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บทคัดยอ 

การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาหุนยนตเก็บกูระเบิดใหสามารถควบคุมการทํางาน
ผานระบบเครือขายไรสาย ใชการศึกษาเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมระหวางคณาจารยสาขาวิชา
เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและนักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอรอิเล็กทรอนิกส คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี ตามหลักการ TRENDs model ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา โดย
การศึกษาองคความรูสากลและนํามาประยุกตใชงานกับอุปกรณและเครื่องมือที่มีในสาขาวิชา เกิดการ
สรางองคความรูรวมกันระหวาคณาจารยและนิสิต หุนยนตเก็บกูระเบิดที่พัฒนาขึ้นมีลักษณะเปน
หุนยนตลอสายพานประกอบดวยลอสายพานหลักและลอสายพานรองสามารถเคลื่อนที่ไดทั้งพื้นที่
เรียบและพื้นที่ไมเรียบ มีแขนกล 1 ชุด สามารถยืดออกเพื่อหยิบจับวัตถุไดในระยะ 1 เมตร บนตัวของ
หุนยนตติดกลองเว็บแคมเพื่อสงภาพจากหุนยนตมายังผูควบคุมผานทางระบบเครือขายไรสายได 

 

คําสําคัญ: หุนยนต/ หุนยนตเก็บกูระเบิด 
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Abstract 
The purpose of this research was to develop a rescue robot with computer control via 

wireless network. The participatory action research (PAR) of TRENDs model principle was used 
between teachers of Electronic Technology Program and students of Electronic Computer Program, 
Faculty of Science and Technology, Bansomdejchaopraya Rajabhat University. The rescue robot 
has main and support track system that can traverse on smooth or rough terrain. Robot arm has 
fused on the body that can reach for grab object in 1 m distance. The view for control robot has send 
by webcam camera and all of control protocols are on wireless network. 

 

Keywords: Robot/ Rescue Robot 

 
บทนํา 

หุนยนตกูภัย (Rescue Robot) เปน
อุปกรณที่สรางขึ้นเพื่อนําไปใชเสี่ยงภัยแทน
มนุษย  โดยเฉพาะในกรณีที่ เกิดเหตุการณ
อันตรายหรือภัยพิบัติตางๆ เชน การลอบวาง
ระเบิด  ตึกถลมจากเหตุการณแผนดินไหว 
มลภาวะเปนพิษ เปนตน ซ่ึงกอใหเกิดความ
เสียหายตอชีวิตและทรัพยสินเปนอันมาก โดย
การที่จะตรวจสอบวัตถุตองสงสัยหรือการ
สํารวจหาผูรอดชีวิตจากเหตุการณตึกถลมนั้น
ตองใชบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเขาไป
ตรวจสอบ ซ่ึงมีความเสี่ยงตอชีวิตเปนอยาง
มาก ดังนั้นการสงหุนยนตเขาไปสํารวจจึงเปน
ทางเลือกที่ปลอดภัยมากที่สุด ซึ่งในปจจุบันการ
พัฒนาหุนยนตกูภัยไดรับความสนใจจากหลาย
สถาบันทั่วโลก ทั้งสถาบันวิจัยระดับประเทศ
และสถาบันการศึกษาตางๆ จนกระทั่งมีการ
รวมกลุมเพื่อจัดการแขงขันหุนยนตกูภัยขึ้นทั้ง
ในระดับประเทศและระดับนานาชาติ เพื่อให
เกิดการพัฒนาและแลกเปลี่ยนความรูเกี่ยวกับ

หุนยนตกูภัยอยางตอเนื่องและรวดเร็ว แต
เนื่องจากหุนยนตกูภัย (Rescue Robot) นั้นมี
ราคาสูงและมีเพียงไมกี่สถาบันในประเทศไทย
ที่ทําการวิจัยและพัฒนาอยางจริงจัง กลุมผูวิจัย
ซ่ึงประกอบดวยคณาจารยจากสาขาวิชา
อิ เ ล็ ก ท ร อ นิ ก ส แ ล ะ นั ก ศึ ก ษ า ส า ข า
อิเล็กทรอนิกสคอมพิวเตอร คณะวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏบาน
สมเด็จเจาพระยา จึงไดมีแนวคิดในการรวมกัน
พัฒนาหุนยนตกูภัยขึ้น 

งานวิจัยนี้เปนการศึกษาและพัฒนา
หุนยนตเก็บกูระเบิดใหสามารถควบคุมการ
เคลื่อนที่ของหุนยนตเก็บกูระเบิดผานทาง
ระบบเครือขายไรสายได โดยสามารถควบคุม
ใหเคลื่อนที่ไปไดในพื้นที่โลง พื้นที่ซึ่งมีสิ่งกีด
ขวางตางระดับที่ความสูงไมเกิน 20 เซนติเมตร
ไดอยางตอเนื่อง และสามารถควบคุมการ
ทํางานของแขนกลของหุนยนตเก็บกูระเบิดได 
โดยหุนยนตเก็บกูระเบิดมีคุณสมบัติดังนี้ 
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 1. ใชคอมพิวเตอรควบคุมการทํางาน
ของหุนยนต เก็บกู ระ เบิดผ านทางระบบ
เครือขายคอมพิวเตอรแบบไรสาย 
 2. สามารถแสดงภาพพื้นที่ดานหนา
ขอ งหุ น ยนต เ ก็ บ กู ร ะ เ บิ ด ไปยั ง เ ค รื่ อ ง
คอมพิว เตอรที่ ควบคุมการเคลื่อนที่ ของ
หุนยนตเก็บกูระเบิดผานทางระบบเครือขายไร
สายได 
 3. เปนหุนยนตเก็บกูระเบิดชนิด
ขับเคล่ือนดวยลอสายพานแบบ 2 ตอน โดย
สามารถควบคุมการเคลื่อนที่ของลอสายพาน
แบบ 2 ตอนไดอยางอิสระ ประกอบดวย 

3.1 ลอสายพานชุดหลักตอง
สามารถควบคุมใหเดินหนา–ถอยหลังและ
หมุนในแนวราบได 360 องศา 

3.2 ลอสายพานชุดรองตอง
สามารถควบคุมใหหมุนเดินหนา–ถอยหลัง
และยกขึ้น–ลงไดไมนอยกวา 30 องศา 

4. สามารถควบคุมการเคลื่อนที่ไปในที่
โลงไดไกลไมนอยกวา 15 เมตร 

5. สามารถเคลื่อนที่ในแนวราบไดดวย
ความเร็วไมนอยกวา 0.5 เมตรตอวินาที 

6. สามารถเคลื่อนที่ไปบนพื้นที่ลาดชั้น
ที่มีรัศมีความเอียง 10 องศาได 

7. มีแขนกลสําหรับจับวัตถุภายนอกตวั
หุนยนตได 

8. สามารถควบคุมการทํางานของแขน
กลของหุนยนตเก็บกูระเบิดไดโดยอิสระ 
 

วิธีดําเนินการวิจัย 
การดําเนินการวิจัย  แบงออกเปน  2 

สวนหลัก คือ  
1. การออกแบบสวนแมคคานิกสของ

หุนยนต 
      คือการออกแบบสวนโครงสราง

หลักของหุนยนต (ภาพที่ 1) ประกอบขึ้นจาก
โลหะเพื่อใชเปนตัวถังสําหรับวางชุดเฟองเกียร
และมอเตอรขับเคลื่อน  ระบบลอสายพาน 
ระบบจับภาพและแขนกล โดยมีรายละเอียด
ดงันี้ 

 

 
 

ภาพที่ 1 โครงรางของหุนยนตเก็บกูระเบิด 
 

  1.1 การออกแบบโครงสรางหลัก
ของตัวหุนยนต 

โครงสรางของหุนยนต (ภาพที่ 
1) พัฒนาขึ้นจากเหล็กกลองเชื่อมติดกันเปนรูป
ส่ีเหล่ียมผืนผาขนาด 280 x 430 มิลลิเมตร และ
วางตามแนวมุมทแยงของโครงสรางเพื่อกัน
การบิดตัวไปมาของโครงสราง บนโครงหุน
ติดตั้งชุดเพลาขับเคลื่อนขนาด 25 มิลลิเมตร 
จํานวน 2 ช้ิน ทั้งทางซายและขวา ตอเขากับ
เฟองขนาด 120 ฟนและสเตอรขนาด 40 ฟน 
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ขับเคลื่อนดวยมอเตอรไฟฟากระแสตรง 12 
โวลต  โดยชุดเพลาชุดที่  1 จะควบคุมการ
ขับเคลื่อนดานซาย และชุดเพลาชุดที่ 2 จะ
ควบคุมการขับเคลื่อนดานขวา (ภาพที่ 2-3) 

 

 
 

ภาพที ่2 โครงสรางหลักของตัวหุนยนต 
                    เก็บกูระเบดิ 
 

 
ภาพที ่3 โครงสรางหลักของหุนยนต 

                      เก็บกูระเบดิ 
 

1.2 การออกแบบลอสายพานและ
ระบบขับเคล่ือนหลัก  

ระบบลอสายพายพัฒนาขึ้น
โดยการใชโซปกเบอร 40 ประกอบเขากับแผน
อลูมิเนียมขนาด 100 x 20 มิลลิเมตร และใชทอ 
PVC ยึดดวยนอตเขากับแผนอลูมิเนียมที่ยึดอยู
กับโซปกไวแลว จากนั้นนําขอตอโซปก มา

ประกอบเขาดวยกัน ดังภาพที่ 4 และประกอบ
เขากับโครงสรางหลักของหุนยนต (ภาพที่ 5) 
โดยใชเพลาความยาว 150 มิลลิเมตร จํานวน 2 
ช้ิน แบงทางซายและขวา ปลายเพลาตอเขากับ
เฟองขนาด 120 ฟนและเชื่อมติดกับสเตอร 
ขนาด 40 ฟน ขับเคลื่อนดวยมอเตอรไฟฟา
กระแสตรง ขนาด 12 โวลต 100 รอบตอนาที 
(ภาพที่ 4-5) 

 

 
ภาพที ่4 ชุดขับเคลื่อนหลักและลอสายพาน 

 

 
ภาพที ่5 การจัดวางตําแหนงของมอเตอร 

                   ชุดขับเคลื่อนหลัก 
 

   1.3 การออกแบบระบบลอสายพาน
ขับเคล่ือนรอง 

 ระบบลอสายพานขับเคลื่อนรอง 
(แขนยกหนา) ใชมอเตอรกระจกไฟฟาขนาด 
12โวลต 100 รอบตอนาที เพื่อขับเฟองโซ
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ขนาด 27 ฟนซึ่งเชื่อมตอกับลอสายพานชุด
ขับเคลื่อนรอง 

 

 
ภาพที ่6 แสดงการออกแบบของระบบยกแขน 
             ดานหนา 

 

  1.4 การออกแบบแขนกล 
โครงสรางหลักของแขนกล

ประกอบดวย 3 ขอตอและ 1 มือจับ ทั้งหมด
ประกอบขึ้นจากอลูมิ เนียมชุบแข็ง  หนา  3 
มิลลิเมตร แตละสวนแสดงดังภาพที่ 7–10 
ทั้ ง หมดขั บ เ ค ลื่ อ นด ว ย มอ เ ต อ ร ไ ฟฟ า
กระแสตรงขนาด 12 โวลต (ภาพที่ 7-10) 

 

 
ภาพที่ 7 โครงสรางของแขนกลขอที่หนึ่ง 

 

   

ภาพที่ 8 โครงสรางของแขนกลขอที่สอง 

 
 

ภาพที่ 9 โครงสรางของแขนกลขอที่สาม 
 

 
ภาพที่ 10 โครงสรางแขนกลของสวนมือจบั 

 

2.  การออกแบบระบบควบคุมการ
ทํางาน 
      การควบคุมการทํางานของหุนยนต 
ใชการควบคุมจากหนาจอเครื่องคอมพิวเตอร
แบบพกพาใหสงสัญญาณควบคุมไปที่หุนยนต
ผานระบบเครือขายไรสาย ซ่ึงบนตัวหุนยนต
จะใชไมโครคอนโทรลเลอรเปนอุปกรณหลัก
ในการรับสัญญาณจากเครื่องคอมพิวเตอรสวน
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ควบคุมและสั่งการผานไปยังสวนควบคุมตางๆ 
บนหุนยนตเพื่อใหทํางานตามคําสั่ง ภาพท่ี 11 
แสดงระบบการทํางานของหุนยนต เก็บกู

ระเบิด สําหรับการออกแบบจะแบงเปน  2 
สวน คือ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 11 ระบบการทํางานของหุนยนตเกบ็กูระเบิด 

 
 

     2.1  การออกแบบโปรแกรมสําหรับ 
ควบคุมการทํางานของหุนยนตบนเครื่องคอม- 
พิวเตอร 

     เปนการออกแบบโปรแกรม
สําหรับควบคุมการทํางานของหุนยนต บน
เครื่องคอมพิวเตอรสวนบุคคลใหสามารถ
ส่ังงานผานระบบเครือขายอินเทอรเน็ตไรสาย
ได โดยแบงออกเปน 

2.1.1 สวนติดตอกับผูใชงาน
บนเครื่องคอมพิวเตอรควบคุม  ออกแบบ
สําหรับควบคุมการเคลื่อนที่ของหุนยนต การ
ทํางาน 

ของแขนกล การแสดงผลภาพจากหุนยนตฯ 
มายังเครื่องคอมพิวเตอรควบคุม (ภาพที่ 12– 
13) 
 

 
 

ภาพที่ 12 หนาจอสําหรับควบคุมการทํางาน 
 

โปรแกรมควบ
คุมการเคลื่อนที่
ของหุนยนต 

ไมโคร 
คอนโทรเลอร  

ชุดควบคุมหลัก 

ลอสายพาน 

ชุดหลัก 

ลอสายพาน 
ชุดรอง 

อุปกรณรับสัญญาณ
เครือขายไรสาย 

Wireless 
Access 

หุนยนตเก็บกูระเบิด 
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ภาพที่ 13 ลําดบัขั้นการทํางานของการควบคุม 
บนเครื่องคอมพิวเตอรควบคมุ 

 
2.1.2 สวนควบคุมการ

ทํ า ง านบนตั วหุ นยนต  ออกแบบโดยใช
ไมโครคอนโทรเลอร AVR ATmaga 328 ทํา 

 

หนาที่เปนอุปกรณหลักสําหรับรับคําสั่งจาก
เครื่องคอมพิวเตอรควบคุมผานระบบเครือขาย
ไรสายและสงขอมูลการควบคุมไปยังสวน
ตางๆ ของหุนยนตได (ภาพที่ 14-15) 

 
 

ภาพที่ 14 ลําดบัขั้นการทํางานของการควบคุม 
                 บนตัวหุนยนต

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 15 สวนควบคุมการทํางานบนตวัหุนยนต 

คอมพิวเตอร
ควบคุม 

Ethernet-232 

ไมโครคอนโทรเลอร 

วงจรขับมอเตอร
กระแสตรง 

กลองไอพี 

หุนยนต 

Access point 
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ผลการวิจัย 
หุนยนต เก็บกูระเบิดที่พัฒนาขึ้นมี

รูปรางดังภาพที่ 16  
 

 
 

ภาพที่ 16 หุนยนตเก็บกูระเบิดที่พัฒนาขึน้ 
 

การทดสอบการทํางานของหุนยนต
เก็บกูระเบิด แบงการทดสอบออกเปน 2 สวน 

คือ การทดสอบการขับเคลื่อนของหุนยนต 
และ การทดสอบการทํางานของแขนกล 

 1.  การทดสอบการขับเคล่ือนของ
หุนยนต 

1.1 การทดสอบการเคลื่อนท่ีใน
พื้นท่ีโลง 

       ทดลองโดยการบังคับหุนยนต
ใหเคลื่อนที่เดินหนา เล้ียวซาย เล้ียวขวาและ
หมุนตัวไปในพื้นที่โลง จับเวลาและคํานวณ
ความเร็วเฉลี่ยนของหุนยนต ผลการทดลอง
แสดงดังตารางที่ 1 

 

ตารางที่ 1 ผลการทดลองการขับเคลื่อนหุนยนตในที่โลง 

คร้ังที่ 
การเคลื่อนที่ 

เดินหนา 3 เมตร 
(วินาที) 

เล้ียวซาย 45 องศา 
(วินาที) 

เล้ียวขวา 45 องศา 
(วินาที) 

เล้ียวรถ 90 องศา 
(วินาที) 

1 7.82 2.90 1.96 4.32 
2 7.94 2.55 2.31 4.62 
3 7.87 2.05 2.34 4.03 
4 7.65 1.97 2.27 4.27 
5 7.42 2.07 1.95 4.31 

คาเฉลี่ย 7.74 2.31 2.17 4.31 

 
1.2 การเคล่ือนท่ีไตทางลาดชัน 

ทดลองโดยการขับหุนยนตขึ้นทาง 

 
ลาดชันที่ 15 องศา เปนระยะทาง 5 เมตร ผล
การทดลองแสดงตามตารางที่ 2  

 

        ตารางที่ 2 ผลการทดลองการขับเคลื่อนหุนยนตบนทางลาดชัน 

คร้ังที่ 1 (วินาที) คร้ังที่ 2 (วินาที) คร้ังที่ 3 (วินาที) คร้ังที่ 4 (วินาที) คาเฉลี่ย (วินาที) 

15.12 14.94 15.05 15.20 15.07 
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1.3  การทดสอบการทํางานของกลอง
มองภาพ 

     ทดลองโดยการสงภาพจากหุนยนต
มายังเครื่องคอมพิวเตอรควบคุมและทดลอง
ควบคุมหุนยนตให เคลื่อนที่ออกไปจากจุด
ควบคุม สังเกตภาพที่ปรากฏบนจอคอมพิวเตอร
ควบคุมว าสามารถรับภาพไดตลอดระยะ
ทางการเคลื่อนที่ของหุนยนตหรือไม 
 ผลการทดลองพบวากลองจาก
หุนยนตสามารถสงภาพมายัจอคอมพิวเตอร
ควบคุมไดเปนอยางดี ภาพที่ไดมีการกระตุก
บางเล็กนอย (ภาพที่ 17) 
 

 
 
 
 

 
 

ภาพที่ 17 ภาพจากหุนยนตบนจอคอมพิวเตอร 
                ควบคุม 
 

1.4 การทดสอบระยะการควบคุมการ
ขับเคล่ือนในพื้นท่ีโลง 

   ทดลองโดยการควบคุมหุนยนตให
เคลื่อนที่ตรงไปดานหนาเรื่อยๆ จนกระทั่งไม
สามารถควบคุมหุนยนตได อีกและจึงวัด
ระยะทางจากหุนยนตถึงตําแหนงของผูควบคุม 
ทําทั้งหมดทั้งหมด  5 คร้ัง  และคํานวณหา
คาเฉลี่ย ไดผลการทดลองดังตารางที่ 3 
 

ตารางที่ 3 ผลการทดสอบระยะการควบคมุการขับเคลื่อนในพืน้ที่โลง 

คร้ังที่ 1 (เมตร) คร้ังที่ 2 (เมตร) คร้ังที่ 3 (เมตร) คร้ังที่ 4 (เมตร) คร้ังที่ 5 (เมตร) คาเฉลี่ย (เมตร) 

20.7 21 20.9 20.1 20.8 20.9 

2. การทดสอบการทํางานของแขนกล 

   การทดลองการเคลื่อนไหวของแขน
กลในการทํางานในทาตาง ๆ และจับเวลาการ
ยกแขนกล 3 คร้ัง พรอมทั้งบันทึกผลการ
ทดลองลงตาราง 

2.1 การทดสอบการทํางานของ
แขนกลทอนท่ีหนึ่ง 

      ทดลองโดยยกแขนกลทอนที่ 1 
ขึ้นมาจากจุดวางบนตัวหุนยนต จนกระทั่งทํา
มุม 90 องศา (ภาพที่ 18) ทําการทดลอง 3 คร้ัง 
โดยระยะเวลาเฉลี่ยสําหรับการเคลื่อนที่คือ 
7.56   วินาที ผลการทดลองแสดงดังตารางที่ 4  
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ตารางที่ 4 ผลการทดสอบการทํางานของแขนกลทอนทีห่นึ่ง 

ประเภท 
ครั้งที่ (วินาที) 

1 2 3 คาเฉลี่ย 
การทดสอบการทํางานของแขนกลทอนที่หนึ่ง 7.7 7.4 7.6 7.56 

 

 
ภาพที่ 18 การทดสอบการทํางานของแขนกลทอนที่หนึ่ง 

2.2 การทดสอบการทํางานของ
แขนกลทอนท่ีสอง 

      ทดลองโดยยกแขนกลทอนที่ 2 
ขึ้นมาจนกระทั่งทํามุม 90 องศากับแขนกล

ทอนที่ 1 (ภาพที่ 19) ทําการทดลอง 3 คร้ัง โดย
ระยะเวลาเฉลี่ยสําหรับการเคลื่อนที่คือ 8.53 
วินาที ผลการทดลองแสดงดังตารางที่ 5 
 

 

ตารางที่ 5 ผลการทดสอบการทํางานของแขนกลทอนทีส่อง 

ประเภท 
ครั้งที่ (วินาที) 

1 2 3 คาเฉลี่ย 
การทดสอบการทํางานของแขนกลทอนที่สอง 8.4 8.5 8.7 8.53 

 
ภาพที่ 19 การทดสอบการทํางานของแขนกลทอนที่สอง 
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2.3 การทดสอบการทํางานของ
แขนกลทอนท่ีสาม 

      ทดลองโดยยกแขนกลทอนที่ 3 
ขึ้นมาจนกระทั่งไดแนวตรงกับแขนกลทอนที่ 2 

(ภาพที่ 20) ทําการทดลอง 3 ครั้ง โดยระยะเวลา
เฉลี่ยสําหรับการเคลื่อนที่คือ 6.73 วินาที ผลการ
ทดลองแสดงดังตารางที่ 6 

 

ตารางที่ 6 แสดงผลการทดสอบการทํางานของแขนกลทอนที่สาม 

ประเภท 
ครั้งที่ (วินาที) 

1 2 3 คาเฉลี่ย 
การทดสอบการทํางานของแขนกลทอนที่สาม 6.6 6.7 6.9 6.73 

 
ภาพที่ 20 การทดสอบการทํางานของแขนกลทอนที่สาม 

2.4 การทดสอบการหมุนของแขน
กลทอนท่ีสี่ 

     ทดลองโดยการหมุนแขนกล
ทอนที่ 4 ไป 90 องศา (ภาพที่ 21) ทําการ

ทดลอง 3 คร้ัง โดยระยะเวลาเฉลี่ยสําหรับการ
หมุนคือ 3.33 วินาที ผลการทดลองแสดงดัง
ตารางที่ 7 

 

ตารางที่ 7 ผลการหมุนของแขนกลทอนทีส่ี่ 

ประเภท 
ครั้งที่ (วินาที) 

1 2 3 คาเฉลี่ย 
การทดสอบการหมุนของแขนกลทอนที่สี่ 3.4 3.2 3.4 3.33 

 
ภาพที่ 21 การทดสอบการหมุนของแขนกลทอนที่ส่ี 
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2.5 การทดสอบการทํางานของมือ
จับแขนกล 

      ทดลองโดยการคลายมือจับ
แขนกลจนสุดระยะการคลายและเริ่มหุบมือจับ

กลับมาที่ตําแหนงเดิม (ภาพที่ 22) ทําการ
ทดลอง 3 คร้ัง โดยระยะเวลาเฉลี่ยสําหรับการ
หมุนคือ 11.33 วินาที ผลการทดลองแสดงดัง
ตารางที่ 8 

 

ตารางที่ 8 ผลการการทํางานของมือจับแขนกล 

ประเภท 
ครั้งที่ (วินาที) 

1 2 3 คาเฉลี่ย 
การทดสอบการการทํางานของมือจับแขนกล 11.4 11.1 11.5 11.33 
  

 
ภาพที่ 22 การทดสอบการทํางานของมือจบัแขนกล 

 

สรุปผลการวิจัย 
หุนยนตเก็บกูระเบิดที่พัฒนาขึ้นนี้ใช

วัสดุอุปกรณที่สามารถหาไดในประเทศไทย 
โดยโครงสรางหลักของหุนยนตใชทอเหล็ก
ทรงสี่เหล่ียมขนาด 1.5 x 1.5 เซนติเมตรเชื่อม
ดวยไฟฟาเปนรูปสี่เหล่ียมขนาด 28 x 43 
เซนติเมตร สําหรับรองรับเพลาลอของหุนยนต
และใชเปนที่วางอุปกรณตาง ๆ เชน แปนยึด
เพลา  แปนยึดเฟองโซ เปนตน  สวนระบบ
สายพานขับเคลื่อนหลักใชโซปกขนาด  15 
มิลลิเมตรตัดแผนอลูมิเนียมขนาด 2.5 x 15 
เซนติ เมตรยึดดวยทอพีวี ซีสําหรับเปนลอ

สายพาน  ขับ เคลื่ อนด วยมอ เตอร ไฟฟ า
กระแสตรง 2 ตัว ระบบสายพานคูหนาใชโซ
ปกขนาด 15 มิลลิเมตรตัดแผนอลูมิเนียมขนาด 
2.5 x 10 เซนติเมตรยึดดวยทอสายยางออน
สําหรับเปนลอสายพาน ขับเคลื่อนดวยมอเตอร
ไฟฟากระแสตรง 2 ตัว ควบคุมการทํางานบน
ตัวหุนยนตดวยไมโครคอนโทลเลอรผาน
อุปกรณเชื่อมโยงเครือขาย (Access point) ซ่ึง
จะรับคําสั่งควบคุมมาจากเครื่องคอมพิวเตอร
ควบคุมซึ่งอยูนอกตัวหุนยนต  การออกแบบ
แขนกลสําหรับหุนยนตเก็บกูระเบิด ใชแผน
อลูมิเนียมแบบมวลเบาความหนา 3 มิลลิเมตร



กาวทันโลกวิทยาศาสตร ปที่ 11 (2): 2554 105 

มาตัดเปนชิ้นสวนขนาดตาง ๆ ตามแบบที่ราง
ไว ยึดสวนประกอบตาง ๆ ดวยน็อตและหมุด
ยึดอลูมิเนียม ขับเคลื่อนดวยมอเตอรไฟฟา
กระแสตรงขนาดเล็ก 

หุนยนต เก็บกูระเบิดที่พัฒนาขึ้นนี้
ส ามารถควบคุ มการทํ า ง านด ว ย เ ครื่ อ ง
คอมพิวเตอรผานระบบเครือขายแบบไรสาย
ดวยการเชื่อมโยงการควบคุมผานอุปกรณ
เชื่อมโยงเครือขายซึ่งติดตั้งไวบนตัวหุนยนต
เก็บกูระเบิด รวมทั้งยังสามารถสงภาพจาก
หุนยนตมายังเครื่องคอมพิวเตอรควบคุมได
เปนอยางดี จากการทดสอบการเคลื่อนที่ไปใน
พื้นที่ โลงพบวาระยะทางที่ดีที่ สุดในการ
ควบคุมการทํางานและการสงภาพกลับมายัง
เครื่องคอมพิวเตอรควบคุมนั้นคือระยะ 15 
เมตร ภาพที่ปรากฏบนจอคอมพิวเตอรควบคุม
จะไมมีการกระตุกและสามารถควบคุม
หุนยนตไดอยางราบรื่น  

การทดสอบการเคลื่อนที่ในที่โลง
พบวาหุนยนตสามารถเคลื่อนที่ดวยความเร็ว 
0.39 เมตรตอวินาทีและการทดสอบการ
เคลื่อนที่ไตทางลาดชันนั้นพบวาสามารถ
เคลื่อนที่ผานทางลาดชั้นประมาณ 15 องศาได
แตความเร็วในการเคลื่อนที่จะชาลง คือเหลือ 
0.33 เมตรตอวินาที สําหรับการพัฒนาแขนกล
สําหรับหุนยนตเก็บกูระเบิดนั้นพบวาสามารถ
ควบคุมการทํางานผานผานระบบเครือขาย
แบบไรสายรวมกับการควบคุมการทํางานของ
หุนยนตได โดยแขนกลถูกออกแบบใหมี 3 
สวน  โดยสวนแรกยึดติดบนหุนยนตเก็บกู
ระเบิดสามารถหมุนสายแขนกลได 180 องศา

และเคลื่อนที่ขึ้นลงได 80 องศา ใชเวลาในการ
เคลื่อนที่จาก 0 – 80 องศาประมาณ 7.5 วินาที 
แขนสวนที่ 2 ยกขึ้นลงได 180 องศา ใชเวลา
ในการเคลื่อนที่จาก 0 – 90 องศาประมาณ 8.5 
วินาที แขนสวนที่ 3 ยกขึ้นลงได 180 องศา ใช
เวลาในการเคลื่อนที่จาก 0 – 80 องศาประมาณ 
7.5 วินาที แขนสวนที่ 4 หมุนได 90 องศาใน
แนวระนาบ ใชเวลาในการเคลื่อนที่จาก 0 – 90 
องศาประมาณ 3.3 วินาทีและสวนมือจับของ
แขนกลสามารถกางออกและหุบเขาได ใชเวลา
ในการกางออกและหุบเขาประมาณ  11.33 
วินาที  

 

ขอเสนอแนะ 
 ในการออกแบบหุนยนตกูภัยนี้ผูวิจัย
นําเหล็กมาใชเปนโครงสรางหลักของหุนยนต
มากเกินไป เชน แกนเพลา แปนรับเพลา แปน
ยึดเฟอง รวมทั้งเฟองเหล็กสําหรับขับเคล่ือน
ระบบสายพาน  เพราะเหล็ก เปนโลหะที่
สามารถเชื่อมไฟฟาไดอยางดีมีความแข็งแรง
ทนทานที่ดีและมีราคาไมสูงมากนักแตทําให
หุนยนตมีน้ําหนักมากกวาที่ออกแบบไว จึง
แนะนําใหใชโลหะมวลเบาชนิดอื่นในการทํา
โครงสรางหลักแทนเหล็ก แมจะทําใหตนทุน
ในการทําวิจัยสูงขึ้นก็ตาม  

มอเตอรไฟฟากระแสตรงที่นํามาใช
ง า นนั้ น  ไม ส า ม า ร ถห าข อ มู ล ข อ ง คุ ณ
ลักษณะเฉพาะไดและมีมอเตอรใหเลือกใชไม
มากชนิดนัก อีกทั้งมอเตอรไฟฟาแตละชนิดมี
ราคาสูงมาก ผูวิจัยจึงมีความจําเปนตองเลือก
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มอเตอรไฟฟาที่ราคาไมสูงมากมาทดลองใช
งาน ซ่ึงผลปรากฏวามอเตอรไฟฟาที่ทดลองนี้
สามารถขับเคล่ือนหุนยนตไดดีในแนวราบแต
ในการ เคลื่ อนที่ ไตทางลาดชั้นจะทํ า ให
ความเร็วในการเคลื่อนที่ลดลงอยางเห็นไดชัด 
จึงแนะนําใหใชมอเตอรไฟฟาที่มีกําลังขับสูง
มากกวาที่ใชในงานวิจัยนี้ 

ในการพัฒนางานวิจัยนี้พบวา การนํา
แผนอลูมิเนียมแบบมวลเบามาใชงานนั้นยังไม
มีคุณภาพเพียงพอ โดยเฉพาะการนํามาใชเปน
ช้ินสวนแขนกล แมวาแผนอลูมิเนียมมวลเบา
จะมีความแข็งแกรงกวาแผนอลูมิเนียมปกติก็
ตามแตก็ยั งไม เพียงพอตอการเสียดสีกับ
ฟนเฟองโลหะสําหรับควบคุมการทํางาน 
ดังนั้นกอนการใชงานในครั้งตอไปผูวิจัย
แนะนําวา เมื่อทําการออกแบบและตัดชิ้นสวน
ของแขนกลแลว ควรนําชิ้นสวนของแขนกล
แตละชิ้นนี้ไปชุบใหมีความแข็งมากขึ้นกอน
การนําไปใชงานจริง 
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