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บทคัดยอ 

 อุปกรณอิเล็กทรอนิกสเปนท่ีแพรหลายในปจจุบัน พรอมกับการพัฒนาคอมพิวเตอรและ
ซอฟแวรตางๆโดยท่ีเทคโนโลยีการมองเห็นและวิธีท่ีผูคนโตตอบกับอุปกรณไฟฟามีความกาวหนา
มากกวาท่ีผานมาจนปจจุบันโลกของเรามีเทคโนโลยีเกิดข้ึนมากมายและมีอิทธิพลกับมนุษยเปนอยาง
มาก เชนการอํานวย ความสะดวกตอการใชชีวิต เพื่อสนองความตองการของผูใชใหเกิดประโยชนใช
สอย ความเหมาะสม , ความสะดวก ใหตรงกับความตองการของแตละบุคคลเพิ่มและพัฒนาความ
สะดวกสบายในการใชชีวิตประจําวัน 

 โดยผูจัดทําเล็งเห็นถึงเทคโนโลยีท่ีมีอยู ในการพัฒนาซอฟตแวรและฮารดแวรจะชวยเพิ่ม
และแบงเบาภาระของผูใชไมวาจะเปนผูสูงอายุ เด็ก ผูมีปญหาทางกระดูกสันหลัง จึงชวยใหผูบุคคล
เหลานั้นไดรับประโยชน ความสะดวกจากเทคโนโลยีและปรับปรุงวิธีท่ีมนุษยมีปฏิสัมพันธกับอุปกรณ
อิเล็กทรอนิกส ไดมากย่ิงขึ้น โดยนําบอดรด Raspberry pi 3b+ มาประยุกตใชกับ Camera 

webcam ใชในการจับภาพและติดตามแถบสีโดยใชมอเตอรเพื่อขับเคล่ือน 
  โครงงานช้ินนี้พัฒนาขึ้น เพื่อผูใชไมวาจะเปนผูสูงอายุ เด็ก ผูมีปญหาทางกระดูกสันหลัง จึง
ชวยใหผูบุคคลเหลานั้นไดรับประโยชน ความสะดวกจากเทคโนโลยีและปรับปรุงวิธีท่ีมนุษยมี
ปฏิสัมพันธกับอุปกรณอิเล็กทรอนิกส ไดมากย่ิงขึ้น 

 

 
 

 

คําสําคัญ : รถขนสัมภาระ , ขับเคล่ือนอัตโนมัติ 
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CAR BAGGAGE AUTOMATIC TRACK 

 

Jakkair bootama , Korn Amnuayponwiwat 

 

Technology Electronic, Faculty of Industrial Technology, SSRU 

 

ABSTRACT 

 Electronic devices are ubiquitous today. Along with the development of 

computers and software in the vision technology and the way people interact with 

electrical equipment have progressed over the past until today's world of technology, 

we have come up with numerous and influential. man is very much like the amenities 

of life. To meet the needs of the user to the appropriate functionality, ease to meet 

your individual needs and enhance convenience in everyday use. 

 By envisaging an made the existing technology in the development of 

software and hardware to help boost and burden of users whether they are elderly. 

Children who have a spinal problem, thus allowing those persons who receive 

benefits from the technology and improve how humans interact with electronic 

devices even more by bringing the Raspberry bodot pi 3b + applied webcam Camera 

used to capture and insert the motor for propulsion. 

 This project is developed for users, whether they are elderly. Children who 

have a spinal problem, thus allowing those persons who receive benefits from the 

technology and improve how humans interact with more electronic devices. 

 

 

 

Keyword: Car Baggage , Automatic drive 
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บทนํา 

 ผูจัดทําเล็งเห็นถึงเทคโนโลยีใน
ปจจุบันที่มีอยูและการพัฒนาซอฟตแวรและ
ฮารดแวรจะชวยเพิ่มและแบงเบาภาระของ
ผูใชไมวาจะเปนผูสูงอายุ เด็ก ผูมีปญหาทาง
กระดูกสันหลัง จึงชวยใหผูบุคคลเหลานั้น
ไดรับประโยชนและความสะดวกจา
เทคโนโลยีและปรับปรุงวิธีท่ีมนุษยมี
ปฏิสัมพันธกับอุปกรณอิเล็กทรอนิกส ไดมาก
ยิ่งขึ้น                                                
 วัตถุประสงคของการวิจัย                              
1. ออกแบบและสรางรถขนสัมภาระขับเคล่ือ
อัตโนมัติ ท่ีมีพื้นท่ีใสของขนาด 40x40 

เซนติเมตร 

วิธีการวิจัย 

1. กําหนดรูปแบบการทํางานของรถ 

 1.1 กําหนดการทํางานของรถในครั้ง
นี้คือการออกแบบการ เดินขาง ซาย-ขวา 
ถอยหลังดวยการ ติดตามโดย  Track สี  ใน
ระยะการติดตามท่ีปลอดภัย  
2. ออกแบบโครงสรางของรถ 

 2.1 ตัวฐานรถมีความกวาง 45 ซม  
 ยาว 50 ซม มีฐานเอาไววางส่ิงของ และ
ประกอบไปดวยสวนตางๆ เชน กลองตรวจจับ
ภาพ , บอรด Raspberry pi 3b+ ประมวลผล 
,  มอเตอรขับเคล่ือน , 
 

3. สรางโครงสรางของฐานรถ   

ภาพที่ 1 โครงสรางของฐานรถ   
 

4. ออกแบบซอฟแวรของรถ (Software) 
 4.1. ขั้นตอนการทํางาน (Software) 
วงจรควบคุม ImageProcessing ของภาพได
เลือกใช Raspberry Pi 3 B+ ควบคูกับกลอง 
Web Cam โดยใชซอฟแวร Advanced IP 

Scanner ในการตรวจหา IP ของบอรด 
Raspberry และซอฟแวร VNC ในรีโมทเขา
ควบคุม Raspberry Pi เพื่อแสดงผลของการ
จับภาพ ซึ่งในซอฟแวรนัน้เปนฟรีแวร 
สามารถโหลดผาน Google ได 

Raspberry Pi 3 Model B+

WebCam

Motor Drive

L298N

Dc Gear motor 12 V

Transistor MJ295
Supply 12V 

9A
IC7805IC7805

 
 

ภาพที่ 2 Diagram software   
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4.2. การเขียน Code ของ โปรแกรม 

5.การทํางานในสวน (Hardware) 
 5.1 สวน Image ภาพ(Hardware) 
ใ ช บ อด ร ด  Raspberry Pi 3  B+ เ ป น ตั ว
ประมวลผลหลักและทําการอิเตอรเฟสกับ
ก ล อ ง  Webcam เ พื่ อ ทํ า หน า ท่ี ใ น ก าร
ตรวจจับภาพใหตัวรถนั้นเดินตาม 

 5.2 สวนประมวลผลและขับเคล่ือน 
(Hardware) การทํางานในสวนประมวลผล 
และขับเคล่ือน ประกอบดวย Raspberry Pi 

ควบคุม  Motor Drive Module L298N   

 5.3 การจายไฟและแปลงไฟเขา
บอรด (Hardware)การทํางานในสวนการ
จายไฟประกอบดวย Motor Drive Module 

L298N คอยควบคุมmotor   

 ใหหมุน และTransistor MJ2955 ทอนกําลัง
ไฟ IC 7805 เปน Regulator แปลงไฟ Motor 

2ตัว Power supply 12V เปนแหลงจาย  
ผลการวิจัย 

 ในการ วิ เคราะหข อมู ลจากการ
ทดลองและบันทึกผลของ รถใสของขับเคล่ือน
อัตโนมัติ โดยมีผลทดสอบ และบันทึกผลการ
ทํางานดังนี้ 
1. การทดสอบระยะการจับภาพ ระหวางผูใช
กับรถดวยวัตถุขนาดท่ีตางกันโดยทดสอบ
ระยะของการจับภาพ ระหวางผูใชกับรถ โดย 

ารวัดระยะทางในการจับเริ่มต้ังแต 1 เมตรถึง 
7 เมตร ดวยวัตถุขนาดท่ีตางกัน พบวาผลการ

ทดสอบระยะการจับภาพระหวางผูใชกับรถ
ดวยวัตถุขนาดแตกตาง โดยกําหนดขนาดท่ี
แตกตางกันไว 5 ขนาด คือ 5x5 ซม, 10x10 

ซม,15x15 ซม,20x20 
 

ภาพที่ 1 ตารางการทดสอบระยะการจับภาพ 
 

2. การทดสอบระยะเวลาการตรวจจับภาพ
ดวยขนาดวัตถุท่ีแตกตางกันเปนการทดสอบ
ระยะเวลาการตรวจจับโดยการวัดระยะทาง
ต้ังแต 1เมตรถึง 7เมตร ดวยขนาด วั ต ถุ ที
แตกตางกัน พบวาผลการทดสอบเวลาเฉลี่ยท่ี
จับภาพของวัตถุแตละขนาดมีระยะเวลาท่ี
เทาๆกันในแตละขนาดแตขนาดท่ีมีระยะเวลา
ในการจับภาพเฉล่ียท่ีคง ท่ี ท่ี สุดคือขนาด
15x15ซม.ไดระยะทางท่ีไกลสุด4เมตร เปน
ระยะทางท่ีเหมาะสมตามขอบเขตท่ีกําหนดไว 
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ภาพที่ 2 ตารางการทดสอบระยะเวลาการจับ
 ภาพ 

3. การทดสอบความเปล่ียนแปลงการใช
กระแสไฟของแหลงจาย 12V โดยการทดสอบ
วัดคากระแสไฟฟาของตัวแบตเตอรี่ตาม
ระยะเวลาท่ีรถขนสัมภาระอัตโนมัติทํางาน
ตามระยะเวลาท่ีกําหนด โดยกําหนดวัดทุก
ระยะเวลา 10 นาที พบวาผลการทดสอบ
ประสิทธิภาพของแบตเตอร่ีพบวาแบตเตอรี่
สามารถใชงานได 3 ช่ัวโมง  20 นาที ซึ่ง
ทดสอบดวยการทําการวิ่งไปเรื่อยๆ แลว
จากนั้นทําการวัดแรงดันตกครอมแบตทุกๆ 
10 นาที  จะเห็นไดวาคาแรงดันแบตลดลง
เรื่อยๆเนื่องจากมีการกินกระแสไฟฟา ทําให
ความสามารถในการจายกระแสลดลง จึง
สงผลตอคาแรงดันตกครอมของแบตลดลง
ตามไป 
 

ภาพที่ 3 ตารางวัดคากระแสไฟฟาของตัว
 แบตเตอรี่ 

สรุปและอภิปรายผล 

จากการศึกษาทดลองและบันทึกผลของรถใส
ของขับเคล่ือนอัตโนมัติสรุปผลได ดังนี้ 
1. ระยะการจับภาพระหวางผูใชกับรถดวย
วัตถุขนาดแตกตางกันเมื่อวัตถุมีขนาดใหญจะ
สามารถจับภาพไดไกลขึ้น เมื่อระยะใกลจะทํา
ใหการจับภาพไมนิ่งเนื่องจากพื้นผิววัตถุมี
ขนาดใหญทําใหจับภาพไดกวาง ตางจากวัตถุ
ท่ีมีขนาดเล็กจับภาพไดในระยะใกลและมี
ความนิ่งมากกวาวัตถุขนาดใหญแตไดระยะท่ี
ไมไกล  
2. เวลาเฉล่ียในการใชตรวจจับภาพตาม
ระยะทางและขนาดของวัตถุ ท่ีใช ในการ
ตรวจจับเวลาโดยเฉล่ียจะไมตางกันถึงแมวา
ขนาดวัตถุท่ีใชในการทดลองจะแตกตางกัน  
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3. การทดสอบประสิทธิภาพของแบตเตอรี่  
จะเห็นไดวาคาแรงดันแบตลดลงเรื่ อยๆ
เนื่ อ งจาก มีการกินกระแสไฟฟา  ทํ า ให
ความสามารถในการจายกระแสลดลง จึง
สงผลตอคาแรงดันตกครอมของแบตลดลง
ตามไปทําใหใชงานได 3 ช่ัวโมง  20 นาที 

 

 

 
 

 

 

 

ภาพที่ 3 ตัวอยางตัวรถ 

 

ขอเสนอแนะ 
 สําหรับการทํางานของรถขสัมภาระ
อัตโนมัตินั้นผูใชงานสามารถม่ันใจไดถึงระยะ
ความปลอดภัยของตัวรถและผูใช  
1. เพิ่มประสิทธิภาพในการจับภาพควร
เปล่ียนตัวกลองท่ีมีความละเอียดสูง 
2. เปล่ียมอเตอรท่ีมีรอบบิดสูงขึ้นเพื่อใหได
การเคล่ือนท่ีท่ีเร็วขึ้นขึ้นอยูกับการใชงาน 
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( 13 ธันวาคม 2561 ) 
[2] “ ก า ร ใ ช ง า น ก ล อ ง  Webcam กั บ 
Raspberry Pi 3 B+” 
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webcam 

( 13 ธันวาคม 2561 ) 
[3] “ ก า ร ใ ช ง า น  Motor Drive Module 

l298n กับ Motor gear  และ Raspberry Pi 
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https://maker.pro/raspberry-

pi/tutorial/how-to-control-a-dc-motor-

with-an-l298-controller-and-raspberry-

pi 
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[4] “การวัดขา Transistor MJ2955 ” 

https://www.tiggersound.com/webboa

rd/index.php?topic=8410.0 
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[5] “ก า ร ใ ช ง า น  IC Voltage Regulator 
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/2/%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8

%B2%E0%B8%81%E0%B8%AB%E0%B

8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%

B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0

%B8%B5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E

0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%9B%

E0%B8%A5%E0%B8%87%E0%B9%84

%E0%B8%9F-12v-to-5v 

( 13 ธันวาคม 2561 ) 
[6] “การใชงาน Python บน Raspberry Pi 

3 B+ ” 

https://www.youtube.com/watch?v=p

eEEpBZ2Qi0 

https://www.youtube.com/watch?v=7

0In6uqhgSw 

( 13 ธันวาคม 2561 ) 
[7] “การเขียนโปรแกรม Python เพื่อใชงาน
กลอง Webcam เบ้ืองตน” 

https://learninginventions.org/?page_i

d=1163 

( 13 ธันวาคม 2561 ) 
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