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กลุม่อาชพีทีม่คีวามเส่ียงตกงานเน่ืองจาก
เทคโนโลยใีหม่ๆ  
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กลุม่อาชพีทีม่คีวามเส่ียงตกงานเน่ืองจาก
เทคโนโลยใีหม่ๆ  

 

5 



 

6 



 

7 



 

8 



 

9 



Introduction to Robotics 
Engineering 
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ความรู้พืน้ฐานด้านหุ่นยนต์ 
ทีเ่ราต้องรู้ 



หุ่นยนต์ (ROBOT) คือ อะไร? 
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• หุ่นยนต์ คือ  เคร่ืองจักรใช้งานแทนมนุษย์ที่
ออกแบบให้สามารถตั้งล าดับการท างาน, การใช้
ง า น ไ ด้ ห ล า ยห น้ า ที่  ใ ช้ เ ค ลื่ อ น ย้ า ย วั ส ดุ , 
ส่วนประกอบ, เคร่ืองมือ  หรือ อุปกรณ์พเิศษ 
ตลอดจนการเคลื่อนที่ได้ หลากหลายตามที่ตั้ ง
ล าดบัการท างาน เพือ่ใช้ในงานหลายประเภท 

   
 
ทีม่า: สถาบนัหุ่นยนต์อเมริกา (The Robot Institute of America (1979) ) 
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พื้นฐานความรู้การสร้างหุ่นยนตร์ 

อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 

และวงจร 

ไฟฟ้า 

และวงจร 

โปรแกรมคอมพวิเตอร์ 

เคร่ืองกลและ 

เคร่ืองกลไฟฟ้า 

ศิลปะการออกแบบ 
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วิชาเก่ียวกับ ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ คอมพวิเตอร์  
ส่ิงส าคัญ 

นอกจากเรียนรู้ทฤษฏีแล้ว จ าเป็นต้องมจิีตนาการ ในการท างานและการประยุกต์ใช้   

ทฤษฏี 

จิตนาการในการท างานและการประยุกต์ใช้ 
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ไฟฟ้าและวงจร 

ไฟฟ้า คืออะไร ? 
 กระแสไฟฟ้า (Current), แรงดันไฟฟ้า (Voltage)  

    ไฟฟ้ากระแสสลับ (AC Volt) 
 

    ไฟฟ้ากระแสตรง (DC Volt) 

ไฟฟ้าและวงจร 

  การไหลของกระแสไฟฟ้า จากแหล่งจ่าย  ผา่นโหลด  
ลงสายดิน (Ground)  

มันครบ
วงจรแล้ว 
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อุปกรณ์อเิลก็ทรอนิกส์และวงจร 
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 

  - Passive Devices:  R, L, C 

  

 

 - Active Devices: Semiconductor  

Diode, Transistor, SCR, IC, Memory, CPU Chip etc.   
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เคร่ืองกล 
ระบบขับเคล่ือนและส่งก าลัง 
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เคร่ืองกลไฟฟ้า 

การเปล่ียนพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานกล ใช้มอเตอร์  

ส่วนมากใช้เป็นระบบต้นก าลังขับเคล่ือน ระบบเชิงกลต่างๆ  

มอเตอร์ AC 
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  มอเตอร์ DC 
    Sep motor 

 Gear motor อ่ืนๆ 

Step motor 

DC and Gear motor 
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ศิลปะการออกแบบ ROBOT 
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1.ประเภทของ
หุ่นยนต ์
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• หุ่นยนต์ควบคุมด้วยมนุษย์ หมายความวา่เคร่ืองจกัรท่ีถูกควบคุมดว้ยมนุษยใ์หเ้กิดการ
เคล่ือนไหว 

• หุ่นยนต์ท างานเป็นล าดบั หมายถึงเคร่ืองจกัรท่ีท างานเป็นล าดบัการท างานท่ีแน่นอนโดยท างาน
ซ ้ ากนัไปเร่ือยๆ 

• หุ่นยนต์ทีโ่ปรแกรมได้ หมายถึง เคร่ืองจกัรท่ีสามารถเปล่ียนแปลงล าดบัการท างานได ้
• หุ่นยนต์ทีค่วบคุมด้วยข้อมูล หมายถึง หุ่นยนตท่ี์ถูกควบคุมดว้ยชุดขอ้มูลท่ีเป็นตวัเลขเพื่อใชใ้น

การค านวณหุ่นยนตใ์หเ้คล่ือนท่ี 
• หุ่นยนต์ประสาทสัมผสั  หมายถึงหุ่นยนตท่ี์ใชก้ารส่งสญัญานจากเซนเซอร์มาควบคุมการท างาน 
• หุ่นยนต์ทีป่รับตัวเองได้ หมายถึงหุ่นยนตท่ี์เคล่ือนดว้ยการตดัสินใจของขอ้มูลท่ีไดจ้ากการ

เซนเซอร์ท่ีท าหนา้ท่ีเป็นประสาทสมัผสัของหุ่นยนต ์เพื่อใหหุ่้นยนตส์ามารถปรับตวัเองได ้
• หุ่นยนต์ชาญฉลาด หมายถึง หุ่นยนตท่ี์ใชร้ะบบปัญญาประดิษฐค์วบคุมการท างาน 
• ระบบเคร่ืองกลอจัฉริยะ เป็นการน าระบบเคร่ืองกลมารวมกบัระบบอิเลก็ทรอนิกส์ท าให้

เคร่ืองกลสามารถเคล่ือนไหวไดแ้ละก าหนดต าแหน่งการเคล่ือนไหวไดด้ว้ยระบบ
อิเลก็ทรอนิกส์ 

1.1 ประเภทของหุ่นยนต์ 
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หุ่นยนต์ในโรงงานท างานทีเ่กนิก าลงัของมนุษย์ 
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หุ่นยนต์กู้ระเบิดทีส่ามรถช่วยชีวติและรักษาทรัพย์สิน  
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 หุ่นยนต์สุนัขทีเ่ป็นเพือ่นคลายเงา 
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1.2 ส่วนประกอบของหุ่นยนต์ 
• โครงร่าง (Frame) คือโครงหลกัท่ีก าหนดรูปร่างของหุ่นยนต ์ ซ่ึงอาจสร้างจากไม ้ 

อลมิูเนียมพลาสติก  อะคลิลิก  ฟิวเจอร์บอร์ด  และแผน่วงจรพิมพ ์(PCB) เป็นตน้ 
• ตัวเคลือ่นที่ (Locomotion) เป็นส่วนท่ีท าใหหุ่้นยนตเ์คล่ือนท่ีไดซ่ึ้งไดแ้ก่  ลอ้  

และขา  ท่ีใชป้ระกอบในการขงัเคล่ือนดว้ย 
• ตัวขับเคลือ่น  (Actuators)  เป็นส่วนท่ีท าใหหุ่้นยนตเ์กิดการขบัเคล่ือนซ่ึงไดแ้ก่  

มอเตอร์และเกียร์มอเตอร์และสายพาน  เกียร์บลอ็กมอเตอร์  เป็นตน้ 
• ชุดควบคุม  (Control)  คือ  ตวัท่ีท าหนา้ท่ีตดัสินใจ  และควบคุมการท างานของ

หุ่นยนตไ์ด ้
• เซนเซอร์  (Sensor)  คือ  อุปกรณ์ท่ีท าหนา้ท่ีอ่านค่าจากส่ิงแวดลอ้มรอบๆหุ่นยนต ์ 

โดยจะส่งค่าท่ีอ่านไดเ้ป็นสัญญาณไฟฟ้า  เช่น  เซนเซอร์แสง  เซนเซอร์เสียง 
เซนเซอร์สัมผสั  เป็นตน้ 

• แหล่งจ่ายไฟ  (Power  System)  คือ  ส่วนท่ีท าหนา้ท่ีจ่ายพลงังานทั้งหมดใหก้บั
หุ่นยนต ์ ซ่ึงไดแ้ก่แบตเตอร่ี  โซล่าเซลล ์ และแหล่งจ่ายไฟต่างๆ เป็นตน้ 
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มนุษย์ เปรียบเทยีบกบั หุ่นยนต์ 

• 1. โครงสร้าง  (Frame) ของหุ่นยนต ์ =  ร่างกาย 
• 2. ตวัเคล่ือนท่ี  =  แขน และขา 
• 3. ตวัขบัเคล่ือน  (Actuators  and  drive train)  =  
กลา้มเน้ือ 

• 4. ชุดควบคุม  (Control)  =  สมอง 
• 5. เซนเซอร์  (Sensor)  =  ตาและหู 
• 6. แหล่งจ่ายไฟ  (Power  System)  =  อาหารและพลงังาน 
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KWAI – TOO Robot    VS      ควายตู้  
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2.พลงังาน โครงร่าง และ  
การขบัเคลือ่นของหุ่นยนต์ 



 

2.1 แหล่งจ่ายพลงังานของหุ่นยนต์ 

34 
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แบตเตอร่ีแบบธรรมดา แบตเตอร่ีแบบอลัคาไลท์ แบตเตอร่ีขนาดพเิศษ 

ลเิทยีมไอออน แบบตะกัว่กรด ซีลเลดลดีแอคซิด 

http://www.gsbattery.co.th/products_car_ns60.asp
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 การต่อแบตเตอร่ี 1.5 โวลต์ 
และสัญลกัษณ์การต่ออนุกรมเพือ่ให้ได้แรงดนัไฟฟ้า 3 โวลต์ 

V3 V3

V5.1

V5.1

V5.1

V5.1

++

V3
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 วงจรชาร์จประจุไฟฟ้าจากแผงโซล่าเซลล์เข้าสู่แบตเตอร่ี 
 

Battery

4001N1

+

-
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2.2 โครงสร้างของหุ่นยนต์ 
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 หุ่นยนต์มโีครงสร้างเป็นโลหะ เหลก็ อะลูมเินียม พลาสตกิ 

http://images.google.co.th/imgres?imgurl=http://www.eng.ubu.ac.th/~ubuinven/image/r2d2.gif&imgrefurl=http://www.eng.ubu.ac.th/~ubuinven/histro1.htm&h=441&w=267&sz=72&hl=th&start=6&um=1&tbnid=Kq0MznMViZrf7M:&tbnh=127&tbnw=77&prev=/images?q=%E0%B8%AB%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B9%8C&svnum=10&um=1&hl=th&cr=countryTH
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2.3 การเคลือ่นทีข่องหุ่นยนต์ 
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หุ่นยนต์ทีเ่คลือ่นทีด้่วยล้อ 
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ระยะการกลิง้ของล้อทีม่เีส้นผ่านศูนย์กลางทีต่่างกนั  
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หุ่นยนต์เคลือ่นทีด้่วยขา  



45 

 

2.4 การขบัเคลือ่นของหุ่นยนต์  
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มอเตอร์กระแสตรง  
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 เกยีร์บลอ็กมอเตอร์  
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 สเตปเปอร์มอเตอร์  
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 เซอร์โวมอเตอร์  



50 

2.5 ระบบเฟืองและสายพานในหุ่นยนต์ 
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ระบบสายพาน 
ก าลงัแกนหมุนส่งงานแกนหมุนใช้

รอกตวัเล็ก รอกตวัใหญ่
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ระบบเฟือง 

ก าลงัแกนหมุนส่งงานแกนหมุนใช้

็็กเฟืองตวัเล ญ่เฟืองตวัให
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1.เทคโนโลยหุ่ีนยนต์ 
และการแข่งขนัหุ่นยนต์ 
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หุ่นยนตส์ตัวแ์ละแมลง ท่ีอิมแพค
เมืองทองธานี วนัวิทยาศาสตร์
2549 จดัโดย สวทช. 
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นิทรรศการถนนเทคโนโลย ี2551 

อิมแพค เมืองทองธานี 
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จากควายตู้  
สู่  

KWAI-TOO -UBU Robot 
หุ่นยนต์สายพนัธ์ใหม่ไวร้าย 2009 
(ปฏิบัตกิารกู้วกิฤตศักดิ์ศรีควาย)  

พอ่ คร๊าบ ๆๆๆ 
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KWAI – TOO V.1   (2007) 

คุณสมบติั 
• ใส ซ่ือ  
• ทึก ลุย 
• เขาชนดะ 
• ใครขวา้งเละ ! 
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สนามควายตู้ 2007 
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KWAI – TOO V.2 (2008) 

คุณสมบติั 
• เดินตามทาง ท่ีก าหนด 
• เขาคม ตดั เฉือน แทง 
• เลือกเป้าหมายได ้
• ฉลาดข้ึน 
 



60 สนามควายตู้ 2008 
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KWAI – TOO 2009 
คุณสมบติั 
• เดินตามทาง หลบหลีก ซอกซอน 
• เขาคม ตดั เฉือน แทง ตามตอ้งการ 
• เลือกเป้าหมายได ้พร้อมค าราม มอๆ 
• ฉลาดสุดๆ โปรแกรมได ้
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สนามควายตู้ 2009 
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การแข่งขัน หุ่นยนต์ควายตู้ 2007 คร้ังที ่1  
9-10 ส.ค. 2550 จัดโดย คณะวศิวกรรมศาสตร์ร่วมกบั สพท.และ

อบจ.อุบลฯ 
ที ่รร.เบญจะมหาราช 
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การแข่งขัน หุ่นยนต์ควายตู้ 2008 คร้ังที ่
2 จัดโดย ชุมไฟฟ้าและอเิลก็ทรอนิกส์  

ที่ โลตัส จ.อุบล 
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การแข่งขันหุ่นยนต์สิงห์ทะเลทราย 
ตอน “ฝ่าวกิฤตกู้โลกร้อน” โดย ชุมนุมนักประดิษฐ์ ม.อุบลฯ 
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การแข่งขนัหุ่นยนต์ระดบัประเทศ 
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การแข่งขนัหุ่นยนต์ชิงแชมป์ประเทศไทย 2008 
 TPA(Robot Contest Thailand Championship), ABU (Asia-Pasific 

Robot contest) 
ที ่เดอะมอลล์ บางกะปิ, อมิแพค เมอืงทองธานี 
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http://www.ubu.ac.th/new/index.php?page=ubu_event
&id=15103 



https://www.facebook.com/405486029519792/videos/1752204518181263/UzpfSTEwMDAwMDE1NjgzNTkxNDo
yMjI1MjY3Nzg0MTU1MDk0/ 

ทมีหุ่นยนต์กนัเกรา ตัวแทนประเทศไทย ในรายการแข่งขันหุ่นยนต์ ABU 

ROBOCON 2018 ณ เมือง Ninh Binh ประเทศเวยีดนาม 
ระหว่างวนัที ่25-27 สิงหาคม 2561 
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การแข่งขนัหุ่นยนต์ระดบัโลก 
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www.thairobot.net/ 
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หุ่นยนตท์ ามือ และ บงัคบัมือ 

• ไม่เขียนโปรแกรม 
• ไม่ใชไ้มโครคอนโทรลเลอร์ 
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1.หุ่นยนต์ ชักคะเย่อ ระดับประถมศึกษา  
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2. หุ่นยนต์ วิง่เร็ว ระดบัประถมศึกษา 
เป็นการแข่งขนัหุ่นยนตว์ิง่เร็ว ระยะทาง 2 เมตร หุ่นยนตที์มใดถึงเส้นชยัก่อนเป็นผูช้นะ 
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3.ภาพสนามสนามจ าลองหุ่นยนต์ส ารวจดาวนพเคราะห์  

 



84 

4. หุ่นยนต์ไตรกฬีา ระดบัมัธยมศึกษา  

• หุ่นยนต์ตวัที1่    (หุ่นยนต์ส าหรับการวิง่เร็ว) SHORT 
DISTANCE RUNNING ROBOT  

• หุ่นยนต์ตวัที ่2    (หุ่นยนต์ส าหรับปีนบันได) LADDER 
CLIMBING ROBOT  

• หุ่นยนต์ตวัที ่3    ซ่ึงเป็นหุ่นยนต์ชนิดไต่ราว (ROD 
CLIMBING ROBOT)  
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หุ่นยนต์แสดงละคร 
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พเิศษ หัวข้อเร่ือง : “Artist Robot” หุ่นยนต์ศิลปิน 
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เอกสารและแหล่งข้อมูลอ้างองิ 

• http://www.tpa.or.th/robot 
• www.ett.co.th 
• www.inex.co.th 
• http://www.thairobot.net   (หุ่นยนต์สพฐ.) 
• ภาควชิาวศิวกรรมไฟฟ้าและอเิลก็ทรอนิกส์ คณะวศิวกรรมศาสตร์ 

มหาวทิยาลยัอุบลราชธานี,   “การอบรมเชิงปฏิบัติการ หุ่นยนต์เบ้ืองต้นรุ่น
ที่ 1,2,3”  
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