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บทคัดยอ 
การใชอุปกรณในหองทดลองถือเปนส่ิงที่จําเปนที่จะชวยใหนักศึกษา

เขาใจถึง   หลักการการเคลื่อนที่ของหุนยนตตลอดจนการเขียนโปรแกรม
ควบคุมหุนยนต แตอุปกรณดังกลาวมีราคาแพงและมีขอจํากัดในการ
ทํางาน ดังน้ันการใชโปรแกรมจําลองจึงเปนอีกทางเลือกหน่ึงสําหรับการ
ศึกษาวิชาการหุนยนต  ในโครงการนี้ไดมีการพัฒนาโปรแกรมแบบจําลอง
การเคลื่อนที่ของหุนยนตที่ มีชื่อวาไซรอส  (SIROS) เพื่อชวยใหผู ใช
สามารถจําลองการเคลื่อนที่ของแบบจําลองหุนยนตที่ไดสรางข้ึนมาได
อยางสะดวก   โปรแกรมไซรอสนี้ใชชุดคําสั่งทางดานกราฟฟกที่มีชื่อวา 
OpenGL ในการสรางรูปทรงเรขาคณิตแบบสามมิติของหุนยนต อีกทั้งยัง
มีสวนที่ติดตอกับผูใชเปนแบบ GUI ซ่ึงทํางานบนระบบปฏิบัติการวินโดวส      
พรอมกันน้ีโปรแกรมไซรอสยังมีแบบฝกสอนเกี่ยวกับความรูพื้นฐานที่
เกี่ยวของกับวิชาการหุนยนตอีกดวย 
 
Abstract 

In order to help students to understand the concepts of robot 
motion and robot programming, the use of laboratory equipments is 
necessary. However, these equipments are quite expensive and 
restrictive in function. Thus, the use of simulator is an alternative 
approach for studying robotics. In this project, a robotic simulation 
program named SIam RObotic Simulator (SIROS) has been 
developed to allow users to simulate their robot configurations 
conveniently. A 3-D graphics library called OpenGL is used to 
render 3-D geometric models of robotic mechanisms. SIROS also 
provides an interactive graphical user interface (GUI) running on the 
Microsoft Windows. Furthermore, this program offers several 
tutorials on the basic concepts of robotics. 
 
 

1. บทนํา 
1.1 ความสําคัญและความเปนมาของปญหา 

ในปจจุบันหุนยนตไดถูกนํามาใชมากข้ึนเพื่อเพิ่มผลผลิตทั้งทางดาน
เกษตรกรรมและอุตสาหกรรม     พรอมกันน้ีก็ไดมีการพัฒนาในดานตางๆ 
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบหุนยนตและระบบควบคุมอัตโนมัติใหดียิ่ง
ข้ึน  เพื่อเปนการศึกษาระบบของหุนยนตเบ้ืองตน  โปรแกรมการจําลอง  
หุนยนต (Robotic Simulator) จึงมีความจําเปนอยางยิ่งในการสรางแบบ
ของหุนยนตกอนการสรางจริง และศึกษาการเคลื่อนไหวของหุนยนตโดย
ไมจําเปนตองเชื่อมตอกับระบบหุนยนตจริง 

โปรแกรมการจําลองหุนยนต ไดถูกพัฒนาออกมาแลวเปนจํานวน
มากในตางประเทศ แตแบบจําลองสวนใหญตองใชผูที่ มีความรูความ
ชํานาญมากอีกทั้งแบบจําลองที่ไดสรางข้ึนสามารถแสดงการเคลื่อนที่ของ
หุนยนตไดเพียงลักษณะเดียวหรือทําการแกไขดัดแปลงรูปแบบของหุน
ยนตไดยาก   ดังน้ันจึงไดมีการพัฒนาโปรแกรมสรางแบบจําลองการ
เคลื่อนที่ของหุนยนตที่สามารถออกแบบและแกไขการตอโยงของกลไกที่
ประกอบเปนหุนยนตไดงายและรวดเร็วข้ึน ดังน้ันจึงทําใหสามารถสราง
แบบจําลองไดมากตามความตองการโดยใชเวลาอันส้ัน ซ่ึงผูใชประโยชน
ไมจําเปนตองมีความรูความชํานาญมากนัก    

โปรแกรมไซรอสนี้ยังสามารถนํามาเปนส่ือในการเรียนการสอนใน
วิชาการหุนยนตเพื่อใหผูศึกษาเขาใจเกี่ยวกับพื้นฐานวิชาการหุนยนตไดดี
ยิ่งข้ึน  

 
1.2 วัตถุประสงค 

เพื่อสรางและพัฒนาโปรแกรมการจําลองหุนยนต ที่มีประสิทธิภาพสูง
ข้ึนภายในประเทศ  โดยโปรแกรมนี้จะประกอบดวยฟงกชันข้ันพื้นฐานที่
ชวยในการออกแบบแบบจําลองของหุนยนตและศึกษาการเคลื่อนไหวของ
ระบบหุนยนตไดอยางสะดวก  ซ่ึงโปรแกรมน้ียังไดรับการออกแบบและ
พัฒนาใหสามารถใชงานบนระบบจัดการวินโดวสขนาด 32-บิตพรอมทั้งมี
สวนที่ติดตอกับผูใชเปนแบบ GUI อีกดวย 



2. วิธีดําเนินการวิจัย 

 CSIROSDoc 

 CSIROSView 

 CTutorDlg 

 CDesignDlg  C6DOFDlg 

 CPhysicSimDlg 

 CCollisionDlg 

โปรแกรมการจําลองหุนยนตน้ีไดรับการออกแบบโดยใชหลักการออก
แบบแบบอิงวัตถุ(Object-oriented design) เพื่อสะดวกในการแยกพัฒนา
สวนของโปรแกรม โดยโปรแกรมหลักจะถูกแบงเปนออกเปนสวนยอยๆ 
แตละสวนจะกําหนดสวนรับและสงขอมูล (input/output) ไวลวงหนาโดย
หลังจากไดรับการพัฒนาและทดสอบแตละสวนเปนที่เรียบรอยแลวจึงนํา
มารวมกันเปนโปรแกรมใหญ จากนั้นจะทําการทดสอบและแกไขจนกระทั่ง
ไดผลตามวัตถุประสงคที่ต้ังไว 

     CSimulateDlg 

แบบจําลองของหุนยนตสําหรับตัวโปรแกรมนี้จะประกอบไปดวยสวน
ยอยๆเชน ทรงกลม ทรงกระบอก ทรงสี่เหลี่ยม  รวมท้ังจุดหมุนหรือจุด
เคลื่อนที่ ซ่ึงในอนาคตขอมูลจากอุปกรณตรวจวัดเชนจํานวนมุมของขอตอ
ของหุนยนตที่เปลี่ยนไป  สามารถนํามาเชื่อมตอกับตัวโปรแกรมการ
จําลองนี้เพื่อใชเปนสวนชวยในการมองเห็น (Visualization) สําหรับการ
วิเคราะหข้ันสูงตอไป  

นอกจากหนาจอหลักซ่ึงใชเปนสวนแสดงภาพของการออกแบบแลว 
โปรแกรมการจําลองยังประกอบไปดวยหนาตางยอยๆที่ชวยในการออก
แบบช้ินงานใหดีข้ึน เชนหนาตางของกลองเสมือน ซ่ึงชวยใหผูใชสามารถ
เปลี่ยนมุมมองของชิ้นงานไดรอบทิศ หรือหนาตางควบคุมขอตอ ซ่ึงทําให
ผูใชงานสามารถศึกษาแตละขอตอของชิ้นงานไดอยางอิสระ 

 
2.1 สวนประกอบหลักของโปรแกรมไซรอส (SIROS)  

ในโปรแกรมไซรอสไดแบงเปนคลาสหลักดังแสดงในรูปที่ 2.1 โดยจะ
มีคลาส CSIROSDoc เปนคลาสที่เก็บรวบรวมขอมูลหลักทั้งหมด   คลาส     
CSIROSView เป นคลาสหลักที่ ทํ าหน าที่ วาดและแสดงผล  คลาส 
CDesignDlg เปนคลาสที่ ใชสรางแบบจําลอง   คลาส CTutorDlg เปน
คลาสที่ทําหนาที่เก็บขอมูลเกี่ยวกับสวนของการเรียนการสอน   คลาส 
CSimulateDlg เป นคลาสที่ ทํ าหน าที่ จํ าลองการเคลื่ อนที่    คลาส 
CCollisionDlg เปนคลาสที่ทําหนาที่ตรวจจับการชนกันของวัตถุ  คลาส 
C6DOFDLG เปนคลาสที่ทําหนาที่เก็บขอมูลของแบบจําลองหุนยนตที่มี 6 
องศาอิสระ   คลาส CPhysicSimDlg เปนคลาสที่ทําหนาที่เก็บขอมูลของ
แบบจําลองที่มีการเคลื่อนที่ทางฟสิกส 

นอกจากนี้โปรแกรมไซรอสยังมีสวนประกอบหลักซ่ึงแสดงในรูปที่ 
2.2 ไดดังน้ี 

1. สวนของการออกแบบลักษณะการตอโยง (Design) 
2. สวนของการจําลองการเคลื่อนที่ (Simulate) 
3. สวนของส่ือการเรียนการสอน (Tutor) 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 2.1   แสดงองคประกอบของคลาสหลักในโปรแกรม 
 

 
 

รูปที่ 2.2   แสดงแผนผังสวนประกอบของโปรแกรมไซรอส 
 
2.1.1 สวนของการออกแบบลักษณะการตอโยง (Design) 

ในสวนน้ีจะเปนสวนที่ใชในการสรางและออกแบบลักษณะการตอโยง 
โดยสามารถแสดงผลของแบบจําลองในลักษณะ 3 มิติ  แบบจําลองจะ
ประกอบดวยสวนประกอบยอยๆเชน ทรงกลม ทรงกระบอก ทรงส่ีเหลี่ยม 
รวมทั้งจุดหมุนหรือจุดเคลื่อนที่ ซ่ึงสามารถกําหนดขนาดและคาตางๆ 
ตามตองการไดเชน คาพิกัดเริ่มตน จากหนาตางรับขอมูล  โดยรูปที่ 2.3 
เปนการแสดงแผนผังการทํางานในสวนของการออกแบบ (Design) ซ่ึงใน
การสรางแบบจําลองนั้นไดแบงออกเปน 2 สวนคือสวนของการสรางขอตอ 
(Joint) และสวนของการสรางชิ้นตอโยง (Link)  

 

 
 

รูปที่ 2.3  แสดงแผนผังการทํางานในสวนของการออกแบบ (Design) 
 
 
 



ซ่ึงสวนของการสรางขอตอ (Joint) น้ัน สามารถเลือกลักษณะการ
เคลื่อนที่ได 3 ลักษณะ อีกทั้งยังสามารถกําหนดคารัศมี ความยาว คา
พิกัดบนระนาบแกน 3 มิติ  กําหนดการหมุนรอบแกนและสามารถกําหนด
ขอบเขตองศาการหมุน  โดยการกําหนดคาผานหนาตางรับขอมูลดังแสดง
ในรูปที่ 2.4  และในสวนของการสรางชิ้นตอโยง (Link) สามารถเลือกชิ้น
ตอโยงได 2  ลักษณะ คือ ทรงกระบอก และทรงสี่เหลี่ยม อีกทั้งยังสามารถ
กําหนดคารัศมี   ความยาว  คาพิกัดบนระนาบแกน 3 มิติ และเลือกการ
หมุนรอบแกนตางๆได  โดยการกําหนดคาผานหนาตางรับขอมูลดังแสดง
ในรูปที่ 2.5  จากนั้นก็นํารูปทรงเรขาคณิตมาประกอบกันเปนกลุมตอโยง
ของหุนยนตตามตองการดังแสดงในรูปที่ 2.6 

 

 
 

รูปที่ 2.4   แสดงหนาตางที่ใชใสคาของขอตอ 
 

 
 

รูปที่ 2.5   แสดงหนาตางที่ใชใสคาของชิ้นตอโยง 
 

 
 

รูปที่ 2.6   แสดงรูปของกลุมการตอโยง 
 
2.1.2 สวนของการจําลองการเคลื่อนท่ี (Simulate) 

เม่ือออกแบบกลุมตอโยงเสร็จเรียบรอยแลวก็จะสามารถควบคุม
ลักษณะการเคลื่อนที่ได 2 วิธีดังแสดงในรูปที่ 2.7  

รูปที่  2.7   แสดงแผนผังการทํางานในสวนของการจําลองการเคลื่อนที่  
 

1. ใชเมาสคลิกที่ขอตอตางๆที่ตองการ จากนั้นทําการลากเมาส    
เพื่อควบคุมการเคลื่อนที่ของแบบจําลอง 

2. โดยการกําหนดคามุมองศาหรือคาระยะการเคลื่อนที่ในแตละ    
ขอตอและสามารถแสดงคาพิกัดจุดปลายในหนาตางรับขอมูลดังแสดงใน
รูปที่ 2.8 
 

 
 
รูปที่ 2.8  แสดงหนาตางที่ใชกําหนดคาองศาและระยะการเคลื่อนที่ใน 

แตละขอตอ 



2.1.3 สวนของสื่อการเรียนการสอน (Tutor) 
ในสวนน้ีจะเปนส่ือในการเรียนการสอนเกี่ยวกับพื้นฐานของวิชาการ

หุนยนตโดยแบงเปน 7 หมวดคือ 
1. หมวด Translation ซ่ึงแสดงการเคลื่อนที่ของเฟรมแบบเลื่อน

ตําแหนงที่สามารถกําหนดคาพิกัดการเคลื่อนที่ของเฟรมไดดังแสดงในรูป
ที่ 2.9  สวนรูปที่ 2.10 แสดงผลของการเคลื่อนที่ของเฟรมหลังจากที่ไดรับ
การปอนขอมูลแลว 
 

 
 

รูปที่ 2.9 แสดงหนาตางรับขอมูลของการเคลื่อนที่แบบเลื่อนตําแหนง  
 

 
 

รูปที่ 2.10   แสดงภาพของเฟรมที่เกิดจากการเคลื่อนที่แบบเลื่อนตําแหนง  
 

2. หมวด Orientation แสดงการเคลื่อนที่ของเฟรมแบบหมุนที่
สามารถกําหนดคาพิกัดการหมุนของเฟรมไดดังแสดงในรูปที่ 2.11   สวน
รูปที่ 2.12 แสดงผลของการหมุนของเฟรมหลังจากที่ไดรับการปอนขอมูล
แลว 

 
 

รูปที่ 2.11   แสดงหนาตางของการเคลื่อนที่แบบหมุน  
 
 

 
 

รูปที่ 2.12   แสดงภาพของเฟรมที่เกิดการเคลื่อนที่แบบหมุน 
 
 

3.  หมวด Transformation แสดงความสัมพันธของการเคลื่อนที่ของ
เฟรมแบบเลื่อนตําแหนงและแบบหมุน  โดยเริ่มจากการกําหนดคาคาพิกัด
การเคลื่อนที่ของเฟรม คาพิกัดการหมุนของเฟรม และการกําหนดคาพิกัด
จุดปลายลงในหนาตางรับขอมูลที่แสดงดังรูปที่ 2.13 แลวสามารถดูผลการ
คํานวณที่แสดงในรูปของเมตริกซทรานฟอรมเมชั่นไดจากหนาตางดัง
แสดงในรูปที่ 2.14  สวนรูปที่ 2.15 แสดงผลของความสัมพันธของการ
เคลื่อนที่ของเฟรมแบบเลื่อนตําแหนงและแบบหมุนหลังจากที่ไดรับการ
ปอนขอมูลแลว 

 



 
 

รูปที่  2.13   แสดงภาพหนาตางรับขอมูลในสวนของ Transformation 
 

 
 

รูปที่ 2.14   แสดงภาพหนาตางของผลลัพธในสวนของ Transformation 
 

 
 

รูปที่  2.15  แสดงภาพของเฟรมที่เกิดจากการเคลื่อนที่แบบเลื่อนตําแหนง 
   และการเคลื่อนที่แบบหมุน 

 

 4. หมวดการสรางแบบจําลองการเคลื่อนที่ โดยใชหลักการของ 
Denavit-Hartenberg การสรางแบบจําลองการเคลื่อนที่แบบนี้ทําไดโดย
การกําหนดคาความยาวของชิ้นตอโยง (Link length)  คามุมของช้ินตอ
โยงที่บิดไป (Link twist)  คาระยะหางระหวางชิ้นตอโยงที่มีแกนของขอตอ 
รวมกัน (Link offset) และคามุมของขอตอ (Joint angle) ลงในตาราง ของ 
Link parameter ดังแสดงตัวอยางในรูปที่ 2.16 

 
รูปที่ 2.16  แสดงแบบจําลองที่สรางจากการกําหนดคา Link parameter  

  โดยวิธีของ Denavit-Hartenberg 
 

5. หมวดของการจําลองทางกายภาพ (Physical Simulation)  เปน
การจําลองการเคลื่อนที่ของลูกบอลที่ตกภายใตแรงโนมถวงของโลกโดยผู
ใชสามารถกําหนดตัวแปรที่มีผลตอการเคลื่อนที่ได เชน ความสูงของบอล   
ขนาด  ความเร็ว  และทิศทางของการเคลื่อนที่   โดยการกําหนดคาผาน
ทางหนาตางรับขอมูลดังแสดงตัวอยางในรูปที่ 2.17 

 

 
รูปที่ 2.17  แสดงหนาตางรับขอมูลและภาพจําลองการเคลื่อนที่โดยใช
หลักการทางฟสิกส     

 

6. หมวดการตรวจจับการชน (Collision Detection) แสดงตัวอยาง
ของการตรวจจับการชนของรูปทรงเรขาคณิตอยางงาย โดยอาศัยหลักการ
หาระยะทางระหวางจุดศูนยกลางของทรงกลม  โดยผูใชสามารถเลือก
หมวดการแสดงภาพได 2 ลักษณะจากหนาตางการทํางาน ซ่ึงในรูปที่ 
2.18  และรูปที่ 2.19 เปนการแสดงภาพแบบรูปทรงทึบและแบบโครงราง
ตาขายตามลําดับ 



 
รูปที่ 2.18  การแสดงภาพแบบรูปทรงทึบ 

 
รูปที่ 2.19  การแสดงภาพแบบโครงรางตาขาย  

 
เม่ือเกิดการชนกันของรูปทรง  สีของรูปทรงที่ถูกชนจะเปลี่ยนไป   

แตเม่ือไมเกิดการชน  สีของรูปทรงนั้นก็จะกลับเปนสีเดิม  รูปที่ 2.20 และ 
รูปที่ 2.21 แสดงตัวอยางการชนของภาพทั้ง 2 แบบ 

 
รูปที่ 2.20   แสดงภาพแบบทรงทึบเม่ือเกิดการชนกัน 

 

 
รูปที่ 2.21   แสดงภาพแบบโครงรางตาขายเม่ือเกิดการชนกัน  

 
 7. หมวดแสดงการเคลื่อนที่ของหุนยนตที่มี 6 องศาอิสระ โดยมีโครง
สรางแบบเดียวกับหุนยนต PUMA 560    ในหมวดนี้ไดแบงการจําลอง
การเคลื่อนที่ของหุนยนตออกเปน 2 ลักษณะ คือ  

1. จําลองการเคลื่อนที่โดยการกําหนดคาแบบ Joint space และ
แสดงคาพิกัดจุดปลาย 

2. จําลองการเคลื่อนที่โดยการกําหนดคาแบบ Cartesian space และ
แสดงคามุมในแตละขอตอ 

ซ่ึงจะทําใหผูที่ศึกษาสามารถเขาใจหลักการเคลื่อนที่แบบ Joint 
space และแบบ Cartesian space ไดดียิ่งข้ึน   รูปที่ 2.22 แสดงหนาตาง
รับคาทั้งทางดาน Joint space และ Cartesian space  ซ่ึงตัวอยางของ
ภาพการเคลื่อนที่ของหุนยนตที่มี 6 องศาอิสระน้ันจะแสดงดังรูปที่ 2.23 

 
 

 
 

 
 

รูปที่  2.22   แสดงหนาตางที่ใชรับคาในหมวดแสดงการเคลื่อนที่ของ 
              หุนยนต  6 องศาอิสระ 

 

 
 

รูปที่ 2.23   แสดงภาพการเคลื่อนที่ของหุนยนต 6 องศาอิสระ 
 
3.  ผลการวิจัยและวิจารณผลการวิจัย 

หลังจากที่ไดทําการพัฒนาโปรแกรมจําลองการเคลื่อนที่ของหุนยนต
ไดตามวัตถุประสงคแลว   ก็ไดมีการนําโปรแกรมดังกลาวไปทดลองใชและ
มีการเก็บขอมูลจากผูใชจํานวน 37 คน  โดยใชแบบสอบถามซึ่งมีผลแสดง
ดังตารางที่ 3.1 และตารางที่ 3.2 ตามลําดับ  

 

ตารางที่ 3.1 แสดงผลของคะแนนที่ไดจากผูที่ไมเคยเรียนวิชาการหุนยนต  
 

 
คะแนนที่ได×  
นํ้าหนักคะแนน 

คะแนนรวม×  
นํ้าหนักคะแนน 

ภาพรวมของโปรแกรม 
(0.4) 84.4 102.4 

Design (0.2) 68 89.6 

Simulate (0.2) 30 38.4 

Tutor (0.2) 121 153.6 

รวม 303.4 384 
 



สําหรับผูที่ไมเคยเรียนวิชาการหุนยนตมีความพอใจในโปรแกรม
ไซรอสโดยรวมคิดเปน 79 เปอรเซ็นต ดังแสดงในตารางที่ 3.1 สวนผล
ของความพอใจในแตละสวนของโปรแกรมไซรอสจะแสดงดังรูปที่ 3.1 

 

 
รูปที่ 3.1 แผนภาพแสดงความพอใจของการใชงานในแตละสวน 

 โปรแกรมไซรอสสําหรับผูที่ไมเคยศึกษาวิชาการหุนยนต 
 

ตารางที่ 3.2 แสดงผลของคะแนนที่ไดจากผูที่เคยเรียนวิชาการหุนยนต  
 

คะแนนที่ได× นํ้าหนัก
คะแนน 

คะแนนรวม× นํ้าหนัก
คะแนน 

ภาพรวมของ
โปรแกรม 53.2 64 

Design 43 56 

Simulate 19.6 24 

Tutor 71.2 96 

รวม 187 240 
 

สําหรับผูที่เคยเรียนวิชาการหุนยนตมีความพอใจในโปรแกรมไซรอส
โดยรวมคิดเปน 78 เปอรเซ็นต ดังแสดงในตารางที่ 3.2 สวนผลของความ
พอใจในแตละสวนของโปรแกรมไซรอสจะแสดงดังรูปที่ 3.2 
 

 
รูปที่ 3.2  แผนภาพแสดงความพึงพอใจของการใชงานในแตละสวนของ 

จากการเก็บขอมูลโดยการใชแบบสอบถามนั้นจะสังเกตเห็นวาผูใช
โปรแกรมไซรอส   มีความพึงพอใจกับสวนของการจําลองการเคลื่อนที่
มากที่สุด  รองลงมาคือสวนของการเรียนการสอน 
 
4. สรุปผลการวิจัยและขอเสนอแนะ 

จะเห็นไดวาโปรแกรมการจําลองการเคลื่อนที่ของหุนยนตน้ีมีสวน
ประกอบตางๆ เชน สวนของการออกแบบ (Design) และสวนของการ
จําลองการเคลื่อนที่   (Simulate)     ซ่ึงชวยลดระยะเวลาในการออกแบบ
หุนยนตหรือระบบกลไกกอนที่จะนําไปสรางจริง ในสวนที่ใชเปนส่ือการ
เรียนการสอน (Tutor) น้ันจะชวยใหผูที่สนใจในวิชาการหุนยนตไดมีความ
เขาใจในเนื้อหาวิชามากยิ่งข้ึน  

ในอนาคตเราสามารถพัฒนาโปรแกรมไซรอสนี้ใหมีสวนเชื่อมตอเขา
กับชุดควบคุมการเคลื่อนที่ของหุนยนตจริงไดโดยผานทางพอรตที่ใชรับ
และสงขอมูล (Input/Output Port) เชน พอรตอนุกรม (Serial Port) พอรต
ขนาน  (Parallel Port) หรือพอรตยูเอสบี  (USB Port) ซ่ึงจะทําให ผู ใช
สามารถใชโปรแกรมไซรอสควบคุมหุนยนตไดโดยตรง สําหรับการนําไป
ใชงานนั้นเราสามารถทดสอบการเคลื่อนที่ของหุนยนตจริงจากโปรแกรม
จําลองการเคลื่อนที่กอนนําไปสั่งใหหุนยนตปฏิบัติงานจริง  ซ่ึงจะชวยทํา
ใหเกิดความปลอดภัยอีกทั้งยังชวยประหยัดเวลาและคาใชจายมากกวา
การใชหุนยนตจริงในการทดสอบ 

นอกจากนั้นเราสามารถนําขอมูลจากตัวตรวจจับสัญญาณ (Sensor) 
มาใชกับการจําลองการเคลื่อนที่ เชน Encoder ที่ใชวัดมุมจากหุนยนตจริง 
มาเปนขอมูลในการจําลองการเคลื่อนที่ ซ่ึงสามารถนํามาประยุกตใชกับ
การควบคุมระยะไกล (Teleoperation) เพื่อลดปญหาในเรื่องของการสง
ถายขอมูลจํานวนมากและความลาชา (Delay) ในเครือขายของระบบ
คอมพิวเตอร เราสามารถนําขอมูลจากตัวรับสัญญาณของหุนยนตมาใชกับ
โปรแกรมแบบจําลองการเคลื่อนที่เพื่อทดแทนการสงสัญญาณภาพ ซ่ึงจะ
ทําใหเห็นภาพการเคลื่อนที่ของหุนยนตจากแบบจําลองที่สอดคลองกับการ
ทํางานของหุนยนตจริง 
 
กิตติกรรมประกาศ 

ขอขอบคุณ  รศ.ดร.ชิต  เหลาวัฒนา  และ ดร.ถวิดา  มณีวรรณ  ที่
ใหคําแนะนําตาง ๆ และใหการสนับสนุน 

ขอขอบคุณศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ 
สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติที่ใหทุนสนับสนุน
สวนหน่ึงในโครงการนี้ 
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