
 

สาขาวิชา   อิเล็กทรอนิกส์ 
ใบเนื้อหาการเรียนรู้ที ่15 

ชื่อวิชา       หุ่นยนต์เบ้ืองต้น 
รหัสวิชา      2105-2121 หน้า 

140 ชื่องาน           งานทดสอบวงจรและโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์อัตโนมัตดิ้วยโปรแกรมจ าลองการท างาน 
 

 

งานท่ี 15 
งานทดสอบวงจรและโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์อัตโนมัติด้วยโปรแกรมจ าลองการท างาน 

 

จุดประสงค์ท่ัวไป 
1. เพื่อให้มีเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานทดสอบวงจรและโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์

อัตโนมัติด้วยโปรแกรมจ าลองการท างาน 
 

จุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรม (เพื่อให้ผู้เรียนสามารถ) 
1. เข้าใจขั้นตอนงานทดสอบวงจรและโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์อัตโนมัติด้วยโปรแกรมจ าลองการ

ท างานได้อย่างถูกต้องตามความต้องการ 
2. เข้าใจหลักการงานทดสอบวงจรและโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์อัตโนมัติด้วยโปรแกรมจ าลอง

การท างานได้อย่างถูกต้อง 
3. อธิบายขั้นตอนการปฏิบัติงานทดสอบวงจรและโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์อัตโนมัติด้วย

โปรแกรมจ าลองการท างานได้อย่างถูกต้อง 
 

ทฤษฎีการเรียนรู้ทดสอบวงจรและโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์อัตโนมัติด้วยโปรแกรมจ าลองการ
ท างาน 
15.1 ทดสอบวงจรและโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์อัตโนมัติด้วยโปรแกรม  Proteus 8 
Professional 
 การจะเขียนโปรแกรมส่ังงานบอร์ด Aeduino UNO เพื่อศึกษาวิธีการเขียนโปรแกรมเรา
สามารถใช้วิธีการจ าลองการท างานด้วยโปรแกรม Proteus ได้ซึ่งจะสะดวกต่อการศึกษาเนื่องจากไม่
ต้องต่อวงจรจริง ซึ่งการจ าลองนี้ใช้เพื่อทดสอบโปรแกรมท่ีเขียนขึ้นเพื่อตรวจสอบว่าโปรแกรมท่ีเขียน
ขึ้นนี้ใช้งานได้ตามท่ีออกแบบหรือไม่ 
 ส่ิงท่ีส าคัญในการจ าลองด้วยโปรแกรม Proteus คือไลบารี่ของวงจรอาดูยโน่ซึ่งในโปรแกรม 
Proteus ไม่มีมาให้ ซึ่งจริง ๆ แล้วเราสามารถใช้ไอซีเบอร์ Atmega328 มาใช้งานได้ เพื่อให้การ
ทดลองมีลักษณะคล้ายกับวงจรจริง ไลบารี่ของวงจรอาดูยโน่รุ่น UNO R3 ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ท่ี 
www.praphas.com/download/arduino/ArduinoONO-RX[Lib].rar 
 15.1.1 การติดต้ัง ไลบารี่ของวงจรอาดูยโน่รุ่น UNO R3 มีข้ันตอนการปฏิบัติดังนี้ 

1) ดาวน์โหลดไลบารี่ของวงจรอาดูยโน่รุ่น UNO R3 จาก www.praphas.com 
/download/arduino/ArduinoONO-RX[Lib].rar  
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141 ชื่องาน           งานทดสอบวงจรและโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์อัตโนมัตดิ้วยโปรแกรมจ าลองการท างาน 
 

2) เมื่อดาวน์โหลดเสร็จแล้วท าการแตกไฟล์ จะมีไฟล์ส าคัญสองไฟล์ท าการคัดลอก 
(Copy) ท้ังสองไฟล์ ดังรูป 

 
 

 รูปท่ี 15.1 ขั้นตอนการแตกไฟล์ท่ีดาวน์โหลด 

 
รูปท่ี 15.2 การคัดลอก (Copy) ท้ังสองไฟล์ 
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3) ไปไว้ในโฟลเดอร์ Library ของโปรแกรม Proteus ท่ีเราติดต้ังไว้ (ปกติจะเป็นไดร์ฟ 
C: ) 

 
 

รูปท่ี 15.3 วางไฟล์ท่ีท าการคัดลอกลงในโฟลเดอร์ Library ของโปรแกรม Proteus 
 

 
 

รูปท่ี 15.4 ผลการคัดลอกไฟล์ลงในโฟลเดอร์ Library ของโปรแกรม Proteus 
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4) เปิดโปรแกรม Proteus และท าการตรวจสอบ Library ของโปรแกรม Proteus 

 
 

รูปท่ี 15.5 ไลบารี่ของวงจรอาดูยโน่รุ่น UNO R3 
 

5) ทดลองต่อวงจรการใช้ 

 
 

รูปท่ี 15.6 ออกแบบวงจรการแสดงผล LED ด้วย ไลบารี่ของวงจรอาดูยโน่รุ่น UNO R3 
 

6) ท าการจ าลองการท างานของวงจรแสดงผลดังรูป 

 
 

รูปท่ี 15.7 ผลการจ าลองการท างานของวงจรวงจรการแสดงผล LED ด้วย ไลบารี่ของวงจรอาดูยโน่รุ่น 
UNO R3 
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7) จากผลการผิดพลาดขั้นตอนท่ี 6 เกิดจาก ไลบารี่ arduino ไม่มีโปรแกรมส่ังงาน
นั่นเอง ดังนั้นเราจึงจ าเป็นต้องพัฒนาโปรแกรมและแปลงไฟล์โปรแกรมดังกล่าวเป็นภาษาเครื่อง 
ส าหรับไฟล์ภาษาเครื่อง (.hex) ท่ีได้จากการแปลงไฟล์ด้วยโปรแกรม Arduino IDE ท่ีจะน ามาใช้ใน
การจ าลองการท างานในโปรแกรม Proteus โดยค่าเริ่มต้นของ Arduino IDE ผู้ใช้งานจะไม่เห็น
ต าแหน่งของไฟล์ แต่สามารถต้ังค่าให้แสดงต าแหน่งได้โดยการต้ังค่าใน Preferences (File--
>Preferences) ดังรูป 

 
รูปท่ี 15.8 การเลือกเมนู Preferences 

 

8) ท าการเลือกดังรูป 

 
 

รูปท่ี 15.9 การเลือกการตั้งค่าให้กับโปรแกรม Arduino IDE 
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9) เขียนโปรแกรมเสร็จแล้วคลิกไอคอนแปลงไฟล์ (ไอคอนเครื่องหมายถูก) โปรแกรม 
Arduino IDE จะแสดงต าแหน่งเก็บไฟล์ใช้หน้าต่างสถานะ  
 

 
 

รูปท่ี 15.10 การแปลงไฟล์โปรแกรมเป็นไฟล์ภาษาเครื่อง (.hex) 
 

10) ใช้เมาส์คลิกลากคลุมด าต าแหน่งไฟล์ภาษาเครื่อง (.hex) แล้วท าการคัดลอก 
(Ctrl+C) แล้วน าไปวางในตัวอาดูยโน่ในโปรแกรม Proteus (ดับเบิลคลิกท่ีตัวอาดูยโน่) แล้ววางลงใน
ช่อง Program File  
 

 
 

รูปท่ี 15.11 การเลือกเมนู Edit Properties 
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รูปท่ี 15.12 การวางต าแหน่งไฟล์ภาษาเครื่อง (.hex) ลงในช่อง Program File 
 

11) ทดลองจ าลองการท างานของวงจร 

 
 

รูปท่ี 15.13 แสดงการท างานของวงจรไฟกระพรบิจาก Arduino UNO ด้วยโปรแกรม Proteus 
 


