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งานวิจัยนีแ้สดงการประยุกตใชเทคนิคการตรวจจับสีในการประมวลผลภาพ เพื่อสรางรถเข็น

สินคาท่ีสามารถเคลื่อนที่ตามรูปแบบเปาหมายที่กําหนด ซึ่งชวยใหผูสูงอายุ หรือผูท่ีไมมีความสามารถ

ในการใชงานรถเข็นไดเหมือนคนปกติทั่วไป ใหสามารถใชรถเข็นไดตามลําพังเมื่ออยูในหางสรรพสินคา 

โดยการทํางานของรถเข็นสินคาอัตโนมัตินี้ประกอบดวยสวนสําคัญดังนี้ คือกลองทําหนาที่รับภาพ
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ซึ่ งถู กพัฒนาด วย C# แล วส งข อมู ล ดิจิตอลต อไปให ชุ ดควบคุมมอ เตอร ซ่ึ งควบคุม โดย

ไมโครคอนโทรลเลอรทําใหลอของรถเข็นทั้งสองลอเกิดการหมุนในทิศทางตามการเคลื่อนท่ีของผูใช

นั่นคือ เดินหนา, ถอยหลัง, เล้ียวซาย, และเลี้ยวขวา ตามลําดับ  

การติดตามปายใชการติดตามปายสีซึ่งไดทําการเรียนรูไวโดยใชแบบจําลอง Non-stationary 

Gaussian แบบจําลองน้ียอมใหสีที่กําลังติดตามมีการเปลี่ยนแปลงไดซ่ึงการเปลี่ยนแปลงอาจเกิดจาก

สัญญาณรบกวนหรือการเปลี่ยนแปลงสภาพแสงแวดลอม 

จากการทดลองพบวาการติดตามปายสีโดยใชแบบจําลอง Non-stationary Gaussian 

สามารถใชในการติดตามวัตถุสีไดดีแตถามีการรบกวนจากแสงภาพนอกทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงแสง

ที่ปายสีอยางทันทีทันใดจะสงผลใหเกิดการการติดตามที่ผิดพลาดได สําหรับการแกปญหาดังกลาวใน

อนาคตสามารถทําไดโดยใชกระบวนการหาคําตอบที่ดีท่ีสุด (Optimization) ในการติดตามวัตถุสี 
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Abstract 
 

Code of project       : Inno 005/2557  

Project Name   : Automatic shopping cart by using image processing 

Researcher name    : Asst. Prof. Kairoek Choeychuen, Ph.D. and Mr.Pakon Thuphiro 

 

This research presents an application of color detection in image processing 

to make a shopping cart following the user such as elderly or who do not have the 

ability to use the shopping cart as normal people can use a shopping cart alone in 

the mall. The operation of automatic pushcart includes the following major sections. 

The camera gets the image to track the color-target plate and send digital data to 

each control unit which controls each motor by microcontroller to track the patch at 

the back of user. The control units make both wheels of the pushcart rotating in 

different directions. From experiments, pushcart can move in the desired direction 

that is forward, backward, turn left, or turn right respectively. 

Plate tracking uses color-plate tracking that learns color from the plate on 

user. We use non-stationary Gaussian model for keeping plate color with some image 

noise including environmental lighting changing.  

The results showed that the color-plate tracking using non-stationary Gaussian 

model can be used to track color plate but we might get error tracking in some cases 

such as rapid changing of environmental lighting. The rapid lighting changing causes 

of shifting from the model that can be solved by using an optimization technique for 

the future work. 
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detection 
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 p   พิโค (10-12) 

 A   แอมป(Ampere) 

 W   วัตต(Watt) 

 cm   เซนติเมตร(centi-meter) 

 USB   Universal Serial Bus 

 RGB   Red-Green-Blue 

 CRT   Cathode Ray Tube 

 CTS   Common Type System 

 CLR   Common Language Runtime 

 NTSC   National Television System Committee 

 CIE   Commission International ‘Eclairage’ 



 
 

บทที่ 1 

บทนํา 

 

1. ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

เนื่องจากในปจจุบัน ธุรกิจหางสรรพสินคาไดมีการเพิ่มจํานวนขึ้นอยางมาก ท้ังในเขตเมือง

หลวง และในเขตชนบท ซึ่งกวารอยละ 90 เมื่อลูกคาเขามาภายในหางสรรพสินคาเพื่อตองการซื้อ

สินคา ทางหางสรรพสินคาจะมีบริการรถเข็นใสส้ินคาไวเพื่อเปนเครื่องทุนแรงเมื่อลูกคาซื้อสินคา

จํานวนมาก หรือซ้ือจํานวนนอยแตสินคาน้ันมีขนาดใหญ หรือมีนํ้าหนักมาก โดยรถเข็นทุกคันจะมีวัตถุ

แข็งลักษณะเปนแทงยาวติดตั้งไวดานหลังรถเข็น เพื่อใชเปนอุปกรณสําหรับเข็น สงผลใหรถเข็น

เคลื่อนท่ีไปขางหนาได ซึ่งตัวผูเข็นก็สามารถทําการบังคับเลี้ยวไปทางซายหรือขวาไดในขณะเดียวกัน 

  รถเข็นใสสินคานั้นหากผูใชเปนคนท่ีอยูในวัยรุน ไปจนถึงวัยกลางคน และไมพิการหรือทุพพล

ภาพ ก็จะสามารถเข็นไดโดยไมมีปญหา แตกับผูใชที่เปนเด็กซึ่งมีความสูงไมมาก หรือผูใชท่ีเปน

ผูสูงอายุและพิการไมสามารถใชแขนได ก็อาจจะเปนปญหาใหญได อีกทั้งหากลูกคาผูใชรถเข็นซื้อ

สินคาท่ีมีน้ําหนักมาก หรือตัวสินคามีขนาดใหญจนทําใหบดบังวิสัยทัศนในการเข็น ก็อาจจะทําใหเกิด

ปญหาขึ้นมาได 

  ดังนั้นจึงเกิดแนวคิดในการประดิษฐรถเข็นสินคาอัตโนมัติ โดยการใชเทคโนโลยี Image 

processing ซึ่งจะประมวลผลภาพสงไปยังมอเตอรทําใหรถเข็นสามารถเคลื่อนท่ีติดตามลูกคาผูใชได

โดยอัตโนมัติ สงผลใหลูกคาผูใชไมจําเปนตองมาทําการเข็นดวยตนเอง ทั้งนี้หากลูกคาผูใชรถเข็น

ตองการที่จะทําการเข็นดวยตนเอง สามารถทําการปดระบบอัตโนมัติและเข็นดวยตนเองได

เชนเดียวกัน อีกทั้งในอนาคตยังสามารถนํารถเข็นอัตโนมัตินี้ไปทําการพัฒนาตอเพื่อใหมีประสิทธิภาพ

และความสามารถมากข้ึนหรือนําเทคโนโลยีบางสวนไปพัฒนาใชในการสรางหุนยนตเดินตามคน 

  โดยภาพรวมการทํางานของรถเข็นอัตโนมัติ สามารถอธิบายไดอยางคราวๆ ดังน้ี เม่ือกลองรับ

ภาพจากเปาสี่เหลี่ยมโดยในท่ีนี้ผูจัดทําไดใชแผนฟวเจอรบอรดสีแดงมาตัดเปนรูปสี่เหลี่ยม ก็จะสงภาพ

ที่รับไดมาทําการประมวลผลโดยโปรแกรม Visual C# โดยใชโปรแกรมยอยที่เรียกวา OpenCVSharp 

ซึ่งเปนกลุมของไฟลประมวลผลหรือที่เรียกกันทั่วไปวา Library เปนไฟลเฉพาะสําหรับใชประมวลผล

ใน Visual C# โดยการประมวลผล จะทําการเปลี่ยนเปาส่ีเหลี่ยมสีแดงเปนสีขาวและพื้นหลังเปนสีดํา

หรือภาพไบนารี จากนั้นโปรแกรมจะประมวลผลตําแหนงของสี่เหลี่ยมสีขาวใหเปนขอมูลคาตางๆกัน

และสงขอมูลเหลาน้ันออกไปทางพอรตอนุกรมที่ไดตั้งคาไว ผาน IC MAX232 ซึ่งจะสงขอมูลตอไปให
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ไมโครคอนโทรลเลอร จากน้ันไมโครคอนโทรลเลอรจะนําขอมูลเหลานั้นมาแปลงเปนคาไบนารีเพื่อ

นําไปขับมอเตอรตอไป 

 

2. วัตถุประสงคการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาการทํางานรวมกันของโปรแกรม C# และ Image Processing 

2. เพื่อศึกษาการประยุกตใชงานไมโครคอนโทรลเลอรที่รับคาจากการประมวลผลทางภาพ 

3. เพื่อสรางรถเข็นอัตโนมัติที่รับคาจากการประมวลผลจากภาพ 

4. เพื่อพัฒนาโมดูลติดตามคนจากการประมวลผลภาพท่ีมีการประมวลผลไมซบซอน 

 

3. ขอบเขตการวิจัย 

 1. รถเข็นสามารถเคลื่อนที่ตามผูใชไดโดยอัตโนมัติ โดยใชระบบ Image processing 

 2. รถเข็นสามารถเคลื่อนที่ตามผูใชไดในระยะไมเกิน 1 เมตร และไมนอยกวา 30 เซนติเมตร 

 3. รถเข็นตองสามารถบรรทุกนํ้าหนักไดใกลเคียงกับรถเข็นแบบเดิม โดยยังสามารถเคล่ือนท่ี

ไปได 

 4. ระบบ Image processing สามารถเปดและปดไดตามตองการ 

 5. รถเข็นสามารถใชพลังงานจากแบตเตอรี่ ที่ติดตั้งอยูกับรถเข็น 

 

4. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

1. นวัตกรรมซึ่งสามารถนําไปใชประชาสัมพันธหางสรรพสินคา  

2. เคร่ืองมือชวยอํานวยความสะดวกในการซ้ือสิ้นคาใหกับคนปกติและผูพิการแขนขางเดียว 

3. ตนแบบในการสรางหุนยนตติดตามคน 

 

5. นิยามศัพท 

  Non-stationary Gaussian model หมายถึง แบบจําลองชนิดหนึ่งซึ่งพัฒนามาจาก

แบบจําลอง Gaussian มีลักษณะที่สามารถปรับรูปรางแบบจําลองไดอยางไดนามิคตามขอมูลใหมท่ี

รับเขามา 

  Color plate หมายถึงแผนปายที่อยูกับผูใชรถเข็นสินคาซึ่งทําหนาที่เปนเปาสําหรับใหรถ

ติดตามผูใชตามสีที่ไดโปรแกรมไว 

  Shopping cart หมายถึงรถเข็นสินคาที่ใชท่ัวไปตามหางสรรพสินคา 



 

บทที่ 2 

ทฤษฎีที่เกี่ยวของ 
 

  โครงงานวิจัยรถเข็นอัตโนมัติพรอมระบบติดตามวัตถุโดยการประมวลผลดวยภาพ 

(Automatic shopping cart with tracking system by image processing) ไดใชเทคโนโลยี 

Image Processing และเทคโนโลยีไมโครคอนโทรลเลอร ในการประมวลผลและควบคุม จึงมี

หลักการที่เกี่ยวของดังนี ้

 

1. ภาพรวมของโครงงานวิจัย 

เมื่อกลองรับภาพจากเปาสี่เหลี่ยมโดยในท่ีนี้ผูจัดทําไดใชแผนฟวเจอรบอรดสีแดงมาตัดเปน

รปูสี่เหลี่ยม ก็จะสงภาพที่รับไดมาทําการประมวลผลโดยโปรแกรม Visual C# โดยใชโปรแกรมยอยท่ี

เรียกวา OpenCVSharp ซึ่งเปนกลุมของไฟลประมวลผลหรือที่เรียกกันทั่วไปวา Library เปนไฟล

เฉพาะสําหรับใชประมวลผลใน Visual C# โดยการประมวลผล จะทําการเปลี่ยนเปาสี่เหลี่ยมสีแดง

เปนสีขาวและพื้นหลังเปนสีดําหรือภาพไบนาร ีจากน้ันโปรแกรมจะประมวลผลตําแหนงของสี่เหลี่ยมสี

ขาวใหเปนขอมูลคาตางๆกันและสงขอมูลเหลานั้นออกไปทางพอรตอนุกรมท่ีไดตั้งคาไว ผาน IC 

MAX232 ซึ่งจะสงขอมูลตอไปใหไมโครคอนโทรลเลอรจากน้ันไมโครคอนโทรลเลอรจะนําขอมูล

เหลานั้นมาแปลงเปนคาไบนารีเพื่อนําไปขับมอเตอรตอไปซึ่งภาพรวมของโครงงานวิจัยสามารถแสดง

ไดดังภาพที่ 1   
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ภาพที่ 2-1 ภาพรวมการทํางานของรถเข็นอัตโนมัติ 

 

2. ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับ Image Processing 

 Image Processing คือ การกระทําการอยางใดอยางหนึ่งกับภาพตนฉบับ (Input Image) 

เพื่อใหไดภาพผลลัพธ (Output Image) มีลักษณะของภาพเปนไปตามท่ีตองการ ซึ่งการกระทําการ

กับภาพที่ใชในการประมวลผลภาพดิจิตอลมีอยูมากมายหลายแบบ ซ่ึงสามารถแบงออกไดเปน 2 

ประเภทใหญๆคือ การประมวลผลภาพแบบจุด (Point Image Processing) และการประมวลผลภาพ

แบบบริเวณ (Local Image Processing) โดยในโครงงานวิจัยชิ้นนี้จะใชการประมวลผลภาพแบบจุด 

มาวิเคราะหตําแหนงและคาของแตละจุดสีในภาพตนฉบับ แลวนํามาประมวลผลเพื่อเปลี่ยนเปนภาพ

ขาวดําดังที่ไดกลาวในภาพรวมของโครงงานวิจัย 

2.1 ภาพระดับความเขมเทา (Intensity Image or Gray Scale Image) 

  ลักษณะของภาพชนิดน้ี ในแตละพิกเซลจะมีคาความเขมของแสงในแตละระดับท่ี

แตกตางกันไป ตั้งแตระดับเทาดําไปยังระดับสีขาว ซึ่งสามารถกําหนดระดับความเขมของแสงนั้นได

โดยใชคาระดับความเขมเทา (Gray Scale) โดยปกติท่ัวไปภาพแบบระดับสีเทาจะมีคาระดับความเขม

เทาเทากับ 8 บิต ดังนั้นคาความเขมแสงจะถูกแบงออกเปน 256 ระดับเมื่อคาระดับความเขมเทามีคา

เปน 0 จะหมายถึงจุดภาพน้ันมีคาความเขมของแสงต่ําจะทําใหจุดภาพเปนสีดํา ในทางกลับกัน หาก

คาระดับความเขมเทาเปน 255 จะหมายถึงจุดภาพน้ันมีคาความเขมของแสงมาก จะทําใหจุดเปนสี

ขาว ซึ่งสีขาวจะถูกแทนดวยคาความเขมเทาเทากับ 255 และสีดําจะถูกแทนดวยคาความเขมเทา

เทากับ 0 สวนคาระหวาง 0-255 ก็จะมีคาไลเฉดสีดําไปหาสีขาว 

โมดูลรับภาพจาก

เปาหมาย 

โมดูลประมวลผล

ภาพ 

โมดูลประมวลผลคาจากการ

ประมวลผลภาพ 

โมดูลควบคุมมอเตอร 

รถเข็นเคลื่อนท่ี (เดินหนา,ถอยหลัง,เลี้ยวซาย,เลี้ยวขวา,หยุดนิ่ง) 

  

โมดูลไมโครคอนโทรลเลอร   

OpenCV Sharp 

เป้า 
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 2.2 ภาพสี (Color Image) 

  ภาพชนิดนี้ แตละจุดภาพหรือพิกเซลของภาพจะเก็บคาระดับความเขมเทาของแตละ

แถบแสงของแมสีหลัก 3 สีท่ีซอนกันอยูคือ สีแดง สีเขียว และสีนํ้าเงิน ซึ่งในแตละพิกเซลนั้นๆ ก็จะ

แสดงผลของคาสีของแตละพิกเซลตามระดับความเขมในแตละแถบแสงสีนั้น 

 2.3 ภาพไบนารี (Binary Image) 

  ภาพไบนารีจะแสดงลักษณะของขอมูลภาพในรูปแบบขาวดํา กลาวคือในแตละพิกเซล

ของภาพจะถูกแสดงดวยคาแบบไบนารี คือมี 1 บิต ซึ่งประกอบไปดวยคา 1 และ 0 โดยที่ 1 หมายถึง

จุดภาพสีขาว และ 0 หมายถึงจุดภาพสีดํา 

 

3. การประมวลผลภาพแบบจุด 

 การประมวลผลภาพแบบจุดเปนวิธีการกระทําการกับภาพตนฉบับที่คาระดับความเขมเทาท่ี

แสดงในแตละพิกเซลของภาพผลลัพธจะขึ้นอยูกับคาระดับความเขมเทาของพิกเซลในตนฉบับพิกเซล

ตอพิกเซลที่ตําแหนงสมนัยกันโดยท่ีคาเปลี่ยนแปลงของพิกเซลของภาพผลลัพธไมไดขึ้นอยูกับคา

พิกเซลท่ีอยูบริเวณใกลเคียงของภาพตนแบบ 

 

4. Visual C# 

 ภาษาซีชารป(C# Programming Language) เปนภาษาโปรแกรมเชิงวัตถุ ที่พัฒนาโดย

บริษัทไมโครซอฟท และมี Anders Hejlsberg เปนหัวหนาโครงการ เพื่อเปนสวนหนึ่งของ ดอทเน็ต

เฟรมเวิรค (. Net Framework) โดยมีรากฐานมาจากภาษา ซีพลัสพลัส (C++) และภาษาจาวา 

(Java)ซีชารป เปนภาษาใหมที่ทางไมโครซอฟทไดพัฒนาขึ้นมาพรอมกับโปรแกรมชุด วิชวลสตูดิโอ

ดอทเน็ต (Visual Studio .NET) โดยวัตถุประสงคหลักของการพัฒนาคือ เพื่อใหเปนภาษาใหมที่มี

ประสิทธิภาพการทํางานเทียบเทาหรือเหนือกวาภาษา ซีพลัสพลัส (C++) แตในขณะเดียวกันจะตอง

ไมยุงยากและซับซอนเหมือนกับภาษา ซีพลัสพลัส โดยสามารถใชงานไดงายๆ เหมือนกับภาษายอด

นิยมอยางวิชวลเบสิก (Visual Basic) และสามารถขยายขีดความสามารถของวิชวลเบสิกได ให

สามารถพัฒนาโปรแกรมประยุกตในระดับสูงไดดียิ่งขึ้น ดวยเหตุผลเหลาน้ีทาใหซีชารป เปนภาษาที่มี

ความลงตัวมากที่สุดเม่ือเทียบกับภาษาอ่ืนๆ ซึ่งภาษาซีชารปยังเปนภาษาที่เกิดขึ้นพรอมกับแนวคิด

ของการเขียนโปรแกรมในยุค ดอทเน็ต อีกดวย 

 

5. .NET Framework 

 ดอทเน็ตเฟรมเวิรค (.Net Framework) เปนแพลตฟอรมใหม และเปลี่ยนแปลงไปอยาง

สิ้นเชิง ถูกสรางขึ้นมาโดย บริษัทไมโครซอฟท เพื่อใชสาหรับ การพัฒนาโปรแกรมประยุกต ดอทเน็ต
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เฟรมเวิรคถูกออกแบบมาเพื่อใหสามารถ ถูกใชจากภาษาใดๆ ก็ได รวมถึงซีชารป ดวย เพื่อใหสิ่ง

เหลานี้เปนไปได จึงเกิดภาษาเหลานี้ขึ้นมาในรูปแบบเฉพาะ สาหรับ ดอทเน็ต อีกดวย ไดแก ภาษา

แมนเนจซีพลัสพลัส (Managed C++), วิชวลเบสิกดอทเน็ต (Visual Basic.Net), บอรแลนดซีชารป 

(Borland C#), เดลไฟลเวอรชันแปด (Delphi8) เปนตน และมีอีกมากที่กาลังพัฒนา และปลอยออกสู

ทองตลาดอยูตลอดเวลา ไมใชเพียงแคภาษาทั้งหมดเหลาน้ี จะมีการเขาถึง ดอทเน็ตเฟรมเวิรค (.Net 

Framework) เทานั้น แตมันยังสามารถสื่อสาร กับภาษาอ่ืน ๆ ไดอีกดวยดอทเน็ตเฟรมเวิรค พื้นฐาน

ประกอบขึ้นดวยไลบรารี (Library) ของซอรสโคด (Source Code) ขนาดมหึมา ซึ่งเราเรียกใชจาก

ภาษาไคลเอนท (Client) ของเรา เชน ซีชารปดอทเน็ต, ซีพลัสพลัสดอทเน็ต โดยการใชเทคนิคเชิง

วัตถุ (OOP) ไลบรารีท่ีวานี้ ถูกแบงกลุมออกเปนโมดูลตาง ๆ ดังน้ันเราจึงใชสวนของมันตามผลลัพธท่ี

เราตองการได เชน วินสโดวแอพพลิเคชัน (Windows Application) เปนตน จุดมุงหมายในท่ีนี้ก็คือ

ระบบปฏิบัติการ ที่แตกตางกัน อาจจะสนับสนุนโมดูลเหลาน้ี บางโมดูลหรือทั้งหมด ขึ้นอยูกับ

คุณลักษณะของมัน สวนไลบรารี ดอทเน็ตเฟรมเวิรค กําหนดชนิด ขอมูลพื้นฐานบางอยางเอาไว ชนิด

ขอมูลเปนตัวแทนของขอมูล และการแบงกฎเกณฑทั้งหลายเหลาน้ี ท่ีจะสงเสริมความสามารถ ในการ

สัมพันธระหวางภาษา โดยใชดอทเน็ตเฟรมเวิรค สิ่งน้ีถูกเรียกวาคอมมอนไทปซิสเต็ม (CTS) 

เชนเดียวกับการจัดใหมีไลบรารี ดอทเน็ต คอมมอนแลงกูเอจรันไทม (CLR) ซึ่งรับผิดชอบในการ

จัดการ กับ ระบบปฏิบัติการ ของแอพพลิเคชันท้ังหมดท่ีถูกพัฒนาขึ้นมาดวย ไลบรารีดอทเน็ตเฟรม

เวิรค 

 

6. ไวยากรณ C# 

 ความคลายคลึงกัน ของโคด ของซีชารป กับ ซีพลัสพลัส (C++) และ จาวา (Java) นั้นอาจดู

คอนขางสับสน และมันก็คลายกับการเขียนภาษาอังกฤษ นอยกวาภาษาอ่ืน ๆ มาก แตอยางไรก็ตาม 

เราจะพบวา ตัวเราเองอยูในโลกของการโปรแกรมซีชารป (C#) ที่มีสไตล ออนไหวนุมนวล และ

สามารถอานโคดไดงาย และไมสับสนมากนักซีชารป (C#)นั้นไมมีการแจงเตือน เกี่ยวกับชองวาง ที่อยู

ในโคดไมวาคุณจะใสชองวาง จํานวนมากอักขระแคริเอจรีเทิรน (Carriage return) หรือแทป (Tap) 

เปนอักขระท่ีรูจักกันในชื่อวาไวทเสปซ (White space)น่ันหมายความวา เรามีอิสระในการที่จะ

จัดรูปแบบซอรสโคด (Source Code) ของเราได ถึงแมวาการทําตามกฎที่แนนอน สามารถชวยใหเรา

ทําสิ่งตาง ๆ ใหอานไดงายขึ้นก็ตามโคดของซีชารปน้ันสรางขึ้นจาก คําสั่ง (Statement) ชุดหนึ่ง แต

ละคําสั่งจะจบดวยเครื่องหมายอัฒภาค (Semicolon ; ) เนื่องจากไวทสเปซ น้ันถูกมองขามไป เราจึง

สามารถมีหลาย ๆ คําสั่งในบรรทัดเดียวกันได แตเพื่อความงายในการอาน มันจะมีประโยชนถาเพิ่ม

แคริเอจรีเทิรน (Carriage return) เขาไปหลังเครื่องหมายอัฒภาค ( ; ) ดังนั้นเราก็จะไมมีหลายๆ

คําสั่งในบรรทัดเดียวกันอยางไรก็ตามมันเปนสิ่งท่ียอมรับไดและเปนสิ่งปกติซีชารป (C#) เปนภาษา
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โครงสรางบลอก (Block structured) หมายความวาทุกๆคําสั่งถือเปนสวนหนึ่งของบล็อกโคด (Block 

Code) และบล็อกเหลาน้ีถูกจํากัดดวยเครื่องหมาย { } เหมือนกับซีพลัสพลัส (C++) ทุกประการ

รูปแบบจึงเหมือนกับซีพลัสพลัส (C++) และมีโครงสรางเหมือนซีพลัสพลัส(C++) ดังน้ันหากเราได

ศึกษาโครงสรางของซีพลัสพลัส (C++) แลวก็จะเขาใจหากยังไมเขาใจใหไปศึกษาโครงสรางในซีพลัสพ

ลัส (C++) 

 

7. การกระทําการแบบเทรชโฮลด (Threshold) 

 เทคนิคการกระทําการแบบเทรชโฮลดเปนวิธีการหรือเทคนิคการประมวลผลภาพอยางงายๆ 

เพื่อที่จะแบงแยกสวนพื้นหนา (foreground) หรือวัตถุ (Object) ออกจากพื้นหลัง (Background) 

โดยใชคาระดับเทรชโฮลด(T) หรือคาระดับความเขมเทาคงที่คาหนึ่งเปนตัวกําหนดในการแยกแยะ

สวนของภาพ เพื่อทําใหภาพผลลัพธท่ีไดเปนภาพแบบไบนารี (Binary) ที่มีคาระดับความเขมเทาเพียง 

2 ระดับเทาน้ันคือขาวและดํา ซึ่งในการกําหนดคาเทรชโฮลดนั้น ถาคาเทรชโฮลดที่เรากําหนดไวมีคา

ไมเหมาะสม เชน คาเทรชโฮลดที่มีคานอยหรือมากเกินไป อาจทําใหรายละเอียดบางสวนของภาพ

วัตถุที่ตองการขาดหายไป หรือภาพอาจจะมีสิ่งไมพึงประสงคปนมาดวย เชน สัญญาณรบกวน 

(Noise) ดังน้ันเราจะตองมีการกําหนดคาเทรชโฮลดที่เหมาะสม ซ่ึงในปจจุบันมีผูเสนอวิธีในการหาคา

เทรชโฮลดหลายวิธี ซึ่งแตละวิธีจะถูกนําไปใชในงานที่มีลักษณะแตกตางกันออกไปตามเงื่อนไขของ

ภาพตนแบบและวิธีการออกแบบ 

 การกําหนดคาเทรชโฮลดหนึ่งระดับ (Single Threshold) เปนวิธีการแยกขอมูลระหวางสิ่งท่ี

ตองการหรือวัตถุออกจากพื้นหลังของภาพ โดยพิจารณาจากฮีสโทแกรมของภาพ ซึ่งกลุมของขอมูลทั้ง

สองจะแยกออกเปนสองกลุมตามการกระจายของขอมูล ดังนั้นการเลือกคาเทรชโฮลดจะตองเลือก

คาที่อยูระหวางกลุมขอมูลทั้งสอง ดังภาพที่ 2 จะเห็นไดวาคาเทรชโฮลดที่กําหนดจะเปนจุดเริ่มตน

แบงเขตเพื่อใหไดวัตถุหรือสิ่งท่ีตองการออกจากพื้นหลังของภาพตนแบบ 

 

 
ภาพที่ 2-2 การกําหนดคาเทรชโฮลดจากฮีสโทแกรมของภาพ 
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 วิธีการกระทําแบบเทรชโฮลดนั้น ขั้นตอนแรกตองทําการกําหนดคาเทรชโฮลด (T) ท่ีคาคงท่ี

คาหนึ่ง หรือคาท่ีทําใหเกิดจุดเปลี่ยนแปลงของภาพตนฉบับ ถาหากคาระดับเทาของจุดภาพตนฉบับมี

คาต่ํากวาระดับคาเทรชโฮลดท่ีกําหนด จุดภาพน้ันจะถูกกําหนดคาใหมใหเปนศูนย (จุดภาพผลลัพธจะ

มีสีดํา) ในทางตรงกันขาม หากคาระดับเทาของจุดภาพตนฉบับมีคาสูงกวาระดับคาเทรชโฮลด 

จุดภาพนั้นจะถูกกําหนดคาใหมใหมีคาเปน 255 (จุดภาพผลลัพธจะมีสีขาว) ในกรณีท่ีตองทําใหภาพ

ผลลัพธที่เปนภาพแบบไบนารี เราสามารถกําหนดคาใหมของภาพผลลัพธใหมีคาเปน 1 ซ่ึงสามารถ

เขียนแทนสมการในการทําเทรชโฮลดไดดังนี้ 

 

  � = �
0, � ≤ �
1, � > �

�                (2-1) 

 

   เม่ือ x คือคาระดับความเขมเทาของแตละจุดภาพตนฉบับ 

    y คือคาระดับความเขมเทาท่ีผานการทําเทรชโฮลด 

    T คือคาเทรชโฮลดท่ีทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงของภาพ 

 

8. Motion Detection 

 เปนการกระทําเพื่อตรวจหาการเคล่ือนไหวระดับทางกายภาพโดยการเคลื่อนท่ีหรือ

เคลื่อนไหวของวัตถุสามารถตรวจพบไดเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงความเร็วของวัตถุ กลาวคือ ระบบจะมี

การตรวจจับการเคลื่อนไหวตลอดเวลาโดยจะมีการวนรอบการทํางานเรื่อยๆเพื่อนําขอมูลภาพใหมท่ี

ไดรับจากสวนติดตอกลองมาทําการประมวลผล ตรวจหาความแตกตางของ pixel ระหวางภาพใหม

กับภาพเกาวามีความแตกตางกันมากเกินคาที่ตั้งไวหรือไม ถามีความแตกตางกันมาก ระบบสามารถ

รับรูไดวามีการเคลื่อนไหวเกิดขึ้น 

 ซึ่งในการตรวจหาการเคลื่อนท่ี จะใชวิธีการตรวจหาการเคลื่อนที่ของคน ซึ่งจะใชการหาความ

แตกตางระหวางจุดภาพ โดยมีหลักการ คือ เฟรมภาพแตละภาพจะถูกนําไปเปรียบเทียบกับภาพ

อางอิงทุกจุดภาพตอจุดภาพ ถามีความแตกตางที่จุดภาพหนึ่งมีคามากกวาคาขีดเริ่มเปลี่ยน 

 ในการทํางานจะเริ่มเมื่อทําการรับภาพจากกลองแลวแปลงเปนโมเดลสี RGB ภาพแรกจะถูก

เก็บไวใชเปนภาพอางอิง แลวนําภาพถัดไปมาเปรียบเทียบกับภาพอางอิง ถาพบวาคาผลตางของภาพ

ที่เปรียบเทียบกันนั้นมากกวา Threshold จะใหจุดภาพนั้นเปนสีขาวนั่นก็คือวัตถุ แตถาผลตางนอย

กวา Threshold จะใหจุดภาพนั้นเปนสีดําซึ่งเปนฉากหลังน่ันเองทุกภาพที่รับมาจะถูกเก็บไวเปนภาพ

อางอิงเพื่อใชในการเปรียบเทียบในครั้งถัดไป โดยกระบวนการน้ีจะเรียกวา Frame Differencing ดัง

ภาพที่ 3 
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 สําหรับการเคลื่อนไหวของวัตถุวามีการเคลื่อนไหวมากหรือนอยนั้นสามารถนําขั้นตอนของ 

FrameDifferencingมาทําการวิเคราะหจุดพิกเซลโดยการนําจํานวนพิกเซลมาพล็อตเปนกราฟ 

กลาวคือ นําแถวในแตละแถวมาบวกกัน และนําคอลัมนของแตละคอลัมนมาบวกกัน แลวนําผลบวกท่ี

ไดมาพล็อตบนกราฟ 

 
ภาพที่ 2-3 แสดงภาพ Frame Differencing 

 

9. ระบบสี RGB 

 ระบบสี  RGB เปนระบบสีท่ีเกิดจากการรวมกันของแสงสีแดง เขียวและ น้ําเงินโดยมีการ

รวมกันแบบ Additive ซึ่งโดยปกติจะนําไปใชในจอภาพแบบ CRT ในการใชงานระบบสี RGB ยังมี

การสรางมาตรฐานที่แตกตางกันออกไปที่นิยมใชงานไดแก RGBCIE  และ RGBNTSC 

 9.1 ระบบสีแบบ RGB ของ CIE 

     เปนระบบสีที่พัฒนาขึ้นโดย CIE (Commission International 'Eclairage) ซึ่งอางอิงสี

ดวยสีแดงท่ี 700 nm สีเขียวเทากับ 546.1 nm และสีน้ําเงิน 435.8 nm 

 9.2 ระบบสีแบบ  RGB ของ NTSC 

  เปนระบบสีที่พัฒนาโดย NTSC (National Television System Committee) เพื่อใช

สําหรับการแสดงภาพแบบ CRT เปนมาตรฐานสําหรับผูผลิตแบบ CRT ใหมีลักษณะเดียวกัน 

 

10. Digital Image Processing 

 ภาพโดยทั่วไปที่ไดจากการบันทึกภาพไมวาจะบันทึกดวยฟลม หรือบันทึกดวยกลองดิจิตอล 

อาจจะได ภาพที่มีคุณภาพต่ํา ดังนั้นจึงตองทําภาพนั้นๆ ใหใหเปนภาพดิจิตอล แลวนํามาทําการ

ประมวลผลภาพ เพื่อทําใหภาพน้ันไดคุณภาพตามท่ีตองการ การประมวลผลดิจิตอล เปนการนําภาพ

ดิจิตอลมาปรับปรุงสามารถกระทําไดหลากหลายวิธีการ เชน การเพิ่มความคมชัดของภาพ การบูรณะ

ภาพ เปนตน ซึ่งการกระทําของภาพสามารถกระทําไดสองลักษณะคือ การกระทําเชิงตําแหนง และ

การกระทําเชิงความถี่ การกระทําทั้งสองลักษณะนี้ใหคุณภาพท่ีใกลเคียงกัน แตแตกตางกันในเรื่อง

ของเวลาท่ีใชในการประมวลผล 
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 Digital images หรือภาพที่ถูกเก็บในรูปแบบดิจิตอลนั้นสามารถเก็บไดหลายรูปแบบดวยกัน 

หน่ึงในการเก็บที่นิยมที่สุดเราเก็บในรูปแบบของภาพRGBหรือการเก็บเปนเฉดสี 3เฉด RGB หรือบางที

เรียกกันงายๆวาสีแสงก็คือสีที่เรามองเห็นไดเพราะวัตถุไดทําการดูดกลืนหรือหักเหแสงบางสวนออกไป

จากแสงขาวท่ีสองกระทบวัตถุน้ันแลวสะทอนมาเขาตาเรา ทําใหเราเห็นแสงในระดับตางๆออกมาเปน

สีๆ โดยRGBก็จะแยกออกตามพลังงานของแสงแบงไดดังนี้ คลื่นแสงสีแดงจะอยูในชวงคลื่นที่มี

พลังงานต่ําสุด คือมีความยาวคล่ืนอยูระหวาง 630-760นาโนเมตร(ถาคลื่นแสงมีพลังงานนอยกวาสี

แดงเราเรียกวา อินฟราเรด)ซึ่งปกติจะพบวาแสงในชวงคลื่นอินฟราเรดจะไมสามารถทะลุผานวัตถุได 

คลื่นแสงสีเขียวเปนคลื่นท่ีมีความยาวคลื่นอยูระหวางแสงสีแดงและสีน้ําเงินคือระหวาง 520-570นาโน

เมตร คลื่นแสงสีน้ําเงิน(หรือสีมวง)เปนแสงที่มีพลังงานสูงที่สุด มีความยาวคลื่นอยูระหวาง 440-490

นาโนเมตร(ถาคลื่นแสงที่มีมากกวาแสงสีมวงเราเรียกวาอุลตราไวโอเล็ดถาสูงกวาคลื่นแสงอุลตราไวโอ

เล็ดก็จะมีรังสีเอ็กซและรังสีแกมมาตามลําดับซึ่งคลื่นแสงเหลานี้มีพลังงานมาก มีความสามารถทะลุ

ทะลวงสูง และยังทําอันตรายตอผูที่สัมผัสกับมันอีกดวย กลับมาที่เรื่องของภาพดิจิตอล ภาพดิจิตอลท่ี

เก็บคาสีแบบRGBก็แบงระดับสีตางกันตามหนวยความจํา 32bits(True Color), 16bits(High Color) 

และ 8bits 

 

11. ไมโครคอนโทรลเลอร (Microcontroller) 

 ไมโครคอนโทรลเลอร คือ อุปกรณประเภทสารก่ึงตัวนําที่รวบรวมฟงกชั่นการทํางานตางๆ ไว

ภายในตัวของมันเอง โดยมีโครงสรางใกลเคียงกับคอมพิวเตอร คือ ภายในประกอบดวยหนวยรับ

ขอมูลและโปรแกรมหนวยประมวลผล หนวยความจํา หนวยแสดงผล ซึ่งสวนประกอบเหลาน้ีมีความ

สมบูรณในตัวของมันเอง ทําใหมีขนาดเล็ก และสามารถเขียนโปรแกรมควบคุมการทํางานของอุปกรณ

ตางๆ ที่เชื่อมตอกับตัวมัน งายตอการนําไปประยุกตใชงานไมโครคอนโทรลเลอร มาจากคํา 2 คํา คํา

หนึ่งคือ ไมโคร (Micro)หมายถึงขนาดเล็กและคําวาคอนโทรลเลอร (controller)หมายถึงตัวควบคุม

หรืออุปกรณควบคุม ดังนั้น ไมโครคอนโทรลเลอร จึงหมายถึงอุปกรณควบคุมขนาดเล็กแตในตัว

อุปกรณควบคุมขนาดเล็กนี้ ไดบรรจุความสามารถท่ีคลายคลึงกับระบบคอมพิวเตอร ที่คนโดยสวน

ใหญคนเคย กลาวคือภายใน ไมโครคอนโทรลเลอร ไดรวมเอาซีพียู,หนวยความจํา และพอรต ซึ่งเปน

สวนประกอบหลักสําคัญของระบบคอมพิวเตอรเขาไวดวยกัน โดยทําการบรรจุเขาไวในตัวถังเดียวกัน

ความแตกตางของไมโครคอนโทรลเลอร กับ ไมโครคอมพิวเตอรคือ ไมโครคอนโทรลเลอรนั้นมีความ

สมบูรณภายในตัวของมันเอง คือ มีสวนประกอบตางๆ ครบถวน สวนไมโครคอมพิวเตอรนั้นตอง

ทํางานรวมกับอุปกรณขางเคียงท่ีเชื่อมตอจากภายนอก เชน แปนพิมพ เครื่องอานเขียนแผนบันทึก 

หนวยความจํา I/O ฯลฯโครงสรางโดยท่ัวไป ของไมโครคอนโทรลเลอรนั้น สามารถแบงออกมาไดเปน 

5 สวนใหญๆ ดังตอไปนี้ 
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ภาพที่ 2-4 PIC16F877 

 

 11.1 หนวยประมวลผลกลางหรือซีพียู (CPU : Central Processing Unit)ทําหนาท่ี

ประมวลผลคําสั่งตางๆ 

 11.2  หนวยความจํา (Memory) สามารถแบงออกเปน 2 สวน คือหนวยความจําท่ีมีไว

สําหรับเก็บโปรแกรมหลัก (Program Memory) เปรียบเสมือนฮารดดิสกของเครื่องคอมพิวเตอรตั้ง

โตะ คือขอมูลใดๆ ท่ีถูกเก็บไวในนี้จะไมสูญหายไปแมไมมีไฟเลี้ยง อีกสวนหนึ่งคือหนวยความจําขอมูล 

(Data Memory)ใชเปนเหมือนกกระดาษทดในการคํานวณของซีพียูและเปนท่ีพักขอมูลชั่วคราวขณะ

ทํางาน แตหากไมมีไฟเลี้ยง ขอมูลก็จะหายไปคลายกับหนวยความแรมในเครื่องคอมพิวเตอรทั่วๆ ไป 

แตสําหรับไมโครคอนโทรลเลอรสมัยใหม หนวยความจําขอมูลจะมีทั้งที่เปนหนวยความจําแรม ซึ่ง

ขอมูลจะหายไปเมื่อไมมีไฟเลี้ยงและเปนอีอีพรอม (EEPROM: Erasable Electrically Read-Only 

Memory) ซึ่งสามารถเก็บขอมูลไดแมไมมีไฟเลี้ยง 

 11.3 สวนติดตอกับอุปกรณภายนอก หรือพอรต (Port) มี 2 ลักษณะคือ พอรตอินพุตและ

พอรตสงสัญญาณหรือพอรตเอาตพุตสวนนี้จะใชในการเชื่อมตอกับอุปกรณภายนอก ถือวาเปนสวนท่ี

สําคัญมาก ใชรวมกันระหวางพอรตอินพุต เพื่อรับสัญญาณ อาจจะดวยการกดสวิตช เพื่อนําไป

ประมวลผลและสงไปพอรตเอาตพุต เพื่อแสดงผลเชน การติดสวางของหลอดไฟ เปนตน 

 11.4 ชองทางเดินของสัญญาณ หรือบัส (BUS) คือเสนทางการแลกเปลี่ยนสัญญาณขอมูล

ระหวาง ซีพียู หนวยความจําและพอรต เปนลักษณะของสายสัญญาณ จํานวนมากอยูภายในตัว

ไมโครคอนโทรลเลอร โดยแบงเปนบัสขอมูล, บัสแอดเดรส และบัสควบคุม 

 11.5 วงจรกําเนิดสัญญาณนาฬิกา นับเปนสวนประกอบท่ีสําคัญมากอีกสวนหนึ่ง เนื่องจาก

การทํางานท่ีเกิดขึ้นในตัวไมโครคอนโทรลเลอร จะขึ้นอยูกับการกําหนดจังหวะ หากสัญญาณนาฬิกามี
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ความถี่สูง จังหวะการทํางานก็จะสามารถทําไดถี่ขึน้สงผลใหไมโครคอนโทรลเลอรตัวน้ัน มีความเร็วใน

การประมวลผลสูงตามไปดวย 

 

12. ภาษา C 

 C Language (ภาษาซี) คือ ซึ่งเปนภาษาคอมพิวเตอรที่ใชสําหรับพัฒนาโปรแกรมทั่วไป ถูก

พัฒนาโดยเดนนิสริสชี่ (Dennis Ritchie)เมื่อประมาณตนปค.ศ.1970 เพื่อใชงานบนระบบปฏิบัติการยู

นิกส แทนภาษาแอสเซมบลีซึ่งเปนภาษาระดับต่ําที่สามารถกระทําในระบบฮารดแวรไดดวยความ

รวดเร็ว แตจุดออนของภาษาแอซเซมบลีก็คือความยุงยากในการโปรแกรม ความเปนเฉพาะตัว และ

ความแตกตางกันไปในแตละเครื่อง ตอมาถูกนําไปใชในระบบปฏิบัติการตาง ๆ จนถูกใชเปนภาษา

พื้นฐานสําหรับภาษาอ่ืน เชน ภาษาจาวา (Java), ภาษาพีเอชพี (PHP), ภาษาซีชารป(C#), 

ภาษาซีพลัสพลัส(C++), ภาษาเพิรล (Perl), ภาษาไพทอน (Python), หรือภาษารูบี้ (Ruby) เปนตน

ภาษาซีเปนภาษาเขียนโปรแกรมระบบเชิงคําสั่ง (หรือเชิงกระบวนงาน) ถูกออกแบบขึ้นเพื่อใชแปล

ดวยตัวแปลโปรแกรมแบบการเชื่อมโยงท่ีตรงไปตรงมา สามารถเขาถึงหนวยความจําในระดับลาง 

ภาษา C แมจะเปนภาษาระดับสูง แตก็สามารถใชเปนภาษาเครื่องไดเปนอยางดี 

 ขอดีของ ภาษาซ ี   

 1. ภาษาซี สามารถนําไปใชไดบนเครื่องทุก platform ไมวาจะเปน Intel PC ที่วิ่ง 

Windows 95 หรือ Windows NT หรือ แมแต Linuxท้ังเครื่อง Macintosh และ เครื่อง

เวอรคสเตชัน ตลอดจนเมนเฟรม เนื่องจากมี compiler ของภาษาซี อยูทั่วไป 

 2. ภาษาซี เปนภาษาที่งายๆคือมีแตขอกําหนดในการใชงานหรือ Syntaxแตไมมีฟงกชัน

สําเร็จรูปใดๆดังนั้นหากผูใชตองการทําอะไรก็ตามตองเขียนทุกอยางขึ้นเองหรืออาจเรียกLibrary 

Functions มาใชงาน โดย ฟงกชันท่ีเปนงานที่ใชบอยๆ จะถูกรวบรวมไวใน Library Functions เชน 

การจัดการขอความ การดําเนินการเกี่ยวกับ Input/output (I/O) การจองหนวยความจํา (Memory 

Allocation) แตฟงกชันท่ีหรูหรา จะไมมีใน Standard Library เชน ฟงกชันที่จัดการ Graphics ท้ังน้ี

จะขึ้นกับระบบที่ใช (เชน เปนระบบ UNIX หรือ Windows 95) และ สิ่งแวดลอมในการทํางาน (เชน 

GUI เปน X-Windows หรือ Direct X) การทําเชนนี้จะทําใหภาษาซี เปนภาษาที่เคลื่อนยายไดงาย 

(portable) 

 เมื่อภาษาซี ไดรับความนิยมมากข้ึน จึงมีผูผลิต compiler ภาษาซีออกมาแขงขันกันมากมาย 

ทําใหเริ่มมีการใสลูกเลนตางๆ เพื่อดึงดูดใจผูซื้อทางAmericanNationalStandardInstitute (ANSI) 

จึงตั้งขอกําหนดมาตรฐานของภาษาซีขึ้น เรียกวา ANSI C เพื่อคงมาตรฐานของภาษาไวไมให

เปลี่ยนแปลงไป 
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13. Web Camera 

 Web Camera หรือที่นิยมเรียกกันวา Webcam แตในบางครั้งก็มีคนเรียกวา Video 

Camera หรือ Video Conference เว็บแคมเปนอุปกรณอินพุตที่ สามารถจับภาพเคลื่อนไหวของเรา

ไปปรากฏในหนาจอมอนิเตอร และสามารถสงภาพเคลื่อนไหวนี้ผานระบบเครือขายเพื่อใหคนอีกฟาก

หน่ึงสามารถเห็นตัวเราเคลื่อนไหว ไดเหมือนอยูตอหนา ถือวาเปนอุปกรณที่มีประโยชนอีกตัวหนึ่ง 

และเริ่มมีความจําเปนมากข้ึนเรื่อยๆ 

 

14. มอเตอรไฟฟากระแสตรง 

 มอเตอรไฟฟากระแสตรง เปนตัวขับเคลื่อนท่ีสําคัญอยางหนึ่งในโรงงานอุตสาหกรรม เพราะมี

คุณสมบัติท่ีดีในดานการปรับความเร็วได ตั้งแตความเร็วต่ําสุดจนถึงความเร็วสูงสุด นิยมใชกันมากใน

โรงงานอุตสาหกรรม และใชกันอยางแพรหลายในงานชางท่ัวไป 

 14.1 สวนประกอบของมอเตอรไฟฟากระแสตรง มอเตอรไฟฟากระแสตรงมีสวนประกอบท่ี

สําคัญ 2 สวน ดังนี้ 

    14.1.1 สวนที่อยูกับที่ เรียกวา สเตเตอร (Stator) ประกอบดวย เฟรมหรือโยค 

(Frame or Yoke) เปนโครงภายนอกทําหนาที่เปนทางเดินของเสนแรงแมเหล็กจากขั้วเหนือไปขั้วใต

ใหครบวงจรและยึดสวนประกอบอ่ืนๆใหแข็งแรงทําดวยเหล็กหลอหรือเหล็กแผนหนามวนเปนรูป

ทรงกระบอกโดยขั้วแมเหล็กประกอบดวย 2 สวนคือแกนขั้วแมเหล็กและขดลวด 

 

 
ภาพที่ 2-5 Stator 

 

   สวนแรกแกนขั้ว (Pole Core) ทําดวยแผนเหล็กบางๆ ก้ันดวยฉนวนประกอบ

กันเปนแทงยึดติดกับเฟรม สวนปลายที่ทําเปนรูปโคงนั้นเพื่อโคงรับรูปกลมของตัวโรเตอรเรียกวา

ขั้วแมเหล็ก มีวัตถุประสงคใหขั้วแมเหล็กและโรเตอรใกลชิดกันมากที่สุดเพื่อใหเกิดชองอากาศนอย

ที่สุด เพื่อใหเกิดชองอากาศนอยท่ีสุดจะมีผลใหเสนแรงแมเหล็กจากขั้วแมเหล็กจากผานไปยังโรเตอร

มากที่สุดแลวทําใหเกิดแรงบิดหรือกําลังบิดของโรเตอรมากเปนการทําใหมอเตอรมีกําลังหมุน 



   สวนที่สอง ขดลวดสนามแมเหล็ก

ขั้วแมเหล็กขดลวดนี้ทําหนาท่ีรับกระแสจากภายนอกเพื่อสรางเสนแรงแมเหล็กใหเกิดขึ้น 

แมเหล็กนี้จะเกิดการหักลางและเสริมกันกับสนามแมเหล็กของอาเมเจอรทําใหเกิดแรงบิดขึ้น

 

   14.1.2 ตัวหมุน 

วางอยูในตลับลูกปน (Ball Bearing) 

 

   ตัวโรเตอรประกอบดวย 

1. 

อารมาเจอร (Armature Cor

หมุนอยูในแนวนิ่งไมมีการสั่นสะเทือนได

 2. 

ฉนวน (Laminated Sheet Steel) 

 3. คอมมิวเตเตอร 

ซี่มีฉนวนไมกา (mica) คั่นระหวางซี่ของคอมมิวเตเตอร สวนหัวซี่ของคอมมิวเตเตอร จะมีรองสําหรับ

 
ภาพที่ 2-6 Pole Core 

 

สวนที่สอง ขดลวดสนามแมเหล็ก (Field coil) จะพันอยูรอบๆแกน

ขั้วแมเหล็กขดลวดนี้ทําหนาท่ีรับกระแสจากภายนอกเพื่อสรางเสนแรงแมเหล็กใหเกิดขึ้น 

แมเหล็กน้ีจะเกิดการหักลางและเสริมกันกับสนามแมเหล็กของอาเมเจอรทําใหเกิดแรงบิดขึ้น

 
ภาพที่ 2-7 ขั้วแมเหล็ก 

 

ตัวหมุน (Rotor) ตัวหมุนหรือเรียกวาโรเตอรนี้ทําใหเกิดกําลังงานมีแกน

Ball Bearing) ซึ่งประกอบอยูในแผนปดหัวทาย (End Plate) ของมอเตอร

 
ภาพที่ 2-8 Rotors 

 

ตัวโรเตอรประกอบดวย 4 สวนดวยกัน คือ 

1. แกนเพลา (Shaft) เปนตัวสําหรับยืดคอมมิวเตเตอร และยึดแกนเหล็ก

re) ประกอบเปนตัวโรเตอรแกนเพลานี้จะวางอยูบนแบริ่ง

หมุนอยูในแนวน่ิงไมมีการสั่นสะเทือนได 

2. แกนเหล็กอารมาเจอร (Armature Core) ทําดวยแผนเหล็กบางอาบ

Laminated Sheet Steel) เปนท่ีสําหรับพันขดลวดอารมาเจอรซึ่งสรางแรงบิด

คอมมิวเตเตอร (Commutator) ทําดวยทองแดงออกแบบเปนซี่แตละ

คั่นระหวางซี่ของคอมมิวเตเตอร สวนหัวซี่ของคอมมิวเตเตอร จะมีรองสําหรับ
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จะพันอยูรอบๆแกน

ขั้วแมเหล็กขดลวดน้ีทําหนาที่รับกระแสจากภายนอกเพื่อสรางเสนแรงแมเหล็กใหเกิดขึ้น และเสนแรง

แมเหล็กนี้จะเกิดการหักลางและเสริมกันกับสนามแมเหล็กของอาเมเจอรทําใหเกิดแรงบิดขึ้น 

วหมุนหรือเรียกวาโรเตอรนี้ทําใหเกิดกําลังงานมีแกน

ของมอเตอร 

เปนตัวสําหรับยืดคอมมิวเตเตอร และยึดแกนเหล็ก

ประกอบเปนตัวโรเตอรแกนเพลาน้ีจะวางอยูบนแบริ่ง เพื่อบังคับให

ทําดวยแผนเหล็กบางอาบ

ขดลวดอารมาเจอรซ่ึงสรางแรงบิด 

ทําดวยทองแดงออกแบบเปนซี่แตละ

คั่นระหวางซี่ของคอมมิวเตเตอร สวนหัวซี่ของคอมมิวเตเตอร จะมีรองสําหรับ
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ใสปลายสาย ของขดลวดอารมาเจอร ตัวคอมมิวเตเตอรน้ีอัดแนนติดกับแกนเพลา เปนรูปกลม

ทรงกระบอก มีหนาที่สัมผัสกับแปรงถานเพื่อรับกระแสจากสายปอนเขาไปยัง ขดลวดอารมาเจอรเพื่อ

สรางเสนแรงแมเหล็กอีกสวนหนึ่งใหเกิดการหักลางและเสริมกันกับเสนแรงแมเหล็กอีกสวน ซึ่งเกิด

จากขดลวดขั้วแมเหล็ก ดังกลาวมาแลวเรียกวาปฏิกิริยามอเตอร 

4. ขดลวดอารมาเจอร (Armature Winding) เปนขดลวดพันอยูในรอง

สลอท (Slot) ของแกนอารมาเจอร ขนาดของลวดจะเล็กหรือใหญและจํานวนรอบจะมากหรือนอยนั้น

ขึ้นอยูกับการออกแบบของตัวโรเตอรชนิดนั้นๆ เพื่อที่จะใหเหมาะสมกับงานตางๆ ที่ตองการ 

 14.2 หลักการทํางานของมอเตอรไฟฟากระแสตรง 

    หลักการของมอเตอรไฟฟากระแสตรง เม่ือเปนแรงดันกระแสไฟฟาตรงเขาไปใน

มอเตอร สวนหนึ่งจะ แปรงถานผานคอมมิวเตเตอรเขาไปในขดลวดอารมาเจอรสรางสนามแมเหล็กขึ้น 

และกระแสไฟฟาอีกสวนหนึ่งจะไหลเขาไปในขดลวดสนามแมเหล็กสรางขั้วเหนือ-ใตขึ้น จะเกิด

สนามแมเหล็ก 2 สนาม ในขณะเดียวกัน ตามคุณสมบัติของเสนแรง แมเหล็ก จะไมตัดกันทิศทางตรง

ขามจะหักลางกัน และทิศทางเดียวจะเสริมแรงกัน ทําใหเกิดแรงบิดในตัวอารมาเจอร ซึ่งวางแกนเพลา

และแกนเพลาน้ี สวมอยูกับตลับลุกปนของมอเตอร ทําใหอารมาเจอรนี้หมุนได ขณะท่ีตัวอารมาเจอร

ทําหนาที่หมุนไดนี้เรียกวา โรเตอร ซึ่งหมายความวาตัวหมุน การท่ีอํานาจเสนแรงแมเหล็กทั้งสองมี

ปฏิกิริยาตอกัน ทําใหขดลวดอารมาเจอร หรือโรเตอรหมุนไปนั้นเปนไปตามกฎมือซายของเฟลมมิ่ง 

 

15. IC MAX232 สําหรับสื่อสารอนุกรม 

 เปน IC ที่ใชเปลี่ยน TTL เปน RS232 ในฝงสง และ เปลี่ยน RS232 เปน TTL ในฝงรับ ดัง

ภาพที่ 2-9 

 

 
ภาพที ่2-9 การติดตอสื่อสารระหวาง MCU กับ Computer โดยใช MAX232 
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 เน่ืองจาก SerialPortของPCเปนมาตรฐาน RS232แตMCUเปนTTLจึงตองใช MAX232 ปรับ

ระดับแรงดันใหอยูในระดับเดียวกัน 

 15.1 วิธีตอใชงาน MAX232 

 

 
ภาพที ่2-10 การตอเชื่อมตอใชงาน MAX232 

 

  ขอมูลท่ีถูกสงมาจากคอมพิวเตอรโดยพอรตอนุกรม จะถูกรับเขามาโดย connector 

ชนิด DB9 ที่ขา 2 เขาไปท่ี IC MAX232 เพื่อทําการแปลงสัญญาณเปนแบบ TTLจากนั้นจะสงออก

ทางขา TX (ขา 9) เพื่อสงไปยังไมโครคอนโทรลเลอรตอไป  

 15.2 ขาของ Connector DB9 

 

 
ภาพที่ 2-11 หัวเชื่อมตอของ RS232 แบบ DB9 

 

ตารางที่ 2-1 ตารางแสดงตําแหนงขาและหนาที่ของขาของ Connector DB9 

ตําแหนงขา หนาที ่ คํายอ 

PIN #1 Data Carrier Detect CD 

PIN #2 Receive Data RX / RD / RXD 

PIN #3 Transmitted Data TX / TD / TXD 
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PIN #4 Data Terminal Ready DTR 

PIN #5 Signal Ground GND 

PIN #6 Data Set Ready DSR 

PIN #7 Requests to Send RTS 

PIN #8 Clear to Send CTS 

PIN #9 Ring Indicator RI 

 

 CD =  ขาสัญญาณตรวจจับคลื่นพาห เปนขาอินพุต 

 TX =  เปนขาสงขอมูล 

 RX =  เปนขารับขอมูล 

 RTS =  เปนขาที่สงสถานะไปยังตัวรับ วาตองการสงขอมูล เม่ือตองการสงขอมูล จะ ON จน     

กระทั้งสง Data ออกทางขา TX จนเสร็จจึงจะ OFFในขณะเดียวกันก็จะตรวจสอบขา CTS วา

อุปกรณตองการท่ีจะสงขอมูลหรือไม 

 CTS =  ตรวจสอบวาพอรตท่ีติดตออยู ตองการสงขอมูลหรือไม 

 DTR =  เปนขาท่ีแสดงสถานะวา Port นั้นเปดอยูหรือไมเมื่อเปดพอรตอนุกรม ขา DTR จะ ON 

เพื่อใหอุปกรณไดรับทราบวาตองการติดตอดวยในขณะเดียวกันก็จะตรวจสอบขา DSR วาอุปกรณ

พรอมหรือไม 

 DSR =  เปนขาที่ใชตรวจเช็ค สถานะ DTR ของอุปกรณที่เชื่อมตออยูดวย 

 GND =  Signal Ground 

 

16. ข้ันตอนการตรวจจับสีและติดตามเปาหมาย 

ตามปกติเมื่อรับภาพเขามาภาพท่ีไดจะมีสัญญาณรบกวนทางแสงทําใหไมสามารถตรวจจับสี

ไดอยางถูกตองดังนั้นเราตองทําการชดเชยการรบกวนของแสงแวดลอมโดยการกําหนดคาสีและชวงสี

ที่ยอมรับไดกอนท่ีจะทําการตรวจจับและติดตามเปาหมาย ดังนั้นขั้นตอนการตรวจจับสีและเปาหมาย

จึงแบงไดเปน 2 ขั้นตอนยอยคือการเก็บคาชวงสีในบริเวณภาพท่ีสนใจและการดึงคาชวงสีที่เก็บไวไป

ใชงานดังภาพท่ี 12 
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ภาพที่ 2-12 ขั้นตอนการตรวจจับสีและติดตามเปาหมาย 

 

 จากภาพท่ี 2-12 สวนการเก็บคาสีเราจะดําเนินการท้ังแบบ offline และ online กลาวคือ 

แบบ offline ภาพที่กําหนดขอบเขตบริเวณในภาพที่ชัดเจนซึ่งจะเปนบริเวณที่สีท่ีสนใจปรากฎจะถูก

บันทึกไวกอนและทําการจําลองสีดวยแบบจําลอง non-stationary Gaussian ดังสมการ 

 

   11 1   ttt z           (2-2) 

                          211

2

1
22

1 1   tttttt z              (2-3) 

 

 เมื่อ tt  ,1 คือคาเฉลี่ยขององคประกอบของสี ณ เฟรมภาพใหมกับเฟรมภาพปจจุบัน 

zt+1 คือคาองคประกอบของสี ที่ตรวจจับได ณ เฟรมใหม σ2
t+1 คือคาวาเรียนทขององคประกอบของสี 

ณ เฟรมภาพใหมและ α คือคาถวงนํ้าหนัก จากสมการที่ 1 และ 2 เหมาะกับภาพระดับเทา แตในการ

ประมวลผลเรากระทํากับภาพสีดังนั้นเราจะดําเนินการแยกกันระหวางองคประกอบสีในภาพสีคือ สี

แดง, สีเขียวและสีน้ําเงิน และเมื่อถึงขั้นตอนการติดตาม การเก็บคาสีแบบ online จะถูกดําเนินการ

เพราะระหวางการติดตามปาย สีอาจมีการเปลี่ยนแปลงเราจะทําการอัพเดทการเปลี่ยนแปลงสีโดยใช

สมการท่ี 2 และ 3 กอนเก็บคาสีไวใชงานตอไป  

ในขั้นตอนการติดตามเราจะทําการติดตามปายสีโดยรายละเอียดสามารถแสดงไดดังภาพท่ี 
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เลือกบริเวณ

สีที่สนใจ 

เก็บคาชวงส ี

รูปภาพ 

ตรวจจับส ี

อัพเดทส ี

การติดตาม 

สถานะการเคลื่อนที ่
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ภาพที่ 2-13 ขั้นตอนการติดตามปายส ี

 

 เม่ือไดตําแหนงปายจากขั้นตอนการตรวจจับสีตําแหนงศูนยกลางปายจถูกนํามาเปรียบเทียบ

กับเสนศูนยกลางในขั้นตอนการตรวจสอบศูนยกลางเพื่อกําหนดวาจะใหรถเข็นเลี้ยวซายหรือเลี้ยวขวา

ทั้งนี้เพื่อใหการเคลื่อนที่ของรถเข็นราบล่ืนไมกระตุกซายขวาเรากําหนดขอบเขตรอบๆ เสนแบงกลาง

ไวดวย ลําดับตอมาการตรวจสอบขนาดปายจะทําการนับจํานวนพิกเซลภาพท่ีตรวจจับไดในขั้นตอน

การตรวจจับสีวามีขนาดเทาไร ถามีขนาดเล็กวาขนาดที่กําหนดแสดงวาปายอยูหางรถเข็นมากใหสั่ง

รถเข็นเดินหนาในทางตรงกันขามถามีขนาดใหญแสดงวาปายอยูใกลรถเข็นมากใหสั่งรถเข็นถอยหลัง 

ดังนั้นโดยสรุปขั้นตอนการติดตามปายสีจะมีขอมูลสงไปยังกลองควบคุมวาจะใหรถเลี้ยวซายหรือขวา

และเดินหนาหรือถอยหลังหรือหยุด  

 

ตรวจสอบจุด

ศูนยกลาง 
ตําแหนงปาย 

ตรวจสอบ

ขนาดปาย 

กําหนดสถานะการ

เคลื่อนท่ี 



 
 

บทที่ 3 

ขั้นตอนการดําเนินงาน 
 

การสรางรถเข็นอัตโนมัติรับคาจากตัวประมวลผลภาพ (Automatic shopping cart by 

receiving data from image processing) มีทั้งในสวนของซอฟทแวรและฮารดแวรโดยสามารถ

แบงขั้นตอนการดําเนินงานออกไดดังตอไปนี ้

 1. ออกแบบ Flow Chart การทํางานของรถเข็นอัตโนมัติฯ 

 2. ออกแบบโปรแกรมประมวลผลภาพจากเปาสี่เหลี่ยมและโปแกรมรับคาจากการ

ประมวลผลภาพ 

 3. ออกแบบตัวรถเข็น 

 4. ออกแบบวงจร MAX232 เพื่อรับขอมูลจากโปรแกรมประมวลผลภาพ 

 5. ออกแบบวงจรไมโครคอนโทรลเลอรเพื่อรับขอมูลจาก MAX232 

 6. ออกแบบวงจรขบัมอเตอรเพื่อรับคําส่ังจากไมโครคอนโทรลเลอรไปขับมอเตอร 

 7. สรุปวงจรรวมทั้งหมด 

 8. กัดลายวงจรท้ังหมดลงบนแผนปริ๊นท 

 9. จัดเตรียมอุปกรณ 

 10. จัดวางวงจรท้ังหมด
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1. ออกแบบ Flow Chart การทํางานของรถเข็นอัตโนมัติ 

  ในการปฏิบัติงานใหสําเร็จลุลวงตามเปาหมายภายในเวลาที่กําหนดน้ันจําเปนจะตองมีการ

วางแผนโครงงานวิจัยกอนเพื่อใหทราบแนวทางและขั้นตอนการปฏิบัติท่ีถูกตอง จากการศึกษาทฤษฎี

ในบทที่ 2 สามารถแบงขั้นตอนการดําเนินงานของรถเข็นอัตโนมัติซึ่งควบคุมการทํางานโดยใช

ไมโครคอนโทรลเลอรไดดังภาพที่ 3-1 

 

 
ภาพที่ 3-1 Flow chart การทํางานเครื่องควบคุมรถเข็นอัตโนมัต ิ

 

 เมื่อเริ่มการทํางานของโปรแกรม Image processing ซึ่งจะทําการรับภาพจากกลอง 

webcamซึ่งภาพที่รับมาไดน้ัน โปรแกรมจะทําหนาท่ีประมวลผลภาพคือ เลือกเปาท่ีเปนลักษณะรูป

สี่เหลี่ยมสีแดงเมื่อไดรูปตามกําหนด ก็จะทําการประมวลผลการเคลื่อนที่ของเปาสี่เหลี่ยมสีแดงวามี

ลักษณะการเคลื่อนที่อยางไรหลังจากนั้นโปรแกรม Image processing จะสงคาการเคลื่อนท่ี ท่ีไดไป

ยัง ชุดควบคุมไมโครคอนโทรลเลอรโดยผานวงจร RS232 หลังจากน้ันชุดควบคุมมอเตอรนี้จะ

ตอบสนองการเคล่ือนที่ของเปาสี่เหลี่ยมอยางอัตโนมัติอาทิเชนการเคลื่อนท่ีไปขางหนาเมื่อเปา

สี่เหลี่ยมสีแดงมีลักษณะเล็กลงโปรแกรมก็จะทําการสั่งการใหชุดขับเคลื่อนมอเตอรเดินหนาเพื่อรักษา
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ระยะใหเปาสี่เหลี่ยมสีแดงมีขนาดปกติที่กําหนดไว หรือการควบคุมการเลี้ยวซายและขวาตางๆ แบบ

อัตโนมัติดังแสดงการทํางานไดดังภาพท่ี 15 

 
ภาพที ่3-2 Flow chart แสดงการทํางานชุดควบคุมการสั่งงานของ Software 

 

   เริ่มตนการทํางานของ Software จะกําหนดพอรตอินพุตและเอาตพุตและกําหนด

ลักษณะการทํางานของเอาตพุตไว 4 พอรตโดยทั้ง 4 พอรตมีหนาท่ีควบคุมการทํางานของมอเตอรให

มีการขับเคลื่อนตามที่กําหนดไวคือ 

   PortB = 0x00 = 0000 คือ โหมดหยุด 

   PortB = 0x05 = 0101 คือ โหมดเดินหนา 
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   PortB=0x06 = 0110คือ โหมดเลี้ยวซาย 

   PortB=0x09 = 1001 คือ โหมดเลี้ยวขวา 

   PortB=0x0A = 1010 คือ โหมดถอยหลัง 

 สําหรับคําสั่ง (Code) สามารถดูไดจากภาคผนวก 

 

2. ออกแบบโปรแกรมประมวลผลภาพจากเปาสี่เหลี่ยมและโปรแกรมรับคาจากการประมวลผล

ภาพ 

 ในสวนของโปรแกรม Image processing จะรับภาพจากกลอง ซึ่งจะจับเฉพาะภาพเปาสีแดง

เทาน้ันถาไมใชเปาสีแดงโปรแกรมจะไมทํางาน เมื่อสามารถจับเปาสีแดงไดแลวโปรแกรมจะเริ่ม

ประมวลผลทันที โดยจะเปลี่ยนเปาสีแดงเปนสีขาวและสีอ่ืนๆเปนสีดํา ในท่ีนี้เราจะกําหนดเฟรมของ 

เปาไวที่ขนด  640 x 480 พิกเซลหลังจากจับภาพไดแลว โปรแกรมมีหนาที่ตรวจสถานะตลอดเวลา 

ของภาพวาในลักษณะตอนนั้นภาพมีการเปลี่ยนแปลงอยางไร และกําหนดลักษณะรูปแบบของการ

เคลื่อนที่เพื่อจะสงไปยังชุดควบคุมไมโครคอนโทรลเลอรและขับมอเตอรตอไปซึ่งโคดโปรแกรม

ประมวลผลภาพและโปรแกรมรับคาจากการประมวลผลภาพสามารถดูไดท่ีภาคผนวก 

 

3. ออกแบบตัวรถเข็น 

 การออกแบบโครงสรางของรถเข็นจะเปนรถเข็นสินคาขนาดมาตรฐานท่ีใชตามหางสรรพสินคา

ทั่วไปจะเปนการขับเคลื่อนดวยมอเตอร 2 ตัว เพื่อควบคุมการเคลื่อนท่ีของรถเข็น ซ่ึงตัวโครงสราง จะ

ประกอบดวย รถเข็น 1 คัน มีมอเตอร 2 ตัว กลอง webcam และโนตบุค1 เครื่องเพื่อทําหนาท่ี

ประมวลผลภาพท่ีรับไดจากกลองซึ่งแสดงดังภาพที่ 16 อยางคราวๆ 
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ภาพที่ 3-3 การออกแบบรถเข็นโดยสังเขป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตําแหนงสําหรับวางโนตบุค 

ติดตั้งมอเตอรตัวท่ี 2 

ติดตั้งกลองเว็ปแคม 

ติดตั้งวงจร

ไมโครคอนโทรลเลอ

รและวงจร MAX232 

ติดตั้งมอเตอรตัวท่ี 1 



 

4. ออกแบบวงจร MAX232 

  

 

 เม่ือโปรแกรมประมวลผลภาพสงขอมูลออกมาทางพอรตอนุกรม

และจะถูกสงตอไปยังไมโครคอนโทรลเลอรอีกทอดหน่ึง เน่ืองจากคอมพิวเตอรจะรับสงขอมูลเปนแบบ 

RS232แตไมโครคอนโทรลเลอรจะรับสงขอมูลเปนแบบ 

ตัวสงผานขอมูล 

 

5. ออกแบบวงจรไมโครคอนโทรลเลอรเพื่อรับขอมูลจาก 

 

MAX232 เพ่ือรับขอมูลจากโปรแกรมประมวลผลภาพ 

ภาพที่ 3-4 วงจร MAX232 

เมื่อโปรแกรมประมวลผลภาพสงขอมูลออกมาทางพอรตอนุกรมขอมูลจะถูกรับโดย 

และจะถูกสงตอไปยังไมโครคอนโทรลเลอรอีกทอดหน่ึง เน่ืองจากคอมพิวเตอรจะรับสงขอมูลเปนแบบ 

นโทรลเลอรจะรับสงขอมูลเปนแบบ TTL-UART จึงตองมี MAX232

ออกแบบวงจรไมโครคอนโทรลเลอรเพื่อรับขอมูลจาก MAX232 
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ขอมูลจะถูกรับโดย MAX232 

และจะถูกสงตอไปยังไมโครคอนโทรลเลอรอีกทอดหนึ่ง เนื่องจากคอมพิวเตอรจะรับสงขอมูลเปนแบบ 

MAX232 เปน



 

 

 ไมโครคอนโทรลเลอรเมื่อรับขอมูลจาก 

เ งื่ อน ไขของโปรแกรมซึ่ ง

ไมโครคอนโทรลเลอรกอนแลว 

เพื่อสงใหวงจรขับมอเตอรตอไป

 

6. ออกแบบวงจรขับมอเตอรเพื่อรับคําส่ังจากไมโครคอนโทรลเลอรไปขับมอเตอร

  ในสวนของภาควงจรขับมอเตอรนี้ทําหนาที่เปนตัวรับคาจากภาคไมโครคอนโทรลเลอรหนาท่ี

ของวงจรเมื่อไดรับคามาแลวจะทําหนาท่ีเปนตัวนําคาที่ไดไปใช ควบคุมมอเตอรที่ทําการติดตั้งไวทั้ง

สองตัว ซึ่งจากวงจรภายในจะใช มอสเฟสจํานวน 

ควบคุมการหมุนสลับขางกันของมอเตอรคือเดินหนาและถอยหลัง ซึ่งสามารถแสดงได

 

ภาพที ่3-5 วงจรไมโครคอนโทรลเลอร 

ครคอนโทรลเลอรเมื่อรับขอมูลจาก MAX232 มาแลวจะนําขอมูลนั้นมาเขาไปพิจารณาใน

ซึ่ งอยู ในรูปแบบของภาษซีที่ ผู จั ด ทํ า ได เขี ยนและบรรจุ ล

ไมโครคอนโทรลเลอรกอนแลว เม่ือทําการเขาเงื่อนไขแลวก็จะทําการสงขอมูลไบนารีออกทางพอรต

เพื่อสงใหวงจรขับมอเตอรตอไป 

ออกแบบวงจรขับมอเตอรเพื่อรับคําส่ังจากไมโครคอนโทรลเลอรไปขับมอเตอร 

ในสวนของภาควงจรขับมอเตอรนี้ทําหนาที่เปนตัวรับคาจากภาคไมโครคอนโทรลเลอรหนาที่

ของวงจรเมื่อไดรับคามาแลวจะทําหนาที่เปนตัวนําคาที่ไดไปใช ควบคุมมอเตอรที่ทําการติดตั้งไวทั้ง

สองตัว ซึ่งจากวงจรภายในจะใช มอสเฟสจํานวน 4 ตัว ตอมอเตอร 1 ตัว ตอหนึ่งวงจร

ควบคุมการหมุนสลับขางกันของมอเตอรคือเดินหนาและถอยหลัง ซึ่งสามารถแสดงไดดังภาพที่
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มาแลวจะนําขอมูลน้ันมาเขาไปพิจารณาใน

อยู ในรูปแบบของภาษซี ท่ี ผู จั ดทํ า ได เขี ยนและบรรจุ ลง ไว ใน

เม่ือทําการเขาเง่ือนไขแลวก็จะทําการสงขอมูลไบนารีออกทางพอรต B 

ในสวนของภาควงจรขับมอเตอรน้ีทําหนาท่ีเปนตัวรับคาจากภาคไมโครคอนโทรลเลอรหนาท่ี

ของวงจรเมื่อไดรับคามาแลวจะทําหนาที่เปนตัวนําคาที่ไดไปใช ควบคุมมอเตอรที่ทําการติดตั้งไวทั้ง

ตอหน่ึงวงจร เพื่อใชในการ

ดังภาพที ่19 



 

 

  เมื่อไมโครคอนโทรลเลอรสงขอมูลออกมาทางพอรต 

เขากับวงจรขับมอเตอรวงจรหน่ึง 

ขอมูลไบนารีที่แตกตางกันท่ีสงมาจากไมโครคอนโทรลเลอร

ทํางานในลักษณะที่ตางกัน ทําใหเกิดแรงดันไปขับมอเตอรในลักษณะท่ีตางกันไป

 

7. กัดลายวงจรทั้งหมดลงบนแผนปริ๊นท

  การออกแบบลายวงจรตางๆน้ัน ทางคณะผูจัดทําไดเลือกใชโปรแกรม 

ออกแบบ เน่ืองจากใชงานงายและชัดเจน โดยในการออกแบบนั้นตองทําการเลือกอุปกรณท่ีใชมาจัด

วางใหอยูในตําแหนงท่ีเหมาะสม ซึ่งอาจจะตองอาศัยประสบการณในการออกแบบลายวงจรดวย 

จากน้ันจึงทําการลากเสนเชื่อมระหวางอุปกรณตางๆใหถูกตอง เมื่อออกแบบเสร็จแลวทําการพิมพลาย

ที่ออกแบบไวลงบนแผนใส แลวทําการกัดลายวงจรลงแผนปริ๊นทโดยผูจัดทําไดเลือกใชวิธีการฉายแสง 

เพราะใหลายวงจรท่ีคมสวยงาม

  7.1 ลายวงจร MAX232

 

ภาพที ่3-6 วงจรขับมอเตอร 

เม่ือไมโครคอนโทรลเลอรสงขอมูลออกมาทางพอรต B0, B1, B2 และ B3 สองพอรตจะมา

เขากับวงจรขับมอเตอรวงจรหนึ่ง สวนอีกสองพอรตก็จะไปเขากับวงจรขับมอเตอรอีกวงจรหน่ึง ซึ่ง

กันท่ีสงมาจากไมโครคอนโทรลเลอรจะสงผลใหMOSFETท้ังแปดตัวในวงจร

ทํางานในลักษณะท่ีตางกัน ทําใหเกิดแรงดันไปขับมอเตอรในลักษณะท่ีตางกันไป 

กัดลายวงจรทั้งหมดลงบนแผนปริ๊นท 

การออกแบบลายวงจรตางๆนั้น ทางคณะผูจัดทําไดเลือกใชโปรแกรม PCBWizard

ออกแบบ เนื่องจากใชงานงายและชัดเจน โดยในการออกแบบน้ันตองทําการเลือกอุปกรณที่ใชมาจัด

วางใหอยูในตําแหนงที่เหมาะสม ซึ่งอาจจะตองอาศัยประสบการณในการออกแบบลายวงจรดวย 

ลากเสนเชื่อมระหวางอุปกรณตางๆใหถูกตอง เมื่อออกแบบเสร็จแลวทําการพิมพลาย

ท่ีออกแบบไวลงบนแผนใส แลวทําการกัดลายวงจรลงแผนปริ๊นทโดยผูจัดทําไดเลือกใชวิธีการฉายแสง 

เพราะใหลายวงจรที่คมสวยงาม 

MAX232 
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สองพอรตจะมา

สวนอีกสองพอรตก็จะไปเขากับวงจรขับมอเตอรอีกวงจรหนึ่ง ซึ่ง

ทั้งแปดตัวในวงจร

PCBWizard ในการ

ออกแบบ เน่ืองจากใชงานงายและชัดเจน โดยในการออกแบบนั้นตองทําการเลือกอุปกรณท่ีใชมาจัด

วางใหอยูในตําแหนงที่เหมาะสม ซ่ึงอาจจะตองอาศัยประสบการณในการออกแบบลายวงจรดวย 

ลากเสนเชื่อมระหวางอุปกรณตางๆใหถูกตอง เม่ือออกแบบเสร็จแลวทําการพิมพลาย

ที่ออกแบบไวลงบนแผนใส แลวทําการกัดลายวงจรลงแผนปริ๊นทโดยผูจัดทําไดเลือกใชวิธีการฉายแสง 
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ภาพที่ 3-7 ลายวงจร MAX232 

 

 
ภาพที ่3-8 ลายวงจร MAX232 เม่ือลงแผนปริ๊นท 

 

  7.2 ลายวงจรไมโครคอนโทรลเลอร 

 

 
ภาพที ่3-9 ลายวงจรไมโครคอนโทรลเลอร 
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ภาพที ่3-10 ลายวงจรไมโครคอนโทรลเลอร เมื่อลงแผนปริ๊นท 

  

  7.3 ลายวงจรขับมอเตอร 

 

 
ภาพที ่3-11 ลายวงจรขับมอเตอร 
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ภาพที ่3-12 ลายวงจรขับมอเตอรเมื่อลงแผนปริ๊นท 

 

8. จัดเตรียมอุปกรณทั้งหมด 

 8.1 วงจร MAX232 

   1. MAX232    1 ตัว 

   2. ตัวเก็บประจุ (Capacitor) 10uF 5 ตัว 

   3. หัว Connector ชนิด DB9  1 ตัว 

 8.2 วงจรไมโครคอนโทรลเลอร 

   1. PIC16F877   1 ตัว 

   2. ตัวตานทาน (Resistor) 10kΩ 1  ตัว 

   3. ตัวเก็บประจุ (Capacitor) 100uF 1  ตัว 

   4. ตัวเก็บประจุ (Capacitor) 22pF 2 ตัว 

   5. ไดโอด (Diode) 1N4007  1 ตัว 

   6. Crystal 20MHz   1 ตัว 

   7. แบตเตอรี่ (Battery) 12V 2A 1 กอน 

 8.3 วงจรขับมอเตอร (2 วงจร) 
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   1. ออปโต (OPTO) PC817  8 ตัว 

   2. มอสเฟท (MOSFET) IRFP150N 8 ตัว 

   3. ตัวตานทาน (Resistor) 100Ω 8 ตัว 

   4. ตัวตานทาน (Resistor) 1kΩ  8 ตัว 

   5. ตัวตานทาน (Resistor) 200Ω 4 ตัว 

   6. ตัวตานทาน (Resistor) 10kΩ 2 ตัว 

   7. ตัวเก็บประจุ (Capacitor) 10pF 8 ตัว 

   8. ทรานซิสเตอร (Transistor) C1815L 2 ตัว 

   9. ฟวส (Fuse) 10A   2 ตัว 

   10. LED สีเขียว   4 หลอด 

   11. แบตเตอรี่ (Battery) 12V 7.8A 2 กอน 

 

9. จัดวางอุปกรณทั้งหมด 

 

 
ภาพที่ 3-13 การจัดวางอุปกรณท้ังหมด 



 
 

บทที่ 4 

การทดสอบและผลการทดสอบ 
 

 การทดลองทั้งหมดแบงออกเปน 4 การทดลอง ไดแก การทดสอบการทํางานของโปรแกรม 

Image processing, การทดสอบวงจรขับมอเตอร, การทดสอบความเร็วในการเดิน และการทดสอบ

ระยะท่ีโปรแกรมสามารถจับเปาสีแดงได 

 

1. การทดสอบการทํางานของโปรแกรม Image Processing 

  1.1 วัตถุประสงค 

   เพื่อทดสอบการจับภาพเปาสี่เหลี่ยมสีแดงและการแสดงผลของโปรแกรม Image 

Processing 

  1.2 วัสดุอุปกรณที่ใช 

   1. โมดูลประมวลผลภาพ (Image Processing)  1  ชุด 

   2. กลองเว็ปแคม     1  ตัว 

   3. เปาสี่เหลี่ยมสีแดงขนาด 12.5 X 11 cm  1  อัน 

  1.3 ขั้นตอนการทดสอบ 

   1. ติดต้ังกลองไวที่ดานหนารถเข็น 

 

 
ภาพที ่4-1 การติดตั้งกลอง 

 

   2. เชื่อมตอสาย USB ของกลองเขากับคอมพิวเตอร 
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ภาพที่ 4-2 การเชื่อมตอกลองกับคอมพิวเตอร 

 

   3. เชื่อมตอสาย USB to RS232 เพื่อใหสามารถใชงานพอรตได 

 

 
ภาพที่ 4-3 การเชื่อมตอวงจร MAX232 กับคอมพิวเตอร 

 

   4. เปดใชงานโมดูลประมวลผลภาพ 
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ภาพที ่4-4 โปรแกรมประมวลผลภาพ 

   5. คลิกปุม Start Track Red 

   6. นําเปาสีแดงมาไวดานหนากลอง และขยับเปาสีแดงไปท่ีตําแหนงซาย, ขวา, ใกล และ

ไกล สังเกตการณเปลี่ยนแปลงคาใน textbox ดานขวา 

  1.4 ผลการทดสอบ 

   1. เม่ือนําเปาสีแดงไวใกลกลองไดผลดังรูป ซึ่งเปนการแสดงผลท่ีถูกตอง 

 

 
ภาพที่ 4-5 การนําเปาสีแดงไวใกลกลองต่ํากวาระยะที่กลองสามารถจับได 
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   2. เม่ือนําเปาสีแดงไวไกลกลอง ไดผลดังรูป ซึ่งเปนการแสดงผลท่ีถูกตอง 

 

 
ภาพที่ 4-6 การนําเปาสีแดงไวไกลกลองเกินระยะที่กลองสามารถจับได 

 

  3. เม่ือนําเปาสีแดงไวตรงกลาง ไดผลดังรูป ซึ่งเปนการแสดงผลที่ถูกตอง 

 

 
ภาพที่ 4-7 การนําเปาสีแดงไวในระยะพอด ี
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  4. เม่ือนําเปาสีแดงไวดานซายของกลอง ไดผลดังรูป ซึ่งเปนการแสดงผลท่ีถูกตอง 

 

 
ภาพที่ 4-8 การนําเปาสีแดงไวทางดานซายของกลอง 

 

  5. เม่ือนําเปาสีแดงไวดานขวาของกลอง ไดผลดังรูป ซึ่งเปนการแสดงผลที่ถูกตอง 

 

 
ภาพที่ 4-9 การนําเปาสีแดงไวทางดานขวาของกลอง 
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2. การทดสอบวงจรขับมอเตอร 

  2.1 วัตถุประสงค 

   เพื่อทดสอบการทํางานของวงจรขับมอเตอรท้ังสองวงจรวาสามารถทํางานไดตามท่ี

ตองการหรือไม 

  2.2 วัสดุอุปกรณที่ใช 

   1. วงจรขับมอเตอร    2  ชุด 

   2. วงจรไมโครคอนโทรลเลอร   1  ชุด 

   3. แบตเตอรี่ขนาด 12V   2  กอน 

   4. มอเตอรไฟฟากระแสตรงขนาด 24V  2  ตัว 

  2.3 ข้ันตอนการทดสอบ 

   1. ทดสอบการขับมอเตอรเพื่อควบคุมทิศทางของรถเข็นฯโดยเขียนโคดภาษาซีอยางงาย

ในการทดสอบดังนี้ 

   #include <16F877.h> 

   #FUSES NOWDT,NOPROTECT,NOLVP,HS 

   #USE delay(clock=20M) 

   #USE fast_io(b) 

 void main() 

   { 

   set_tris_b(0x00); 

   while(1) 

   { 

    output_b(0x05);    //ใหรถเข็นเดินหนา 

    delay_ms(3000); //หนวงเวลา 3 วินาที 

    output_b(0x00); //ใหรถเข็นหยุดนิ่ง 

    delay_ms(2000); //หนวงเวลา 2 วินาที 

    output_b(0x0A);    //ใหรถเข็นถอยหลัง 

    delay_ms(3000); //หนวงเวลา 3 วินาที 

    output_b(0x00); //ใหรถเข็นหยุดนิ่ง 

    delay_ms(2000); //หนวงเวลา 2 วินาที 

    output_b(0x09);    //ใหรถเข็นเลี้ยวขวา 

    delay_ms(3000); //หนวงเวลา 3 วินาที 
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    output_b(0x00); //ใหรถเข็นหยุดนิ่ง 

    delay_ms(2000); //หนวงเวลา 2 วินาที 

    output_b(0x06);    //ใหรถเข็นเลี้ยวซาย 

    delay_ms(3000); //หนวงเวลา 3 วินาที 

    output_b(0x00); //ใหรถเข็นหยุดนิ่ง 

    delay_ms(2000); //หนวงเวลา 2 วินาที 

   } 

  } 

  2.4 ผลการทดสอบ 

   เมื่อปอนโคดภาษาซีตามดานบนเขาไปใน PIC แลวลองเปดสวิทซปรากฏวารถเข็นฯ

สามารถเดินหนา, ถอยหลัง, เลี้ยวซาย และเล้ียวขวาได 

 

3. การทดสอบความเร็วในการเดิน 

  3.1 วัตถุประสงค 

   เพื่อทดสอบความเร็วในการเดินที่ผูใชสามารถใชไดโดยรถเข็นสามารถวิ่งตามไดอยางไม

ติดขัด 

  3.2 วัสดุอุปกรณที่ใช 

   1. โมดูลประมวลผลภาพ (Image Processing)  1  ชุด 

   2. โมดูลรับขอมูลจาก Image Processing  1  ชุด 

   3. โมดูลขับมอเตอรกระแสตรง   2  ชุด 

   4. มอเตอรกระแสตรงขนาด 24V 250W  2  ตัว 

  3.3 ขั้นตอนการทดลอง 

   1. ติดต้ังอุปกรณดังรูป 

       -  ติดตั้งกลองไวท่ีดานหนารถเข็น 

 
ภาพที่ 4-10 การติดตั้งกลอง 
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     - เชื่อมตอสาย USB ของกลองเขากับคอมพิวเตอร 

 

 
ภาพที่ 4-11 การเชื่อมตอกลองกับคอมพิวเตอร 

 

      - เช่ือมตอสาย USB ของโมดูลรับขอมูลจาก Image Processing 

 

 
ภาพที่ 4-12 การเชื่อมตอวงจร MAX232 กับคอมพิวเตอร 

 

 

 

 

       - เปดสวิตชที่แผงวงจรดานลาง 
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ภาพที่ 4-13 แสดงการติดของไป LED เม่ือเปดสวิทช 

 

     - การติดตั้งอุปกรณโดยรวม 

 
ภาพที่ 4-14 การติดตั้งอุปกรณโดยรวม 

 

   2. นําเปาสีแดงรัดติดไวท่ีดานหลัง ดังรูป 

   3. คอยๆเดินไปขางหนา โดยใหเปาสีแดงอยูในระยะดานขางที่กลองสามารถมองเห็นได 

   3.4 ผลการทดสอบ 

    เมื่อทําการทดลองทั้งหมด 10 ครั้ง โดยแตละครั้งใชเวลา 1 นาที สามารถแสดงเปน

ตารางผลการทดลองไดดังตารางท่ี 2 
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ตารางที่ 4-1 ผลการทดสอบความเร็วในการเดิน 

ครั้งที ่ ระยะทาง (เมตร) ความเร็วในหนวย เมตร/วินาท ี

1 9.1 0.152 

2 8.9 0.148 

3 9.2 0.153 

4 9.5 0.158 

5 9.0 0.15 

6 9.2 0.153 

7 9.4 0.157 

8 9.7 0.162 

9 9.6 0.16 

10 9.3 0.155 

เฉลี่ย 9.3 0.155 

  

    เม่ือปรับแรงดันไฟฟาในการขับมอเตอรไป 12V ซึ่งเปนแรงดันต่ําสุดที่ปรับได ความเร็ว

มากท่ีสุดในการเดินของผูใชงาน ที่สามารถใชงานไดอยางไมติดขัด คือ 9.3เมตรตอนาทีหรือ0.155

เมตร/วินาทีและสามารถหาคาความแปรปรวนของขอมูลไดจาก �� = �(���)�

��
 ซึ่งมีคาเทากับ 0.061 

ทั้งนี้ถาหากปรับแรงดันไฟฟาในการขับมอเตอรมากขึ้น ก็จะทําใหสามารถใชความเร็วในการเดิน

ไดมากข้ึน ซึ่งการปรับแรงดันในการขับมอเตอรสามารถปรับไดมากท่ีสุด 24V 

 

4. การทดสอบระยะที่โปรแกรมสามารถจับเปาสีแดงได 

  4.1 วัตถุประสงค 

   เพื่อหาระยะที่โปรแกรม Image Processing สามารถจับภาพเปาสี่เหลี่ยมสีแดงและ

นํามาประมวลผลได 

  4.2 คาชดเชยแสงอัตโนมัติ (Auto Exposure) 

   ในการทดสอบนี้จะแบงออกเปน 2 สวนคือ สวนที่เปดการใชคาชดเชยแสงอัตโนมัติ และ

สวนท่ีปดการใชคาชดเชยแสงอัตโนมัติโดยคาชดเชยแสงอัตโนมัติคือคาแสงสีขาวท่ีกลองสามารถเพิ่ม

หรือลดใหกับภาพได สงผลใหภาพสวางขึ้นหรือมืดลงไดโดยอัตโนมัติ ซึ่งคานี้ผูใชกลองสามารถเปด

และปดไดตามท่ีตองการ โดยการเขาไปตั้งคาท่ีตัวไดรฟเวอรที่ใหมากับกลองตามข้ันตอนดังนี้ ซึ่งในที่น้ี

ผูจัดทําไดใชกลอง OKER 16M 

   1. เขาใชงานไดรฟเวอรของกลองโดยคลิกท่ีไอคอนดังภาพ 
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ภาพที่ 4-15 ไอคอนเพื่อใชงานไดรฟเวอรกลอง 

 

   2. จะเขาสูหนาจอตามภาพ 

 

 
ภาพที่ 4-16 หนาจอแสดงภาพที่ไดจากกลอง 

 

   3. เลือกท่ีเมนู Option > Video Capture Filter… 
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ภาพที่ 4-17 การเขาไปตั้งคาการทํางานของกลอง 

 

   4. จะขึ้นหนาจอตามภาพ ในวงกลมสีแดงจะเปนสวนที่ใชตั้งคาชดเชยแสงอัตโนมัติ ซึ่ง

ในภาพเปนการปดการใชคาชดเชยแสงอัตโนมัติ ทําใหสามารถเลือกระดับคาชดเชยแสงอัตโนมัติดวย

ตนเองได 
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ภาพที่ 4-18 หนาจอการต้ังคาการทาํงานของกลองเม่ือปดการใชคาชดเชยแสงอัตโนมัต ิ
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  5. ภาพน้ีจะเปนการเปดใชคาชดเชยแสงอัตโนมัติ 

 

 
ภาพที่ 4-19 หนาจอการตั้งคาการทาํงานของกลองเมื่อเปดการใชคาชดเชยแสงอัตโนมัต ิ

 

  4.2 วัสดุอุปกรณที่ใช 

   1. กลองเว็ปแคม     1  ตัว 

   2. โมดูลประมวลผลภาพ (Image Processing)  1  ชุด 

   3. ตลัปเมตร     1  อัน 

   4. เปาสี่เหลี่ยมสีแดงขนาด12.5 X 11 cm  1  อัน 

 

  4.3 การทดสอบเมื่อปดการใชคาชดเชยแสงอัตโนมัติ (Non-Auto Exposure) 
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   1. ระยะ 60 cm จากกลอง 

 
ภาพที่ 4-20 การนาํเปาสีแดงไวในระยะ 60 cm จากกลองโดยปดการใชคาชดเชยแสงอัตโนมัต ิ

 

   2. ระยะ 65 cm จากกลอง 

 

 
ภาพที่ 4-21 การนําเปาสีแดงไวในระยะ 65 cm จากกลองโดยปดการใชคาชดเชยแสงอัตโนมัต ิ

 

   3. ระยะ 72 cm จากกลอง 
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ภาพที่ 4-22 การนําเปาสีแดงไวในระยะ 72 cm จากกลองโดยปดการใชคาชดเชยแสงอัตโนมัต ิ

 

 

   4. ระยะ 85 cm จากกลอง 

 

 
ภาพที่ 4-23 การนาํเปาสีแดงไวในระยะ 85 cm จากกลองโดยปดการใชคาชดเชยแสงอัตโนมัต ิ

 

   5. ระยะ 100 cm จากกลอง 
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ภาพที่ 4-24 การนําเปาสีแดงไวในระยะ 100 cm จากกลองโดยปดการใชคาชดเชยแสงอัตโนมัต ิ

 

   6. ระยะ 150 cm จากกลอง 

 

 
ภาพที่ 4-25 การนําเปาสีแดงไวในระยะ 150 cm จากกลองโดยปดการใชคาชดเชยแสงอัตโนมัต ิ

 

   7. ระยะ 160 cm จากกลอง 

 

 
ภาพที่ 4-26 การนําเปาสีแดงไวในระยะ 160 cm จากกลองโดยปดการใชคาชดเชยแสงอัตโนมัต ิ
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  4.4 การทดสอบเมื่อเปดใชการใชคาชดเชยแสงอัตโนมัติ (Auto Exposure) 

   1.  ระยะ 80 cm จากกลอง 

 

 
ภาพที ่4-27 การนําเปาสีแดงไวในระยะ 80 cm จากกลองโดยเปดการใชคาชดเชยแสงอัตโนมัต ิ

 

   2.  ระยะ 85 cm จากกลอง 

 

 
ภาพที ่4-28 การนําเปาสีแดงไวในระยะ 85 cm จากกลองโดยเปดการใชคาชดเชยแสงอัตโนมัต ิ

   3.  ระยะ 105 cm จากกลอง 
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ภาพที ่4-29 การนําเปาสีแดงไวในระยะ 105 cm จากกลองโดยเปดการใชคาชดเชยแสงอัตโนมัติ 

 

   4.  ระยะ 120 cm จากกลอง 

 

 
ภาพที่ 4-30 การนําเปาสีแดงไวในระยะ 120 cm จากกลองโดยเปดการใชคาชดเชยแสงอัตโนมัติ 

 

   5.  ระยะ 150 cm จากกลอง 

 
ภาพที ่4-31 การนําเปาสีแดงไวในระยะ 150 cm จากกลองโดยเปดการใชคาชดเชยแสงอัตโนมัติ 
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   6.  ระยะ 160 cm จากกลอง 

 

 
ภาพที่ 4-32 การนําเปาสีแดงไวในระยะ 160 cm จากกลองโดยเปดการใชคาชดเชยแสงอัตโนมัติ 

 

   7.  ระยะ 180 cm จากกลอง 

 

 
ภาพที่ 4-33 การนําเปาสีแดงไวในระยะ 180 cm จากกลองโดยเปดการใชคาชดเชยแสงอัตโนมัติ 

 

   8.  ระยะ 185 cm จากกลอง 
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ภาพที่ 4-34 การนําเปาสีแดงไวในระยะ 185 cm จากกลองโดยเปดการใชคาชดเชยแสงอัตโนมัติ 

 

  4.5 ผลการทดสอบ 

   เม่ือปดการใชคาชดเชยแสงอัตโนมัติ โปรแกรมและกลองสามารถจับและประมวลผล

ภาพเปาสีแดงไดตั้งแตระยะ 65 cm ไปจนถึงระยะ 150 cm แตเม่ือเปดการใชคาชดเชยแสงอัตโนมัติ 

โปรแกรมและกลองสามารถจับและประมวลผลภาพเปาสีแดงไดไกลขึ้นเล็กนอยคือตั้งแตระยะ 80 cm 

ไปจนถึงระยะ 180 cm 

   สรุปคือถาปดการใชคาชดเชยแสงอัตโนมัติควรใหเปาสีแดงอยูหางจากกลองไมนอยกวา 

65 cm และไมควรเกิน 150 cm แตถาเปดการใชคาชดเชยแสงอัตโนมัติควรใหเปาสีแดงอยูหางจาก

กลองไมนอยกวา 65 cm และไมควรเกิน 180 cm 

 

5. การทดสอบการแบกน้ําหนักของรถเข็นอัตโนมัต ิ

  5.1 วัตถุประสงค 

   เพื่อทดสอบวารถเข็นอัตโนมัติสามารถบรรทุกนํ้าหนักไดเทาใด โดยที่มอเตอรยังสามารถ

ทํางานได 

  5.2 วัสดุอุปกรณที่ใช 

   1. วงจรไมโครคอนโทรลเลอร   1 ชุด 

   2. วงจรขับมอเตอร    2 ชุด 

   3. แบตเตอรี่ขนาด 12V    2 กอน 

   4. มอเตอรไฟฟากระแสตรงขนาด 24V  2 ตัว 

  5.3  ข้ันตอนการทดสอบ 
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   1. สํารวจการเลือกสินคาใสรถเข็นของคนท่ัวไปในหางสรรพสินคา โดยการสังเกตุจาก

สายตา เปนระยะเวลา 1 วัน (9.00 น. –17.00 น.) พบวาคนท่ัวไปเลือกสินคาใสรถเข็น นอยกวาหรือ

เทากับ 30 กิโลกรัม 

   2. ทําการทดสอบโดยการใสขวดนํ้าขนาด 1 ลิตร ที่มีน้ําบรรจุอยูเต็ม ทั้งหมด 6 แพ็ค

แพ็คละ 6 ขวด รวมเปนจํานวนท้ังหมด 36 ขวด แตละขวดมีน้ําหนัก 1 กิโลกรัม ดังนั้นน้ําหนักรวมท่ี

ใสไวในรถเข็นท้ังหมด 36 กิโลกรัม 

 

 
ภาพที ่4-35 การทดสอบการแบกน้ําหนัก 

 

   3. ทดสอบการขับมอเตอรโดยเขียนโคดภาษาซีอยางงายในการทดสอบดังนี้ 

   #include <16F877.h> 

   #FUSES NOWDT,NOPROTECT,NOLVP,HS 

   #USE delay(clock=20M) 

   #USE fast_io(b) 

 void main() 

   { 

   set_tris_b(0x00); 

   while(1) 

   { 

    output_b(0x05);    //ใหรถเข็นเดินหนา 
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    delay_ms(3000); //หนวงเวลา 3 วินาที 

    output_b(0x00); //ใหรถเข็นหยุดนิ่ง 

    delay_ms(2000); //หนวงเวลา 2 วินาที 

    output_b(0x0A);    //ใหรถเข็นถอยหลัง 

    delay_ms(3000); //หนวงเวลา 3 วินาที 

    output_b(0x00); //ใหรถเข็นหยุดนิ่ง 

    delay_ms(2000); //หนวงเวลา 2 วินาที 

    output_b(0x09);    //ใหรถเข็นเลี้ยวขวา 

    delay_ms(3000); //หนวงเวลา 3 วินาที 

    output_b(0x00); //ใหรถเข็นหยุดนิ่ง 

    delay_ms(2000); //หนวงเวลา 2 วินาที 

    output_b(0x06);    //ใหรถเข็นเลี้ยวซาย 

    delay_ms(3000); //หนวงเวลา 3 วินาที 

    output_b(0x00); //ใหรถเข็นหยุดนิ่ง 

    delay_ms(2000); //หนวงเวลา 2 วินาที 

   } 

  } 

  5.4 ผลการทดสอบ 

   เมื่อปอนโคดภาษาซีตามดานบนเขาไปใน PIC แลวลองเปดสวิทซ ปรากฏวารถเข็น

สามารถเดินหนา, ถอยหลัง, เลี้ยวซาย และเลี้ยวขวาได โดยบรรทุกน้ําหนัก 36 กิโลกรัม ซึ่งเกินกวา

น้ําหนักโดยทั่วไปในการเลือกสินคา จึงสรุปวาในการใชงานท่ัวไป คือใสสินคาในรถเข็นไมเกิน 30 

กิโลกรัม รถเข็นสามารถทํางานไดตามปกต ิ

 



 
 

บทที่ 5 

สรุป อธิปรายผลและขอเสนอแนะ 
 

1. สรุปผลการวิจัย 

  โครงงานน้ีเปนการสรางรถเข็นอัตโนมัติที่ท่ีควบคุมโดยใชการประมวลผลภาพหรือImage 

Processing เพื่อใหสามารถแลนตามเปาสีแดงซึ่งติดอยูกับตัวผูใชได การทํางานของรถเข็นอัตโนมัติฯ

นั้น เร่ิมการรับภาพเปาสีแดงโดยกลอง สงมาประมวลผลภาพที่โปรแกรม Visual C# จากนั้นสงขอมูล

ที่ประมวลผลออกมายังภาครับ ซึ่งหมายถึงโมดูลไมโครคอนโทรลเลอร และไมโครคอนโทรลเลอรจะ

สงขอมูลไปใหชุดวงจรขับมอเตอรทั้งสองชุดเพื่อขับมอเตอรตามการเคลื่อนที่ของเปาสีแดง ซึ่งในการ

ทดสอบ โมดูลประมวลผลภาพจะยังมีปญหาในดานของการประมวลผลเพื่อสงคาถอยหลัง ซึ่งทาง

คณะผูจัดทําไดต้ังสมมติฐานวา มีสาเหตุมาจากคุณภาพของกลอง ซึ่งกลองท่ีคณะผูจัดทําใชทดสอบ

นั้น เปนเพียงกลองเว็ปแคมธรรมดาที่มีขายตามทองตลาดทั่วไป เน่ืองมาจากกําลังทรัพยที่มีจํากัด 

และสภาพแสงแวดลอม สวนโมดูลอ่ืนๆรวมท้ังชุดวงจรขับมอเตอรนั้น สามารถทํางานไดอยางถูกตอง 

เปนไปตามวัตถุประสงคและขอบเขตที่ต้ังไวนอกจากนี้ผูจัดทํายังไดนํารถเข็นอัตโนมัติไปทดลองใชจริง 

โดยใหผูใชในหางสรรพสินคาทําแบบสอบถามความพึงพอใจในการใชงานจํานวน 5 คนซึ่ง

แบบสอบถามสามารถดูไดในภาคผนวก ข 

 

2. การอภิปรายผลและขอเสนอแนะ 

 2.1 กลองที่ ใช เปนกลองเว็ปแคมธรรมดาที่มีขายตามทองตลาดท่ัวไป คุณภาพและ

ประสิทธิภาพในการจับภาพอาจจะไมดีเทาท่ีควร ผูใชสามารถนํากลองที่มีประสิทธิภาพมากกวานี้ ซึ่ง

อาจมีราคาสูงมาก มาใชแทนได 

 2.2 เม่ือใชงานไประยะเวลาหน่ึง แบตเตอรี่ที่ติดอยูกับตัวรถเข็นฯอาจจะหมด ทางคณะผูจัดทํา

ไดทําการติดตั้งอุปกรณชารจไวที่ดานบนของแบตเตอรี่ ผูใชสามารถชารจไฟใหกับแบตเตอรี่ไดโดยใช

ไฟ AC 220V ทั่วไป 

 

3. การนําไปใชประโยชน 

 3.1 กลุมเปาหมายคือพนักงานเทสโก โลตัสเอ็กซเพลส 

 3.2 ทดลองใชโดยพนักงานเทสโก โลตัสเอ็กซเพลส จํานวน 5 คน และทดสอบดวยตัวเอง 

ดังภาพที่ 5-1 ถึง 5-3 
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ภาพที่ 5-1 การทดสอบการทํางานของรถเข็นอัตโนมัต ิ

 

 
ภาพที่ 5-2 การทดสอบการทํางานของรถเข็น 

 

 
ภาพที่ 5-3 การทดสอบการทํางานของรถเข็น 
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ชุดคําสั่งที่ใชในการประมวลผลภาพ 
 

using System;  

using System.Collections.Generic; 

using System.ComponentModel; 

using System.Data; 

using System.Drawing; 

using System.Text; 

using System.Windows.Forms; 

using System.IO.Ports; 

 

using OpenCvSharp; 

using OpenCvSharp.Blob; 

using OpenCvSharp.MachineLearning; 

using OpenCvSharp.DebuggerVisualizers; 

using OpenCvSharp.UserInterface; 

 

namespace track_red_object_winCSharp //กําหนดชื่อโปรแกรม 

{ 

publicpartialclassForm1 : Form 

    { 

privateBitmap bitmap = null; //กําหนดตัวแปร bitmap 

privateIplImage img = null;  //กําหนดตัวแปร img 

privateIplImage img1 = null; //กําหนดตัวแปร img1 

privateIplImage segment = null; //กําหนดตัวแปร segment 

privateIplImage imgLabel = null; //กําหนดตัวแปร imgLabel 

privateCvCapture capture = null; //กําหนดตัวแปร capture 

privateint CntObj = 0;  //กําหนดตัวแปร Cntobj 

privateuint Max_Area = 10000; //กําหนดตัวแปร Max_Area 

privateuint Min_Area = 800;  //กําหนดตัวแปร Min_Area 

privateuint Area1 = 0;  //กําหนดตัวแปร Area1 

privateuint Area2 = 0;  //กําหนดตัวแปร Area2 

privatedouble MemlengthLine = 0; //กําหนดตัวแปร MemlengthLine 

privatedouble AreaPERWidth = 0; //กําหนดตัวแปร AreaPERWidth 

privatedouble ValTurn = 0;  //กําหนดตัวแปร ValTurn 

เรียกใช Library ของ Visual C# 

เรียกใช Library ของ OpenCV Sharp 
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privatedouble r1 = 0, g1 = 0, b1 = 0; //กําหนดตัวแปร r1, g1, b1 

privatedouble ra = 0, ga = 0, ba = 0; //กําหนดตัวแปร ra, ga, ba 

privatedouble rc, gc, bc; //กําหนดตัวแปร rc, gc, bc 

public Form1() 

        { 

            InitializeComponent(); 

        } 

 

privatevoid From_Load(object sender, EventArgs e) //กําหนดการทํางานเมื่อโหลดโปรแกรมขึ้นมา 

        { 

// set default size mode of picture box 

            pictureBox1.SizeMode = PictureBoxSizeMode.StretchImage; //ตั้งคาโหมดรูปภาพใน 

picturebox 

this.MaximizeBox = false; //ตัง้คา maximize ของฟอรมเปน false 

            img = newIplImage(640, 480, BitDepth.U8, 3); //กําหนดการทํางานของตัวแปร img 

            img1 = newIplImage(img.Size, BitDepth.U8, 3); //กําหนดการทํางานของตัวแปร img1 

            segment = newIplImage(img.Size, BitDepth.U8, 1); //กําหนดการทํางานของตัวแปร segment 

            imgLabel = newIplImage(img.Size, BitDepth.F32, 1); //กําหนดการทํางานของตัวแปร imgLabel 

        } 

 

privatevoid StartCam_Click(object sender, EventArgs e)//กําหนดการทํางานเมื่อกดปุม StartCam 

        { 

try 

            { 

                capture = CvCapture.FromCamera(1); //รับภาพจากกลองเก็บไวที่ตัวแปร capture 

                StartCam.Enabled = false;//กลองเร่ิมทํางาน 

                timer3.Start(); //เร่ิมการทํางานของ timer3 

            } 

catch 

            { 

MessageBox.Show("Error", "No cameras found", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error); //

แสดงกลองขอความ error กรณีไมไดเชื่อมตอกลอง 

            } 

        } 

 

privatevoid Carlibrate_Click(object sender, EventArgs e)//กําหนดการทํางานเมื่อกดปุม Carlibrate 
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        { 

            Carlibrate.Enabled = false;//ปุม Carlibrate ไมสามารถใชงานได 

            rc = ra;//กําหนดตัวแปร rc=ra 

            gc = ga; //กําหนดตัวแปร gc=ga 

            bc = ba; //กําหนดตัวแปร bc=ba 

            timer3.Stop(); //หยุดการทํางานของ timer3 

        } 

 

privatevoid Start_Click(object sender, EventArgs e)//กําหนดการทํางานเมื่อกดปุม Start 

        { 

try 

            { 

                capture = CvCapture.FromCamera(1); //รับภาพจากกลองเก็บไวที่ตัวแปร capture 

                Start.Enabled = false; //ไมอนุญาตใหใชปุม Start 

                Stop.Enabled = true;//อนุญาตใหใชปุม Stop 

                timer1.Start(); //เร่ิมการทํางานของ timer1 

                timer2.Start(); //เร่ิมการทํางานของ timer2 

                serialPort1.Open(); //เร่ิมการทํางานของ SerialPort1 

            } 

catch 

            { 

MessageBox.Show("Error", "No cameras found", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error); //

แสดงกลองขอความ error กรณีไมไดเชื่อมตอกลอง 

            } 

        } 

 

privatevoid From_Close(object sender, FormClosingEventArgs e) //กําหนดการทํางานเมื่อปดโปรแกรม 

        { 

            timer1.Stop();//หยุดการทํางานของ timer1 

            timer2.Stop(); //หยุดการทํางานของ timer2 

            timer3.Stop(); //หยุดการทํางานของ timer3 

        } 

 

privatevoid timer1_Tick(object sender, EventArgs e) //กําหนดการทํางานเมื่อ timer1 ทํางาน 

        { 

            img1 = capture.RetrieveFrame();//ตัวแปร img1 เก็บคาจากตัวแปร capture ทีละหนึ่งเฟรม 
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if (img1.CvPtr != null)//กําหนดเงื่อนไขเช็คคา img1 เมื่อเขาฟงกชัน CvPtr ไมเทากับ null 

            {  

Cv.Smooth(img1, img, SmoothType.Gaussian, 3);//นําตัวแปร img1 มาขจดัสัญญาณรบกวนในภาพ แลวเก็บ

คาไวในตัวแปร img 

for (int y = 0; y < img.Height; y++) //กําหนดตัวแปร y เช็คคาในแนวตั้งของภาพทีละหลักไปเร่ือยๆ  

for (int x = 0; x < img.Width; x++)//กําหนดตัวแปร x เช็คคาในแนวนอนของภาพทีละแถวไปเร่ือยๆ 

                    { 

CvScalar c = img[y, x];//กําหนดตัวแปร c แสดงคาตัวแปร img 

double b = ((double)c.Val0) / 255.0; //กําหนดตัวแปร b แทนสีนํ้าเงินมีคา 0-255 

double g = ((double)c.Val1) / 255.0; //กําหนดตัวแปร g แทนสีเขียวมีคา 0-255 

double r = ((double)c.Val2) / 255.0;//กําหนดตัวแปร r แทนสีแดงมีคา 0-255 

if ((r > 0.34 + b) && (r > 0.34 + g))//กําหนดเงื่อนไขเช็คคา b,g,r 

//if (((r > ra - 0.2) && (r < ra + 0.2)) && ((g > ga - 0.2) && (g < ga + 0.2)) && ((b > ba - 0.2) && (b < ba 

+ 0.2)))//กําหนดเงื่อนไขเช็คคา b,g,r สามารถสลับใชไดกับเงื่อนไขบน 

                        { 

                            img[y, x] = newCvColor//เปลี่ยนแปลงคาสีของ img ใหม 

                            { 

                                B = 255, //ใหสีน้ําเงินมีคา 255 

                                G = 255, //ใหสีเขียวมีคา 255 

                                R = 255, //ใหสีแดงมีคา 255 

                            }; 

                        } 

else 

                        { 

                            img[y, x] = newCvColor//เปลี่ยนแปลงคาสีของ img ใหม 

                            { 

                                B = 0, //ใหสีน้ําเงินมีคา 0 

                                G = 0, //ใหสีเขียวมีคา 0 

                                R = 0, //ใหสีแดงมีคา 0 

                            }; 

                        } 

                    } 

Cv.CvtColor(img, segment, ColorConversion.BgrToGray); //แปลงคาสีในตัวแปร img เปนสีขาวดํา แลวเก็บ

คาในตัวแปร segment 

IplImage tmpImg = segment.Clone(); //คัดลอกคาตัวแปร segment เก็บไวในตัวแปร tmpImg 
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IplImage dstImgOpening = segment.Clone(); //คัดลอกคาตัวแปร segment เก็บไวในตัวแปร

dstImgOpening 

IplConvKernel element = Cv.CreateStructuringElementEx(3, 3, 1, 1, ElementShape.Rect, null); //ใช

ฟงกชัน IplConvKernel สรางสี่เหลี่ยมลอมรอบพื้นทีส่ีขาว 

Cv.MorphologyEx(segment, dstImgOpening, tmpImg, element, MorphologyOperation.Open, 1); //ใช

ฟงกชัน Morphology เพ่ือปรับขอบรูปสี่เหลี่ยมใหเรียบ 

CvBlobs blobs = newCvBlobs(); //สรางตัวแปร blobs เพ่ือเก็บคาแบบ Blobs 

uint result = blobs.Label(dstImgOpening, imgLabel); //กําหนดตัวแปร result เพ่ือเก็บคาตัวแปร blobs ซึ่ง

ไดจากการใชฟงกชัน Label กับตัวแปร dstImgOpening กับ imgLabel 

                tmpImg.ReleaseData(); //ลบขอมลูของ tmpImg 

   dstImgOpening.ReleaseData(); //ลบขอมลูของ dstImgOpening 

                blobs.FilterByArea(Min_Area, Max_Area); //นําคาตัวแปร blobs มาประมวลผลโดยฟงกชัน 

FilterByArea แลวเก็บคาที่ตัวแปร Min_Area และ Max_Area 

int turn = 0; //สรางตัวแปร turn=0 

Cv.CvtColor(segment, img, ColorConversion.GrayToBgr); //ใชฟงกชัน CvtColor แปลงคาสีข่องตัวแปร 

segment เปน B,G,R แลวเก็บคาที่ตัวแปร img 

          CntObj = blobs.Count; // 

double x1 = 0, y1 = 0, x2 = 0, y2 = 0; //สรางตัวแปร x1,y1,x2,y2 

double lengthLine = 0; //สรางตัวแปร lengthLine 

foreach (var item in blobs) 

                { 

CvBlob b = item.Value; //สรางตัวแปร b เก็บคา item 

                    Area1 = b.Area; //ใชฟงกชัน Area กับตัวแปร b แลวเก็บคาที่ Area1 

                    ValTurn = b.Centroid.X; //ใชฟงกชัน Centroid เช็คคาในแกน X กับตัวแปร b แลวเก็บคาใน

ตัวแปร ValTurn 

if (item.Value.Centroid.X > 500) //กําหนดเงื่อนไขเช็คคา item ในแกน X วามากกวา 500 หรือไม 

                        turn = 1; //ใหตัวแปร turn=1 

elseif (item.Value.Centroid.X < 140 && item.Value.Centroid.X >= 0) //กําหนดเงื่อนไขเช็คคา item ใน

แกน X วานอยกวา 140 และมากกวาหรือเทากับ 0 หรือไม 

                        turn = 2; //ใหตัวแปร turn=2 

else 

                        turn = 0;//ใหตัวแปร turn=0 

CvBlobLib.CentralMoments(b, imgLabel); //ใชฟงกชัน CentralMoments กับตัวแปร b แลวเก็บคาใน 

imgLabel 

double angle = CvBlobLib.Angle(b); //ใชฟงกชัน Angle กับตัวแปร b แลวเก็บคาใน angle 
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                    lengthLine = Math.Max(b.MaxX - b.MinX, b.MaxY - b.MinY) / 2.0; //คํานวณคาใน

แนวแกน X,Y แลวเก็บคาในตัวแปร lengthLine 

                    x1 = b.Centroid.X - lengthLine * Math.Cos(angle); 

                    y1 = b.Centroid.Y - lengthLine * Math.Sin(angle); 

                    x2 = b.Centroid.X + lengthLine * Math.Cos(angle); 

                    y2 = b.Centroid.Y + lengthLine * Math.Sin(angle); 

                    x1 = x2 - x1; //ให x1=x2-x1 

                    y1 = y2 - y1; //ให y1=y2-y1 

                    lengthLine = Math.Sqrt(Math.Pow(x1, 2.0) + Math.Pow(y1, 2.0)); //นําคา x1,y1 มา

คํานวณแลวเก็บคาในตัวแปร lengthLine 

                } 

if (bitmap == null) //กําหนดเงื่อนไขเช็คคา bitmap=null 

                    bitmap = img1.ToBitmap(); //แปลงคา img1 ใหเปนภาพแบบ Bitmap แลวเก็บคาใน bitmap 

                blobs.RenderBlobs(imgLabel, img1, img); //ใชฟงกชัน RenderBlobs กับตัวแปร imgLabel, 

img1, img 

                blobs.Release(); //ลบขอมลูตัวแปร blobs 

 

if (CntObj == 1) //กําหนดเงื่อนไขเชค็คา CntObj=1 

                { 

BitmapConverter.ToBitmap(img, bitmap); //แปลงคา img ใหเปนภาพแบบ Bitmap แลวเก็บคาใน bitmap 

if (Start.Enabled == false&& Analyze.Enabled == false) //กําหนดเงื่อนไขเช็คคาปุม Start และ Analyze 

                    { 

                        Area2 = Area1; //กําหนด Area2=Area1 

                        MemlengthLine = lengthLine; //กําหนด MemlengthLine=lengthLine 

if (Area2 < 10000) //กําหนดเงื่อนไขเช็คคา Area2<10000 

                        { 

                            Min_Area = 0; //กําหนด Min_Area=0 

                        } 

else 

                        { 

                            Min_Area = Area2 - 10000; //กําหนด Min_Area=Area2-10000 

                        } 

                        Max_Area = Area2 + 10000; //กําหนด Max_Area=Area2+10000 

                        Analyze.Enabled = true; //อนุญาตใหใชงานปุม Analyze ได 

                        AreaPERWidth = Area2 / MemlengthLine; //กําหนด AreaPERWidth เทากับ Area2 

หารดวย MemlengthLine 

การคํานวณคา x1,y1,x2,y2 
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                    } 

                } 

else 

                { 

BitmapConverter.ToBitmap(img1, bitmap);//แปลงคา img1 ใหเปนภาพแบบ Bitmap แลวเก็บคาใน bitmap 

                } 

if (CntObj == 1 && (MemlengthLine - 100) < lengthLine && (MemlengthLine + 100) > lengthLine) 

//กําหนดเงื่อนไขเช็คคา CntObj , MemlengthLine , lengthLine 

                { 

if (turn == 1) //กําหนดเงื่อนไขเช็คคา turn=1 

                        textBox1.Text = "L"; //textbox1 แสดงคา L 

elseif (turn == 2) //กําหนดเง่ือนไขเชค็คา turn=2 

                        textBox1.Text = "R"; //textbox1 แสดงคา R 

else 

                        textBox1.Text = "S"; //textbox1 แสดงคา S 

 

if (Area1 > Area2 && Area2 > 0) //กําหนดเงื่อนไขเช็คคา Area1>Area2 และArea>0 

                    { 

                        textBox2.Text = "B"; //textbox2 แสดงคา B 

                    } 

else 

                    { 

                        textBox2.Text = "F"; //textbox2 แสดงคา F 

                    } 

                } 

else 

                { 

                    textBox1.Text = "S"; //textbox1 แสดงคา S 

                    textBox2.Text = "S"; //textbox2 แสดงคา S 

                } 

                pictureBox1.Image = (Bitmap)bitmap; //แสดงภาพใน picturebox1 

            } 

        } 

 

privatevoid Stop_Click(object sender, EventArgs e) //กําหนดการทํางานเมื่อกดปุม Stop 

        { 
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            Stop.Enabled = false; //ไมอนุญาตใหใชปุม Stop 

            Start.Enabled = true; //อนุญาตใหใชปุม Start 

            StartCam.Enabled = true; //อนญุาตใหใชปุม StartCam 

            Carlibrate.Enabled = true; //อนญุาตใหใชปุม Carlibrate 

            Analyze.Enabled = true; //อนญุาตใหใชปุม Analyze 

            timer1.Stop(); //หยุดการทํางานของ timer1 

            timer2.Stop(); //หยุดการทํางานของ timer2  

            timer3.Stop();//หยุดการทํางานของ timer3 

if (serialPort1.IsOpen) //กําหนดเงื่อนไขเช็คคา serialPort1 

            { 

                serialPort1.Close(); //ปดการสงขอมลูผาน serialPort1 

            } 

        } 

 

privatevoid timer2_Tick(object sender, EventArgs e)//กําหนดการทํางานเม่ือ timer2 ทํางาน 

        { 

string rx1 = textBox1.Text;//สรางตัวแปร rx1 เก็บคาใน textbox1 

string rx2 = textBox2.Text; //สรางตัวแปร rx2 เก็บคาใน textbox2 

            textBox3.Text = rx1 + rx2; //นํา rx1+rx2 แลวแสดงใน textbox3 

 

if (textBox3.Text == "LF") //กําหนดเงื่อนไขเช็คคาใน textbox3=LF 

            { 

                textBox4.Text = "A"; //กําหนด textbox4 แสดงคา A 

            } 

elseif (textBox3.Text == "LB") //กําหนดเงื่อนไขเช็คคาใน textbox3=LB 

            { 

                textBox4.Text = "B"; //กําหนด textbox4 แสดงคา B 

            } 

elseif (textBox3.Text == "RF") //กําหนดเงื่อนไขเช็คคาใน textbox3=RF 

            { 

                textBox4.Text = "C"; //กําหนด textbox4 แสดงคา C 

            } 

elseif (textBox3.Text == "RB") //กําหนดเงื่อนไขเช็คคาใน textbox3=RB 

            { 

                textBox4.Text = "D"; //กําหนด textbox4 แสดงคา D 

            } 
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elseif (textBox3.Text == "LS") //กําหนดเงื่อนไขเช็คคาใน textbox3=LS 

            { 

                textBox4.Text = "E"; //กําหนด textbox4 แสดงคา E 

            } 

elseif (textBox3.Text == "RS") //กําหนดเงื่อนไขเช็คคาใน textbox3=RS 

            { 

                textBox4.Text = "F"; //กําหนด textbox4 แสดงคา F 

            } 

elseif (textBox3.Text == "SF") //กําหนดเงื่อนไขเช็คคาใน textbox3=SF 

            { 

                textBox4.Text = "G"; //กําหนด textbox4 แสดงคา G 

            } 

elseif (textBox3.Text == "SB") //กําหนดเงื่อนไขเช็คคาใน textbox3=SB 

            { 

                textBox4.Text = "H"; //กําหนด textbox4 แสดงคา H 

            } 

elseif (textBox3.Text == "SS") //กําหนดเงื่อนไขเช็คคาใน textbox3=SS 

            { 

                textBox4.Text = "I"; //กําหนด textbox4 แสดงคา I 

            } 

else 

            { 

                textBox4.Text = "S"; //กําหนด textbox4 แสดงคา S 

            } 

 

if (serialPort1.IsOpen) //กําหนดเงื่อนไขเช็คคา serialPort1 

            { 

                serialPort1.Write(textBox4.Text.ToString() + "\n\r");//นําคาที่แสดงใน textbox4 แปลงเปน

ขอมลู string แลวสงออกทาง serialPort1 

            } 

        } 

 

privatevoid timer3_Tick(object sender, EventArgs e)//กําหนดการทํางานเม่ือ timer3 ทํางาน 

        { 

            img1 = capture.RetrieveFrame(); //ตัวแปร img1 เก็บคาจากตัวแปร capture ทีละหนึ่งเฟรม 

            r1 = 0;//กําหนด r1=0 
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            g1 = 0;//กําหนด g1=0 

            b1 = 0;//กําหนด b1=0 

if (img1.CvPtr != null) //กําหนดเงื่อนไขเช็คคา img1 เม่ือเขาฟงกชัน CvPtr ไมเทากับ null 

            { 

Cv.Smooth(img1, img, SmoothType.Gaussian, 3); //นําตัวแปร img1 มาขจดัสญัญาณรบกวนในภาพ แลว

เก็บคาไวในตัวแปร img 

for (int y = img.Height / 3; y < img.Height * 2 / 3; y++) //กําหนดตัวแปร y=จํานวนพิกเซลแนวตั้งของภาพ

แบงเปนสามสวน แลวเช็คคาทีส่วนกึ่งกลางของภาพ 

for (int x = img.Width / 3; x < img.Width * 2 / 3; x++) //กําหนดตัวแปร x=จํานวนพิกเซลแนวนอนของภาพ

แบงเปนสามสวน แลวเช็คคาทีส่วนกึ่งกลางของภาพ 

                    { 

CvScalar c = img[y, x];//กําหนดตัวแปร c แสดงคาตัวแปร img 

double b = ((double)c.Val0) / 255.0;//กําหนดตัวแปร b แทนสีนํ้าเงินมีคา 0-255 

double g = ((double)c.Val1) / 255.0;//กําหนดตัวแปร g แทนสีเขียวมีคา 0-255 

double r = ((double)c.Val2) / 255.0;//กําหนดตัวแปร r แทนสีแดงมีคา 0-255 

                        r1 = r1 + r; //กําหนด r1=r1+r 

                        g1 = g1 + g; //กําหนด g1=g1+g 

                        b1 = b1 + b; //กําหนด b1=b1+b 

                    } 

            } 

            ra = r1 * 9 / (img.Width * img.Height); //กําหนด ra=r1คูณดวย9 แลวหารดวยความกวางคูณกับ

ความยาวของภาพ 

            ga = g1 * 9 / (img.Width * img.Height);//กําหนด ga=g1คูณดวย9 แลวหารดวยความกวางคูณกับ

ความยาวของภาพ 

            ba = b1 * 9 / (img.Width * img.Height);//กําหนด ba=b1คูณดวย9 แลวหารดวยความกวางคูณกับ

ความยาวของภาพ 

            textBox6.Text = ra.ToString("0.00"); //แปลงคา ra เปน string แลวแสดงใน textbox6 

            bitmap = img.ToBitmap();//แปลงคา img ใหเปนภาพแบบ Bitmap แลวเก็บคาใน bitmap 

            pictureBox1.Image = (Bitmap)bitmap; //แสดงภาพใน picturebox1 

        } 

privatevoid Analyze_Click(object sender, EventArgs e)//กําหนดการทํางานเมื่อกดปุม Analyze 

        { 

            Analyze.Enabled = false; //ไมอนุญาตใหใชปุม Analyze 

        } 

    } 

} 
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ชุดคําสั่งที่ใชรับคาจากการประมวลผลภาพและขับมอเตอร 
 

#include <16f877.h>   //กําหนดใช library สําหรับ PIC16F877 

#fuses HS,NOLVP,NOWDT,NOPROTECT //ใหไอซีทํางานความเร็วสูง,ไมโปรแกรมแรงดันต่ํา,ไมมี

watchdog timer,ปองกันโคด 

#use delay (clock = 20M)   //Crystal = 20MHz  

#use rs232(baud=9600,xmit=PIN_C6,rcv=PIN_C7) //ตั้งคาPIC ให baud rate = 9600, ขา C6 เปนขาสง

ขอมลู, ขา C7 เปนขารับขอมูล 

char temp;    //ประกาศตัวแปร temp ชนิด char   

 

#INT_RDA 

voidIntRDA_isr()    //กําหนดการทํางานให Interrupt 

{ 

temp=getc();    //เช็คขอมลูที่เก็บไวโดยตัวแปร temp ที่สงมาทีละตัวอักษร 

} 

 

void main()    //กําหนดการทํางานของฟงกชันหลัก 

{ 

int16 du=300;        //กําหนดตัวแปร du = 500 ชนิด int16 

set_tris_b(0b00000000);            //set port B to output 

enable_interrupts(GLOBAL);  //เปดใชงานฟงกชัน interrupt 

enable_interrupts(INT_RDA);       //interrupts check data received from rs232 

 

   setup_ccp1(CCP_PWM);                        //เปดใชงานฟงกชัน pwmที่ขา ccp1 

   setup_timer_2(T2_DIV_BY_16,255,1);      //ตั้งคา timer2 

   set_timer2(0);           //ให timer2 เร่ิมนับจากศูนย 

du=du+100;                           //ให du เพ่ิมคาทีละ 100 

   set_pwm1_duty(du);                  //ตั้งคา duty cycle เทากับ du 

delay_ms(200);       //หนวงเวลา 200 ms 

 

while(true)    //วนลูปเช็คขอมูลไปเร่ือยๆ 

   { 

while(temp=='A')   //ถา ตัวแปร temp = A 

      { 

output_b(0x06);   //รถเข็นเลี้ยวซาย 
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delay_ms(600);   //หนวงเวลา 600 ms 

output_b(0x05);   //ใหรถเข็นเดินหนา 

delay_ms(500);   //หนวงเวลา 500 ms 

      } 

 

while(temp=='B')   //ถา ตัวแปร temp = B 

      { 

output_b(0x06);   //ใหรถเข็นเลีย้วซาย 

delay_ms(600);   //หนวงเวลา 600 ms 

output_b(0x0A);   //ใหรถเข็นถอยหลัง 

delay_ms(500);   //หนวงเวลา 500 ms 

      } 

 

while(temp=='C')   //ถา ตัวแปร temp = C 

      { 

output_b(0x09);   //รถเข็นเลี้ยวขวา 

delay_ms(600);   //หนวงเวลา 600 ms 

output_b(0x05);   //ใหรถเข็นเดินหนา 

delay_ms(500);   //หนวงเวลา 500 ms 

      } 

 

while(temp=='D')   //ถา ตัวแปร temp = D 

      { 

output_b(0x09);   //ใหรถเข็นเลีย้วขวา 

delay_ms(600);   //หนวงเวลา 600 ms 

output_b(0x0A);   //ใหรถเข็นถอยหลัง 

delay_ms(500);   //หนวงเวลา 500 ms 

      } 

 

while(temp=='E')   //ถา ตัวแปร temp = E 

      { 

output_b(0x06);   //ใหรถเข็นเลีย้วซาย 

      } 

 

while(temp=='F')   //ถา ตัวแปร temp = F 

      { 
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output_b(0x09);   //ใหรถเข็นเลีย้วขวา 

      } 

 

while(temp=='G')   //ถา ตัวแปร temp = G 

      { 

output_b(0x05);   //ใหรถเข็นเดินหนา 

      } 

 

while(temp=='H')   //ถา ตัวแปร temp = H 

      { 

output_b(0x0A);   //ใหรถเข็นถอยหลัง 

      } 

 

while(temp=='I')   //ถา ตัวแปร temp = I 

      { 

output_b(0x00);   //ใหรถเข็นหยุดนิ่ง 

      } 

   } 

} 
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ปริญญาเอก มจธ. สาขาวิศวกรรมไฟฟาและคอมพิวเตอร 2553 

ปริญญาโท มจธ. สาขาวิศวกรรมไฟฟา 2544 
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งบประมาณแผนดิน 
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 International conference: 
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