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INTRODUCTION
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อินเทอรเน็ตประสานสรรพสิ่ง (IoT) เปนสิ่งที่ทําใหการสั่งงานหุนยนตเปลี่ยนแปลงไป เพราะ
หุนยนตไมจําเปนตองประมวลผลขอมูลที่ซับซอนแตสามารถที่จะทําการสงขอมูลเขาสูระบบ
Cloud Computing เพื่อใหทําหนาที่ในการประมวลผลแทนโดยหุนยนตทําหนาที่เพียงอาน
คําสั่งที่มีความซับซอนลดลง และแสดงผลลัพธตามการออกแบบ ซึ่งโครงงานนี้ไดนําเอา
แนวคิดเรื่องการสั่งงานหุนยนตดวยคําสั่งที่มีความซับซอนซึ่ง คือเสียงพูดมาสั่งงานหุนยนตได
โดยใช ร ะบบอิ น เทอร เ น็ ต ประสานสรรพสิ่ ง ในลดความซั บ ซ อ นของข อ มู ล ที่ หุ น ยนต ต อ ง
ประมวลผล
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3.2 ตัวอยางรูปแบบการทํางาน
1.คําสั่งพื้นฐาน Forward ,Backward ,Turn left ,Turn Right
3. การสั่งงานแบบบันทึกชุดคําสั่ง
อานคาจาก DB ได forward

1.อินเทอรเน็ตประสานสรรพสิ่ง (Internet of Things)
หมายถึง การที่อุปกรณตางๆ สิ่งตางๆ ไดถูกเชื่อมโยงทุกสิ่งทุกอยางสูโลกอินเตอรเน็ต ทํา
ใหมนุษยสามารถสั่งการควบคุมการใชงานอุปกรณตางๆ ผานทางเครือขายอินเตอรเน็ต เชน
การเปด-ปด อุปกรณเครื่องใชไฟฟา
2.ระบบประมวลผลแบบกลุมเมฆ (Cloud Computing)
เปนลักษณะของการทํางานของผูใชงานคอมพิวเตอรผานอินเทอรเน็ตที่ใหบริการใดบริการ
หนึ่งกับผูใชโดยผูใหบริการจะแบงปนทรัพยากรใหกับผูตองการใชงานนั้นการประมวลผล
แบบกลุมเมฆเปนลักษณะที่พัฒนาขึ้นตอมาจากความคิด และบริการการจําลองการทํางาน
และเว็บบริการโดยผูใชงานนั้นไมจําเปนตองมีความรูในเชิงเทคนิคสําหรับตัวพื้นฐานการ
ทํางานนั้น โดยแบงการใหบริการเปน SaaS, PaaS และ IaaS
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สงคําสั่งเดินหนา เปนระยะเวลา 500 มิลลิวินาที
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2. คําสั่งพื้นฐานแบบทําซ้ํา Backward 2

ตรวจสอบคําสั่งวาตรงกับ
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RESULTS

สงคําสั่งถอยหลัง เปนระยะเวลา 500*2 มิลลิวินาที

สวนเก็บคาคําสั่ง
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ไวตามลําดับ

ตรวจสอบคําสั่งวาตรงกับฟงกชั่น backward

1.ภาพรวมการเชื่อมตอของระบบ
แบงเปน 2 สวน 1.สวนประมวลผลขอมูลแบบกลุมเมฆ คือ Dialogflow และ Firebase DB
2.สวนติดตอกับผูใชงาน คือ Google Assistance และ หุนยนต

วนกลับไปเริ่ม การอานคาใหม

วนกลับไปเริ่ม การอานคาใหม

CONCLUSIONS

อานคาจาก DB

หุ่นยนต์ ถูกควบคุมการเคลื่อนที่ด้วยเสียงพูดจากอุปกรณ์ เคลื่อนที่ซึ่งเชื่อมต่อกับ
เครื อข่ายอินเทอร์ เน็ต เสียงพูดถูกประมวลผลให้ เกิดเป็ นคําสัง่ การด้ วยระบบประมวลผลแบบ
คลาวด์ คําสัง่ การถูกส่งไปยังตัวหุ่นยนต์ที่เชื่อมต่อเครื อข่ายอินเตอร์ ผ่านการเชื่อมต่อแบบไวไฟ
สามารถสัง่ การได้ ใน 3 รู ปแบบคือ สัง่ งานด้ วยคําสัง่ พื ้นฐาน สัง่ งานด้ วยคําสัง่ พื ้นฐานแบบ
ทําซํ ้า และสัง่ งานแบบบันทึกเป็ นลําดับของชุดคําสัง่ ซึ่งโครงการนีส้ ามารถนําไปพัฒนาต่อ
ยอดเพื่ อ ใช้ เป็ น หุ่ น ยนต์ สํ า หรั บ ประการศึ ก ษาวิ ช าวิ ท ยาการคํ า นวณตามหลัก สูต รของ
กระทรวงศึกษาธิการในระดับประถมศึกษาตอนต้ น ตามวัตถุประสงค์ที่ตั ้งไว้
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1) ใชระบบ Cloud Computing ของ Dialogflow รวมกับ Cloud Function for
Firebase ในการประมวลคําสั่งเสียงจาก Google Assistance
2) ประยุกตใช Google Assistance ควบคุมหุนยนตดวยเสียงในสวนของคําสั่งตนทาง
3) ประยุกตใช Real-time Database ของ Firebase ในการเก็บคําสั่งจากเสียง และ
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1) เชื่อมตอหุนยนตเขากับเครือขายอินเทอรเน็ตประสานสรรพสิ่ง
2) สามารถทําการสั่งงานหุนยนตดวยเสียงผานอุปกรณระยะไกลได
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