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บทคัดย่ อ
โครงงาน เรื่ อง ต้นแบบอุปกรณ์จบั เวลาวิง่ มีจุดมุ่งหมายเพื่อ ศึกษาค้นคว้าหลักการทางาน
ของ Arduino โดยอาศัยการศึกษาค้นคว้าทางตารา หรื อ ทางเว็บไซท์ ที่สามารถนามาประยุกต์ใช้
เพื่อศึกษาใช้เข้าใจกับความจาเป็ นในการใช้งานหรื อที่มีส่วนเกี่ยวข้างกับเรื่ องนี้ อย่างชัดเจนมากขึ้น
เพื่อที่จะสามารถนาประโยชน์จาก Arduino มาใช้งาน โดยนามาประดิษฐ์ เครื่ องต้นแบบอุปกรณ์จบั
เวลาวิง่
1.1 ความเป็ นมาของโครงงาน
ในปั จจุบนั มีการตื่นตัวของคนไทยในเรื่ องการออกกาลังกายเพื่อสุ ภาพที่ดีข้ ึน ทั้งนี้ เพราะมา
จากความเจ็บป่ วยและปั ญหาสุ ภาพต่างๆ เป็ นสาเหตุให้บุคคลบางกลุ่ มปฏิ บตั ิ หน้าที่ การงานใน
หน่ วยงานและองค์กรต่างๆยังไม่ดีเท่าที่ ควรทางเราจึงมีการเล็งเห็ นความสาคัญของการออกกาลังกาย
โดยการวิ่ง ออกก าลัง กายและจึ งได้มีก ารจัดกิ จกรรมการทดสอบ หรื อ การเทสร่ างกายขึ้ น เช่ น
หน่ วยงานราชการและหน่วยงา สถานศึกษา ในการทดสอบร่ างการโดยมีคนเข้าร่ วมจานวนหลาย
คน ต้องมีคนจับเวลาและนับจานวนรอบวิ่ง ทาให้เกิดปั ญหาในการจับเวลาและการนับจานวนรอบ
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จึงทาให้เราได้คิดค้น ต้นแบบอุปกรณ์ จบั เวลาวิ่ง หรื อ Master timer runs ขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหา
ส่ งเสริ มการออกกาลังกายและสร้างประโยชน์สร้างความสะดวกสบายให้แก่ผใู ้ ช้งาน
1.2 วัตถุประสงค์ ของโครงงาน
1.2.1 เพื่อจะสร้าง ต้นแบบอุปกรณ์จบั เวลาวิง่
1.2.2 เพื่อศึกษาการทางานของ ต้นแบบอุปกรณ์จบั เวลาวิง่
1.2.3 เพื่อศึกษาการใช้งานของ Arduino
1.2.4 เพื่อการประยุกต์ใช้งานของ Arduino
1.3 ขอบเขตของโครงงาน
1.3.1 สามารถทดสอบได้ครั้งละ 5 คน
1.3.2 ใช้ Arduino nano v 3 ในการควบคุม
1.3.2 ปุ่ มกดสวิตช์ ในการเริ่ มต้นจับเวลา
1.3.4 ใช้ปุ่มกดสวิตช์ในการหยุดเวลา
1.3.5 สามารถแสดงผลเวลาผ่านจอ LCD Arduino

1.4 นิยามศัพท์เฉพาะ
1.4.1 Arduino
Arduino Nano V3 CH340G เป็ นบอร์ ดขนาดจิ๋ว ใช้ CPU ATMEGA328 เหมือนกับรุ่ น
UNO แต่มีจานวน input/output น้อยกว่าเพราะต้องการให้มีขนาดเล็ก Arduino Nano สามารถ
โปรแกรมได้โดยตรงผ่าน USB port โดยไม่ตอ้ งซื้ อตัวโปรแกรมเพิ่มเติมเหมือนบอร์ ด Arduino Pro
mini.
1.4.2 จอ LCD Arduino
จอ Liquid Crystal Display (LCD) เป็ นจอแสดงผลรู ปแบบหนึ่งที่นิยมนามาใช้งานกัน
กับระบบสมองกลฝังตัวอย่างแพร่ หลาย จอ LCD มีท้ งั แบบแสดงผลเป็ นตัวอักขระเรี ยกว่า
Character LCD ซึ่ งมีการกาหนดตัวอักษรหรื ออักขระที่สามารถแสดงผลไว้ได้อยูแ่ ล้ว และแบบที่
สามารถแสดงผลเป็ นรู ปภาพหรื อสัญลักษณ์ได้ตามความต้องการของผูใ้ ช้งานเรี ยกว่า Graphic LCD
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นอกจากนี้บางชนิ ดเป็ นจอที่มีการผลิตขึ้นมาใช้เฉพาะงาน ทาให้มีรูปแบบและรู ปร่ างเฉพาะเจาะจง
ในการแสดงผล เช่น นาฬิกาดิจิตอล เครื่ องคิดเลข หรื อ หน้าปั ดวิทยุ เป็ นต้น
1.4.3 IC เบอร์ 595
ไอซี 74HC595 เป็ นไอซี เลื่อนบิต เมื่อมีการป้ อนข้อมูลเข้าไปใหม่ บิตจะถูกเลื่อนไปตาม
ข้อมูลที่ป้อน มีขาทั้งหมด 16 ขา เป็ นขาเอาต์พุตที่ควบคุมได้ท้ งั หมด 8 ขา
1.4.5 Power Supply
แหล่งจ่ายไฟมีหลายชนิด ส่ วนใหญ่ออกแบบเพื่อแปลงไฟบ้านซึ่ งมีแรงดันสู ง(เอ.ซี. 220
โวลต์) ให้ได้แรงดันต่าที่เหมาะสมใช้กบั วงจรอิเล็กทรอนิ กส์หรื ออุปกรณ์อื่นๆ แหล่งจ่ายไฟ
สามารถแบ่งเขียนเป็ นบล็อกอนุกรม ซึ่ งแต่ละบล็อกมีหน้าที่เฉพาะต่างกัน
1.4.6 อะแดปเตอร์ Adapter
การทางานของadapter ที่อยูใ่ นเครื่ องใช้ไฟฟ้ า(ทางอิเล็คโทรนิคนะครับ) ผมลองอธิ บาย
แบบง่ายๆนะครับก่อนอื่นต้องเข้าใจก่อนว่าอุปกรณ์ ทางอิเล็คโทรนิคต้องใช้ไฟกระแสตรง แต่
ไฟฟ้ าตามบ้านเราเป็ นกระแสสลับ
1.5 ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับจากโครงงาน
1.5.1 ได้สร้าง ต้นแบบอุปกรณ์จบั เวลาวิง่
1.5.2 ได้เรี ยนรู้การใช้งานของ จอ LCD Arduino
1.5.3 ได้เรี ยนรู้การใช้งานของArduino nano v 3
1.5.4 ได้ประยุกต์การใช้งานของ Arduino nano

