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หุนยนต
จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
หุนยนต หรือ โรบอต (Robot) คือเครื่องจักรกลชนิดหนึ่ง มีลักษณะโครงสรางและรูปรางแตกตาง
กัน หุนยนตในแตละประเภทจะมีหนาที่การทํางานในดานตาง ๆ ตามการควบคุมโดยตรงของมนุษย การควบคุม
ระบบตาง ๆ ในการสั่งงานระหวางหุนยนตและมนุษย สามารถทําไดโดยทางออมและอัตโนมัติ โดยทั่วไปหุน
ยนตถูกสรางขึ้นเพื่อสําหรับงานที่มีความยากลําบากเชน งานสํารวจในพื้นที่บริเวณแคบหรืองานสํารวจดวงจันทร
ดาวเคราะหที่ไมมีสิ่งมีชีวิต ปจจุบันเทคโนโลยีของหุนยนตเจริญกาวหนาอยางรวดเร็ว เริ่มเขามามีบทบาทกับชีวิต
ของมนุษยในดานตาง ๆ เชน ดานอุตสาหกรรมการผลิต แตกตางจากเมื่อกอนที่หุนยนตมักถูกนําไปใช ในงาน
อุตสาหกรรมเปนสวนใหญ ปจจุบันมีการนําหุนยนตมาใชงานมากขึ้น เชน หุนยนตที่ใชในทางการแพทย หุนยนต
สําหรับงานสํารวจ หุนยนตที่ใชงานในอวกาศ หรือแมแตหุนยนตที่ถูกสรางขึ้นเพื่อเปนเครื่องเลนของมนุษย จน
กระทั่งในปจจุบันนี้ไดมีการพัฒนาใหหุนยนตนั้นมีลักษณะที่คลายมนุษย เพื่อใหอาศัยอยูรวมกันกับมนุษย ใหได
ในชีวิตประจําวัน
หุนยนตถูกแบงออกเปน 2 ประเภทตามลักษณะการใชงาน คือ 1.หุนยนตชนิดที่ติดตั้งอยูกับที่
(fixed robot) เปนหุนยนตที่ไมสามารถเคลื่อนที่ไปไหนไดดวยตัวเอง มีลักษณะเปนแขนกล สามารถขยับ
และเคลื่อนไหวไดเฉพาะแตละขอตอ ภายในตัวเองเทานั้น มักนําไปใชในโรงงานอุตสาหกรรม เชนโรงงาน
ประกอบรถยนต 2. หุนยนตชนิดที่เคลื่อนที่ได (mobile robot) หุนยนตประเภทนี้จะแตกตางจากหุนยนต
ที่ติดตั้งอยูกับที่ เพราะสามารเคลื่อนที่ไปไหนมาไหนไดดวยตัวเอง โดยการใชลอหรือการใชขา ซึ่งหุนยนต
ประเภทนี้ปจจุบันยังเปนงานวิจัยที่ทําการศึกษาอยูภายในหองทดลอง เพื่อพัฒนาออกมาใชงานในรูปแบบตาง ๆ
เชนหุนยนตสํารวจดาวอังคาร ขององคการนาซา[1]
ปจจุบันมีการพัฒนาหุนยนตใหมีลักษณะเปนสัตวเลี้ยงอยางสุนัข เพื่อใหมาเปนเพื่อนเลนกับมนุษย
อาซีโม หุนยนตเลียนแบบมนุษยของบริษัทฮอนดา
เชน หุนยนต IBO ของบริษัทโซนี[2]
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อยางมนุษย เพื่ออนาคตจะสามารถนําไปใชในงานที่มีความเสี่ยงตออันตรายแทนมนุษย ในประเทศไทย สถาน
ศึกษาในระดับอุดมศึกษาหลายแหงหรือองคกรของภาครัฐ และเอกชน ไดเล็งเห็นถึงประโยนชของเทคโนโลยีหุนยนต และรวมเปนแรงผลักดันใหเยาวชนในชาติ พัฒนาองคความรู
เพื่อใหกาวทันเทคโนโลยีของประเทศที่พัฒนาแลว โดยการจัดใหมีการแขงขันหุนยนตขึ้นในประเทศไทยหลายรายการ เพื่อใหนักศึกษาไดสามารถ นําความรูที่เรียนมาประยุกตใช
งานได เปนการเสริมสรางและพัฒนาทักษะ เพื่อนําความรูไปพัฒนาประเทศในอนาคต
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ความหมายของหุนยนต
ความหมายของ "หุนยนต" โดยหลักทางวิชาการของสถาบันหุนยนตอเมริกา (The Robot of America 1997) ไดใหความหมายของคําวาหุนยนตไว ดังนี้
หุนยนตคือ เครื่องจักรใชงานแทนมนุษย ที่ออกแบบใหสามารถตั้งลําดับการทํางาน การใชงานไดหลากหลายหนาที่ ใชเคลื่อนยายวัสดุอุปกรณ สวนประกอบตาง ๆ
เครื่องมือหรืออุปกรณพิเศษ ตลอดจนการเคลื่อนที่ไดหลากหลาย ตามที่ตั้งลําดับการทํางาน เพื่อสําหรับใชในงานหลากหลายประเภท (A Robot
reprogrammable, multifunctional manipulator designed to move materials, parts, tools or specialized
devices through various programmed motions for the performance of a veriety of tasks.)[3]
นิยามโดยตรงของคําวา หุนยนต ตามหลักทางวิชาการของสถาบันหุนยนต อเมริกาก็คือ เครื่องจักรกลทุกชนิดที่สามารถปฏิบัติงานแทนมนุษยไดทุกประเภท ทั้งทางตรง
และทางออม รวมทั้งในงานที่เสี่ยงอันตรายโดยที่มนุษยไมสามารถปฏิบัติงานได ตลอดจนการทํางานที่เปนอัตโนมัติโดยตนเองหรือถูกควบคุมโดยมนุษย และสามารถปรับเปลี่ยนรูป
แบบการทํางานไดหลากหลาย

ประวัติ
ในสมัยกอนหุนยนตเปนเพียงจินตนาการของมนุษย ที่มีความตองการไดสิ่งใดสิ่งหนึ่งเขามาชวยใน
การผอนแรงจากงานที่ทํา หรือชวยในการปฏิบัติงานที่ยากลําบากเกินขอบเขตความสามารถ และจากจินตนาการ
ไดกลายเปนแรงบันดาลใจใหมนุษย คิดประดิษฐสรางสรรคหุนยนตขึ้นมา จนกลายเปนหุนยนตหรือ Robot
ในปจจุบัน
คําวา Robot มาจากคําวา Robota ในภาษาเช็ก ซึ่งแปลโดยตรงวา การทํางานเสมือนทาส ถือ
กําเนิดขึ้นจากละครเวทีเรื่อง "Rassum's Universal Robots" ในป ค.ศ. 1920 ซึ่งเปนบท
ประพันธของ คาเวล คาเปก (Kavel Capek) เนื้อหาของละครเวทีมีความเกี่ยวพันกับจินตนาการของมนุษย
ในการใฝหาสิ่งใดมาชวยในการปฏิบัติงาน การประดิษฐคิดคนสรางหุนยนตจึงถือกําเนิดขึ้นเพื่อเปนเสมือนทาส
คอยรับใชมนุษย การใชชีวิตรวมกันระหวางหุนยนตและมนุษยดําเนินตอไปจนกระทั่งหุนยนตเกิดมีความคิดเชน
เดียวกันมนุษย การถูกกดขี่ขมเหงเชนทาสจากมนุษยทําใหหุนยนตเกิดการตอตานไมยอมเปนเบี้ยลางอีก ซึ่งละคร
เวทีเรื่องนี้โดงดังมากจนทําใหคําวา Robot เปนที่รูจักทั่วโลก
ในป ค.ศ. 1942 คําวา robot ไดกลายเปนจุดสนใจของคนทั่วโลกอีกครั้ง เมื่อ ไอแซค อสิมอฟ
นักเขียนนวนิยายแนววิทยาศาสตรไดเขียนเรื่องนวนิยายสั้นเรื่อง Runaround ซึ่งไดปรากฏคําวา robot ใน
นิยายเรื่องนี้ และตอมาไดนํามารวบรวมไวในนิยายวิทยาศาสตรเรื่อง I-Robot ทําใหนักวิทยาศาสตรไดทํา
ความรูจักกับคําวา Robot เปนครั้งแรกจากนวนิยายเรื่องนี้ หุนยนตจึงกลายเปนจุดสนใจและเปนแนวคิดและ
จินตนาการของนักวิทยาศาสตร ในการคิดคนและประดิษฐหุนยนตในอนาคต
สมัยโบราณการดูเวลาจะใชนาฬิกาแดด เปนเครื่องบงชี้เวลาแตสามารถใชไดเพียงแคเวลากลางวันเทา
Shakey หุนยนตเคลื่อนที่ตัวแรกดวยเซนเซอร
นั้น นาฬิกาทรายจะใชบอกเวลาในเวลากลางคืน จึงไดมีการคิดคนและประดิษฐเครื่องจักรกลสําหรับบอกเวลาให
แกมนุษยคือ นาฬิกาน้ํา (Clepsydra) โดย Ctesibiua of Alexandria นักฟสิกสชาวกรีกในป
250 กอนคริสตกาล นาฬิกาน้ํานี้ใชบอกเวลาแทนมนุษยที่แตเดิมตองบอกเวลาจากนาฬิกาแดดและนาฬิกาทราย โดยใชพลังงานจากการไหลของน้ํา เปนตัวผลักทําใหกลไกของ
นาฬิกาน้ําทํางาน และถือเปนเครื่องจักรเครื่องแรกที่มนุษยสรางขึ้นเพื่อใชสําหรับทํางานแทนมนุษย และเมื่อมนุษยไดรูจักและเรียนรูเกี่ยวกับไฟฟา ความคิดสรางสรรคในการควบคุม
เครื่องจักรโดยไมตองใชกระแสไฟฟาก็เริ่มขึ้น Nikola Tesia เปนบุคลแรกที่สามารถใชคลื่นวิทยุในการควบคุมหุนยนตเรือขนาดเล็กในกรุงนิวยอรก ในป ค.ศ. 1898 ภายใน
งานแสดงผลงานทางดานไฟฟา
ป ค.ศ. 1940 - 1950 หุนยนตชื่อ Alsie the Tortoise ไดถือกําเนิดขึ้นโดย Grey Walter หุนยนตรูปเตาสรางจากมอเตอรไฟฟานํามาประกอบเปน
เครื่องจักร สามารถเคลื่อนที่ไดดวยลอทั้ง 3 ตอมาหุนยนตชื่อ Shakey ไดถูกสรางขึ้นใหสามารถเคลื่อนที่ไดเชนเดียวกับ Alsie the Tortoise โดย Standford
Research Institute:SRI แตมีความสามารถเหนือกวาคือมีความคิดเปนของตนเองโดยที่ Shakey จะมีสัญญาณเซนเซอรเปนเครื่องบอกสัญญาณในการเคลื่อนที่ไปมา
ซึ่งนอกเหนือจากหุนยนตที่สามารถเคลื่อนที่ไปมาดวยลอแลว ในป ค.ศ. 1960 หุนยนตที่ชื่อ General Electric Walking Truck ที่สามารถเดินไดดวยขาก็ถือกําเนิด
ขึ้น มีขนาดโครงสรางใหญโตและหนักถึง 3,000 ปอนด สามารถกาวเดินไปดานหนาดวยขาทั้ง 4 ขางดวยความเร็ว 4 ไมล/ชั่วโมงโดยการใชคอมพิวเตอรในการควบคุมการเคลื่อ
ไหนของขา General Electric Walk Truck ไดรับการพัฒนาโครงสรางและศักยภาพโดยวิศวกรประจําบริษัท General Electric ชื่อ Ralph Moser
ภายหลังจากที่หุนยนตเริ่มเปนที่รูจักไปทั่วโลก หุนยนตเริ่มเขามามีบทบาทความสําคัญในดานตาง ๆ เกี่ยวของสัมพันธกับชีวิตของมนุษย โรงงานอุตสาหกรรมเริ่มมีความ
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คิดใชหุนยนตแทนแรงงานมนุษยเดิม หุนยนตดานอุตสาหกรรมตัวแรกที่ชื่อ Unimates ไดถือกําเนิดขึ้นในป ค.ศ. 1950 - 1960 โดย George Devol และ
Joe Engleberger ซึงตอมา Joe ไดแยกตัวออกมาจาก George โดยเปดบริษัทสรางหุนยนตในชื่อของ Unimation ซึ่งตอมาผลงานในดานหุนยนตของ Joe ไดรับ
สมญานามวา "บิดาแหงหุนยนตดานอุตสาหกรรม"

ประเภทของหุนยนต
ประเภทของหุนยนต สามารถแบงแยกไดหลากหลายรูปแบบ หลายประเภทตามแตลักษณะเฉพาะของการใชงาน ซึ่งการแบงประเภทของหุนยนตมักแบงแยกตามลักษณะ
โครงสรางและสวนประกอบของหุนยนตตามแตการใชงาน สามารถแบงได ดังนี้

หุนยนตที่ติดตั้งอยูกับที่ ไมสามารถเคลื่อนที่ได
หุนยนตที่ติดตั้งอยูกับที่ สามารถเคลื่อนไหวไปมาแตไมสามารถเคลื่อนที่ได หุนยนตในประเภทนี้ไดแก แขนกลของหุนยนตที่ใชในงานดานอุตสาหกรรมตาง ๆ เชนงาน
ดานอุตสาหกรรมผลิตรถยนตแขนกลของหุนยนตที่ใชงานในดานการแพทย เชนแขนกลที่ใชในการผาตัด หุนยนตประเภทนี้จะมีลักษณะโครงสรางที่ใหญโต เทอะทะและมีน้ําหนัก
มาก ใชพลังงานใหสามารถเคลื่อนไหวไดจากแหลงจายพลังงานภายนอก และจะมีการกําหนดขอบเขตการเคลื่อนไหวของหุนยนตเอาไว ทําใหหุนยนตสามารถเคลื่อไหวไปมาไดใน
เฉพาะที่ที่กําหนดเอาไวเทานั้น

หุนยนตที่สามารถเคลื่อนไหวและเคลื่อนที่ได
หุนยนตที่สามารถเคลื่อนไหวรางกายไปมาไดอยางอิสระ หมายความถึงหุนยนตที่สามารถเคลื่อนยายตัวเองจากตําแหนงหนึ่งไปยังอีกตําแหนงหนึ่งไดอยางอิสระ หรือมี
การเคลื่อนที่ไปมาในสถานที่ตาง ๆ เชน หุนยนตที่ใชในการสํารวจดวงจันทรขององคกรนาซา หุนยนตสํารวจใตภิภพหรือหุนยนตที่ใชในการขนถายสินคา ซึ่งหุนยนตที่สามารถ
เคลื่อนไหวไดนี้ ถูกออกแบบลักษณะของโครงสรางใหมีขนาดเล็กและมีระบบเคลื่อนที่ไปมา รวมทั้งมีแหลงจายพลังสํารองภายในรางกายของตนเอง แตกตางจากหุนยนตที่ไม
สามารถเคลื่อนที่ไปมาได ซึ่งจะตองมีแหลงจายพลังอยุภายนอก
แหลงจายพลังสํารองภายในรางกายของหุนยนตที่สามารถเคลื่อนไหวรางกาย และสามารถเคลื่อนที่ไปมาไดนั้น โดยปกติแลวจะถูกออกแบบลักษณะของโครงสรางใหมี
ขนาดเล็กรวมทั้งมีปริมาณน้ําหนักไมมาก เพื่อไมใหเปนอุปกสรรคตอการปฏิบัติงานของหุนยนตหรืออุปสรรคในการเคลื่อนที่

ประโยชนและความสามารถของหุนยนต
หุนยนตเริ่มเขามามีบทความกับชีวิตประจําวันของมนุษยเรื่อยมา เทคโนโลยีที่ไดรับการพัฒนาอยางตอเนื่องในปจจุบัน ทําใหความสามารถของหุนยนตพัฒนาขึ้นอยาง
รวดเร็ว สามารถทํางานตาง ๆ ที่มนุษยไมสามารถทําไดจํานวนมาก ซึ่งการนําหุนยนตเขาใชงานแทนมนุษยนั้น สามารถแบงประเภทตามความสามารถของหุนยนตได ดังนี้

ความสามารถในดานการแพทย
ในงานดานการแพทย เริ่มนําเอาหุนยนตแขนกลเขามามีสวนรวมในการชวยทําการผาตัดคนไข เนื่องจากหุนยนตนั้นสามารถทํางานในดานที่มีความละเอียดสูงที่เกินกวา
มนุษยจะทําได เชน การนําเอาหุนยนตมาใชงานดานการผาตัดสมอง ซึ่งมีความจําเปนอยางมากที่ตองการความละเอียดในการผาตัด หุนยนตแขนกลจึงกลายเปนสวนหนึ่งของการผา
ตัดในดานการแพทย การทํางานของหุนยนตแขนกลในการผาตัด จะเปนลักษณะการทํางานของการควบคุมการผาตัดโดยผานทางแพทยผูทําการผาตัดอีกที ซึ่งการผาตัดโดยมีหุนยนต
แขนกลเขามามีสวนรวมนั้นจะเนนเรื่องความปลอดภัยเปนอยางสูง รวมทั้งความสามารถในการเคลื่อนที่ของหุนยนต

ความสามารถในงานวิจัย
หุนยนตสามารถทําการสํารวจงานวิจัยทางดานวิทยาศาสตรรวมกับมนุษย เชน การสํารวจทองทะเลหรือมหาสมุทรที่มีความลึกเปนอยางมาก หรือการสํารวจบริเวณปาก
ปลองภูเขาไฟเพื่อเก็บบันทึกขอมูลการเปลี่ยนแปลงตาง ๆ ซึ่งเปนงานเสี่ยงอันตรายที่เกินขอบเขตความสามารถของมนุษยที่ไมสามารถปฏิบัติงานสํารวจเชนนี้ได ทําใหปจจุบันมีการ
พัฒนาหุนยนตเพื่อใชในงานวิจัยและสํารวจ เพื่อใหหุนยนตสามารถทนตอสภาพแวดลอมและสามารถทําการควบคุมหุนยนตไดในระยะไกลดวยระบบคอนโทรล โดยมีเซนเซอรติด
ตั้งที่ตัวหุนยนตเพื่อใชในการวัดระยะทางและเก็บขอมูลในสวนตาง ๆ ทางดานวิทยาศาสตร

ความสามารถในงานอุตสาหกรรม
หุนยนตเริ่มมีบทบาททางดานเทคโนโลยีอุตสาหกรรมในขณะที่งานดานอุตสาหกรรม มีความตองการดานแรงงานเปนอยางมาก การจางแรงงานจํานวนมากเพื่อใชในงาน
อุตสาหกรรม ทําใหตนทุนการผลิตของแตละโรงงานอุตสาหกรรม เพิ่มจํานวนสูงขึ้น และงานอุตสาหกรรมบางงานไมสามารถที่จะใชแรงงงานเขาไปทําได ซึ่งบางงานนั้นอันตราย
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AB%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%... 14/11/2007

หุนยนต - วิกิพีเดีย

Page 4 of 5

และมีความเสี่ยงเปนอยางมาก หรือเปนงานที่ตองการความรวดเร็วและแมนยําในการผลิตรวมทั้งเปนการประหยัดระยะเวลา ทําใหหุนยนตกลายเปนทางออกของงานดาน
อุตสาหกรรม

ความสามารถในดานความมั่นคง
สวนนี้ของบทความยังไมสมบูรณ คุณสามารถชวยวิกิพีเดียไดโดยเพิ่มเติมเนื้อหาในสวนนี้ (http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%
B8%AB%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B9%
8C&action=edit)

ความสามารถในดานบันเทิง
สวนนี้ของบทความยังไมสมบูรณ คุณสามารถชวยวิกิพีเดียไดโดยเพิ่มเติมเนื้อหาในสวนนี้ (http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%
B8%AB%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B9%
8C&action=edit)

ดูเพิ่ม




กฎ 3 ขอของหุนยนต
โรโบคัพ
อาซิโม

อางอิง
1. ↑ ความหมายของหุนยนต ชมรมไมโคร (http://www.mut.ac.th/~c_micro/knowledge/principle/what_is_robot.html) มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีมหานคร
2. ↑ เว็บไซตไอโบของบริษัทโซนี่ (http://www.jp.aibo.com/)
3. ↑ สมารทเลิรทนิ่ง, กรุงเทพมหานคร, 2547, หนา 2

แหลงขอมูลอื่น








เรียนสรางหุนยนต - ในภาษาอังกฤษ (http://www.societyofrobots.com/)
ความหมายของหุนยนต (http://www.mut.ac.th/~c_micro/knowledge/principle/what_is_robot.html) ชมรมไมโคร มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีมหานคร
สมาคมวิชาการหุนยนตไทย (http://www.trs.or.th/)
สํานักงานเครือขายวิจัยประยุกตทางเทคโนโลยีหุนยนตและชีวการแพทย(Bart lab) มหาวิทยาลัยมหิดล (http://www.bartlab.org/)
สถาบันวิทยาการหุนยนตภาคสนาม มจธ. (http://fibo.kmutt.ac.th/)
เว็บไซต หลักสูตรระดับปริญญาโท สาขาวิทยาการหุนยนตและระบบอัตโนมัติ สถาบันวิทยาการหุนยนตภาคสนาม มจธ. (http://study.fibo.kmutt.ac.th/)

ดึงขอมูลจาก "http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AB%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%A2%
E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B9%8C".
หมวดหมู: บทความที่เนื้อหาบางสวนรอเพิ่มเติม | เทคโนโลยี | หุนยนต
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หนานี้แกไขลาสุดเมื่อ 07:22 วันที่ 1 พฤศจิกายน 2007



ชวยกันเผยแพรความรูไปทั่วประเทศ ขอมูลทั้งหมดในหนานี้สามารถนําไปเผยแพร คัดลอกตอโดยไมตองขออนุญาต
ภายใต สัญญาอนุญาตเอกสารเสรีของกนู (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ ลิขสิทธิ์)
Wikipedia® เปนเครื่องหมายการคาจดทะเบียนของ มูลนิธิวิกิมีเดีย
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