บทที่ 1
บทนํา
ภูมิหลัง
ประเทศไทยเปนประเทศอยูใ นเขตรอนชื้นพื้นดินมีความอุดมสมบูรณเหมาะแกการทํา
เกษตรกรรม ทําไร ทําสวน ทํานา ขณะมีการเพาะปลูกก็จะมีการปกคลุมไปดวยวัชพืช เชน
หญา จัดวามีสวนที่ทําใหพนื้ ดินมีความชุม ชื้น ในสนามหญาบางสวนตองการใหหญามี แตตองมี
การควบคุมใหอยูในระดับทีพ่ อเหมาะกับสนาม เชน สนามฟุตบอล สนามเด็กเลน หรือสนาม
นั่งพักผอนบริเวณบานที่อยูอาศัย ซึ่งเมื่อดูแลวจะทําใหเกิดความเย็นตาสบายใจ ในสวนของหญา
เมื่อปลอยทิ้งไวนานวัน ก็จะขึ้นมามีความยาว จึงตองมีการควบคุมใหหญานั้นมีความพอดีพอเหมาะ
กับสนามที่ใช คือ ตองมีการตัด อาจจะตองใชกรรไกร มีด หรือ รถตัดหญา ที่ผานมามีการ
ตัดหญาในสนามฟุตบอล สนามเด็กเลน และบริเวณบาน จะใชกําลังคนควบคุมการตัดหญา คือ
ใชคนเดินเข็นรถตัดหญา ลวนแลวทําใหเกิดการเมื่อยลา นอกจากนี้การอยูกลางแจงที่แดดรอนจัด
เปนเวลานาน ๆ อาจทําใหมผี ลกระทบกับผิวหนัง เปนมะเร็งไดเพราะแสงแดดมีรังสีอัลตราไวโอเลต
(สุกาญจน รัตนเลิศนุสรณ, 2547)
เครื่องยนตเปนเครื่องจักรกลหรือเครื่องมือกลที่สามารถเปลี่ยนพลังงานความรอนมา
เปนพลังงานกล เครื่องยนตเปนหนึ่งในเครื่องตนกําลังที่สําคัญ ซึ่งนิยมใชกันอยางแพรหลายเกือบ
ทุกวงการในปจจุบัน เนื่องจากสามารถจัดสงกําลังใหกบั สวนประกอบและอุปกรณเครื่องทุนแรง
ตาง ๆ ได เพื่อใหเกิดการขับเคลื่อนหรือทํางานไดจึงถือไดวาเครื่องยนตเปนสิ่งหนึ่งที่สามารถทํา
ประโยชนใหกับมนุษยไดอยางมหาศาล (ประณต กุลประสูตร, 2542)
ปจจุบันไดมีเทคโนโลยีใหมถูกนํามาใชควบคุมกลไก ชิ้นสวนเครื่องจักรกลใหทํางาน
เคลื่อนไหวตรงตามจุดประสงคที่ตองการ ดวยเหตุนี้ การศึกษาคุณสมบัติ หนาที่และการนําไป
ใชงาน รวมทั้งขั้นตอนการถอดประกอบที่ถูกตองจึงเปนพื้นฐานสําคัญ (มานพ ตันตระบัณฑิต,
สําลี แสงหาว และสุทิน จิตรเจริญ, 2544)
เครื่องยนตเล็กเปนเครื่องยนตชนิดหนึ่ง ที่เรียกวาเครื่องยนตเล็กเนื่องจากตัวเครื่องยนต
มีขนาดเล็ก โดยทั่ว ๆ ไปจะมีจํานวนสูบไมเกิน 2 สูบ ทั้งนี้เพื่อสะดวกตอการเคลื่อนยายและ
การใชงาน เครื่องยนตชนิดนี้เปนเครื่องยนตแกสโซลีนชนิด 4 จังหวะ (ประณต กุลประสูตร, 2538)
เครื่องยนตเล็กสามารถทํางานใหเราไดหลายอยางในดานตาง ๆ (ธีระยุทธ สุวรรณประทีป, 2544)
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ในตางประเทศ ไดมีการนําเอาเครื่องยนตเล็กมาใชกับงานตาง ๆ มาเปนเวลานานแลวทั้งในงาน
เกษตร อุตสาหกรรมและอื่น ๆ เชน สกียนต รถตัดหญาสนาม เครื่องพนยาเคมี รถตัดหญา
สนามแบบเดินตาม เครื่องยอยกิ่งไม เลือ่ ยยนต (ประณต กุลประสูตร, 2538)
ในปจจุบันคลื่นวิทยุไดมีบทบาทกับชีวิตประจําวันของเราพอสมควร โดยสวนใหญ
จะนําเสนอในรูปแบบของขาวสารและความบันเทิง ไดแก สถานีโทรทัศนชองตาง ๆ สถานีวิทยุ
คลื่นตาง ๆ ซึ่งจะนําเสนอทั้งขาวสารและความบันเทิง นอกจากนี้คลืน่ วิทยุยงั สามารถนํามาประยุกต
เปนของเลนได เชน รถบังคับวิทยุ ซึ่งกําลังเปนที่นิยมของเด็ก ๆ และบุคคลทั่วไปในขณะนี้
อาจเปนเพราะราคาที่คอนขางถูกเมื่อเทียบกับอดีต บวกกับการใชทักษะตาง ๆ ในการบังคับ ซึ่ง
ทําใหเกิดความสนุกสนานเพลิดเพลิน
เมื่อพิจารณาความสะดวกสบายในการนําเครื่องยนตเล็กมาใชงานทางดานตาง ๆ ดังกลาว
แลวและยังใชคนเปนผูควบคุมอยางใกลชิด เชน รถตัดหญา จากการศึกษารถตัดหญา ผูวิจัยสนใจ
ที่จะศึกษาคนควาหาวิธีที่จะใชเทคโนโลยีมาประยุกตใชเพื่อชวยในการควบคุมการทํางานของ
รถตัดหญามาใชตัดหญาโดยการควบคุมดวยวิทยุบังคับ ที่สามารถควบคุมการเดินหนา ถอยหลัง
และเลี้ยวซาย เลี้ยวขวาไดโดยแบงออกเปนระบบเครื่องยนต ระบบสงกําลัง ระบบควบคุมดวย
วิทยุบังคับ ผูวิจัยไดคํานึงถึงประโยชนทางดานการปฏิบัติงาน การลดแรงงาน ความเมื่อยลาจาก
การเดินตามหรืออยูกลางแดดเปนเวลานาน ๆ

วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อพัฒนารถตัดหญาควบคุมดวยวิทยุบังคับ
2. เพื่อประเมินความพึงพอใจรถตัดหญาควบคุมดวยวิทยุบังคับ

ความสําคัญของการวิจัย
การวิจยั ครั้งนี้เปนการนําเอาวงจรควบคุมการเลี้ยว การขับเคลื่อนมารวมกับรถตัดหญา
เพื่อเปนการควบคุมดวยวิทยุบงั คับสามารถนําไปใชในการตัดหญาภาคสนามทําใหผูควบคุมรถตัดหญา
ไมตองเข็นรถตัดหญา จึงเปนการลดการเมื่อยลาและความรอนจากแสงแดด
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ขอบเขตของการวิจัย
การวิจยั ครั้งนีผ้ ูวิจัยไดกําหนดขอบเขตของการวิจยั ดังนี้
1. การออกแบบและการสรางรถตัดหญาควบคุมดวยวิทยุบังคับ มีคุณลักษณะดังนี้
1.1 ระบบเครื่องยนต เปนเครื่องยนตเล็กแกสโซลีนมีจังหวะการทํางาน 4 จังหวะ
และจํานวนแรงมา 3.5 แรงมา จัดวางกระบอกสูบเปนแบบสูบนอน
1.2 ระบบสงกําลัง ประกอบดวยมอเตอรไฟฟาเปนตัวขับเคลื่อนเพลาลอและบังคับ
เลี้ยว สวนโซสงกําลังและลอโซเปนตัวรับการสงถายกําลังจากมอเตอรไฟฟาเพื่อนําไปขับเพลา
1.3 ใบมีดตัดหญา เปนใบมีดที่ทําจากเหล็กกลา ความยาว 45.50 เซนติเมตร ยึด
ติดกับปลายเพลาขอเหวี่ยง ใชการหมุนรอบตัวเอง โดยใชความคมของใบมีดในการตัดหญา
1.4 ระบบควบคุม ประกอบดวย ชุดวิทยุบังคับและชุดรับสัญญาณเปนตัวสงและ
รับสัญญาณดวยคลื่นวิทยุ ผานรีเรยเพื่อสงสัญญาณไปควบคุมการทํางานในการขับเคลื่อนลอและ
บังคับการเลี้ยวโดยระบบควบคุมใชความถี่ยาน 27 เมกะเฮริตซ
2. การทดสอบประสิทธิภาพของรถตัดหญาควบคุมดวยวิทยุบังคับ
2.1 ตัวแปรตน ไดแก ตัวรถตัดหญา
2.2 ตัวแปรตาม ไดแก ประสิทธิภาพของรถตัดหญาในดาน
2.2.1 ความเร็วในการตัดหญา
2.2.2 ความคลองตัวในการตัดหญา
2.2.3 ความสิ้นเปลืองน้ํามันเชื้อเพลิง
2.3 ตัวแปรควบคุม ไดแก สถานที่ตัดหญา ชนิดของหญา ความสูงของหญา
3. ประชาชนและกลุมตัวอยางในการวิจัยครั้งนี้ ใชกลุมตัวอยางแบบเจาะจง (possive
sample) ไดแก
3.1 ผูเชี่ยวชาญดานงานวิจัย จํานวน 5 คน
3.2 ผูเชี่ยวชาญดานเครื่องกล จํานวน 8 คน
3.3 พนักงานตัดหญา
จํานวน 2 คน
รวม 15 คน
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นิยามศัพทเฉพาะ
1. การพัฒนารถตัดหญาควบคุมดวยวิทยุบังคับ หมายถึง การกําหนดรูปแบบลักษณะ
ของรถตัดหญา และการประยุกตระหวางรถตัดหญาเขากับวิทยุบังคับ
2. รถตัดหญาควบคุมดวยวิทยุบังคับ หมายถึง รถตัดหญาที่ใชเครื่องยนตเล็กแกสโซลีน
มีจังหวะการทํางาน 4 จังหวะ และมีจํานวนแรงมา 3.5 แรงมา ทีค่ วบคุมการทํางานดวยวิทยุบังคับ
3. ชุดบังคับวิทยุ หมายถึง เครื่องสงใชสงสัญญาณดวยคลื่นวิทยุไปยังชุดรับสัญญาณ
เพื่อใหระบบทํางานตามความตองการของผูควบคุม
4. ชุดรับสัญญาณ หมายถึง ตัวรับสัญญาณจากเครื่องสงที่มีตัวเซอรโวผานรีเลย เพื่อ
สงสัญญาณไฟฟาไปขับใหมอเตอรทํางาน ขับเคลื่อนลอและบังคับการเลี้ยว
5. ใบมีดตัดหญา หมายถึง ใบมีดที่ใชสาํ หรับตัดหญาโดยไดรับกําลังจากเพลาของ
เครื่องยนตเพือ่ หมุนตัดหญา

กรอบความคิดการวิจัย
รถตัดหญาควบคุมดวยวิทยุบังคับ
รถตัดหญา
ควบคุมดวยวิทยุ
บังคับ

ตัวแปรที่ศึกษา
ความเร็วในการตัดหญา
ความคลองตัวในการตัดหญา
ความสิ้นเปลืองน้ํามันเชื้อเพลิง
รูปที่ 1.1 กรอบความคิดการวิจัย

สมมติฐานการวิจัย
รถตัดหญาควบคุมดวยวิทยุบังคับมีประสิทธิภาพตามเกณฑในระดับทีม่ ีความพึงพอใจ
มาก
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ประโยชนที่ไดรับจากการวิจัย
ผลการวิจัยครั้งนี้ไดรถตัดหญาควบคุมดวยวิทยุบังคับที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑที่
กําหนด
1. สะดวกในการตัดหญาในพื้นที่แคบหรือกวาง ๆ ได
2. ผูควบคุมรถตัดหญาสะดวกสบาย ไมตองตากแดดใหรอน เนื่องจากอยูในรมก็
สามารถควบคุมการทํางานได
3. ผูควบคุมไมตองเดินตามรถตัดหญาเนื่องจากใชวิทยุเปนตัวบังคับ จึงทําใหลดการ
เมื่อยลา
4. ผูควบคุมที่เปนสุภาพสตรี สุภาพบุรุษ เด็กหรือผูใหญ จะมีแตความเพลิดเพลิน
จากการควบคุมดวยวิทยุบังคับ
5. ทําใหเกิดทักษะในกระบวนการที่มีความสัมพันธกันระหวาง สายตา สมองและมือ
6. ไดทราบถึงปญหา วิธีแกปญหาและลําดับขั้นตอนในการพัฒนารถตัดหญาควบคุม
ดวยวิทยุบังคับ
7. การเรียนการสอนในสายเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
8. มีความปลอดภัยในขณะปฏิบัติงาน

