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บทคัดยอ 
 งานวิจัยน้ีเปนการออกแบบและสรางระบบหุนยนตเคลื่อนที่ได 
โดยใชคอมพิวเตอรแบบพกพา (Palm-size PC) ที่มีระบบปฏิบัติการ
วินโดวสซีอี เปนหัวใจสําคัญในการประมวลผลและควบคุม ระบบน้ี
สามารถแบงการทํางานไดเปน 3 โหมด โหมดแรกเปนโหมดการสั่งงาน
ใหหุนยนตเคลื่อนที่ตามที่ผูใชกําหนดไวลวงหนาผานทางหนาจอ สวน
โหมดที่ใชเซ็นเซอรแสงนั้นไดรับการพัฒนาเพื่อทําใหหุนยนตสามารถ
เคลื่อนที่ตามเสนทางที่จัดทําไว และโหมดสุดทายใชเซ็นเซอรอุลตรา  
โซนิคเพื่อชวยใหหุนยนตสามารถหลบหลีกส่ิงกีดขวางได  
 
Abstract 
 This research presents the design and development of a 
mobile robot system using a Palm-size PC under the Windows 
CE. This system consists of three operational modes. The first 
mode allows the user to customize robot commands via the touch 
screen. In the line-tracking mode, the robot can follow the 
predefined line by using information from the light sensors. 
Finally, the third mode utilizes data from the ultrasonic sensors to 
assist the robot in obstacle avoidance. 
 
1. บทนํา 
 เน่ืองจากในปจจุบันความตองการใชคอมพิวเตอรแบบพกพากําลัง
ได รับความนิยมมากขึ้น แต ผู ใช ส วนใหญยังมองประโยชน ของ
คอมพิวเตอร แบบพกพาไปในทางที่ ใช เป นอุปกรณชวยบันทึก
(Organizer) หรือใชเพื่อความบันเทิงเปนสวนใหญ ทั้งๆที่ขีด
ความสามารถของคอมพิวเตอรแบบพกพานั้นยังอาจนําไปประยุกตงาน

ดานอื่นๆอีก รวมทั้งใชเปนคอมพิวเตอรสําหรับตัวควบคุม (Controller) 
ได ซ่ึงสามารถชดเชยขอดอยของคอมพิวเตอรสําหรับตัวควบคุมที่ใชกัน
ในปจจุบันซ่ึงไดแก คอมพิวเตอรสวนบุคคล (Personal Computer) ซ่ึง
มีขนาดใหญทําให ชุดตัวควบคุมมีขนาดใหญ ตามไปด วย  ส วน          
ไมโครคอนโทรลเลอร (Microcontroller) น้ันมีขีดจํากัดในสวนของการ
ติดตอกับผูใช  (User Interface) ที่ไมสะดวกนักและโดยทั่วไปไมสามารถ
ทํางานร วมกันโดยใช ระบบเครือขายระดับสูงได  
       งานวิจัยน้ีจึงไดนําคอมพิวเตอรแบบพกพาที่มีประสิทธิภาพสูงกว า
ไมโครคอนโทรลเลอร ทั่วๆไปมาพัฒนาระบบหุนยนตเคลื่อนที่ได ซ่ึง
นอกจากระดับความเร็วของการประมวลผลที่สูงกวา และมีขนาดของ
หนวยความจําที่สามารถบรรจุโปรแกรมการทํางานสําหรับประมวลผลที่
มีขนาดใหญกวาแลว  การพัฒนาโปรแกรมการควบคุมหุ นยนตในส วน
ของการเชื่อมต อกับผู ใช ของคอมพิวเตอร แบบพกพายังทําไดสะดวก
กวาการพัฒนาโดยใชไมโครคอนโทรลเลอร  

 
2. สวนฮารดแวร  

ระบบหุนยนตเคลื่อนที่ไดน้ีแบงออกเปนสองสวนหลักคือสวนที่เปน
ฮารดแวรและซอฟทแวร สวนของฮารดแวรจะประกอบดวยตัวหุนยนต
และวงจรเชื่อมตอกับอุปกรณตางๆเชนมอเตอรและเซ็นเซอร และสวน
ซอฟทแวรจะเปนการพัฒนาโปรแกรมเพื่อประมวลผลขอมูลที่ไดจาก
ผูใชและเซ็นเซอรตางๆเพื่อใชควบคุมการทํางานของหุนยนต 
 
2.1 ตัวหุนยนต 
 ตัวหุนยนตจะมีลักษณะเปน 6 เหลี่ยมและประกอบดวย 3 ลอซ่ึง
เปนลอประเภทออมนิไดเร็กชั่นนอล (Omni directional wheel) [1] ที่มี
เสนผานศูนยกลาง 6 เซนติเมตร และใชแผนอลูมิเนียมสําหรับทําตัว



โครงสรางหุนยนตจึงทําใหหุนยนตมีนํ้าหนักไมมาก โดยโครงรางของ
หุนยนตและชุดหุนยนตสมบูรณแบบแสดงดังรูปที่ 1 และ 2 ตามลําดับ  
 

 
 

รูปที่ 1 โครงรางหุนยนตและตําแหนงของลอ 
 

 
 

รูปที่ 2 หุนยนตสมบูรณแบบ 
 

2.2. สวนวงจรแปลงสัญญาณระหวางสัญญาณแบบอนุกรมกับ 
       สัญญาณแบบขนาน 

สวนน้ีทําหนาที่แปลงสัญญาณที่มาจากคอมพิวเตอร แบบพกพาใน
รูปแบบสัญญาณอนุกรมใหเปนสัญญาณแบบขนานเพื่อที่จะใชเชื่อมตอ
กับอุปกรณตางๆเชน เซ็นเซอรแสง เซ็นเซอรอุลตราโซนิค และ สวนขับ
มอเตอร ซ่ึงแสดงไดดังรูปที่ 3 

 

 
 

รูปที่ 3 ภาพรวมการเชื่อมตอของระบบ 
 
 วงจรนี้ออกแบบตามมาตรฐานของ RS-232 โดยเปนการรับสง
ขอมูลแบบ null modem ซ่ึงเปนการรับสงขอมูลแบบไมมีการตรวจสอบ
ความพรอมของอุปกรณกอนที่จะรับสงขอมูลกัน (Handshaking) พอรต
อนุกรมของคอมพิวเตอร แบบพกพา น้ันจะมีขาสลับกันกับเคร่ือง
คอมพิวเตอรสวนบุคคล โดยขาที่สลับกันจะสลับกันเปนคูคือ RxD กับ 

TxD   CTR กับ RTS และ DTR กับ DSR [2] ของคอนเน็กเตอรแบบ 
DB-9 โดยสัญญาณจากคอมพิวเตอร แบบพกพาจะมีระดับแรงดัน 3V 
ถึง 12V จึงจําเปนตองตอผานไอซี ICL232 ซ่ึงเปนไอซีเพื่อแปลงระดับ
แรงดันสําหรับเชื่อมตอกับวงจรหลักอื่นๆซ่ึงใชระดับแรงดันแบบทีทีแอล
ขนาด 5 V นอกจากนี้สัญญาณที่ผานไอซี  ICL232 มาจะถูกสงไปยัง
ไอซีอีกตัวหน่ึงคือ 74HC244 ซ่ึงเปนไอซีบัฟเฟอร โดยไอซีตัวน้ีจะทํา
หนาที่ขยายกระแสใหกับขาสัญญาณและยังชวยปองกันความเสียหายที่
อาจเกิดกับคอมพิวเตอรแบบพกพาดวย [3] 
 สวนที่สําคัญที่สุดของวงจรนี้คือไอซีเบอร CDP6402 ซ่ึงเปนไอซี
ประเภท UART ทําหนาที่รับสงขอมูลแบบอะซิงโครนัส [4] โดยใชขา 
TxD และ RxD ในการเชื่อมตอ โดยขา TxD ใชเพื่อสงขอมูลไปยัง 
CDP6402 ผานทางขา TRO เม่ือ CDP6402 ไดรับสัญญาณจากขา 
TxD แลวจะทําการแปลงขอมูลใหกลายเปนแบบขนานแลวสงออกไปยัง
ขา RBR0-RBR7 โดยที่ขาเอาตพุตเหลานี้จะตอกับไอซีบัฟเฟอร 
74HC541 ไวเพื่อขยายกระแสและปองกันความเสียหายที่อาจเกิดกับ
ไอซี CDP6402 [3] ซ่ึงเอาตพุตที่ไดจะนําไปทําการขับมอเตอร เพื่อใช
ในการขับเคลื่อนหุนยนต 
 

 
 

รูปที่ 4 วงจรแปลงสัญญาณแบบอนุกรมกับสัญญาณแบบขนาน 
 
 สําหรับขา RxD น้ันใชเพื่อรับขอมูลไปยัง CDP6402 ผานทางขา 
RRI โดยทําการแปลงขอมูลที่ขา TBR0-TBR7 ใหกลายเปนแบบ
อนุกรมแลวสงออกไปยังขา RxD เพื่อติดตอกับคอมพิวเตอร แบบพกพา
โดยที่ขาอินพุตกอนที่จะสงมาใหกับขา TBR0-TBR7 จะตอกับไอซี
บัฟเฟอร 74HC541 [3] กอน 
 เน่ืองจากการรับสงขอมูลแบบอะซิงโครนัส ทั้งภาครับและสงน้ัน
ตองมีสัญญาณนาฬิกาที่มีความถี่เทากัน แตไอซี CDP6402 ไมมี
แหลงกําเนิดสัญญาณนาฬิกาในตัวเอง จึงตองใชสัญญาณนาฬิกาจาก
ภายนอกจึงใชไอซีเบอร 4060 รวมกับคริสตัลคา 2.4576 MHz ทําการ
สรางสัญญาณนาฬิกาเพื่อกําหนดอัตราในการรับสงขอมูลหรือบอดเรต 
ซ่ึงกําหนดใหใชที่ 9600 บิตตอวินาที 
 
 

คอมพิวเตอร 
แบบพกพา 

วงจรแปลงสัญญาณระหวางสัญญาณ 
แบบอนุกรมและขนาน 

เซ็นเซอรแสง เซ็นเซอรอุลตราโซนิค 

มอเตอร
สัญญาณแบบอนุกรม 

สัญญาณแบบขนาน 
สําหรับรบัคาจากเซ็นเซอร 

สัญญาณแบบขนาน 
สําหรับรบัคาจากเซ็นเซอร

สัญญาณแบบขนาน 
สําหรับควบคุมมอเตอร



2.3 สวนวงจรเซ็นเซอรแสง 
 เซ็นเซอรแสงอินฟราเรดประกอบไปดวยตัวสงแสงและตัวรับแสง  
โดยใชหลักการสงแสงออกไป แลวทําการตรวจสอบวาแสงสะทอนที่
ไดรับมีความเขมเทาไร แลวแปลงออกมาเปนคาทางตรรกศาสตร โดย
หากแสงที่สะทอนกลับมามีความเขมมาก ซ่ึงหมายถึงวาพื้นน้ันสามารถ
สะทอนแสงไดดีซ่ึงสวนใหญมักเปนสีขาวก็จะไดคาจากเซ็นเซอรเปน
ลอจิกหน่ึงและหากแสงที่สะทอนกลับมามีความเขมต่ําหรือกลาววาพื้น
น้ันสามารถดูดซับแสงไดดีก็จะไดคาจากเซ็นเซอรเปนลอจิกศูนย  
 เม่ือไดคาทางตรรกศาสตรที่เปน 0 หรือ 1 จากเซ็นเซอรมาแลวก็
จะนําคาที่ไดตอเขากับสวนรับคา ในระบบนี้ใชเซ็นเซอรแสง 3 ตัวตอ
เขากับสวนรับคาในบิตที่ 0 1 และ 2 เพื่อปอนคาเขาใหกับไอซี CDP 
6402 เพื่อแปลงคาใหอยูในรูปสัญญาณอนุกรมแลวสงใหกับ 
คอมพิวเตอรแบบพกพาทางพอรตอนุกรมเพื่อทําการประมวลผลตอไป 
 
2.4 สวนวงจรเซ็นเซอรอุลตราโซนิค 
 หลักการของการทํางานของวงจรอุลตราโซนิคซ่ึงแสดงดังรูปที่ 5
คือ มีการสงคลื่นเสียงออกไปดวยความถี่ประมาณ 40 กิโลเฮิรตซ จาก
ตัวสง หรือ Tx  โดยคลื่นอุลตราโซนิคน้ีจะถูกสรางจากตัวกําเนิดความถี่
หรือไอซีเบอร 556 จากนั้นคลื่นอุลตราโซนิคจะเดินทางไปในอากาศ
ดวยความเร็วเสียงประมาณ 330 เมตรตอวินาที จากนั้นเม่ือคลื่นอุลตรา
โซนิคกระทบกับวัตถุและสะทอนกลับมา คลื่นอุลตราโซนิคจะถูก
ตรวจจับที่อุปกรณตัวรับ หรือ Rx [5] สัญญาณที่ไดจะถูกประมวลผล
และปอนใหกับไอซี CDP 6402 เหมือนเชนที่กลาวแลวขางตน 

 

 
รูปที่ 5 วงจรเซ็นเซอรอุลตราโซนิค 

 
2.4 สวนวงจรขับมอเตอร 
 สวนวงจรขับมอเตอรแสดงดังรูปที่ 6 โดยสวนที่จําเปนมากสําหรับ
วงจรสวนน้ีคือไอซีเบอร L293D ซ่ึงเปนไอซีสําหรับขับมอเตอร [3] โดย

ไอซีหน่ึงตัวสามารถขับมอเตอรถึง 2 ตัว เพราะฉะนั้นระบบนี้จึงตองใช
ไอซีเบอรน้ี 2 ตัวเพื่อใชสําหรับควบคุมมอเตอร 3 ตัว  
 ส่ิงที่ตองปอนใหกับไอซีตัวน้ีมีสองสวนคือสวนควบคุมการเปด-ปด
มอเตอร และสวนควบคุมทิศทางการหมุนของมอเตอร ซ่ึงอาจเปนการ
หมุนทวนเข็มนาฬิกาหรือตามเข็มนาฬิกา โดยสวนควบคุมการเปด-ปด
มอเตอรจะอยูที่ขา 1 สําหรับมอเตอรตัวที่หน่ึง และขา 9 สําหรับ
มอเตอรตัวที่สอง และสวนควบคุมทิศทางจะอยูที่ขา 2 และ 7 สําหรับ
มอเตอรตัวที่หน่ึง และขา 10 และ 15 สําหรับมอเตอรตัวที่สอง  
 ส่ิงที่แตกตางระหวางไอซี L293D กับไอซีอื่นๆในวงจรคือนอกจาก
จะมีการตอแรงดันขนาด 5V เพื่อเลี้ยงไอซีใหทํางานแลว ยังตองมีการ
ตอแรงดัน 12V เขาที่ขา 8 ของวงจรอีกดวย โดยแรงดัน 12V น้ีจะเปน
แรงดันเพื่อใชขับใหมอเตอรทํางาน  

 
รูปที่ 6 วงจรสวนขับมอเตอร 

 
3. สวนซอฟทแวร 
 การพัฒนาการทํ า งานของระบบหุ นยนต เคลื่ อนที่ ไดบน
ระบบปฏิบัติการวินโดวสซีอี สามารถแบงออกเปนสามโหมดไดแก 
โหมดที่ใหหุนยนตทําตามคําส่ังที่ผูควบคุมกําหนดไวกอนลวงหนา 
โหมดที่ใชเซ็นเซอรแสงชวยทําใหหุนยนตเคลื่อนที่ตามเสนทางที่
กําหนดไว (Line Tracking) และโหมดที่ใชเซ็นเซอรอุลตราโซนิคเพื่อ
ชวยใหหุนยนตสามารถเคลื่อนที่หลบหลีกส่ิงกีดขวางได โดยผูใช
สามารถเลือกโหมดการทํางานไดจากตัวเลือกที่หนาจอแรกดังแสดงใน
รูปที่ 7 

 
 

รูปที่ 7 หนาจอสําหรับเลือกการทํางานและตั้งคา 



 นอกจากนี้ผูใชสามารถกําหนดคาอัตราบอด (Baud Rate) พาริตี้ 
(Parity) จํานวนบิตขอมูล (Data Bit) และจํานวนบิตหยุด (Stop Bit) ทํา
ใหสามารถนําระบบนี้ไปประยุกตใชงานกับวงจรอื่นๆไดอยางสะดวก [6] 
สําหรับระบบนี้กําหนดใหใช อัตราบอดเทากับ 9600 พาริตี้เทากับ null 
จํานวนบิตขอมูลเทากับ 8 และจํานวนบิตหยุดเทากับ 1 ซ่ึงกําหนดเปน 
คาเร่ิมตนอยูแลว เม่ือกําหนดคาตางๆเรียบรอยแลวจึงเลือกโหมดการ
ทํางานที่ตองการตอไป 
  
3.1 โหมดที่หุนยนตทําตามคําส่ังท่ีกําหนดไวกอนลวงหนา 
 โหมดนี้จะใชคาที่ตั้งตางๆจากฟอรมกอนหนาที่ผูใชไดทําการเลือก
เอาไว แลวทําการการเปดพอรตการสื่อสารเพื่อที่จะติดตอกับฮารดแวร 
[6] โดยโหมดนี้อนุญาตใหผูใชสามารถเลือกชุดคําสั่งของหุนยนตได
ลวงหนา โดยคําสั่งที่สามารถเลือกไดคือ เดินตรงไปขางหนา (Forward) 
เดินตรงถอยหลัง (Backward) เลี้ยวซาย (Turn Left)   เลี้ยวขวา (Turn 
Right) หมุนเปนวงกลมอยูกับที่ (Cycle) และหมุนครึ่งวงกลมอยูกับที่ 
(Half Cycle) โดยชุดคําสั่งจะใชตัวอักษรยอแทนและจะปรากฏในชอง
คําสั่งทุกครั้งที่ถูกเลือกเชน FR หมายถึงใหหุนยนตวิ่งตรงไปขางหนา
แลวเลี้ยวขวาเปนตน  
 

 
 

รูปที่ 8 หนาจอการทํางานโหมดที่ใหหุนยนตทําตามคําสั่งที่กําหนดไว 
 

 เม่ือทํางานคําสั่งใดไปแลวตัวอักษรนั้นก็จะหายไปและจะเลื่อนมา
ทํางานคําสั่งถัดไปตอ เปนเชนน้ีไปเร่ือยๆจนกระทั่งไมมีตัวอักษรใด
เหลืออยูแลวจึงจบการทํางาน หนาจอการทํางานของโหมดนี้แสดงดังรูป
ที่ 8 
 
3.2 โหมดที่ใชเซ็นเซอรแสง 
 การทํางานของโหมดนี้จะเปนการรับคาอินพุทเขามาจากเซ็นเซอร
แสงซ่ึงติดอยูบริเวณดานใตของตัวหุนยนตจํานวน 3 ตัวเพื่อทําการ
ตรวจสอบวาพื้นมีสีดําหรือขาว โดยกําหนดใหคาที่รับเขามาเปนอินพุท 
3 บิตแรกคือบิต 0 1 และ 2 ของขอมูลฝงรับ โดยคาที่รับเขามาจะมีคา
เปน 0 ก็ตอเม่ือเจอพื้นสีดํา และเปน 1 เม่ือเจอพื้นสีขาว โดยที่เลือกใช
พื้นเปนสีดํา และเสนทางเปนสีขาว ทั้งน้ีหากตองการตรวจสอบกลับกัน
ก็สามารถทําไดโดยเพียงแตเปลี่ยนแปลงโปรแกรมในสวนของการรับคา
เทานั้น หนาจอการทํางานของโหมดนี้แสดงดังรูปที่ 9 

 
 

รูปที่ 9 หนาจอการทํางานของโหมดที่ใชเซ็นเซอรแสง 
 
 การทํางานของโหมดนี้จะสนใจคาที่รับเขามา 3 บิตแรกเทานั้น 
จากนั้นก็จะหากรณีตางๆที่สามารถเกิดข้ึนไดทั้งหมด เชน เจอเสนตรง 
เจอแยกซาย เจอแยกขวา ไมเจอเสนใดๆเลย หรือเจอแยกเปนรูปตัวที 
เปนตน จากนั้นโปรแกรมก็จะควบคุมหุนยนตใหเคลื่อนที่สอดคลองกับ
เหตุการณน้ัน 
  
3.3 โหมดที่ใชเซ็นเซอรอุลตราโซนิค 
 โหมดนี้ทํางานในลักษณะที่คลายกับการทํางานในโหมดเคลื่อนที่
ตามเสนทางที่กําหนดไว เพราะมีการรับคาอินพุทเขามาและเขารหัสใน
ลักษณะเดียวกัน โดยโหมดน้ีจะทํางานในลักษณะที่ชวยทําใหหุนยนต
สามารถหลบหลีกส่ิงกีดขวางได กระบวนการประมวลผลวาหุนยนต
จะตองทําการหลบหลีกอยางไรจะข้ึนอยูกับขอมูลที่ไดจากเซ็นเซอร   
อุลตราโซนิค หนาจอการทํางานโหมดนี้แสดงดังรูปที่ 10 
 

 
 

รูปที่ 10 หนาจอการทํางานโหมดที่ใชเซ็นเซอรอุลตราโซนิค 
  
  เซ็นเซอรอุลตราโซนิคจะมีทั้งหมด 3 ตัวโดยจะตอเขากับบิตรับคา 
บิตที่ 3 4 และ 5 คาที่รับเขามาจะสามารถเปนได 3 กรณี คือ เจอส่ิงกีด
ขวางดานหนา (xx100xxx) เจอส่ิงกีดขวางดานหลังซาย (xx010xxx) 
และ เจอส่ิงกีดขวางดานหลังขวา (xx001xxx)  
 
 
 



4. ผลการทํางาน 
 หลังจากออกแบบ สรางวงจรเชื่อมตอตางๆ ตลอดจนพัฒนา
โปรแกรมการทํางานของระบบหุนยนต ก็ไดทําการทดสอบทั้งสวน
ฮารดแวรและสวนที่เปนซอฟทแวร  
 
4.1 ผลการทํางานสวนฮารดแวร 
 ในสวนวงจรที่เปนวงจรหลักในการแปลงสัญญาณจากสัญญาณ
อนุกรมเปนสัญญาณแบบขนาน และแปลงจากสัญญาณขนานกลับเปน
สัญญาณอนุกรมน้ันปรากฏวาทํางานไดดีมาก สามารถทําใหการ
แลกเปลี่ยนขอมูลระหวางคอมพิวเตอรแบบพกพากับสวนรับคาอินพุท 
และสวนที่เปนเอาทพุท ทํางานไดเปนอยางดี มีทดลองการรับคาโดย
การปอนโวลตเขาที่ขาอินพุทโดยตรงปรากฏวาคาที่คอมพิวเตอรแบบ
พกพารับเขามามีคาถูกตอง และมีความความหนวง (Delay) ไมเกิน 2 
วินาที ในสวนของการสงคาเอาทพุทออกจากคอมพิวเตอรแบบพกพา 
โดยการตอ LEDs เขาที่ขาเอาทพุททั้ง 8 บิต ปรากฏวาสามารถสงคา
ออกมาไดอยางถูกตองโดยไมมีความหนวง 
 ในสวนที่ นําวงจรหลักทดลองตอกับมอเตอรและส่ังงานผาน
โปรแกรมหรือส่ังงานโดยจายไฟโดยตรงปรากฏวาสามารถทํางานได
ตรงกับที่ส่ังงานและไมมีคาความหนวงเกิดข้ึน 
 สําหรับสวนที่นําวงจรหลักเชื่อมตอกับเซ็นเซอรแสงปรากฏวาการ
รับคาเขามาที่วงจรเกิดข้ึนไดทันทีที่มีการรับคา โดยแสดงผลการรับคา
ของวงจรหลักโดยการตอ LEDs ไวที่สวนรับคาอินพุทของวงจร ซ่ึง
ปรากฏวา LEDs ดังกลาวติดทันทีเม่ือหันเซ็นเซอรแสงลงเหนือพื้นสี
ขาว และดับทันทีเม่ือเม่ือหันเซ็นเซอรแสงลงเหนือพื้นสีดํา และคาที่
รับเขามาไดมีความเสถียรสภาพสูง ทําใหไมมีการกระพริบของ LEDs 
เกิดข้ึนระหวางการทดสอบ 
 สวนวงจรเซ็นเซอรอุลตราโซนิคซ่ึงออกแบบและสรางข้ึนมานั้น 
ปรากฏวาในการรับคาของเซ็นเซอรอุลตราโซนิคเองจะมีความหนวง 
เล็กนอย ผลมาจากการทํางานของเซ็นเซอรของชนิดน้ีเอง และเม่ือนํา
วงจรเซ็นเซอรอุลตราโซนิคที่ไดมาตอรวมเขากับวงจรหลักโดยตอสวนที่
แสดงผลของวงจรเซ็นเซอรอุลตราโซนิคเขากับสวนที่รับคาอินพุทของ
วงจรหลักและตอ LEDs ไวที่สวนรับคาของวงจรหลักน้ันเพื่อตรวจสอบ
คาที่เขามา ปรากฏวาคาที่แสดงในสวนที่แสดงผลของวงจรเซ็นเซอร
อุลตราโซนิคกับ LEDs ที่ตอบนวงจรหลักสามารถแสดงผลไดพรอมกัน  
 
4.2 ผลการทํางานสวนซอฟทแวร 
 เม่ือตรวจสอบการทํางานของสวนฮารดแวรเรียบรอยแลว ก็ทําการ
ตอวงจรหลักเขากับเซ็นเซอรทั้ง 6 ตัวคือ เซ็นเซอรแสง 3 ตัว และ
เซ็นเซอรอุลตราโซนิค 3 ตัว รวมทั้งตอกับมอเตอรทั้ง 3 ตัว จากนั้นจึง
ตอวงจรหลักเขากับคอมพิวเตอรแบบพกพาเพื่อทําการทดสอบการ
ทํางานของโปรแกรมที่ใชควบคุมการทํางานของหุนยนต 
 การทดสอบใชโปรแกรมสวนที่เปนการสั่งงานชุดคําสั่งลวงหนา 
ปรากฏวาหุนยนตสามารถทํางานตามที่ส่ังการไดโดยสามารถเคลื่อนที่
ไปขางหนา ถอยหลัง เลี้ยวซาย เลี้ยวขวา และหมุนเปนวงกลมไดตรง
ตามที่ส่ังการทุกอยาง 

 ตอมาจึงทําการตรวจสอบในสวนของการรับคา โดยทดสอบ
โปรแกรมทั้งโหมดของการใชเซ็นเซอรแสงและเซ็นเซอรอุลตราโซนิค 
ผลที่ไดปรากฏวาการรับคามีความหนวงของเวลาเกิดข้ึนพอสมควร
กลาวคือเม่ือเซ็นเซอรรับคามา LEDs ที่บนวงจรหลักจะแสดงผลทันทีวา
สามารถรับคาไดแลว แตกวาคาที่รับเขามาจะเขามาถึงคอมพิวเตอร
แบบพกพาบนวินโดวสซีอีจะใชเวลาสักครูหน่ึงประมาณ 4-6 วินาที และ
ในชวงแรกที่มีการอานคาจะมีความคลาดเคลื่อนเกิดข้ึนเปนระยะเวลา
ชั่วครูประมาณ 1-2 วินาทีแรก หลังจากนั้นคาที่อานไดจะมีความเสถียร
มาก และจะเปนเชนน้ีอีกเม่ือคาที่รับเขามาเปลี่ยนไป 
 
5. สรุป 
 งานวิจัยน้ีมีจุดเดนคือการประยุกตใชคอมพิวเตอรแบบพกพาที่มี
ระบบปฏิบัติการวินโดวสซีอี    ซ่ึงมีประสิทธิภาพที่เหนือกวาการใช   
ไมโครคอนโทรลเลอรทั้งในสวนของความเร็วในการประมวลผลที่สูง 
ขนาดความจุของหนวยความจําที่มากกวา ความสะดวกและงายของ   
สวนการติดตอกับผูใช (User Interface) ตลอดจนความสามารถที่ดีกวา
ของเร่ืองการขยายงานในอนาคตทั้งในเร่ืองการเชื่อมตอกับระบบ
เน็ตเวิรค และระบบการติดตอแบบไรสาย เปนตน 
 นอกจากนี้ประสิทธิภาพของการทํางานของหุนยนตเคลื่อนที่น้ี
สามารถปรับปรุงใหดีข้ึนโดยการเปลี่ยนคอมพิวเตอรแบบพกพาใหเปน
รุนพ็อคเก็ตพีซี (Pocket PC) ซ่ึงมีซีพียูและการประมวลผลที่เร็วยิ่งข้ึน 
ซ่ึงสงผลทําใหการควบคุมและติดตอกับวงจรการทํางานตางๆไดดียิ่งข้ึน
ดวย และนอกจากนี้การออกแบบวงจรและโปรแกรมการทํางานของ
หุนยนตน้ันยังเปนแบบมาตรฐานสากล สงผลใหสะดวกและงายตอการ
พัฒนางานวิจัยไดอยางตอเน่ือง  
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