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บทคัดย่อ 
งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาการทํางานของแขนกลโดยใช้ PLC. ในการควบคุมการทํางานเพื่อ

การศึกษา และค้นคว้าเกี่ยวกับการทํางานของตัวแขนกลโดยใช้ PLC. และ คล่ืนความถ่ีวิทยุ ในการควบคุม
มอเตอร์ ซึ่งประกอบด้วย ส่วนการส่ังงาน DC. มอเตอร์ ส่วนควบคุมการส่ังงานผ่าน INPUT และ OUTPUT 
ทั้ง 2 ส่วน จะถูกควบคุมโดย PLC. (Programmable Logic Controller) Series Mitsubishi FX1N-24MR 
ใช้ภาษา Ladder Diagram ในการเขียนโปรแกรม หลักการทํางานแบบ CLOSED LOOP เป็นระบบควบคุม
แบบหนึ่ง ซึ่งสัญญาณทางด้านเอ้าท์พุทมีผลโดยต้องการควบคุม ดังนั้นการควบคุมแบบ CLOSED LOOP ก็
คือการควบคุมแบบป้อนกลับ (FEEDBACK CONTROL) สัญญาณป้อนกลับนี้อาจจะเป็นสัญญาณเอ้าท์พุท
โดยตรง หรือสัญญาณที่เป็นฟังก์ชั่นของสัญญาณเอ้าท์พุทหรือค่าอนุพันธ์ของสัญญาณเอ้าท์พุทก็ได้และระบบ
การควบคุมแบบ OPEN LOOP สําหรับระบบการควบคุมแบบ OPEN LOOP เป็นระบบควบคุม ที่เอ้าท์พุท
ของระบบจะไม่มีผลต่อการควบคุมเลยน้ันคือในกรณีของระบบการควบคุมแบบ OPEN LOOP ซึ่งเอ้าท์พุท
ของระบบควบคุมของระบบจะไม่ถูกทําการวัดหรือป้อนกลับเพื่อที่จะนํามาเปรียบเทียบกับอินพุท 
คําสําคัญ : แขนกล, ไมโคคอลโทลเลอร์ 
 
Abstract 
 The research is a study of trick arm  by use PLC.in work supervision for the 
education  and do research work about the work of trick arm by use  PLC. and radio 
frequency waves in the supervision small stump hill which compose commanding part 
DC. small stump hill control commanding part change INPUT and  OUTPUT both of 
2 the part controled by PLC. (Programmable logic controller) Series Mitsubishi 
FX1N-24MR use the language Ladder Diagram in program writing the principle 
works like [model] CLOSED LOOP be the system controls like [model] The one 
which a signal of A gush up to bear fruit by want to control thus the supervision like 
[model]  CLOSED LOOP be the supervision likes [model] to feed get back to 
(FEEDBACK CONTROL) a signal will feed to get back to this may is a signal A 
gushes up directly or a signal that is listen of a signal A gushes up or  small value 
involves of a signal A gushes up all right and supervision system like [model] OPEN 
LOOP for supervision system like   [model] OPEN LOOP be the system controls at A 
gush up of the system has will no result to build [wasp] the supervision  that in case of 
of supervision system like [model] OPEN LOOP  which A gush up of the system 
controls of the system was done the measurement or feed get back to in order to bring 
compare with with gush up. 
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บทนํา 
ปัจจุบันนี้เทคโนโลยีที่ได้พัฒนาไปอย่างรวดเร็วได้ส่งผลต่อสังคมเศรษฐกิจและวัฒนธรรมประเทศ

ไทยจัดอยู่ในประเทศกําลังพัฒนาส่ิงหนึ่งที่จําเป็นต่อการพัฒนาประเทศนั้นคือการพัฒนาอุตสาหกรรมในการ
ผลิตเพื่อใช้เองภายในประเทศและส่งออกต่างประเทศเพื่อนํารายได้เข้าประเทศเป็นการสร้างรากฐานทาง
เศรษฐกิจที่มั่นคง ส่ิงสําคัญในโรงงานอุตสาหกรรมคือเครื่องจักรที่คอยทําหน้าที่ในการผลิตแทนมนุษย์
เนื่องจากลักษณะงานในการผลิตบ้างประเภทน้ันอาจมีอันตรายจากแสงเสียงสารเคมีฝุ่นละอองที่เกิดจาก
กระบวนการผลิตจึงมีความจําเป็นที่จะต้องให้เครื่องจักรทํางานต่างๆเหล่านี้แทนมนุษย์ซึ่งลักษณะงานที่
แตกต่างกันก็จําเป็นต้องใช้อุปกรณ์ที่แตกต่างกันเพื่อให้เกิดความเหมาะสมกับช้ินงานหนึ่งในนั้นคือแขนกลถือ
เป็นหัวใจของการผลิตสมัยใหม่ซึ่งจะต้องมีความแม่นยํารวดเร็วในการทํางานเพื่อให้ได้ผลผลิตที่ดีมีคุณภาพ
ทางกลุ่มจึงได้มองเห็นถึงความสําคัญของการพัฒนาประดิษฐ์คิดค้นระบบควบคุมอัตโนมัติเพื่อการทํางานของ
เเขนกล 3 แกนใช้ในการทํางานอุตสาหกรรมเพ่ือตอบสนองความต้องการ ระบบควบคุมอัตโนมัติเพื่อการ
ทํางานของเเขนกล 3 แกนน้ันจะเป็นการศึกษาทฤษฎีกลศาสตร์การเคล่ือนไหวเพื่อมาประยุกต์ใช้งานกกับ
แกนกล 3 แกนให้สามารถเคลื่อนที่ได้ในแนวแกน X แกน Y รวมทั้งผสมผสานการทํางานกับระบบสมองกล
ฝังตัว 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. เขียนโปรแกรมPLCควบคุมแขนกลได้ 
2. ได้ความรู้ประสบการณ์จากการลงมือปฏิบัติงานจริง 
3. มีความรู้ในการเลือกซื้ออุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ที่เหมาะสมกับการทํางาน 
5. สามารถผลิตแขนกลที่สามารถใช้จับชิ้นงานตามต้องการได้       
 

กรอบแนวคิดที่ใช้ในการวิจัย 
1. นําทฤษฎีกลศาสตร์การเคลื่อนไหว (Kinematics) มาใช้งาน 
2. สามารถสร้างแขนกลต้นแบบได้ 
3. เเขนกลทํางานได้ 3 แกน 
4. สามารถเคลื่อนไหวในแนว แกน X และ แกน Y  
5. ใช้มอเตอร์ในการขับแขนกล 

 
 
 
 



วิธีดําเนินการวิจัย 
          1. ศึกษาค้นคว้ารายละเอียดข้อมูลและหลักการของ PLC. 
          2. ออกแบบแขนกล 
          3. จัดหาวัสดุและอุปกรณ์เพื่อสร้างแขนกล 
          4. สร้างแขนกลที่ได้ออกแบบไว้ 
          5. ทดสอบการทํางานของแขนกล 
ทฤษฎีที่เก่ียวข้อง 
โครงสร้างพื้นฐานของหุ่นยนต์ 

องค์ประกอบของแขนหุ่นยนต์จะประกอบด้วยอุปกรณ์และช้ินส่วนต่างๆ มากมาย ซึ่งแต่ละ
ชนิดจะมีหน้าที่แตกต่างกันไปตามลักษณะและวัตถุประสงค์ของการใช้งาน การเลือกใช้จึงจาเป็นต้อง
อาศัยทั้งองค์ความรู้และประสบการณ์ เพ่ือให้ระบบกลไกสามารถทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
รวดเร็ว คงทน และประหยัดพลังงาน แขนหุ่นยนต์สามารถแบ่งส่วนประกอบหลักได้เป็น 4 ส่วน คือ 
อุปกรณ์ทางกล คือ (1) ช้ินส่วนกลไกต่างๆของหุ่นยนต์ เช่น โครงสร้าง เพลา เฟือง สกรูส่งกาลัง 
สายพาน โซ่ สปริง ข้อต่อสวมเพลา คลัตช์ เบรก ข้อต่อ ก้านต่อโยง ตลับลูกปืนและปลอกสวม (2) 
อุปกรณ์ขับเร้า คือ อุปกรณ์ที่สามารถเปลี่ยนแปลงพลังงานไฟฟ้าที่ป้อนเข้าให้กลายเป็นการกระจัด 
การเคล่ือนที่ หรือแรง เช่น มอเตอร์ไฟฟ้า ระบบนิวแมติกส์ และระบบไฮโดรลิกส์ (3) อุปกรณ์ไฟฟ้า
และอิเลคทรอนิกส์ คือ อุปกรณ์ที่ใช้สัญญาณทางระบบไฟฟ้า เช่น อุปกรณ์ตรวจจับ วงจรขับต่างๆ 
และอุปกรณ์แสดงผล (4) อุปกรณ์ควบคุม(Controller) คือสมองกลท่ีควบคุมการทางานของหุ่นยนต์ 
เช่น สมองกลที่ประดิษฐ์จากอุปกรณ์อิเลคทรอนิกส์ เครื่องควบคุมขนาดเล็ก คอมพิวเตอร์ชนิด
แผงวงจรสาเร็จรูป เครื่องควบคุมเชิงตรรกะที่สามารถโปรแกรมได้ และคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล [7]-
[10] 
โปรแกรมภาษาแลดเดอร์ไดอะแกรม (Ladder Diagram) 

ภาษาแลดเดอร์เป็นภาษาเชิงรูปภาพประกอบไปด้วยแลดเดอร์ไดอะแกรมเพ่ือไว้ดูคําสั่งแลด
เดอร์ที่สั่งงานถูกออกแบบมาเพ่ือให้ง่ายต่อการใช้งานแต่เดิมน้ันออกแบบมาแทนวงจรรีเลย์ ดังน้ันแลด
เดอร์ไดอะแกรมก็จะอ้างอิงวงจรซีเค้วนของรีเลย์เป็นส่วนใหญ่ต่อมามีการพัฒนาฟังช่ันให้สะดวกกว่า
การใช้งานมากขึ้น  
หลักการเขียนแลดเดอร์ไดอะแกรม (Ladder Diagram) และคําสั่งบูลีน 

แลดเดอร์ไดอะแกรมจัดเป็นภาษาสัญลักษณ์ที่สามารถดูตามโครงสร้างแล้วเข้าใจการทํางาน
แต่เวลาที่ PLC จะทํางานจะอาศัยชุดคําสั่งบูลีนทํางานโดยวิธีการเขียนลงในส่วนหน่วยความจําข้อมูล
ในหน่วยความจําน้ันจะจัดเก็บเป็นรหัส (Code) ไม่สามารถจัดเก็บแลดเดอร์โดยตรงได้ (PLC บางย่ีห้อ



สามารถเขียนและจัดเก็บด้วยแลดเดอร์ได้) ดังน้ันผู้ใช้จึงจําเป็นต้องเข้าใจชุดคําสั่งบูลีนเพราะชุดคําสั่ง
น้ันก็แปลงภาษามาจากแลดเดอร์ไดอะแกรมน่ันเอง 
การออกแบบสร้างแขนกล 
  ทําการศึกษาข้อมูลจากหนังสือ Automatic Arm Robot และอุปกรณ์ที่ใช้ประกอบไปด้วย 
DC.MOTOR 12 V. 6 ตัวในการคับคลื่น,ใช้ DC. DRIVE MOTOR 6 ชุด ,SENSOR 2 ตัว ในการ
ตรวจสอบวัตถุ ,PLC. Mitsubishi  FX1N-24MR MCU.16F877A และชุดบังคับวิทยุ จากน้ันได้
ดําเนินการออกแบบแขนกลและลงมือทําตามที่ได้ออกแบบไว้ 

 

 
 

รูปที1่ โครงสร้างแขนกล 
 
 



 
 

                                    รูปที่2 บอร์ดชุดไดร์ DC.  มอเตอร ์

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปที3่ ทดลองการเขียนโปรแกรม 

 
 
 
 
 
 
 

 



การออกแบบระบบการทํางาน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สรุปผลการวิจัย 
การทดลองและวิเคาระห์ผลการทดลอง 
   การทดลองการส่ังงานด้วย คล่ืนความถี่วิทยุ 
    วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาลักษณะการส่งและรับสัญญาณ ของคล่ืนความถี่วิทยุ ที่ 40 MHz. 
   ขั้นตอนการทดลอง  
 1.  ติดตั้งตัวรับสัญญาณวิทยุความถี่ 40 MHz.เข้ากับบอร์ดชุดไดร์DC. มอเตอร์ 

เริ่มต้น 

เลือกการทํางาน 

หยุด 

ควบคุม motor A  

ควบคุม motor B  

ควบคุม motor C  

ควบคุม motor D  

ควบคุม motor E  

ควบคุม motor F  

รับค่า 

ควบคุม motor   

C , D , E , F 

แสดงภาพ

การทํางาน 

ทํางาน      

ธรรมดา 

ทํางาน  

อัตโนมัติ    

 จบการทํางาน   

NO NO 

Yes Yes 



 2ใ ติดตั้งตัวส่งสัญญาณเข้ากับรีโมทคอนโทรล 
 3ใ กําหนด พอตท์ที่ใช้งาน ให้ตรงกับรีโมทคอนโทรล 
 4ใ เปิดสวิตซ์เพาเวอร์เพื่อจ่ายไฟฟ้าให้ชุดทดลอง 
 5ใ ทําการทดลอง การส่งสัญญาณ ตามระยะที่กําหนดไว้ 
 6ใ บันทึกผลการทดลอง 
   ผลการทดลอง 
  ตารางที่1 ระยะทางที่สามารถรับส่งสัญญาณได้ 

 
ตารางที่2 ตาแหน่งที่ต้องการวางวัตถุกาหนดเป็นพิกัด 

 
  
 

ผา่น ไมผ่า่น ผา่น ไมผ่า่น ผา่น ไมผ่า่น ผา่น ไมผ่า่น ผา่น ไมผ่า่น ผา่น ไมผ่า่น
1

2

3

4

5

7 M. 8 M. 8.5 M. 9 M.คร้ังท่ี 5 M. 6 M.



ตารางที่ 3 เวลาการทํางานของโปรแกรมควบคุมแขนกล 
ตัวแปรโปรแกรมทํางาน 

แต่ละสเต็ป 
มอเตอร์ทํางาน       
แต่ละสเต็ป 

เวลาทํางานแต่ละสเต็ป 
ต่อวินาท ี

M0 , M1 ( ไม่เห็นวัตถุ ) Motor C 17.64 
M0 ( หมุนซ้าย ) Motor C 9.58 
M2 ( หมุนแขนลง ) Motor D 1.53 
M3 ( จับวัตถ ุ) Motor F 2.07 
M4 ( หมุนแขนขึ้น ) Motor D 4.64 
M5 ( หมุนขวา ) Motor C 11.38 
M6 ( หมุนแขนลง ) Motor D 1.3 
M7 ( หมุนขวา ) Motor E 2.2 
M8 ( หมุนซ้าย ) Motor E 1.49 
M9 ( หมุนแขนขึ้น ) Motor D 4.05 
M10 ( หมุนซ้าย ) Motor C 16.42 
M11 ( หมุนแขนลง ) Motor D 0.86 
M12 ( ปล่อยวัตถุ ) Motor F 1.08 
M13 ( หมุนแขนขึ้น ) Motor D 4.23 
M14 ( หมุนขวา ) Motor C 8.28 

 
วิเคราะห์ผลการทดลอง 
 จากการทดลอง โปรแกรม PLC ควบคุมการทํางานแขนกล สามารถเขียน Ladder Diagram 
ควบคุมส่ังการทํางานของมอเตอร์ในการขับเคล่ือนแกนที่ละสเต็ป และสามารถแก้ไขโปรแกรมได้ตามเงื่อนไข
ที่ต้องการ โดยได้ใช้อุปกรณ์ รีเลย์ ไทม์เมอร์ และเคาน์เตอร์ ช่วยในการทํางานของโปรแกรม จะพบได้ว่า ใน
การเขียน Ladder Diagram ในการควบคุมการทํางานจริง มอเตอร์จะขับเคลื่อนแกนที่ละสเต็ปโดยใช้ 
Timer เข้าในการกําหนดเวลาทํางาน เวลาในการทํางานของแกนที่ละสต็ปได้บันทึกผลการทดลองใว้ใน
ตารางที่ 4.2 ดังนั้นเวลาทํางานของโปรแกรมทั้งระบบในการควบคุมแขนกลใช้เวลา 69.61 วินาทีต่อครั้ง คิด
เป็นการทํางานต่อชั่วโมงเท่ากับ 55 ครั้งต่อช้ัวโมง  
 
 
 
 
 



อภิปรายผล 
ผลการทดลองการทํางานของแขนกล 

แขนกลสามารถทํางานได้ดีตามเป้าหมายที่วางไว้ในระดับหนึ่ง แต่ยังมีบางส่วนที่ยังคงไม่สมบูรณ์
เนื่องด้วยปัจจัยหลายๆอย่าง โดยเฉพาะการทํางานของกลไกของแขนกลและมอเตอร์ แต่ไม่ใช่ข้อเสียหายจน
ทําให้แขนกลไม่สามารถทํางานได้แต่จะทําให้ชิ้นงานมีปัญหาบ้างเล็กๆน้อยๆ และหากได้มีการพัฒนาต่อเนื่อง
จะมีการทดลองในเรื่องของกลไกในการทํางานขับเคล่ือน และจะได้พัฒนากับระบบวงจรในการทํางานการ
เคล่ือนที่ของล้อ จากการใช้ระบบสัญญาณวิทยุควบคุมอยู่ มาใช้ระบบควบคุมแบบอัตโนมัติ โดยใช้โปรแกรม 
PLC ควบคุมการเคล่ือนที่ 
การทดสอบระบบการทํางานของโปรแกรม 

ในการทดสอบระบบการทํางานของโปรแกรมจะพบได้ว่า การเขียน Ladder Diagram เพื่อควบคุม
ส่ังการทํางานให้แขนกลทํางานในช่วงเวลาที่กําหนดตามแผนงานที่วางใว้นั้น ต้องประยุกต์นําอุปกรณ์ รีเลย์ 
ไทม์เมอร์ เคาน์เตอร์ ใช้รวมในการเขียน Ladder Diagram โดยโปรแกรมที่สร้างขึ้นสามารถควบคุมการ
ทํางานของหุ่นยนต์แขนกลให้ทํางานตามแผน จากตัวแปรที่กําหนดไว้ใน Ladder Diagram ที่ละสเต็ปการ
ทํางานของมอเตอร์ 
ข้อเสนอแนะ 
ในการทดลองในครั้งนี้พบว่ามีความไม่สมบูรณ์ของระบบที่สร้างขึ้นอยู่บ้าง ซึ้งน่าจะพัฒนาให้ดีกว่าเดิมได้ใน
โอกาสต่อไป ปัญหาดังกว่าคือ 

1 ตัวเครื่องมือไม่สามารถที่จะหมุนแขนกลเปล่ียนมุมได้ละเอียดมากกว่าที่ใช้ ถ้าใช้การหมุนเปล่ียน
มุมครั้งละสเต็ปของมอเตอร์ แขนกลจะแก่วงเนื่องจากความเฉ่ือยของแขนกลที่มีน้ําหนักมากและแรงบิดของ
มอเตอร์มีน้อย สามารถแก้ไขปัญหาข้างต้นได้โดยการเปล่ียนวัสดุใช้ทําแขนกลให้เบาขึ้น เปล่ียนมาใช้มอเตอร์
ที่มีแรงบิดที่มากขึ้นหรือใช้มอเตอร์ที่มีระบบฟันเฟื่องควบคุมการหมุน 

2 มุมที่ได้ออกมาจากการทดลองเป็นมุมโดยประมาณเน่ืองจากการใช้ DC Motor ขับแกนหมุนของ
แขนกลโดยตรง สามารถที่จะแก้ไขโดยการทดเฟื่องเข้ามาหรือเปลี่ยนเป็นโซโวมอเตอร์เป็นตัวบังคับให้ได้ค่า
มุมที่ละเอียดและแม่นยํายิ่งขึ้น 

3 สายไฟมีผลต่อการหมุนของแขนกล ต้องจัดวางระบบโดยคํานึงถึงการหมุนของแขนกลเป็นหลัก 
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