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1.1 ความเป็ นมาของโครงงาน
ในปั จ จุ บัน ความก้า วหน้า ทางเทคโนโลยี สู ง มาก และอี ก ทั้ง ยัง มี ก ารแข่ ง ขัน ในด้า น
เทคโนโลยีเพื่อช่วยตอบสนองความต้องการและอานวยความสะดวกสบายให้แก่มนุ ษย์ ซึ่งปั จจุบนั
อุปกรณ์อตั โนมัติได้รับความนิ ยมอย่างแพร่ หลาย ไม่ว่าจะเป็ นเครื่ องใช้ในครัวเรื อน และรวมทั้ง
ด้านความบันเทิงต่าง ๆ แต่สิ่งหนึ่งที่คนไทยต้องเผชิญอยูค่ ือ การต้องจ่ายเงินจานวนมากในการซื้อ
อุปกรณ์ต่างๆเหล่านี้ จากต่างประเทศ จึงจาเป็ นอย่างยิ่งที่ตอ้ งพัฒนาให้เครื่ องอานวยความสะดวก
เหล่านี้ข้ ึนเองภายในประเทศเพื่อลดปัญหาขาดดุลการค้า
เครื่ องบริ การอัตโนมัติส่วนใหญ่จะใช้แบบหยอดเหรี ยญที่มีใช้ในประเทศไทยในปั จจุบนั นี้
เช่ น เครื่ องซักผ้าหยอดเหรี ยญ โทรศัพท์หยอดเหรี ย ญ ตู้เกมส์ ตูข้ ายน้ าอัดลม ตู้ซ้ื อตัว๋ รถไฟฟ้ า
เครื่ องขายของอัตโนมัติและเครื่ องให้บริ การตามห้างสรรพสินค้าที่ตอ้ งใช้เหรี ยญหรื อตามสวนสนุ ก
ต่างๆ แต่สถานที่รองรับการแลกเปลี่ยนเหรี ยญนั้นยังไม่มี
จากเหตุ ที่ก ล่ าวมาข้างต้น ผูจ้ ัด ทาจึ ง มีแ นวคิ ด ที่ จ ะสร้ างเครื่ อ งแลกธนบัต รเป็ นเหรี ย ญ
อัตโนมัติควบคุมโดยไมโครคอนโทรลเลอร์ เพื่ออานวยความสะดวกต่อประชาชน และเครื่ องแลก
ธนบัตรเป็ นเหรี ยญอัตโนมัติน้ ี ยังสามารถนาเอาไปพัฒนาได้หลายด้าน เช่น เครื่ องขายของอัตโนมัติ
โดยใช้ธนบัตร ตูค้ าราโอเกะใช้ธนบัตร และเครื่ องซักผ้าแบบใช้ธนบัตรและอื่นๆ จะเห็นได้ว่าเครื่ อง
แลกธนบัตรเป็ นเหรี ยญ นี้ทางานแทนคนได้ เนื่องจากตัวเครื่ องมีความสามารถในการรับรู้มลู ค่าของ
ธนบัตรที่ใส่เข้ามาได้อย่างถูกต้องอีกทั้งยังสามารถทางานได้ 24ชัว่ โมง โดยมีค่าใช้จ่ายถูกกว่าการ
แจ้งแรงงานคน เข้าถึงพื้นที่การให้บริ การอย่างคลอบคลุม โดยเฉพาะบริ เวณที่ไม่สะดวกต่อการแจ้ง
แรงงานคน เช่นสถานที่ตอ้ งห้าม และเครื่ องแลกธนบัตรเป็ นเหรี ยญ ใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ เป็ น
ตัวควบคุมและเป็ นต้นแบบที่ใช้ในการพัฒนาต่อไปในอนาคต
1.2 วัตถุประสงค์ของโครงงาน
1.2.1 เพื่อออกแบบวงจรและเขียนโปรแกรมควบคุมการทางานของเครื่ องแลกธนบัตรเป็ น
เหรี ยญอัตโนมัติควบคุมโดยไมโครคอนโทรลเลอร์
1.2.2 เพื่อศึกษาการทางานระบบกลไกและออกแบบเครื่ องแลกธนบัตรเป็ นเหรี ยญอัตโนมัติ
ควบคุมโดยไมโครคอนโทรลเลอร์
1.2.3 เพื่อศึกษาการประมวลผลด้วยวิธีการประมวลผลทางภาพทาง LCD
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1.3 ขอบเขตของโครงงาน
1.3.1 ใช้ ไมโครคอนโทรลเลอร์ MCS-51 ควบคุมการทางาน
1.3.2 ชุดแหล่งจ่ายแรงดันมี 2 ระดับ คือ
- 5 โวลต์ ใช้ป้อนให้ Microcontroller
- 12 โวลต์ ใช้ป้อนให้ Motor Gear
1.3.3 สามารถรับธนบัตร 3 แบบดังนี้
- ชนิดราคา 100 บาท แบบ15และมีขนาด กว้าง 7.2 ซ.ม. ยาว 15 ซ.ม.
- ชนิดราคา 50 บาท แบบ15และมีขนาด กว้าง 7.2 ซ.ม. ยาว 14.4 ซ.ม.
- ชนิดราคา 20 บาท แบบ15และมีขนาด กว้าง 7.2 ซ.ม. ยาว 13.8 ซ.ม.
1.3.4 สามารถแลกเหรี ยญ1บาท เหรี ยญ 5 บาทและเหรี ยญ10 บาท
1.3.5 แสดงผลด้วย LCD
1.4 ประโยชน์ ที่ได้ รับจากโครงงาน
1.4.1 เป็ นเครื่ องต้นแบบของเครื่ องแลกธนบัตรเป็ นเหรี ยญอัตโนมัติควบคุมโดย
ไมโครคอนโทรลเลอร์ เพื่อใช้ในการพัฒนาต่อไป
1.4.2 เครื่ องแลกธนบัตรเป็ นเหรี ยญอัตโนมัติควบคุมโดยไมโครคอนโทรลเลอร์ นาไปใช้
ประโยชน์ได้หลากหลาย
1.4.3 สามารถนาความรู้ที่เกี่ยวกับไมโครคอนโทรลเลอร์ไปดัดแปลงและประยุกต์ใช้งาน
อื่นๆได้
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1.5 ผังเวลาในการดาเนินงาน
ตารางที่ 1.1 ผังเวลาในการดาเนินงาน
2554

2555

1 เสนอหัวข้อโครงงาน

2 ศึกษาทฤษฎีและหลักการ

3 ดาเนินการสร้าง

4 ทดลองและบันทึกผล

5 ปรับปรุ งและแก ้ไขโครงงาน

6 สรุ ปผลและวิจารณ์

7 ทาปริ ญญานิพนธ์

ตามแผนงาน

ตามงานจริง

ต.ค.

ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.

เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.

ก.พ.
มี.ค.

ม.ค.

ก.ย.
ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.

มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.

พ.ค.

ที่ หัวข้ องาน

