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บทคดัย่อ 
 

 โครงงานคอมพิว เตอ ร์ประ เภทซอฟต์แว ร์  เ ร่ือง  Triple P Robot เ ป็นโครงงานเ ก่ี ยวกับ
ปัญญาประดิษฐ์ จดัท าข้ึนโดยมีวตัถุประสงคคื์อ   1) เพื่อศึกษาการท างานของโปรแกรม Lego mindstorm 
ev3 2) เพื่อออกแบบจ าลองหุ่นยนตเ์ก็บขยะช่ือ Triple P Robot เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการจดัท าโครงงานคร้ังน้ี 
ได้แก่ เคร่ืองคอมพิวเตอร์พร้อมเช่ือมต่อระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต โปรแกรมท่ีใช้ในการด าเนินงาน  

คือ โปรแกรม Lego mindstorm ev3 และอุปกรณ์ท่ีใช้ในการพฒันาหุ่นยนต์ เช่น มอเตอร์หุ่นยนต์,  

เคร่ือง ev3 brick, Touch เป็นตน้ 

ผลท่ีไดจ้ากการศึกษาการท างานของโปรแกรม Lego mindstorm ev3 ท าใหส้ามารถเขียนชุดค าสั่ง
ควบคุมการท างาน เพื่อให้หุ่นยนต์สามารถเคล่ือนท่ีไปมา ตรวจจับว ัตถุ อุปกรณ์หรือส่ิงกีดขวาง 

และท าความสะอาดพื้นท่ีท่ีมีขยะ ซ่ึงสามารถน าไปใชป้ระโยชน์ในชีวติประจ าวนัไดจ้ริง 
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บทที ่1 

บทน า 

  
ทีม่าและความส าคัญ 
 ในอดีตมนุษยใ์ช้ชีวิตแตกต่างกบัปัจจุบนั ไม่มีส่ิงอ านวยความสะดวกและเทคโนโลยีท่ีก้าวไกล
เหมือนปัจจุบัน ซ่ึงในอดีตยงัไม่มีระบบอินเทอร์เน็ตและมนุษย์ยงัไม่รู้จกัหุ่นยนต์ จึงท าให้ไม่มีความ
สะดวกสบายในการด าเนินชีวิตเหมือนปัจจุบนั ในปัจจุบนัประเทศไทยเขา้สู่ยุค4.0 มีนวตักรรมท่ีกา้วไกลล ้า
สมยั เราจึงตอ้งเท่าทนักบัเทคโนโลยเีพื่อท าใหเ้ทคโนโลยมีีคุณค่าใหค้นไดเ้ห็นศกัยภาพของเทคโนโลย ี4.0 
 ในปัจจุบนัเทคโนโลยีไดเ้ขา้มาเป็นส่วนหน่ึงในชีวิตประจ าวนัของมนุษย ์กล่าวคือ มนุษยไ์ดส้ร้าง
หุ่นยนต์ข้ึนมาเพื่ออ านวยความสะดวกข้ึนและหุ่นยนต์เขา้มามีส่วนร่วมในการช่วยเหลือต่างๆ หุ่นยนต์ท่ีมี
ประสิทธิภาพมากก็ยอ่มมีราคาแพงและใชเ้วลายาวนานในการสร้าง ซ่ึงในโลกน้ีมีปัญหามากมายทั้งปัญหา
ส่ิงแวดลอ้มปัญหามลพิษปัญหาขยะและอ่ืนๆ ทางเราเห็นวา่ปัญหาขยะเป็นปัญหาท่ีส าคญัมาก เราจึงไดส้ร้าง
หุ่นยนตเ์ก็บกวาดขยะข้ึนมาเพื่ออ านวยความสะดวกในชีวิตประจ าวนั สถานศึกษาจึงเป็นส่วนส าคญัในการ
อ านวยความสะดวกแก่ครูและนกัเรียนเพื่อใชเ้ทคโนโลยไีดอ้ยา่งเหมาะสมและทนัเหตุการณ์  
 ดังนั้ นหุ่นยนต์จึงมีความส าคัญเป็นอย่างมากในปัจจุบัน เราได้ศึกษาการสร้างหุ่นยนต์จาก
อินเทอร์เน็ตและเจา้หนา้ท่ีจากบริษทั CAT ไดม้าใหค้วามรู้ในการเขียนโปรแกรมจึงน าความรู้ท่ีไดไ้ปต่อยอด
ให้เกิดประโยชน์โดยการออกแบบหุ่นยนต์และเขียนโปรแกรม จนพบว่าหุ่นยนต์นั้นมีประโยชน์จริงๆ 
ปัจจุบนัมนุษยไ์ดท้  างานหนกั เราจึงไดคิ้ดคน้หุ่นยนต์ท าความสะอาดเพื่ออ านวยความสะดวกโดยแบ่งเบา

ภาระของมนุษย ์ในปีท่ีผา่นมาเราไดท้  าโครงงาน Amazing Robot ซ่ึงมีขอ้บกพร่องคือไม่สามารถหลบส่ิง
กีดขวางได ้ทางเราจึงปรับปรุงแกไ้ขและต่อยอดจนเกิดเป็นโครงงาน Triple P Robot เป็นโครงงานประเภท
ปัญญาประดิษฐ ์ซ่ึงมีศกัยภาพในการเก็บกวาดขยะสามารถท างานไดม้ากข้ึน  
 
วตัถุประสงค์ของโครงงาน 

 1. เพื่อศึกษาการท างานของโปรแกรม Lego mindstorm ev3 

 2. เพื่อออกแบบจ าลองหุ่นยนตเ์ก็บกวาดขยะช่ือ Triple P Robot 
 

ขอบเขตการศึกษา 

 1.ออกแบบสร้างและทดสอบสมรรถนะในการท างานของหุ่นยนตท์ าความสะอาด 



  เคร่ืองมือหรือโปรแกรมท่ีใชพ้ฒันา ไดแ้ก่ 
    - เคร่ืองคอมพิวเตอร์ พร้อมเช่ือมต่อระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 

   - โปรแกรม Lego mindstorm ev3 

   - อุปกรณ์ท่ีใช้ในการพฒันาหุ่นยนต์ เช่น มอเตอร์หุ่นยนต์, เคร่ือง ev3 brick, Touch 
sensor  Ultrasonic sensor, color senser และmedium motor  
   - อุปกรณ์ท่ีใชใ้นการประกอบท่ีโกยขยะ ไดแ้ก่ กระดาษลงั, ไมบ้รรทดั, คตัเตอร์, เทปกาว 
 
ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 

1. สามารถสร้างชุดค าสั่งจากโปรแกรม Lego mindstorm ev3 ได ้

2. ไดรั้บความรู้เก่ียวกบัหุ่นยนต ์
3. เพื่อเป็นแนวทางในการประดิษฐเ์คร่ืองดูดฝุ่ นท่ีสามารถใชไ้ดใ้นหอ้งเรียน 
4. สามารถน าความรู้ท่ีไดจ้ากการศึกษาเร่ืองหุ่นยนต์ไปใช่ในการสร้างและพฒันาหุ่นยนตใ์นดา้นอ่ืนๆ 

เช่น หุ่นยนตส์แกนบตัรประกนัจาน หุ่นยนตเ์ก็บขยะ เป็นตน้ 

5. สามารถน าหุ่นยนต ์Triple P Robot ไปใชก้วาดขยะในหอ้งเรียนได ้

6. ฝึกทกัษะความคิดริเร่ิมท่ีแสดงออกอย่างมีหลกัเกณฑ์ มีความคงทน และสามารถดดัแปลงพฒันาไป
จนถึงจุดท่ีสมบูรณ์ได ้

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



บทที ่2 

เอกสารและงานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 

 โครงงาน Triple P Robot ไดท้  าการศึกษาเอกสารและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง ดงัหวัขอ้ต่อไปน้ี 

 2.1 ปัญญาประดิษฐคื์ออะไร 
2.2 ความหมายของหุ่นยนต ์

 2.3 ประเภทของหุ่นยนต ์
 2.4 ประโยชน์ของหุ่นยนต ์

 2.5 ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบั Lego mindstorm ev3 
 
ปัญญาประดิษฐ์คืออะไร ?  

ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) หรือ เอไอ (AI) หมายถึงความฉลาดเทียมท่ีสร้างข้ึน

ใหก้บัส่ิงท่ีไม่มีชีวติ ปัญญาประดิษฐเ์ป็นสาขาหน่ึงในดา้นวทิยาการคอมพิวเตอร์ และวศิวกรรมเป็นหลกั แต่

ยงัรวมถึงศาสตร์ในดา้นอ่ืน ๆ อย่างจิตวิทยา ปรัชญา หรือชีววิทยา ซ่ึงสาขาปัญญาประดิษฐ์เป็นการเรียนรู้

เก่ียวกบักระบวนการการคิด การกระท า การให้เหตุผล การปรับตวั หรือการอนุมาน และการท างานของ

สมอง 

ความหมายของหุ่นยนต์ 

หุ่นยนต์ คือ  คือเคร่ืองจกัรกลชนิดหน่ึง มีลกัษณะโครงสร้างและรูปร่างแตกต่างกนั หุ่นยนตใ์นแต่

ละประเภทจะมีหนา้ท่ีการท างานในดา้นต่าง ๆ ตามการควบคุมโดยตรงของมนุษย ์การควบคุมระบบต่างๆ 

ในการสั่งงานระหว่างหุ่นยนต์และมนุษย ์สามารถท าไดโ้ดยทางออ้มและอตัโนมติั โดยทัว่ไปหุ่นยนต์ถูก

สร้างข้ึนเพื่อส าหรับงานท่ีมีความยากล าบาก เช่น งานส ารวจในพื้นท่ีบริเวณแคบหรืองานส ารวจดวงจนัทร์ 

ดาวเคราะห์ท่ีไม่มีส่ิงมีชีวติ  

ปัจจุบนัเทคโนโลยขีองหุ่นยนตเ์จริญกา้วหนา้อยา่งรวดเร็ว เร่ิมเขา้มามีบทบาทกบัชีวติของมนุษยใ์น

ดา้นต่างๆ เช่น ดา้นอุตสาหกรรมการผลิต แตกต่างจากเม่ือก่อนท่ีหุ่นยนตม์กัถูกน าไปใช ้ในงานอุตสาหกรรม

เป็นส่วนใหญ่ ปัจจุบนัมีการน าหุ่นยนตม์าใชง้านมากข้ึน เช่น หุ่นยนตท่ี์ใชใ้นทางการแพทย ์หุ่นยนตส์ าหรับ

งานส ารวจ หุ่นยนต์ท่ีใช้งานในอวกาศ หรือแม้แต่หุ่นยนต์ท่ีถูกสร้างข้ึนเพื่อเป็นเคร่ืองเล่นของมนุษย์ 

 



จนกระทัง่ในปัจจุบนัน้ีได้มีการพฒันาให้หุ่นยนต์นั้นมีลกัษณะท่ีคล้ายมนุษย ์เพื่อให้อาศยัอยู่ร่วมกนักับ

มนุษย ์ใหไ้ดใ้นชีวติประจ าวนั 

ประเภทของหุ่นยนต์ 

หุ่นยนตอ์าจถูกแบ่งออกเป็น 3 ประเภทตามลกัษณะการใชง้าน คือ 

1.หุ่นยนต์ชนิดท่ีติดตั้งอยู่กบัท่ี (fixed robot) เป็นหุ่นยนต์ท่ีไม่สามารถเคล่ือนท่ีไปไหนได้ด้วย
ตวัเอง มีลกัษณะเป็นแขนกล สามารถขยบัและเคล่ือนไหวไดเ้ฉพาะแต่ละขอ้ต่อ ภายในตวัเองเท่านั้น มกั

น าไปใชใ้นโรงงานอุตสาหกรรม เช่น โรงงานประกอบรถยนต ์

2.หุ่นยนตช์นิดท่ีเคล่ือนท่ีได ้(mobile robot) หุ่นยนตป์ระเภทน้ีจะแตกต่างจากหุ่นยนตท่ี์ติดตั้งอยู่
กบัท่ี เพราะสามารถเคล่ือนท่ีไปไหนมาไหนไดด้ว้ยตวัเอง โดยการใชล้อ้หรือการใชข้า ซ่ึงหุ่นยนตป์ระเภทน้ี

ปัจจุบนัยงัเป็นงานวิจยัท่ีท าการศึกษาอยูภ่ายในห้องทดลอง เพื่อพฒันาหุ่นยนตอ์อกมาใชง้านในรูปแบบต่าง 

ๆ เช่น หุ่นยนตส์ ารวจดาวองัคาร ขององคก์ารนาซ่า เป็นตน้ 

3.หุ่นยนต์อุตสาหกรรม ตามความหมายของ ISO 8373:2012: หมายถึง การควบคุมอตัโนมัติ 
ความสามารถในการถูกตั้งโปรแกรมหรือการตั้งค่าการท างานไดอ้ยา่งหลากหลายดว้ยระบบตั้งแต่ 3 แกนข้ึน
ไป สามารถเป็นไดท้ั้งรูปแบบติดตั้งและรูปแบบท่ีสามารถเคล่ือนยา้ยได ้โดยสามารถจ าแนกประเภทไดต้าม
ลกัษณะโครงสร้างดงัน้ี 

SCARA หุ่นยนต์ท่ีมีความโดดเด่นเร่ืองความคล่องแคล่วรวดเร็วแต่มีขอ้จ ากดัส าหรับระยะการ

ปฏิบติัการณ์ มีขอ้ต่อขนานกนั 2 จุด เหมาะกบังานประกอบช้ินส่วนท่ีตอ้งการความรวดเร็วและมีขนาดเล็ก 

ส่ิงส าคญัส าหรับการใช้งาน SCARA คือ การออกแบบระบบท่ีตอ้งการความแม่นย  าสูงจากการค านวณ

รูปแบบการท างาน สามารถใชง้านไดดี้กบัอุตสาหกรรมช้ินส่วนอิเล็กทรอนิกส์ 

Parallel Robot หรือเรียกอีกช่ือหน่ึงว่า Delta Robot เป็นหุ่นยนต์ท่ีมีลกัษณะคลา้ยคลึงกบัแมง

มุม ใชก้ารขยบัในรูปทรงเรขาคณิตมีจุดเด่นในการขยบัและจบัช้ินส่วนไดอ้ยา่งแผว่เบาท างานไดอ้ยา่งอิสระ

ภายใตแ้กน X Y และ Z เหมาะส าหรับอุตสาหกรรมอาหารและบรรจุภณัฑ์ 

Linear Robot คือ หุ่นยนตท่ี์ท างานบนแกนตั้งฉากซ่ึงหมายรวมถึงหุ่นยนตแ์บบ Cartesian และ 

Gantry เอาไวด้้วยกนั โดยสามารถท างานได้บน 3 แกน X Y และ Z ด้วยการเคล่ือนท่ีแนวตรงท าให้การ

ท างานมีความแม่นย  าสูงและออกแบบการท างานไดง่้าย มีความแขง็แกร่งทนทานเน่ืองจากมีระยะการใชง้าน



ท่ีแน่นอน นิยมใช้ในการหยิบจบัเพื่อท าการประกอบ เช่น การประกอบช้ินส่วนอิเล็กทรอนิกส์ หรือติด
ช้ินส่วนยานยนตด์ว้ยสารเคมี 

Cylindrical Robot หุ่นยนต์ท่ีมีขอ้ต่อโรตารีอย่างน้อย 1 จุดท่ีฐานเพื่อท าการหมุนปรับทิศทาง 

แขนจบัวตัถุเคล่ือนท่ีข้ึนลงดว้ยกระบอกนิวแมติก นิยมใช้ในงานประกอบช้ินส่วน วิธีการเช่ือมจุด รวมถึง

การจดัการเคล่ืองมือกล 

Articulated Robot หุ่นยนตท่ี์ประกอบดว้ยขอ้ต่อโรตารีตั้ง 3 จุดข้ึนไปและอาจมีมากไดถึ้ง 10 จุด 

โดยมากมกัพบเจอ Articulated Robot แบบ 6 แกน สามารถใชใ้นสายการผลิตไดอ้ยา่งหลากหลายดว้ยมิติ

องศาการท างานท่ีค่อนข้างเป็นอิสระ รวมถึงความสามารถในการประยุกต์ใช้งานได้ตามลักษณะของ

สายการผลิตไดอ้ยา่งเหมาะสม รองรับขนาดช้ินส่วนไดห้ลากหลายข้ึนกบัศกัยภาพของรุ่นจากแต่ละผูผ้ลิต 

Polar Robot หรือ Spherical Robot หุ่นยนต์ท่ีประกอบดว้ยขอ้ต่อโรตารีอย่างน้อย 2 จุด และ

จุดเช่ือมต่อแบบขนานอย่างน้อย 1 จุด การท างานเป็นรูปแบบตายตวัเน่ืองจากมีมุมขยบัและมิติองศาท่ีถูก

ก าหนดไวอ้ยูแ่ลว้ 

 

ประโยชน์ของหุ่นยนต์ 

 1. ด้านการเเพทย์  ในด้านการแพทย ์มีการเร่ิมน าเอาหุ่นยนต์แขนกลเขา้มาในการช่วยท าการ
ผา่ตดั เน่ืองจากหุ่นยนตส์ามารถท างานท่ีมีความละเอียดสูงเกินกวา่มนุษยจ์ะท า เช่น การเอาหุ่นยนตม์าใช้ใน
การผา่ตดัสมอง ซ่ึงมีความจ าเป็นมากในความละเอียดในการผา่ตดั หุ่นยนตแ์ขนกลจึงเป็นส่วนหน่ึงในการ
ผา่ตดัดา้นการแพทย ์การท างานของหุ่นยนต์แขนกลในการผ่าตดั จะมีลกัษณะควบคุมการท างานการผ่าตดั
โดยผา่นทางแพทย ์ในการผา่ตดัโดยมีหุ่นยนตแ์ขนกลเขา้มามีส่วนร่วมจะเนน้เร่ืองความปลอดภยั 

 2. ด้านงานวิจัย  หุ่นยนตส์ามารถท าการส ารวจงานวิจยัทางดา้นวิทยาศาสตร์ร่วมกบัมนุษย ์เช่น 
การส ารวจทอ้งทะเลท่ีมีความลึกเป็นอย่างมาก หรือการส ารวจบริเวณปากปล่องภูเขาไฟ ซ่ึงเป็นงานเส่ียง
อนัตรายท่ีมนุษยท่ี์ไม่สามารถปฏิบติังานส ารวจเช่นน้ีได ้ท าใหปั้จจุบนัมีการพฒันาหุ่นยนตเ์พื่อใชใ้นงานวิจยั
และส ารวจ เพื่อใหหุ่้นยนตส์ามารถทนต่อสภาพแวดลอ้มและสามารถท าการควบคุมหุ่นยนตไ์ดใ้นระยะไกล
ดว้ยระบบคอนโทรล โดยมีเซนเซอร์ติดตั้งท่ีตวัหุ่นยนตเ์พื่อใชใ้นการวดัระยะทางและเก็บขอ้มูลในส่วนต่าง 
ๆ ทางดา้นวทิยาศาสตร์ 

 3. ด้านอุตสาหกรรม  หุ่นยนตเ์ร่ิมมีบทบาททางดา้นเทคโนโลยีอุตสาหกรรมในขณะท่ีงานด้าน
อุตสาหกรรม มีความต้องการด้านแรงงานเป็นอย่างมาก การจ้างแรงงานจ านวนมากเพื่อใช้ในงาน
อุตสาหกรรม ท าให้ตน้ทุนการผลิตของแต่ละโรงงานอุตสาหกรรม เพิ่มจ านวนสูงข้ึน และงานอุตสาหกรรม



บางงานไม่สามารถท่ีจะใชแ้รงงงานเขา้ไปท าได ้ซ่ึงบางงานนั้นอนัตรายและมีความเส่ียงเป็นอยา่งมาก หรือ
เป็นงานท่ีตอ้งการความรวดเร็วและแม่นย  าในการผลิตรวมทั้งเป็นการประหยดัระยะเวลา ท าให้หุ่นยนต์
กลายเป็นทางออกของงานดา้นอุตสาหกรรมเเละยงัมีดา้นอ่ืนๆอีก เช่น ดา้นครัวเรือน ดา้นบนัเทิง ดา้นความ
มัน่คง 

        4. ความสามารถในด้านความมั่นคง อาจจะสร้างเคร่ืองบินสอดแนมผูก่้อการร้าย โดยติดตั้งเรดาร์

คอยตรวจจบัเหตุท่ีอาจไม่ชอบมาพากล 

            5. ความสามารถในด้านบันเทิง หุ่นยนต์ประเภทน้ีได้รับการพฒันาให้สามารถตอบโต้กบัคนได้

เสมือนเป็นเพื่อน เล่นหรือสัตวเ์ล้ียง ซ่ึงมีในรูปแบบของสุนขั แมว และแมลง เป็นตน้ หรือกระทัง่สร้างความ

บนัเทิงทางเพศใหก้บัมนุษยไ์ดอี้กดว้ย 

  6. ความสามารถในงานครัวเรือน  ท างานในบ้านแทนมนุษย์ อ านวยความสะดวกภายในบ้าน

ทดแทนแรงงานมีความปลอดภยัไม่ตอ้งจา้งแรงงาน หุ่นยนตเ์ป็นจินตนาการของมนุษยท่ี์ถ่ายทอดผา่นเร่ือง

แต่งต่าง ๆ ซ่ึงปรากฏใน นิยายวิทยาศาสตร์ การ์ตูน และ ภาพยนตร์ และเป็นท่ีรู้จกัอยา่งแพร่หลาย เช่น เจา้

หนูอะตอม (Astro Boy) โดราเอมอน (Doraemon) กนัดั้ม (Gundum) โรโบคอ็ป (RoboCop) 

 

ความรู้เบื้องต้นเกีย่วกบั Lego mindstorm ev3 

 โปรแกรม Lego mindstorm ev3 เป็นโปรแกรมท่ีใช้เช่ือมต่อกบัหุ่นยนต์เพื่อใช้สั่งารให้หุ่นยนต์
ท าตามความตอ้งการของผูใ้ช ้โดยผูใ้ช้จะตอ้งเลือกชุดค าสั่งแลว้น าไปใส่ในหน้าใส่ค าสั่งของหุ่นยนต์ เม่ือ
ผูใ้ช้น าไปวางเรียบร้อยแลว้ ผูใ้ช้ก็จะตอ้งโหลดชุดค าสั่งทั้งหมดลงในตวัหุ่นยนต์ แลว้หุ่นยนต์ก็จะท าตาม

ค าสั่งท่ีผูใ้ชเ้ลือกมาใส่ ซ่ึงโปรแกรม Lego mindstorm ev3 เป็นโปรแกรมท่ีส าเร็จรูปสามารถน าชุดค าสั่ง
มาใชง้านไดเ้ลย ง่ายต่อการใชง้านกบัหุ่นยนต ์แต่มีขอ้จ ากดัของโปรแกรมคือ จะสามารถใชไ้ดก้บัหุ่นยนต์ 

Lego mindstorm ev3 เท่านั้น 
 
 ทางคณะผูจ้ดัท าจึงใชค้วามรู้ท่ีศึกษามาขา้งตน้ น ามาพฒันาเป็นหุ่นยนตเ์ก็บขยะ ช่ือ Triple P Robot 
ซ่ึงเป็นโครงงานประเภทซอฟทแ์วร์ ปัญญาประดิษฐ์ และเป็นหุ่นยนตป์ระเภทเคล่ือนท่ีได ้และมีประโยชน์
ในดา้นท าความสะอาดภายในครัวเรือน หรือบริเวณท่ีเป็นท่ีร่มน ้าไม่ขงั 
 

 

 



บทที ่3 

วธิีการด าเนินงาน 

3.1 วธีิการด าเนินงาน 

 3.1.1 เคร่ืองมือ วสัดุ อุปกรณ์ 

        3.1.1.1 เคร่ืองคอมพิวเตอร์พร้อมเช่ือมต่อระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 

        3.1.1.2 โปรแกรมท่ีใชใ้นการด าเนินงาน คือ โปรแกรม Lego mindstorm ev3 

        3.1.1.3 อุปกรณ์ท่ีใช้ในการพฒันาหุ่นยนต์ เช่น มอเตอร์หุ่นยนต์, เคร่ือง ev3 brick, Touch 
sensor  Ultrasonic sensor, color sensor, medium motor  

        3.1.1.4  อุปกรณ์ท่ีใชใ้นการประกอบท่ีโกยขยะ ไดแ้ก่ กระดาษลงั,ไมบ้รรทดั,คตัเตอร์,เทปกาว 

 3.1.2 ขั้นตอนในการด าเนินงาน  
      3.1.2.1. คิดหวัขอ้โครงงานเพื่อน าเสนอครูท่ีปรึกษาโครงงาน 

        3.1.2.2. ศึกษาและคน้ควา้ขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองท่ีสนใจคือเร่ืองหุ่นยนต์และศึกษาคน้ควา้
เพิ่มเติมจากเวบ็ไซตต่์างๆและจดัเก็บขอ้มูล เพื่อจดัท าเน้ือหาต่อไป 

      3.1.2.3. ศึกษาการสร้างหุ่นยนต์โดยใช้โปรแกรม Lego mindstorm ev3 จากเอกสารและจาก
เวบ็ไซตต่์างๆท่ีเสนอเทคนิควธีิการสร้าง 

      3.1.2.4. ออกแบบร่างหุ่นยนตแ์ลว้คดัเลือกแบบท่ีดีท่ีสุด 
        3.1.2.5. จดัท าโครงร่างหุ่นยนตเ์พื่อน าเสนอครูท่ีปรึกษา 

      3.1.2.6. จดัท าหุ่นยนต์ด้วยโปรแกรม Lego mindstorm ev3 โดยสร้างหุ่นยนต์ท่ีสนใจตาม
แบบเสนอโครงร่างท่ีเสนอ 

      3.1.2.7. เขียนโปรแกรมดว้ยโปรแกรม Lego mindstorm ev3 
      3.1.2.8. ทดลองเล่นโปรแกรม 
      3.1.2.9. น าเสนอรายงานความกา้วหนา้ให้ครูท่ีปรึกษาโครงงานไดต้รวจสอบซ่ึงครูท่ีปรึกษาจะ

ให้ขอ้เสนอแนะต่างๆเพื่อให้จดัท าเน้ือหาและการน าเสนอท่ีน่าสนใจทั้งน้ีเม่ือได้รับค าแนะน าก็จะน ามา
ปรับปรุงแกไ้ขใหเ้ป็นท่ีน่าสนใจยิง่ข้ึน 

      3.1.2.10. จดัท าเอกสารรายงานโครงงานคอมพิวเตอร์และคู่มือการใชง้าน 
      3.1.2.11. น าเสนอโครงงานคอมพิวเตอร์และน าไปใชง้านจริงในหอ้งเรียน 

  

 



3.2 แผนผงัการด าเนินงาน 
 
 
 

  

รูปภาพท่ี 1 ผงังานแสดงขั้นตอนการด าเนินงาน 

มีปัญหาหรือไม่ 

เร่ิมตน้ 

คิดหวัขอ้โครงงาน วิเคราะห์ปัญหาและขอ้บกพร่องในปี2560 

น ามาสรุปเพื่อหาแนวทางพฒันาหุ่นยนต ์

คิดหวัขอ้โครงงาน 

ศึกษาคน้ควา้ขอ้มูล 

ศึกษาการสร้างหุ่นยนตด์ว้ย Lego mindstorm ev3 

ทดลองเล่นโปรแกรม 

มี 

ไม่มี 

น าเสนอรายงานความกา้วหนา้ใหแ้ก่ครูท่ีปรึกษา 

จดัท าเอกสารรายงานโครงงานคอมพิวเตอร์และคู่มือการใชง้าน 

น าเสนอโครงงานคอมพิวเตอร์และน าไปใชง้านจริงในหอ้งเรียน 

จบ 



3.3 แบบร่างหุ่นยนต์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปภาพท่ี 2 ภาพแบบร่างหุ่นยนต ์

 

 



บทที ่4 
ผลการด าเนินงาน 

 
 การจดัท าโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟตแ์วร์ เร่ือง Triple P Robot มีผลการด าเนินงานดงัน้ี 

   4.1 ผลการศึกษาการท างานของโปรแกรม Lego mindstorm ev3 
   4.2 ผลการออกแบบจ าลองหุ่นยนตเ์ก็บกวาดขยะช่ือ Triple P Robot 
 

4.1 ผลการศึกษาการท างานของโปรแกรม Lego mindstorm ev3 

 จากการศึกษา พบวา่ โปรแกรม Lego mindstorm ev3 สามารถเขียนชุดค าสั่งเพื่อใช้ก าหนดเวลาท่ี
หุ่นยนต์สามารถท างานได ้ก าหนดทิศทางการเคล่ือนท่ีของหุ่นยนต์ ตรวจจบัวตัถุ อุปกรณ์หรือส่ิงกีดขวาง 
และมีส่วนส าหรับอพัโหลดขอ้มูลของชุดค าสั่งลงในเคร่ืองมอเตอร์ของหุ่นยนต ์เพื่อให้หุ่นยนตส์ามารถใช้
งานต่อไป 

 
4.2 ผลการออกแบบจ าลองหุ่นยนตเ์ก็บกวาดขยะช่ือ Triple P Robot  
 จากการศึกษาความสามารถและการท างานของหุ่นยนต์ พบว่า หุ่นยนต์สามารถเคล่ือนท่ีไปมา 
สามารถตรวจจบัวตัถุ อุปกรณ์หรือส่ิงกีดขวางได ้และสามารถท าความสะอาดบริเวณท่ีสกปรกไดจ้ริง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปภาพท่ี 3 ภาพหุ่นยนต ์Triple P Robot ท่ีพร้อมใชง้าน 
 

 
 

 



บทที ่5 

สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 

สรุปผลการด าเนินงาน 

จากการศึกษาการท างานของโปรแกรม Lego mindstorm ev3 ท าใหส้ามารถเขียนชุดค าสั่งควบคุม
การท างาน เพื่อให้หุ่นยนตท์ าความสะอาดพื้นท่ีท่ีมีขยะและสามารถน าไปใชป้ระโยชน์ในชีวิตประจ าวนัได้

จริง 

 

อภิปรายผลการด าเนินงาน 

จากการสร้างชุดค าสั่งด้วยโปรแกรม Lego mindstorm ev3 และพฒันาหุ่นยนต์ท าให้เกิดความ
สะดวกสบายในการท าความสะอาดหรือเก็บขยะในพื้นท่ีท่ีมีขยะในห้องเรียนหรือห้องต่างๆภายในโรงเรียน 

และสามารถน าความรู้ท่ีไดไ้ปต่อยอดการเรียนรู้ในระดบัท่ีสูงข้ึนต่อไป 

 

ปัญหาและอุปสรรค 

 1. ตวัหุ่นยนต์เม่ือใส่โปรแกรมเขา้ไปแลว้ลอ้ไม่หมุน แกปั้ญหาโดยปรับแกไ้ขโค๊ดให้ถูกตอ้งแลว้

ทดลองใหม ่

 2. ส่วนท่ีกกัเก็บขยะนั้นเก็บขยะไวไ้ม่อยู ่ท  าให้พอใชไ้ปนานๆ ขยะหลุดออกมา แกไ้ขโดยท าฝาปิด

และ เพิ่มท่ีดกัขยะไวภ้ายในท่ีเก็บขยะ 

 

ข้อเสนอแนะ 

 1. สามารถน าโปรแกรม Lego mindstorm ev3 มาพฒันาเพื่อประยุกต์ใช้กบัหุ่นยนต์รูปแบบอ่ืนๆ 
ท่ีสนใจได ้
 2. สามารถปรับแกหุ่้นยนตใ์หส้ามารถหยบิขยะช้ินใหญ่ๆ ใส่ในถงัขยะได ้
 3. เราสามารถพฒันาหุ่นยนตใ์หส้ั่งการผา่นมือถือไดใ้นอนาคต 
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เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ 
1.คอมพิวเตอร์พร้อมเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต 

 

2.มอเตอร์หุ่นยนต์ 

 

3. เครื่อง ev3 brick 

 

 

 



4. Touch sensor 

  
5. ชิ้นส่วนเพ่ือต่อหุ่นยนต์ 

 

6. สายUSB 

 
  



7. ที่ปัดฝุ่น 

 

จัดท าหุ่นยนต์ 

ขั้นตอนที่ 1      ขั้นตอนที่ 2 

  
  

ขั้นตอนที่ 3    ขั้นตอนที่ 4 

  
   

  



ขั้นตอนที่ 5 
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คู่มือการใช้งานโปรแกรม Lego mindstorm ev3 
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