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งานท่ี 7 
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จุดประสงค์ท่ัวไป 
 เพื่อให้มีเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานออกแบบวงจรควบคุมหุ่นยนต์บังคับด้วยมือ
ด้วยโปรแกรมจ าลองการท างาน 
 

จุดประสงคเชิงพฤติกรรม (เพื่อใหผู้เรียน) 
1. อธิบายการหลักการออกแบบวงจรควบคุมหุ่นยนต์บังคับด้วยมือด้วยโปรแกรมจ าลองการ

ท างานได้อย่างถูกต้อง  
2. บอกหน้าท่ีของเครื่องมือท่ีใช้ในการออกแบบวงจรควบคุมหุ่นยนต์บังคับด้วยมือด้วย

โปรแกรมจ าลองการท างานได้อย่างถูกต้อง  
3. อธิบายข้ันตอนหลักการออกแบบวงจรควบคุมหุ่นยนต์บังคับด้วยมือด้วยโปรแกรมจ าลอง

การท างานได้อย่างถูกต้อง  
 

ทฤษฏีการเรียนรู้งานออกแบบวงจรควบคุมหุ่นยนต์บังคับด้วยมือด้วยโปรแกรมจ าลองการท างาน 

7.1 โปรแกรมจ าลองการท างาน Proteus 8 professional 
7.1.1 ประวัติความเป็นมาของโปรแกรม Proteus 8 professional 

โปรแกรม Proteus เป็นโปรแกรมท่ีมีความสามารถมากอีกโปรแกรมหนึ่ง ในงาน
ด้านอิเล็กทรอนิกส์ เพราะสามารถออกแบบวงจรไฟฟ้า พร้อมท้ังจ าลองการท างานของวงจรได้ ท้ังยัง
สามารถออกแบบลายวงจรพิมพ์ได้อีกด้วย ความสามารถท่ีโดดเด่นของ  Proteus นั้น จะกล่าวได้ว่า
เ ป็ น โ ป ร แ ก ร ม ท่ี ส า ม า ร ถ จ า ลอ ง พ ฤ ติ ก ร ร ม  ( Simulator) ก า ร ท า ง า น ข อ ง ว ง จ ร ท่ี ใ ช้
Microcontroller เบอร์ต่าง ๆ ได้มากมาย โดยไม่ต้องประกอบวงจรให้เสียเวลา เพื่อพิสูจน์ว่า
โปรแกรมท่ีเขียนขึ้นใช้งานได้หรือไม่ โดยวงจรและโปรแกรม  (Source code) ท่ีตรวจสอบด้วย
โปรแกรม Proteus เป็นท่ีเรียบร้อยแล้วว่าถูกต้อง เราก็สามารถสร้างวงจรจริงได้ตามต้องการ 

โปรแกรม Proteus หรือ Proteus VSM (Virtual System Modeling) เป็น
โปรแกรมท่ีพัฒนาขึ้น โดยบริษัท แล็บเซ็นเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ จ ากัด  (Labcenter Electronics 
Ltd.) ท่ีประเทศอังกฤษ โปรแกรม Proteus มีช่ือเต็มว่า Labcenter Electronics Proteus ซึ่ง
ภายในโปรแกรมจะประกอบด้วยส่วนประกอบหลัก 2 ส่วนคือ ISIS และARES โปรแกรม Proteus จะ
มีอยู่หลายเวอร์ชันให้เลือกใช้งานซึ่งเวอร์ชันในปัจจุบัน คือ เวอร์ชัน 8 
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ความสามารถในการท างานของโปรแกรม Proteus ก็คือ สามารถจ าลองการท างาน
ของวงจรอิเล็กทรอนิกส์ได้หลากหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นแบบอนาล็อกและแบบดิจิตอลหรือท้ังแบบ
อนาล็อกและดิจิตอลผสมกัน นอกจากนี้ Proteus ยังสามารถออกแบบลายวงจรพิมพ์ (PCB) ได้อีก
ด้วย จุดเด่นของโปรแกรม Proteus ท่ีเป็นท่ีนิยมและช่ืนชอบก็คือ การจ าลองการท างานของวงจร
อิเล็กทรอนิกส์ ท่ีใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ตระกูลต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น  PIC,MCS-51,AVR และ
ARM เป็นต้น ท าให้นักเขียนโปรแกรมหรือโปรแกรมเมอร์สามารถตรวจสอบได้ว่าโปรแกรม หรือซอส
โค้ด (Source Code) ท่ีเขียนขึ้นมานั้น สามารถสนับสนุนกับวงจรฮาร์ดแวร์ท่ีต่อได้หรือไม่ ถ้า
โปรแกรม (Source Code) ท่ีเขียนขึ้น ไม่สนับสนุนกับวงจรฮาร์ดแวร์ท่ีต่อโปรแกรมเมอร์ก็จะท าการ
พัฒนาโปรแกรม (Source Code) ท่ีเขียนขึ้นใหม่ หรือปรับปรุงวงจรฮาร์ดแวร์ใน Proteus จนกว่า
โปรแกรมท่ีเขียนขึ้นและฮาร์ดแวร์ท่ีต่อ สามารถสนับสนุนซึ่งกันและกัน ท าให้การสร้างโครงงานต่าง ๆ 
สามารถประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายเป็นอย่างมาก เพราะในอดีตการเขียนโปรแกรมขึ้นมานั้น จะต้อง
ต่อวงจรจริงเพื่อทดสอบ ท าให้เสียเวลาและค่าใช้จ่ายมาก ในกรณีท่ีวงจรฮาร์ดแวร์และโปรแกรมท่ี
เขียนขึ้นไม่สนับสนุนซึ่งกันและกัน 

 

 
 

รูปท่ี 7.1 แสดงโลโก้และหน้าตาของ โปรแกรม Proteus 8 professional 
 

7.1.2 ขั้นตอนการใช้งานโปรแกรม Proteus 8 professional 
 7.1.2.1 เปิดโปรแกรม Proteus 8 professional  

1) ไปท่ีแถบเครื่องมือ แล้วพิมพ์ค้นหา 
โปรแกรม Proteus 8 professional > แล้วคลิกเลือกด้วยเมาส์ข้างซ้ายเพื่อเข้าสู่โปรแกรม ดังรูปท่ี 
7.2 และจะขึ้นดังรูป 7.3 
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รูปท่ี 7.2 แสดงการค้นหา โปรแกรม Proteus 8 professional  

 
 

รูปท่ี 7.3 แสดงผลการเข้าสู่โปรแกรม Proteus 8 professional  
2) เมื่อเข้าสู่หน้าโปรแกรมก็จะปรากฏดังรูปท่ี 7.4 
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รูปท่ี 7.4 แสดงผลการเข้าสู้โปรแกรม Proteus 8 professional  
 

7.1.2.2 การใช้งานโปรแกรม Proteus 8 professional   
1) จากรูปท่ี 7.4 ให้คลิกเครื่องมือตามลูกศรสีแดงก็จะเข้าสู่หน้าหลักพร้อม

ท่ีจะใช้งานในการจ าลองวงจร ดังรูปท่ี 7.5 
 

 
 
 

รูปท่ี 7.5 แสดงการเข้าสู่หน้าหลักพร้อมใช้งานโปรแกรม Proteus 8 professional 
 

2) การเลือกอุปกรณ์ท่ีใช้ในวงจร 
(ก) เล่ือนเมาส์ไปท่ี Device และช้ีท่ีตัว P หรือกดตัว P ท่ี

แป้นพิมพ์ ดังรูปท่ี 7.6 ให้คลิกเมาส์ด้านซ้ายเพื่อเลือกเข้าสู่หนาต่าง Pick Devices  
(ข) พิมพ์เพื่อค้นหาอุปกรณ์ได้ในช่อง Keywordsหรือเลือกได้

เลยใน Categoryเลือกอุปกรณ์ท่ีต้องการ ดังรูปท่ี 7.6 เมื่อเลือกแล้วให้คลิก OK 
 

เมนแูละแถบเคร่ืองมือตา่ง ๆ 
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รูปท่ี 7.6 แสดงขั้นตอนการเลือกอุปกรณ์ในการต่อวงจร 
 

(ค) อุปกรณ์ท่ีถูกเลือกจะปรากฏอยู่ในช่อง Devices คลิกเมาส์
อุปกรณ์ท่ีเลือกมันจะปรากฏรูปภาพอุปกรณ์ ดังรูปท่ี 7.7  

 
 

รูปท่ี 7.7 แสดงการคลิกเลือกอุปกรณ์ในช่อง Devices 
3) การวางอุปกรณ์เลือกท่ีอุปกรณ์ท่ีต้องการวาง เมาส์ของเราจะเป็นรูป

ดินสอให้คลิกเมาส์ด้านซ้ายอุปกรณ์จะปรากฏ ดังรูปท่ี 7.8 เมื่อวางแล้วอุปกรณ์จะปรากฎดังรูปท่ี 
7.8 จากนั้นก็เลือกอุปกรณ์วางอุปกรณ์ตัวอื่นเพิ่มเติมตามวงจรที่ออกแบบไว้ 
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รูปท่ี 7.8 แสดงตัวอย่างการวางอุปกรณ์ตามวงจรที่ออกแบบไว้ 
 

4) การหมุนอุปกรณ์ หากวางอุปกรณ์แล้ว แต่มันไม่หันไปในทิศทางท่ีเรา
ต้องการ ก็สามารถปรับเปล่ียนได้โดยการช้ีเมาส์ไปท่ีอุปกรณ์แล้วคลิกท่ีเมาส์ข้างขวา แถบเมนูย่อยก็
จะปรากฎขึ้น  หรือจะคลิกเลือก  ดังรูปภาพที่ 7.9 

 
 

รูปท่ี 7.9 แสดงตัวอย่างการเลือกหมุนอุปกรณ์ตามวงจรที่ออกแบบไว้ 
5) ประกอบวงจรหลังจากท่ีปรับเปล่ียนแล้ว ต่อด้วยการเช่ือมเข้าด้วยกัน

โดยใช้เครื่องมือ Component Mode ลาก wire เช่ือมวงจรตามท่ีได้ออกแบบไว้ท้ังหมด  ดัง
รูปท่ี 7.10 
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รูปท่ี 7.10 แสดงการเช่ือมต่อวงจรเข้าด้วยกันด้วย wire 
 

6) การลบเส้นหรืออุปกรณ์ ให้คลิกซ้ายท่ีวัตถุนั้นๆ พอวัตถุเป็นสีแดง ให้
คลิกเมาส์ด้านขวาจากนั้นก็จะปรากฏแถบเครื่องมือย่อย ดังรูปท่ี 7.11 แล้วให้กด Delete 
Wire เพื่อลบ 

 
 

รูปท่ี 7.11 แสดงการลบเส้นหรืออุปกรณ์ออกจากวงจร 
7) การปรับค่าคุณสมบัติต่าง ๆ ของอุปกรณ์ ให้คลิกขวาอุปกรณ์ดังรูปท่ี 

7.12  แล้วเลือกเมนูย่อย Edit Properties  ปรากฎหน้าต่างดังรูปท่ี 7.13 แล้วท าการเปล่ียน
ค่าตามวงจรที่ออกแบบไว้แล้วกด OK  
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รูปท่ี 7.12 แสดงขั้นตอนการเลือกการปรับค่าคุณสมบัติต่าง ๆ ของอุปกรณ์ 
 

 
 

รูปท่ี 7.13 แสดงการปรับค่าคุณสมบัติต่าง ๆ ของอุปกรณ์ 
8) การจ าลองการท างาน เมื่อประกอบวงจรและปรับแต่งคุณสมบัติ

เรียบร้อยแล้ว ก็สามารถจ าลองการท างานของวงจรได้โดยเลือกเครื่องมือ Run the simulation 
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โปรแกรมจะจ าลองการท างานแสดงผล ดังรูปท่ี 7.14 หากต้องการหยุดการจ าลองการท างานเลือก
เครื่องมือ Stop simulation 

 
 

รูปท่ี 7.14 แสดงการ เลือกเครื่องมือ Run the simulation 
 

   9) การบันทึก Project มีข้ันตอนดังนี ้
    (1) เลือเมนู File --> Save Project ดังรูปท่ี 7.15 และแสดงผล
ดังรูปท่ี 7.16 

 
 

รูปท่ี 7.15 แสดงการขั้นตอนเลือกเมนู Save Project 
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รูปท่ี 7.16 แสดงขั้นตอนการ Save Project 

    (2) จากรูปท่ี 7.16 เลือกต าแหน่ง Save in  ต้ังช่ือ File name 
 เสร็จแล้วเลือก OK  
 

 

 
 


