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หุ่นยนต์อุตสาหกรรม (Industrial Robot) 

บทน า 

 เอกสารชุดนี้จะเน้นให้นักศึกษาได้เข้าใจการท างานของหุ่นยนต์อุตสาหกรรมที่มีใช้กันอย่างแพร่หลาย ซึ่ง
หุ่นยนต์อุตสาหกรรมในปัจจุบันมีมากมายหลากหลายรูปแบบที่มีการใช้งานและจุดเด่นที่แตกต่างกัน โดยใน
เอกสารฉบับนี้ขอน าเสนอรูปแบบหุ่นยนต์ที่สามารถเจอได้ในอุตสากรรมการผลิตในยุคปัจจุบัน 

 หุ่นยนต์อุตสาหกรรม ตามความหมายของ ISO 8373:2012: หมายถึง การควบคุมอัตโนมัติ ความสามารถ
ในการถูกตั้งโปรแกรมหรือการตั้งค่าการท างานได้อย่างหลากหลายด้วยระบบตั้งแต่ 3 แกนข้ึนไป สามารถเป็นได้ท้ัง
รูปแบบติดตั้งและรูปแบบที่สามารถเคลื่อนย้ายได้  

หุ่นยนต์ในงานอุตสาหกรรมถือเป็นเครื่องจักรกลอัตโนมัติอย่างหนึ่ง ซึ่งถูกออกแบบและสร้างมาเพ่ือใช้
ทดแทนการท างานของแรงงานมนุษย์ในกระบวนการผลิตต่างๆ หรือน ามาประยุกต์ใช้ร่วมงานกับคนเพ่ือเพ่ิม
ความสามารถประสิทธิภาพในการผลิตและเพ่ิมก าลังอัตราการผลิตให้สูงขึ้น เช่น หุ่นยนต์ขนถ่ายวัสดุ หุ่นยนต์เชื่อม 
หุ่นยนต์ประกอบชิ้นส่วน หรือหุ่นยนต์บรรจุผลิตภัณฑ์ โดยโครงสร้างและการท างานของหุ่นยนต์นั้นมีลักษณะ
คล้ายมนุษย์ สามารถท างานซ้ าๆ และซับซ้อนได้ งานที่ต้องใช้ทักษะความช านาญสูง รวมถึงงานที่มนุษย์ไม่สามารถ
ท าได้ เช่น การท างานในช่องแคบ การท างานเขตพ้ืนที่อันตราย งานที่ต้องสัมผัสสารเคมี งานยกเหล็กเข้าเตาหลอม
หรืองานที่ต้องอยู่ในพ้ืนที่ที่มีความร้อนสูง หุ่นยนต์ในอุตสาหกรรมมีหลากหลายประเภทขึ้นอยู่กับของการท างาน
และการน ามาประยุกต์ใช้  

 จุดประสงค์หลักของเอกสารฉบับนี้เป็นการท าขึ้นมาเพ่ือประกอบการปฏิบัติการ ซึ่งมีจุดมุ่งหมายหลักคือ 

1. ให้นักศึกษาเข้าใจองค์ประกอบและหลักการท างานของหุ่นยนต์แต่ละชนิด 
2. ให้นักศึกษามีความเข้าใจการเขียนชุดค าสั่งที่จะใช้งานร่วมกับหุ่นยนต์ 
3. ให้นักศึกษามีความสามารถในการควบคุมการท างานของหุ่นยนต์แต่ละชนิด 
4. ให้นักศึกษามีความสามารถในการประยุกต์และเลือกใช้งานหุ่นยนต์ให้เหมาะสมกับลักษณะงาน 

องค์ประกอบของระบบควบคุมหุ่นยนต์ 

ส าหรับองค์ประกอบที่สามารถแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนส าหรับหุ่นยนต์คือ องค์ประกอบของระบบใน 
การควบคุมหุ่นยนต์ซึ่งประกอบด้วยองค์ประกอบหลักซึ่งจะมีอยู่ด้วยกัน 3 ส่วนที่มีความสัมพันธ์กัน ได้แก่ 

1. Programming Pendent: อุปกรณ์ท่ีท าหน้าที่ในการปูอนค าสั่งโดยผู้ควบคุมหรือผู้ใช้งาน 
2. Controller: ส่วนที่ท าหน้าที่ในการรับค าสั่งจากผู้ใช้งาน ผ่าน Programming Pendant และ

น ามาประมวลผล เพื่อท าการควบคุมหรือสั่งการท างานของหุ่นยนต์ต่อไป 
3. Manipulator: หรือเรียกง่ายๆ ว่า “ตัวหุ่นยนต์” ที่จะท างานตามค าสั่งที่ผ่านการประมวลผล

จาก Controller 



โดยทั่วไปหุ่นยนต์อุตสาหกรรมจะแบ่งชนิดตามลักษณะรูปทรงของพ้ืนที่ท างาน (Envelope Geometric) 
ซึ่งเกิดจากการท างานของข้อต่อ (Joint) ของหุ่นยนต์ ที่ท าหน้าที่ในการเชื่อมต่อระหว่าง Link ของตัวหุ่นยนต์และ
ยังท าหน้าที่ในการเคลื่อนที่ของตัวหุ่นยนต์ให้สามารถเคลื่อนที่ไปยังต าแหน่งต่างๆ ที่เราต้องการ ซึ่งในข้ันพื้นฐานมี 
2 ชนิด คือ Revolute (R) joint และ Prismatic (P) joint ดังนี้ 

ตารางที่ 1 ตารางแสดงการแยกชนิดข้อต่อของหุ่นยนต์ 

ชนิด สัญลักษณ์ ลักษณะการท างาน 

Revolute (R) 
 

หมุนรอบแกน 

Prismatic (P) 
 

การเคลื่อนที่เชิงเส้น 

 

 หากน าข้อต่อทั้งสองแบบนี้มาต่อเข้าด้วยกันอย่างน้อย 3 แกนหลักจะได้พ้ืนที่ท างาน (Work envelope) 
ที่มีลักษณะแตกต่างกัน โดย 3 แกนหลักของหุ่นยนต์ได้แก่ เอว(base) ไหล่(Shoulder) ข้อศอก(Elbow) ซึ่งน ามา
ชนิดของหุ่นยนต์ได้ดังนี้ 

ตารางที่ 2 ตารางแสดงการแบ่งแยกกลุ่มหุ่นยนต์ตามลักษณะการหมุน 

ชนิดของหุ่นยนต์ แกนที่ 1(เอว) แกนที่ 2 (ไหล่) แกนที่ 3(ข้อศอก) 
Cartesian P P P 
Cylindrical P R R 
Spherical R R P 
SCARA R P R 
Articulated Arm R R R 

 

ในปฏิบัติการนี้ได้น าเสนอหุ่นยนต์ที่แพร่หลายและใช้งานเป็นแพร่หลายในอุตสาหกรรมการผลิต 4 ชนิด 
ดังนี้ 

1. ปฏิบัติการที่ 1: Cartesian Robot (IAI) 
2. ปฏิบัติการที่ 2: Scara Robot 
3. ปฏิบัติการที่ 3: Articulated Arm (Gripper)  
4. ปฏิบัติการที่ 4: Articulated Arm (Welding) 

 



ปฏิบัติการที่ 1 Cartesian Robot (IAI) 

ในปฏิบัติการนี้ จะฝึกปฏิบัติการหุ่นยนต์ชนิดคาร์ทีเซียน (Cartesian Robot) โดยใช้หุ่นยนต์คาร์ทีเซียน
ของบริษัท IAI ซึ่งหุ่นยนต์ Cartesian มีแกนหลักทั้ง 3 แกนของหุ่นยนต์เคลื่อนเป็นแบบเชิงเส้น (Prismatic) 
โดยทั่วไปถ้าโครงสร้างมีลักษณะคล้าย Overhead Crane จะเรียกว่าเป็นหุ่นยนต์ชนิด gantry แต่ถ้าหุ่นยนต์ไม่มี
ขาตั้งหรือขาเป็นแบบอ่ืนเรียกว่าชนิด Cartesian 

 

 

รูปที่ 1 โครงสร้าง Cartesian Robot และพ้ืนที่การท างาน 

 

ข้อดี 

1. หุ่นยนต์เคลื่อนที่เป็นแนวเส้นตรงทั้ง 3  มิติ 
2. มีความแม่นย าสูง 
3. การเคลื่อนที่สามารถท าความเข้าใจได้ง่าย 
4. มีส่วนประกอบและโครงสร้างไม่ซับซ้อน 
5. โครงสร้างแข็งแรงตลอดการเคลื่อนที่ 
6. สามารถใช้กับงานที่ต้องการภาระการท างานหนักได้ 

ข้อเสีย 

1. ต้องการพื้นที่ติดตั้งมาก 
2. บริเวณท่ีหุ่นยนต์เข้าไปท างานได้ จะต้องเล็กกว่าขนาดของตัวหุ่นยนต์ 
3. ไม่สามารถเข้าถึงวัตถุจากทิศทางข้างใต้ได้ 
4. แกนแบบเชิงเส้นจะ Seal เพ่ือป้องกันฝุ่นและของเหลวได้ยาก 

 



การประยุกต์การใช้งาน 

เนื่องจากโครงสร้างแข็งแรงตลอดการเคลื่อนที่ ดังนั้นจึงเหมาะกับการงานที่ต้องการรับภาระงานหนัก เช่น
ยกหรือเคลื่อนย้ายวัตถุหนัก หรือเรียกว่างาน Pick-and-Plane เช่นใช้โหลดชิ้นงานเข้าเครื่องจักรกล (Machine 
loading) ใช้จัดเก็บชิ้นงาน(Stacking) เนื่องจากมีระยะการใช้งานที่แน่นอน นิยมใช้ในการหยิบจับเพ่ือท าการ
ประกอบ (Assembly) ที่ไม่ต้องการเข้าถึงในลักษณะที่มีมุมหมุน เช่น ประกอบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์  งาน Test 
ต่างๆ หรือติดชิ้นส่วนยานยนต์ด้วยสารเคมี  

 
ห้องปฏิบัติการ: อาคารเครื่องมือ 4 (F4) ห้อง F4101 

การควบคุมหุ่นยนต์: 

หุ่นยนต์ Cartesian (IAI) ที่ใช้ในปฏิบัติการนี้เป็นหุ่นยนต์ที่ควบคุมการที่ในแนวแกน x และแกน y โดย
การใช้มอเตอร์เชิงเส้น และควบคุมการเคลื่อนที่ของแกน z ด้วยกระบอกสูบลม ซึ่งควบคุมโดยการเขียนค าสั่งหรือ
ชุดค าสั่งด้วยคอมพิวเตอร์ สามารถสั่งการท างานให้หุ่นยนต์เคลื่อนที่ระหว่างจุด การเคลื่อนที่เชิงเส้น การที่แบบ
เส้นโค้ง การเคลื่อนที่แบบต่อเนื่องและการท าซ้ าได้  

 

รูปที่ 2 Cartesian Robot (IAI) 

 

 



ค าสั่งพื้นฐานส าหรับควบคุม Cartesian Robot (IAI) 

1. Position คือ ก าหนดต าแหน่งหรือจุดต่างๆ เก็บไว้ในตัวแปร 1-1500 การก าหนดต าแหน่งก าหนดได้ 
2 แกน (x,y) และสามารถก าหนดได้ 2 แบบ ดังนี้ 

a. ลากแกนเองไปยังต าแหน่งทีต้องการด้วยมือ (off servo motor) 
b. เลื่อนแกนไปยังต าแหน่งที่ต้องการในโปรแกรม ( on servo motor) ด้วยการเลื่อนลูกศร 

 

c. จากนั้นเลือกบันทึกต าแหน่งที่ต้องการ   

d. ถ่ายโอนข้อมูล transmit to controller  
 

2. HOME ค าสั่งกลับไปท่ีจุดเริ่มต้น มีรูปแบบการเขียนดังนี้ 

Cmnd Operand 1 Description 

HOME 11 กลบัไปยงัจุดเริม่ตน้ทัง้สองแกน x และ y 

HOME 10 กลบัไปยงัจุดเริม่ตน้เฉพาะแกน x 

HOME 01 กลบัไปยงัจุดเริม่ตน้เฉพาะแกน y 

HOME 00 ไม่ตอ้งกลบัไปจุดเริม่ตน้ทัง้สองแกน 

 
3. VEL ค าสั่งก าหนดความในการเคลื่อนที่ (mm/s) มีรูปแบบการเขียนดังนี้ 

Cmnd Operand 1 Description 

VEL 50 ก าหนดใหค้วามเรว็เป็น 50 mm/s 

 
 
 



4. ACC, DCL ค าสั่งก าหนดความเร่ง ความเร็วขณะเปลี่ยนต าแหน่ง มีรูปแบบการเขียนดังนี้ 

Cmnd Operand 1 Description 

ACC 0.3 ความเร่งในการเปลีย่นแปลงต าแหน่งเป็น 0.3g 

DCL 0.3 ความเรว็ระหว่างการเปลีย่นต าแหน่งเป็น 0.3 

 

5. MOVL, MOVP ค าสั่งก าหนดลักษณะการเคลื่อนที่ มีรูปแบบการเขียนดังนี้ 

Cmnd Operand 1 Description 

MOVL 100 เคลื่อนทีแ่บบเชงิเสน้ไปยงัต าแหน่งที ่100 

MOVP 101 เคลื่อนทีท่ ัง้สองแกนพรอ้มกนัไปยงัต าแหน่ง 101 โดยทีแ่กน
ใดถงึต าแหน่งทีต่อ้งการแลว้จะหยุดเคลื่อนทีโ่ดยทีอ่กีแกนยงั
เคลื่อนทีต่่อจนกว่าจะถงึต าแหน่งทีร่ะบุ 

ตัวอย่างการเคลื่อนที่ 

 

6. PATH ค าสั่งก าหนดการเคลื่อนที่เชิงเส้นอย่างต่อเนื่อง มีรูปแบบการเขียนดังนี้ 

Cmnd Operand 1 Operand 2 Description 

PATH 102 105 เคลื่อนทีเ่ป็นเสน้ตรงจากต าแหน่ง 102 ถงึ 
105 (102>103>104>105) 

* ถ้าต้องการให้เป็นรูปปิด จุดเริ่มต้นและจุสุดท้ายต้องเป็น coordinate เดียวกัน แต่เก็บไว้คนละต าแหน่ง 

ตัวอย่างการเคลื่อนที่  

 



7. CIR, CIR2 ค าสั่งก าหนดการเคลื่อนที่เป็นวงกลม มีรูปแบบการเขียนดังนี้ 

Cmnd Operand 1 Operand 2 Description 

CIR 106 107 เคลื่อนทีเ่ป็นวงกลมโดยประมาณเสน้รอบวง
ดว้ยระยะจากต าแหน่ง 106 ถงึ 107 

CIR2 106 107 เคลื่อนทีเ่ป็นวงกลมจากต าแหน่ง 106 ถงึ 107 
โดยมตี าแหน่งทีส่ามระหว่าง 106 และ 107 

ตัวอย่างการเคลื่อนที่  

 
 

8. ARC, ARC2 ค าสั่งก าหนดการเคลื่อนที่เป็นครึ่งวงกลม มีรูปแบบการเขียนดังนี้ 

Cmnd Operand 1 Operand 2 Description 

ARC 106 107 เคลื่อนทีเ่ป็นครึง่วงกลมโดยประมาณเสน้รอบวง
ดว้ยระยะจากต าแหน่ง 106 ถงึ 107 

ARC2 106 107 เคลื่อนทีเ่ป็นครึง่วงกลมจากต าแหน่ง 106 ถงึ 107 
โดยมตี าแหน่งทีส่ามระหว่าง 106 และ 107 

 
9. TIMW ค าสั่งก าหนดการหน่วงเวลา (sec) มีรูปแบบการเขียนดังนี้ 

Cmnd Operand 1 Operand 2 Description 

TIMW 1  หน่วงเวลา 1 วนิาท ี

 
10. BTON, BTOF ค าสั่งเปิด-ปิดกระบอกสูบควบคุมแกน Z มีรูปแบบการเขียนดังนี้ 

Cmnd Operand 1 Operand 2 Description 

BTON 302  กระบอกสบูเปิด (แกน z ลง) 

BTOF 302  กระบอกสบูปิด  (แกน z ขึน้) 



11. EXIT ค าสั่งออกจากลูป/หยุดการท างาน มีรูปแบบการเขียนดังนี้ 

Cmnd Operand 1 Operand 2 Description 

EXIT   หยุดการท างาน 

 

ตัวอย่างการเขียนโปรแกรม 

Cmnd Operand 1 Operand 2 Description 

HOME 11  เริม่ตน้อยู่ทตี าแหน่ง home ทัง้สองแกน 

VEL 50  ก าหนดความเรว็ทัว่ไปอยู่ที ่50 mm/s 

ACC 0.3  ความเร่งในการเปลีย่นแปลงต าแหน่งเป็น 0.3 

DCL 0.3  ความเรว็ในการเปลีย่นแปลงต าแหน่งเป็น 0.3 

BTOF 302  เริม่ตน้การท างานกระบอกสบูปิดอยู่ (แกน z ยกขึน้) 

MOVL 10  เคลื่อนทีเ่ชงิเสน้ไปยงัต าแหน่งที ่10 

TIMW 1  หน่วงเวลา 1 วนิาท ี

BTON 302  กระบอกสบูเปิด (แกน z ยกลง) 

TIMW 1  หน่วงเวลา 1 วนิาท ี

PATH 11 14 เคลื่อนทีต่่อเนื่องจากต าแหน่ง 11 ถงึ 14 

BTOF 302  ปิดกระบอกสบู (ยกแกน z ขึน้) 

HOME 11  เคลื่อนทีก่ลบัยงัต าแหน่งเริม่ตน้ 

EXIT   หยุดการท างาน       

 

 

 

 

 



ปฏิบัติการที่ 2 Scara Robot 

หุ่นยนต์ SCARA (Selective Compliance Assembly Robot Arm) จะมีลักษณะแกนที่ 1 (เอว) และ
แกนที่ 3 (ข้อศอก) หมุนรอบแกนแนวตั้งและแกนที่ 2 จะเป็นลักษณะการเคลื่อนที่ขึ้นลง (Prismatic) ดังรูป 
หุ่นยนต์ SCARA จะเคลื่อนที่ได้รวดเร็วในแนวระนาบและมีความแม่นย าสูง 

 

รูปที่ 3 SCARA Robot 

ข้อดี 

1. สามารถเคลื่อนที่ในแนวระนาบ และขึ้นลงได้รวดเร็ว 
2. มีความแม่นย าสูง 

ข้อเสีย 

1. มีพ้ืนที่ท างานจ ากัด 
2. ไม่สามารถหมุน (rotation) ในลักษณะมุมต่างๆได้ 
3. สามารถยกน้ าหนัก (Payload) ได้ไม่มากนัก 

การประยุกต์การใช้งาน 

เนื่องจากการเคลื่อนที่ในแนวระนาบและขึ้นลงได้รวดเร็วจึงเหมาะกับงานประกอบงานประกอบชิ้นส่วนที่
ต้องการความรวดเร็วและมีขนาดเล็ก เช่น ชิ้นส่วนทางอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งต้องการความรวดเร็วและการเคลื่อนที่ก็ไม่
ต้องการการหมุนมากนัก แต่จะไม่เหมาะกับงานประกอบชิ้นส่วนทางกล (Mechanical part) ซึ่งส่วนใหญ่การ
ประกอบจะอาศัยการหมุน (rotation) ในลักษณะมุมต่างๆ นอกจากนี้ Scara robot ยังเหมาะกับงานตรวจสอบ 
(Inspection) งานบรรจุภัณฑ์ (Packaging) 

 



ห้องปฏิบัติการ: อาคารเครื่องมือ 4 (F4) ห้อง F4101 

การควบคุมหุ่นยนต์: คู่มือการใช้งานและชุดค าสั่งจากผู้สอนปฏิบัติการ  

หุ่นยนต์ Scara ที่ใช้ในปฏิบัติการนี้เป็นหุ่นยนต์ของบริษัท IAI เหมือนกับ ปฏิบัติการที่ 1 Cartesian 
robot ซึ่งควบคุมโดยการเขียนค าสั่งหรือชุดค าสั่งด้วยคอมพิวเตอร์ สามารถสั่งการท างานให้หุ่นยนต์เคลื่อนที่
ระหว่างจุด การเคลื่อนที่เชิงเส้น การที่แบบเส้นโค้ง การเคลื่อนที่ แบบต่อเนื่องและการท าซ้ าได้ ลักษณะของ
ชุดค าสั่งการควบคุมการเคลื่อนที่คล้ายกับ Cartesian robot (IAI) อาจมีบางค าสั่งที่เพ่ิมเติม ซึ่งนักศึกษาจะได้รับ
ค าอธิบายในขั้นตอนการแนะน าการท าปฏิบัติการต่อไป 

 

รูปที่ 4 หุ่นยนต์ปฏิบัติการ Scara Robot 

 

 

 

 

 

 

 

 



ปฏิบัติการที่ 3: Articulated Arm (Gripper) 

 Articulate Robot เป็นหุ่นยนต์ที่ออกแบบมาให้มีลักษณะคล้ายคลึงกับแขนของมนุษย์ตั้งแต่ช่วงหัวไหล่
ไหลลงไป ทุกแกนการเคลื่อนที่จะเป็นแกนหมุน (Revolute) รูปแบบการเคลื่อนที่จะคล้ายกับแขนคน ซึ่งจะ
ประกอบด้วยช่วงเอว ท่อนแขนบน ท่อนแขนล่าง ข้อมือ การเคลื่อนที่ท าให้ได้พ้ืนที่การท างานดังรูปที่ 5 หุ่นยนต์
ชนิดนี้จะมีความสามารถในการท างานและความสามารถในการเคลื่อนที่ได้ในลักษณะที่คล้ายกับการเคลื่อนที่ของ
แขนมนุษย์นั่นเอง จึงมักเรียกหุ่นยนต์ชนิดนี้ว่า ‘แขนกล’ 

 

รูปที่ 5 หุ่นยนต์ Articulated Arm 

 

ข้อดี 

1. เนื่องจากทุกแกนเคลื่อนที่ในลักษณะของการหมุนท าให้มีความยืดหยุ่นสูงในการเข้าไปยังจุดต่าง ๆ 
2. สามารถใช้งานในพ้ืนที่ที่ซับซ้อนได้ 
3. บริเวณข้อต่อสามารถ Seal เพ่ือป้องกันฝุ่น ความชื้น หรือน้ า ได้ง่าย 
4. มีพ้ืนที่การท างานมาก 
5. สามารถเข้าถึงชิ้นงานทั้งจากด้านบน ด้านล่าง 
6. เหมาะกับการใช้มอเตอร์ไฟฟ้า เป็นชุดขับเคลื่อน 

ข้อเสีย 

1. มีระบบพิกัด (Coordinate) ที่ซับซ้อน 
2. การเคลื่อนที่และระบบควบคุมท าความเข้าใจได้ยากขึ้น 
3. ควบคุมให้เคลื่อนที่ในแนวเส้นตรง (Linear) ได้ยาก 
4. โครงสร้างไม่มั่นคงตลอดช่วงการเคลื่อนที่ เพราะบริเวณขอบ Work envelope ปลายแขนจะมีการสั่น ท า

ให้ความแม่ย าลดลง 



การประยุกต์การใช้งาน 

 จากโครงสร้างที่มีความคล้ายคลึงกับแขนของมนุษย์ อีกทั้งยังสามารถสามารถเข้าถึงต าแหน่งต่าง ๆ และ
ซับซ้อนได้ดี จึงสามารถใช้กับงานได้อย่างกว้างขวาง สามารถใช้ในสายการผลิตได้อย่างหลากหลายด้วยมิติองศา
การท างานที่ค่อนข้างเป็นอิสระ รวมถึงความสามารถในการประยุกต์ใช้งานได้ตามลักษณะของสายการผลิตได้อย่าง
เหมาะสม รองรับขนาดชิ้นส่วนได้หลากหลาย เช่นงานเชื่อม Spot Welding, Path Welding, งานยกของ งานตัด 
งานทากาว งานที่มีการเคลื่อนที่ยาก ๆ เช่น งานพ่นสี งาน sealing ฯลฯ 

 

ห้องปฏิบัติการ: อาคารเครื่องมือ 4 (F4) ห้อง F4101 

การควบคุมหุ่นยนต์: คู่มือการใช้งานและชุดค าสั่งจากผู้สอนปฏิบัติการ 

 หุ่นยนต์ Articulated Arm (Gripper) ที่ใช้ในปฏิบัติการนี้เป็นหุ่นยนต์ของบริษัท ED Instruments รุ่น 5-
JOINT Arm Robot Trainer - ED7255 เป็นหุ่นยนต์ที่มี 5 แกน ทุกแกนเป็นหมุนและมีอุปกรณ์ที่ติดตั้งไว้ปลาย
แขนเพ่ือใช้งาน (End-effector) คือ มือจับ (gripper) ประกอบด้วย Robot Controller, Gripper, Teaching 
Pendant, และซอฟท์แวร์ส าหรับแก้ไขและเขียนโปรแกรม (Program Editing Software) 

 

รูปที่ 6 หุ่นยนต์ 5-JOINT Arm Robot Trainer - ED7255 

 หุ่นยนต์ 5-JOINT Arm Robot Trainer - ED7255 นี้สามารถก าหนดต าแหน่ง เส้นทางเดินของการ
ท างานหุ่นยนต์ (path) ความเร็ว (speed) ค่าพารามิเตอร์ต่างๆ และสั่งการท างานได้ 2 คือ การสั่งผ่านแป้นการ
สอนต าแหน่ง (teaching pendant) และ การสั่งผ่านโปรแกรมคอมพิวเตอร์ดังรูปที่ 7 และ 8 ซึ่งแสดงล าดับและ
กลไกการการควบคุมหุ่นยนต์ 



 

รูปที่ 7 ระบบกลไกการการควบคุมหุ่นยนต์ 5-JOINT Arm Robot Trainer - ED7255 

 

รูปที่ 8  Constitution and Features of Product 

 การสั่งผ่านแป้นการสอนต าแหน่ง (teaching pendant) ผู้ใช้สามารถป้อนเป็นค่าตัวเลขของต าแหน่ง หรือ
ควบคุมการเคลื่อนที่ของแต่ละข้อต่อ ผ่านปุ่มบนแป้นควบคุม จนปลายแขนถึงต าแหน่งที่ต้องการ แล้วสั่งบันทึกค่า
มุมของแต่ละข้อต่อนั้นไว้ หลังจากนั้น สามารถสั่งการให้หุ่นยนต์เคลื่อนที่ไปยังต าแหน่งที่เคยสอน และบันทึกไว้ได้
(***ค ำสั่งและกำรควบคุมสำมำรถดูได้จำกคู่มือ 5-JOINT Arm Robot Trainer - ED7255 และค ำแนะน ำจำก
ผู้สอนปฏิบัติกำร) 

 การสั่งผ่านโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ผู้ใช้สามารถป้อนเป็นค่าตัวเลขของต าแหน่ง หรือควบคุมการเคลื่อนที่  
ของแต่ละข้อต่อ ค าสั่งการท างานต่างๆโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ แล้วจึงส่งชุดค าสั่งนี้ลงไปที่ตัวควบคุมของ
หุ่นยนต์เพ่ือสั่งการท างานต่อไป โดยเป็นภาษาที่พัฒนาขึ้นของบริษัทเอง แต่เป็นภาษาที่สามารถท าคามเข้าใจได้
ง่าย 



 โดยปกติทั่วไปหุ่นยนต์จะมีต าแหน่ง Home เพ่ือตรวจสอบต าแหน่งเริ่มต้นก่อนการท างาน แต่หุ่นยนต์5-
JOINT Arm Robot Trainer - ED7255 การเคลื่อนไหวสามารถท าได้โดยไม่ต้องค้นหาต าแหน่ง Home เนื่องจาก
เซ็นเซอร์ในแต่ละแกนเป็น absolute-type position sensor ซึ่งมี absolute encoder คอยตรวจจับความเร็วใน
การหมุนของแกนและทิศทางการหมุนของมันรวมถึงต าแหน่งสัมบูรณ์ปัจจุบันในระหว่างการหมุน  และมีข้อมูล
จ าเพาะเชิงกลดังตารางต่อไปนี้ 

ตาราง Mechanical Specifications ของ ED-7255 

 

มุมมองการวัดขนาดของแขนหุ่นยนต์จะแสดงไว้ในรูปที่ 9 และพ้ืนที่ท างาน (work space) ของมันเป็นดัง
ในรูปที่ 10 



 

 

รูปที่ 9 Plans and Measurements of Vertical Articulated Robot 

 

 



 

 

 

รูปที่ 10 Work Space of Vertical Articulated Robot 

 

ห้องปฏิบัติการ: อาคารเครื่องมือ 4 (F4) ห้อง F4101 

การควบคุมหุ่นยนต์: คู่มือการใช้งานและชุดค าสั่งจากผู้สอนปฏิบัติการ 



ปฏิบัติการที่ 4: Articulated Arm (Welding) 

 หุ่นยนต์ Articulated Arm (Welding) หรือหุ่นยนต์เชื่อม มีหลักการท างาน ข้อดีและข้อเสียเหมือนกับ 
Articulated Arm (Gripper) ในปฏิบัติการที่ 3 แตกต่างกันที่ end-effector ของหุ่นยนต์ในปฏิบัติการที่ 4 ไม่ใช่
มือจับแต่เป็นหัวเชื่อม และควบคุมโดยใช้ Teach pendent ดังรูปที่ 11 

 

รูปที่ 11 Articulated Arm (Welding) 

ห้องปฏิบัติการ: อาคารเครื่องมือ 6 (F6) ห้องปฏิบัติการเชื่อม 

การควบคุมหุ่นยนต์: คู่มือการใช้งานและชุดค าสั่งจากผู้สอนปฏิบัติการ 

 

*** ทุกปฏิบัตินักศึกษาจะต้องปฏิบัติตามค าแนะของคู่มือและผู้สอนปฏิบัติการอย่างเคร่งครัด 

 


