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บทคัดย่อ 

 การวิจัยนี้มีจุดประสงค์ในการจัดท าเคร่ือง ช่วยเหลือในการนับขดลวดมอเตอร์หรือหม้อแปลงไฟฟ้า 
หลักการท างานของเคร่ืองนับรอบการพันขดลวดแบบดิจิตอล ในการวิจัยนี้มีหม้อแปลงไฟฟ้าไปจ่ายไฟให้กับ   
วงจรเรคติฟาย ซ่ึงท าหน้าท่ีแปลงแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับไปเป็นแรงดันไฟฟ้ากระแสตรง เ พ่ือจ่ายให้กับอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ในวงจรนับ โดยในวงจรนับมีการท างานคือจ่ายไฟฟ้าให้กับหลอด LED เ พ่ือน าไปส่องให้ LDR เป็น
เซ็นเซอร์ในการนับรอบและต่อสัญญาณจาก LDR ไปควบคุมการท างานของ IC 7490  ท่ีแปลงสัญญาณ Pulse เป็น
รหัส BCD  ไปจ่ายให้กับ IC 7447 ท าหน้าท่ีไปแสดงผลให้กับ 7-Segment  
 จากผลการทดสอบเคร่ืองนับรอบการพันขดลวดแบบดิจิตอลท่ีสร้าง ข้ึนในการวิจัยนี้  เปรียบเทียบกับ    
การนับการพันขดลวดของเคร่ืองแบบธรรมดา ได้ข้อสรุปดังนี้  ประเด็นท่ีหนึ่งระยะเวลาในการพันขดลวดของ
เคร่ืองแบบดิจิตอล ลดลงกว่าการพันขดลวดของเคร่ืองแบบธรรมดา ประเด็นท่ีสอง ค่าความผิดพลาดในการนับรอบ
ของเคร่ืองแบบดิจิตอลน้อยลงกว่าเคร่ืองแบบธรรมดา 
ค าส าคัญ : เคร่ืองนับรอบการพันขดลวด / การพันขดลวด     
 

Abstract 
The purpose of this research is to assist in the counting of motor coils or transformers. 

Principles of digital coil counting machine In this research, the transformers supply power to the 
regeneration circuit, which converts the alternating voltage to a DC voltage. To pay for the 
electronics in the counting circuit. In the counting circuit there is work to supply electricity to the 
LEDs to illuminate the LDR as a sensor for counting and signaling from the LDR to control the 
operation of the IC 7490, which converts the pulse into a BCD code supplied to the IC. 7447 
serves to display to a 7-Segment. 

Based on the results of the digital coil counting test generated in this research. Compare 
with Coil count of ordinary uniform The conclusion is as follows. Point one, the coil winding time 
of digital uniforms. Lower than the coil of plain uniform Second point The rounding error of 
digital uniforms is less than ordinary uniforms. 
Keywords : coil counting machine / coil winding 
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ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 ในการพันขอลวดของมอเตอร์ไฟฟ้า หรือหม้อแปลงไฟฟ้า โดยท่ัวไปจะเป็นการใ ช้เคร่ือง พันขดลวดแบบ
ธรรมดา คือเป็นเคร่ืองแสดงผลท่ีเป็นเข็มหรือใช้วิธีการนับโดยผู้ท่ีท าการพันขดลวด ดังนั้น ผู้จัดท าจึงมีความคิดท่ีจะ
ช่วยเหลือผู้ท่ีท าการพันขดลวด โดยการสร้างเคร่ืองนับรอบการพันขดลวดแบบดิจิตอลข้ึนมา 
 เคร่ืองนับรอบการพันขดลวดแบบดิจิตอลมีหลักการท างาน คือ จ่ายไฟไปกับหม้อแปลงไฟฟ้า ท าหน้าท่ี  
ลดระดับแรงดันและจ่ายให้ให้กับวงจรเรคติฟาย แปลงแรงดัน AC เป็น DC ไปจ่ายให้กับ IC มีหน้าท่ีเป็นตัวนับ    
และแสดงผลท่ี Seven Segment 

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพ่ือลดเวลาในการพันขดลวดของเคร่ืองพันขดลวด 
2. เพ่ือศึกษาหลักการท างานของวงจร sensor ท่ีท างานโดย LDR 
3. เพ่ือศึกษาหลักการท างานของวงจร นับท่ีประกอบด้วย IC 7490 และ IC 7447 

  
สมมติฐานของการวิจัย 

1.  เคร่ืองนับรอบการพันขดลวดแบบดิจิตอลท่ีสร้างข้ึนใช้ระยะเวลาในการพันขดลวดน้อยกว่า การพัน
ขดลวดของเคร่ืองแบบธรรมดา 

2.  เคร่ืองนับรอบการพันขดลวดแบบดิจิตอลท่ีสร้างข้ึนมีค่าความผิดพลาดในการนับรอบการพันขดลวด
น้อยกว่าการพันขดลวดของเคร่ืองแบบธรรมดา 

 
ขอบเขตของการวิจัย 
 1.  ออกแบบและสร้างเคร่ืองนับรอบท่ีแสดงผลท่ีเป็นดิจิตอล 3 หลัก 
 2.  ออกแบบและสร้างวงจร sensor ท่ีท างานโดย LDRและ LED 
 3.  ศึกษาและสร้างวงจรนับท่ีประกอบด้วย IC 7490 และ IC 7447 
 
กรอบแนวคิดการวิจัย 

เคร่ืองนับรอบการพันขดลวดแบบดิจิตอล สร้างข้ึน โดยมีกรอบแนวคิดดังนี้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวแปรต้น 
เคร่ืองนับรอบการพันขดลวด         

แบบดิจิตอล 

ตัวแปรตาม 
 ระยะเวลาในการพันขดลวดของเคร่ืองนับรอบ
การพันขดลวดแบบดิจิตอล   
 ค่าความผิดพลาดในการนับรอบการพันขดลวด 
ขดลวดของเคร่ืองนับรอบการพันขดลวดแบบ
ดิจิตอล   
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วิธีด าเนินการวิจัย 
ผู้วิจัยได้ก าหนดข้ันตอนการด าเนินงานวิจัยตามโครงสร้างแผนภาพท่ีแสดงรายละเอียดดังภาพท่ี 1  

 
 
 
 
 
   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

ภาพท่ี 1  แสดงแผนภาพโครงสร้างข้ันตอนการด าเนินการวิจัย 

 
 

ศึกษาเอกสารและทฤษฎีท่ีเก่ียวข้อง  

เตรียมเคร่ืองมือ/อุปกรณ์ 

ออกแบบตัวเคร่ืองนับรอบการพันขดลวดแบบดิจิตอล 

ออกแบบวงจรการควบคุม  

ทดสอบวงจรควบคุม  

 

น าไปทดสอบร่วมกับเคร่ืองพันขดลวด 

ปรับปรุงแก้ไข 

 

เร่ิมต้น 

สรุปผลการวิจัย 

ไม่ผ่าน 

ผ่าน 

เก็บข้อมูล 
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1)  เคร่ืองนับรอบการพันขดลวดแบบดิจิตอล จากการด าเนินการสร้าง 
 

 
 

ภาพท่ี 2  แสดงภาพเคร่ืองนับรอบการพันขดลวดแบบดิจิตอล 

 
ผลการวิจัย 

1)  ผลการทดสอบเปรียบเทียบระยะเวลาการพันขดลวด 
ผลการเปรียบเทียบระยะเวลาการพันขดลวดของเคร่ืองพันขดลวดแบบดิจิตอลกับเคร่ืองพันขดลวดแบบ

ธรรมดา โดยแสดงรายละเอียดตามตารางท่ี 1  
 

ตารางท่ี 1 แสดงผลการเปรียบเทียบระยะเวลาการพันขดลวดของเคร่ืองพันขดลวดแบบดิจิตอลกับเคร่ืองพันขดลวด
แบบธรรมดา 

จ านวนรอบ 
ท่ีพันขดลวด 

ระยะเวลาการพันขดลวด 
เคร่ืองพันขดลวดธรรมดา 

ระยะเวลาการพันขดลวด 
เคร่ืองพันขดลวดแบบดิจิตอล 

20 1  นาที 45  วินาที 
50 3  นาที 2  นาที 30 วินาที 
100 10  นาที 8  นาที 
200 25  นาที 20  นาที 
500 60  นาที 50  นาที 

1,000 140  นาที 110  นาที 
 

 
จากตารางท่ี 1 ผลการทดสอบการพันขดลวดของเคร่ืองพันขดลวดแบบดิจิตอลกับเคร่ืองพันขดลวดแบบ

ธรรมดา พบว่า การพันขดลวดของเคร่ืองพันขดลวดแบบดิจิตอลใช้ระยะเวลาในการพันขดลวดน้อยกว่าเคร่ืองพัน
ขดลวดแบธรรมดา 
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2)  ผลการทดสอบเปรียบเทียบค่าความผิดพลาดในการนับรอบการพันขดลวด 
ผลการเปรียบเทียบค่าความผิดพลาดในการนับรอบการพันขดลวดของเคร่ืองพันขดลวดแบบดิจิตอลกับ

เคร่ืองพันขดลวดแบบธรรมดา โดยแสดงรายละเอียดตามตารางท่ี 2  
 
ตารางท่ี 2 แสดงผลการเปรียบเทียบค่าความผิดพลาดในการนับรอบการพันขดลวดของเคร่ืองพันขดลวดแบบ
ดิจิตอลกับเคร่ืองพันขดลวดแบบธรรมดา 

จ านวนรอบ 
ท่ีพันขดลวด 

ระยะเวลาการพันขดลวด 
เคร่ืองพันขดลวดแบบธรรมดา 

ระยะเวลาการพันขดลวด 
เคร่ืองพันขดลวดแบบดิจิตอล 

20 ไม่ผิดพลาด ไม่ผิดพลาด 
50 ไม่ผิดพลาด ไม่ผิดพลาด 
100 เร่ิมมีความผิดพลาด ไม่ผิดพลาด 
200 เร่ิมมีความผิดพลาด ไม่ผิดพลาด 
500 มีความผิดพลาด ไม่ผิดพลาด 

1,000 มีความผิดพลาด เร่ิมมีความผิดพลาด 
 

 
จากตารางท่ี 2 ผลการทดสอบเปรียบเทียบค่าความผิดพลาดในการนับรอบการพันขดลวดของ เคร่ืองพัน

ขดลวดแบบดิจิตอลกับเคร่ืองพันขดลวดแบบธรรมดา พบว่า การพันขดลวดของเคร่ืองพันขดลวดแบบดิจิตอลมีค่า
ความผิดพลาดในการนับรอบการพันขดลวดน้อยกว่าการพันขดลวดของเคร่ืองพันขดลวดแบบธรรมดา 

 
สรุปผลการวิจัย 

ผลการทดสอบประสิทธิภาพเคร่ืองนับรอบการพันขดลวดแบบดิจิตอล ผู้วิจัยสรุปผลการวิจัยได้ดังนี้ 
1. ระยะเวลาการพันขดลวด การพันขดลวดของเคร่ืองพันขดลวดแบบดิจิตอลใช้ระยะเวลาในการพัน

ขดลวดน้อยกว่าเคร่ืองพันขดลวดแบธรรมดา 
2. ค่าความผิดพลาดในการนับรอบการพันขดลวด การพันขดลวดของเคร่ืองพันขดลวดแบบดิจิตอลมีค่า

ความผิดพลาดในการนับรอบการพันขดลวดน้อยกว่าการพันขดลวดของเคร่ืองพันขดลวดแบบธรรมดา 
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. ในส่วนของแกนพันขดลวด ควรท าให้หมุนไปทางเดียว 
 2. ในส่วนของวงจร Sensor ควรออกแบบให้ใช้ Photo Transistor แทน LDR 
 3. ในส่วนของวงจร เรคติฟาย ควรออกแบบให้ติดต้ังแยกส่วนจากวงจรนับ 
 4. ในส่วนของวงจร การหมุนแกนพันขดลวดควรออกแบบให้ใช้มอเตอร์หมุนและส่ังหยุด เมื่อถึงรอบท่ี
ต้องการ 
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