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ถอดองคความรูบ ริการวิชาการโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
การประยุกตใชแขนกลอัตโนมัติในงานอุตสาหกรรมการผลิตชิ้นสวนยานยนต
สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการผลิต คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
เนื้อหาการอบรมจากสมาคมสงเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุน)
งบประมาณแผนดินประจําป 2556
1.บทนํา
หุนยนตในปจจุบันมีหลายประเภท แตที่ไมแตกตางของหุนก็คือมีการเคลื่อนไหวทางกายภาพ
ทางโครงสรางได บางชนิดเคลื่อนที่ได ดวยลอ บางชนิดใช กลไกของขาในการเคลื่อนที่ วัสดุที่ใชทํ า
หุนยนตอาจเปนโลหะ หรือพลาสติกก็ได และระหวางชิ้นสวนแตละชิ้นที่ทํางานนั้นจะมีขอตอ (Joint) เพื่อ
มาเปนจุดหมุนในการทํางานในการเคลื่อนไหวของหุนยนต และการหมุนขอตอนั้น จะใชอุปกรณที่เปน
ตนกําลังที่เรียกวา “แอคติวเตอร (Actuators)” เปนอุปกรณที่ใชขับเคลื่อนชิ้นสวนหุนยนต อุปกรณแอ
คติวเตอรมีหลายประเภท ไดแกอุปกรณทางไฟฟา อุปกรณทางระบบไฮดรอลิกส (ใชความดันของ
ของเหลว) และอุปกรณของระบบนิวแมติกส (ใชความดันลม หรือกาซ) ในหุนยนตหนึ่งตัวก็อาจจะใช
อุปกรณแอคติว เตอรหลายแบบ
2.อุปกรณแอคติวเตอรทางนิวแมติกส
หุนยนตตองการแหลงจ ายพลั งงานเพื่อที่ จะใช ขับอุป กรณแ อคติว เตอร แหล งจา ย
พลังงานที่สําคัญไดแก กระแสไฟฟา และแบตเตอรรี่ ที่ใชขับมอเตอร และโซลินอยดที่เปนอุปกรณทาง
ไฟฟา เปนปมของเหลว ปมของเหลวจะสรางกําลังงานใหแกกระบอกสูบกับมอเตอรไฮดรอลิกสเมื่อเปน
อุปกรณไฮดรอลิกส ใชปมลม และปมลมจะสรางกําลังงานใหแกกระบอกสูบกับมอเตอรลมเมื่อเปน
อุปกรณทางนิวแมติกส
กระแสไฟฟ า ใช เป น แหล งกํ า เนิ ด พลั ง งานในอุ ป กรณแ อคติ ว เตอร ในทางไฟฟา จะใช
มอเตอรไฟฟา และโซลินอยด เปนอุปกรณขับหลัก และกระแสไฟฟามันสามารถที่จะเปดปดโซลินอยด
วาลวของระบบไฮดรอลิกส และนิวแมติกส อาจรวมไปถึงนําไปขับมอเตอรในปมทั้งไฮดรอลิกส และนิว
แมติกสดวย
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คอมพิวเตอรจะเปนตัวสั่งการ และควบคุมใหหุนยนตเคลื่อนไหวตามโปรแกรมที่ไดวาง
เอาไว โปรแกรมก็จะสามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความตองการของผูใชงาน หุนยนตทุกประเภทจะมี
ระบบเซ็นเซอรไวคอยตรวจจับการทํางาน เซ็นเซอรนั้นก็มีหลายชนิดเชน มีความสามารถไดยิน, ดม
กลิ่ น ,

ลิ้ ม รส นอกจากนี้ แ ล ว การควบคุ ม หุ น ยนต ส ามารถควบคุ ม ได จ ากระยะไกลโดยการใช

คลื่นสัญญาณทางวิทยุ ในการเคลื่อนที่หุนยนตจะมีกลองเพื่อเปนดวงตาผูควบคุมสามารถมองเห็นการ
เคลื่อนที่ และการทํางานได กรณีเปนหุนยนตอัตโนมัติก็จะเปนการคํานวณเพื่อสั่งการใหคอมพิวเตอร
ภายในตัวหุนใหทํางานตอไปอยางไร
มีหุนยนตบางชนิดมีการยึดติดอยูกับที่โดยการใชนัต และสลักเกลียว หุนยนตสามารถที่จะ
ทํางานไดซ้ํา ๆ กันอยางตอเนื่อง ในบทความตอไปเราจะกลาวถึงหุนยนตที่เปนแขนกลอุตสาหกรรม
3.สวนประกอบของหุนยนต
สวนประกอบของหุนยนตท่สี ําคัญ มีอยู 5 สวนไดแก
1.โครงสราง (Structure)ของหุนยนต
2.ระบบกลไก (Mechanics System)การเคลื่อนไหวของหุนยนต
3.ระบบเซ็นเซอรใชรับขอมูล และสงไปใหสมองกลทําการประมวลผลเพื่อที่จะสั่งการใหหุนยนต
ทํางานตอไป
4.แหลงจายพลังงานใหแกระบบ ทั้งระบบกลไกการเคลื่อนไหว ระบบเซ็นเซอร และระบบสมอง
กล
5. ระบบสมองกล หรือหนวยประมวลผลกลาง ทําหนาที่วิเคราะห และประมวลผลที่ถูกสงมา
จากตัวเซ็นเซอรตามจุดตาง ๆ เพื่อทําใหหุนยนตทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ

ภาพประกอบที่ 1 บรรยากาศในหองอบรมแขนกล MT2
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4.แขนกลอุตสาหกรรม
แขนกลเปนหุนยนตชนิดหนึ่งที่นํามาใชงานในวงการอุตสาหกรรมการผลิต ไดถูกนํามาใชแทน
แรงงานมนุษยในงานที่ตองทําอยางตอเนื่องตลอด 24 ชั่วโมง, งานที่ตองทําซ้ํา ๆ กันตลอดเวลา,งานที่
เปนอันตราย, งานที่หนักและยากเกินที่มนุษยจะทําไหว ปกติมนุษยก็สามารถทํางานไดทุกอยางแต
ขอจํากัดของมนุษยนั้นไมสามารถทํางานไดอยางตอเนื่องยาวนานจะเกิดความเหน็ดเหนื่อยเมื่อยลาจึง
ตองมีการพักผอน เมือ่ คนทํางานในที่อันตรายเชนงานที่เกี่ยวกับสารเคมีทมี่ ีพิษ ถาปองกันไมดีก็จะมีผล
ตอสุขภาพได เมื่อเปนขอจํากัดอยางนี้หุนยนตก็จะเขามามีบทบาทในการทํางานดังกลาว และขอดีของ
การที่มีหุนยนตทํางานแทนคนนั้นนอกจากที่กลาวไวขางตนแลว ประสิทธิภาพการทํางานก็จะดีขึ้น
มีความแนนอน แมนยํา, สามารถทํางานผลิตไดโดยไมตองพัก, จํานวนชิ้นงานที่ทําก็มากขึ้น, ทํางานได
โดยไมมีวันหยุด สวนขอเสียก็มี เชนมีราคาสูง ตองมีผูชํานาญการในการควบคุมหุนยนต ไมเหมาะใน
โรงงานที่กําลังผลิตนอย แขนกลอุตสาหกรรมที่เราพบเห็นไดโดยทั่วไปเชน ในโรงงานผลิต ประกอบ
รถยนต, งานเชื่อมอุตสาหกรรม, งานประกอบเครื่องจักร, งานในโรงงานผลิตเหล็ก, งานเกี่ยวกับ
คลังสินคาขนาดใหญ และอื่น ๆ อีกมากมาย

ภาพประกอบที่ 2 แขนกล ED ใชประกอบการอบรม
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แขนกลอุตสาหกรรมนั้นมีสวนประกอบอยูห ลายสวนไดแก ฐาน (Base) ของหุนยนต, ทอน
ชิ้นสวนที่เปนแขนกล, ขอตอจุดหมุน (Joints) ตามชิ้นสวนที่ตอกัน, ปลายของแขนกลที่ใชทํางาน
ยกตัวอยางเชนมือคีบจับ, หัวเชื่อม, อุปกรณประกอบชิ้นสวน, ปนพนสี, หัวเจาะ ฯลฯ คอมพิวเตอรท่ีมา
ควบคุมแขนกลนั้นจะทําหนาที่ควบคุมในสวนที่เปนมอเตอรแบบสเต็บ (Step motors: เปนมอเตอรที่จาก
มอเตอรโดยทั่วไป กลาวคือมอเตอรแบบสเต็บนั้นมีความสามารถหมุน และหยุดไดตามความตองการ
ตามระยะที่ไดตั้งโปรแกรมไว และสามารถทําซ้ํา ๆ กันไดในการเคลื่อนที่ สวนมอเตอรโดยทั่วไปเมื่อ
ปองพลังงานก็จะหมุนตลอด และเวลาหยุดจะหมุนฟรีไปหลายรอบซึ่งเปนผลมาจากแรงเฉื่อย) มอเตอร
แบบสเต็บจึงทําใหหุนยนตไดเคลื่อนไหวไดตามโปรแกรมที่ไดตั้งไว นอกจากมอเตอรแบบสเต็บแลว แขน
กลที่มีขนาดใหญที่นํามาใชในงานหนักอาจจะใชมอเตอรไฮดรอลิกส หรือมอเตอรลมนิวแมติกส แทนก็
ได แขนกลจะมีระบบเซ็นเซอรไวคอยตรวจจับการทํางานเพื่อใหหุนยนตนั้นไดมีการเคลื่อนที่ไดอยาง
ถูกตอง เกิดความแนนอนในการเคลื่อนที่ของแขนกล
แขนกลอุตสาหกรรมโดยทั่วไปจะมีขอตอ 6 ขอตอ โดยคลายกับแขนของมนุษยที่เริ่มนับจาก
หัวไหล ขอศอก และมือ ในหุนยนตจะมีฐานหุนคลายบาเพื่อรองรับโครงสรางที่มีกรเคลื่อนที่ เราเรียก
ขอตอจุดหมุนวาเปนองศาอิสระ (Degrees Of Freedom: DOF) หมายถึงมันสามารถที่จะเคลื่อนไหวได
อยางอิสระภายใตระยะจุดหมุนทีห่ มุนได ถาเปรียบเทียบกับแขนมนุษยที่สามารถยกแขนใหเคลื่อนที่จาก
ตําแหนงไปสูตําแหนงหนึ่ง แขนกลก็เหมือนกันแขนกลก็สามารถทําการเคลื่อนที่ไดจากจุดหนึ่งไปสูจุด
หนึ่งในระยะขอบเขตรัศมีการเคลื่อนที่ ในการรับน้ําหนักของแขนกลก็จะมีเซ็นเซอรวัดความดันบอก
สถานะน้ําหนักที่รับไดวาเกินกําลังลังของหุนหรือไมเมื่อน้ําหนักที่ทํางานเกินเครื่องก็จะเตือน และแขน
กลก็จะไมทํางานหุนยนตอุตสาหกรรมจะถูกออกแบบมาใหกับการทํางานที่ซ้ํา ๆ กันไดอยางถูกตอง ใน
ขอบเขตการทํางานที่ถูกควบคุม ตามโปรแกรมที่ไดตั้งไว หุนยนตสามารถทํางานตามหนวยความจําที่
ถูกปอนไว และสามารถทํางานไดอีกครั้ง และอีกครั้งในทุก ๆ เวลาในโรงงานอุตสาหกรรมหุนยนตจะ
ทํางานในระบบอัตโนมัติ ในสายการประกอบรถยนต หุนยนตสามารถทํางานไดมากกวามนุษย และมี
ความแมนยํามาก มันสามารถทํางานในจุดเดิม ๆ โดยไมผิดพลาด พวกมันสามารถใสสลักเกลียว และ
สามารถขันไดตามแรงที่กําหนด หุนยนตในโรงงานที่ผลิตอุปกรณจะพวกไมโครชิป จะมีความสําคัญ
มากในการทํางานที่มีอปุ กรณขนาดเล็ก มันสามารถทํางานไดอยางแมนยํา
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