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ค�ำน�ำ

การปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งแรก คือ การเปลี่ยนวิธีการผลิตด้วยมือไปสู่เครื่องจักรโดย

ใช้เครื่องจักรไอน�า้ การปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่สอง คือ การปฏิวัติเทคโนโลยีทางด้านไฟฟ้า

และการเพิ่มพลังงานไฟฟ้า ท�าให้โรงงานต่าง ๆ สามารถพัฒนาสายการผลิตที่ทันสมัยโดยมี

ผลผลิตเพิ่มขึ้น (Mass Production) การปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่สาม คือ การปฏิวัติดิจิทัล

เป็นการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีการสื่อสารอย่างกว้างขวางในกระบวนการผลิต จน 

ถึงยุคปัจจุบันเป็นการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งท่ีสี่ เรียกว่า อุตสาหกรรม 4.0 ซ่ึงจะมุ่งเน้น

เข้าหาระบบอัตโนมัติ (Automation) ในการผลิตสินค้าและบริการโดยการใช้เทคโนโลยีทาง

ด้านหุ่นยนต์อุตสาหกรรมมาช่วยท�างานในการผลิตผลิตภัณฑ์ท่ีมนุษย์ไม่สามารถท�างานได้ 

ท�าให้ผลิตภัณฑ์มีความถูกต้องเที่ยงตรงและมีความแม่นย�าสูง เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต 

ลดของเสีย และเพิ่มผลก�าไร 

เน้ือหาวชิาในหนงัสอื หุน่ยนต์อตุสาหกรรม (Industrial Robotics) เล่มนี ้เรยีบเรยีงขึน้

ตามค�าอธิบายรายวิชาหุ่นยนต์อุตสาหกรรม รหัส 30127–2103 ในระดับชั้นประกาศนียบัตร

วชิาชพีชัน้สงู (ปวส.) ประเภทอตุสาหกรรม ส�านกังานคณะกรรมการการอาชวีศกึษา ประกอบ

ด้วย บทที่ 1 บทน�า เกี่ยวกับหุ่นยนต์ อธิบายถึงความหมายของหุ่นยนต์ กฎของหุ่นยนต ์

ชนิดของหุ่นยนต์ บทที่ 2 กลไกชนิดต่าง ๆ ล�าดับขั้นความเป็นอิสระของก้านต่อและรอยต่อ 

โซ่จลนศาสตร์ 4 ก้านต่อแบบต่าง ๆ บทที่ 3 หุ่นยนต์อุตสาหกรรมชนิดต่าง ๆ โครงร่างของ

หุ่นยนต์ตั้งแต่แกนเดียวจนถึง 7 แกน หุ่นยนต์โคบอต กริปเปอร์แบบต่าง ๆ และแรงของ 

กริปเปอร์ บทที่ 4 ชิ้นส่วนทางกลส่งก�าลังในหุ่นยนต์ ได้แก่ เพลาขับ เฟือง สายพาน 

และโซ่ บทที่ 5 ระบบขับเคลื่อนหุ่นยนต์ ได้แก่ ระบบไฮดรอลิกส์ ระบบนิวแมติกส์และ

มอเตอร์ไฟฟ้า บทที่ 6 ระบบอัตโนมัติ ได้แก่ ระบบอัตโนมัติแบบต่าง ๆ ประเภทของ 
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การเกิดอุบัติเหตุ แหล่งที่มาของอันตราย และการป้องกันอันตรายจากหุ่นยนต์ บทที่ 7 

การประยุกต์ ใช้งานหุ่นยนต์อุตสาหกรรมในโรงงานอุตสาหกรรมประเภทต่าง ๆ บทท่ี 8 

การควบคุมหุ่นยนต์อุตสาหกรรมด้วยวิธีการต่าง ๆ เพื่อให้สามารถท�างานได้อัตโนมัติ บทที่ 9 

การบ�ารงุรกัษาหุน่ยนต์อตุสาหกรรมแบบต่าง ๆ  เพื่อให้หุน่ยนต์มอีายกุารใช้งานได้อย่างยาวนาน 

และใบงานการเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์เบื้องต้นด้วยแผงควบคุมแบบมือถือ การ Set 

Mastering หุ่นยนต์ การเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์เบื้องต้น การท�าความสะอาดและ 

ตรวจสอบองค์ประกอบของหุ่นยนต์อุตสาหกรรม การถอดประกอบหุ่นยนต์ Articulated

การจัดท�าหนังสือเล่มน้ีอาจจะมีข้อบกพร่องอยู่บ้าง หากมีข้อผิดพลาดหรือค�าแนะน�า

ใด ๆ กรุณาติดต่อมายังผู้เขียนได้โดยตรงที่ boontham_patraja@yahoo.com เพื่อที่ผู้เขียน

จะได้น�าค�าแนะน�าเหล่านั้นมาปรับปรุงหรือเพิ่มเติมในการเขียนให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นต่อไป และ 

ขออุทิศความดีความสมบูรณ์ของหนังสือเล่มน้ีให้แก่ บิดามารดาผู้ ให้ก�าเนิดและเป็นครู 

คนแรกที่เคารพรักเทิดทูนอย่างสูงยิ่ง และครูอาจารย์ผู้ประศาสน์วิชาทุก ๆ ท่าน 

  บุญธรรม ภัทราจารุกุล
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สาระส�าคัญ

หุ่นยนต์ (Robot) หรือเรียกทับศัพท์ว่า โรบอต คือ เครื่องจักรกลชนิดหนึ่งท่ีท�างาน

ด้วยการควบคุมแบบอัตโนมัติ ท่ีมีลักษณะโครงสร้างและการท�างานคล้ายหรือเสมือนมนุษย ์

และสามารถท�างานซ�า้ ๆ และซับซ้อนได้ดี และงานที่มีความยากล�าบากที่มนุษย์ไม่สามารถท�าได้

จุดประสงค์ทั่วไป เพื่อให้

 1. มีความรู้ความเข้าใจในหลักการพื้นฐานของหุ่นยนต์

 2. มีความรู้ความเข้าใจในชนิดของหุ่นยนต์ 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม

 1. สามารถอธิบายหลักการพื้นฐานของหุ่นยนต์ได้

 2. สามารถอธิบายชนิดของหุ่นยนต์ได้

 3. สามารถท�าแบบฝึกหดัได้อย่างถกูต้อง และส�าเรจ็ภายในเวลาทีก่�าหนดอย่างมเีหตแุละผล

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

เนื้อหาสาระ

ศึกษาถึงความหมายของหุ่นยนต์ กฎของหุ่นยนต์ และชนิดของหุ่นยนต์ 

บทที ่  1
บทน�ำ (Introduction)
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หุ่นยนต์ (Robot) หรือเรียกทับศัพท์ว่า โรบอต คือ เครื่องจักรกล 

ชนิดหนึ่งที่ท�างานด้วยการควบคุมแบบอัตโนมัติ ที่สามารถท�างานซ�้า ๆ และ

ซับซ้อนได้ดี และงานที่มีความยากล�าบากท่ีมนุษย์ไม่สามารถท�าได้ หุ่นยนต ์

เริ่มเข้ามามีบทบาทกับชีวิตประจ�าวันของมนุษย์ ในด้านต่าง ๆ เช่น ระบบ

อัตโนมัติในเครื่องซักผ้า เครื่องล้างจาน เป็นต้น

หุ่นยนต์เป็นการรวมศาสตร์ทางวิศวกรรมต่าง ๆ เข้าด้วยกันเพื่อสร้างหุ่นยนต์ เช่น 

วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ และวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 

เป็นต้น และมีการพัฒนาให้หุ่นยนต์มีลักษณะที่เสมือนมนุษย์มากขึ้น 

1.1 ความหมายของหุ่นยนต์ (Definition of Robot)

ความหมายของหุ่นยนต์ โดยสถาบันหุ่นยนต์แห่งสหรัฐฯ (The Robotics Institute 

of America) ได้แก่

หุ่นยนต์ คือ เครื่องจักรที่ถูกออกแบบให้สามารถท�างานได้หลากหลายหน้าที่ เพื่อใช้

เคลื่อนย้ายวัสดุ ชิ้นส่วน เครื่องมือ หรืออุปกรณ์พิเศษ ผ่านโปรแกรมควบคุมการเคลื่อนที่

ต่าง ๆ ส�าหรับงานต่าง ๆ ที่หลากหลายอย่างมีประสิทธิภาพ หรือ 

หุ่นยนต์ คือ เครื่องจักรกลทุกชนิดที่ออกแบบมาให้สามารถท�างานแทนมนุษย์ได้ทุก

ประเภทที่มนุษย์ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ และเป็นการท�างานอัตโนมัติ สามารถท�างานด้วย 

ค�าสั่งเดิมหลาย ๆ ครั้งได้ดี สามารถท�างานในรูปแบบที่ซับซ้อนและมีความยืดหยุ่น 

ในสมัยก่อนหุ่นยนต์เป็นเพียงแรงบันดาลใจของมนุษย์ ที่ต้องการได้อุปกรณ์หรือ 

เครื่องมือเครื่องจักรเข้ามาช่วยในการปฏิบัติงาน หรือช่วยในการปฏิบัติงานที่ยากล�าบาก 

เกินขอบเขตความสามารถของมนุษย์ และจากแรงบันดาลใจดังกล่าว ท�าให้มนุษย์สามารถ

คิดค้นประดิษฐ์และสร้างสรรค์หุ่นยนต์ขึ้นมาได้

ใน พ.ศ. 2463 นายคาเวล ชอปเอก (Kavel Capek)(อ่านว่า chop'ek) ชาวเช็กได้

ประพนัธ์ละครเวทเีรื่อง Rassum's Universal Robots เนือ้หาของละครเวท ีเป็นจนิตนาการ

ของมนุษย์ในการประดิษฐ์คิดค้นหาอุปกรณ์สิ่งใดสิ่งหนึ่งมาช่วยในการท�างานแทนมนุษย์ จึง 

ได้ประดิษฐ์คิดค้นสร้างหุ่นยนต์ขึ้น เรียกว่า Robota ในภาษาเช็ก ซึ่งแปลว่า การท�างาน
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เสมือนทาส เป็นที่มาของค�าว่า Robot ในภาษาอังกฤษ เพื่อเป็นเสมือนทาสคอยรับใช้มนุษย์ 

ในละครได้กล่าวถึงการใช้ชีวิตร่วมกันระหว่างมนุษย์และหุ่นยนต์ จนกระทั่งหุ่นยนต์เกิดม ี

ความคดิความรูส้กึเหมอืนกบัมนษุย์ และจากการถกูใช้ท�างานหนกั ถกูกดข่ีข่มเหงเหมอืนทาส

จากมนุษย์ ท�าให้หุ่นยนต์เกิดความคิดต่อต้านไม่ยอมเป็นเหมือนทาสอีกต่อไป ซึ่งละครเวที 

เรื่องนี้โด่งดังมากจนท�าให้ค�าว่า Robot เป็นที่รู้จักกันทั่วโลก ดังแสดงในรูปที่ 1.1

 

รูปที่ 1.1 หุ่นยนต์ในละครเวทีจากบทประพันธ์ของคาเวล ชอปเอก

1.2 กฎของหุ่นยนต์ (Rules of Robot) 

กฎของหุ่นยนต์ ตั้งขึ้นโดย ไอแซก อสิมอฟ เพื่อใช้กับหุ่นยนต์ในนิยายวิทยาศาสตร์

ของเขา กฎเหล่านี้ ไม่ได้เกี่ยวข้องโดยตรงกับหุ่นยนต์ในชีวิตจริงแต่อย่างใด ได้แก่

1. หุ่นยนต์จะต้องไม่ท�าร้ายต่อมนุษย์ หรืออยู่นิ่งเฉยปล่อยให้ผู้ที่เป็นมนุษย์ตกอยู่ 

ในอันตรายได้

2. หุ่นยนต์ต้องเชื่อฟังค�าสั่งที่ได้รับจากมนุษย์ ยกเว้นค�าสั่งดังกล่าวท่ีขัดแย้งกับ 

กฎข้อแรก

3. หุ่นยนต์จะต้องปกป้องการด�ารงคงอยู่ของตัวตนไว้ ตราบเท่าที่การปกป้องนั้น 

ไม่ได้ขัดแย้งต่อกฎข้อแรกหรือกฎข้อที่สอง
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1.3 ชนิดของหุ่นยนต์ (Types of Robot)

ชนิดของหุ่นยนต์สามารถแบ่งแยกได้หลากหลายรูปแบบตามลักษณะเฉพาะของ 

การใช้งาน ได้แก่ การแบ่งแยกตามการใช้งาน การแบ่งแยกตามการเคลื่อนที่ การแบ่งแยก

ตามการควบคุมการเคลื่อนที่ และการแบ่งแยกตามลักษณะภายนอกของแขนกล 

1.3.1 การแบ่งแยกตามการใช้งาน (Classification by Using) ได้แก่

1. หุ่นยนต์อุตสาหกรรม คือ หุ่นยนต์ที่มีโครงสร้างคล้ายกับร่างกายของมนุษย์ คือ

จะมีเอว ข้อศอก แขน และข้อมือ ค�าว่า แขนกล หมายถึงแขนของหุ่นยนต์อุตสาหกรรม 

การออกแบบหุ่นยนต์อุตสาหกรรม เป็นการประยุกต์รวมเอาวิศวกรรมในหลายสาขาที่แตก

ต่างกัน ได้แก่ วิศวกรรมเครื่องกลและวิศวกรรมอุตสาหการ เพื่อออกแบบสร้างหุ่นยนต์ให้

มีโครงสร้างกลไกเชื่อมโยงต่อกันและเลือกใช้วัสดุให้มีความแข็งแรงและทนทาน วิศวกรรม

ไฟฟ้า เพื่อเลอืกใช้ชนดิของมอเตอรแ์ละการจ่ายพลงังานไฟฟ้าให้กบัมอเตอร์ และวศิวกรรม

อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเชื่อมต่อฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์เข้ากับไมโครคอนโทรลเลอร์หรือ 

พีแอลซี และหุ่นยนต์ เพื่อควบคุมการเคลื่อนที่ของหุ่นยนต์ ดังแสดงในรูปที่ 1.2

 นิ้วมือ
 มือ

 ข้อมือ

 ข้อศอก

หัวไหล่

    เอว

 

รูปที่ 1.2 ภาพเปรียบเทียบร่างกายของมนุษย์กับแขนกลของหุ่นยนต์อุตสาหกรรม 
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หุ่นยนต์ที่ใช้ ในงานอุตสาหกรรม ส่วนใหญ่จะเป็นหุ่นยนต์ที่ติดตั้งอยู่กับที่ไม่สามารถ

เคลื่อนที่ไม่ได้ (Fixed Robot) เคลื่อนที่ไปมาได้เฉพาะแขนกล เช่น หุ่นยนต์ที่ใช้ ในการ 

หยิบจับและวางชิ้นงาน การเชื่อม การพ่นสี หุ่นยนต์ประเภทนี้จะมีลักษณะโครงสร้างที ่

ใหญ่โต เทอะทะและมีน�้าหนักมาก ใช้พลังงานจากแหล่งจ่ายภายนอก และจะมีการเขียน

โปรแกรมก�าหนดขอบเขตการเคลื่อนที่ของแขนกล ให้แขนกลของหุ่นยนต์เคลื่อนที่ไปมาได้

ตามโปรแกรมที่ก�าหนดเอาไว้ ดังแสดงในรูปที่ 1.3

รูปที่ 1.3 หุ่นยนต์เชื่อมในโรงงานประกอบรถยนต์ 

2 หุ่นยนต์ที่ไม่ใช้ ในงานอุตสาหกรรม ได้แก่

• หุ่นยนต์ทางการศึกษา

• หุ่นยนต์ที่ใช้ทางการแพทย์ หุ่นยนต์จะติดตั้งอยู่กับท่ี เคล่ือนไหวไปมาเฉพาะ 

แขนกลที่ใช้ ในการผ่าตัด

• หุ่นยนต์ที่ใช้ ในพื้นที่อันตราย เช่น สนามกับระเบิด ค้นหาระเบิด หรือบริเวณ 

ที่มีสารเคมีอันตราย ดังแสดงในรูปที่ 1.4
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รูปที่ 1.4 หุ่นยนต์ตรวจหาและท�าลายกับระเบิดของกองทัพเรือสหรัฐฯ

1.3.2 การแบ่งแยกตามการเคลื่อนที่ (Classification by Motion) 

การแบ่งแยกตามการเคลื่อนที่ ได้แก่

1. หุน่ยนต์ที่ไม่มกีารเคลื่อนที ่(Fixed Robot) คอื หุน่ยนต์ท่ีใช้ในงานอตุสาหกรรม 

หุ่นยนต์จะติดตั้งอยู่กับที่เคลื่อนที่ไม่ได้ เคลื่อนที่ไปมาได้เฉพาะแขนกล เช่น หุ่นยนต์ที่ใช้ ใน

การหยิบจับและวางชิ้นงาน การเชื่อม การพ่นสี หุ่นยนต์ประเภทนี้จะมีลักษณะโครงสร้าง

ที่ใหญ่โต เทอะทะและมีน�้าหนักมาก ใช้พลังงานจากแหล่งจ่ายภายนอก และจะมีการเขียน

โปรแกรมก�าหนดขอบเขตการเคลื่อนที่ของแขนกล ให้แขนกลของหุ่นยนต์เคลื่อนที่ไปมา 

ตามโปรแกรมที่ก�าหนดเอาไว้

2. หุ่นยนต์เคลื่อนที่ได้ (Mobile Robot) คือ หุ่นยนต์ที่สามารถเคลื่อนที่จาก

ต�าแหน่งหน่ึงไปยังอกีต�าแหน่งหนึง่ หรอืเคลื่อนที่ไปมาตามสถานทีต่่าง ๆ  ตามโปรแกรมทีเ่ขยีน

ป้อนให้กบัหุน่ยนต์ หุน่ยนต์จะมกีารออกแบบให้มขีนาดและรปูร่างต่าง ๆ  ตามประโยชน์ใช้สอย 

เช่น หุ่นยนต์กู้ภัย หุ่นยนต์ส�ารวจดวงจันทร์ หุ่นยนต์ส�ารวจใต้พิภพ หุ่นยนต์จะถูกออกแบบ

ให้มีระบบการเคลื่อนที่ไปตามพื้น อาจจะใช้ล้อ ตีนตะขาบหรือขา ซึ่งอาจจะเป็นสองขา สี่ขา 

หกขา หรือมากกว่าหกขา และมีแหล่งจ่ายพลังงานและพลังงานส�ารองอยู่ภายในหุ่นยนต์ 

ซึ่งจะมีขนาดเล็กและน�้าหนักเบา เพื่อไม่ให้เป็นอุปสรรคต่อการเคล่ือนท่ีหรือการท�างานของ

หุ่นยนต์ แตกต่างจากหุ่นยนต์ที่ไม่มีการเคลื่อนที่ ซึ่งจะมีแหล่งจ่ายพลังงานอยู่ภายนอก 

ดังแสดงในรูปที่ 1.5
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รูปที่ 1.5 หุ่นยนต์เดินสองขาเสมือนมนุษย์ 

1.3.3 การแบ่งแยกตามการควบคุมการเคลื่อนที่
 (Classification by Motion Control) 

การแบ่งแยกตามการควบคุมการเคลื่อนที่ ได้แก่

1. การควบคุมแบบไม่ใช้เซอร์โว (Non Servo Control) เป็นวิธีการควบคุม

ต�าแหน่งทางกลเมื่อมีการเคลื่อนที่แล้วต้องการให้หยุดการเคล่ือนท่ีจะไม่สามารถก�าหนด

ต�าแหน่งได้ 

2. การควบคมุแบบเซอร์โว (Servo Control) การควบคมุแบบนี ้จะมคีวามยดืหยุน่

ในการท�างานมากขึ้น และมีความแม่นย�าในการก�าหนดต�าแหน่ง โดยใช้ระบบการควบคุม 

แบบป้อนกลับ ซึ่งระบบจะมีการน�าค่าต�าแหน่งจริงจากเซ็นเซอร์มาเปรียบเทียบกับค่าความ

ผิดพลาดในการเคลื่อนที่ตลอดเวลา

1.3.4 การแบ่งแยกตามการเคลื่อนที่ของแขนกล
 (Classification by Arm Motion) 

การแบ่งแยกตามการเคลื่อนที่ของแขนกล ได้แก่

1. Cartesian Coordinate Robot เป็นหุ่นยนต์ท่ีมีพ้ืนท่ีการท�างานในลักษณะ 

ทรงลกูบาศก์มกีารเคลื่อนทีข่องรอยต่อแกน X แกน Y และแกน Z เป็นแบบเลื่อน (Prismatic; P) 

หรอืเรยีกว่า หุน่ยนต์ PPP ดงันัน้จะง่ายต่อการโปรแกรม มคีวามละเอยีดแม่นย�าในการท�างานสงู 

ใช้ ในงานหยิบจับและวางชิ้นงาน ประกอบชิ้นงานเครื่อง CNC และงานเชื่อม ดังแสดงใน

รูปที่ 1.6
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x

z

y

 
รูปที่ 1.6 เครื่อง CNC ที่ท�างานแบบ Cartesian Coordinate 

2. Spherical Robot หรือ Polar Robot เป็นหุ่นยนต์ที่มีรอยต่อ 2 รอยต่อเป็น 

แบบหมุน (Revolute; R) และ 1 รอยต่อเป็นแบบเล่ือน (Prismatic; P) ด้วยแกนหมุน 

2 แกนและแกนเลื่อน 1 แกน หรือเรียกว่า หุ่นยนต์ RPR ท�าให้แขนของหุ่นยนต์มีพ้ืนท่ี 

การท�างาน มลัีกษณะเป็นทรงกลม นยิมใช้ในงานจบัยกหรอืเคลื่อนย้ายสิง่ของ งานเชื่อมไฟฟ้า

และเชื่อมแก๊ส ดังแสดงในรูปที่ 1.7

 

x

z

y

รูปที่ 1.7 หุ่นยนต์ที่มีพื้นที่การท�างานมีลักษณะเป็นทรงกลม
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3. Cylindrical Robot เป็นหุ่นยนต์ที่มีรอยต่อ 2 รอยต่อเป็นแบบเลื่อน และ 

1 รอยต่อเป็นแบบหมุน หรือเรียกว่า หุ่นยนต์ RPP ท�าให้มีพื้นที่การท�างานในลักษณะเป็น 

ทรงกระบอก นิยมใช้ ในงานประกอบชิ้นส่วน งานเชื่อมจุด ดังแสดงในรูปที่ 1.8

z

y

รูปที่ 1.8 หุ่นยนต์ที่มีพื้นที่การท�างานมีลักษณะเป็นทรงกระบอก

4. หุ่นยนต์สการา (Scara Robot) เป็นหุ่นยนต์ท่ีแกนของแขนกลหมุนขนาน

กัน 2 แกน และเลื่อน 1 แกน หรือเรียกว่า หุ่นยนต์ RRP ใช้ ในงานหยิบจับและวางวัตถุ 

งานประกอบชิ้นส่วน และงานเครื่องมือกล ดังแสดงในรูปที่ 1.9

 

รูปที่ 1.9 หุ่นยนต์สการามีแกนของแขนกลหมุนขนานกัน 2 แกนและเลื่อน 1 แกน

5. Articulated Robot (Joint Arm Robot) เป็นหุ่นยนต์ที่ประกอบด้วยรอย 

ต่อหมุนการท�างานของจุดต่อต่าง ๆ คล้ายกับการท�างานของมนุษย์โดยจุดต่อต่าง ๆ ได้แก่ 

เอว (Waist) ไหล่ (Shoulder) ข้อศอก (Elbow) และข้อมือ (Wrist) หรือเรียกว่า หุ่นยนต์ 

6R สามารถเคลื่อนที่หมุนขึ้นลง และทางด้านข้างของตัวเองได้ เช่น หุ่นยนต์ Puma560 
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นิยมใช้ ในโรงงานอุตสาหกรรมมากกว่าชนิดอื่น ๆ เพราะมีความแข็งแรง และมีความยืดหยุ่น

ในการท�างานสูง แต่จะมีค่าใช้จ่ายในการผลิตสูง อีกทั้งยังต้องการระบบควบคุมที่ซับซ้อน 

ดังแสดงในรูปที่ 1.10

รูปที่ 1.10 หุ่นยนต์หยิบจับชิ้นงานในโรงงาน

6. Spine Robot หรอืเรยีกว่า หุน่ยนต์ง ู(Snakebot) เป็นหุน่ยนต์ทีม่กีารเคลื่อนที่ไป

มาคล้ายงู มีความซับซ้อนในการควบคุมพิกัดต�าแหน่ง เหมาะอย่างยิ่งกับการท�างานในพื้นที่

ที่ยากต่อการเข้าถึง เช่น การค้นหาสิ่งมีชีวิตในพื้นที่คับแคบ หรืองานส�ารวจในพื้นที่คับแคบ 

หรือเป็นเครื่องมือในการผ่าตัด ดังแสดงในรูปที่ 1.11

รูปที่ 1.11 หุ่นยนต์งู
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7. หุน่ยนต์แบบคูข่นาน (Parallel Robot) หรอืหุน่ยนต์สามเหล่ียม (Delta Robot) 

หรือ Stewart Platform หุ่นยนต์แบบคู่ขนาน จะเป็นโซ่กลไกแบบปิด จะประกอบด้วยฐานที่

เป็นแผ่นและประกบด้วยแผ่นเอนด์เอฟเฟกเตอร์ (End Effector) ทางด้านบน โดยวิธีติดตั้ง

ขาต่อท่ีเป็นตัวขบัเคลื่อนแบบแกนต่อเลื่อน (กระบอกไฮดรอลกิส์หรอืนวิแมตกิส์) จ�านวน 6 ตวั 

ผ่านข้อต่อยูนิเวอร์แซล (Universal Joint) ซึ่งก้านต่อจะรับรู้เพียงการกดอัดหรือการยืดตัว 

ไม่เกิดการโค้งงอ ท�าให้เพิ่มความแม่นย�าในต�าแหน่งการท�างาน และโครงสร้างมีน�า้หนักเบา 

หุน่ยนต์สามเหลีย่ม นยิมใช้การบรรจภุณัฑ์ในโรงงาน ทางการแพทย์และยา ทีส่ามารถท�างาน

ได้ค่อนข้างรวดเร็ว บางงานมีความรวดเร็วได้ถึง 300 ครั้งต่อนาที ดังแสดงในรูปที่ 1.12

รูปที่ 1.12 หุ่นยนต์แบบคู่ขนานใช้ระบบนิวแมติกส์และมีขาต่อเป็นตัวขับเคลื่อน 

1.3.5 การแบ่งแยกตามส่วนปลายสุด
 (Classification by End Effector) 

เอนด์เอฟเฟกเตอร์ คือ อุปกรณ์พิเศษที่ติดตั้งอยู่ที่ข้อมือของหุ่นยนต์ เพื่อให้หุ่นยนต์

สามารถท�างานพิเศษเฉพาะได้อย่างสมบูรณ์ และจะมีการติดตั้งอุปกรณ์ที่เหมาะสมส�าหรับ 

งานต่าง ๆ อยู่ 2 ชนิด ได้แก่ เครื่องมือ ซึ่งอาจจะเป็นไขควง ประแจ หัวเชื่อมอาร์ก 

หัวพ่นสี ใบตัด ดอกเจาะ และกริปเปอร์ (Gripper) เพื่องานหยิบจับชิ้นงานจากที่หนึ่งและ 

วางไว้ในอกีท่ีหนึง่ ซึง่อาจจะเป็นมอืจบัทางกล มอืจบัแบบสญุญากาศ และมอืจบัแบบแม่เหล็ก 

ดังแสดงในรูปที่ 1.13
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รูปที่ 1.13 หุ่นยนต์ที่ปลายสุดเป็นกริปเปอร์หยิบจับ

1.3.6 การแบ่งแยกตามรูปร่างภายนอก
 (Classification by External Structure) 

หุน่ยนต์ท่ีจ�าแนกตามลกัษณะรปูลกัษณ์ภายนอก และมคี�าศพัท์เรยีกเฉพาะต่าง ๆ  ได้แก่ 

1. หุ่นยนต์ฮิวแมนอยด์ (Humanoid Robot) เป็นหุ่นยนต์ที่มีลักษณะเสมือนกับ

มนุษย์ คือ มีล�าตัว หัว ใบหน้า ตา ปาก สองแขน สองขา หุ่นยนต์ฮิวแมนอยด์บางรูปแบบ

อาจจะมีเฉพาะเอวขึ้นไป และหุ่นยนต์แอนดรอยด์ (Android) คือ หุ่นยนต์ฮิวแมนอยด์ที่

คล้ายมนุษย์เพศชาย และจีนอยด์ (Gynoid) คือหุ่นยนต์ฮิวแมนอยด์ที่คล้ายมนุษย์เพศหญิง 

ดังแสดงในรูปที่ 1.14 และรูปที่ 1.15

รูปที่ 1.14 หุ่นยนต์ฮิวแมนอยด์ชื่ออาสิโม
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รูปที่ 1.15 หุ่นยนต์จีนอยด์ 

2. หุ่นยนต์แอ็กทรอยด์ (Actroid Robot) เป็นหุ่นยนต์ที่เลียนแบบพฤติกรรม 

มนุษย์ เช่น กะพริบตา หายใจ เร่ิมพัฒนาโดยมหาวิทยาลัยโอซากา (Osaka University) 

และบริษัทโคโคโระ 

3. หุ่นยนต์นาโนโรบอต (Nano Robot) เป็นหุ่นยนต์ที่มีขนาดเล็กมาก ๆ  ประมาณ 

0.5 – 3 ไมครอน

4. หุ่นยนต์ ไซบอร์ก (Cyborg Robot) เป็นหุ่นยนต์ท่ีเชื่อมต่อสิ่งมีชีวิตและ

เครื่องจักรเข้าด้วยกัน เช่น ครึ่งคนครึ่งหุ่น หรือครึ่งสัตว์ครึ่งหุ่น ดังแสดงในรูปที่ 1.16

รูปที่ 1.16 หุ่นยนต์ไซบอร์ก
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แบบฝึกหัดบทที ่1

จงตอบค�าถามต่อไปนี้ให้ถูกต้อง

 1. หุ่นยนต์เป็นการรวมศาสตร์ทางวิศวกรรมด้านใด

 2. หุ่นยนต์อุตสาหกรรมจะมีแขนกลเหมือนกับส่วนใดของมนุษย์

 3. หุ่นยนต์แบ่งแยกตามการเคลื่อนที่ 2 ชนิด ได้แก่อะไรบ้าง

 4. กฎของหุ่นยนต์ได้แก่อะไร

 5. หุ่นยนต์ PPP ได้แก่หุ่นยนต์แบบใด

 6. หุ่นยนต์ที่มีพื้นที่การท�างานมีลักษณะเป็นทรงกลม เรียกหุ่นยนต์แบบนี้ว่าอะไร

 7. หุ่นยนต์ที่มีพื้นที่การท�างานมีลักษณะเป็นทรงกระบอก เรียกหุ่นยนต์แบบนี้ว่าอะไร

 8. หุ่นยนต์ที่มีแกนของแขนกลหมุนขนานกัน 2 แกน และเลื่อน 1 แกน เรียก

  หุ่นยนต์แบบนี้ว่าอะไร

 9. หุ่นยนต์ที่โครงสร้างคล้ายกับการท�างานของมนุษย์ เรียกหุ่นยนต์แบบนี้ว่าอะไร

 10. หุ่นยนต์ที่นิยมใช้ ในโรงงานอุตสาหกรรมมากกว่าชนิดอื่น ๆ ได้แก่ชนิดใด



สาระส�าคัญ

กลไก (Mechanisms) คือ การเอาชิ้นส่วนทางกลต่าง ๆ มาประกอบกันเป็นชิ้นส่วน

กลไกแล้วสามารถเคลื่อนไหวสัมพันธ์กัน ใช้ส่งถ่ายแรงและการเคล่ือนท่ีตามท่ีต้องการ 

ได้แก่ เฟืองและเฟืองชุด สายพาน โซ่ ลูกเบี้ยวและตัวตาม เป็นต้น

เครื่องจักร (Machines) คือ กลไกหรือส่วนของกลไกท่ีใช้ส่งถ่ายการเคล่ือนท่ีและ 

ก�าลังงานจากต้นก�าลังไปยังปลายทางได้ 

จุดประสงค์ทั่วไป เพื่อให้

 1. มีความรู้ความเข้าใจหลักการพื้นฐานของกลไก

 2. มีความรู้ความเข้าใจก้านต่อและรอยต่อแบบต่าง ๆ

 3. มีความรู้ความเข้าใจโซ่จลนศาสตร์ 4 ก้านต่อและการผกผัน

 4. มีความรู้ความเข้าใจกฎของกราช็อฟ (Grashof)

 5. มีความรู้ความเข้าใจโซ่จลนศาสตร์ข้อเหวี่ยง-เลื่อนและการผกผัน

 7. มีความรู้ความเข้าใจโซ่จลนศาสตร์ข้อเหวี่ยง-เลื่อนคู่และการผกผัน

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม

 1. อธิบายหลักการพื้นฐานของกลไกได้ถูกต้อง

 2. อธิบายก้านต่อและรอยต่อแบบต่าง ๆ ได้ถูกต้อง

 3. อธิบายโซ่จลนศาสตร์ 4 ก้านต่อและการผกผันได้ถูกต้อง

บทที ่  2
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 4. อธิบายกฎของกราช็อฟได้ถูกต้อง 

 5. อธิบายโซ่จลนศาสตร์ข้อเหวี่ยง-เลื่อนและการผกผันได้ถูกต้อง

 6. อธิบายโซ่จลนศาสตร์ข้อเหวี่ยง-เลื่อนคู่และการผกผันได้ถูกต้อง

 7.  ท�าแบบฝึกหัดและปฏิบัติตามใบงานได้อย่างถูกต้อง และส�าเร็จภายในเวลาที่ก�าหนด 
อย่างมีเหตุและผลตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

เนื้อหาสาระ

ศึกษาถึงหลักการพื้นฐานของกลไก ก้านต่อและรอยต่อแบบต่าง ๆ โซ่จลนศาสตร์ 

4 ก้านต่อและการผกผัน กฎของกราช็อฟ โซ่จลนศาสตร์ข้อเหวี่ยง-เลื่อนและการผกผัน 

โซ่จลนศาสตร์ข้อเหวี่ยง-เลื่อนคู่และการผกผัน และปฏิบัติตามใบงาน
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กลไก (Mechanisms) คือ การเอาชิ้นส่วนทางกลต่าง ๆ มาประกอบ

กันเป็นชิ้นส่วนกลไกแล้วสามารถเคลื่อนไหวสัมพันธ์กัน ใช้ส่งถ่ายแรงและ 

การเคลื่อนที่ตามที่ต้องการ ได้แก่ ก้านต่อ เฟืองและเฟืองชุด สายพาน โซ่ 

ลูกเบี้ยวและตัวตาม เป็นต้น

เครื่องจักร (Machines) คือ กลไกหรือส่วนของกลไกที่ใช้ส่งถ่ายการเคลื่อนที่และ 

ก�าลังงานจากต้นก�าลังไปยังปลายทางได้ 

2.1 จลนศาสตร์และพลวัต (Kinematics and Dynamic)

จลนศาสตร์และพลวัต มีรายละเอียดดังนี้

1. จลนศาสตร์ (Kinematics) คือ การศึกษาการเคลื่อนที่ของชิ้นส่วนกลไกโดย 

ไม่พิจารณาอิทธิพลของแรงกระท�าและมวลที่มีผลต่อการเคลื่อนที่ ดังนั้นจลนศาสตร์จึง

เกี่ยวข้องกับพื้นที่บริเวณ ปริมาณของความเร็วและความเร่งที่ได้จากการเคลื่อนที่

2. จลนพลศาสตร์ (Kinetics) คือ การศึกษาเกี่ยวกับการกระท�าของแรงที่ท�าให้ 

ชิ้นส่วนกลไกเกิดการเคลื่อนที่ ซึ่งจะเกิดจากอิทธิพลของแรงโน้มถ่วงด้วย

3. พลวัต (Dynamic) คือ การรวมกันของจลนศาสตร์และจลนพลศาสตร์ ดังน้ัน

พลวัตของกลไก จะเกี่ยวข้องกับแรงที่กระท�ากับชิ้นส่วนกลไกท้ังแรงท่ีสมดุลและไม่สมดุล 

โดยค�านึงถึงมวลและความเร่งของชิ้นส่วนกลไก ตลอดจนแรงจากภายนอก

2.2 ล�าดับขั้นความอิสระของการเคลื่อนที่ (Degrees of Freedom) 

ล�าดับขั้นความอิสระของระบบ (DOF) คือ จ�านวนการเคลื่อนที่ของวัตถุเกร็งในพื้นที่ 

การเคลื่อนที่ของวัตถุเกร็ง (Rigid Body) จะมี 3 แบบ ได้แก่ 

2.2.1 การเคลื่อนที่แบบเลื่อน (Prismatic or Translational Motion) 

วัตถุเกร็งสามารถเคลื่อนที่เลื่อนไปได้ ใน 1 แกน 2 แกน หรือ 3 แกน ดังแสดงใน 

รูปที่ 2.1 และอธิบายโดยใช้ชื่อของการเดินเรือ ได้แก่



28  หุ่นยนต์อุตสาหกรรม

• การโยน (Heave) คือ การเคลื่อนที่เชิงเส้นในแนวดิ่ง (ขึ้น/ลง)

• การโอนเอียงไปมา (Sway) คือ การเคลื่อนที่เชิงเส้นทางด้านข้าง (จากด้านหนึ่ง 

ไปอีกด้านหนึ่ง) 

• การกระชาก (Surge) คือ การเคลื่อนที่เชิงเส้นในแนวนอน (ไปหน้า/ถอยหลัง) 

ดังแสดงในรูปที่ 2.1 (ข)

ด้านบน

ด้านข้าง

Z

Y
X

การโอนเอียงไปมา

การโยน

การกระชาก

ด้านหน้า

(ก) การเคลื่อนที่แบบเลื่อน

การโอนเอียงไปมา

มุมมองด้านบน

มุมมองด้านข้าง

การกระชาก
การโยน

มุมมองด้านหน้า

(ข) ชื่อของการเดินเรือแบบเลื่อน 3 แกน

รูปที่ 2.1 การเคลื่อนที่ 3 DOF แบบเลื่อน 

2.2.2 การเคลื่อนที่แบบหมุน (Rotational) 

วัตถุเกร็งสามารถเคลื่อนที่หมุนได้ ใน 1 แกน 2 แกน หรือ 3 แกน ดังแสดงใน 

รูปที่ 2.2 (ก) และอธิบายโดยใช้ชื่อของการเดินเรือ ได้แก่

•	การโคลง (Roll) คือ การเคลื่อนที่หมุนรอบแกนนอน

•	การทิ่มเงย (Pitch) คือ การเคลื่อนที่หมุนรอบแกนทแยง

•	การหันเหไปมา (Yaw) คือ การเคลื่อนที่หมุนรอบแกนดิ่ง 
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ดังแสดงในรูปที่ 2.2 (ข)

ด้านบน

ด้านข้าง

ด้านหน้า

Z การหันเหไปมา

Y

X

การโคลง

การทิ่มเงย

(ก) การเคลื่อนที่แบบหมุน

การหันเหไปมา

มุมมองด้านบน

มุมมองด้านข้าง

การทิ่มเงย
การโคลง

มุมมองด้านหน้า

(ข) ชื่อของการเดินเรือแบบหมุน 3 แกน

รูปที่ 2.2 การเคลื่อนที่ 3 DOF แบบหมุน

รูปที่ 2.1 และรูปที่ 2.2 วัตถุเกร็งมีการเคลื่อนที่แบบเลื่อน (ตามแกน X, Y และ Z) 

จึงมี 3 DOF และการเคลื่อนที่แบบหมุน (รอบแกน X, Y และ Z) จึงมี 3 DOF ถ้าวัตถุเกร็ง

มีการเคลื่อนที่รวมกันจะมี 6 ล�าดับขั้นความอิสระ(6 DOF) 

หมายเหตุ : • วัตถุเกร็งในระนาบ 2 มิติ (2D) จะมี 3 DOF คือ เลื่อนไปตามแกน x และ 

แกน y และหมุน

 • วัตถุเกร็งในระนาบ 3 มิติ (3D) จะมี 6 DOF คือ เลื่อนไปตามแกน x, y และ 

z และหมุนรอบแกน x, y และ z ดังแสดงในรูปที่ 2.3
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Y

X X

Z

Y

(ก) วัตถุเกร็งในระนาบ 2 มิติมี 3 DOF  (ข) วัตถุเกร็งในระนาบ 3 มิติมี 6 DOF 

รูปที่ 2.3 จ�านวน DOF ของวัตถุในระนาบ 2 มิติและ 3 มิติ

2.2.3 การเคลื่อนที่ทั้ง 2 แบบรวมกัน (Complex Motion)

เป็นการเคลื่อนแบบหมุนและแบบเลื่อนไปพร้อม ๆ กัน ๆ จุดอ้างอิงบนวัตถุจะ

เปลี่ยนแปลงต�าแหน่งทั้งเชิงเส้นและเชิงมุม และเส้นทางเดินบนจุดอ้างอิงจะไม่ขนานกัน 

และทุกจุดศูนย์กลางของการหมุนจะเปลี่ยนต�าแหน่งไปเรื่อย ๆ

2.3 ก้านต่อ (Links)
ก้านต่อ (Links) คอื ชิน้ส่วนของกลไกหรอืวตัถเุกรง็ทีอ่ย่างน้อยจะต้องมจีดุต่อระหว่าง

ก้านต่อ 2 จุด (โหนด (Nodes)) เพื่อเชื่อมต่อกับก้านต่ออื่น ๆ และมีการเคลื่อนที่สัมพันธ์ 

กับชิ้นส่วนอื่น เพื่อจุดประสงค์ในการส่งแรงถ่ายหรือการเคลื่อนที่ ดังแสดงในรูปที่ 2.4

โหนด
โหนด

   (ก) ก้านต่อ 2 โหนด    (ข) ก้านต่อ 3 โหนด     (ค) ก้านต่อ 4 โหนด

รูปที่ 2.4 แสดงก้านต่อโหนดต่าง ๆ
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2.4 รอยต่อ (Joints) 

รอยต่อ คือ รอยต่อระหว่างก้านต่อ 2 ก้านหรือมากกว่าต่อกันที่โหนด และเป็นที่ 

ซึ่งมีการเคลื่อนที่ระหว่างรอยต่อนั้น ดังแสดงในรูปที่ 2.5

จ�านวนล�าดับขั้นความอิสระ คือ จ�านวนของส่วนประกอบที่เคลื่อนที่เพื่อต้องการ 

ควบคุมการเคลื่อนที่ ดังแสดงในรูปที่ 2.5 (ก) รอยต่อของชิ้นส่วนกลไกถูกบังคับให้เคลื่อนที่

แบบเลื่อนเพียงอย่างเดียวจึงมี 1 DOF และรูปที่ 2.5 (ข) รอยต่อของชิ้นส่วนกลไกถูกบังคับ

ให้มีการเคลื่อนที่แบบหมุนด้วยจึงมี 2 DOF 

รอยต่อ รอยต่อ

 

       (ก) รอยต่อเลื่อนมี 1 DOF  (ข) รอยต่อเลื่อนและหมุนมี 2 DOF 

รูปที่ 2.5 ก้านต่อโยงที่มีรอยต่อ 1 DOF และ 2 DOF

จ�าแนกรอยต่อได้หลายวิธี ได้แก่

2.4.1 การแบ่งรอยต่อตามประเภทของการสัมผัสระหว่างองค์ประกอบ
  (Classification by the Type of Contact between the Elements) 

รอยต่อแบบนี้จะแบ่งออกเป็น 2 ชนิด ได้แก่ คู่สัมผัสขั้นต�่า (Lower Pairs) และคู่

สัมผัสขั้นสูง (Higher Pairs)

1. คู่สัมผัสขั้นต�า่ (Lower Pairs) เป็นคู่สัมผัสที่รอยต่อมีการสัมผัสระหว่างพื้นผิว 

หรือพื้นที่ของวัตถุที่เคลื่อนที่กับพื้นผิวหรือพื้นที่ของวัตถุที่อยู ่กับที่ ส่วนมากจะเป็นพวก 

จุดหมุน (Pin Joint) เช่น นอต สกรู และข้อต่อสากล เป็นต้น ข้อดีของคู่สัมผัสขั้นต�า่ คือ 

สามารถหล่อลื่นระหว่างพื้นผิวสัมผัสได้ดีกว่าคู่สัมผัสขั้นสูง ตัวอย่างของคู่สัมผัสขั้นต�่า ได้แก่

1. คู่สัมผัสหมุน (Revolate Pairs) หรือคู่สัมผัสแบบบานพับ คู่สัมผัสแบบนี้ วัตถุที่

เคลื่อนที่จะเคลื่อนที่หมุนตั้งฉากกับวัตถุที่อยู่กับที่ คู่สัมผัสจะมี 1 DOF ดังแสดงในรูปที่ 2.6
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รูปที่ 2.6 คู่สัมผัสหมุน

2. คู่สัมผัสเลื่อน (Prismatic Pairs) คู่สัมผัสแบบนี้ วัตถุที่เคลื่อนที่จะเคลื่อนที่เลื่อน

ขนานกับวัตถุที่อยู่กับที่ คู่สัมผัสจะมี 1 DOF ดังแสดงในรูปที่ 2.7

 

รอยต่อ

รูปที่ 2.7 คู่สัมผัสเลื่อน

3. คูส่มัผสัเกลยีว (Helical Pairs) คูส่มัผสัแบบนีจ้ะมกีารตดัเกลยีวในก้านต่อทัง้สอง 

ซึ่งเมื่อมีการหมุนจะเกิดการเคลื่อนที่เลื่อนระหว่างก้านต่อ คู่สัมผัสจะมี 1 DOF ดังแสดงใน

รูปที่ 2.8

 

รูปที่ 2.8 คู่สัมผัสเกลียว
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4. คู่สัมผัสทรงกระบอก (Cylindrical Pairs) คู่สัมผัสแบบนี้ วัตถุที่เคลื่อนที่จะเลื่อน

ไปมาในเสื้อทรงกระบอกและหมุนไปพร้อมกันด้วย เช่น สลักหมุนในรู เป็นการรวมกันของ 

คู่สัมผัสหมุนและคู่สัมผัสเลื่อน คู่สัมผัสจะมี 2 DOF ดังแสดงในรูปที่ 2.9

 

รูปที่ 2.9 คู่สัมผัสทรงกระบอก

5. คูส่มัผสัทรงกลม (Spherical Pairs) หรอืคูส่มัผสับอลและเบ้า (Ball and Socket 

Joint) หรือเรียกว่า ลูกหมาก คู่สัมผัสแบบนี้ ปลายของวัตถุที่เคลื่อนที่ได้มีลักษณะกลมจะ

สวมแบบพอดีลงไปในเบ้าแอ่งเว้าที่ปลายของคู่สัมผัสที่อยู่กับที่ ท�าให้เกิดการหมุนเป็นกรวย

หรือหมุนได้ทุกทิศทาง คู่สัมผัสจะมี 3 DOF ดังแสดงในรูปที่ 2.10

 

รูปที่ 2.10 คู่สัมผัสทรงกลม
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6. คู่สัมผัสระนาบ (Planer Pairs) คู่สัมผัสแบบนี้ จะมีวัตถุระนาบเคลื่อนที่เลื่อน

ไปมา 2 มิติ และหมุนในแนวตั้งฉากบนระนาบคงที่ คู่สัมผัสจะมี 3 DOF ดังแสดงใน 

รูปที่ 2.11

 

รูปที่ 2.11 คู่สัมผัสระนาบ

2. คูส่มัผัสข้ันสูง (Higher Pairs) เป็นคูส่มัผสัทีร่อยต่อมกีารสมัผสัแบบเส้นโค้งหรอื

เป็นจดุในวตัถทุีเ่คล่ือนทีเ่พื่อรกัษาการสมัผสักบัเส้นโค้งหรอืพ้ืนผวิในวตัถท่ีุคงท่ี ตวัอย่างเช่น 

หน้าสัมผัสระหว่างลูกเบี้ยวกับตัวตาม เป็นคู่สัมผัสขั้นสูงเรียกว่า รอยต่อลูกเบี้ยว ในท�านอง

เดียวกันหน้าสัมผัสระหว่างเส้นโค้งที่ก่อตัวเป็นฟันเฟืองของเฟือง 2 ตัว หรือล้อรถที่กลิ้งไป

บนพื้นผิว มีการสัมผัสแบบจุดหรือแบบเส้น ดังแสดงในรูปที่ 2.12

∆X

∆θ

          (ก) ก้านต่อบนระนาบ                                 (ข) สลักในร่อง 

รูปที่ 2.12 รอยต่อคู่สัมผัสขั้นสูง 
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2.4.2 การแบ่งรอยต่อตามล�าดับขั้นความอิสระที่รอยต่อ
 (Classification by the Number of Degrees
  of Freedom Allowed at the Joint)

เราสามารถแบ่งรอยต่อแบบนี้ตามล�าดับขั้นอิสระที่รอยต่อเป็น

1. รอยต่อที่มี 1 DOF หรือ Full Joints ตัวอย่างเช่น รอยต่อสลักหมุน (R) หรือ 

รอยต่อเลื่อน (P) ดังแสดงในรูปที่ 2.13

2. รอยต่อที่มี 2 DOF หรือ Half Joints ตัวอย่างเช่น ก้านต่อบนระนาบ หรือสลัก 

ในร่อง ดังแสดงในรูปที่ 2.14

3. รอยต่อที่มี 3 DOF ตัวอย่างเช่น ก้านต่อทรงกลม ดังแสดงในรูปที่ 2.15

∆X
รอยต่อ

∆θ

                 (ก) รอยต่อสลักหมุน                            (ข) รอยต่อเลื่อน

รูปที่ 2.13 รอยต่อ Full Joints 

∆θ

∆X

           (ก) ก้านต่อบนระนาบ             (ข) สลักในร่อง 

รูปที่ 2.14 รอยต่อ Half Joints 



36  หุ่นยนต์อุตสาหกรรม

 
รูปที่ 2.15 ก้านต่อทรงกลมที่มี 3 DOF 

2.4.3 การแบ่งตามประเภทของรอยต่อที่อยู่ติดกันทางกายภาพ
 (Classification by the Type of Physical Closure
  of the Joint)

รอยต่อแบบนี้สามารถแบ่งออกเป็น Force Closed และ Form Closed

1. รอยต่อแบบ Form Closed เป็นรอยต่อที่ก้านต่ออยู่ติดกันทางเรขาคณิต 

เช่น รอยต่อสลักหมุน รอยต่อเลื่อน ดังแสดงในรูปที่ 2.16

รอยต่อ

                (ก) รอยต่อสลักหมุน                                           (ข) รอยต่อเลื่อน

รูปที่ 2.16 รอยต่อแบบ Form Closed

2. รอยต่อแบบ Force Closed เป็นรอยต่อที่ต้องใช้แรงจากภายนอกเพื่อบังคับ 

ให้ก้านต่อติดกัน แรงนี้อาจจะเป็นแรงโน้มถ่วง สปริง หรือวิธีการใด ๆ  จากภายนอก ดังแสดง

ในรูปที่ 2.17
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∆X

∆θ

 

รูปที่ 2.17 รอยต่อแบบ Force Closed 

2.4.4 การแบ่งตามจ�านวนของก้านต่อที่ต่อกัน
 (Classification by the Number of Links Joined)

การแบ่งรอยต่อแบบนี้สามารถแบ่งออกเป็น 1 DOF หรือ 2 DOF และอื่น ๆ 

โดยอันดับ (Order) คือ จ�านวนของก้านต่อที่ต่อกันลบด้วย 1 เช่น ก้านต่อ 2 ก้านต่อ 

น�ามาต่อกันจะมี 1 รอยต่อ ดังนั้นจะมี 2 – 1 = 1 DOF ดังแสดงในรูปที่ 2.18 (ก) และ 

ก้านต่อ 3 ก้านต่อ น�ามาต่อกันจะมี 1 รอยต่อ ดังนั้นจะมี 3 – 1 = 2 DOF ดังแสดงใน 

รูปที่ 2.18 (ข) 

 L1                           L2
 L1                      L2

Ref Ref∆θ2

∆θ3

∆θ2

L3

     (ก) ก้านต่อ 2 อัน รอยต่อสลักมี 1 อันดับ   (ข) ก้านต่อ 3 อัน รอยต่อสลักมี 2 อันดับ

รูปที่ 2.18 อันดับของรอยต่อ
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2.5 โซ่จลนศาสตร์หรือก้านต่อโยง
 (Kinematic Chains or Linkages)

โซ่จลนศาสตร์หรือก้านต่อโยง คือ ส่วนประกอบของก้านต่อ 2 ก้านต่อที่เชื่อมต่อกันที่

โหนดเกดิเป็นรอยต่อ เพื่อท�าให้เกิดการเคลื่อนทีแ่บบลกูโซ่หรอืแบบต่อเนื่อง ซึง่ก้านต่ออนิพตุ

จะควบคมุการเคล่ือนทีข่องก้านต่อเอาต์พตุ ตวัอย่างของโซ่จลนศาสตร์ ได้แก่ คาน ข้อเหวีย่ง 

ก้านสบู ก้านต่อ สไลเดอร์ พลูเลย์ สายพาน เพลา เป็นต้น โซ่จลนศาสตร์ สามารถแบ่งออกเป็น

2.5.1 โซ่จลนศาสตร์แบบเปิดและแบบปิด
 (Open or Closed Kinematic Chains) 

โซ่จลนศาสตร์แบบเปิดจะมีก้านต่อมากกว่า 1 ก้านต่อ และมีล�าดับขั้นความเป็นอิสระ

มากกว่า 1 และต้องการตัวขับเคลื่อน (มอเตอร์) เพื่อท�าให้เกิดล�าดับขั้นความเป็นอิสระ เช่น 

หุ่นยนต์ในอุตสาหกรรม ส่วนกลไกแบบปิด ส่วนปลายของชิ้นส่วนกลไกจะถูกต่อเข้ากับโหนด 

การท�างานอาจจะมีล�าดับขั้นความเป็นอิสระมากกว่า 1 ดังแสดงในรูปที่ 2.19

                  (ก) โซ่กลไกแบบเปิด          (ข) โซ่กลไกแบบปิด

รูปที่ 2.19 จลนศาสตร์แบบเปิดและแบบปิด

2.5.2 โซ่จลนศาสตร์แบบธรรมดาหรือแบบคอมโพสิต
 (Simple or Composite Kinematic Chains)

โซ่จลนศาสตร์แบบธรรมดา คือ ก้านต่อหนึ่งจะมีแค่ 2 โหนด ส่วนโซ่จลนศาสตร์แบบ

คอมโพสิต คือ ก้านต่อหนึ่งอาจจะมีคู่จลนศาสตร์ 2 คู่ขึ้นไป ดังแสดงในรูปที่ 2.20
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          (ก) โซ่จลนศาสตร์แบบธรรมดา            (ข) โซ่จลนศาสตร์แบบคอมโพสิต 

รูปที่ 2.20 โซ่จลนศาสตร์แบบธรรมดาและแบบคอมโพสิต 

2.5.3 โซ่จลนศาสตร์แบบอิสระและแบบยึดอยู่กับที่
 (Free or Fixed Kinematic Chains) 

โซ่จลนศาสตร์แบบอิสระ คือ โซ่จลนศาสตร์ท่ีไม่มีก้านต่อใด ๆ ถูกติดกับกราวด์ 

(Ground) หรือฐานอ้างอิง (Reference Frame) ดังแสดงในรูปที่ 2.21 (ก) 

ส่วนโซ่จลนศาสตร์แบบยึดอยู่กับที่ คือ โซ่จลนศาสตร์จะต้องมีก้านต่อ 1 ก้านต่อติด

กับกราวด์ (Ground) หรือฐานอ้างอิง (Reference Frame) หรือยึดอยู่กับที่ ตัวอย่างเช่น 

เครื่องยนต์ท่ีมีลูกสูบเคลื่อนที่ขึ้น-ลง แล้วเปลี่ยนเป็นการเคลื่อนที่หมุนของเพลาข้อเหวี่ยง

บนแบริ่งที่ยึดติดอยู่กับเรือนเครื่องยนต์ ดังแสดงในรูปท่ี 2.21 (ข) จะมีก้านต่อท้ังหมด 4 

ก้านต่อ ก้านต่อ 1 คือ เพลาข้อเหวี่ยง ก้านต่อ 2 คือ ก้านสูบ ก้านต่อ 3 คือ กระบอกสูบ

ยึดติดอยู่กับเรือนเครื่องยนต์ และก้านต่อ 4 คือ ลูกสูบที่เลื่อนขึ้น-ลง ซึ่งเคลื่อนที่สัมพันธ์ 

กับเรือนเครื่องยนต์
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          (ก) โซ่จลนศาสตร์แบบอิสระ        (ข) โซ่จลนศาสตร์แบบยึดอยู่กับที่ (กระบอกสูบ 1)

รูปที่ 2.21 โซ่จลนศาสตร์แบบอิสระและแบบยึดอยู่กับที่
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2.6 ชนิดของโซ่จลนศาสตร์ (Types of Kinematic Chain)

โซ่จลนศาสตร์ หรือกลไก จะประกอบด้วยคู่สัมผัสขั้นต�า่จ�านวน 4 คู่ ซึ่งแต่ละคู่อาจ 

จะเป็นคู่เลื่อนหรือคู่หมุนมี 3 ชนิด ได้แก่

1. โซ่ 4 ก้านต่อ (Four Bar Kinematic Chain)

2. โซ่ข้อเหวี่ยง–เลื่อนเดี่ยว (Single Slider Crank Kinematic Chain)

3. โซ่ข้อเหวี่ยง–เลื่อนคู่ (Double Slider Crank Kinematic Chain)

2.7 โซ่จลนศาสตร์ 4 ก้านต่อ (Four Bar Kinematic
 Chain or Quadric Cycle Chain) 

โซ่จลนศาสตร์ 4 ก้านต่อ เป็นโซ่ที่มี 4 ก้านต่อเชื่อมต่อกันมี 4 จุดหมุน และจะมีคู่

สัมผัสหมนุ 4 คู ่ซึง่ก้านต่อทัง้สีจ่ะมคีวามยาวไม่เท่ากนั ก้านต่อทีถ่กูยดึอยูก่บัทีเ่รยีกว่า กราวด์ 

1 ก้านต่อที่สามารถหมุนรอบจุดหมุนได้เรียกว่า ข้อเหวี่ยง 2 ก้านต่อที่อยู่ตรงข้ามกับกราวด์

เรยีกว่า ข้อต่อก้านต่อ 3 และก้านต่อทีห่มนุโยกไปมาเรยีกว่า คานโยก 4 ดงัแสดงในรปูท่ี 2.22

ก้านต่อ 3
คานโยก

ข้อเหวี่ยง

กราวด์ 1

2

4

รูปที่ 2.22 โซ่จลนศาสตร์ของก้านต่อโยง 4 ก้านต่อ

2.8 กฎของกราช็อฟ (Grashof’s Law) 

โซ่จลนศาสตร์ในทุก ๆ เครื่องจักร คือ จะต้องมีอย่างน้อย 1 ก้านต่อที่ยึดอยู่กับที่ และ

จะเคลื่อนที่สัมพันธ์กับก้านต่ออื่น ๆ การยึดก้านต่อใดก้านต่อหนึ่งของก้านต่อโยง 4 ก้านต่อ 

อยู่กับที่ในแต่ละครั้ง เราจะได้กลไกแบบต่าง ๆ หรือการผกผันของก้านต่อ






