 
 

 เน่ืองจากในโหมดที่ 3 เครื่องเลนดีวีดี จะมีการทํางานพรอมกัน 2 เครื่อง ทําใหเกิดการ
รบกวนกันของสัญญาณ ภาพและสัญญาณเสียง ซึ่งจะทําให ที่ระบบ CATV จะปรากฏเปนภาพ 
ขาว-ดําลมสะบัดไปมาและเสียงจะไมมีออกมา จึงตองแกไขดวยการ สรางวงจรตรวจจับสัญญาณ  ▐▐ 
โดยใชวงจรตรวจจับดวยแสงจาก LED ทํางานรวมกับ LDR และวงจรขับรีเลย เลือกใชรีเลย ชนิด 
คอนแทคคูในการตัดตอสัญญาณ ภาพและสัญญาณเสียง  

 

มีสัญญาณ ►

วงจร TV MODULAOR

วงจรตรวจจับ
สัญญาณ ▐▐  และ ► 

เครื่องเลน DVD 2-8
เครื่องเลน DVD 1 

มีสัญญาณ ▐▐   

ตัดสัญญาณ ภาพและเสียง

วงจรตอสัญญาณ ภาพและเสียง

เขาสูระบบ CATV       TV 

  วงจรตรวจจับ 
สัญญาณ ► 

วงจรตอสัญญาณ ภาพและเสียง
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ภาพประกอบ 57 วงจรตรวจจับแสงจากสัญญาณ PAUSE  
 
 เม่ือมีสัญญาณคําสั่ง ใหเครื่องเลน DVD หยุดเลนชั่วคราว(PAUSE) เน่ืองมาจากการ
ทํางานในโหมดที่ 3 จะทําใหเกิดสัญญาณภาพและเสียง ออกมาจากเครื่องเลน DVD ซ้ําซอนกันเกิน 
1แหลง ผลที่ออกมาจะทําใหสัญญาณภาพไมสามารถปรากฏออกมาได เน่ืองจากความถี่จาก
สัญญาณภาพที่ไดจากเครื่องที่กําลังเลนอยูในปจจุบัน ไดออกมาเปนภาพนิ่ง และยังมีสัญญาณภาพ
ที่ไดจากเครื่องเลน DVD เครื่องที่ 1 ก็ถูกจายออกมาซอนทับกัน สัญญาณทั้ง 2 แหลงจึงเกิดการ
หักลางกันจนทําใหไมปรากฏภาพออกมา จึงตองทําการปองกัน การซอนทับกันของสัญญาณ ดวย
การใหวงจรตรวจจับแสงรวมกับวงจรรีเลยควบคุมสวิตช เพ่ือเลือกสัญญาณภาพเมื่อมีสภาวะ 
PAUSE จะมีแรงดันไฟมาขับ LED ใหสวาง แสงที่ไดจะถูกตรวจจับดวย LDR โดยแสงสวางที่ไดจะ
ทําให LDR มีคาความตานทานต่ําลงทําใหมีกระแสไฟฟาไหลเขาไปไบอัสใหขาเบส ของ
ทรานซิสเตอร Q1 จึงทําใหกระแสไฟหลักสามารถไหลผาน จากขา C ไปลงกราวดที่ขา อีมิตเตอร
ของทรานซิสเตอร Q1 ไดทําใหเกิดกระแสฟาไหลผานขดลวดในตัวรีเลยดวย รีเลยจึงทํางาน โดยตัด
สัญญาณที่ผานหนาคอนแทครีเลยซึ่งปกติจะตออยูกับสัญญาณภาพและเสียงจากเครื่องเลน DVD 
เครื่องที่ 1 ถึงเครื่องที่ 8 มาเปน สัญญาณภาพและเสียงที่ไดจากเครื่องเลน DVD 1 เพียงเครื่องเดียว 
ทําใหปญหาที่เกิดจากการซอนทับกันจากสัญญาณ 2 แหลงหมดไป เม่ือการเลนจากเครื่องเลน DVD 
1 สิ้นสุดลงก็จะไดสัญญาณมาสั่งใหยกเลิกการหยุดเลนชั่วคราว(PAUSE) ทําใหเครื่องเลน DVD ที่
ถูกคําสั่ง หยุดเลนชั่วคราว(PAUSE) กลับไปเลนตอ(PLAY) จนจบแผน และเขาสูการทํางานในคําสั่ง
ตอไป  
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ภาพประกอบ 58 วงจรเครือ่งควบคุมเครือ่งเลนดีวีดี โดยไมโครคอนโทรลเลอร  
      PIC16F877 สําหรับระบบเคเบิล้โทรทัศนทองถิ่น 
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ภาพประกอบ 59 แผนวงจรพิมพเครื่องควบคุมเคร่ืองเลนดีวีดี โดยไมโครคอนโทรลเลอร  
      PIC16F877 สําหรับระบบเคเบิล้โทรทัศนทองถิ่น 

                
 

ภาพประกอบ 60 การจัดอุปกรณลงแผนวงจรพิมพเครื่องควบคุมเครือ่งเลนดีวีดี โดย 
      ไมโครคอนโทรลเลอร PIC16F877 สําหรับระบบเคเบิ้ลโทรทัศนทองถิ่น 

 

            
 

ภาพประกอบ 61 แผนวงจรพิมพดานบน ของเครื่องควบคุมเครื่องเลนดีวีดี โดย 
      ไมโครคอนโทรลเลอร PIC16F877 สําหรับระบบเคเบิ้ลโทรทัศนทองถิ่น 
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 2.3 ออกแบบโปรแกรมควบคุม เครื่องควบคุมเครือ่งเลนดีวีดี โดย                           
ไมโครคอนโทรล เลอร PIC16F877 สําหรับระบบเคเบิ้ลโทรทัศนทองถ่ิน 

2.3.1 เงื่อนไขการทํางาน โหมด 1 
เร่ิมการทํางาน 
1. รีเลยนาฬิกาสั่ง “ON” จายไฟเลี้ยงเขาเครื่อง 
2. จายไฟเลี้ยงให ไอซี ไมโครคอนโทรลเลอร 
3. ใหรีเลยDVD PLAYER 1 “ON” จายไฟ AC220V ให เครื่องเลน DVD1 
4. DVD PLAYER 1 “PLAY” 
5. DVD PLAYER “PLAY” จบแผน  
6. ไดสัญญาณ  “OFF” หยุดจายไฟ AC220V ให DVD PLAYER 1  
7. ไมโครคอนโทรลเลอรสงสัญญาณ ใหรีเลย DVD PLAYER 2 “ON”  
8. จายไฟ AC220V ให DVD PLAYER 2 “PLAY” 
9. DVD PLAYER 2 “PLAY” จบแผน 
10. ไดสัญญาณ “OFF”หยุดจายไฟ AC220V ให DVD PLAYER 2 
11. ไมโครคอนโทรลเลอรสงสัญญาณ  ใหรีเลย DVD PLAYER 3 “ON”  
12. จายไฟ AC220V ให DVD PLAYER 3 “PLAY” 
13. DVD PLAYER 3 “PLAY” จบแผน  
14. ไดสัญญาณ  “OFF” หยุดจายไฟ AC220V ให DVD PLAYER 3  
15. ไมโครคอนโทรลเลอรสงสัญญาณ ใหรีเลย DVD PLAYER 4 “ON”  
16. จายไฟ AC220V ให DVD PLAYER 4 “PLAY” 
17. DVD PLAYER 4 “PLAY” จบแผน 
18. ไดสัญญาณ  “OFF” หยุดจายไฟ AC220V ให DVD PLAYER 4  
19. ไมโครคอนโทรลเลอรสงสัญญาณ ใหรีเลย DVD PLAYER 5 “ON”  
20. จายไฟ AC220V ให DVD PLAYER 5 “PLAY” 
21. DVD PLAYER 5 “PLAY” จบแผน 
22. ไดสัญญาณ  “OFF” หยุดจายไฟ AC220V ให DVD PLAYER 5  
23. ไมโครคอนโทรลเลอรสงสัญญาณ ใหรีเลย DVD PLAYER 6 “ON”  
24. จายไฟ AC220V ให DVD PLAYER 6 “PLAY” 
25. DVD PLAYER 6 “PLAY” จบแผน 
26. ไดสัญญาณ  “OFF” หยุดจายไฟ AC220V ให DVD PLAYER 6  
27. ไมโครคอนโทรลเลอรสงสัญญาณ ใหรีเลย DVD PLAYER 7 “ON”  
28. จายไฟ AC220V ให DVD PLAYER 7 “PLAY” 
29. DVD PLAYER 7 “PLAY” จบแผน 
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30. ไดสัญญาณ  “OFF” หยุดจายไฟ AC220V ให DVD PLAYER 7  
31. ไมโครคอนโทรลเลอรสงสัญญาณ ใหรีเลย DVD PLAYER 8 “ON”  
32. จายไฟ AC220V ให DVD PLAYER 8 “PLAY” 
33. DVD PLAYER 8 “PLAY” จบแผน 
34. ไดสัญญาณ  “OFF” หยุดจายไฟ AC220V ให DVD PLAYER 8  
35. ไมโครคอนโทรลเลอรสงสัญญาณ ใหรีเลย DVD PLAYER 1 “ON”  
36. จายไฟ AC220V ให DVD PLAYER 1 “PLAY” 
37. DVD PLAYER 1 “PLAY” จบแผน 
38. เริ่มการทํางานตอเน่ืองรอบตอไป(จนกวานาฬิกาสั่ง “OFF”ใหหยุดจายไฟ 

หรือสั่งหยุดดวยมือ ) 
 

 ไดอะแกรมของโปรแกรม Mode 1 

 
 

ภาพประกอบ 62  ผังโปรแกรมลําดับการเลนแผนของเครื่องเลนดีวดีี ในโหมดที่ 1   
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 การทํางานของ โหมด 1 ในโหมดนี้ จะกําหนดโปรแกรมการทํางาน ใหเร่ิมเลนแผนวีซีดีใน
เครื่องเลนดีวีดีเครื่อง ที่ 1 ตอเนื่องไปจนถึง แผนวีซีดีในเครื่องเลนดีวีดี เครื่องที่ 8 แลววนกลับมา
เลน แผนวีซีดีในเครื่องเลนดีวีดี เครื่อง ที่ 1 จะครบ1 รอบการทํางาน จนกวาหมดเวลาที่ตั้งไว หรือ
ปดสวิตชระบบควบคุมทั้งหมด 

 
 2.3.2 เงื่อนไขการทํางาน โหมด 2 

เร่ิมการทํางาน 
1. รีเลยนาฬิกาสั่ง “ON” จายไฟเลี้ยงเขาเครื่อง 
2. จายไฟเลี้ยงให ไอซี ไมโครคอนโทรลเลอร 
3. ใหรีเลยDVD PLAYER 1 “ON” จายไฟ AC220V ให เครื่องเลน DVD1 
4. DVD PLAYER 1 “PLAY” 
5. DVD PLAYER “PLAY” จบแผน  
6. ไดสัญญาณ  “OFF” หยุดจายไฟ AC220V ให DVD PLAYER 1  
7. ไมโครคอนโทรลเลอรสงสัญญาณ ใหรีเลย DVD PLAYER 2 “ON”  
8. จายไฟ AC220V ให DVD PLAYER 2 “PLAY” 
9. VCD PLAYER 2 “PLAY” จบแผน 
10. ไดสัญญาณ “OFF”หยุดจายไฟ AC220V ให DVD PLAYER 2 
11. ไมโครคอนโทรลเลอรสงสัญญาณ  ใหรีเลย DVD PLAYER 1 “ON”  
12. จายไฟ AC220V ให DVD PLAYER 1 “PLAY” 
13. DVD PLAYER 1 “PLAY” จบแผน  
14. ไดสัญญาณ  “OFF” หยุดจายไฟ AC220V ให DVD PLAYER 1  
15. ไมโครคอนโทรลเลอรสงสัญญาณ ใหรีเลย DVD PLAYER 3 “ON”  
16. จายไฟ AC220V ให DVD PLAYER 3 “PLAY” 
17. DVD PLAYER 3 “PLAY” จบแผน 
18. ไดสัญญาณ  “OFF” หยุดจายไฟ AC220V ให DVD PLAYER 3  
19. ไมโครคอนโทรลเลอรสงสัญญาณ ใหรีเลย DVD PLAYER 1 “ON”  
20. จายไฟ AC220V ให DVD PLAYER 1 “PLAY” 
21. DVD PLAYER 1 “PLAY” จบแผน 
22. ไดสัญญาณ  “OFF” หยุดจายไฟ AC220V ให DVD PLAYER 1  
23. ไมโครคอนโทรลเลอรสงสัญญาณ ใหรีเลย DVD PLAYER 4 “ON”  
24. จายไฟ AC220V ให DVD PLAYER 4 “PLAY” 
25. DVD PLAYER 4 “PLAY” จบแผน 
26. ไดสัญญาณ  “OFF” หยุดจายไฟ AC220V ให DVD PLAYER 4  
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27. ไมโครคอนโทรลเลอรสงสัญญาณ ใหรีเลย DVD PLAYER 1 “ON”  
28. จายไฟ AC220V ให DVD PLAYER 1 “PLAY” 
29. DVD PLAYER 1 “PLAY” จบแผน 
30. ไดสัญญาณ  “OFF” หยุดจายไฟ AC220V ให DVD PLAYER 1  
31. ไมโครคอนโทรลเลอรสงสัญญาณ ใหรีเลย DVD PLAYER 5 “ON”  
32. จายไฟ AC220V ให DVD PLAYER 5 “PLAY” 
33. DVD PLAYER 5 “PLAY” จบแผน 
34. ไดสัญญาณ  “OFF” หยุดจายไฟ AC220V ให DVD PLAYER 5 
35. ไมโครคอนโทรลเลอรสงสัญญาณ ใหรีเลย DVD PLAYER 1 “ON”  
36. จายไฟ AC220V ให DVD PLAYER 1 “PLAY” 
37. DVD PLAYER 1 “PLAY” จบแผน 
38. ไดสัญญาณ  “OFF” หยุดจายไฟ AC220V ให DVD PLAYER 1  
39. ไมโครคอนโทรลเลอรสงสัญญาณ ใหรีเลย DVD PLAYER 6 “ON”  
40. จายไฟ AC220V ให DVD PLAYER 6 “PLAY” 
41. DVD PLAYER 6 “PLAY” จบแผน 
42. ไดสัญญาณ  “OFF” หยุดจายไฟ AC220V ให DVD PLAYER 6 
43. ไมโครคอนโทรลเลอรสงสัญญาณ ใหรีเลย DVD PLAYER 1 “ON”  
44. จายไฟ AC220V ให DVD PLAYER 1 “PLAY” 
45. DVD PLAYER 1 “PLAY” จบแผน 
46. ไดสัญญาณ  “OFF” หยุดจายไฟ AC220V ให DVD PLAYER 1  
47. ไมโครคอนโทรลเลอรสงสัญญาณ ใหรีเลย DVD PLAYER 7 “ON”  
48. จายไฟ AC220V ให DVD PLAYER 7 “PLAY” 
49. DVD PLAYER 7 “PLAY” จบแผน 
50. ไดสัญญาณ  “OFF” หยุดจายไฟ AC220V ให DVD PLAYER 7 
51. ไมโครคอนโทรลเลอรสงสัญญาณ ใหรีเลย DVD PLAYER 8 “ON”  
52. จายไฟ AC220V ให DVD PLAYER 8 “PLAY” 
53. DVD PLAYER 8 “PLAY” จบแผน 
54. ไดสัญญาณ  “OFF” หยุดจายไฟ AC220V ให DVD PLAYER 8  
55. ไมโครคอนโทรลเลอรสงสัญญาณ ใหรีเลย DVD PLAYER 1 “ON”  
56. จายไฟ AC220V ให DVD PLAYER 1 “PLAY” 
57. DVD PLAYER 1 “PLAY” จบแผน 
58. เร่ิมการทํางานตอเนื่องรอบตอไป(จนกวานาฬิกาสั่ง “OFF”ใหหยุดจายไฟ หรือ
สั่งหยุดดวยมือ ) 
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       ไดอะแกรมของโปรแกรม Mode 2       
 

 
 

ภาพประกอบ 63  ผังโปรแกรมลําดับการเลนแผนของเครื่องเลนดีวดีี ในโหมดที่ 2 
 

 การทํางานของ โหมด 2 ในโหมดนี้จะกําหนดโปรแกรมการทํางานใหเลนแผน โฆษณา
กอนที่จะเลนแผนภาพยนตรทุกแผน เม่ือเลนแผนวีซดีีในเครื่อง ที่ 1 จนจบแผนแลวก็จะไปเลน แผน
วีซีดีในเครื่องเลนวีซีดีเครื่องที่ 2 เม่ือจบแผนที่ 2 จะกลับมาเลนแผนวีซีดีในเครื่อง ที่ 1 จนจบแผน 
แลวจึงมาเลนแผนวีซีดีในเครื่อง ที่ 3 รอบการทํางานจะตอเน่ืองกันไปจนถึง แผนวีซีดีในเครื่องที่ 8 
จะครบรอบการทํางาน แลววนกลบัมาเลน แผนวีซีดีในเครื่อง ที่ 1 จนกวาหมดเวลาที่ตั้งไว หรอืปด
สวิตชเครื่อง 
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 2.3.3 เงื่อนไขการทํางาน โหมด 3 
เร่ิมการทํางาน 
1. รีเลยนาฬิกาสั่ง “ON” จายไฟเลี้ยงเขาเครื่อง 
2. จายไฟเลี้ยงให ไอซี ไมโครคอนโทรลเลอร 
3. ใหรีเลยDVD PLAYER 1 “ON” จายไฟ AC220V ให เครื่องเลน DVD1 
4. DVD PLAYER 1 “PLAY” 
5. DVD PLAYER “PLAY” จบแผน  
6. ไดสัญญาณ  “OFF” หยุดจายไฟ AC220V ให DVD PLAYER 1  
7. ไมโครคอนโทรลเลอรสงสัญญาณ ใหรีเลย DVD PLAYER 2 “ON”  
8. จายไฟ AC220V ให DVD PLAYER 2 “PLAY” 
9. นับเวลาให DVD PLAYER 2 “PLAY” แผนDVD 60 นาที  
10. ไมโครคอนโทรลเลอรสั่งให DVD PLAYER 2 หยุดเลนชั่วคราว 
11. ใหรีเลยDVD PLAYER 1 “ON” จายไฟ AC220V ให เครื่องเลน DVD1 
12. DVD PLAYER 1 “PLAY” 
13. DVD PLAYER 1 “PLAY” จบแผน  
10. ไมโครคอนโทรลเลอรสั่งให DVD PLAYER 2 เลนแผน DVD ตอจนจบ 
11. ไดสัญญาณ  “OFF” หยุดจายไฟ AC220V ให DVD PLAYER 2 
12. ใหรีเลยDVD PLAYER 1 “ON” จายไฟ AC220V ให เครื่องเลน DVD1 
13. DVD PLAYER 1 “PLAY” 
14. DVD PLAYER “PLAY” จบแผน  
15. ไดสัญญาณ  “OFF” หยุดจายไฟ AC220V ให DVD PLAYER 1  
16. ไมโครคอนโทรลเลอรสงสัญญาณ ใหรีเลย DVD PLAYER 3 “ON”  
17. จายไฟ AC220V ให DVD PLAYER 3 “PLAY” 
18. นับเวลาให DVD PLAYER 3 “PLAY” แผน DVD 60 นาที  
19. ไมโครคอนโทรลเลอรสั่ง ให DVD PLAYER 3 หยุดเลนชั่วคราว 
20. ใหรีเลยDVD PLAYER 1 “ON” จายไฟ AC220V ให เครื่องเลน DVD1 
21. DVD PLAYER 1 “PLAY” 
22. DVD PLAYER 1 “PLAY” จบแผน  
23. ไมโครคอนโทรลเลอรสั่งให DVD PLAYER 3 เลนแผน DVD ตอจนจบ 
24. ไดสัญญาณ  “OFF” หยุดจายไฟ AC220V ให DVD PLAYER 3 
25. ใหรีเลยDVD PLAYER 1 “ON” จายไฟ AC220V ให เครื่องเลน DVD1 
26. DVD PLAYER 1 “PLAY” 
27. DVD PLAYER “PLAY” จบแผน  
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28. ไดสัญญาณ  “OFF” หยุดจายไฟ AC220V ให DVD PLAYER 1  
29. ไมโครคอนโทรลเลอรสงสัญญาณ ใหรีเลย DVD PLAYER 4 “ON”  
30. จายไฟ AC220V ให DVD PLAYER 4 “PLAY” 
31. นับเวลาให DVD PLAYER 4 “PLAY” แผน DVD 60 นาที  
32. ไมโครคอนโทรลเลอรสั่งให DVD PLAYER 4 หยุดการเลนชั่วคราว 
33. ใหรีเลยDVD PLAYER 1 “ON” จายไฟ AC220V ให เครื่องเลน DVD1 
34. DVD PLAYER 1 “PLAY” 
35. DVD PLAYER 1 “PLAY” จบแผน  
36. ไมโครคอนโทรลเลอรสั่งให DVD PLAYER 4 เลนแผน DVD ตอจนจบ 
37. ไดสัญญาณ  “OFF” หยุดจายไฟ AC220V ให DVD PLAYER 4  
38. ใหรีเลยDVD PLAYER 1 “ON” จายไฟ AC220V ให เครื่องเลน DVD1 
39. DVD PLAYER 1 “PLAY” 
40. DVD PLAYER “PLAY” จบแผน  
41. ไดสัญญาณ  “OFF” หยุดจายไฟ AC220V ให DVD PLAYER 1  
42. ไมโครคอนโทรลเลอรสงสัญญาณ ใหรีเลย DVD PLAYER 5 “ON”  
43. จายไฟ AC220V ให DVD PLAYER 5 “PLAY” 
44. นับเวลาให DVD PLAYER 5 “PLAY” แผน DVD 60 นาที  
45. ไมโครคอนโทรลเลอรสั่งให DVD PLAYER 3 หยุดเลนชั่วคราว 
46. ใหรีเลยDVD PLAYER 1 “ON” จายไฟ AC220V ให เครื่องเลน DVD1 
47. DVD PLAYER 1 “PLAY” 
48. DVD PLAYER 1 “PLAY” จบแผน  
49. ไมโครคอนโทรลเลอรสั่งให DVD PLAYER 5 เลนแผน DVD ตอจนจบ 
50. ไดสัญญาณ  “OFF” หยุดจายไฟ AC220V ให DVD PLAYER 5 
51. ใหรีเลยDVD PLAYER 1 “ON” จายไฟ AC220V ให เครื่องเลน DVD1 
52. DVD PLAYER 1 “PLAY” 
53. DVD PLAYER “PLAY” จบแผน  
54. ไดสัญญาณ  “OFF” หยุดจายไฟ AC220V ให DVD PLAYER 1  
55. ไมโครคอนโทรลเลอรสงสัญญาณ ใหรีเลย DVD PLAYER 6 “ON”  
56. จายไฟ AC220V ให DVD PLAYER 6 “PLAY” 
57. นับเวลาให DVD PLAYER 6 “PLAY” แผน DVD 60 นาที  
58. ไมโครคอนโทรลเลอรสั่งให DVD PLAYER 6 หยุดการเลนชั่วคราว 
59. ใหรีเลยDVD PLAYER 1 “ON” จายไฟ AC220V ให เครื่องเลน DVD1 
60. DVD PLAYER 1 “PLAY” 
61. DVD PLAYER 1 “PLAY” จบแผน  
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62. ไมโครคอนโทรลเลอรสั่งให DVD PLAYER 6 เลนแผน DVD ตอจนจบ 
63. ไดสัญญาณ  “OFF” หยุดจายไฟ AC220V ให DVD PLAYER 6 
64. ใหรีเลยDVD PLAYER 1 “ON” จายไฟ AC220V ให เครื่องเลน DVD1 
65. DVD PLAYER 1 “PLAY” 
66. DVD PLAYER “PLAY” จบแผน  
67. ไดสัญญาณ  “OFF” หยุดจายไฟ AC220V ให DVD PLAYER 1  
68. ไมโครคอนโทรลเลอรสงสัญญาณ ใหรีเลย DVD PLAYER 7 “ON”  
69. จายไฟ AC220V ให DVD PLAYER 7 “PLAY” 
70. นับเวลาให DVD PLAYER 7 “PLAY” แผน DVD 60 นาที  
71. ไมโครคอนโทรลเลอรสั่งให DVD PLAYER 7 หยุดการเลนชั่วคราว 
72. ใหรีเลยDVD PLAYER 1 “ON” จายไฟ AC220V ให เครื่องเลน DVD1 
73. DVD PLAYER 1 “PLAY” 
74. DVD PLAYER 1 “PLAY” จบแผน  
75. ไมโครคอนโทรลเลอรสั่งให DVD PLAYER 7 เลนแผน DVD ตอจนจบ 
76. ไดสัญญาณ  “OFF” หยุดจายไฟ AC220V ให DVD PLAYER 7 
77. ใหรีเลยDVD PLAYER 1 “ON” จายไฟ AC220V ให เครื่องเลน DVD1 
78. DVD PLAYER 1 “PLAY” 
79. DVD PLAYER “PLAY” จบแผน  
80. ไดสัญญาณ  “OFF” หยุดจายไฟ AC220V ให DVD PLAYER 1  
81. ไมโครคอนโทรลเลอรสงสัญญาณ ใหรีเลย DVD PLAYER 8 “ON”  
82. จายไฟ AC220V ให DVD PLAYER 8 “PLAY” 
83. นับเวลาให DVD PLAYER 3 “PLAY” แผน DVD 60 นาที  
84. ไมโครคอนโทรลเลอรสั่งให DVD PLAYER 8 หยุดการเลนชั่วคราว 
85. ใหรีเลยDVD PLAYER 1 “ON” จายไฟ AC220V ให เครื่องเลน DVD1 
86. DVD PLAYER 1 “PLAY” 
87. DVD PLAYER 1 “PLAY” จบแผน  
88. ไมโครคอนโทรลเลอรสั่งให DVD PLAYER 8 เลนแผน DVD ตอจนจบ 
89. ไดสัญญาณ  “OFF” หยุดจายไฟ AC220V ให DVD PLAYER 8 
90. เร่ิมการทํางานตอเนื่องรอบตอไป(จนกวานาฬิกาสั่ง “OFF”ใหหยุดจายไฟ หรือ
สั่งหยุดดวยมือ ) 
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              ไดอะแกรมของโปรแกรม Mode 3    

 

 
 

ภาพประกอบ 64  ผังโปรแกรมลําดับการเลนแผนของเครื่องเลนดีวดีี ในโหมดที่ 3 
 

 การทํางาน ของโหมด 3 สําหรับแผน ดีวีดี มี 1 โหมด กําหนดใหมีเครื่องเลนแผน วีซีดี
โฆษณาสินคาที่ตองกลับมาเลน ซ้ําทุกครั้งกอนเลนแผนดีวีดีบันเทิงทุกแผน ใชวงจรไมโครคอน  
โทรลเลอรจับเวลา 60 นาทีแลวสั่งใหเครื่องเลนแผนดีวีดีบันเทิงหยุดเลนชั่วคราว(▐▐ ) เพ่ือสั่งให
เครื่อง เลนแผน วีซีดีโฆษณาสินคาเลนแผนจนจบ จึงจะใหเครื่องเลนแผนดีวีดีบันเทิงเลนตอจนจบ
แผน (►)แลวสั่งใหเครื่องเลนแผน วีซีดีโฆษณาสินคาเลนแผนจนจบอีกครั้ง จึงใหเครื่องเลนแผนดีวี
ดีบันเทิงเคร่ืองตอไปเร่ิมเลนตามลําดับ จนไปสิ้นสุดที่เครื่องเลนแผน วีซีดีเครื่องสุดทายเปน 1 รอบ
การทํางาน 
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 2.4 ออกแบบกลองเครื่องควบคุมเครื่องเลนดีวีดี โดยไมโครคอนโทรลเลอร 
PIC16F877 สําหรับระบบเคเบิ้ลโทรทัศนทองถ่ินประกอบดวย 
  2.4.1 การออกแบบดานหนากลองเครื่องควบคุมเครื่องเลนดีวีดี  โดย
ไมโครคอนโทรลเลอร PIC16F877 สําหรับระบบเคเบิ้ลโทรทัศนทองถิ่น เปนสวนที่มีสวิตชควบคุม
และการแสดงผลประกอบกันในกลองโลหะที่แข็งแรงมีสวนสําคัญภายนอก 11 สวน ดังนี้ 
 

 1. CLOCK CONTROL นาฬิกาตั้งเวลาโปรแกรมการเปด-ปดระบบ  
-จัดวางนาฬิกาควบคุมเวลา ตอจากตําแหนงสวิตช POWER 

 2. สวิตช POWER เปด-ปดมีหลอดแบบนีออนแสดงสถานะในตัวสวิทช 
-จัดวางตําแหนงสวิตช POWER ไวดานขวามือของกลองควบคุม 

 3. สวิตช MODE สําหรับเลือกโหมดการทํางาน 
-จัดวางสวิตช โหมดการเลน ตอจากภาคแสดงหมายเลขเครื่องDVD 

 4. สวิตช RESET สําหรับยกเลิกการทํางานของโหมด ที่ไดเลือกไวกอนหนานี้  
-จัดวางสวิตช RESET ตอจาก สวิตช MODE  

 5. สวิตช ENTER สําหรับกดใหเริ่มตนการทํางานในโหมดที่เลือก 
 -จัดวางสวิตช ENTER ตอจาก สวิตช RESET  

 6. สวิตช SWITCH  FOR CHANGERS DISK เพ่ือการเปลี่ยนแผนดิสก 
-จัดวางสวิตช SWITCH  FOR CHANGERS DISK อยูใตLED 8 ดวง  

 7. LED 3 ดวงแสดงสถานะการทํางาน จะติดสวางตามโหมดที่เลือก  
-จัดวาง LED แสดงโหมดการเลนอยูเหนือสวิตช MODE, RESET,ENTER 

 8. LED 7 SEGMANT ภาคแสดงการเลนเครื่องDVD  
-จัดวางภาคแสดงการเลนเครื่องDVD ไวตอจาก CLOCK CONTROL 

 9. LED 8 ดวงเพื่อบอกการกดสวิตช SWITCH  FOR CHANGERS DISK  
-จัดวาง LED แสดงการกดอยูเหนือ SWITCH  FOR CHANGERS DISK 

 10. CATV CH OUT PUT เปนหนากากเครื่อง TV.RF.MODULATOR  
-จัดวางตําแหนงหนากาก CATV CH OUT PUT อยูใต สวิตชโหมดการเลน 

 11. ปลั๊ก TV. RF. TEST  ใชทดสอบชองโทรทัศนที่สงออก 
-จัดวางตําแหนง TV.RF. OUT PUT ไวใตตําแหนงสวิตช POWER 
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ภาพประกอบ 65 ดานหนาเครื่องควบคุมเคร่ืองเลนดีวีดี โดยไมโครคอนโทรลเลอร  
      PIC16F877 สําหรับระบบเคเบิล้โทรทัศนทองถิ่น 
 

  2.4.2 การออกแบบดานหลังกลอง ของเครื่องควบคุมเครื่องเลนดีวีดี โดย
ไมโครคอนโทรลเลอร PIC16F877 สําหรับระบบเคเบิ้ลโทรทศันทองถิ่น เปนสวนจายไฟฟาและรับ
สัญญาณประกอบกันในกลองโลหะที่แข็งแรงมีสวนสําคญัภายนอก 8 สวน ดังนี้ 
 

1. DETECT DVD 1-8 เปนเตารับปลั๊ก RS232 จากเครื่องเลนดีวีดีทัง้ 8 เครื่อง 
    -วางตําแหนงเรียงตามเตารับ 220V AC TO DVD PLAYER แตละเครื่อง 
2. 220V AC TO DVD PLAYER 1-8 เปนเตารบัปลั๊กเครื่องเลนดีวีดีทั้ง 8 เครื่อง 
   -วางตําแหนงเตารับปลั๊กเรียงตามปลั๊ก DETECT DVD 1-8 แตละเครื่อง 
3. FUSE 220V AC TO DVD เปนกระบอกฟวสสําหรับเครื่องเลนดีวีดีทั้ง 8 เครื่อง        
    -วางตําแหนงเรียงตามเตารับ 220V AC TO DVD PLAYER แตละเครื่อง 
4. AC 220V OUT เตารบัปลั๊กสําหรับจายไฟ AC 220V ใหโทรทัศนในการเฝามอง 
   -วางตาํแหนง AC 220V OUT เหนือ AC 220V IN 
5. AC 220V IN เตาเสียบปลั๊กสําหรับสายไฟฟา AC 220V เขาเลี้ยงเครื่องทั้งหมด   
   -วางตําแหนง AC 220V IN ไวใต AC 220V OUT 
6. A/V IN แจค RCA มี 8 ชุด รับสัญญาณภาพ/เสียงจากเครื่องเลนดีวีดีแตละเครื่อง 
   -วางตําแหนง A/V IN เรียงตาม FUSE 220V AC TO DVD แตละเครื่อง 
7. VIDEO/AUDIO OUT OUT แจคแบบ RCA มี 2 ชุด จายสัญญาณภาพ/เสยีง 
    -วางตําแหนง VIDEO/AUDIO OUT OUT ใต TV.RF. OUT PUT 

 8. TV.RF. OUT PUT สําหรับจายสัญญาณเขาสูระบบเคเบิ้ลโทรทัศนทองถิ่น 
-วางตําแหนง TV.RF. OUT PUT เรียงตอจาก FUSE 220V AC TO DVD  
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ภาพประกอบ 66 ดานหลังเครื่องควบคุมเคร่ืองเลนดีวีดี โดยไมโครคอนโทรลเลอร  
      PIC16F877 สําหรับระบบเคเบิล้โทรทัศนทองถิ่น 
 
2.4.3 ออกแบบตูใส เครื่องควบคุมเคร่ืองเลนดีวีดี โดยไมโครคอนโทรลเลอร 

PIC16F877 สําหรับระบบเคเบิ้ลโทรทัศนทองถ่ิน 
ตูใสเครื่องควบคุมเครื่องเลนดีวีดี โดยไมโครคอนโทรลเลอร PIC16F877 สําหรับ

ระบบเคเบิ้ลโทรทัศนทองถิ่น มีลักษณะและอุปกรณ ดังนี้ 
1. กลองควบคุมเคร่ืองควบคุมเคร่ืองเลนดีวีดี โดยไมโครคอนโทรลเลอร  

PIC16F877 สําหรับระบบเคเบิ้ลโทรทัศนทองถิ่น ขนาด 16 x 12 x 7 นิ้วนําวงจรการควบคุมใสไว
ทั้งหมด ติดตั้งกลองไวดานบนสุดของตูแร็คใสอุปกรณ  

2. สายไฟและสายสัญญาณตางๆ มีดังนี้ 
 -สาย AC 220V IN ยาว 1.2 เมตร สําหรับไฟฟาเลี้ยงเครื่องทั้งหมด 
 -สายปลั๊ก RCA มี 8 เสน ตอสัญญาญภาพ/เสียงจากเครื่องเลนดีวีดี 
   -สายปลั๊ก RS232 ตอกับ ปลั๊ก DETECT DVD 1-8 จากเครื่องเลนดีวีดี 
 -สายสงสัญญาณโทรทัศนเขาสูระบบเคเบิ้ลโทรทัศนทองถิ่น ขนาด RG-6 
 -สายปลั๊ก RCA สําหรับตอกับ VIDEO/AUDIO OUT OUT เพ่ือเฝามอง 
 -สายปลั๊กอากาศโทรทัศน ขนาด RG-6 เพ่ือการทดสอบชองสัญญาณ 
3. เครื่องเลนดีวีดี AJ รุน D-181 E ผานการดัดแปลงใหมีปลั๊กจายสัญญาณแบบ 

RS232 จํานวน 8 เครื่อง วางเครื่องเรียงตามลําดับ 
-วางเรียงใหเครื่องที่ 1 ตอจากกลองควบคุมเครื่องเลนดีวีดี โดยไมโคร  

คอนโทรลเลอร PIC16F877 สําหรับระบบเคเบิ้ลโทรทัศนทองถิ่น-ใหเครื่องที่ 8 ใหอยูดานลางสุด  
-เวนระยะหางใหสามารถกดปุมควบคุมบนเครื่องเลนดีวีดีไดสะดวก 

4. ตูแร็คใสอุปกรณทั้งหมด ใชตูแร็ค ขนาด 20x21x29 นิ้ว ปดตูไดมิดชิด มีลอเลื่อน 
นําอุปกรณใสไวไดทั้งหมด    
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ภาพประกอบ 67 ตูใสเครื่องควบคุมเคร่ืองเลนดีวีดี โดยไมโครคอนโทรลเลอร PIC16F877  
       สําหรับระบบเคเบิล้โทรทัศนทองถิ่นที่มีอุปกรณครบทั้งระบบ 

 
3. ประเมินการออกแบบและสรางเครื่องควบคุมเคร่ืองเลนดีวีดี โดย
ไมโครคอนโทรลเลอร PIC16F877 สําหรับระบบเคเบิ้ลโทรทัศนทองถิ่น 
 เม่ือออกแบบสวนตางๆเพือ่นํามาสรางเครื่องควบคุมเคร่ืองเลนดีวีดี โดย
ไมโครคอนโทรลเลอร PIC16F877 สําหรับระบบเคเบิ้ลโทรทัศนทองถิ่น แลวจะใหผูเชี่ยวชาญ
ประเมินทางดานความเหมาะสม/ความชัดเจน ของการออกแบบเครือ่งควบคุมเครือ่งเลนดีวีดี โดย
ไมโครคอนโทรลเลอร PIC16F877 สําหรับระบบเคเบิ้ลโทรทัศนทองถิ่น มีรายละเอียดดังนี้ 
 ขั้นตอนที่ 1 สรางแบบประเมินความเหมาะสม/ความชัดเจน ของการออกแบบและสราง
เครื่องควบคุมเครื่องเลนดีวีดี โดยไมโครคอนโทรลเลอร PIC16F877 สําหรับระบบเคเบิ้ลโทรทัศน
ทองถิ่น 
 ขั้นตอนที่ 2 ตรวจแบบประเมิน ความเหมาะสม/ความชัดเจนของการออกแบบและสราง 
เครื่องควบคุมเครื่องเลนดีวีดี โดยไมโครคอนโทรลเลอร PIC16F877 สําหรับระบบเคเบิ้ลโทรทัศน
ทองถิ่น โดยผูเชี่ยวชาญ  3 คน 
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 ขั้นตอนที่ 3 ประเมินการออกแบบ โดยใชแบบประเมินความเหมาะสม/ความชัดเจน ของ
การออกแบบและสราง เครื่องควบคุมเครื่องเลนดีวีดี โดยไมโครคอนโทรลเลอร PIC16F877 สําหรับ
ระบบเคเบิ้ลโทรทัศนทองถิ่น โดยผูเชี่ยวชาญ  3 คน 
 ขั้นตอนที่ 4 วิเคราะหผลการประเมิน การออกแบบและสราง เครื่องควบคุมเครื่องเลนดีวีดี 
โดยไมโครคอนโทรลเลอร PIC16F877 สําหรับระบบเคเบิ้ลโทรทัศนทองถิ่น 
 
ขั้นตอนที่ 1 สรางแบบประเมิน 
 1) รายละเอียดแบบประเมิน 
   แบบประเมินตอนที่ 1 
   เปนคําชี้แจงวัตถุประสงคของการตอบในการประเมินความเหมาะสม/ความชัดเจน 
ของการออกแบบเครื่องควบคุมเครื่องเลนดีวีดี โดยไมโครคอนโทรลเลอร PIC16F877 สําหรับระบบ
เคเบิ้ลโทรทัศนทองถิ่น 
 
    แบบประเมินตอนที่ 2 
          แบบประเมิน ความเหมาะสม/ความชัดเจน ของการออกแบบเครื่องควบคุมเครื่อง
เลนดีวีดี โดยไมโครคอนโทรลเลอร PIC16F877 สําหรับระบบเคเบิ้ลโทรทัศนทองถิ่น  จํานวน 3 
ดานดังนี้  
   ดานที่ 1 การออกแบบวงจร  
   ดานที่ 2 การออกแบบโปรแกรมควบคุม  
   ดานที่ 3 การออกแบบกลองและตูใสเครื่อง  
 
   แบบประเมินตอนที่ 3 
  เปนคําถามแบบปลายเปด สําหรับผูเชี่ยวชาญตอบแบบประเมินความเหมาะสม/ความ
ชัดเจน ของการออกแบบเครื่องควบคุมเครื่องเลนดีวีดี โดยไมโครคอนโทรลเลอร PIC16F877 
สําหรับระบบเคเบิ้ลโทรทัศนทองถิ่น  แสดงความคิดเห็นและใหขอเสนอแนะตาง ๆ 
 

2) เกณฑการประเมิน 
  5 หมายถึง รายละเอียดของการออกแบบนั้นเหมาะสม/ความชัดเจน มากที่สุด 
  4 หมายถึง รายละเอียดของการออกแบบนั้นเหมาะสม/ความชัดเจน มาก 
  3 หมายถึง รายละเอียดของการออกแบบนั้นเหมาะสม/ความชัดเจน ปานกลาง 
  2 หมายถึง รายละเอียดของการออกแบบนั้นเหมาะสม/ความชัดเจน นอย 
  1 หมายถึง รายละเอียดของการออกแบบนั้นเหมาะสม/ความชัดเจน นอยที่สุด 
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3) การประเมินความเหมาะสม/ความชัดเจน ของการออกแบบเครื่องควบคุมเครื่องเลนดีวีดี 
โดยไมโครคอนโทรลเลอร PIC16F877 สําหรับระบบเคเบิ้ลโทรทัศนทองถิ่น 

4.50 – 5.00     หมายถึง มีความเหมาะสม/ความชัดเจน มากที่สุด 

3.50 – 4.49     หมายถึง มีความเหมาะสม/ความชัดเจน มาก 
2.50 – 3.49     หมายถึง มีความเหมาะสม/ความชัดเจน ปานกลาง 

1.50 – 2.49     หมายถึง มีความเหมาะสม/ความชัดเจน นอย 
1.00 – 1.49     หมายถึง มีความเหมาะสม/ความชัดเจน นอยที่สุด 

 
ข้ันตอนที่ 2 ตรวจแบบประเมิน  

3.2.1 ติดตอผูเชี่ยวชาญ ตรวจแบบประเมินความเหมาะสม/ความชัดเจนของการออกแบบ
เครื่องควบคุมเครื่องเลนดีวีดี โดยไมโครคอนโทรลเลอร PIC16F877 สําหรับระบบเคเบิ้ลโทรทัศน
ทองถิ่น 3 คน 
 3.2.2 ออกหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัยเชิญผูเชี่ยวชาญจบการศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไป 
มีประสบการณในการทํางานไมนอยกวา 5 ป ดานการวัดผลและวิจัยทางการศึกษา 1 คน ดาน
เทคโนโลยีทางการศึกษา 1 คน และดานอิเล็กทรอนิกส 1 คน เพ่ือตรวจแบบประเมิน ความ
เหมาะสม/ความชัดเจนของการออกแบบเครื่องควบคุมเครื่องเลนดีวีดี โดยไมโครคอนโทรลเลอร 
PIC16F877 สําหรับระบบเคเบิ้ลโทรทัศนทองถิ่น ดังนี้ 

1. อาจารย ดร.สุวพร เซ็มเฮง ภาควิชาการวัดผลทางการศึกษา  
             มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  

2. อาจารย ดร.รัฐพล ประดับเวทย ภาควิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา  
             มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  

3. อาจารย สิริสมัย เย็มรัมย แผนกชางอิเล็กทรอนิกส  
   วิทยาลัยเทคนิคตราด 

 
 นําแบบประเมินความเหมาะสม/ความชัดเจน ของการออกแบบเครื่องควบคุมเครื่องเลนดีวี
ดี โดยไมโครคอนโทรลเลอร PIC16F877 สําหรับระบบเคเบิ้ลโทรทัศนทองถิ่น ที่ผูวิจัยสรางขึ้นเสนอ
ตอผูเชี่ยวชาญ เพ่ือตรวจสอบความถูกตองของเนื้อหา ภาษาและความเหมาะสมของแบบประเมิน 
และนําขอเสนอแนะนํามาปรับปรุงแกไข เร่ืองใหใชภาษาที่เขาใจงายและจัดขอคําถามใหตรงกับ
ความมุงหมายของการวิจัยแตละดาน  ไดแบบประเมินความเหมาะสม/ความชัดเจนของการ
ออกแบบเครื่องควบคุมเคร่ืองเลนดีวีดี โดยไมโครคอนโทรลเลอร PIC16F877 สําหรับระบบเคเบิ้ล
โทรทัศนทองถิ่น โดยผูเชี่ยวชาญพิจารณารายการประเมิน ดานการออกแบบวงจร 10 ขอ รายการ
ประเมินดานการออกแบบโปรแกรมควบคุม 5 ขอ รายการประเมินดานการออกแบบกลองและตูใส
เครื่อง 15 ขอ 
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ข้ันตอนที่ 3 ประเมินการออกแบบ 
 ใหผูเชี่ยวชาญ ประเมินความเหมาะสม/ความชัดเจน ของการออกแบบและสราง เครื่อง
ควบคุมเคร่ืองเลนดีวีดี โดยไมโครคอนโทรลเลอร PIC16F877 สําหรับระบบเคเบิ้ลโทรทัศนทองถิ่น 
มีขั้นตอนดังนี้ 
 3.3.1 ติดตอผูเชี่ยวชาญการออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส หรือการสอนวงจรอิเล็กทรอนิกส 
หรือไมโครคอนโทรลเลอร จํานวน 3 คน 
 3.3.2 ออกหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัยเชิญผูเชี่ยวชาญ 3 คน ประเมินความคิดเห็น 
เกี่ยวกับความเหมาะสม /ความชัดเจนของการออกแบบเครื่องควบคุมเครื่องเลนดีวี ดี โดย
ไมโครคอนโทรลเลอร PIC16F877 สําหรับระบบเคเบิ้ลโทรทัศนทองถิ่น โดยมีผูเชี่ยวชาญ 3 คน 
โดยกําหนดคุณสมบัติ ทางคุณวุฒิจบการศึกษาระดับปริญญาโทสาขาอิเล็กทรอนิกส มีประสบการณ
ในงานที่เกี่ยวของ ไมนอยกวา 5 ป ดังนี้ 
 1. อาจารยทองสุข  ยอดมณี ครูชํานาญการ แผนกชางอิเล็กทรอนิกส  

              วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา  
 2. อาจารย ภาวนา  ชูศิริ อาจารยระดับ 7 แผนกชางอิเล็กทรอนิกส  

    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  
3. อาจารยนายสิริสมัย  เย็มรัมย ครูชํานาญการ แผนกชางอิเล็กทรอนิกส  
    วิทยาลัยเทคนิคตราด  

  
ข้ันตอนที่ 4 วิเคราะหผลการประเมิน  
 นําผลการประเมินความคิดเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสม/ความชัดเจน ของการ 
ออกแบบและสรางเครื่องควบคุมเครื่องเลนดีวีดี โดยไมโครคอนโทรลเลอร PIC16F877 สําหรับ
ระบบเคเบิ้ลโทรทัศนทองถิ่น โดยผูเชี่ยวชาญทั้งหมด จํานวน 3 ทาน มาวิเคราะหผล  
 

4. สรางเคร่ืองควบคุมเคร่ืองเลนดีวีดี  โดยการควบคุมดวยไมโครคอนโทรลเลอร
สําหรับระบบเคเบิ้ลโทรทัศนทองถิ่น 
 ขั้นตอนการสรางเครื่องควบคุมเครื่องเลนดีวีดี โดยไมโครคอนโทรลเลอร PIC16F877 
สําหรับระบบเคเบิ้ลโทรทัศนทองถิ่น มีดังนี้ 
 4.1 สรางแผนวงจรพิมพและประกอบวงจร 
  1)  ทําแผนวงจรพิมพ  
   -สรางแผนวงจรพิมพหลักมีวงจรตางๆ ดังนี้ 
    วงจรภาคแสดงผล 
    วงจรแหลงจายไฟกระแสตรง 
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    วงจรไมโครคอนโทรลเลอร 
    วงจรตรวจสอบสถานะการทํางานจากเครื่องเลนดีวีดี 
    วงจรสวิตชจายกําลังฟา  
   -สรางแผนวงจรพิมพที่แยกสวนกันดังนี้ 
    วงจรตรวจจับสถานการณหยุดเลนชั่วคราวของสัญญาณเครื่องเลนดีวีดี  
    วงจรตัดตอสัญญาณภาพและเสียงของสัญญาณเครื่องเลนดีวีดี 
  2)  เขียนโปรแกรมใสลงในไมโครคอนโทรลเลอร 
  3)  สรางกลองใสเครื่องควบคุมเครื่องเลนดีวีดี ติดตั้งกับตูเร็คขนาด 19 นิ้ว 
  4)  ติดตั้งวงจร TV. RF MODULATOR (MOD SHIFT) 
  5)  ติดตั้งวงจรนาฬิกาควบคุมเวลา ที่นํามาใชในการตั้งเวลาเปด-ปดระบบทั้งหมด 
  6)  ติดตั้งเครื่องเลนดีวีดี 8 เครื่องและกลองเครื่องควบคุมกับตูเร็คมาตรฐาน 19 นิ้ว 
  7) นําชิ้นสวนทั้งหมดมาประกอบเขาดวยกันจนเสร็จสมบูรณ 
  8) เชื่อมตอสายนําสัญญาณและปลั๊กตางๆเขาดวยกันจนเสร็จสมบูรณ 
  9) ทดสอบและปรับปรุง, ประเมินผล 
  

              
 

ภาพประกอบ 68 การประกอบวงจรบนแผนวงจรพิมพหลัก 
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ภาพประกอบ 69 การประกอบแผนวงจรพิมพลงกลองควบคุม 
 

              
 

ภาพประกอบ 70 เครื่องเลนดีวีดีที่นํามาดัดแปลง 

 
 4.2 ทดสอบการใชงาน ปรับแตงแกไขเครื่องควบคมุเครื่องเลนดีวีดี โดย
ไมโครคอนโทรลเลอร PIC16F877 สําหรับระบบเคเบิ้ลโทรทัศนทองถ่ิน 
  การทดสอบการใช งาน  ปรับแต งแก ไขเครื่ องควบคุมเครื่ อง เลน ดีวี ดี  โดย
ไมโครคอนโทรลเลอร PIC16F877 สําหรับระบบเคเบิ้ลโทรทัศนทองถิ่น มีรายละเอียดดังนี้ 
  4.2.1 ทดสอบการใชงาน โหมดที่ 1 ใหเครื่องควบคุมเครือ่งเลนดีวีดี โดย
ไมโครคอนโทรลเลอร PIC16F877 สําหรับระบบเคเบิ้ลโทรทัศนทองถิ่น โดยเครื่องเลนดีวีดี ถูก
ควบคุมดวยโปรแกรม ที่ใสไวในไมโครคอนโทรลเลอร ใสแผนชนิด วีซีดีบันเทิง หรือดีวีดีบันเทิง 
ทั่วไปที่มีขายในทองตลาดและแผนวีซีดีโฆษณาที่สรางเอง ในโหมดที่ 1 นี้ จะกําหนดโปรแกรมการ
ทํางาน ใหเริ่มเลนแผนวีซีดีในเครื่องเลนดีวีดีเครื่อง ที่ 1 ตอเน่ืองไปจนถึง แผนวีซดีีในเครื่องเลนดีวี
ดี เครื่องที่ 8 แลววนกลบัมาเลน แผนวีซดีีในเครื่องเลนดีวีดี เครื่อง ที่ 1 จะครบ1 รอบการทํางาน 
จนกวาหมดเวลาที่ตั้งไว หรอืปดสวิตชระบบควบคุมทั้งหมด 
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  4.2.2 ทดสอบการใชงาน โหมดที่ 2 ใหเครื่องควบคุมเครือ่งเลนดีวีดี โดย
ไมโครคอนโทรลเลอร PIC16F877 สําหรับระบบเคเบิ้ลโทรทัศนทองถิ่น โดยเครื่องเลนดีวีดี ถูก
ควบคุมดวยโปรแกรม ที่ใสไวในไมโครคอนโทรลเลอร ใสแผนชนิด วีซีดีบันเทิง หรือดีวีดีบันเทิง 
ทั่วไปที่มีขายในทองตลาด และแผนวีซีดีหรือแผนดีวีดีโฆษณาที่สรางเองนํามาใสไวในเครื่องเลนดีวีดี
เครื่องที่ 1 ในโหมดที่ 2 นี้จะกําหนดโปรแกรมการทํางานใหเลนแผนโฆษณาในเครื่องเลนดีวีดีเครื่อง
ที่ 1 กอนที่จะเลนแผนภาพยนตรทุกแผน เม่ือเลนแผนวีซีดีหรือแผนดีวีดีในเครื่อง ที่ 1 จนจบแผน
แลวก็จะไป เลน แผนวีซีดีหรือแผนดีวีดีในเครื่องเลนดีวีดีเครื่องที่ 2 เม่ือจบแผนที่ 2 จะกลับมาเลน
แผนวีซีดีหรือแผนดีวีดีในเครื่องที่ 1 จนจบแผน แลวจึงมาเลนแผนวซีีดีหรือแผนดีวีดีในเครื่องที ่3 
รอบการทํางานจะตอเน่ืองกันไปจนถึง แผนวีซีดีหรือแผนดีวีดีในเครื่องที่ 8 จะครบรอบการทํางาน 
แลววนกลบัมาเลน แผนวีซดีีหรือแผนดีวีดีในเครื่องที่ 1 จนกวาหมดเวลาที่ตั้งไว หรือปดสวิตชเครื่อง 
 4.2.3 ทดสอบการใชงาน โหมดที่ 3 ใหเครื่องเลนดีวีดีเครื่องที่ 1 เปนเครื่องที่จะตอง
กลับมาเลน ซ้ําทุกครั้งกอนเลนแผนดีวีดีบันเทิงทุกแผน โดยใชวงจรไมโครคอนโทรลเลอรจับเวลา 
60 นาทีแลวสั่งใหเครื่องเลนแผนดีวีดีบันเทิงหยุดเลนชั่วคราว เพ่ือสั่งใหเครื่องเลนแผนโฆษณาสินคา
เลนแผนจนจบ จึงจะใหเครื่องเลนแผนดีวีดีบันเทิงเลนตอจนจบแผน แลวสั่งใหเครื่องเลนแผน 
โฆษณาสินคาเลนแผนจนจบอีกครั้ง จึงใหเครื่องเลนแผนดีวีดีบันเทิงเครื่องตอไปเริ่มเลนตามลําดับ 
จนไปสิ้นสุดที่เครื่องเลนแผน วีซีดีเครื่องสุดทายเปน 1 รอบการทํางาน สังเกตสัญญาณภาพและ
เสียง วามีคุณภาพความชัดเจนดีหรือไม จนกวาหมดเวลาที่ตั้งไว หรือปดสวิตชเครื่อง 
  4.2.4 ทดสอบระบบสวิตชตัด-ตอตรงดวยมือเพ่ือเปลี่ยนแผน วาเปนไปตามขอกําหนด
และมีความสะดวกแมนยําหรือไม โดยกดสวิทชจายไฟ AC 220 และกดสวิทช  ตัดสัญญาณภาพและ
เสียง หนาเครื่องตามคูมือการใชงานเม่ือตองการเปลี่ยนแผนในขณะที่เครื่องควบคุมเครื่องเลนดีวีดี 
โดยไมโครคอนโทรลเลอร PIC16F877 สําหรับระบบเคเบิ้ลโทรทัศนทองถิ่น กําลังทํางานอยูใน
โปรแกรมปกติ ซึ่งจะมีการจายสัญญาณภาพและเสียงอยู เม่ือใชมือกดปุมควบคุม สั่งใหเครื่องเลนดีวี
ดี เลื่อนถาดออกมารับแผนไดตามขอกําหนดและปดถาด แลวจึงกดสวิทชจายไฟ AC 220 และกด
สวิทช  ตัดสัญญาณภาพและเสียงกลับตําแหนงเดิม ใหเครื่องไปรอการเลนแผนดวยระบบควบคุม 
ตามโปรแกรมที่ไดกําหนดไวในไมโครคอนโทรลเลอร  

 4.2.5 ทดสอบโหมดอัตโนมัติ ทดลอง ON สวิตช POWER  แลวไมทําการกดสวิตช
เลือกโหมดการเลนใดๆภายในเวลา 30 วินาทีเครื่องควบคุมเครื่องเลนดีวีดี โดย
ไมโครคอนโทรลเลอร PIC16F877 สําหรับระบบเคเบิ้ลโทรทัศนทองถิ่น ก็จะเขาสูโหมดที่ 1 เอง
หรือไม ทดลองตัดสวิตช POWER เพ่ือจําลองการทํางานหลังจากเกิดระบบไฟฟาขัดของ แลวไมทํา
การกดสวิตชเลือกโหมดการเลนใดๆภายในเวลา 30 วินาทีเครื่องควบคุมเครื่องเลนดีวีดี โดย
ไมโครคอนโทรลเลอร PIC16F877 สําหรับระบบเคเบิ้ลโทรทัศนทองถิ่น ก็จะเขาสูโหมดที่ 1เอง
หรือไม ตัดไฟฟาดวยนาฬิกาควบคุมเวลาแลวไมทําการกดสวิตชเลือกโหมดการเลนใดๆภายในเวลา 
30 วินาทีเครื่องควบคุมเครื่องควบคุมเครื่องเลนดีวีดี โดยไมโครคอนโทรลเลอร PIC16F877 สําหรับ
ระบบเคเบิ้ลโทรทัศนทองถิ่น ก็จะเขาสูโหมดที่ 1 เอง  
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  4.2.6 ปรับแตงแผงวงจรตางๆใหทํางานสมบูรณยิ่งขึ้น เชนตัวตานทานปรับคาไดบน
แผงวงจรตรวจจับแสงจะไดรับการปรับแตงความไวแสงไวอยางเหมาะสม การเปลี่ยนอุปกรณรีเลยที่
มีหนาสัมผัสไมสะอาดและการเปลี่ยนสวิตช SWITCH  FOR CHANGERS DISK เพ่ือการเปลี่ยน
แผนดิสกเปนแบบที่เหมาะกับไฟฟากระแสสลับ 
 

 
 
ภาพประกอบ 71 การทดสอบการใชงาน ปรับแตงแกไขเครื่องควบคมุเครื่องเลนดีวีดี โดย 
      ไมโครคอนโทรลเลอร PIC16F877 สําหรับระบบเคเบิ้ลโทรทัศนทองถิ่น 
 

5. ประเมินสมรรถนะและประสิทธิภาพ ของเครื่องควบคุมเคร่ืองเลนดีวีดี โดย
ไมโครคอนโทรลเลอร PIC16F877 สําหรับระบบเคเบิ้ลโทรทัศนทองถิ่น  

 ขั้นตอนการประเมินสมรรถนะและประสิทธิภาพนั้นทําเม่ือการสรางเสร็จสมบูรณ ก็จะมี
ขั้นตอน ดังนี้  
 1. สรางแบบประเมินสมรรถนะและประสิทธิภาพของเครื่องควบคุมเครื่องเลนดีวีดี โดย
ไมโครคอนโทรลเลอร PIC16F877 สําหรับระบบเคเบิ้ลโทรทัศนทองถิ่น 
 2. ใหผูเชี่ยวชาญตรวจแบบประเมินสมรรถนะและประสิทธิภาพของเครื่องควบคุมเครื่อง
เลนดีวีดี โดยไมโครคอนโทรลเลอร PIC16F877 สําหรับระบบเคเบิ้ลโทรทัศนทองถิ่น 
 3. ใหผูเชี่ยวชาญประเมินสมรรถนะและประสิทธิภาพของเครื่องควบคุมเครื่องเลนดีวีดี 
โดยไมโครคอนโทรลเลอร PIC16F877 สําหรับระบบเคเบิ้ลโทรทัศนทองถิ่น 
 4. นําเสนอผลการวิเคราะหขอมูล 
 
 5.1 การสรางแบบประเมินสมรรถนะและประสิทธิภาพของเครื่องควบคุมเครื่องเลน
ดีวีดี โดยไมโครคอนโทรลเลอร PIC16F877 สําหรับระบบเคเบิ้ลโทรทัศนทองถ่ิน 
  แบบประเมินสมรรถนะและประสิทธิภาพของเครื่องควบคุมเครื่องเลนดีวีดี โดย
ไมโครคอนโทรลเลอร PIC16F877 สําหรับระบบเคเบิ้ลโทรทัศนทองถิ่น โดยมี ดังนี้ 
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  ขั้นตอนที่ 1 สรางแบบประเมินสมรรถนะและประสิทธิภาพ ของเครื่องควบคุมเคร่ือง
เลนดีวีดี โดยไมโครคอนโทรลเลอร PIC16F877 สําหรับระบบเคเบิ้ลโทรทัศนทองถิ่น 
  ขั้นตอนที่ 2 ใหผูเชี่ยวชาญตรวจแบบประเมินสมรรถนะและประสิทธิภาพ ของเครื่อง
ควบคุมเครื่องเลนดีวีดี โดยไมโครคอนโทรลเลอร PIC16F877 สําหรับระบบเคเบิ้ลโทรทัศนทองถิ่น  
 มีรายละเอียดดังนี้ 
  ข้ันตอนที่ 1 สรางแบบประเมินสมรรถนะและประสิทธิภาพ  
   แบบประเมินตอนที่ 1 
    เปนคําชี้แจงวัตถุประสงคของการตอบในการประเมินความคิดเห็นเกี่ยวกับ
สมรรถนะและประสิทธิภาพของเครื่องควบคุมเครื่องเลนดีวีดี โดยไมโครคอนโทรลเลอร PIC16F877 
สําหรับระบบเคเบิ้ลโทรทัศนทองถิ่น 
   แบบประเมินตอนที่ 2 
    เปนขอมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผูประเมิน 
    แบบประเมินตอนที่ 3 
           แบบประ เ มิน  สมรรถนะ  ของ เครื่ อ งควบคุม เครื่ อ ง เล นดี วี ดี  โดย
ไมโครคอนโทรลเลอร PIC16F877 สําหรับระบบเคเบิ้ลโทรทัศนทองถิ่น จํานวน 3 ดานดังนี้  
     ดานที่ 1 สมรรถนะของวงจรที่ออกแบบ 
     ดานที่ 2 สมรรถนะของการใชงาน 
     ดานที่ 3 สมรรถนะของการบํารุงรักษา 
 
   แบบประเมินตอนที่ 4 
           แบบประเมิน ประสิทธิภาพของการออกแบบเครื่องควบคุมเครื่องเลนดีวีดี 
โดยไมโครคอนโทรลเลอร PIC16F877 สําหรับระบบเคเบิ้ลโทรทัศนทองถิ่น จํานวน 3 ดานดังนี้  
     ดานที่ 1 ประสิทธิภาพการทํางานของวงจรและโปรแกรม 
     ดานที่ 2 ประสิทธิภาพของสัญญาณภาพและเสียง 
     ดานที่ 3 ประสิทธิภาพของรอบการทํางาน 
 
 เกณฑการประเมิน(ตารางการประเมินการออกแบบอยูในภาคผนวก ข) 
  เกณฑการประเมิน สมรรถนะ 
   5  หมายถึง  ผลประเมินระดับดีมาก 
   4 หมายถึง  ผลประเมินระดับดี 
   3 หมายถึง  ผลประเมินระดับปานกลาง 
   2 หมายถึง  ผลประเมินระดับปรับปรุง 
   1 หมายถึง  ผลประเมินระดับใชไมได 
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   เกณฑการประเมินประสิทธิภาพ  
    ถูกตอง        หมายถึง ประสิทธิภาพ รอยละ 100 
    ไมถูกตอง     หมายถึง ประสิทธิภาพ รอยละ 0 
 
   แบบประเมินตอนที่ 5 
    เปนคําถามแบบปลายเปด สําหรับผูตอบแบบประเมินสมรรถนะและ
ประสิทธิภาพแสดงความคิดเห็นและใหขอเสนอแนะตาง ๆ  
 เม่ือผานขั้นตอนการตรวจแบบประเมินแลวจะนําแบบประเมินไป ดําเนินการดังนี้ 
  1. นําแบบประเมินสมรรถนะและประสิทธิภาพเสนอตอผูเชี่ยวชาญ จํานวน 10 คน  
  2. แนะนําสวนประกอบ คูมือการใชงานและสาธิตวิธีการใชงานใหผูเชี่ยวชาญทราบ 
  3. ใหผูเชี่ยวชาญทดลองใชงาน แลวประเมินสมรรถนะและประสิทธิภาพ 
  4. นําผลการประเมินมาวิเคราะห 
ข้ันตอนที่ 2 กําหนดเกณฑการประเมิน 
 เ กณฑ ก า รปร ะ เมิ นด านสมร รถนะของ เค รื่ อ ง ควบคุ ม เ ค รื่ อ ง เ ล น ดี วี ดี  โดย
ไมโครคอนโทรลเลอร PIC16F877 สําหรับระบบเคเบิ้ลโทรทัศนทองถิ่น ตามแบบมาตราสวน
ประมาณคา (Rating Scale) กําหนดคะแนนเปน 5 ระดับ ตามวิธีของลิเคอรท (พวงรัตน ทวีรัตน. 
2535: 114)  

 เกณฑการประเมินดานประสิทธิภาพ ของเครื่องควบคมุเครื่องเลนดีวีดี โดย
ไมโครคอนโทรลเลอร PIC16F877 สําหรับระบบเคเบิ้ลโทรทัศนทองถิ่น แบบคาเฉลี่ยรอยละ รอยละ
นิยม ใชกับขอมูลที่มีระดับการวัดแบบนามบัญญัติ (Nominal – Scale) ซึ่งมีลักษณะการแจกแจง
นับเปนความถี่ โดยมีการคํานวณคารอยละ (กนกทิพย พัฒนาพัวพันธ. 2541: 2) 
 5.2 ใหผูเชี่ยวชาญตรวจแบบประเมนิสมรรถนะและประสทิธิภาพของเครื่องควบคุม
เครื่องเลนดีวีดี โดยไมโครคอนโทรลเลอร PIC16F877 สําหรับระบบเคเบิล้โทรทัศนทองถิ่น
 หลังจากผูวิจัยสรางแบบประเมิน มรรถนะและประสิทธิภาพของเครือ่งควบคุมเครือ่งเลนดี
วีดี โดยไมโครคอนโทรลเลอร PIC16F877 สําหรับระบบเคเบิล้โทรทัศนทองถิ่น แลวจึงให
ผูเชี่ยวชาญจาํนวน 3 คน ตรวจแบบประเมินดังน้ี  

5.2.1 ติดตอผูเชี่ยวชาญ 3 คน ตรวจแบบประเมินสมรรถนะและประสิทธิภาพเครือ่ง 
ควบคุมเครื่องเลนดีวีดี โดยไมโครคอนโทรลเลอร PIC16F877 สําหรับระบบเคเบิ้ลโทรทัศนทองถิ่น  
 5.2.2 ออกหนังสอืจากบัณฑิตวทิยาลัยเชญิผูเชี่ยวชาญจบการศึกษาระดับปริญญาโทขึ้น
ไป มีประสบการณในการทํางานไมนอยกวา 5 ป ดานการวัดผลและวจัิยทางการศึกษา 1 คน ดาน
เทคโนโลยีทางการศึกษา 1 คน และดานอิเล็กทรอนิกส 1 คน เพ่ือตรวจแบบประเมิน สมรรถนะและ
ประสิทธิภาพ ของเครื่องควบคุมเครื่องเลนดีวีดี โดยไมโครคอนโทรลเลอร PIC16F877 สําหรับ
ระบบเคเบิล้โทรทัศนทองถิ่น ดังนี้ 
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1. อาจารย ดร.สุวพร เซ็มเฮง ภาควิชาการวัดผลทางการศึกษา  
             มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  

2. อาจารย ดร.รัฐพล ประดับเวทย ภาควิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา  
             มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  

3. อาจารย สิริสมัย เย็มรัมย แผนกชางอิเล็กทรอนิกส  
   วิทยาลัยเทคนิคตราด 
 

 5.2.3 นําแบบประเมินสมรรถนะและประสิทธิภาพ ของเครื่องควบคุมเครื่องเลนดีวีดี  
โดยไมโครคอนโทรลเลอร PIC16F877 สําหรับระบบเคเบิ้ลโทรทัศนทองถิ่น ที่ผูวิจัยสรางขึ้นเสนอ
ตอผูเชี่ยวชาญ เพ่ือตรวจสอบความถูกตองของเนื้อหา ภาษาและความเหมาะสมของแบบประเมิน 
และนําขอเสนอแนะนํามาปรับปรุงแกไข เร่ืองใหใชภาษาที่เขาใจงายและจัดขอคําถามใหตรงกับ
ความมุงหมายของการวิจัยแตละดาน   

ไดแบบประเมินสมรรถนะและประสิทธิภาพ ของเครื่องควบคุมเครื่องเลนดีวีดี โดย 
ไมโครคอนโทรลเลอร PIC16F877 สําหรับระบบเคเบิ้ลโทรทัศนทองถิ่น โดยผูเชี่ยวชาญพิจารณา 
รายการประเมินดานสมรรถนะของวงจรที่ออกแบบ 6 ขอ รายการประเมินดานสมรรถนะของการใช
งาน 8 ขอ รายการประเมินดานสมรรถนะของการบํารุงรักษา 6 ขอ รายการประเมินประสิทธิภาพ
การทํางานของวงจรและโปรแกรม 5 ขอ รายการประเมินดานประสิทธิภาพของสัญญาณภาพและ
เสียง 5 ขอ รายการประเมินดานประสิทธิภาพของรอบการทํางาน 5 ขอ  
 5.3 ประเมินสมรรถนะและประสิทธิภาพ เคร่ืองควบคุมเครื่องเลนดีวีดี โดย
ไมโครคอนโทรลเลอร PIC16F877 สําหรับระบบเคเบิ้ลโทรทัศนทองถ่ิน 

 เม่ือไดแบบประเมินสมมรรถนะและประสิทธิภาพของเครื่องควบคุมเครื่องเลนดีวีดี 
โดยไมโครคอนโทรลเลอร PIC16F877 สําหรับระบบเคเบิ้ลโทรทัศนทองถิ่น ที่ตรงกับความมุงหมาย
ของการวิจัยแตละดานแลว จึงนํามาใชตามขั้นตอน ดังนี้  

5.3.1 ดําเนินการติดตอผูเชี่ยวชาญ ดังน้ี 
1. ติดตอผูเชี่ยวชาญ 10 คน ประเมินสมรรถนะและประสิทธิภาพ เครื่อง 

ควบคุมเครื่องเลนดีวีดี โดยไมโครคอนโทรลเลอร PIC16F877 สําหรับระบบเคเบิ้ลโทรทัศนทองถิ่น  
2. ออกหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัยเชิญผูเชี่ยวชาญ 10 คน 

        3. เชิญผูเชี่ยวชาญ 10 คน ประเมินความคิดเห็นเกี่ยวกับสมรรถนะและ
ประสิทธิภาพของ เครื่องควบคุมเครื่องเลนดีวีดี โดยไมโครคอนโทรลเลอร PIC16F877 สําหรับ
ระบบเคเบิ้ลโทรทัศนทองถิ่น  
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    5.3.2 กําหนดคุณสมบัติ และประสบการณของผูเชี่ยวชาญ ดังน้ี 
    1. สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปสาขาอิเล็กทรอนิกส ทํางานใน 
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ประสบการณ ไมนอยกวา 5 ป 
จํานวนไมนอยกวา 1 คน 
              2. สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปสาขาอิเล็กทรอนิกส หรือสาขาที่ 
เกี่ยวของ หรือมีความรูความสามารถดานโสตทัศนศึกษา ทํางานในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานกระทรวง ศึกษาธิการ ประสบการณ ไมนอยกวา 5 ป จํานวนไมนอยกวา 1 คน 
        3. สําเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรีขึ้นไปสาขาอิเล็กทรอนิกส หรือสาขาที ่
เกี่ยวของหรือมีความรูความสามารถดานโสตทัศนศึกษาปฏิบตัิงานในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา ในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ประสบการณ ไมนอยกวา 5 ป จํานวนไมนอยกวา 1 คน 

              4. สําเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรีขึ้นไปสาขาอิเล็กทรอนิกส หรือสาขาที ่
เกี่ยวของ เปนขาราชการสวนทองถิ่นประสบการณ ไมนอยกวา 5 ป จํานวนไมนอยกวา 1 คน 

              5. สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปสาขาอิเล็กทรอนิกสหรือสาขาที่ 
เกี่ยวของ เปนพนักงานบริษัท ประสบการณ ไมนอยกวา 5 ป จํานวนไมนอยกวา 1 คน 

5.3.3 ใหผูเชี่ยวชาญประเมินสมรรถนะและประสิทธิภาพ เครื่องควบคุม 
เครื่องเลนดีวีด ีโดยไมโครคอนโทรลเลอร PIC16F877 สําหรับระบบเคเบิ้ลโทรทัศนทองถ่ิน 
 หลังจากที่ไดสรางตนแบบวงจรเครื่องควบคุมเคร่ืองเลนดีวีดี โดยไมโครคอนโทรลเลอร 
PIC16F877 สําหรับระบบเคเบิ้ลโทรทัศนทองถิ่น ขึ้นมาแลวจึงทําการทดสอบ และแกไขขอบกพรอง
ของการทํางาน เพ่ือใหเครื่องควบคุมเครือ่งเลนดีวีดี โดยไมโครคอนโทรลเลอร PIC16F877 สําหรับ
ระบบเคเบิล้โทรทัศนทองถิ่น ทํางานไดตรงตามขอกําหนด แลวจึงสงเครื่องตนแบบน้ีใหผูเชี่ยวชาญ
ประเมินสมรรถนะและประสทิธิภาพ พรอมกับใหขอเสนอแนะ ตามรายละเอียดในแบบประเมิน  
สมมรรถนะและประสทิธิภาพการออกแบบและสรางเครื่องควบคุมเคร่ืองเลนดีวีดี โดย
ไมโครคอนโทรลเลอร PIC16F877 สําหรับระบบเคเบิ้ลโทรทัศนทองถิ่น ที่มีในภาคผนวก ข  
 การประเมินความคิดเห็นเกีย่วกับสมรรถนะ ของเครื่องควบคุมเครื่องเลนดีวีดี โดย
ไมโครคอนโทรลเลอร PIC16F877 สําหรับระบบเคเบิ้ลโทรทัศนทองถิ่นผลการประเมินตองมี
คาเฉลี่ย 4.00 ขึ้นไปจึงจะอยูในเกณฑดี 
 การประเมินความคิดเห็นเกีย่วกับประสิทธิภาพ ของเครื่องควบคุมเครื่องเลนดีวีดี โดย
ไมโครคอนโทรลเลอร PIC16F877 สําหรับระบบเคเบิ้ลโทรทัศนทองถิ่น ถาประสิทธิภาพของการ
ทํางาน หรือประสิทธิภาพของสัญญาณ หรือประสิทธภิาพของรอบการทํางานดี จะไดคาการประเมิน
ในชอง ถูกตอง และถาประสิทธิภาพการทํางาน หรือประสิทธิภาพของสัญญาณ หรือประสิทธภิาพ
ของรอบการทํางานไมดี หรือไมสามารถทํางานได จะไดคาการประเมินในชอง ไมถูกตอง  
 จากนั้นจึงนําแบบประเมินผลมาวิเคราะหหาสมรรถนะและประสิทธภิาพของเครื่องควบคุม
เครื่องเลนดีวดีี โดยไมโครคอนโทรลเลอร PIC16F877 สําหรับระบบเคเบิ้ลโทรทศันทองถิ่น 



 

 

                                                                                                                                          112
 

 

   5.3.4 สถิติที่ใชในการวิจัย 
    1. หาคาเฉลี่ยเลขคณติคาเฉลี่ยหรือมัชฌิมเลขคณติ (Arithmetic Average) 
เปนการวัดแนวโนมเขาสูสวนกลางของการกระจายที่นิยมใชและรูจักกนัมากที่สุด สําหรับการหา
คาเฉลี่ย(อังคณา  สายยศ 2540: 240) ทําไดโดยนําคาของคะแนนชุดนั้นมาหาผลรวม แลวหารดวย
จํานวนคะแนนทั้งหมด ซึ่งอาจจะเขียนเปนสูตรได ดังนี้ 
 

  
n
Xx Σ

=  

x   แทน คาเฉลี่ย 
n  แทน จํานวนขอมูล  (ขอมูลทั้งหมดมี  n  จํานวน) 

∑ X แทน ผลรวมของคะแนนทั้งหมด 
 

      2. หาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวัดโดยวิธีการแบบนี้ คือถากลาววาขอมูล
กระจายมาก หรือวากระจายนอย ตองพิจารณาจากคะแนนเฉลี่ยของขอมูลชุดนั้นเสมอ คือ การเอา
จุดศูนยถวงของน้ําหนักเปนหลัก ไดแก  คาเฉลี่ย จากนั้นจึงดูวา คะแนนแตละตัวอยูหางจากจุดหลัก
เปนเทาใด ก็จะไดคะแนนเบี่ยงเบนนั้นเอง  (สุวัฒน วัฒวงศ.  2527:  112,  116) 
 

    
1

)(..
2

−
−∑

=
N

XXDS  

 
    เม่ือ  S.D. แทน สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
      x  แทน ขอมูลแตละจํานวน 
      x   แทน คาเฉลี่ยเลขคณิต 
      N-1  แทน จํานวนตัวแปรอิสระ (Degeree of Freedom) 
 
    3. การทดสอบนัยสําคัญโดยอาศัยการแจกแจง (t – test)  
(อังคณา สายยศ 2540:240)  

                             
ns
uxt

/
−

=  

        เม่ือ t กรณีใชสูตร df  =  n – 1 
  n เทากับจํานวนทั้งหมด 
  s เทากับ SD  
  μ เทากับคาเฉลี่ยของเกณฑดี 4.00  
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     4. คาเฉลี่ยรอยละ รอยละนิยม ใชกับขอมูลที่มีระดับการวัดแบบนามบัญญัติ 
(Nominal – Scale) ซึ่งมีลักษณะการแจกแจงนับเปนความถี่ โดยมีการคํานวณคารอยละ คือ 
(กนกทิพย พัฒนาพัวพันธ. 2541: 2) 

   %100
N

AP ×
=  

เม่ือ N    เทากับ จํานวนทั้งหมด 
  A    เทากับ จํานวนที่เห็นดวย 

           % คาที่ได  เทากับ จํานวนเปอรเซ็นต 
 

 5. สัมประสิทธิของการแปรผัน (Coefficient of Variation) เปนการแสดง 
ถึงลักษณะการกระจายของขอมูล ใชในการเปรียบเทียบการกระจายของขอมูลตั้งแต 2 ชุดขึ้นไป
(สํานักงานสถิติแหงชาติ. 2547: 44) 
 
 สัมประสิทธิ์ของความแปรผัน(C.V.) =                X 100 
 
 

    5.3.5 กําหนดเกณฑในการแปลความหมายขอมูลที่เปนคาเฉลี่ยตาง ๆ  
     ความเหมาะสม/ความชัดเจน ของการออกแบบ เครื่องควบคุมเครื่อง
เลนดีวีดี โดยไมโครคอนโทรลเลอร PIC16F877 สําหรับระบบเคเบิ้ลโทรทัศนทองถิ่น 
 

คะแนนเฉลี่ยระหวาง แปลความ
4.50 – 5.00     หมายถึง มีความเหมาะสม มากที่สุด
3.50 – 4.49     หมายถึง มีความเหมาะสม มาก
2.50 – 3.49     หมายถึง มีความเหมาะสม ปานกลาง
1.50 – 2.49     หมายถึง มีความเหมาะสม นอย
1.00 – 1.49     หมายถึง มีความเหมาะสม นอยที่สุด

 

     สมรรถนะ ของเคร่ืองควบคุมเครื่องเลนดีวีดี โดยไมโครคอนโทรลเลอร 
PIC16F877 สําหรับระบบเคเบิ้ลโทรทัศนทองถิ่น 
 

คะแนนเฉลี่ยระหวาง แปลความ
4.50 – 5.00     หมายถึง มีสมรรถนะ ดีมาก
3.50 – 4.49     หมายถึง มีสมรรถนะ ดี
2.50 – 3.49     หมายถึง มีสมรรถนะ ปานกลาง
1.50 – 2.49     หมายถึง มีสมรรถนะ นอย
1.00 – 1.49     หมายถึง มีสมรรถนะ นอยที่สุด

  S.D. 

    x  
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     ประสิทธิภาพ ของเครื่องควบคุมเครื่องเลนดีวีดี โดยไมโครคอนโทรลเลอร 
PIC16F877 สําหรับระบบเคเบิ้ลโทรทัศนทองถิ่น 
 

การเลือกประเมิน แปลความ
ถูกตอง        หมายถึง ประสิทธิภาพ รอยละ 100
ไมถูกตอง     หมายถึง ประสิทธิภาพ รอยละ 0

 
 5.4 นําเสนอผลการวิเคราะหขอมูล ดังน้ี 
  1. เสนอเปนการบรรยายผลการประเมินแบบประเมินความเหมาะสม/ความชัดเจนของ
การออกแบบ เครื่องควบคุมเครื่องเลนดีวดีี โดยไมโครคอนโทรลเลอร PIC16F877 สําหรับระบบ
เคเบิล้โทรทศันทองถิ่น 
  2. เสนอเปนการบรรยายผลการประเมินความคิดเห็นเกีย่วกับสมรรถนะและ
ประสิทธิภาพของ เครื่องควบคุมเครื่องเลนดีวีดี โดยไมโครคอนโทรลเลอร PIC16F877 สําหรับ
ระบบเคเบิล้โทรทัศนทองถิ่น 
  3. เสนอเปนการบรรยายผลการประเมิน สมรรถนะดานวงจรที่ออกแบบ  สมรรถนะ
ดานการใชงาน และสมรรถนะดานการบํารุงรักษา 

       4. เสนอเปนการบรรยายผลการประเมิน ประสิทธภิาพดานการทํางานของวงจรและ
โปรแกรม ประสิทธิภาพดานสัญญาณภาพและเสียง และประสทิธิภาพดานรอบการทํางาน 
  5. ขอมูลจากคําถามปลายเปด แสดงความคิดเห็น ผูวิจัยจะนําขอเสนอแนะมารวบรวม 
สรุปแจงเปนจํานวนที่ผูทดสอบและผูเชีย่วชาญใหความคิดเห็น 
  6. นําเสนอตอกรรมการผูควบคุมปริญญานิพนธ เพ่ือตรวจสอบความถูกตอง 
 จากการศึกษาวิธีดําเนินการวิจัยในครั้งนีผู้วิจัยไดทําการศึกษารายละเอียดของปญหา
ขั้นตอนในการแกปญหา โดยการออกแบบและเขียนแบบสวนตางๆของเครื่องควบคุมเคร่ืองเลนดีวีดี 
โดยไมโครคอนโทรลเลอร PIC16F877 สําหรับระบบเคเบิ้ลโทรทัศนทองถิ่นและทําการศึกษาวัสดุ
อุปกรณเครื่องมือตางๆที่ใชในการสราง กําหนดระยะเวลา วางแผนงาน และสถานที่ การสราง
เครื่องตนแบบ ทดลองปรับปรุงหาสมรรถนะและประสทิธิภาพของเครื่องควบคุมเคร่ืองเลนดีวีดี โดย
ไมโครคอนโทรลเลอร PIC16F877 สําหรับระบบเคเบิ้ลโทรทัศนทองถิ่น ตามแบบทดสอบ วิเคราะห 
และสรุปผลการวิจัย 
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บทที่ 4 
ผลการวิเคราะหขอมูล 

 
 การนําเสนอขอมูลในการประเมินสมรรถนะ เครื่องควบคุมเครื่องเลนดีวีดี โดย
ไมโครคอนโทรลเลอร PIC16F877 สําหรับระบบเคเบิ้ลโทรทัศนทองถิ่น ครั้งนี้ผูวิจัยนําเสนอเปน 4 
ตอน ดังนี้  
 ตอนที่ 1  ผลการประเมินการออกแบบและสรางเครื่องควบคุมเครื่องเลนดีวีดี โดย
ไมโครคอนโทรลเลอร  PIC16F877 สําหรับระบบเคเบิล้โทรทศันทองถิ่น จากผูเชี่ยวชาญที่มีความรู
ความสามารถดานการออกแบบวงจรอิเลก็ทรอนิกส 3 คน  
 ตอนที่ 2 ผลการประเมินสมมรรถนะ เครื่องควบคุมเครื่องเลนดีวีดี โดย
ไมโครคอนโทรลเลอร PIC16F877 สําหรับระบบเคเบิ้ลโทรทัศนทองถิ่น จากผูเชี่ยวชาญ 10 คน 
 ตอนที่ 3 ผลการประเมินประสิทธิภาพ เครื่องควบคุมเคร่ืองเลนดีวีดี โดย
ไมโครคอนโทรลเลอร PIC16F877 สําหรับระบบเคเบิ้ลโทรทัศนทองถิ่น จากผูเชี่ยวชาญ 10 คน 
 ตอนที่ 4  ขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญเกีย่วกับมรรถนะและประสิทธภิาพ เครื่องควบคุม
เครื่องเลนดีวดีี โดยไมโครคอนโทรลเลอร PIC16F877 สําหรับระบบเคเบิ้ลโทรทศันทองถิ่น จาก
ผูเชี่ยวชาญ 10 คน 
 
ตอนที่  1 ผลการประเมินการออกแบบและสรางเครื่องควบคุมเครื่องเลนดีวีดี  โดย
ไมโครคอนโทรลเลอร PIC16F877 สําหรับระบบเคเบิ้ลโทรทัศนทองถ่ินโดยผูเชี่ยวชาญที่มี
ความรูความสามารถดานการออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส 3 คน 
 ผูวิจัยแสดงผลในรูปแบบของตารางและอธิบายผลประกอบ การนําเสนอการประเมินใน
ภาพรวม ของการประเมิน ดังนี้ 
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ตาราง 17 คาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐานของขอมูล โดยผูเชี่ยวชาญจํานวน 3 คน ประเมิน 
     การออกแบบเครื่องควบคุมเครื่องเลนดีวีดี โดยไมโครคอนโทรลเลอร PIC16F877 สําหรับระบบ 
     เคเบิ้ลโทรทัศนทองถิ่น 

 

รายการความเหมาะสม/ความชัดเจน
ของการออกแบบ 

 

x  
 

SD. 
 

ระดับการประเมิน 

ดานการออกแบบวงจร 4.28 1.00      เหมาะสม มาก 
ดานการออกแบบโปรแกรมควบคุม 4.64 0.75      ชัดเจน มากที่สุด 
ดานการออกแบบกลองใสเครื่อง 4.07 1.84      เหมาะสม มาก 

รวม 4.23 1.37 ความเหมาะสม/ความชัดเจนมาก

 
จากตาราง 17 แสดงใหเห็นวาผูเชี่ยวชาญประเมิน ความเหมาะสม/ความชัดเจน ของการ

ออกแบบเครือ่งควบคุมเครือ่งเลนดีวีดี โดยไมโครคอนโทรลเลอร PIC16F877 สําหรับระบบเคเบิ้ล
โทรทัศนทองถิ่น ในดานการออกแบบวงจรมีคาเฉลี่ย 4.28 ดานการออกแบบโปรแกรมควบคุมมี
คาเฉลี่ย 4.64 ดานการออกแบบกลองใสเครื่องมีคาเฉลีย่ 4.07 รวมคาเฉลี่ยทั้งหมดในภาพรวม
เทากับ 4.23 ซึ่งอยูในระดับ ความเหมาะสม/ความชัดเจนมาก 

จึงสามารถสรุปไดวาความเหมาะสม/ความชัดเจน ในการออกแบบเครื่องควบคุมเครื่องเลนดี
วีดี โดยไมโครคอนโทรลเลอร PIC16F877 สําหรับระบบเคเบิล้โทรทัศนทองถิ่น ในครั้งนี้มีความ
เหมาะสม/ความชัดเจน มาก และสามารถสามารถนําไปสรางเปนเครื่องตนแบบได  
             สําหรับขอมูลจากคําถามปลายเปด  เพ่ือใหผูเชี่ยวชาญแสดงความคิดเห็น อยางอิสระ
เกี่ยวกับ การออกแบบของเครื่องควบคุมเครื่องเลนดีวดีี โดยไมโครคอนโทรลเลอร PIC16F877 
สําหรับระบบเคเบิ้ลโทรทัศนทองถิ่น ผูวจัิยไดรวบรวมขอเสนอแนะตางๆ จากผูเชี่ยวชาญ มีดังนี้ 
  1. ควรออกแบบใหแผนปริ๊นซของวงจรแยกสวนกันเพื่องายตอการซอมแซม 
  2. อุปกรณจากหนากลองไปที่แผนปริ๊นซควรเปนแบบถอด/เสียบสายได 
  3. สายที่ออกจากตูแร็คของ เครื่องควบคุมฯควรมีจํานวนนอยที่สุด 
  4. เปนเรื่องที่นาสนใจและสมควรสงเสริมสูระบบธุรกิจและอุตสาหกรรม    
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ตาราง 18  คาเฉลี่ย คาเบีย่งเบนมาตรฐานและการทดสอบนัยสําคญัของขอมูล ประเมินความ 
     เหมาะสม/ความชัดเจน โดยผูเชี่ยวชาญ 3 คน ของการออกแบบเครื่องควบคุมเคร่ืองเลนดีวีดี  
     โดยไมโครคอนโทรลเลอร PIC16F877 สําหรับระบบเคเบิล้โทรทัศนทองถิ่น ในภาพรวม 
 

        
หมายเหตุ      n  =  3       HO  =  4.0      α   =  .05       t-Distribution  =  2.9200 

 
จากตาราง 18  คาเฉลี่ยคาเบี่ยงเบนมาตรฐานและการทดสอบนัยสําคญัของขอมูล ประเมิน

ความเหมาะสม/ความชัดเจน ของการออกแบบเครื่องควบคุมเคร่ืองเลนดีวีดี โดย
ไมโครคอนโทรลเลอร PIC16F877 สําหรับระบบเคเบิ้ลโทรทัศนทองถิ่น ในภาพรวมมีคาเฉลี่ย 4.23

คา t = 0.29 สอดคลองกับสมมติฐานที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ ที่ .05 คือคาเฉลี่ยมากกวาเกณฑ
ที่ตั้งไวที่ 4.0 หมายความวาความเหมาะสม/ความชัดเจน ของการออกแบบเครื่องควบคุมเครื่องเลน
ดีวีดี โดยไมโครคอนโทรลเลอร PIC16F877 สําหรับระบบเคเบิล้โทรทัศนทองถิ่น มีความเหมาะสม/
ความชัดเจนมาก ดานการออกแบบวงจร คาเฉลี่ย 4.28 คา t = 0.49 สอดคลองกับสมมติฐานที่ระดับ
นัยสําคัญทางสถิติ ที่ .05 คอืคาเฉลี่ยมากกวาเกณฑทีต่ัง้ไวที่ 4.0 หมายความวา มีความเหมาะสม
มาก ดานการออกแบบโปรแกรมควบคุม คาเฉลี่ย 4.64 คา t = 1.12 สอดคลองกับสมมติฐานที่ระดับ
นัยสําคัญทางสถิติที่ .05 คอืคาเฉลี่ยมากกวาเกณฑทีต่ัง้ไวที่ 4.0 หมายความวามีความชัดเจนมาก
ที่สุด ดานการออกแบบกลองใสเครื่อง คาเฉลี่ย 4.07 คา t = 1.16 สอดคลองกับสมมติฐานที่ระดับ
นัยสําคัญทางสถิติที่ .05 คอืคาเฉลี่ยมากกวาเกณฑทีต่ัง้ไวที่ 4.0 หมายความวา มีความเหมาะสม
มาก  
 ผูวิจัยไดนําผลการประเมินการออกแบบและสราง เครือ่งควบคุมเครือ่งเลนดีวีดี โดย
ไมโครคอนโทรลเลอร PIC16F877 สําหรับระบบเคเบิ้ลโทรทัศนทองถิ่น มาสรางวงจรตนแบบ ทีมี
ลักษณะแผนปริ๊นซของวงจรแยกสวนกนั 3 ชิ้น เพ่ืองายตอการซอมแซม และจัดสายตออุปกรณจาก
หนากลองไปที่แผนปริ๊นซเปนปลั๊กถอด/เสียบสายได และลดจํานวนสายที่ออกจากตูแร็คของ เครื่อง
ควบคุมเครื่องเลนดีวีดี โดยไมโครคอนโทรลเลอร PIC16F877 สําหรับระบบเคเบิ้ลโทรทัศนทองถิ่น
ใหมีจํานวนนอยที่สุด 
 

รายการความเหมาะสม/ความ
ชัดเจนของการออกแบบ 

 

x  
 

.SD  
 

t 
 

ระดับการประเมิน 

ดานการออกแบบวงจร 4.28 1.00 0.49        ความเหมาะสมมาก 
ดานการออกแบบโปรแกรมควบคุม 4.64 0.75 1.12        ความชัดเจนมากที่สุด
ดานการออกแบบกลองใสเครื่อง 4.07 1.84 1.16        ความเหมาะสมมาก 

รวม 4.23 1.36 0.29    ความเหมาะสม/ความชัดเจนมาก 
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ตอนที่ 2 ผลการประเมินสมมรรถนะเครื่องควบคุมเครื่องเลนดีวีดี โดยไมโครคอนโทรลเลอร 
PIC16F877 สําหรับระบบเคเบิ้ลโทรทัศนทองถ่ิน จากผูเชี่ยวชาญ 10คน 
 ผลการประเมินสมมรรถนะ ของเครื่องควบคุมเครื่องเลนดีวีดี โดยไมโครคอนโทรลเลอร 
PIC16F877 สําหรับระบบเคเบิ้ลโทรทัศนทองถิ่น ผูวิจัยแสดงผลในรูปแบบของตารางและอธิบายผล
ประกอบ การนําเสนอการประเมินในภาพรวมดานสมรรถนะและผลการประเมินประสิทธิภาพของ 
เครื่องควบคุมเคร่ืองเลนดีวีดี โดยไมโครคอนโทรลเลอร PIC16F877 สําหรับระบบเคเบิ้ลโทรทัศน
ทองถิ่น ดังนี้ 
 
ตาราง 19 แสดงคาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐานขอมูล ของผูเชี่ยวชาญจํานวน 10 คน ที่ทําการ 

     ประเมินสมรรถนะ ของเครื่องควบคุมเคร่ืองเลนดีวีดี โดยไมโครคอนโทรลเลอร PIC16F877  
     สําหรับระบบเคเบิล้โทรทัศนทองถิ่น ในภาพรวม 
 

 
 จากตาราง 19 แสดงใหเห็นวาผูเชี่ยวชาญประเมินสมรรถนะ ของเคร่ืองควบคุมเครื่องเลน
ดีวีดี โดยไมโครคอนโทรลเลอร PIC16F877 สําหรับระบบเคเบิ้ลโทรทัศนทองถิ่น ในภาพรวม ดังนี้  
 สมรรถนะของวงจรที่ออกแบบมีคาเฉลี่ย 4.18 สมรรถนะของการใชงานมีคาเฉลี่ย 4.01
สมรรถนะของการบํารุงรักษามีคาเฉลี่ย 4.13 รวมคาเฉลี่ยทั้งหมดของภาพรวมเทากับ 4.10 
 จึงสรุปไดวาสมรรถนะของเครื่องควบคุมเคร่ืองเลนดีวีดี โดยไมโครคอนโทรลเลอร 
PIC16F877 สําหรับระบบเคเบิ้ลโทรทัศนทองถิ่น ในครั้งนี้อยูในระดับ ดี  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายการประเมินสมรรถนะ x SD. ระดับการประเมิน
สมรรถนะของวงจรที่ออกแบบ 4.18 0.36 ดี 
สมรรถนะของการใชงาน 4.01 0.30 ดี 
สมรรถนะของการบํารุงรักษา 4.13 0.28 ดี 

รวม 4.10 0.32 ดี 
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ตาราง 20  คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐานและการทดสอบนัยสําคัญของขอมูล ประเมินสมรรถนะ 
    ของเครื่องควบคุมเครื่องเลนดีวีดี โดยไมโครคอนโทรลเลอร PIC16F877 สําหรับระบบเคเบิ้ล 
    โทรทัศนทองถิ่น ในภาพรวม 
 

            
หมายเหตุ        n = 10      HO  =  4.0      α   =  .05       t-Distribution  =  1.8331 

 
 จากตาราง 20  คาเฉลี่ยรวม 4.10 คา t = 1.11 สอดคลองกับสมมติฐานที่ระดับนัยสําคัญ
ทางสถิตทิี่ .05 คือคาเฉลี่ยมากกวาเกณฑที่ตั้งไวที่ 4.0 หมายความวาสมรรถนะของเครื่องควบคุม
เครื่องเลนดีวดีี โดยไมโครคอนโทรลเลอร PIC16F877 สําหรับระบบเคเบิ้ลโทรทศันทองถิ่น มี
สมรรถนะอยูในระดับดี คาเฉลี่ยดานสมรรถนะของวงจรที่ออกแบบ 4.18 คา t 1.63 สอดคลองกับ
สมมุติฐานที่ระดับนัยสําคัญทางสถิตทิี่ .05 คือคาเฉลี่ยมากกวาเกณฑที่ตั้งไวที่ 4.0 คาเฉลี่ยดาน
สมรรถนะของการใชงาน 4.01 คา t = 0.11 สอดคลองกับสมมุติฐานที่ระดับนัยสําคัญทางสถติิที ่  
.05 คือคาเฉลีย่มากกวาเกณฑที่ตั้งไวที่ 4.0 คาเฉลี่ยสมรรถนะของการบํารุงรักษา 4.13 คา t = 1.62
สอดคลองกับสมมุติฐานที่ระดับนัยสําคัญทางสถิตทิี่ .05 คือคาเฉลี่ยมากกวาเกณฑที่ตั้งไวที่ 4.0 
หมายความวาสมรรถนะของเครื่องควบคมุเครื่องเลนดีวีดี โดยไมโครคอนโทรลเลอร PIC16F877 
สําหรับระบบเคเบิ้ลโทรทัศนทองถิ่น มีสมรรถนะอยูในเกณฑดี  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายการประเมินสมรรถนะ x .SD t ระดับการประเมิน
สมรรถนะของวงจรที่ออกแบบ 4.18 0.36 1.63 ดี 
สมรรถนะของการใชงาน 4.01 0.30 0.11 ดี 
สมรรถนะของการบํารุงรักษา 4.13 0.28 1.62 ดี 

รวม 4.10 0.32 1.11 ดี 
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ตาราง 21 คาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของผูเชีย่วชาญในการประเมินสมรรถนะของเครือ่ง 
    ควบคุมเครื่องเลนดีวีดี โดยไมโครคอนโทรลเลอร PIC16F877 สําหรับระบบเคเบิ้ลโทรทัศน 
    ทองถิ่น ดานสมรรถนะของวงจรที่ออกแบบ 
 

 

รายการดานสมรรถนะของวงจรที่ออกแบบ 
 

x  
 

SD. 
ระดับการ
ประเมิน 

วงจรที่ออกแบบสามารถควบคุมเคร่ืองเลนดีวีดีไดทั้ง 8 เครื่อง 4.28 0.42 ดี
วงจรที่ออกแบบสามารถทาํงานเขากับโปรแกรมที่กําหนดได 4.28 0.42 ดี
วงจรที่ออกแบบสามารถกดปุมเพ่ือเลือกโหมดการทํางานได 4.10 0.53 ดี
วงจรที่ออกแบบจะเขาสูโหมดอัตโนมัติไดโดยไมตองกดปุมใดๆ 5.00 0.00 ดีมาก
วงจรที่ออกแบบสามารถตัง้เวลาเปดปดเครื่องได 3.54 0.34 ดี
วงจรที่ออกแบบสามารถแสดงการทํางานใหผูใชทราบได 3.92 0.64 ดี

รวม 4.18 0.36 ดี

 
จากตาราง 21 แสดงใหเห็นวา ผูเชี่ยวชาญประเมินสมรรถนะของเครื่องควบคุมเครื่องเลน 

ดีวีดี โดยไมโครคอนโทรลเลอร PIC16F877 สําหรับระบบเคเบิล้โทรทัศนทองถิ่น ดานสมรรถนะของ
วงจรที่ออกแบบ อยูในระดบัคาเฉลี่ยเทากับ 4.18 และวิเคราะหเปนรายขอ พบวา หัวขอวงจรที่
ออกแบบสามารถควบคุมเครื่องเลนดีวีดีไดทั้ง 8 เครื่อง มีคาเฉลี่ย 4.28 ระดับการประเมินอยูใน
ระดับดี หัวขอวงจรที่ออกแบบสามารถทาํงานเขากับโปรแกรมที่กําหนดได มีคาเฉลี่ย 4.28ระดับการ
ประเมินอยูในระดับดี หัวขอวงจรที่ออกแบบสามารถกดปุมเพ่ือเลือกโหมดการทํางานได มีคาเฉลี่ย 
4.10 ระดับการประเมินอยูในระดับดี  หัวขอวงจรที่ออกแบบจะเขาสูโหมดอัตโนมัติไดโดยไมตองกด
ปุมใดๆ มีคาเฉลี่ย 5.00 ระดับการประเมนิอยูในระดับดีมาก หัวขอวงจรที่ออกแบบสามารถตั้งเวลา
เปดปดเครื่องได มีคาเฉลี่ย 3.54 ระดับการประเมินอยูในระดับดี หัวขอวงจรที่ออกแบบสามารถ
แสดงการทํางานใหผูใชทราบได มีคาเฉลีย่ 3.92 ระดับการประเมินอยูในระดับดี  
 สรุปสมรรถนะดานวงจรที่ออกแบบในทุกหัวขอ ของเครื่องควบคุมเครื่องเลนดีวีดี โดย
ไมโครคอนโทรลเลอร PIC16F877 สําหรับระบบเคเบิ้ลโทรทัศนทองถิ่น ในครั้งนี้อยูในเกณฑดี 
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ตาราง 22 คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของผูเชี่ยวชาญประเมินสมรรถนะของเครื่องควบคุม  
     เครื่องเลนดีวีดี โดยไมโครคอนโทรลเลอร PIC16F877 สําหรับระบบเคเบิล้โทรทัศนทองถิ่น 
     ดานสมรรถนะของการใชงาน 
 

 
         จากตาราง 22 แสดงใหเห็นวาผูเชี่ยวชาญประเมินสมรรถนะ  เครื่องควบคุมเครือ่งเลนดีวีดี โดย
ไมโครคอนโทรลเลอร PIC16F877 สําหรับระบบเคเบิ้ลโทรทัศนทองถิ่น ดานสมรรถนะของการใช
งาน อยูในระดับคาเฉลี่ยเทากับ  4.01 และวิเคราะหรายขอพบวา หัวขอผูใชสามารถใชงานไดงายโดย
ศึกษาจากคูมือสําหรับผูใช มีคาเฉลี่ย 4.14 ระดับการประเมินอยูในระดับดี  หัวขอผูใชสามารถตั้งเวลา
นาฬิกาควบคมุเวลาไดงาย มีคาเฉลี่ย 4.14 ระดับการประเมินอยูในระดับดี หัวขอผูใชสามารถกดปุม
เลือกโหมดการทํางานไดงาย มีคาเฉลี่ย 3.46 ระดับการประเมินอยูในระดับดี หัวขอผูใชสามารถ
เปลี่ยนแผนดีวีดีได โดยไมตองหยุดการทํางาน มีคาเฉลี่ย 4.46 ระดับการประเมนิอยูในระดับดี 
หัวขอผูใชสามารถเคลื่อนยายเครื่องฯไดสะดวก มีคาเฉลี่ย 3.82 ระดับการประเมนิอยูในระดับดี 
หัวขอการถอดและเสียบสายหลังกลองควบคุมฯสามารถทําไดสะดวก มีคาเฉลี่ย 3.78 ระดับการ
ประเมินอยูในระดับดี  หัวขอการถอดและเสียบสายสัญญาณจากเครื่องเลนดีวีดีทําไดสะดวก มี
คาเฉลี่ย 4.46 ระดับการประเมินอยูในระดับดี หัวขอผูใชงานสามารถอานคาจากภาคแสดงผลตางๆ
ไดงาย มีคาเฉลี่ย 3.84 ระดับการประเมนิอยูในระดับดี  
 สรุปสมรรถนะดานการใชงานในทุกหัวขอของเครื่องควบคุมเคร่ืองเลนดีวีดี โดย
ไมโครคอนโทรลเลอร PIC16F877 สําหรับระบบเคเบิ้ลโทรทัศนทองถิ่น ในครั้งนี้อยูในเกณฑดี 
 
 
 

 

รายการดานสมรรถนะของการใชงาน 
 

x  
 

SD. 
ระดับการ
ประเมิน 

ผูใชสามารถใชงานไดงายโดยศึกษาจากคูมือสําหรับผูใช
ผูใชสามารถตัง้เวลานาฬิกาควบคุมเวลาไดงาย 
ผูใชสามารถกดปุมเลือกโหมดการทํางานไดงาย 
ผูใชสามารถเปลี่ยนแผนดีวดีีได โดยไมตองหยุดการทํางาน 
ผูใชสามารถเคลื่อนยายเครือ่งฯไดสะดวก 
การถอดและเสียบสายหลังกลองควบคุมฯสามารถทําไดสะดวก
การถอดและเสียบสายสัญญาณจากเครื่องเลนดีวีดีทําไดสะดวก
ผูใชงานสามารถอานคาจากภาคแสดงผลตางๆไดงาย 

4.14
4.14 
3.46 
4.46 
3.82 
3.78 
4.46 
3.84 

0.38 
0.21 
0.65 
0.32 
0.44 
0.42 
0.48 
0.61 

ดี 
ดี 
ดี 
ดี 
ดี 
ดี 
ดี 
ดี 

รวม 4.01 0.30 ดี 
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ตาราง 23 คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของผูเชี่ยวชาญประเมินสมรรถนะของเครื่องควบคุม 
    เครื่องเลนดีวีดี โดยไมโครคอนโทรลเลอร PIC16F877 สําหรับระบบเคเบิล้โทรทัศนทองถิ่น  
    ดานสมรรถนะของการบํารุงรักษา 
 

    
 จากตาราง 23  แสดงใหเห็นวาผูเชี่ยวชาญประเมินสมรรถนะเครื่องควบคุมเครื่องเลนดีวีดี 
โดยไมโครคอนโทรลเลอร PIC16F877 สําหรับระบบเคเบิ้ลโทรทัศนทองถิ่น ดานสมรรถนะของการ
บํารุงรักษาอยูในระดับคาเฉลี่ยเทากับ 4.13 และวิเคราะหรายขอพบวาหัวขอการขนยายและการติดตั้ง
เครื่องฯทําไดสะดวก มีคาเฉลี่ย 3.78 ระดับการประเมนิอยูในระดับดี หัวเครื่องควบคุมฯมีความ
ประหยัดคาใชจายในการซอมบํารุง มีคาเฉลี่ย 4.28 ระดับการประเมนิอยูในระดับดี หัวขอเครื่อง
ควบคุมฯมีชิ้นสวนทีต่องบํารุงรักษานอย มีคาเฉลี่ย 3.74 ระดับการประเมินอยูในระดับดี หัวขอราน
ซอมทั่วไปสามารถซอมอุปกรณประกอบเครื่องฯได มีคาเฉลี่ย 3.92 ระดับการประเมินอยูในระดับดี 
หัวขออุปกรณประกอบเครื่องทุกชิ้นมีจําหนายภายในประเทศ มีคาเฉลี่ย 4.64 ระดับการประเมินอยู
ในระดับดีมาก หัวขอวัสดปุระกอบเครื่องฯมีจําหนายทั่วไปและราคาไมแพง มีคาเฉลี่ย 4.46 ระดับ
การประเมินอยูในระดับด ี 
 สรุปสมรรถนะดานการบํารุงรักษาในทุกหัวขอของเครือ่งควบคุมเครือ่งเลนดีวีดี โดย
ไมโครคอนโทรลเลอร PIC16F877 สําหรับระบบเคเบิ้ลโทรทัศนทองถิ่น ในครั้งนี้อยูในเกณฑดี 
 
ตอนที่ 3 ผลการประเมินประสิทธิภาพ เครื่องควบคุมเครื่องเลนดีวีดี โดย                                    
ไมโครคอนโทรล เลอร PIC16F877 สําหรับระบบเคเบิ้ลโทรทัศนทองถ่ิน จากผูเชี่ยวชาญ 
จํานวน 10 คน 
 ผลการประเมินประสิทธิภาพ ของเครื่องควบคุมเครื่องเลนดีวีดี โดยไมโครคอนโทรลเลอร 
PIC16F877 สําหรับระบบเคเบิ้ลโทรทัศนทองถิ่น  ผูวิจัยแสดงผลในรูปแบบของตารางและอธิบาย

 

รายการดานสมรรถนะของการบํารุงรักษา 
 

x  
 

SD. 
ระดับการ
ประเมิน 

การขนยายและการติดตั้งเคร่ืองฯทําไดสะดวก
เครื่องควบคุมฯมีความประหยัดคาใชจายในการซอมบํารุง 
เครื่องควบคุมฯมีชิ้นสวนที่ตองบํารุงรักษานอย 
รานซอมทั่วไปสามารถซอมอุปกรณประกอบเครื่องฯได 
อุปกรณประกอบเครื่องทุกชิน้มีจําหนายภายในประเทศ 
วัสดุประกอบเครื่องฯมีจําหนายทั่วไปและราคาไมแพง 

3.78
4.28 
3.74 
3.92 
4.64 
4.46 

0.59 
0.42 
0.74 
0.64 
0.21 
0.32 

ดี 
ดี 
ดี 
ดี 
ดี 
ดี 

รวม 4.13 0.28 ดี 
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ผลประกอบ การนําเสนอการประเมินในภาพรวมดานประสิทธิภาพ ของเครื่องควบคุมเครื่องเลนดีวีดี 
โดยไมโครคอนโทรลเลอร PIC16F877 สําหรับระบบเคเบิ้ลโทรทัศนทองถิ่น ดังนี้ 
 
ตาราง 24 แสดงคารอยละดานประสิทธิภาพของผูเชี่ยวชาญจํานวน 10 คน ที่ทําการประเมิน 

     ประสิทธิภาพ ของเครื่องควบคุมเครือ่งเลนดีวีดี โดยไมโครคอนโทรลเลอร PIC16F877 สําหรับ      
     ระบบเคเบิ้ลโทรทศันทองถิ่น ในภาพรวม 
 

 
 จากตาราง 24 แสดงใหเห็นวาผูเชี่ยวชาญประเมินประสิทธิภาพ เครื่องควบคุมเครื่องเลนดี
วีดี โดยไมโครคอนโทรลเลอร PIC16F877 สําหรับระบบเคเบิ้ลโทรทัศนทองถิ่น ในภาพรวม ดังนี้ 
 ดานประสิทธภิาพการทํางานของวงจรและโปรแกรมผูเชี่ยวชาญ ประเมินคา ถูกตอง        
10 คน คิดเปนรอยละ 100 ดานประสิทธิภาพของสัญญาณภาพและเสยีงผูเชี่ยวชาญ ประเมินคา 
ถูกตอง 10 คน คิดเปนรอยละ 100  ดานประสิทธิภาพของรอบการทํางานผูเชี่ยวชาญ ประเมินคา 
ถูกตอง 10 คน คิดเปนรอยละ 100 
 จึงสรุปไดวาประสิทธิภาพ ของเครื่องควบคุมเครื่องเลนดีวีดี โดยไมโครคอนโทรลเลอร 
PIC16F877 สําหรับระบบเคเบิ้ลโทรทัศนทองถิ่น ในครั้งนี้อยูในระดับ ดีมาก คิดเปนรอยละ 100 ซึ่ง
สอดคลองกับสมมติฐานในการวิจัย 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายการประเมิน ผลประเมินรอยละ 
ดานประสิทธิภาพการทํางานของวงจรและโปรแกรม 100 
ดานประสิทธิภาพของสัญญาณภาพและเสียง 100 
ดานประสิทธิภาพของรอบการทํางาน 100 

รวม 100 
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ตาราง 25 รอยละของผูเชีย่วชาญประเมินประสิทธิภาพการทํางาน ของวงจรและโปรแกรมเครื่อง 
     ควบคุมเครื่องเลนดีวีดี โดยไมโครคอนโทรลเลอร PIC16F877 สําหรับระบบเคเบิ้ลโทรทัศน 
     ทองถิ่น  
 

  
 จากตาราง 25 แสดงใหเห็นวาผูเชี่ยวชาญจํานวน 10 คน ประเมินประสิทธิภาพการทํางาน 
ของวงจรและโปรแกรมเครื่องควบคุมเครือ่งเลนดีวีดี โดยไมโครคอนโทรลเลอร PIC16F877 สําหรับ
ระบบเคเบิล้โทรทัศนทองถิ่น ในภาพรวม ผูเชี่ยวชาญประเมินคา ถูกตอง 10 คน คิดเปนรอยละ 100 
และวิเคราะหรายขอพบวา ในโหมด 1 วงจรไมโครคอนโทรลเลอรและโปรแกรมควบคุมทํางานได
ถูกตอง คิดเปนรอยละ 100 หัวขอในโหมด 2 วงจรไมโครคอนโทรลเลอรและโปรแกรมควบคุมทาํงาน
ไดถูกตอง คิดเปนรอยละ 100  หัวขอในโหมด 3 วงจรไมโครคอนโทรลเลอรและโปรแกรมควบคมุ
ทํางานไดถูกตอง คิดเปนรอยละ 100 หัวขอในโหมดอัตโนมัติวงจรไมโครคอนโทรลเลอรและ
โปรแกรมควบคุมทํางานไดถูกตอง คิดเปนรอยละ 100  หัวขอในการทํางานทุกโหมด วงจรควบคุมฯ
และวงจรทวีีมอดูเลเตอรทํางานไดถูกตอง คิดเปนรอยละ 100  
 สรุปรอยละของผูเชี่ยวชาญประเมินประสทิธิภาพ ของเครื่องควบคมุเครื่องเลนดีวีดี โดย
ไมโครคอนโทรลเลอร PIC16F877 สําหรับระบบเคเบิ้ลโทรทัศนทองถิ่น ดานประสิทธิภาพการ
ทํางานของวงจรและโปรแกรมถูกตอง รอยละ 100 
 
 
 
 
 
 
 
 

          

  รายการดานประสิทธิภาพ การทํางานของวงจรและโปรแกรม 

 

ผลประเมิน 
รอยละ

ในโหมด 1 วงจรไมโครคอนโทรลเลอรและโปรแกรมควบคุมทํางานไดถูกตอง 100
ในโหมด 2 วงจรไมโครคอนโทรลเลอรและโปรแกรมควบคุมทํางานไดถูกตอง 100

ในโหมด 3 วงจรไมโครคอนโทรลเลอรและโปรแกรมควบคุมทํางานไดถูกตอง 100
ในโหมดอัตโนมัติวงจรไมโครคอนโทรลเลอรและโปรแกรมควบคุมทาํงานไดถูกตอง 100
ในการทํางานทุกโหมด วงจรควบคุมฯและวงจรทีวีมอดูเลเตอรทํางานไดถูกตอง 100

รวม 100
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ตาราง 26  รอยละของผูเชีย่วชาญประเมิน ประสิทธภิาพของสัญญาณภาพและเสียงเครื่องควบคุม 
     เครื่องเลนดีวีดี โดยไมโครคอนโทรลเลอร PIC16F877 สําหรับระบบเคเบิล้โทรทัศนทองถิ่น  
 

  
 จากตาราง 26 แสดงใหเห็นวาผูเชี่ยวชาญจํานวน 10 คน ประเมินประสิทธิภาพของ
สัญญาณภาพและเสียงเครื่องควบคุมเคร่ืองเลนดีวีดี โดยไมโครคอนโทรลเลอร PIC16F877 สําหรับ
ระบบเคเบิล้โทรทัศนทองถิ่น ในภาพรวม ผูเชี่ยวชาญประเมินคา ถูกตอง10 คน คิดเปนรอยละ 100 
และวิเคราะหรายขอพบวาหัวขอสัญญาณโทรทัศนจากกลองควบคุมฯเขากับเครื่องรับโทรทัศนได มี
สัญญาณภาพและเสียงชัดเจน คิดเปนรอยละ 100 หัวขอสัญญาณโทรทัศนจากกลองควบคุมฯ เขากับ
ระบบเคเบิล้โทรทัศนทองถิ่นได มีสัญญาณภาพและเสยีงชัดเจน คิดเปนรอยละ 100 หัวขอสัญญาณ
โทรทัศนมีความชัดเจนเม่ือสงดวยความถี่ชอง VHF ดวยสาย RG-6 ที่มีความยาว 300 เมตร คิดเปน
รอยละ 100 หัวขอสัญญาณจากเครื่องเลนดีวีดีที่กําลังเปลี่ยนแผนไมไปรบกวนสัญญาณภาพเครื่อง
เลนดีวีดี ที่กําลังเลน คิดเปนรอยละ 100  หัวขอสัญญาณโทรทัศนจากกลองควบคมุฯ ไมรบกวนเขาสู
ชองขางเคียง ในระบบเคเบิล้โทรทศันทองถิ่น คิดเปนรอยละ 100  
 สรุปรอยละของผูเชี่ยวชาญประเมินประสิทธิภาพ ของเคร่ืองควบคุมเครื่องเลนดีวีดี โดย
ไมโครคอนโทรลเลอร PIC16F877 สําหรับระบบเคเบิ้ลโทรทัศนทองถิ่น ดานประสิทธิภาพของ
สัญญาณภาพและเสียงถูกตอง รอยละ 100 
 
 
 

รายการดานประสิทธิภาพ
ของสัญญาณภาพและเสียง 

 

ผลประเมิน 
รอยละ

สัญญาณโทรทัศนจากกลองควบคุมฯ เขากับเครื่องรับโทรทัศนได มีสัญญาณภาพ
และเสียงชัดเจน 

 
100 

สัญญาณโทรทัศนจากกลองควบคุมฯ เขากับระบบเคเบิ้ลโทรทศันทองถิ่นได มี
สัญญาณภาพและเสียงชัดเจน 

 
100 

สัญญาณโทรทัศนมีความชดัเจนเม่ือสงดวยความถี่ชอง VHF ดวยสาย RG-6 ที่มี
ความยาว 300 เมตร 

 
100 

สัญญาณจากเครื่องเลนดีวีดี ที่กําลังเปลี่ยนแผนไมไปรบกวนสัญญาณภาพเครื่อง
เลนดีวีดี ที่กําลังเลน 

 
100 

สัญญาณโทรทัศนจากกลองควบคุมฯ ไมรบกวนเขาสูชองขางเคียง ในระบบเคเบิล้
โทรทัศนทองถิ่น 

 
100 

รวม 100
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ตาราง 27 รอยละของผูเชีย่วชาญประเมินประสิทธิภาพของรอบการทํางานเครื่องควบคุมเคร่ืองเลน 
    ดีวีดี โดยไมโครคอนโทรลเลอร PIC16F877 สําหรับระบบเคเบิล้โทรทัศนทองถิ่น  
 

  
 จากตาราง 27 แสดงใหเห็นวาผูเชี่ยวชาญจํานวน 10 คน ประเมินเครื่องควบคุมเครื่องเลน 
ดีวีดี โดยไมโครคอนโทรลเลอร PIC16F877 สําหรับระบบเคเบิล้โทรทัศนทองถิ่น ในภาพรวม ดาน
ประสิทธิภาพของรอบการทํางาน ผูเชี่ยวชาญประเมินคา ถูกตอง 10 คน คิดเปนรอยละ 100 และ
วิเคราะหรายขอพบวาหัวขอโปรแกรมควบคุมการทํางานทุกโหมดทํางานไดถูกตองเม่ือใชงาน
ตอเน่ืองเกินกวา 1 รอบการทํางานคิดเปนรอยละ 100 หัวขอวงจรไมโครคอนโทรลเลอรทํางานได
ถูกตองเม่ือใชงานตอเน่ืองเกินกวา 1 รอบการทํางาน คิดเปนรอยละ 100 หัวขอเครือ่งเลนดีวีดี ทุก
เครื่องทํางานไดถูกตองเม่ือใชงานตอเน่ืองเกินกวา 1 รอบการทํางาน คิดเปนรอยละ 100 หัวขอ
โปรแกรมและวงจรทํางานไดสัมพันธกันจํานวนผูเชี่ยวชาญประเมินคา ถูกตอง 10 คน คิดเปนรอยละ 
100 หัวขอสามารถรักษาสภาพของรอบการทํางานไดถูกตองเม่ือถูกใชงานอยางตอเน่ืองเกิน 5 วัน 
คิดเปนรอยละ 100 
 สรุปรอยละของผูเชี่ยวชาญประเมินประสทิธิภาพ ของเครื่องควบคุมเคร่ืองเลนดีวีดี โดย
ไมโครคอนโทรลเลอร PIC16F877 สําหรับระบบเคเบิ้ลโทรทัศนทองถิ่น ประสิทธภิาพของรอบการ
ทํางานถูกตอง รอยละ 100 
 

รายการดานประสิทธิภาพ
ของรอบการทํางาน 

 

ผลประเมิน 
รอยละ

โปรแกรมควบคุมการทํางานทุกโหมดทํางานไดถูกตองเม่ือใชงานตอเน่ืองเกินกวา 1 
รอบการทํางาน 

 
100 

วงจรไมโครคอนโทรลเลอรทํางานไดถูกตองเม่ือใชงานตอเน่ืองเกินกวา 1 รอบการ
ทํางาน 

 
100 

เครื่องเลนดีวดีี ทุกเครื่องทํางานไดถูกตองเม่ือใชงานตอเน่ืองเกินกวา 1 รอบการ
ทํางาน 

 
100 

สัญญาณภาพและเสียง ชัดเจนถูกตองเม่ือใชงานอยางตอเน่ืองเกินกวา 1 รอบการ
ทํางาน 

 
100 

สามารถรักษาสภาพของรอบการทํางานไดถูกตองเม่ือถูกใชงานอยางตอเน่ืองเกิน 5 
วัน 

 
100 

รวม 100
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ตอนที่ 4  ขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญเกี่ยวกับมรรถนะและประสิทธิภาพ เคร่ืองควบคุม
เครื่องเลนดีวีดี โดยไมโครคอนโทรลเลอร PIC16F877 สําหรับระบบเคเบิล้โทรทัศนทองถิ่น
โดยผูเชี่ยวชาญ  10 คน  
             สําหรับขอมูลจากคําถามปลายเปด  เพ่ือใหผูเชี่ยวชาญทัง้ 10 คน ไดแสดงความคิดเห็น 
อยางอิสระเกี่ยวกับสมรรถนะและประสิทธิภาพของเครือ่งควบคุมเครือ่งเลนดีวีดี โดย
ไมโครคอนโทรลเลอร PIC16F877 สําหรับระบบเคเบิ้ลโทรทัศนทองถิ่น ผูวิจัยไดรวบรวมไว ดังนี้ 
 
 ขอเสนอแนะ 
  1.ควรมีระบบรีโมทคอนโทรลเพื่อความสะดวกในการควบคุมมากขึ้น 
  2.ควรพัฒนาหนาจอแสดงผล ระบบการตั้งเวลาใหดูทนัสมัย  
  
 ขอเสนอแนะสําหรับการวจิัยครั้งตอไป 
  1.ควรศึกษาระบบเครื่องเลนและบันทึกวีดีโอแบบ Hard Disk ซึ่งมีความจุของขอมูลที่
มากกวา และจะไดสัญญาณการเลนภาพที่มีความตอเน่ือง เม่ือเปลี่ยนแปลงแหลงจายสัญญาณภาพ 
  2. ควรศึกษา DVD แบบ BLU RAY ซึ่งมีระบบภาพและเสียงที่คมชัดมากยิ่งขึ้น 
  3. ควรศึกษาการพัฒนาตอยอด โดยเปลี่ยนระบบจากการใช Relay มาเปนอุปกรณ
สารกึ่งตัวนําในระบบอิเล็กทรอนิกสสวิตช จะทําใหประหยัดพลังงานมากขึ้น 
  4. ระบบเสียงควรเปน Stereo เพราะสามารถเลือกฟงภาษาที่สองได 
   5. ควรมีระบบสํารองไฟเพ่ือใหผูชมไดชมอยางตอเน่ือง 



บทที่ 5 
สรุป อภิปราย และขอเสนอแนะ 

 
 การวิจัยเพ่ือการออกแบบและสรางเครื่องควบคุมเครื่องเลนดีวีดี โดยไมโครคอนโทรลเลอร 
PIC16F877 สําหรับระบบเคเบิ้ลโทรทัศนทองถิ่น เพ่ือทดสอบหาสมรรถนะและประสิทธิภาพ 
สามารถสรุปผลการวิจัย อภิปรายผลการวิจัย และรวบรวมขอเสนอแนะการวิจัยตามรายละเอยีด 
ดังนี ้
 
สรุปผลการวิจัย 
 1. สรุปผลการวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยไดนําผลการวิจัยนําเสนอเปนรายดาน

เพ่ือใหสอดคลองกับความมุงหมายของงานวิจัยดังน้ี  
   1.1 ผลการวิเคราะหการออกแบบและสราง เครื่องควบคุมเครื่องเลนดีวีดี โดย 
ไมโครคอนโทรลเลอร PIC16F877 สําหรับระบบเคเบิ้ลโทรทัศนทองถิ่น โดยผูเชี่ยวชาญ 3 คน  
ในภาพรวมอยูในเกณฑดีมาก คาเฉลี่ย 4.23 คา t = 0.29 สอดคลองกับสมมติฐานที่ระดับ 
นัยสําคัญทางสถิติที่ .05  
   1.1.1 ผลการวิเคราะหดานการออกแบบวงจรอยูในเกณฑดี มีคาเฉลี่ย 4.28 
คา t = 0.49 สอดคลองกับสมมติฐานที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ .05   
   1.1.2 ผลการวิเคราะหดานการออกแบบโปรแกรมควบคุมอยูในเกณฑดี
คาเฉลี่ย 4.64 คา t  1.12 สอดคลองกับสมมติฐานที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ .05  
   1.1.3 ผลการวิเคราะหดานการออกแบบกลองใสเครื่องอยูในเกณฑดี คาเฉลี่ย 
4.07 คา t = 1.16 สอดคลองกับสมมติฐานที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ .05  
  1.2 ผลการวิเคราะหสมมรรถนะ ผลการวิเคราะหสมมรรถนะของเครื่องควบคุม
เครื่องเลนดีวีดี โดยไมโครคอนโทรลเลอร PIC16F877 สําหรับระบบเคเบิ้ลโทรทัศนทองถิ่นโดย
ผูเชี่ยวชาญ 10 คน ผลการวิเคราะหสมรรถนะคาเฉลี่ยรวม 4.10 คา t = 1.11 สอดคลองกับ
สมมติฐานที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ .05  
   1.2.1 ผลการวิเคราะหสมรรถนะของวงจรที่ออกแบบ พบวาอยูในเกณฑดี มี
คาเฉลี่ย  4.18 คา t = 1.63 สอดคลองกับสมมุติฐานที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ .05  
   1.2.2 ผลการวิเคราะหสมรรถนะของการใชงาน พบวาอยูในเกณฑดี มี
คาเฉลี่ย  4.01 คา t = 0.11 สอดคลองกับสมมุติฐานที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่   .05  
   1.2.3 ผลการวิเคราะหสมรรถนะของการบํารุงรักษา พบวาอยูในเกณฑดี มี
คาเฉลี่ย  4.13 คา t = 1.62 สอดคลองกับสมมุติฐานที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ .05  
   1.3 ผลการวิเคราะหประสิทธิภาพ ผลการวิเคราะหประสิทธิภาพโดยรวม ของ 
เครื่องควบคุมเครื่องเลนดีวีดี โดยไมโครคอนโทรลเลอร PIC16F877 สําหรับระบบเคเบิ้ล 
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โทรทัศนทองถิ่น โดยผูเชี่ยวชาญ 10 คน ผลการวิเคราะหประสิทธิภาพโดยรวมอยูในเกณฑดี 
มาก คิดเปนรอยละ 100 สอดคลองกับสมมติฐาน 
   1.3.1 ผลการวิเคราะหประสิทธิภาพการทํางานของวงจรและโปรแกรม พบวา
อยูในเกณฑดีมาก คิดเปนรอยละ 100  
   1.3.2 ผลการวิเคราะหประสิทธิภาพของสัญญาณภาพและเสียง พบวาอยูใน
เกณฑดีมาก คิดเปนรอยละ 100 
   1.3.3 ผลการวิเคราะหประสิทธิภาพของรอบการทํางาน พบวาอยูในเกณฑดี
มาก คิดเปนรอยละ 100 
 

อภิปรายผลการวิจัย  
             จากสมมติฐานทีต่ัง้ขึ้นผลการวิจัยไดอภิปรายผล ของการออกแบบและสราง อภิปราย 
ผลการประเมนิสมรรถนะและ อภิปรายผลประสิทธิภาพ ของเครื่องควบคุมเครื่องเลนดีวีดี โดย 
ไมโครคอนโทรลเลอร PIC16F877 สําหรับระบบเคเบิ้ลโทรทัศนทองถิ่นดังนี้ 
 1. อภิปรายผลการออกแบบและสราง ผลการวิจัยไดอภิปรายผล ความเหมาะสม/ 
ความชัดเจน ของการประเมินการออกแบบและสรางเครื่องควบคุมเคร่ืองเลนดีวีดี โดย 
ไมโครคอนโทรลเลอร  PIC16F877สําหรับระบบเคเบิ้ลโทรทัศนทองถิ่น 3 ดาน ดังนี้ 

1.1 ดานการออกแบบวงจรมีความเหมาะสมมาก เน่ืองจากการออกแบบเครื่องควบคมุ 
เครื่องเลนดีวดีี โดยไมโครคอนโทรลเลอร  PIC16F877 สําหรับระบบเคเบิ้ลโทรทศันทองถิ่น ได
ใชวงจรนาฬิกาควบคุมเวลา มีหนากากพรอมทั้งชุด ปรับเปลี่ยนโปรแกรมไดงาย วงจรตรวจจับ
สัญญาณ PLAY ใชแอลดีอารกับทรานซสิเตอร C458 เปนวงจรที่สามารถหาวัสดุประกอบวงจร
ไดงายมีขายทั่วไป วงจรไมโครคอนโทรลเลอรใชเบอร PIC16F877 วงจรที่สามารถหาวัสดุ
ประกอบวงจรไดงายมีขายทั่วไป วงจรควบคุมจายไฟ 220VAC ใหเครื่องเลนดีวีดี เลือกใชไอซี 
ULN2003 รวมกับรีเลย วงจรควบคุมสวติช PLAY/PAUSE ใชไอซี ULN2003 รวมกับ วงจร
สวิตชตอสัญญาณภาพและเสียง มีจํานวน 8 ชุด รับสัญญาณ PLAY จากเครื่องเลนดีวีดี เครือ่งที่ 
1 ถึงเครื่องที่ 8  เพ่ือควบคมุใหรีเลยตอสญัญาณภาพและเสียงใหเฉพาะเครื่องที่มีการ PLAY นํา
สัญญาณเขาสูวงจร TV RF MODULATOR ใชแอลดีอารรวมกับวงจร ทรานซิสเตอร C222 และ
รีเลย 2 หนาสัมผัส วงจรตรวจจับสัญญาณ PAUSE เพ่ือใหรีเลยใหตัดสัญญาณภาพและเสียง
จากเครื่องเลนดีวีดีเครื่องที่ 2 ถึงเครื่องที่ 8  ไมใหเขาไปรบกวนเครื่องเลนดีวีดี เครือ่งที่ 1 ใช
แอลดีอารรวมกับวงจรทรานซิสเตอร C222 และรีเลย 12 โวลต 2 หนาสัมผัส วงจรภาคแสดงผล
หมายเลขเครือ่งเลน DVD ใช IC CD4511รวมกับ LED 7 Segment 1 หลัก วงจรจายไฟ 
กระแสตรง ใชหมอแปลงขนาด12VAC/1A กับวงจรแปลงแรงดันเปนไฟกระแสตรง 12V เลี้ยง
วงจรทรานซิสเตอรสวติชขับรีเลยและใชไอซีควบคุมแรงดันเบอร 7805 จัดไฟกระแสตรง 5V 
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เลี้ยงภาคไมโครคอนโทรลเลอร การออกแบบวงจรโดยรวมไดทําการแยกวงจรออกเปนสวนๆ 
ตามคําแนะนาํของผูเชี่ยวชาญ 

ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ Bestepe, Fırat. (2004). ไดทําการวิจัยเรื่อง ไมโครคอน 
โทรลเลอร – ฐานระบบสื่อสารหลายพอรต เพ่ือ มิเตอรวัดไฟฟาแบบดิจิตอล  งานวิจัยฉบบันี้ใช
ไมโครคอนโทรลเลอร PIC16F877 และ วกร สีสัมฤทธิ์. (2551). ไดทําการวิจัยเครือ่งควบคุม
ระดับความชืน้ในดิน ใชไอซีสําเร็จรูปLM3914 วงจรทรานซิสเตอร วงจร H-BRIDGE 
ทรานซิสเตอร วงจร OPTO-COUPLER เบสิกแสตมปไมโครคอนโทรลเลอร วงจรภาค
แหลงจายไฟแบบเร็คติไฟเออร และวงจรเร็กกูเลเตอรรกัษาระดับไฟคงที่ 

1.2 ดานการออกแบบโปรแกรมควบคุมมีความเหมาะสมมาก เน่ืองจาก การออกแบบ
เครื่องควบคุมเครื่องเลนดีวดีี โดยไมโครคอนโทรลเลอร  PIC16F877 สําหรับระบบเคเบิ้ล
โทรทัศนทองถิ่น ไดจัดการทํางานไว 4 โหมดซึ่งรวมโหมดอัตโนมัติไวดวย มีความเหมาะสมมาก 

ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ อัษฎางค นันโท.(2548). ไดทําการวิจัยชุดควบคุม 
เครื่องปรับอากาศผานระบบคอมพิวเตอรออนไลน งานวิจัยนี้ใชโปรแกรม Microsoft Visual 
Basic ใหสามารถสั่งงานระบบออนไลน โดยการติดตอสื่อสารผานพอรตอนุกรม RS-232 ไปยงั
ไมโครคอนโทรลเลอร PIC 16F877 สามารถสงขอมูลและรับขอมูลดวยระบบคอมพิวเตอร
ออนไลนได 

1.3 ดานการออกแบบกลองใสเครื่องมีความเหมาะสมมากเนื่องจากการออกแบบ
ดานหลังกลองของเครื่องควบคุมเคร่ืองเลนดีวีดี โดยไมโครคอนโทรลเลอร PIC16F877 สําหรับ
ระบบเคเบิล้โทรทัศนทองถิ่น เปนสวนจายไฟฟาและรบัสัญญาณประกอบกันในกลองโลหะที่
แข็งแรงมีสวนสําคัญภายนอก 8 สวนมีความเหมาะสมทุกขอ 

ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของมนตรี เตาไธสง. (2545). ไดทําการวิจัย เรื่องการ 
ประยุกตไมโครคอนโทรลเลอรสําหรับควบคุมมุมพิทชไบพัดของกังหันลม  ไดออกแบบและสราง
กลไกปรับมุมพิทชใบพัดของ กังหันลมเพื่อควบคุมกังหันลมใหหมุนดวยความเร็วรอบคงที่เม่ือ
ความเร็วรอบสูง เกินคาที่กาํหนดไวในสภาวะการทํางานปรกต ิมีลักษณะของการออกแบบกลอง
ของเครื่องควบคุม ที่แข็งแรงเหมาะสม 
 2. อภิปรายผล ดานสมมรรถนะ ผลการวิจัยไดอภิปรายผลสมรรถนะของเครื่องควบคุม 
เครื่องเลนดีวดีี โดยไมโครคอนโทรล เลอร PIC16F877 สําหรับระบบเคเบิล้โทรทัศนทองถิ่น  
อยูในเกณฑ ดี เปนการประเมินสมรรถนะทั้ง 3 ดานคือ  
  2.1 ดานสมรรถนะของวงจรที่ออกแบบ อยูในระดับ ดี ทั้งน้ีเพราะวงจรที่
ออกแบบสามารถควบคุมเครื่องเลนดีวีดีไดตามโปรแกรมที่กําหนดสามารถทํางานตามการ
สั่งงานของโปรแกรมได ผูใชสามารถเลือกโหมดการทํางานได สามารถเขาสูโหมดอัตโนมัติได
เอง ผูใชสามารถตั้งเวลาเปดปดเครื่องได และหนาจอสามารถแสดงผลการทํางานไดซึ่ง
สอดคลองกับงานวิจัยของ พลเทียน ดานดาหาร.(2551).ไดทําการสรางระบบติดตามดวงอาทิตย
อัตโนมัติแบบ 2 แกน สําหรับผงโซลารเซลล ขบัเคลื่อนดวยมอรเตอรไฟฟากระแสตรงขนาด 12 
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VDC 2 ตัว ใชไมโครคอนโทรลเลอร PIC 16F877 ในการควบคุมของโปรแกรมนั้นเขียนดวย
ภาษา C สามารถใชงานไดจริง และสอดคลองกับงานวิจัยของ วกร  สีสัมฤทธิ์.(2551). ไดทํา
การสรางเครื่องควบคุมระดับความชื้นในดิน ใชวงจรอิเล็กทรอนิกส ไดแก LM3914 วงจร
ทรานซิสเตอร วงจร H-BRIDGE ทรานซิสเตอร วงจร OPTO-COUPLER เบสิกแสตมป
ไมโครคอนโทรลเลอร วงจรภาคแหลงจายไฟแบบเรค็ติไฟเออร และวงจรเร็กกูเลเตอรรักษา
ระดับไฟคงที่ ในการวิจัยสรปุไดวา เครื่องควบคุมความชื้นในดิน สามารถนํามาใชประโยชน ได
จริง และสอดคลองกับงานวิจัยของ บุญญฤทธิ์ บุญโกมล.(2551). ไดทําการสรางเครื่อง
ตรวจสอบ ไดโอด ทรานซิสเตอรและเฟตโดยไมโครคอนโทรลเลอร โดยมีสมรรถนะอยูในเกณฑ
ดี วงจรการทํางาน 3 สวนคือ 1.วงจรจายไฟเพื่อจายแรงดันใหกับวงจรประมวลผล วงจร
แสดงผลสามารถจายแรงดันไดตรงกับขอบเขตการวิจัยกําหนด 2.วงจรประมวลผลใช
ไมโครคอนโทรลเลอร ตระกลู พีไอซี (PIC) เปนตัวประมวลผลกลางและควบคุมการทํางานของ
วงจรสามารถตรวจสอบและแสดงคาผลการวัดไดถูกตองตรงกับขอมูลของบริษทั ผูผลิต 3.วงจร
แสดงผลสามารถแสดงผลออกมาเปนตัวเลข และตวัอักษรไดถูกตอง  
 วงจรที่ผูวิจัยออกแบบใชอุปกรณหลักเปนไมโครคอนโทรลเลอร PIC 16F877 เปนตัว
ประมวลผลกลางและควบคมุการทํางานของวงจร โปรแกรมควบคุมน้ันสามารถใชภาษา เบสิก 
หรือภาษา ซี ก็ได วงจรจายไฟเพื่อจายแรงดันใหกับวงจรประมวลผล วงจรแสดงผล วงจรภาค
แหลงจายไฟแบบเร็คติไฟเออร และวงจรเร็กกูเลเตอรรกัษาระดับไฟคงที่ สามารถจายแรงดันให
วงจรไดอยางถูกตองมีกระแสไฟเพียงพอตอการใชงาน วงจรที่ออกแบบสามารถตรวจสอบการ
ทํางานของเครื่องเลนดีวีดีไดแมนยาํ และแสดงคาผลออกหนาจอแสดงผลไดถูกตองตรงกับการ
ทํางาน วงจรแสดงผลสามารถแสดงผลออกมาเปนตัวเลขไดถูกตอง ทําใหสมรรถนะของวงจรที่
ออกแบบอยูในระดับ ดีมาก 
  2.2 ดานสมรรถนะของการใชงาน มีเกณฑโดยรวมอยูในระดับ ดี ทั้งน้ีเพราะ
สามารถใชงานเบื้องตนไดงายโดยศึกษาจากคูมือสําหรับผูใช ตั้งเวลานาฬิกาควบคุมเวลาไดงาย 
เลือกโหมดการทํางานไดงาย การเปลี่ยนแผนทําไดสะดวก เคลื่อนยายไดสะดวก ถอดและเสียบ
สายหลังกลองควบคุมไดสะดวก ถอดและเสียบสายสัญญาณเครื่องเลนดีวดีีไดสะดวก และอาน
คาจากภาคแสดงผลตางๆไดงาย ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ชัยวฒิุ  ธงเงิน. (2551).  ไดทํา
การออกแบบและสรางเครือ่งทดสอบรีเลย ผลการประเมินดานการใชงานอยูในระดับ ดี ดานการ
เคลื่อนยายมีความสะดวกอยูในระดับ ดีมาก และสอดคลองกับงานวิจัยของ อัษฎางค นันโท.
(2548). ไดทําการสรางชุดควบคุมเคร่ืองปรับอากาศผานระบบคอมพวิเตอรออนไลน สามารถ
ควบคุมการปดเปดเครื่องปรับอากาศได 4 เครื่อง ใช Microsoft Visual Basic สั่งงานระบบ
ออนไลน ผานพอรต RS-232 ไปยังไมโครคอนโทรลเลอร PIC 16F877 ใชงานไดงาย 

ผูวิจัยไดเลือกใชนาฬิกาตั้งโปรแกรมไดหลายโปรแกรมควบคุมอุปกรณได 1 ชอง มี
โหมดการใชงาน 3 โหมดใหเลือก เปลี่ยนแผนดีวีดีโดยใชสวิตชจายไฟฟาโดยตรงเขาสูเครื่อง
เลนดีวีดีทําใหเขาใจการใชไดงาย มีหูห้ิวและลอเลื่อนที่ตูแร็คเคลื่อนยายไดงาย อุปกรณทางสาย
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เรียงลําดับเปนระเบียบไมสบัสนในการเสยีบตอ ทําใหสมรรถนะของการใชงานอยูในระดับ ดี 
สามารถใชงานไดงาย ใชนาฬิกาควบคุมเวลาไดงาย เลือกโหมดการทํางานไดงาย เปลี่ยนแผนดี
วีดีไดสะดวก ทดลองเคลื่อนยายไดสะดวก ทดลองถอดและเสียบสายหลังกลองควบคุมไดสะดวก 
ทดลองถอดและเสียบสายสญัญาณเครื่องเลนดีวีดีไดสะดวก และอานคาจากภาคแสดงผลตางๆ
ไดงาย มีคูมือสําหรับผูใช 
  2.3 ดานสมรรถนะของการบํารุงรักษา มีเกณฑโดยรวมอยูในเกณฑ ดี ทั้งน้ี
เพราะ สามารถ ขนยาย ติดตั้งไดสะดวก มีความประหยัดคาใชจายในการซอมบํารุง ตําแหนงที่
ตองบํารุงรักษามีนอย รานซอมทั่วไปสามารถนําชิ้นสวนไปซอมได สามารถหาซื้อชิ้นสวนในการ
ซอมไดภายในประเทศ และวัสดุที่นํามาใชในการสรางมีทั่วไปและราคาไมแพง ซึ่งสอดคลองกับ
งานวิจัยของ บุญญฤทธิ์ บญุโกมล.(2551). ไดทําการสรางเครื่องตรวจสอบ ไดโอด ทรานซิส 
เตอรและเฟตโดยไมโครคอนโทรลเลอร โดยมีสมรรถนะดานการบํารุงรักษาและซอมแซม อยูใน
ระดับ ดี ในดานการสรางเครื่องตรวจสอบ ใชอุปกรณที่หาไดงาย และราคาประหยัด สามารถ
แยกสวนประกอบตางๆภายในเครื่องได และสอดคลองกับงานวิจัยของพิพัฒน อินมณี.(2551). 
ไดทําการออกแบบและสรางเครื่องตรวจสอบไอซี ชนิด ทีทีแอล โดยมีสมรรถนะดานการบํารุง 
รักษา อยูในระดับ ดีมาก คืออุปกรณที่ตองบํารุงรักษาหางาย  
 ผูวิจัยไดนําเสนอใหผูเชี่ยวชาญประเมิน ดานสมรรถนะของการบํารุงรักษา ซึ่งเครือ่ง
ควบคุมเครื่องเลนดีวีดี โดยการควบคุมดวยไมโครคอนโทรลเลอรสําหรับระบบเคเบิ้ลโทรทศัน
ทองถิ่น สามารถขนยายไดสะดวกเนื่องจากมีตูแร็คแบบมีหูห้ิวจํานวน 4 หูและมีลอเลื่อนชวย
ผอนแรง  สามารถติดตั้งไดสะดวกเนื่องจากมีสายไฟที่ตองตอกับภายนอกเพียง 2 เสน คือ
สายสัญญาณที่ตองตอกับระบบเคเบิล้โทรทัศน 1 เสนและปลั๊กไฟฟา 220 VAC 1 เสน มีความ
ประหยัดคาใชจายในการซอมบํารุงเน่ืองจากชิ้นสวนทุกชิ้นมีจําหนายทุกภูมิภาคในประเทศไทย 
ตําแหนงที่ตองบํารุงรักษามีนอยเน่ืองจากระบบการออกแบบเลือกใชอุปกรณที่แข็งแรงทนทานมี
การออกแบบที่ตรงไปตรงมาไมซับซอน ตัวกลองควบคุมไมตองการการบํารุงรักษา มีการ
ออกแบบใหเครื่องสามารถทํางานไดแบบตลอดเวลาไดและเครื่องเลนดีวีดี 1 เครื่อง จะทํางานใน
รอบ 24 ชั่วโมงไมเกิน 2 ชั่วโมง ซึ่งทําใหโอกาสที่เครื่องเลนดีวีดีชํารุดจากการทํางานตอเน่ือง
ยาวนานเกิดขึน้นอยกวาเครือ่งเลนดีวีดีแบบมีตูเปลี่ยนแผน รานซอมทั่วไปสามารถนําชิ้นสวน
ทุกชิ้นไปซอมไดเนื่องจากอุปกรณมีในทองตลาดและนยิมใชทัว่ไป ชิน้สวนในการซอมทุกชิ้นมี
ในประเทศและราคาไมแพง  
 3. อภิปรายผลดานประสทิธิภาพ ผลการวิจัยไดอภิปรายผลประสิทธิภาพของเครื่อง
ควบคุมเครื่องเลนดีวีดี โดยไมโครคอนโทรลเลอร PIC16F877 สําหรับระบบเคเบิ้ลโทรทัศน
ทองถิ่นอยูในเกณฑ ดี เปนการประเมินประสิทธิภาพทัง้ 3 ดานคือ 
  3.1 ประสิทธภิาพการทํางานของวงจรและโปรแกรม มีเกณฑโดยรวมอยูใน
เกณฑดีมาก ทั้งน้ีเพราะ โปรแกรมในโหมดที่ 1 ทํางานถูกตองตามที่กําหนด โปรแกรมในโหมด
ที่ 2 ทํางานถูกตองตามที่กาํหนด โปรแกรมในโหมดที่ 3 ทํางานถูกตองตามที่กําหนด โหมด
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อัตโนมัติทํางานไดถูกตองตามที่กําหนด และการทํางานของวงจรและโปรแกรมมีความสมบูรณ 
ซึ่งสอดคลองกับทฤษฏีการทํางานของไมโครคอนโทรลเลอร ตระกลู PIC ดอนสัน ปงผาบ ทิพ
วัลย  คําน้ํานอง. (2550). ในทฤษฏีการทาํงานของไมโครคอนโทรลเลอร ตระกูล PIC ซึ่งภายใน 
PIC ประกอบ ดวย หนวยความจําโปรแกรม (Program Memory) หนวยความจําขอมูล (Data 
Memory) พอรตอินพุต (Input Port) พอรตเอาตพุต (Output Port) ทําให PIC เหมือนเปน 
ไมโครคอมพิวเตอรตัวหนึ่ง ทําใหนํามาใชงานไดงายและสะดวก เพียงตอแหลงจายไฟ ปอน
สัญญาณนาฬกิา และเขียนโปรแกรมควบคุม PIC ก็สามารถควบคมุอุปกรณภายนอกผานพอรต
อินพุตและพอรตเอาตพุตได และสอดคลองกับงานวิจัยของ นิมิตร ศรียาภัย.(2550). ไดวิจัย
พัฒนาเครื่องวัดการสองสวางของแสงเพื่อสุขภาพตาแบบประหยัดควบคุมดวย
ไมโครคอนโทรลเลอรและศกึษาประ สิทธภิาพเครื่องวัดการสองสวางของแสงที่พัฒนาขึ้นเทียบ
กับเครื่องวัดความสองสวางของแสงที่ไดมาตรฐาน ใชไมโครคอนโทรลเลอร เบอร16F877A มา
ประยุกตกบัเซลแสงอาทิตย สรางเปนเครื่องวัดความเขมแสง มีความละเอียดในการวัดมากกวา
เครื่องวัดความสองสวางของแสงที่ไดมาตรฐานยี่หอ CHAUVIN ARNOUX รุน C.A 811 
  3.2 ประสิทธภิาพของสัญญาณภาพและเสียง มีเกณฑโดยรวมอยูในเกณฑดี 
ทั้งน้ีเพราะเมือ่ใชเครื่องรับโทรทัศนที่มีในทองตลาดทัว่ไปรับสัญญาณเขาทางสายอากาศ
สามารถรับสญัญาณภาพและเสียงไดชัดเจนดี เม่ือนําสัญญาณเขาสูระบบเคเบิล้โทรทัศนทองถิ่น
สัญญาณสามารถเขากับระบบระบบเคเบิล้โทรทศันทองถิ่นได และในขณะเปลีย่นแผน หรือการ
เลนภาพทุกโหมดไมเกิดสัญญาณรบกวนสัญญาณภาพและเสียง ซึง่สอดคลองกับทฤษฎีของ 
ดร.บัณฑิต โรจนอารยานนท.(2540). คูมือออกแบบและติดตั้ง MATV & CATV  หนา 64 อาร
เอฟมอดูเลเตอร(RF modulator) เปนอุปกรณที่ใชแปลงสัญญาณโทรทัศนที่อยูในชวงเบสแบนด
ใหเปนความถีใ่นยานอารเอฟ อุปกรณนี้จะใชในกรณีทีต่องการปอนสัญญาณโทรทัศนจากเครื่อง
เลนวีดีโอ หรือกลองโทรทัศนเขาสูระบบ MATV และ CATV  และสอดคลองกบัทฤษฎี ของ 
ประพันธ พิพัฒนสุข.(2546). เครื่องรับโทรทัศน (โทรทศันขาวดําและสี) หนา 5  ความถี่ยาน 
VHF (Very High Frequency) และ หนา 6 ความถี่ยาน UHF (Ultra High Frequency)  
 ในการวิจัยไดใช อุปกรณอารเอฟมอดูเลเตอร(RF modulator) ที่สามารถสงสัญญาณที่
อยูในชวงเบสแบนดใหเปนความถี่ในยานอารเอฟของโทรทัศนเขาสูระบบ MATV และ CATV  
ในระบบภาพแบบ PAL – B ในมาตรฐาน CCIR ได ทําใหไดสัญญาณภาพและเสียงที่ชัดเจน 
สามารถเขากบัระบบระบบเคเบิ้ลโทรทัศนทองถิ่นได และไดออกแบบใหมีวงจรตอสัญญาณภาพ
และเสียงเฉพาะเครื่องที่สั่งการโดยไมโครคอนโทรลเลอร จึงทําใหในขณะเปลีย่นแผน หรือการ
เลนภาพทุกโหมดไมเกิดสัญญาณรบกวน ทั้งสัญญาณภาพและเสยีง 
  3.3 ประสิทธภิาพของรอบการทํางาน มีเกณฑโดยรวมอยูในเกณฑดี ทั้งน้ี
เพราะสามารถทํางานไดตามผังโปรแกรมที่กําหนดไวในแตละโหมด การทํางานไดถูกตองตาม
เง่ือนไขที่กําหนดไวทุกโหมด มีการทํางานไมผิดพลาดทุกโหมด โปรแกรมและวงจรทํางานได
สัมพันธกันและโปรแกรมและวงจรทํางานไดแมนยําและคงที ่ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของพล
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เทียน ดานดาหาร.(2551).ไดทําการสรางระบบติดตามดวงอาทิตยอัตโนมัติแบบ 2 แกน สําหรับ
แผงโซลารเซลลโดยไมโครคอนโทรลเลอร ใชไมโคร คอนโทรลเลอร PIC 16F877 ในการ
ควบคุมของโปรแกรมนั้นเขียนดวยภาษา C สามารถนํามาสรางระบบติดตามดวงอาทิตย
อัตโนมัติสําหรับแผงโซลารเซลลแบบ 2 แกน ไดจริงและสอดคลองกับงานวิจัยของ อัษฎางค นัน
โท.(2548). ไดทําการสรางชุดควบคุมเครื่องปรับอากาศผานระบบคอมพิวเตอรออนไลน 
สามารถควบคุมการปดเปดเครื่องปรับอากาศได 4 เครื่อง ใช Microsoft Visual Basic สั่งงาน
ระบบออนไลน ผานพอรต RS-232 ไปยงัไมโครคอนโทรลเลอร PIC 16F877 ใชงานไดงาย 
 วงจรที่ผูวิจัยออกแบบใชอุปกรณหลักเปนไมโครคอนโทรลเลอร PIC 16F877 เปนตัว
ประมวลผลกลางและควบคมุการทํางานของวงจร ในโปรแกรมนั้นสามารถใชภาษา เบสิก หรือ
ภาษา ซี ก็ได ทําใหการทํางานเปนไปตามโปรแกรมที่กําหนดไวในแตละโหมด การทํางานได
ถูกตองตามเงือ่นไข ไมผิดพลาดทุกโหมด โปรแกรมและวงจรทํางานไดสัมพันธกัน ทํางานได
แมนยําและคงที่ ทําใหประสิทธิภาพของรอบการทํางาน อยูในระดับ ดี 
 

ขอเสนอแนะการวิจัย 
 1. ประโยชนตอการนํางานวิจัยไปใช  
  เครื่องควบคุมเครื่องเลนดีวดีี โดยไมโครคอนโทรลเลอร PIC16F877 สําหรับ
ระบบเคเบิล้โทรทัศนทองถิ่น เปนอุปกรณประกอบสื่อบันเทิง สื่อการเรียนในสถานศึกษา ใน
หนวยงานราชการสวนทองถิ่น และเปนอุปกรณประกอบสื่อการประชาสัมพันธ หรือสื่อบันเทิง 
ในบริษทัเอกชน ดานการโฆษณา การประชาสัมพันธสินคาได จากความเห็นของผูเชี่ยวชาญ
ประเมินสมรรถนะและประสทิธิภาพ ของเครื่องควบคุมเคร่ืองเลนดีวีดี โดยไมโครคอนโทรลเลอร 
PIC16F877 สําหรบัระบบเคเบิ้ลโทรทัศนทองถิ่น  มีประโยชนตอการนําไปใช ดังนี้ 
  1. ในหนวยงานโรงเรียน เห็นวา เครื่องควบคุมเคร่ืองเลนดีวีดี โดย
ไมโครคอนโทรลเลอร PIC16F877 สําหรับระบบเคเบิ้ลโทรทัศนทองถิ่น  มีประโยชนตอการ
นําไปใชรวมกับระบบเคเบิ้ลโทรทัศนโรงเรียนที่มีอยูในโรงเรียน ใหเพ่ิมจํานวน 7 ชอง และ
สัญญาณที่ได สามารถใหชองความถี่ที่กวางตั้งแตยาน VHF เปนตนไปทําใหมีความชัดเจนของ
สัญญาณภาพและเสียงทีสู่งกวาและมีระยะทางในการสงที่ไกลกวาระบบของโรงเรยีนที่ใชชอง
ความถี่ UHF สามารถตั้งเวลาใหตรงกบัตารางเรียนได และใชในการเผยแพรสื่อที่ตองการให
นักเรียนชมได ไมตองคอยเปลี่ยนแผน ไมตองใชเจาหนาที่คอยปดเปดระบบ และ สามารถ
ทํางานไดตลอดเวลาที่มีไฟเลี้ยงในหนวยงานวิทยาลยัสงักัดสํานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษากระทรวง ศึกษาธิการ เห็นวา มีประโยชนตอการนําไปศึกษาการออกแบบวงจรดาน
อิเล็กทรอนิกส การคิดคนสิ่งประดิษฐ การศึกษาการใชงานไมโครคอนโทรลเลอรเนื่องจากใน
งานวิจัยในครัง้นี้ไดนําไอซีไมโครคอนโทรลเลอร PIC 16F877 มาใชครบทุกขาที่มี และ
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การศึกษาการใชงานในวชิาระบบเคเบิล้โทรทัศน การนําไปทดลองใชในระบบเคเบิ้ลโทรทศันทีมี่
อยู และศึกษาสัญญาณภาพและเสียง 

การจัดทําระบบเคเบิ้ลโทรทศันทองถิ่นเปนของสถานศกึษาเอง จะมีขอดีมากกวาการนํา
ระบบเคเบิล้ทองถิ่นที่มีการบริการทั่วไปเขามาสูระบบในโรงเรียนเพราะระบบทั่วไปนั้นไม
สามารถตัดชองรายการที่ไมเหมาะสมได ชองรายการที่ไดจากเครื่องควบคุมเคร่ืองเลนดีวีดี โดย
ไมโครคอนโทรลเลอร PIC16F877 สําหรับระบบเคเบิ้ลโทรทัศนทองถิ่น  เม่ืออยูในระบบเคเบิล้
โทรทัศนในหนวยงานจะควบคุมความเหมาะสมในการเผยแพรสื่อได 
  2. ในหนวยงานสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ใน
สถาบันอุดมศกึษาของรัฐ ฝายโสตทศันศกึษา เห็นวาสามารถนําขาวสารมาเผยแพรได  

3. ในหนวยงานราชการสวนทองถิ่น มีประโยชนในการประชาสัมพันธ 
หนวยงานในระหวางที่ประชาชนผูรับบริการรอการใหบริการอยู และจะทําใหหนวยงานมี
ชองทางในการสรางความเขาใจอันดีกับประชาชน  

4. ในบริษัทเอกชนเห็นวามีประโยชนในการประชาสัมพันธสินคาหรือบริการ 
ใหกับลูกคาหรือผูรบับริการ ณ จุดแสดงสินคาหรือหนาอาคารแสดงสินคา 
 

 2. ขอเสนอแนะจากการประเมินสมรรถนะและประสิทธิภาพ  

  1. ในดานวงจรที่ออกแบบควรพัฒนา หนาจอแสดงผล ระบบการตั้งเวลา และการ
เขาโหมดทํางานใหดูทันสมัยและทําใหใชงานไดงายมากขึ้น 
  2. ดานการใชงานควรมีระบบควบคุมระยะไกลเพื่อความสะดวกมากขึ้น 
  3. ดานการบํารุงรักษา ควรหาตูแร็คที่มีน้าํหนักนอย และควรเลือกใชเครื่องเลนดีวี
ดีที่มีคุณภาพสูง และทํางานในชวงเริ่มอานไดรวดเร็วกวาเดิม 
  4. ดานการทํางานของวงจรและโปรแกรม ควรพัฒนาการกดสวิตชเลือกโหมดให
สะดวกในการใชงาน และควรมีระบบสํารองไฟเพ่ือใหผูชมไดชมอยางตอเน่ือง 
  5. ดานสัญญาณภาพและเสยีง ควรพัฒนาระบบเสยีงใหเปนระบบ Stereo เพราะ
จะทําใหสามารถเลือกฟงภาษาที่สองได และควรเลือกใชเครื่องเลนดีวีดีที่มีคุณภาพสูงเพ่ือภาพที่
คมชัดมากขึ้น 
  6. ดานรอบการทํางาน ควรระวังแผนที่มีระบบเลือกเมนูอาจจะทําใหรอบการ
ทํางานผิดพลาดได 
 

 3. ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยคร้ังตอไป 
 ขอเสนอแนะสาํหรับการวิจัยครั้งตอไป  พบวาสามารถใชเปนหลักการในการวิจัย 
พัฒนาใหเปน “เครื่องควบคมุเครื่องเลนวดีีโอแบบ Hard Diskดวยไมโครคอนโทรลเลอรสําหรับ
สงในระบบเคเบิ้ลโทรทัศนทองถิ่น”  
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ภาคผนวก ก 
แบบประเมนิ การออกแบบและสรางเครื่องควบคมุเครื่องเลนดีวีดี โดยไมโครคอนโทรลเลอร 

PIC16F877 สําหรับระบบเคเบิล้โทรทศันทองถ่ิน 
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แบบประเมินเพื่อการวิจัย 

 
เร่ือง 

 
การออกแบบและสรางเครื่องควบคมุเครื่องเลนดีวีดี โดยไมโครคอนโทรลเลอร PIC16F877 

สําหรับระบบเคเบิล้โทรทศันทองถ่ิน 
 

คําอธิบาย 
แบบประเมินชุดนี้สรางขึ้นเพ่ือประเมินความเหมาะสม/ความชัดเจนของการออกแบบเครื่อง

ควบคุมเครื่องเลนดีวีดี โดยไมโครคอนโทรลเลอร PIC16F877 สําหรับระบบเคเบิ้ลโทรทัศนทองถิ่น
เพ่ือการวิจัย เรื่อง การออกแบบและสรางเครื่องควบคุมเครื่องเลนดีวดีี โดยไมโครคอนโทรลเลอร 
PIC16F877 สําหรับระบบเคเบิ้ลโทรทัศนทองถิ่นประกอบดวย  

1. แบบสอบถามความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญที่มีตอ ความเหมาะสม/ความชัดเจนของการ
ออกแบบเครือ่งควบคุมเครือ่งเลนดีวีดี โดยไมโครคอนโทรลเลอร PIC16F877 สําหรับระบบเคเบิ้ล
โทรทัศนทองถิ่นทางดานตางๆดังนี้ 

ดานที่ 1 การออกแบบวงจร 
ดานที่ 2 การออกแบบโปรแกรมควบคุม 
ดานที่ 3 การออกแบบกลองและตูใสเครือ่ง 
ความคิดเห็นและขอเสนอแนะ 

 
 
 
 

ทั้งน้ีเพ่ือเปนประโยชนในการศึกษาและพัฒนาตอไปผูวิจัยใครขอความอนุเคราะหจากทาน
ไดชวยตอบแบบประเมิน และเสนอแนะแสดงความคิดเห็นในงานวิจัยครั้งนี้ดวย 

 
                                                      ขอขอบพระคุณอยางสูง 
                                                     นายสุรพงษ  ไชยเสนา 

                                                      นิสิตปริญญาโทสาขาวชิาอุตสาหกรรมศึกษา 
                                                        มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
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แบบประเมนิการออกแบบและสรางเครื่องควบคมุเครื่องเลนดีวีดี โดยไมโครคอนโทรลเลอร 
PIC16F877 สําหรับระบบเคเบิล้โทรทศันทองถ่ินสาํหรับผูเชี่ยวชาญ 

 
 คําชี้แจง 
  กรุณาประเมินความเหมาะสม/ความชัดเจนของการออกแบบเครื่องควบคุมเคร่ือง
เลนดีวีดี โดยไมโครคอนโทรลเลอร PIC16F877 สําหรับระบบเคเบิ้ลโทรทัศนทองถิ่นและทํา
เครื่องหมาย ✓ ลงใน ชองคะแนนความเหมาะสม/ความชัดเจนในแตละรายการ โดยมีเกณฑ
พิจารณาดังนี้  
  
 5    หมายถึง    รายละเอียดของการออกแบบนั้นเหมาะสม/ความชัดเจน  มากที่สุด 
 4    หมายถึง    รายละเอียดของการออกแบบนั้นเหมาะสม/ความชัดเจน  มาก 
 3    หมายถึง    รายละเอียดของการออกแบบนั้นเหมาะสม/ความชัดเจน  ปานกลาง 
 2    หมายถึง    รายละเอียดของการออกแบบนั้นเหมาะสม/ความชัดเจน  นอย 
 1    หมายถึง    รายละเอียดของการออกแบบนั้นเหมาะสม/ความชัดเจน  นอยที่สุด 
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ขอที่ 

 
รายการ 

ระดับความเหมาะสม/ความชัดเจน
5 4 3 2 1

               ดานที่ 1 การออกแบบวงจร
1 ความเหมาะสมของนาฬิกาควบคุมเวลา   
2 ความเหมาะสมของวงจรตรวจจับสัญญาณ PLAY   
3 ความเหมาะสมของวงจรไมโครคอนโทรลเลอร   
4 ความเหมาะสมของวงจรควบคุมจายไฟ 220VAC 

ใหเครื่องเลนดีวีดี 
  

5 ความเหมาะสมของวงจรควบคุมสวติช 
PLAY/PAUSE 

  

6 ความเหมาะสมของวงจรสวติชตอสัญญาณภาพ
และเสียง 

  

7 ความเหมาะสมของวงจรตรวจจับสัญญาณ
PAUSE 

  

8 ความเหมาะสมของวงจรภาคแสดงผลหมายเลข
เครื่องเลนDVD 

  

9 ความเหมาะสมของวงจรจายไฟกระแสตรง   

10 ความเหมาะสมของการออกแบบวงจรโดยรวม   
              ดานที่ 2 การออกแบบโปรแกรมควบคุม 

1 ความชัดเจนของคําสั่งในการเขียนโปรแกรม   
2 ความชัดเจนของผังโปรแกรม โหมดที่ 1   
3 ความชัดเจนของผังโปรแกรม โหมดที่ 2   
4 ความชัดเจนของผังโปรแกรม โหมดที่ 3   
5 ความชัดเจนของโปรแกรม     โหมดอัตโนมัติ   

              ดานที่ 3 การออกแบบกลองและตูใสเครือ่ง 
1 ความเหมาะสมของการจัดวางตําแหนงสวติช 

POWER 
  

2 ความเหมาะสมของการจัดวางภาคแสดงผล
หมายเลขเครือ่งเลนDVD 

  

3 ความเหมาะสมของการจัดวางนาฬิกาควบคุม
เวลา 

  

4 ความเหมาะสมของการจัดวางสวติชและLED 
แสดงโหมดการเลน 
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ขอที่ 

 
รายการ 

ระดับความเหมาะสม/ความชัดเจน
5 4 3 2 1

5 ความเหมาะสมของการจัดวางสวติชและLEDเพ่ือ
การเปลี่ยนแผน 

  

6 ความเหมาะสมของการจัดวางตําแหนง 
TV.RF.MODULATOR 

  

7 ความเหมาะสมของการวางตําแหนงปลั๊ก 220V 
AC TO DVD 

  

8 ความเหมาะสมของการวางตําแหนงปลั๊กRS232  
DETECT DISPLAY  

  

9 ความเหมาะสมของการวางตําแหนง FUSE   
10 ความเหมาะสมของการวางตําแหนง AC 220V IN 

PUT / OUT PUT 
  

11 ความเหมาะสมของการจัดวางตําแหนง A/V IN 
PUT /OUT PUT 

  

12 ความเหมาะสมของการจัดวางตําแหนง TV.RF. 
OUT PUT 

  

13 ความเหมาะสมของขนาดกลองควบคุม   

14 ความเหมาะสมของขนาดตูแร็ค   
15 ความเหมาะสมของการออกแบบกลองและตูแร็ค

ใสเครื่องโดยรวม 
  

 

ความคิดเห็นและขอเสนอแนะ 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
 

                                     ลงนาม ...................................................... 
                                                                (.......................................................) 
                                  ผูเชี่ยวชาญ 
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ภาคผนวก ข 
แบบประเมนิ สมรรถนะและประสทิธิภาพของเครื่องควบคุมเครื่องควบคุมเคร่ืองเลนดีวดีี 

โดยไมโครคอนโทรลเลอร PIC16F877  
สําหรับระบบเคเบิล้โทรทศันทองถ่ิน 
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แบบประเมนิเพื่อการวิจยั 
 

เร่ือง 
 

การออกแบบและสรางเครื่องควบคมุเครื่องเลนดีวีดี โดยไมโครคอนโทรลเลอร PIC16F877 
สําหรับระบบเคเบิล้โทรทศันทองถ่ิน 

 
คําอธิบาย 

แบบประเมินชุดนี้สรางขึ้นเพ่ือประเมินสมรรถนะและประสิทธิภาพของเครื่องควบคุมเครื่อง
ควบคุมเครื่องเลนดีวีดี โดยไมโครคอนโทรลเลอร PIC16F877 สําหรับระบบเคเบิ้ลโทรทัศนทองถิ่น 
เพ่ือการวิจัย เรื่องการออกแบบและสรางเครื่องควบคุมเคร่ืองเลนดีวีดี โดยไมโครคอนโทรลเลอร 
PIC16F877 สําหรับระบบเคเบิ้ลโทรทัศนทองถิ่น ประกอบดวย  

1. แบบสอบถามความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญที่มีตอแบบสอบถามเรื่อง การประเมิน
สมรรถนะและประสิทธิภาพของเครื่องควบคุมเครื่องเลนดีวีดี โดยไมโครคอนโทรลเลอร PIC16F877 
สําหรับระบบเคเบิ้ลโทรทัศนทองถิ่น 

ตอนที่ 1 ขอมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผูประเมิน 
     ตอนที่ 2 แบบประเมินดานสมรรถนะ 
     2.1 สมรรถนะของวงจรที่ออกแบบ 
     2.2 สมรรถนะของการใชงาน 
     2.3 สมรรถนะของการบํารุงรักษา 
        ตอนที่ 3 แบบประเมินดานประสิทธิภาพ 
     3.1 ประสิทธิภาพของการทํางาน 
     3.2 ประสิทธิภาพของสัญญาณภาพและเสียง 
     3.3 ประสิทธิภาพของรอบการทํางาน 
     ตอนที่ 4 เปนคําถามแบบปลายเปด ดานความคิดเห็นและขอเสนอแนะ 
 
 ทั้งน้ีเพ่ือเปนประโยชนในการศึกษาและพัฒนาตอไปผูวิจัยใครขอความอนุเคราะหจากทาน
ไดชวยตอบแบบประเมิน และเสนอแนะแสดงความคิดเห็นในงานวิจัยครั้งนี้ดวย 

 
                                                      ขอขอบพระคุณอยางสูง 
                                                     นายสุรพงษ  ไชยเสนา 

                                                      นิสิตปริญญาโทสาขาวชิาอุตสาหกรรมศึกษา 
                                                        มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
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แบบประเมินสมรรถนะและประสิทธิภาพของเครื่องควบคุมเคร่ืองเลนดีวีดี โดย
ไมโครคอนโทรลเลอร PIC16F877 สําหรับระบบเคเบิ้ลโทรทัศนทองถิ่น 
 
แบบประเมินชุดนี้ เปนแบบสอบถามความคิดเห็น จากการทดสอบของผูเชี่ยวชาญเพื่อประเมิน
เกี่ยวกับ สมรรถนะและประสิทธิภาพของเครื่องควบคุมเครื่องเลนดีวดีี โดยไมโครคอนโทรลเลอร 
PIC16F877 สําหรับระบบเคเบิ้ลโทรทัศนทองถิ่น  ในดานตางๆ ดังนี้ 
 
   1. ดานสมรรถนะ 
     1.1 สมรรถนะของวงจรที่ออกแบบ 
     1.2 สมรรถนะของการใชงาน 
     1.3 สมรรถนะของการบํารุงรักษา 
         2. ดานประสิทธิภาพ 
     2.1 ประสิทธิภาพของการทํางาน 
     2.2 ประสิทธิภาพของสัญญาณภาพและเสียง 
     2.3 ประสิทธิภาพของรอบการทํางาน 
 

 
 คําชี้แจงในการทําแบบประเมนิ 
 แบบประเมินในการหาสมรรถนะและประสทิธิภาพของเครื่องควบคุมเคร่ืองเลนดีวีดี โดย
ไมโครคอนโทรลเลอร PIC16F877 สําหรับระบบเคเบิ้ลโทรทัศนทองถิ่น ชุดนี้มีรายละเอียดประกอบ 
3 ตอนคือ 
 ตอนที่ 1 เปนขอมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผูประเมิน 
 ตอนที่ 2 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับสมรรถนะของเครื่องควบคุมเครื่องเลนดีวีดี โดย
ไมโครคอนโทรลเลอร PIC16F877 สําหรับระบบเคเบิ้ลโทรทัศนทองถิ่น 3 ดาน 
 ตอนที่ 3 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับประสิทธิภาพของเครื่องควบคุมเครื่องเลนดีวีดี โดย
ไมโครคอนโทรลเลอร PIC16F877 สําหรับระบบเคเบิ้ลโทรทัศนทองถิ่น 3 ดาน 
 ตอนที ่4 เปนคําถามแบบปลายเปด สําหรับขอเสนอแนะตาง ๆ 
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ตอนที่ 1 ขอมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผูประเมิน 

 กรุณาขีดเครื่องหมาย ✓ ลงใน (   ) หนาขอความหรือกรอกขอมูลในชองวางที่ตรงกับสภาพ
ความเปนจริง 
 
1. เพศ 
 (   ) ชาย     (   ) หญิง 
 
2. ระดับการศึกษาสูงสุด 
 (   )    ปริญญาตรี   (   )    ปริญญาโท   (   )   ปริญญาเอก  
 (   )   อ่ืนๆ (โปรดระบุ)............................................................................................. 
 
3.  สาขาการศึกษา 
 (   )    ศึกษาศาสตร/ครุศาสตร.................................................................................... 
            (   )   อ่ืนๆ (โปรดระบุ).............................................................................................. 
 
4. ประสบการณในการทํางาน............ป  
 
6. โปรดระบุชื่อ สถานประกอบการหรือหนวยงาน 
 ชื่อสถานประกอบการ/หนวยงาน.............................................................................. 
 
7. อาชีพ ปจจุบัน .................................................................................................................. 
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ตอนที่ 2 แบบประเมินดานสมรรถนะ ของเครื่องควบคุมเครื่องเลนดีวีดี โดย                         
ไมโครคอนโทรล เลอร PIC16F877 สําหรับระบบเคเบิ้ลโทรทัศนทองถ่ิน 3 ดาน 
             กรุณาขีดเครื่องหมาย  ✓  ลงในชองมาตราสวนประเมินคา 5 ระดับ ตามความคิดเห็นของ
ทาน จากการทดลองใชเครื่องควบคุมเครื่องเลนดีวีดี โดยไมโครคอนโทรลเลอร PIC16F877 สําหรับ
ระบบเคเบิ้ลโทรทัศนทองถิ่น คาระดับคะแนนกําหนดไวดังนี้ 
 ระดับ 5 หมายถึง ผลประเมินระดับดีมาก 
 ระดับ 4 หมายถึง ผลประเมินระดับดี  
 ระดับ 3 หมายถึง ผลประเมินระดับปานกลาง  
 ระดับ 2 หมายถึง ผลประเมินระดับปรับปรุง  
 ระดับ 1 หมายถึง ผลประเมินระดับใชไมได  
 
 
ขอที่ 

 
รายละเอียดในการประเมิน 

ระดับคะแนน
5 4 3 2 1

ดานสมรรถนะของวงจรที่ออกแบบ
1 วงจรที่ออกแบบสามารถควบคุมเคร่ืองเลนดีวีดีไดทั้ง 8 เครื่อง    
2 วงจรที่ออกแบบสามารถทาํงานเขากับโปรแกรมที่กําหนดได    
3 วงจรที่ออกแบบสามารถกดปุมเพ่ือเลือกโหมดการทํางานได    
4 วงจรที่ออกแบบจะเขาสูโหมดอัตโนมัติไดโดยไมตองกดปุมใดๆ    
5 วงจรที่ออกแบบสามารถตัง้เวลาเปดปดเครื่องได    

6 วงจรที่ออกแบบสามารถแสดงการทํางานใหผูใชทราบได    
ดานสมรรถนะของการใชงาน 

1 ผูใชสามารถใชงานไดงายโดยศึกษาจากคูมือสําหรับผูใช    

2 ผูใชสามารถตัง้เวลานาฬิกาควบคุมเวลาไดงาย    
3 ผูใชสามารถกดปุมเลือกโหมดการทํางานไดงาย    
4 ผูใชสามารถเปลี่ยนแผนดีวดีีได โดยไมตองหยุดการทํางาน    
5 ผูใชสามารถเคลื่อนยายเครือ่งฯไดสะดวก    
6 การถอดและเสียบสายหลังกลองควบคุมสามารถทําไดสะดวก    

7 การถอดและเสียบสายสัญญาณจากเครื่องเลนดีวีดีทําไดสะดวก    
8 ผูใชงานสามารถอานคาจากภาคแสดงผลตางๆไดงาย    

ดานสมรรถนะของการบํารุงรักษา
1 การขนยายและการติดตั้งเคร่ืองฯทําไดสะดวก    
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2 เครื่องควบคุมฯมีความประหยัดคาใชจายในการซอมบํารุง    
3 เครื่องควบคุมฯมีชิ้นสวนที่ตองบํารุงรักษานอย    
4 รานซอมทั่วไปสามารถซอมอุปกรณประกอบเครื่องฯได    

5 อุปกรณประกอบเครื่องทุกชิน้มีจําหนายภายในประเทศ    

6 วัสดุประกอบเครื่องฯมีจําหนายทั่วไปและราคาไมแพง    
 
ตอนที่ 3 แบบประเมินดานประสิทธิภาพ ของเครื่องควบคุมเครือ่งเลนดีวีดี โดย
ไมโครคอนโทรลเลอร PIC16F877 สําหรับระบบเคเบิ้ลโทรทัศนทองถ่ิน 3 ดาน 
             กรุณาขีดเครื่องหมาย  ✓  ลงในชองมาตราสวนประเมินคา 2 ระดับ ตามความคิดเห็นของ
ทาน จากการทดลองใชเครื่องควบคุมเครื่องเลนดีวีดี โดยไมโครคอนโทรลเลอร PIC16F877 สําหรับ
ระบบเคเบิ้ลโทรทัศนทองถิ่น คาระดับการประเมินกําหนดไวดังนี้ 
 
 ถูกตอง   หมายถึง  ประสิทธิภาพเปนไปตามรายละเอียดในการประเมิน 
 ไมถูกตอง      หมายถึง  ประสิทธิภาพไมเปนไปตามรายละเอียดในการประเมิน 
 
 
ขอที่ 

 
รายละเอียดในการประเมิน 

คาระดับการประเมิน
ถูกตอง ไมถูกตอง     

ดานประสิทธิภาพการทํางานของวงจรและโปรแกรม
1 ในโหมด 1 วงจรไมโครคอนโทรลเลอรและโปรแกรม

ควบคุมทํางานไดถูกตอง 
 

2 ในโหมด 2 วงจรไมโครคอนโทรลเลอรและโปรแกรม
ควบคุมทํางานไดถูกตอง 

 

3 ในโหมด 3 วงจรไมโครคอนโทรลเลอรและโปรแกรม
ควบคุมทํางานไดถูกตอง 

 

 4 ในโหมดอัตโนมัติวงจรไมโครคอนโทรล เลอรและ
โปรแกรมควบคุมทํางานไดถูกตอง 

 

5 ในการทํางานทุกโหมด วงจรควบคุมฯและวงจรทีวีมอ
ดูเลเตอรทํางานไดถูกตอง 

 

ดาน ประสิทธิภาพของสัญญาณภาพและเสียง
1 สัญญาณโทรทัศนจากกลองควบคุมฯ เขากับเครื่องรับ

โทรทัศนได มีสัญญาณภาพและเสียงชัดเจน 
 

2 สัญญาณโทรทัศนจากกลองควบคุมฯ เขากับระบบเคเบิ้ล
โทรทัศนทองถิ่นได มีสัญญาณภาพและเสียงชัดเจน 
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3 สัญญาณโทรทัศนมีความชดัเจนเม่ือสงดวยความถี่ชอง 
VHF ดวยสาย RG-6 ที่มีความยาว 300 เมตร 

 

4 สัญญาณจากเครื่องเลนดีวีดี ที่กําลังเปลี่ยนแผนไมไป
รบกวนสัญญาณภาพเครื่องเลนดีวีดี ที่กาํลังเลน 

 

5 สัญญาณโทรทัศนจากกลองควบคุมฯ ไมรบกวนเขาสู
ชองขางเคียง ในระบบเคเบิล้โทรทศันทองถิ่น 

 

 
 
 

ดาน ประสิทธิภาพของรอบการทํางาน
1 โปรแกรมควบคุมการทํางานทุกโหมดทํางานไดถูกตอง

เม่ือใชงานตอเน่ืองเกินกวา 1 รอบการทํางาน 
 

2 วงจรไมโครคอนโทรลเลอรทํางานไดถูกตองเม่ือใชงาน
ตอเน่ืองเกินกวา 1 รอบการทํางาน 

 

3 เครื่องเลนดีวดีี ทุกเครื่องทํางานไดถูกตองเม่ือใชงาน
ตอเน่ืองเกินกวา 1 รอบการทํางาน 

 

4 สัญญาณภาพและเสียง ชัดเจนถูกตองเม่ือใชงานอยาง
ตอเน่ืองเกินกวา 1 รอบการทํางาน 

 

5 สามารถรักษาสภาพของรอบการทํางานไดถูกตองเม่ือถูก
ใชงานอยางตอเน่ืองเกิน 5 วัน 

 

 
 

ตอนที่ 4 กรุณาแสดงความคิดเห็นและขอเสนอแนะตางๆ ตามประเด็นดังตอไปน้ี 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
 
                                     ลงนาม ...................................................... 
                                                                (.......................................................) 
            ผูเชี่ยวชาญ 
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ภาคผนวก ค 
คูมือการใชงาน เครื่องควบคุมเครื่องเลนดีวีดี โดย 

ไมโครคอนโทรลเลอร PIC16F877 สําหรับ 
ระบบเคเบิล้โทรทัศนทองถิ่น 
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คูมือการใชงาน 
 

เคร่ืองควบคุมเคร่ืองควบคุมเคร่ืองเลนดีวีดี โดยไมโครคอนโทรลเลอร PIC16F877 
สําหรับระบบเคเบิ้ลโทรทัศนทองถิ่น 
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1. ดานหนากลองควบคุม เครื่องควบคุมเครื่องควบคุมเครื่องเลนดีวีดี โดยไมโครคอนโทรลเลอร 
PIC16F877 สําหรับระบบเคเบิ้ลโทรทัศนทองถิ่น มีดังนี้ 
 
 
 

 
  
 
ภาพประกอบ 1 อุปกรณดานหนากลองควบคุมเคร่ืองควบคุมเคร่ืองควบคุมเคร่ืองเลนดีวีดี  

      โดยไมโครคอนโทรลเลอร PIC16F877 สําหรับระบบเคเบิล้โทรทัศนทองถิ่น 
 

1.1.หนาที่ของอุปกรณหนากลอง 
1)นาฬิกาตั้งเวลาโปรแกรมการเปด-ปดระบบ ใชในการตั้งเวลาปด-เปดเครื่องควบคุมเครื่องควบคุม
เครื่องเลนดีวดีี โดยไมโครคอนโทรลเลอร PIC16F877 สําหรับระบบเคเบิ้ลโทรทศันทองถิ่น ตาม
เวลา วัน ในรอบสัปดาหได 

2)สวติช POWER ทําหนาที่ ON/OFF ระบบทั้งหมดเมื่อตําแหนง ON สังเกต 
หลอดนีออนในตัวสวิทชจะสวางขึ้น 

3)สวติช MODE เพ่ือเลือกโหมดการทํางานเพื่อการเลอืกเลนดวยโหมด 1 โหมด 2 
หรือ โหมด 3 (ดูที่วิธีการใชงาน)     

4)สวติช RESET สําหรับยกเลิกการทํางานของโหมด ที่ไดเลือกไวกอนหนานี้  
5)สวติช ENTER สําหรับกดใหเริ่มตนการทํางานในโหมดที่เลือก 
6)สวติช SWITCH  FOR CHANGERS DISK เพ่ือการเปลี่ยนแผนดิสก 
7)LED 3 ดวงแสดงโหมดการทํางาน จะติดสวางตามโหมดที่เลือก  
8)LED 7 SEGMANT แสดงหมายเลขการเลนเครื่องDVD  
9)LED แสดงการจายไฟฟาใหเครื่องเลนดีวีดีโดยตรงจาก SWITCH  FOR 

CHANGERS DISK เพ่ือการเปลี่ยนแผนดิสก มีจํานวน 8 ดวงตรงกับเคร่ืองนั้นๆ 
10)เครื่อง TV.RF.MODULATOR เพ่ือเลอืกชองออกของ CATV  
11)ปลั๊ก TV. RF. TEST  ใชทดสอบชองโทรทัศนทีส่งออก 

1 2 3 4 5 

6

7 

8 9

10 

11 
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2. ดานหลังกลองควบคุม เครื่องควบคุมเครื่องควบคุมเครื่องเลนดีวดีี โดยไมโครคอนโทรล เลอร 
PIC16F877 สําหรับระบบเคเบิ้ลโทรทัศนทองถิ่น มีดังนี้ 
 
 
 

 
 
 

ภาพประกอบ 2 อุปกรณดานหลังกลองควบคุมเคร่ืองควบคุมเคร่ืองควบคุมเคร่ืองเลนดีวีดี  
       โดยไมโครคอนโทรลเลอร PIC16F877 สําหรับระบบเคเบิล้โทรทัศนทองถิ่น 

 
2.1 หนาที่ของอุปกรณหลงักลอง 

1) DETECT DVD 1-8 เปนเตารับปลั๊ก RS232 จากเครื่องเลนดีวีดี 1-8  
2) 220V AC TO DVD PLAYER 1-8 เปนปลั๊กจายไฟเครื่องเลนดีวีดี 1-8  
3) FUSE 220V AC TO DVD เปนฟวสปองกันสําหรับเครื่องเลนดีวีดี 1-8  
4) AC 220V OUT เตารบัปลั๊กจายไฟ AC 220V ใหโทรทัศนในการเฝามอง 
5) AC 220V IN เตาเสียบปลั๊กสําหรับสายไฟฟา AC 220V เลี้ยงเครือ่งควบคุม 
6) A/V IN แจค RCA มี 8 ชุด รับสัญญาณภาพ/เสียงจากเครื่องเลนดีวีดี 1-8 
7) VIDEO/AUDIO OUT OUT แจค RCA มี 2 ชุด จายสัญญาณภาพ/เสียง 

  8) TV.RF. OUT PUT สําหรับจายสัญญาณเขาสูระบบเคเบิ้ลโทรทัศนทองถิ่น 
 
 
 
 
 

1 2 3 4 8 5 

7 6
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3. ตูใสเครื่องควบคุมเครื่องควบคุมเคร่ืองควบคุมเคร่ืองเลนดีวีดี โดยไมโครคอนโทรลเลอร 
PIC16F877 สําหรับระบบเคเบิ้ลโทรทัศนทองถิ่น มีลักษณะและอุปกรณ ดังนี้ 
3.1 กลองควบคุมเครื่องควบคุมเคร่ืองควบคุมเคร่ืองเลนดีวีดี โดยไมโครคอนโทรลเลอร 
PIC16F877 สําหรับระบบเคเบิ้ลโทรทัศนทองถิ่น ขนาด 16 x 12 x 7 นิ้วนําวงจรการควบคุมใสไว
ทั้งหมด ติดตั้งกลองไวดานบนสุดของตูแร็คใสอุปกรณ  

3.2 สายไฟและสายสญัญาณตางๆ  มีดังนี้ 
-สาย AC 220V IN ยาว 1.2 เมตร สําหรับไฟฟาเลี้ยงเครื่องทั้งหมด 
-สายปลั๊ก RCA มี 8 เสน ตอสัญญาญภาพ/เสียงจากเครื่องเลนดีวีดี 
-สายปลั๊ก RS232 ตอกับ ปลั๊ก DETECT DVD 1-8 จากเครื่องเลนดีวีดี 
-สายสงสัญญาณโทรทัศนเขาสูระบบเคเบิ้ลโทรทศันทองถิ่น ขนาด RG-6 
-สายปลั๊ก RCA สําหรับตอกับ VIDEO/AUDIO OUT OUT เพ่ือเฝามอง 
-สายปลั๊กอากาศโทรทศัน ขนาด RG-6 เพ่ือการทดสอบชองสัญญาณ 

3.3 เครื่องเลนดีวีด ีAJ รุน D-181 E ผานการดัดแปลงใหมีปลั๊กจายสัญญาณแบบ  
RS232 จํานวน 8 เครื่อง วางเครื่องเรียงตามลําดับ 

-วางเรียงใหเครื่องที่ 1 เครื่องที่ 8 ใหอยูดานลางสุด  
-มีระยะหางใหสามารถกดปุมควบคุมบนเครื่องเลนดีวีดีไดสะดวก 

3.4 ตูแร็คใสอุปกรณทั้งหมด ใชตูแร็คขนาด 20x21x29 นิ้ว มีฝาปดตู มีลอเลื่อน  
นําอุปกรณทั้งหมดใสไวในตู    
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                          
 

        
  ภาพประกอบ 3 อุปกรณทั้งหมดของเครื่องควบคุมเคร่ืองควบคุมเคร่ืองเลนดีวีดี โดย  
       ไมโครคอนโทรลเลอร PIC16F877 สําหรับระบบเคเบิ้ลโทรทัศนทองถิ่น 
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4. วิธีการใชงาน 
 4.1 การใชงานทั่วไป 

4.1 ตั้งโปรแกรมการใชนาฬกิาตามที่ตองการ  
               (ดูที่ การใชนาฬิกาตั้งเวลาโปรแกรมการเปด-ปดระบบ ) 

4.2 กดสวิตช POWER ที่ตาํแหนง ON หลอดนีออนในตัวสวิทชจะสวางขึ้น 
4.3 กดสวิตช MODE เพ่ือเลือกโหมดการทํางาน 

  4.3.1 การเลือกเลนดวยโหมด 1 โหมด 2 หรือ โหมด 3       
        - กดสวิตช RESET 1 ครั้ง ภาคแสดงผลที่ DVD DISPLAY จะ     
          แสดงผลเปนเลข 0   
        - กดสวิตช MODE คางไว 2 วนิาท ีLED แสดงโหมดการเลน 

จะสวางทีละดวงเริ่มจาก LED MODE 1 , LED MODE 2 ,  
LED MODE 3 ถาตองการเลนในโหมดใดใหรอจน LED 
MODE ในโหมดนั้นสวางขึ้น แลวกดสวติช  ENTER ในตอนที ่
LED MODE โหมดนั้นยังสวางอยู จะไดยินเสียงสวติชรีเลย 
ทํางาน พรอมกับ LED MODE โหมดที่เลือกนั้นสวางคางอยู 
ตรงตําแหนง โหมดที่เลือก ก็จะสิ้นสุดกระบวนการเลือกโหมด 
การทํางาน และเครื่องควบคุมเครื่องเลนดีวีดี โดยการควบคุม 
ดวยไมโครคอนโทรลเลอรสาํหรับระบบเคเบิ้ลโทรทัศนทองถิ่น  
จะเริ่มเลนแผนดีวีดีตามลําดับโปรแกรมที่ไดเลือกไว 

4.3.2 การเลือกเลนดวยโหมดอัตโนมัติ  
        - ตั้งโปรแกรมการใชนาฬิกาตามทีต่องการ  
                            (ดูที่ การใชนาฬิกาตั้งเวลาโปรแกรมการเปด-ปดระบบ ) 

      -กดสวิตช POWER ทีต่ําแหนง ON หลอดนีออนในสวิทชจะสวาง 
        -รอเวลาใหผานไป 5 วินาทีเครื่องควบคุมเคร่ืองเลนดีวีดี โดยการ 

       ควบคุมดวยไมโครคอนโทรลเลอรสาํหรับระบบเคเบิ้ลโทรทัศน 
       ทองถิ่น จะเขาสูโหมด 1 ไดเองและจะเริ่มเลนแผนดีวีดีตามลําดับ      

  4.4 การเปลี่ยนแผน  
4.4.1 ON สวติชเปลี่ยนแผนดิสก (SWITCH  FOR CHANGERS DISK)  
4.4.2 LED บอกการทํางาน DVD 1-8 จะสวางตรงกับเคร่ืองที่กดสวติช 
4.4.3 รอใหไฟหนาเครื่องเลนดีวีดี สวางขึ้นภาค LED DISPLAY ทํางาน 
4.4.4 กดปุม ▲ที่เครื่องเลนดีวีดีเพื่อใหเปดถาดรับแผนดีวีดีออกมา 
4.4.5 นําแผนดีวีดีแผนเดิมออกมาแลวนําแผนดีวีดีแผนใหมใสในถาด 
4.4.6 กดปุม ▲ที่เครื่องเลนดีวีดีเพื่อปดถาดรับแผนดีวีดีเขาในเครื่อง 
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4.4.7 OFF SWITCH  FOR CHANGERS DISK  ใหระบบทํางานปกต ิ
 
5.การใชงานอุปกรณประกอบเครื่อง 
 การใชเครื่องควบคุมเครื่องควบคุมเครื่องเลนดีวีดี โดยไมโครคอนโทรลเลอร PIC16F877 
สําหรับระบบเคเบิ้ลโทรทัศนทองถิ่น มีสวนสําคัญที่สามารถปรับแตงได ดังนี้ 
 5.1 นาฬิกาตั้งเวลาโปรแกรมการเปด-ปดระบบ 
 

 
 

ภาพประกอบ 4 นาฬิกาตั้งเวลาโปรแกรมการเปด-ปดระบบ 
 

นาฬิกาตั้งเวลาโปรแกรมการเปด-ปดระบบนาฬิกาควบคุมเวลาสามารถตั้งโปรแกรมการ
เปด-ปดไฟฟาได 8 โปรแกรม ตั้งวันเวลาในการทํางานได 7 วันในรอบการทํางาน รับภาระการจาย
ไฟฟาได ไมเกิน 2,300 วัตต  แรงดัน 220-240VAC ในตัวเครื่องจะมีแบตเตอรี่ชารจได อัตโนมัติ มี
ไวสําหรับรักษาเวลา และเปนแบตเตอรีดู่เวลาเทียบเคียง เพ่ือการตั้งเวลา เปนไปอยางถูกตอง 
หลังจากเสียบปลั๊กแลว เตาเสียบดังภาพดานบน จะใชตอกับเครื่องใชไฟฟาที่เราตองการใชงานมี
รายละเอียดดังนี้ 

 
5.1.1 การใชงาน 

1. ใชกับเครื่องใชไฟฟาที่ใชกําลังไมเกิน 2,300 วัตต แรงดัน 220-240VAC 
2. นํานาฬิกาตั้งเวลาไปเสยีบเขากบัเตาเสียบไฟบาน ปลอยทิ้งไวประมาณ 12  

ชั่วโมง เพ่ือทําการชารจแบตเตอรี่สํารองใหเต็ม กอนเร่ิมการใชงานครั้งแรก 
3. ตั้งเวลา เปด-ปด ตามความตองการใชเครื่องใชไฟฟา ดวยระบบอัตโนมัติ  

(Auto) หรือ เปด-ปด (On-Off) โดยไมตองผานระบบตั้งเวลา 
4. สามารถตั้งเวลาการทํางานไดรวมทั้งสิน้ 8 โปรแกรม เปด และ 8 โปรแกรม 

ปด รวมเปน 16 โปรแกรม ไดตลอด 24 ชั่วโมง ใน 1 วัน และ 7 วันใน 1 สัปดาห 
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5. ชวงเวลาการตั้งเวลาใน 1 สัปดาห สามารถเลือกไดดังนี้ 
          - จันทร ถึง อาทิตย แบบเจาะจงแควันใดวันหน่ึง 
          - จันทร ถึง อาทิตย ตลอดทุกๆ วัน 
          - จันทร ถึง ศุกร ตลอดทุกๆ วัน ยกเวน เสาร อาทิตย 
          - เสาร ถึง อาทิตย เจาะจงเฉพาะวันหยุด เสาร และ อาทิตย 
          - จันทร ถึง เสาร ยกเวน วนัอาทิตย 
          - จันทร พุธ ศกุร 
          - อังคาร พฤหัสบดี เสาร 
          - จันทร อังคาร พุธ 
          - พฤหัสบดี ศกุร เสาร 
          - จันทร พุธ ศกุร อาทิตย 

6. เลือกหนาจอแสดงเวลาแบบ 12 ชม. คือแบบ Am-Pm หรือแบบ 24 ชม.ได 
โดยกดปุม Clock และ Timer พรอมกัน 

7. ใหหนาจอแสดงเวลาแบบ เร็วขึ้น/ชาลง 1 ชั่วโมง ไดสําหรับประเทศที่มี 2  
ชวงเวลาในฤดูรอน/หนาว (Summer/Winter) โดยกดปุม Clock และ On/Auto/Off  พรอมกัน 

8. ไมควรใชกบัเครื่องทําความรอน (Heater) หรือเครื่องใชไฟฟาอ่ืนๆ ที่มี 
ลักษณะคลายกัน 
 

5.1.2 วิธีตั้งเวลา 
1. ลบขอมูลเกาที่คางในตวัเครื่องออกทั้งหมด โดยกดปุม Master Clear ดวย 

วัตถุปลายแหลม เชน ปลายปากกา หรือ เข็ม 
2.ตั้งนาฬิกาใหเที่ยงตรง เทียบกับเวลาปจจุบัน โดยกดปุม Clock คางไว  

ขณะเดียวกันใหกดปุม Week เพ่ือเลือกวนั จากนั้นเปลี่ยนไปกดปุม Hour และ Minute เพ่ือตั้งเวลา
ชั่วโมง นาที ใหตรงกับเวลาปจจุบัน ตามลําดับ 

3. เขาสูโปรแกรมการตั้งเวลา เปด-ปด-อัตโนมัติ โดยกดปุม Timer กอน  
หลังจากนั้น กดปุม Week เพ่ือเลือกวัน กดปุมซํ้าๆ จนไดชุดของวันที่ตองการ, กดปุม Hour และ 
Minute เพ่ือตัง้เวลาเปด-ปด เครื่องใชไฟฟาในโปรแกรมที่ 1 ที่หนาจอจะปรากฏคําวา ON และเลข 
1 

4. กด Timer อีกครั้งเพ่ือตั้งเวลาปด เครื่องใชไฟฟาในโปรแกรมที่ 1 โดยกดปุม 
ตั้ง Week/Hour/Minute เพ่ือเลือกวัน เวลา สําหรับปดเครื่อง สังเกตที่หนาจอจะปรากฏคําวา OFF 
และเลข 1 หมายถึงการตั้งคาการปดในโปรแกรมที่1 

5. กด Timer อีกครั้งเพ่ือเลือกการตั้งเวลาเปด-ปด ในโปรแกรมที่ 2-8 โดยทํา 
เหมือนวิธีตามขอ 3-4 ขณะที่หนาจอจะปรากฎคําวา On, Off และเลข 2-8 ตามชุดของโปรแกรม 
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6. เสร็จสิ้นการตั้งโปรแกรมแลว ใหกดปุม Clock เพ่ือกลับหนาจอเขาสู 
สัญลักษณ นาฬิกาแสดงเวลาในปจจุบัน 

7. กดปุม On/Auto/Off ซ้ําๆ โดยใหหนาจอแสดงคําวา Auto เพ่ือตองการให 
 

โปรแกรม เปด-ปด อัตโนมัติทํางานตามเวลาทีต่ั้งไว หรือเลือก ON เพ่ือใหเครื่องเปดการทํางาน
ตลอดเวลา หรือ Off เม่ือตองการปดเครื่องใชไฟฟา 

8. หากทําผิดในขั้นตอนใด ใหกดปุม Res/Rcl แลวเริ่มใหม 
9. ขอมูลการตั้งเวลาจะยังคงอยูตลอดเวลา จนกวาจะมีการตั้งใหม หรือ กดปุม  

Master Clear 
10. กดปุม Random ขณะอยูในโหมด Auto จะทําใหเครื่องทํางานกอนเวลา 

ที่ตั้งไว 0-32 นาที ระหวางเวลา 18:00 ถึง 06:00 น. กดปุม Random ซ้ํา เม่ือตองการยกเลิกระบบนี้
และตวัอักษร Random จะหายไปจากหนาจอ 
 

5.2 MODULATOR (PSI Mod Shift)  
 

 
 

ภาพประกอบ 5 MODULATOR PSI Mod Shift 
 

MODULATOR PSI Mod Shift เปนอุปกรณแปลงสัญญาณ AV ใหเปน RF (Radio Freq.) 
เหมาะสําหรับอาคารที่ตองการงานระบบขนาดกลาง ดวยเทคโนโลยี Phast Lock Loop (PLL)ปรับ
ชองอิสระไดตลอดยานรวม 104 ชอง (VHF, S-Band, UHF) ตั้งแต 2-69 เปลี่ยนชองไดอิสระเพียง
กดปุม UP/DOWN ควบคุมการทํางานดวยระบบ Micro Controller เสถียรภาพสูง สําหรับการ
ควบคุม และกําหนดชองความถี่ มีปุม Test ใชทดสอบสัญญาณโดยไมตองปอนสัญญาณจริง ทําให
รวดเร็ว และสะดวกตอการทํางาน ขนาดเล็ก และน้ําหนักเบา สะดวกตอการใชงาน ทํางานได
ตอเน่ืองตลอด 24 ชั่วโมง 
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5.2.1 การใชงาน 
1. ปรับชองอิสระตั้งแต 2-69 ตลอดยานรวม 104 ชอง 
2. สงชองโทรทัศนในชวงความถี่ VHF, S-Band, UHF ในระบบ PAL-B   

  3. สามารถสรางสัญญาณโทรทัศนเพ่ือใชในการทดสอบได 
4. ใชงานไดตอเน่ืองตลอด 24 ชั่วโมง 
 
 
 

5.2.2 การปรับตั้งชอง 
 1. จายไฟฟาเขาสูระบบ 
 2. กดปุม UP ที่เครื่อง MODULATOR เม่ือตองการชองความถี่สูงขึน้ 

3. กดปุม DOWN ที่เครื่อง MODULATOR  เม่ือตองการชองความถีต่่ําลง  
 4. เม่ือไดชองความถี่ทีต่องการก็ใหหยุดการกดปุม UP/DOWN  
 5. กดปุม Test เพ่ือทดสอบสัญญาณโทรทัศน 

6. เปดเครื่องรับโทรทศันใหเครื่องทํางานตอสายอากาศเขาที่ TV TUNER 
7.จูนชองโทรทัศนใหตรงกบัชองที่ไดเลือกการสงจากเครื่อง MODULATOR 
8. เปดตารางคาความถี่ชองโทรทัศนเปรยีบเทียบและจูนความถี่ใหตรงกัน 

  
5.3 เครื่องเลนดีวีด ีAJ รุน D-181 E  

เครื่องเลนดีวดีีทั้ง 8 เครื่อง จะผานการดัดแปลงใหมีปลั๊กจายสัญญาณแบบ  
RS232 วางเครื่องเรียงตามลําดับใหเครื่องที่ 1 เครื่องที่ 8 ใหอยูดานลางสุด มีระยะหางใหสามารถกด
ปุมควบคุมบนเครื่องเลนดีวีดีไดสะดวก 

 

 
  

ภาพประกอบ 6 เครื่องเลนดีวีดี AJ รุน D-181 E 
 

5.3.1 การใชงาน 
1. มีสวิตชเปด-ปดแบบกลไก 
2. มีภาคแสดงผลแบบตัวเลขหรือมีสถานะแสดงการหมุนแผน 
3. สามารถเลนแผนภาพไดทันทีที่มีกระแสไฟฟาเขาสูตวัเครื่อง 
4. เลนแผน DVDVideo/DVDAudio/HDCD/SVCD/VCD/CD/CD-R/ 
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   CD-RW/MP3  
5. อานไฟลรูป ภาพบันทึกแบบ JPEG ระบบคาราโอเกะสมบูรณแบบ  
6. มีชองสัญญาณเสียง Coaxial   
7. มีชองเสียบ USB และสามารถโหลดเพลงลง USB ได  
8. มีชองเสียบไมค 1 ชอง ถอดรหัส DTS Digital ได 
 

5.3.1 ปุมกดที่ตองใชงาน 
1. ปุมสวิตชเปด-ปดแบบกลไกใหกดอยูตําแหนง ON ตลอดเวลา 
2. ปุม ▲ใชเปด/ปดถาดรับแผนดีวีดี ใหตอนเปลี่ยนแผนเม่ือ  
 
 
    ON สวติชเปลี่ยนแผนดิสก (SWITCH  FOR CHANGERS DISK)  
3. แท็ป RCA ติดแทนหลังเคร่ืองเลนดีวีดี ใชสีเหลืองกบัสีขาว 

 

 
 

ภาพประกอบ 7 แท็ป RCA ติดแทนหลังเคร่ืองเลนดีวีดี 
 
 

ขอควรระวงั  
 
 
ระบบจะทํางานสมบูรณเมื่อปฏิบัติ ดังน้ี 

 
1.นาฬิกาตั้งเวลาโปรแกรมการเปด-ปด ถูกตั้งไวเรียบรอยแลวและอยูสภาวะON  
2.สวิตช POWER อยูในตําแหนง ON หลอดนีออนในตัวสวิทชจะสวางขึ้น 
3.ปุมสวิตชเปด-ปดเครื่องเลนดีวีดี กดอยูตําแหนง ON ตลอดเวลา 
4. สวติชเปลี่ยนแผนดิสก (SWITCH  FOR CHANGERS DISK) อยูตําแหนง OFF เม่ือ 

       เครื่องทํางานตามโปรแกรมปกต ิ
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5. การตอสายไฟและสายสญัญาณตองปฏิบัตติามคูมืออยางถูกตอง 
6. ตัว MODULATOR (PSI Mod Shift) ถูกตั้งชองไวเรียบรอย  
7.ใชแผน ซีดี วีซีดี หรือดีวีดี ที่ตรงกับความสามารถของเครื่องเลนเทานั้น 
8. ไมควรนําแผนที่ละเมิดลขิสิทธิ์ หรือแผนที่ชํารุดมีรอยขีดขวนบิดเบี้ยวมาใช 
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ภาคผนวก  ง 
โปรแกรมการใชงาน เครือ่งควบคุมเครื่องเลนดีวีด ี 
โดยไมโครคอนโทรลเลอร PIC16F877 สําหรับ 

ระบบเคเบิล้โทรทัศนทองถิ่น 
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Program Control 
 

          Digital Video Disc Player Controlled by PIC16F877 Microcontroller for  
          Community Cable Television System by Surapong Chaisana  (2012) 

 
adcon1 = 7 
                   
         DMODE1 VAR PORTE.0    
         DMODE2 VAR PORTE.1    
         DMODE3 VAR PORTE.2   
                   
         DVD1 VAR PORTB.6    ;RY1 FOR DVD1 
         DVD2 VAR PORTB.5    ;RY2 FOR DVD2 
         DVD3 VAR PORTB.4    ;RY3 FOR DVD3 
         DVD4 VAR PORTB.3    ;RY4 FOR DVD4 
         DVD5 VAR PORTB.2    ;RY5 FOR DVD5 
         DVD6 VAR PORTB.1    ;RY6 FOR DVD6 
         DVD7 VAR PORTB.0    ;RY7 FOR DVD7 
         DVD8 VAR PORTB.7    ;RY7 FOR DVD8 
          
         READDVD1 VAR PORTC.7      
         READDVD2 VAR PORTC.6      
         READDVD3 VAR PORTC.5      
         READDVD4 VAR PORTC.4      
         READDVD5 VAR PORTC.3      
         READDVD6 VAR PORTC.2     
         READDVD7 VAR PORTC.1      
         READDVD8 VAR PORTC.0 
         
         SEG1 VAR PORTA.0      
         SEG2 VAR PORTA.1     
         SEG3 VAR PORTA.2 
         SEG4 VAR PORTA.3      
          
         PAUSEDVD1 VAR PORTD.0      
         PAUSEDVD2 VAR PORTD.7      
         PAUSEDVD3 VAR PORTD.6     
         PAUSEDVD4 VAR PORTD.5      
         PAUSEDVD5 VAR PORTD.4      
         PAUSEDVD6 VAR PORTD.3      
         PAUSEDVD7 VAR PORTD.2      
         PAUSEDVD8 VAR PORTD.1 
          PORTD = 0 
         SELECMODE VAR PORTA.4 
         ENTERMODE VAR PORTA.5 
          
         CNMODE  VAR BYTE 
         CN VAR word 
         CN = 3600 
         CNMODE = 0 
        PORTA = %11110000 
        PORTB = %00000000 
        PORTD = %00000000   
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        PORTC = %11111111 
 
 
        TRISE = %000 
          PORTD = 0  
        PORTA = %11110000 
        PORTB = %00000000 
        PORTD = %00000000   
        PORTC = %11111111 
        TRISE = %000 
       
        PORTD = 0 
;####################### START MAIN PROGRAM  ################################        
          
         HIGH DMODE1 
         HIGH DMODE2 
         HIGH DMODE3 
 
BEGIN:      LOW   DVD1 
            LOW   DVD2 
            LOW   DVD3 
            LOW   DVD4 
            LOW   DVD5 
            LOW   DVD6 
            LOW   DVD7 
            LOW   DVD8 
             
            low seg1 
            low seg2 
            low seg3 
            low seg4 
IF SELECMODE  = 1 THEN  
      PAUSE 9600 
      LOW DMODE1 
      PAUSE 2500 
      GOTO BEGIN1 
 ENDIF   
 
BEGIN1:IF SELECMODE  = 0 THEN GOTO STARTM  
       PAUSE 50 
       IF SELECMODE  = 1 THEN GOTO MODE1       
       GOTO BEGIN      
 
STARTM :    LOW   DVD1 
            LOW   DVD2 
            LOW   DVD3 
            LOW   DVD4 
            LOW   DVD5 
            LOW   DVD6 
            LOW   DVD7 
            LOW   DVD8 
             
            low seg1 
            low seg2 
            low seg3 
            low seg4 
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          IF SELECMODE  = 0 THEN COUNTMODE 
          PAUSE 200 
           
 STARTT:  IF ENTERMODE  = 0 THEN STARTMCK1 
          PAUSE  200 
 
 
 
           GOTO  STARTM 
             
  COUNTMODE:  CNMODE = CNMODE + 1 
              IF CNMODE = 1 THEN  HDMODE1 
     
    H22: IF CNMODE = 2 THEN    HDMODE2 
    H33: IF CNMODE = 3 THEN    HDMODE3 
    H44: IF CNMODE = 4 THEN    CNMODE = 0 
    H55: IF CNMODE = 0 THEN    HDMODE0 
    H66 :PAUSE 500 
          
         GOTO STARTT 
               
  STARTMCK1:    
             
          IF CNMODE = 1 THEN  MODE1 
          IF CNMODE = 2 THEN  MODE2 
          if CNMODE = 3 THEN  MODE3   
          
  ;#############################################################################        

         HDMODE0 :   HIGH DMODE1 
                     HIGH DMODE2 
                     HIGH DMODE3 
                      
                    GOTO H66 
          
         HDMODE1 :   LOW DMODE1 
                     HIGH DMODE2 
                     HIGH DMODE3 
                     GOTO H22 
                     
         HDMODE2 :  LOW DMODE2 
                    HIGH DMODE1 
                    HIGH DMODE3 
                     GOTO H33 
                      
         HDMODE3  :  LOW DMODE3 
                     HIGH DMODE1 
                   HIGH DMODE2 
                    GOTO  H44 
          
  CHKEN :   
           
       END 
;######################## END MAIN PROGRAM ####################################  

 
;########################   START DELAY1    #################################### 
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   DELAY1 :  PAUSE   2000 
             RETURN 
              
;########################     DELAY2   #################################### 
 
    DELAY2: PAUSE 2000 
            RETURN 
;########################   START DELAY60s    #################################### 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   DELAY_60S :  PAUSE   10 
                CN = CN-1 
                IF CN = 0 THEN CC 
                GOTO  DELAY_60S 
                 
  CC : CN= 3600 
  RETURN 
              
;########################   END   DELAY1    #################################### 

 
   DELAY_REMT :  PAUSE 1000 
                RETURN 
 
              
;******************************  STRAT MODE 1  ******************************         
          
   MODE1 : HIGH    DVD1 
         high seg1 
         low seg2 
         low seg3 
         low seg4  
           PAUSE  25000 
           IF READDVD1 = 0 THEN  MODE1  
        
   MODE11: HIGH    DVD2 
           LOW      DVD1 
           low seg1 
         high seg2 
         low seg3 
         low seg4 
           pAUSE  25000 
           IF READDVD2 = 0 THEN  MODE11 
             
  MODE12: HIGH    DVD3 
           LOW      DVD2 
           high seg1 
         high seg2 
         low seg3 
         low seg4 
           PAUSE  25000 
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           IF READDVD3 = 0 THEN  MODE12 
             
  MODE13: HIGH    DVD4 
           LOW      DVD3 
           low seg1 
         low seg2 
         high seg3 
         low seg4 
           PAUSE  25000 
           IF READDVD4 = 0 THEN  MODE13 
             
  MODE14: HIGH    DVD5 
           LOW      DVD4 
           high seg1 
         low seg2 
 
 
 
 
 
 
 
         high seg3 
         low seg4 
           PAUSE  25000 
           IF READDVD5 = 0 THEN  MODE14 
             
  MODE15: HIGH    DVD6 
           LOW      DVD5 
           low seg1 
         high seg2 
         high seg3 
         low seg4 
           PAUSE  25000 
           IF READDVD6 = 0 THEN  MODE15 
             
  MODE16: HIGH    DVD7 
           LOW      DVD6 
           high seg1 
         high seg2 
         high seg3 
         low seg4 
           PAUSE  25000 
           IF READDVD7 = 0 THEN  MODE16 
  MODE17: HIGH    DVD8 
           LOW      DVD7 
           low seg1 
         low seg2 
         low seg3 
         high seg4 
           PAUSE  25000 
           IF READDVD8 = 0 THEN  MODE17                                                           
            
           LOW    DVD8 
           LOW    DVD7 
           LOW    DVD6 
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           LOW    DVD5 
           LOW    DVD4 
           LOW    DVD3 
           LOW    DVD2 
           LOW    DVD1 
          
           goto MODE1  
           
 ;############################    MODE2   #####################################3          
               
   MODE2 : HIGH    DVD1 
            
            high seg1 
         low seg2 
         low seg3 
         low seg4  
            
           PAUSE  25000 
           IF READDVD1 = 0 THEN  MODE2  
            
   MODE21: HIGH    DVD2 
           LOW     DVD1 
           
           low seg1 
         high seg2 
         low seg3 
         low seg4 
            
           PAUSE  25000 
           IF READDVD2 = 0 THEN  MODE21 
   
      MODE211 : HIGH    DVD1 
             LOW     DVD2 
             
             high seg1 
         low seg2 
         low seg3 
         low seg4  
           
           PAUSE  25000 
           IF READDVD1 = 0 THEN  MODE211 
                      
  MODE22: HIGH    DVD3 
           LOW      DVD1 
           
           high seg1 
         high seg2 
         low seg3 
         low seg4 
            
           PAUSE  25000 
           IF READDVD3 = 0 THEN  MODE22 
            
   MODE212 : HIGH    DVD1 
             LOW DVD3 
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             high seg1 
         low seg2 
         low seg3 
         low seg4  
           
           PAUSE  25000 
           IF READDVD1 = 0 THEN  MODE212 
                      
  MODE23: HIGH    DVD4 
           LOW      DVD1 
           
           low seg1 
         low seg2 
         high seg3 
         low seg4 
            
           PAUSE  25000 
           IF READDVD4 = 0 THEN  MODE23 
   
  MODE213 : HIGH    DVD1 
            LOW DVD4 
            
           high seg1 
         low seg2 
        low seg3 
         low seg4  
            
           PAUSE  25000 
           IF READDVD1 = 0 THEN  MODE213 
                      
  MODE24: HIGH    DVD5 
           LOW      DVD1 
            
           high seg1 
         low seg2 
         high seg3 
         low seg4 
            
           PAUSE  25000 
           IF READDVD5 = 0 THEN  MODE24 
  MODE214 : HIGH    DVD1 
             LOW DVD5 
  
        high seg1 
         low seg2 
         low seg3 
         low seg4  
           
           PAUSE  25000 
           IF READDVD1 = 0 THEN  MODE214 
                       
  MODE25: HIGH    DVD6 
           LOW      DVD1 
           
           low seg1 
         high seg2 
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         high seg3 
         low seg4 
            
           PAUSE  25000 
           IF READDVD6 = 0 THEN  MODE25 
 MODE215 : HIGH    DVD1 
           LOW DVD6 
           
          high seg1 
         low seg2 
         low seg3 
         low seg4  
            
           PAUSE  25000 
           IF READDVD1 = 0 THEN  MODE215 
             
  MODE26: HIGH    DVD7 
           LOW      DVD1 
            
         high seg1 
         high seg2 
         high seg3 
         low seg4 
            
           PAUSE  25000 
 
 
           IF READDVD7 = 0 THEN  MODE26 
  MODE216 : HIGH    DVD1 
            LOW DVD7 
            
         high seg1 
         low seg2 
         low seg3 
         low seg4  
            
           PAUSE  25000 
           IF READDVD1 = 0 THEN  MODE216          
   
  MODE27: HIGH    DVD8 
          LOW      DVD1 
          
         low seg1 
         low seg2 
         low seg3 
         high seg4 
          
           PAUSE  25000 
           IF READDVD8 = 0 THEN  MODE27                                                           
            
           LOW    DVD8 
           LOW    DVD7 
           LOW    DVD6 
           LOW    DVD5 
           LOW    DVD4 
           LOW    DVD3 
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           LOW    DVD2 
           LOW    DVD1 
                  
           goto MODE2          
           
           
      ;############################    MODE3  #####################################3          
           
MODE3 : HIGH  DVD1 
        high seg1 
         low seg2 
         low seg3 
         low seg4  
         PAUSE  25000 
IF READDVD1 = 0 THEN  MODE3 
GOTO MODE31 
MODE31: HIGH DVD2 
        LOW  DVD1 
         low seg1 
        high seg2 
         low seg3 
         low seg4 
         PAUSE  25000 
gosub  DELAY_60S 
gosub  STOPDVD2 
MODE311 : HIGH DVD1 
        high seg1 
         low seg2 
 
 
 
         low seg3 
         low seg4  
         PAUSE  25000 
IF READDVD1 = 0 THEN  MODE311           
gosub  STOPDVD2  
MODE331:HIGH    DVD2 
        LOW     DVD1  
         low seg1 
         high seg2 
         low seg3 
         low seg4 
         PAUSE  20000  
IF READDVD2 = 0 THEN  MODE331 
MODE3112 : HIGH  DVD1 
          LOW DVD2 
        high seg1 
         low seg2 
         low seg3 
         low seg4  
PAUSE  25000 
IF READDVD1 = 0 THEN  MODE3112  
GOTO MODE32  
 
MODE32: HIGH  DVD3 
        LOW   DVD1 
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        high seg1 
        high seg2 
         low seg3 
         low seg4 
PAUSE  25000 
gosub  DELAY_60S        
gosub  STOPDVD3   
MODE312 : HIGH  DVD1 
        high seg1 
         low seg2 
         low seg3 
         low seg4  
PAUSE  25000 
IF READDVD1 = 0 THEN  MODE312 
gosub  STOPDVD3           
MODE332: HIGH  DVD3 
        LOW   DVD1 
        high seg1 
        high seg2 
         low seg3 
         low seg4 
PAUSE  20000           
IF READDVD3 = 0 THEN  MODE332 
MODE3113 : HIGH  DVD1 
        LOW DVD3 
        high seg1 
         low seg2 
         low seg3 
         low seg4  
         PAUSE  25000 
IF READDVD1 = 0 THEN  MODE3113 
GOTO MODE33  
 
 
MODE33: HIGH    DVD4 
        LOW     DVD1 
        low seg1 
        low seg2 
       high seg3 
        low seg4 
PAUSE  25000 
gosub  DELAY_60S        
gosub  STOPDVD4         
 
MODE313 : HIGH    DVD1 
        high seg1 
         low seg2 
         low seg3 
         low seg4  
PAUSE  25000 
IF READDVD1 = 0 THEN  MODE313 
gosub  STOPDVD4 
MODE333: HIGH    DVD4 
        LOW     DVD1 
        low seg1 
        low seg2 
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       high seg3 
        low seg4 
      PAUSE 20000  
IF READDVD4 = 0 THEN  MODE333                     
MODE3114 : HIGH  DVD1 
          LOW DVD4 
        high seg1 
         low seg2 
         low seg3 
         low seg4  
         PAUSE  25000 
IF READDVD1 = 0 THEN  MODE3114  
GOTO MODE34 
MODE34: HIGH    DVD5 
        LOW     DVD1 
        high seg1 
         low seg2 
         high seg3 
         low seg4 
PAUSE  25000 
gosub  DELAY_60S        
gosub  STOPDVD5         
 
MODE314 : HIGH    DVD1 
        high seg1 
         low seg2 
         low seg3 
         low seg4  
PAUSE  25000 
IF READDVD1 = 0 THEN  MODE314 
gosub  STOPDVD5 
MODE334: HIGH    DVD5 
        LOW     DVD1 
        high seg1 
 
 
 
         low seg2 
         high seg3 
         low seg4 
         PAUSE 20000 
IF READDVD5= 0 THEN  MODE334                     
MODE3115 : HIGH  DVD1 
        LOW DVD5 
        high seg1 
         low seg2 
         low seg3 
         low seg4  
         PAUSE  25000 
IF READDVD1 = 0 THEN  MODE3115 
GOTO MODE35 
MODE35: HIGH    DVD6 
        LOW     DVD1 
        low seg1 
         high seg2 
         high seg3 



 178

         low seg4 
PAUSE  25000 
gosub  DELAY_60S        
gosub  STOPDVD6         
 
MODE315 : HIGH    DVD1 
        high seg1 
         low seg2 
         low seg3 
         low seg4  
PAUSE  25000 
IF READDVD1 = 0 THEN  MODE315 
gosub  STOPDVD6 
MODE335: HIGH    DVD6 
        LOW     DVD1 
        low seg1 
         high seg2 
         high seg3 
         low seg4 
         PAUSE  20000 
IF READDVD6= 0 THEN  MODE335                     
MODE3116 : HIGH  DVD1 
        LOW DVD6 
        high seg1 
         low seg2 
         low seg3 
         low seg4  
         PAUSE  20000 
IF READDVD1 = 0 THEN  MODE3116 
GOTO MODE36 
MODE36: HIGH    DVD7 
        LOW     DVD1 
         high seg1 
         high seg2 
         high seg3 
         low seg4 
PAUSE  25000 
gosub  DELAY_60S  
 
    
gosub  STOPDVD7         
 
MODE316 : HIGH    DVD1 
         high seg1 
         low seg2 
         low seg3 
         low seg4  
PAUSE  25000 
IF READDVD1 = 0 THEN  MODE316 
 
gosub  STOPDVD7 
MODE336: HIGH    DVD7 
        LOW     DVD1 
         high seg1 
         high seg2 
         high seg3 
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         low seg4 
         PAUSE  20000 
IF READDVD7= 0 THEN  MODE336                     
MODE3117 : HIGH  DVD1 
        LOW DVD7 
        high seg1 
         low seg2 
         low seg3 
         low seg4  
         PAUSE  25000 
IF READDVD1 = 0 THEN  MODE3117 
GOTO MODE37 
  
 MODE37: HIGH    DVD8 
        LOW     DVD1 
         low seg1 
         low seg2 
         low seg3 
         high seg4 
PAUSE  25000 
gosub  DELAY_60S        
 
gosub  STOPDVD8         
 
MODE317 : HIGH    DVD1 
         high seg1 
         low seg2 
         low seg3 
         low seg4  
PAUSE  25000 
IF READDVD1 = 0 THEN  MODE317 
gosub  STOPDVD8 
MODE337: HIGH    DVD8 
         LOW     DVD1 
         low seg1 
         low seg2 
         low seg3 
         high seg4 
         PAUSE  20000 
IF READDVD8= 0 THEN  MODE337 
                     
 
'MODE3118 : HIGH  DVD1 
        ' LOW DVD8 
       ' high seg1 
        ' low seg2 
         'low seg3 
         'low seg4  
         'PAUSE  25000 
'IF READDVD1 = 0 THEN  MODE3118 
   
           LOW    DVD8 
           LOW    DVD7 
           LOW    DVD6 
           LOW    DVD5 
           LOW    DVD4 
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           LOW    DVD3 
           LOW    DVD2 
           LOW    DVD1 
                  
 goto MODE3          
           
STOPDVD8: HIGH PAUSEDVD8  
         PAUSE 400  
          LOW PAUSEDVD8 
return           
STOPDVD1:HIGH PAUSEDVD1 
          PAUSE 200  
          LOW PAUSEDVD1 
RETURN  
           
STOPDVD2:HIGH PAUSEDVD2 
         PAUSE 200 
          LOW PAUSEDVD2 
RETURN                           
 
STOPDVD3:HIGH PAUSEDVD3 
          PAUSE 200 
          LOW PAUSEDVD3 
RETURN  
STOPDVD4:HIGH PAUSEDVD4 
          PAUSE 200 
          LOW PAUSEDVD4 
RETURN  
STOPDVD5:HIGH PAUSEDVD5 
          PAUSE 200 
          LOW PAUSEDVD5 
RETURN  
STOPDVD6:HIGH PAUSEDVD6 
           PAUSE 200 
          LOW PAUSEDVD6 
RETURN  
STOPDVD7:HIGH PAUSEDVD7 
         PAUSE 200 
          LOW PAUSEDVD7 
RETURN 
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ภาคผนวก จ 
ตารางแจกแจง t 
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ภาคผนวก ฉ 
หนังสือขอเชิญเปนผูเชี่ยวชาญตรวจแบบประเมิน 
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ภาคผนวก ช 
หนังสือขอเชิญเปนผูเชี่ยวชาญประเมินการออกแบบ 
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ภาคผนวก ซ 
หนังสือขอเชิญเปนผูเชี่ยวชาญประเมินสมรรถนะและประสิทธิภาพ 
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ภาคผนวก ฌ 
ภาพการดําเนินงานวิจัย เครื่องควบคมุเครื่องเลนดีวีดี โดย 

ไมโครคอนโทรลเลอร PIC16F877 สําหรับ 
ระบบเคเบิล้โทรทัศนทองถิ่น 
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ประวัติยอผูวิจัย 
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