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1. เก่ี ยวกั บโมดู ลกล อง Raspberry Pi V2

โมดู ลกล อง Raspberry Pi V2 มี คุ ณสมบั ติ ทางเทคนิ คที่ น าสนใจดั งนี้ 

 ใช ตั วตรวจจั บภาพเบอร  IMX219 จาก Sony มี ความละเอี ยดสู งถึ ง 8 ล านพิ กเซล

 รองรั บการถ ายภาพขนาดสู งสุ ด 3280 x 2464 พิ กเซล

 ถ ายวิ ดี โอระดั บ HD ความคมชั ด 1080p, 720p และ 640 x 480 ด วยอั ตราแสดงผล 30
(1080p), 60 (720p และ 640 x 480) และ 90 (640 x 480) เฟรมต อวิ นาที 

 ตั วแผงวงจรมี ขนาด 25 x 23 x 9 มม. นํ้ าหนั กเพี ยง 3 กรั ม

 เชื่ อมต อกั บบอร ด Raspberry Pi ได ทุ กรุ นผ านบั ส CSI (Camera System Interface ) ซึ่ ง
เป นการเชื่ อมต อแบบ point-to-point บั สนี้ พั ฒนาโดย Intelออกแบบมาเพื่ อการรั บส งข อมู ลความเร็ วสู ง
12 ถึ ง 16 GB/s ด วยการใช เทคนิ ค low-voltage differential signaling  ใช กระแสไฟฟ าตํ่ าเหมาะกั บ
พวกอุ ปกรณ กล องที่ ต องถ ายข อมู ลจํ านวนมากอย างรวดเร็ ว

 ใช กั บบอร ด Raspberry Pi ที่ ติ ดตั้ งอิ มเมจเวอร ชั่ นล าสุ ด



ร ูปที ่ 1 หน าตาของโมด ูลกล อง Raspberry Pi V2
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2. เก่ี ยวกั บช ุดประกอบกล องส ําหร ับโมด ูลกล อง Raspberry Pi

เนื ่องจากโมด ูลกล องเป นแผงวงจรที ่ไม ม ีอะไรปกป อง หากผู ใช งานม ีงบประมาณเพ ียงพอ ขอแนะ
น ําให จ ัดหาช ุดประกอบต ัวย ึดโมด ูลกล องหร ือ Pi Camera Case เพื ่อใช เป นทั ้งกล องบรรจ ุและต ัวย ึดโม
ด ูลกล อง ท ําให การใช งานสะดวกขึ ้น และลดโอกาสที ่โมด ูลกล องจะเส ียหายจากการกระแทก

Pi Camra Case ผล ิตโดย บร ิษ ัท อ ินโนเวต ีฟ เอ ็กเพอร ิเมนต  จ ําก ัด (INEX : www.inex.co.th)

ในชุ ดประกอบด วยชิ้ นส วนดั งนี้ 

1. กรอบแผ นอะครี ลิ ก จํ านวน 5 แผ น

2. สกรู หั วตั ดขนาด 3x15 มม. จํ านวน 4 ตั ว

3. ขั้ นตอนการประกอบ

(1) ลอกกระดาษบนแผ นอะครี ลิ กออกทั้ งสองด านทุ กแผ น ดั งรู ปที่  3

(2) นํ าแผ นอะครี ลิ กชิ้ นที่  1 ควํ่ าหน า (โลโก  Raspberry Pi อยู ด านล าง) ตามด วยควํ่ าแผ นที่  2
และ 3 จากนั้ นนํ าโมดู ลกล องวางควํ่ าหน าตามลงไปดั งรู ปที่  4 โดยให สายแพอยู ด านบนของแผ น
อะครี ลิ กแผ นที่  3

ร ูปที ่ 2 แสดงชิ ้นส วนในช ุด Pi Camera Case
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ร ูปที ่ 3 ลอกกระดาษป ดแผ นอะคร ีล ิกออก
รู ปที่  4 ประกอบกล อง 3 ชั้ นแรก

ร ูปที ่ 5 ประกอบกล องชั ้นที ่ 3

 

(3) สอดสายแพผ านช องด านล างของแผ นอะคร ีล ิกชิ ้นที ่ 4 แล ววางไว ด านบนของแผ นที ่ 3 ด ังร ูปที ่ 5

(4) สอดสายแพผ านช องด านล างของแผ นอะครี ลิ กชิ้ นที่  5 โดยหั นโลโก ออกด านหลั งดั งรู ปที่ 
6 (ก) จากนั้ นจั ดให ชิ้ นส วนทุ กแผ นอยู ในระนาบเดี ยวกั นดั งรู ปที่  6 (ข)

 

ร ูปที ่ 6 ประกอบกล องชั ้นที ่ 4
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(5) หงายชุ ดแผ นอะครี ลิ กที่ ประกอบกั บตั วโมดู ลกล องขึ้ น แล วขั นสกรู หั วตั ด 3x15 มม. ทั้ ง
4 มุ ม ดั งรู ปที่  7 โดยไม ต องใช นอต ทํ าการขั นสกรู อั ดให ทุ กชิ้ นส วนประกบเข าด วยกั น

(6) อาจคลายสกร ูเล ็กน อยเพื ่อจ ัดให ชิ ้นส วนพลาสต ิกที ่ประกอบก ันเป นกล องห อหุ มโมด ูล กล อง
Raspberry Pi อยู ในระนาบเด ียวก ัน ตรงก ัน และด ูเร ียบร อย แล วข ันสกร ูให แน นอ ีกครั ้ง เป นอ ันเสร ็จสิ ้น
การประกอบ Pi Camera Case ก ับโมด ูลกล อง

 



ร ูปที ่ 7 ข ันสกร ูห ัวต ัดทั ้ง 4 ต ัวเข าที ่ร ูของม ุมกล อง เพื ่อประกบชิ ้นส วนทั ้งหมดเข าด วยก ัน

หมายเหต ุ ร ูปโลโก  Raspberry Pi ที ่สล ักบนกล องย ึดโมด ูลกล องเป นต ัวบ งบอกถ ึงท ิศทางการถ ายภาพ
กล าวคื อ ถ าโลโก กลั บหั วก็ จะได ภาพที่ กลั บหั วเช นกั น

INNOVATIVE EXPERIMENT


