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บทคัดยอ 

แอทลีทหกขา ของนาซาคือหุนยนตสํารวจดวงจันทรที่รูจักกันดี มันมีหกขาที่รวมกันแตละขา
มีลอที่ใชแทนกันไดเปนขาหรือแขนสําหรับเลือกรูปแบบที่ซับซอน ซ่ึงในที่นี้คณะผูวิจัยหุนยนต
สํารวจดวงจันทรขนาดเล็กหกขาที่เรียกวา SWU ซึ่งสามารถใชแขนขาทั้งหกแบบเดียวกับหุนยนตแอทลีท
ของนาซา งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคที่จะนําเสนอทั้งสองดานของการออกแบบสําหรับโครงสรางของ
สวนประกอบดานโครงสรางหุนยนต (เชนโครงสรางเครื่องจักรกล ระบบการควบคุม การควบคุม
เซอรโวมอเตอร) และพัฒนาโปรแกรมทั้งหมดสําหรับระบุตําแหนงเซอรโวมอเตอรของหุนยนต ใช
การพัฒนาโปรแกรมภาษา C คอมพิวเตอรสําหรับการคํานวณกลศาสตรผกผันหรือกระบวนการอื่นๆ 
และเพื่อระบุตําแหนงไปยังเซอรโวมอเตอรของหุนยนตและการเคลื่อนที่ของหุนยนต การรักษาสมดุล
ของหุนยนตจะอานคาขอมูลจาก accelerometer จากผลการทดสอบพบวา หุนยนตสามารถทํางานไดดี
ภายใตการควบคุมสภาพแวดลอม ซ่ึงนับไดวาเปนการพัฒนาอีกขั้นหนึ่งของการสรางหุนยนตสํารวจ
ดวงจันทรขนาดเล็กของประเทศไทย 

 

คําสําคัญ: หุนยนต 6 ขา/ ระบบหุนยนต/ หุนยนตสํารวจดวงจันทร 
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Abstract 
NASA’s ATHLETE Hex-Limbed Lunar Robot is a well-known lunar robotic system. It has 

six limbs where each together with a wheel that is used interchangeably as a leg or as an arm for 
complex manipulations. Here, we would like to present a much smaller hex-limbed robotic system, 
called SWU’s Hex-Limbed Lunar Robot, which can probably use all six limbs the same way as the 
NASA’s. This paper is aimed to present both of the design for all structure of hardware components 
(i.e. mechanical structures, a controller board, a motor driver board, and servo motors) and the 
programming for a robot position. We use C-computer programming for computing the inverse 
kinematics or other processes and sending data to servo motors in order to command the robot’s 
positions and the robot’s movements. The principle of equilibrium of a robot is done by a static 
balance method using data inputting from an accelerometer. From the testing results, we found that 
the robot can work well under the controlled-environments. We conclude that this is the first tiny 
step for Thailand lunar robot. 
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บทนํา  
หลายโครงการของนาซามีจุดมุงหมาย

เพื่อสํารวจดาวเคราะหในระบบสุริยะ ดังนั้นจึง
จําเปนอยางยิ่งในการนําหุนยนตสํารวจที่ ี่มี
ประสิทธิภาพสูงมาใชในการไปสํารวจยังดาว
เคราะหตางๆ และสามารถปฏิบัติภารกิจบน
ดาวเคราะหอยางมีประสิทธิภาพ ในชวงตนป 
พ.ศ. 2503 (ค.ศ.1960) มีการสรางหุนยนต
สํารวจประสิทธิภาพสูงที่ขับเคลื่อนดวยขา 
โดยใชแนวคิดของหุนยนตสํารวจดวงจันทรที่
ไดรับการใชงานในการปฏิบัติภารกิจบนดวง
จันทรอยางแพรหลาย เนื่องจากความนาเชื่อถือ
แ ล ะ ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ข อ ง หุ น ย น ต ที่ มี
ความสามารถสํารวจดาวเคราะหดวยลอบน
พื้นผิวเรียบและใชขาในการเคลื่อนที่บนผิว

ขรุขระ ซ่ึงปจจุบันมีการนําหุนยนตสํารวจที่
ใชไดทั้งลอและขาในการเคลื่อนที่เพื่อใชใน
การสํารวจดวงจันทรมี เปนจํานวนมากทั้ง
ขนาดเล็กและขนาดใหญ แตที่รูจักกันดี คือ 
หุนยนต ATHLETE ยอมาจาก All Terrain 
Hex Limed Extra Terrestrial Explorer ซ่ึงเปน
หุนยนตที่มีลักษณะคลายกับแมงมุมมี 6 ขา
และ 6 ลอ (ภาพที่ 1) ซ่ึงมีความสามารถในการ
เ ลือก รูปแบบของการ เคลื่ อนที่ ได อย า ง
เหมาะสม โดยสามารถใชขาหรือลอสําหรับ
การเคลื่อนที่และการจัดรูปแบบการเคลื่อนที่มี
ความซับซอน ซ่ึงจะเปนตัวอยางของการ
พัฒนาไปสูแนวคิดการใชขาและลอในการ
เคลื่อนที่ซ่ึงเปนความตองการที่มีความเปนไป
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ไดมากในสภาพภารกิจใด ๆ (Wilcox & et al., 
2007: 421-434) 
 

 

 

ภาพท่ี 1 หุนยนต ATHLETE ของนาซา 
(NASA) เปนหุนยนตที่มี 6 ขาและ 6 ลอใชใน
การเคลื่อนที่บนพื้นผิวตางๆ  

 

นาซามีความพยายามอยางยิ่งยวดใน
การสงมนุษยสูอวกาศเพื่อปฏิบัติภารกิจและ
สํารวจดาวเคราะหในระบบสุริยะจักรวาล โดย
เร่ิมตนจากดวงจันทรตลอดจนดาวอังคารโดย
นักบินอวกาศสามารถสรางสถานีอวกาศทั้ง
แบบถาวรและสามารถเคลื่อนยายไดโดย
สามารถเคลื่อนที่บนพื้นผิวของดาวเคราะห
เพื่อใหนักบินอวกาศสามารถปฏิบัติภารกิจได
อยางมีประสิทธิ์ภาพและปลอดภัย การสราง
สถานีดังกลาวตองใชหุนยนตในการปฏิบัติ
ภารกิจดังกลาวทั้งยังมีความจําเปนในการขนสง
นักบินอวกาศไปปฏิบั ติภารกิ จซึ่ งตองใช
หุนยนต ในการขนย ายนักบินอวกาศและ
อุปกรณในการปฏิบัติภารกิจ เพื่อไมใหมนุษย
ไดรับอันตรายจากรังสีและสภาพแวดลอมตางๆ 
ที่เปนอันตรายตอมนุษย ซึ่งหองปฏิบัติการเจ็ท 
โปรพิวช่ัน (Jet Propulsion) ของสถาบัน
เทคโนโลยีแคลิฟอรเนีย กําลังพัฒนาและทํา
ก า รทดสอบหุ น ยนต ที่ มี ช่ื อ ว า  แอทลี ท 

(ATHLETE) เปนหุนยนต 6 ขา ที่ถูกออกแบบ
มาเพื่อใชในการสํารวจดวงจันทรของนาซาที่
เ ร ารู จั กกันดี ในวงการหุ นยนต  แอทลีท 
(ATHLETE) มีขา 6 ขา และใชลอแทนขาใน
การจัดการการเคลื่อนที่ที่มีความซับซอนใน
การเคลื่อนที่ไปยังพื้นผิวตางๆ (Chacin & 
Yoshida, 2005: 1-8) 

ในป จจุบันการพัฒนาระบบการ
เคลื่อนที่ของหุนยนตใหสามารถเคลื่อนที่ใน
รูปแบบตางๆ  โดยหุนยนตสามารถเลือก
รูปแบบการเคลื่อนที่ไดทั้ ง  การใชลอ  ใช
ตีนตะขาบ ใชสายพาน เปนตัวสรางการ
เคลื่อนที่ของหุนยนต ดังนั้นการที่หุนยนต
สามารถใชขาเดินบนภูมิประเทศที่มีพื้นผิว
ขรุขระและสามารถใชลอในการเคลื่อนที่บน
พื้น ผิวที่ เ รียบเพื่ อ เก็บ รักษาพลังงานเพื่ อ
นําไปใชในภารกิจอื่นๆ ซ่ึงการใชขามีขอดี
หลายประการ ไดแก 1) สามารถเขาถึงพื้นที่ที่
มีอันตรายบนพื้นผิว เชนบริเวณที่มีความเสี่ยง
และเปนอันตราย ซ่ึงการเดินจะใชพื้นที่ปลาย
ขาในการสัมผัสกับพื้นผิวเทานั้น ตางกับลอ
หรือตีนตะขาบ ซ่ึงจะเกิดรอยจากการเคลื่อนที่
มากกวา 2) สามารถเขาถึงพื้นที่ที่มีลักษณะ
พื้นผิวตางระดับดังนั้นการพัฒนาการเคลื่อนที่
ในรูปแบบการเดินจึงเปนการนําความรูเรื่องการ
ออกแบบหุนยนตมาใชในการออกแบบระบบ
ขอตอ กลไกของขา และการควบคุมรวมทั้งใช
ความรูในการเขียนโปรแกรม โดยทําการสราง
หุนยนตเดิน 6 ขาและสามารถเคลื่อนที่แบบลอ
ขนาดเล็กขึ้นมาเพื่อใช เปนตนแบบในการ
ออกแบบและเขียนโปรแกรมควบคุมการเดิน
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ของหุนยนตดังกลาว นอกจากเอกสารอางอิงที่
ไดกลาวมาขางตนแลว งานวิจัยนี้ไดทําการ
สํารวจการพัฒนาการสรางหุนยนต ซ่ึงผลงาน
นี้ไดนําเสนอแนวทางการออกแบบระบบการ
สงกําลังของแรงบิดที่ขอตอขาของหุนยนต
เพื่อใหหุนยนตเดินไดแบบนุมนวลของขา
หุ น ยนต ซ่ึ ง ย ากแก ก า รควบคุ มหุ น ยนต 
นอกจากนี้แลวหุนยนตแบบ 6 ขายังถูก
ออกแบบ ใหนําไปใชงานสําหรับเคลื่อนที่ไป
ยังพื้นที่ลาดชันไดอีกดวย (สถาพร สักษณะ
เจริญ, 2548: 31-55) 
 

ความสําคัญของการวิจัย 
งานวิจัยนี้มุงเนนการพัฒนาและวิจัย

หุนยนตตนแบบเพื่อสํารวจพื้นผิวของดวง
จันทร ซ่ึงมีสภาวะแวดลอมแตกตางไปจาก
พื้นผิวของโลกมาก โดยหวังวาผลจากการวิจัย
อาจจะชวยทําใหมีการพัฒนาหุนยนตสํารวจ
ดวงจันทรขนาดเล็ก และหุนยนตนี้อาจจะถูก
พัฒนาเปนหุนยนตในการสํารวจในที่เสี่ยงภัย
บนผิวโลก โดยไมคํานึงถึงแรงโนมถวงและ
อุณหภูมิของดวงจันทร 
 

ขอบเขตของงานวิจัย  
 1. ออกแบบและประดิษฐหุนยนต
ตนแบบ 6 ขา ที่มีเสถียรภาพในการเคลื่อนที่
โ ด ย ใช ล อ และโดย ใช ข าทั้ ง  6 ขา  ด ว ย
ไมโครคอนโทรลเลอร ตระกูล AVR และ
ภาษาซี 

2. ทดสอบหุนยนตตนแบบ 6 ขาที่
สรางขึ้นในสภาวะจําลองบนพื้นผิวเ รียบ 

พื้นผิวเอียง โดยไมคํานึงถึงแรงโนมถวงและ
อุณหภูมิของดวงจันทรได 
 3. ทดสอบหุนยนตตนแบบ 6 ขา ใน
สภาวะจําลองพื้นผิวของดวงจันทร โดยไม
คํานึงถึงแรงโนมถวงและอุณหภูมิของดวง
จันทร 

 

ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
 ผลที่ไดจากการออกแบบหุนยนต
ตนแบบ 6 ขาซึ่งเปนหุนยนตที่มีเสถียรภาพใน
การเคลื่อนที่สูง อีกทั้งยังสามารถรักษาสภาพ
สมดุลของการเคลื่อนที่ทั้งบนพื้นผิวเรียบ 
พื้นผิวเอียง และพื้นผิวขรุขระ สามารถใชเปน
หุนยนตเพื่อใชในการสํารวจผิวของดวงจันทร
และ พ้ืนผิวของโลกได  นอกจากนั้นการ
ประดิษฐหุนยนต 6 ขานี้ยังเปนจุดเริ่มตนของ
การประดิษฐและพัฒนาหุนยนต  6 ขาใน
ประเทศไทย 
 

วิธีดําเนินการวิจัย 
ในงานวิจัยนี้ไดออกแบบและพัฒนา

หุนยนต SWU Hex-Limbed Lunar Robot โดย
ใชแนวคิดของหุนยนตสํารวจดวงจันทรที่ไดใช
ในการปฏิบัติภารกิจบนดวงจันทร คือ หุนยนต 
ATHLETE ของนาซา (NASA) ซึ่งเปนหุนยนต
ที่ มี ลั กษณะคล า ยกั บแมงมุ ม  มี เ ส น ผ า น
ศูนยกลางประมาณ 3 เมตร มีหกขาและหกลอ 
ซึ่งมีความสามารถในการเลือกรูปแบบของการ
เคลื่อนที่ไดอยางเหมาะสมกับภารกิจตางๆ 
หุนยนตดังกลาวสามารถใชไดทั้งลอและขาใน
การเคลื่อนที่เพื่อใชในการสํารวจผิวดวงจันทร 
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ในงานวิจัยนี้ตองการพัฒนาหุนยนตที่มีลักษณะ
การเคลื่อนที่ไดทั้งลอและขา 6 ขา คลายคลึงกับ
หุนยนตของนาซา (18 องศาอิสระ) ของ 6 ขา 
แต ย อส วนให มีขนาด เสนผ านศูนย กลาง
ประมาณ 30 เซนติเมตร (ภาพที่ 2) 

 
 

      
                                  (ก)                                                            
     

 
                   (ข) 
 

ภาพที่ 2 (ก) หุนยนต ATHLETE ของนาซา (ข) 
เปรียบเทียบกับหุนยนต SWU Hex-Limbed 
Lunar Robot ซึ่งมีขนาด 30x30x15 เซนติเมตร 
หุนยนตทั้งสองมีขนาดแตกตางกันถึง 10 เทา 
 

ขั้นตอนในการดํ า เนินงานวิจัย  มี
รายละเอียดดังนี้ 

1. ออกแบบและสรางหุนยนต 
    คณะผูวิจัยไดทําการออกแบบและ
สรางหุนยนตโดยทําการยอขนาดของหุนยนต 
ATHLETE ของนาซา ใหมีขนาดเล็กและ
สามารถปฏิบัติภารกิจไดเชนเดียวกับหุนยนต

ของนาซา  ซ่ึ งมี ขนาดใหญและน้ํ าหนั ก
คอนขางเยอะอีกทั้งยังใชพลังงานมากเพื่อที่จะ
ปฏิบัติภารกิจบนดวงจันทร โดยหุนยนต SWU 
Hex-Limbed Lunar Robot จะมีขนาดเพียง 30 
เซนติเมตร แตจะมีขาและลอซ่ึงเคลื่อนได 18 
องศาอิสระ (ของขาทั้ง 6 ขา) เชนเดียวกันกับ
หุนยนตของนาซา  ซ่ึงเกณฑการออกแบบ
หุนยนตตนแบบจะประกอบไปดวย ขนาดของ
หุนยนต ขาของหุนยนต ตัวหุนยนต ดังมี
รายละเอียดดังตอไปนี้ 

1.1 การออกแบบขนาดของหุนยนต 
ขึ้นอยูกับวัตถุประสงคที่จะนําไปใช ในการ
วิ จั ย ช้ินนี้ มุ ง เน นการออกแบบ เพื่ อที่ จ ะ
ปฏิบัติงานในสถานที่เล็กที่หุนสํารวจอื่นๆเขา
ไปไมถึง ดังนั้นจึงออกแบบใหหุนยนตมีขนาด
ไมใหญมากนัก มีเสนผานศูนยกลางประมาณ 
30 เซนติเมตร นอกจากนี้การที่หุนยนตมีขนาด
เล็กจะชวยประหยัดคาใชจายในการสราง
หุนยนต และการเคลื่อนยายหุนยนตสามารถ
ทําไดสะดวก  

1.2 ออกแบบวัสดุที่นํามาสราง
หุนยนตโดยวัสดุที่ใชตองแข็งแรงมีน้ําหนัก
เบาและมีราคาไมสูงมากนัก 

1.3 ออกแบบโครงสรางสวนลําตัว 
สวนขาของหุนยนต และสวนเชื่อมตอระหวาง
ลําตัวและขาทั้ง  6 ขาโดยใชคอมพิวเตอร
กราฟก โดยกําหนดใหจุดศูนยกลางมวลของ
หุนยนตอยู ณ บริเวณตรงกลางของตัวหุนยนต
พอดี ซ่ึงจะทําใหหุนยนตมีสเถียรภาพเมื่อ
เคลื่อนที่มากที่สุด (ภาพที่ 3) 
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            (ก)                                                              

 

 
                       (ข) 
 

ภาพที่ 3 การออกแบบหุนยนต (ก) จากมุมมอง 
ดานหนาและ (ข) จากมมุมองดานบน 
 

1.4 ออกแบบและคัดเลือกอุปกรณที่
ใชในหุนยนต โดยที่อุปกรณทั้งหมดจะตองมี
น้ําหนักเบา  มีประสิทธิภาพในการทํางาน 
ประหยัดพลังงาน และมีราคาถูก 

1.5 เลือกใชไมโครคอนโทรลเลอร 
(microcontroller) ที่มีขนาดเล็ก มีความ
เสถียรภาพสูง และอัตราการใชพลังงานต่ํา 
เลือกใชอุปกรณรับรูแบบวัดความเรง 3 แกน 
(accelerometer) และกลองถายภาพ (camera) 
ที่เหมาะสมกับหุนยนต (ภาพที่ 4) 

1.6 เลือกใชแหลงพลังงาน (แบตเตอรี) 
ที่มีขนาดเล็ก น้ําหนักเบา ใหกระแสไฟฟาที่
เพียงพอตออุปกรณทั้งหมด และสามารถจาย
ไฟฟาไดเปนเวลานาน  

1.7 การออกแบบ การคัดเลือกอุปกรณ 
และการทดสอบหุนยนตทั้งหมดกระทําโดยละ
ทิ้งผลของความแตกตางระหวางแรงโนมถวง
ของดวงจันทรและโลก (ซ่ึงมีคาประมาณ 1/6 
เทา) เนื่องจากผลการศึกษาในอดีตทําให
คณะผูวิจัยทราบวาการคํานึงถึงผลดังกลาว
จะตองใชวัสดุอุปกรณในการประดิษฐและ
ทดสอบสูงมาก 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 4 ไมโครคอนโทรลเลอรตระกูล AVR 
8 บิต กับเซอรโวมอเตอรจํานวน 25 ตัว ภาค
ควบคุม ชุดขับเคลื่อน อุปกรณรับรูแบบวัด
ความเรง 3 แกน และกลองถายภาพของ
หุนยนต SWU Hex-Limbed Lunar Robot ภาพ
ดานซายแสดงทาเตรียมพรอมของหุนยนต
สําหรับการเคลื่อนที่ดวยขาคลายแมงมุม ภาพ
ดานขวาแสดงทาเตรียมพรอมสําหรับการ
เคลื่อนที่ดวยลอคลายรถยนต  
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 2. การออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส 
    หัวใจสํ าคัญในการควบคุมคือ

ไมโครคอนโทรล เลอร  ( microcontroller) 
ตระกูล AVR เบอร ATmega128 เพื่อเขียน
โปรแกรมควบคุมการทํางานของ เซอรโว-
มอเตอร (Servo motor) ที่ใชเปนขอตอของ
หุนยนตเพื่อใหหุนยนตเคลื่อนที่ในทาตางๆ 
โดยมีอินพุตและเอาทสําหรับรับและสงขอมูล 
64 ขา มีขีดความสามารถสูงและมีหนวยความจํา
โปรแกรม 128 กิโลไบต แรม (RAM) 4 
กิโลไบต และอีอีพีรอม (EEP ROM) 4 
กิโลไบต ซ่ึงสามารถเก็บขอมูลของหุนยนตได
เปนจํานวนมากอีกทั้งยังสามารถประมวลผล
ขอมูลไดรวดเร็ว และ ควบคุมการทํางานของ
อุปกรณรับรู (sensor) ในการศึกษาครั้งนี้ใช 
ADXL 335 เพื่อใชตรวจสอบความเอียงของ
หุนยนตในการรักษาสภาพสมดุลและสภาพ
ปจจุบันของหุนยนต อยูในสภาวะใด (ภาพที่ 
5-7) 

 

 
ภาพที่ 5 วงจรควบคุมการทํางานของหุนยนต 
 

     2.1 การออกแบบวงจรควบคุม
เซอรโวมอเตอร 
            โดยไอซี (IC) เบอร 74HC126 มี
หนาที่ขยายสัญญาณจากไมโครคอนโทรลเลอร 
AVR เบอรATmega128 อินพุต (RxD) หรือ 
PD2 และเอาทพุต (TxD) PD3 เพื่อสงและรับ
ขอมูลไปยังเซอรโวมอเตอรและอานคาขอมูล
ของเซอรโวมอเตอรกลับมายังไมโครคอน-
โทรลเลอร (ภาพที่ 6) 

 
           ภาพที่ 6 วงจรควบคมุการทํางานของ 
                         เซอรโวมอเตอร 

   
2.2 วงจรอุปกรณรับรู (Sensor)  
      อุปกรณรับรูแบบวัดความเรง 3 

แกน (Accelerometer sensor) พื้นผิวแบบไม
โครแมคชีนโพลี ซิ ลิกอน  (Micromachined 
polysilicon)  ซ่ึงประกอบดวยโพลีซิลิกอน 
(Polysilicon)  3 ช้ัน โพลีซิลิกอนช้ันที่ 1 และ
ช้ันที่ 3 ถูกยึดติดอยูกับที่ สวนชั้นที่ 2 จะ
เคลื่อนที่หรือส่ันอยูระหวางชั้นที่ 1 และช้ันที่ 3 
การเปลี่ยนแปลงความจุจะเกิดจากชั้นที่ 1 กับ
ช้ันที่ 2 และช้ันที่ 2 กับชั้นที่ 3 ซ่ึงสามารถ
เปรียบเทียบอัตราสวนของการเปลี่ยนแปลง
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ของประจุทั้ง 2 คา คาที่วัดไดตามแกนของ
โครงสรางอยูในทิศทางการเคลื่อนที่ของ
พื้นผิว มีการประมวลสัญญาณจากวงจรและมี
การกําหนดคาเทากับ  0.35 mV/g (Ristic & et 
al., 1992: 118-121) 

 

 
          ภาพที่ 7 วงจรอุปกรณรับรู (Sensor)  
                        รุน ADXL 335 
 

     ภ า ย ใ น อุ ป ก ร ณ รั บ รู ที่ ใ ช 
ADXL335 มีโพลีซิลิกอน (polysilicon) เรียง
ซอนกันอยู 3 ช้ัน เมื่อช้ันของโพลีซิลิกอนถูก

บีบตัวเขาใกลกันก็จะทําใหระยะหางของแผน
โพลีซิลิกอนทั้ง 3 ช้ัน มีการเปลี่ยนแปลง
ระยะหางระหวางชั้น ดังแสดงในสมการ 

 

                      AC
d
ε

=                     (1)       

เมื่อระยะระหวางแผนของโพลีซิลิกอนถูกบีบ
เขามาใกลกันก็จะทําใหคาความเก็บประจุ
เพิ่มขึ้น 

                       QV
C

=         (2) 

 
จากนั้นสามารถหาความตางศักยของแผนโพลี
ซิลิกอน เมื่อ V เปลี่ยนไป 0.35 mV มีคา
เทากับ 1 g 
 

                

 
                       (ก)                                                          (ข) 
 
ภาพที่ 8 ผลของอุปกรณรับรู ADXL335 (ก) แสดงผลของแกน X และแกน Y (ข) แสดงผลของแกน Z 
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 3. โปรแกรมสําหรับทดสอบหุนยนต
ในสภาวะจําลองรูปแบบตางๆ 

     3.1 เขียนโปรแกรมเพื่อจัดทาทาง
ของหุนยนต SWU โดยพัฒนาโปรแกรมใน
การเลียนแบบทาทางการเดินของแมงมุมใน
รูปแบบตางๆ   

 3.2 เขียนโปรแกรมเพื่อใหหุนยนต 
SWU สามารถเลือกรูปแบบการเคลื่อนที่ไดทั้ง
การใชขาหรือลอในการเคลื่อนที่หรือปฏิบัติ
ภารกิจตางๆ  

 3.3 เขียนโปรแกรมเพื่อสงขอมูล
จากอุปกรณ รับรูตรวจวัดความเอียงและ
ความเรงเพื่อบอกสภาพการเคลื่อนที่ของ
หุนยนต SWU สงไปยังไมโครคอนโทรลเลอร 
จากนั้นจึงประมวลผลและออกคําสั่งเพื่อให
หุนยนตสามารถรักษาสภาพสมดุลของตัว
หุนยนต 

 3.4 เขียนโปรแกรมเพื่อสงขอมูล
จากไมโครคอนโทรลเลอร  ตระกูล  AVR 
ATmaga128 ไปควบคุมเซอรโวมอเตอร ทั้ง 
25 ตัว เพื่อใหหุนยนตเคลื่อนที่ตามทาที่
กําหนดขึ้น 
 

ผลการวิจัย 
ในการทดสอบหุนยนตในสภาวะปกติ

ไดดําเนินการบนพื้นเรียบและพื้นเอียง การ
ทดสอบนี้มีจุดมุงหมายเพื่อทดสอบการทํางาน
ในระบบตางๆ ของหุนยนตวามีการทํางานได
สมบูรณหรือไม โดยหุนยนต SWU สามารถ
เคลื่อนที่คลายกับการเคลื่อนที่ของแมงมุมคือ 

เดินหนา ถอยหลัง เดินหนาอยางรวดเร็ว ถอย
หลังอยางรวดเร็ว เล้ียวซาย เล้ียวขวา เล้ียวซาย
อยางรวดเร็ว เล้ียวขวาอยางรวดเร็วเพื่อและ
เมื่ออยูบนพื้นเรียบสามารถเปลี่ยนจากการใช
ขามา เปนการใชลอในการเคลื่ อนที่ เพื่ อ
ประหยัดพลังงานในการเคลื่อนที่ อีกทั้งยัง
สามารถเคลื่อนที่บนพื้นเอียงทํามุม  38.60 
องศา (ภาพที่ 9) 
 

 
 

ภาพที่ 9 การเคลื่อนที่ของหุนยนต SWU โดย 
ใชลอในการเคลื่อนที่บนพื้นเอียง 

 
การสรางสถานการณจําลองโดยสราง

พื้น ผิวและสถานการณจํ าลองใหมีความ
คลายคลึงกับพื้นผิวของดวงจันทร (โดยไม
ทดสอบผลจากแรงโนมถวงและอุณหภูมิของ
ดวงจันทร) เชน จําลองสภาพความขรุขระจาก
หินบนดวงจันทร จําลองความลาดเอียงของ
พื้นผิวของดวงจันทร จําลองฝุนละเอียดที่ปก
คลุมผิวของดวงจันทร โดยจะนําหุนยนตที่ถูก
ออกแบบและทําการสรางขึ้นมาทดสอบบน
พื้นผิวดังกลาว และทําการเปรียบเทียบผลของ
การแกปญหา (ภาพที่ 10-12) 
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            (ก)                        (ข) 

ภาพที่ 10 พื้นผิวดวงจันทรจริง (ก) แสดงแบบจําลองของผิวของดวงจนัทรที่สรางโดย
คอมพิวเตอรกราฟกเพื่อใชในการทดลองหุนยนต (ข)  
 

          
       (ก)                                                                     (ข) 

ภาพที่ 11 พื้นผิวขรุขระสําหรับใชในการทดสอบหุนยนต (ก) แสดงพื้นที่จริงที่ใชในการ
ทดสอบการเคลื่อนที่ของหุนยนต ขนาด 120 x 120 เซนติเมตร (ข) 
 

        
          (ก)      (ข) 
ภาพที่ 12 หุนยนตเคลื่อนที่โดยใชลอในสภาวะจําลอง (ก) หุนยนตใชขาในการเคลื่อนที่ที่มี
ความลาดชัน (ข) 
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จากการทดลองดังกลาวคณะผูวิจัยได
ทําการทดสอบหุนยนตในการปฏิบัติภารกิจใน
การเลือกรูปแบบในการแกปญหาของหุนยนต
ในการเคลื่อนที่ในสภาวการณตางๆ หุนยนต
สามารถปฏิบัติภารกิจไดคณะผูวิจัยจึงได
ทดสอบพื้นผิวใหมีความคลายคลึงกับพื้นผิว
ของดวงจันทร (โดยไมทดสอบผลจากแรง
โนมถวงและอุณหภูมิของดวงจันทร) ซ่ึงได

จําลองสภาพความขรุขระจากหินบนดวง
จันทร จําลองความลาดเอียงของพื้นผิวของ
ดวงจันทร จําลองฝุนละเอียดที่ปกคลุมผิวของ
ดวงจันทรที่มีความหนาและมีความละเอียดสูง
ซ่ึงฝุนเหลานี้เองที่เปนตัวรบกวนการปฏิบัติ
ภารกิจการสํารวจดวงจันทรและอุปกรณ
อิเล็กทรอนิกส (ภาพที่ 13-14) 

 

   
  (ก)      (ข) 
 
ภาพที่ 13 พื้นผิวที่มีความหนาของฝุนที่มีความละเอียดสูง (ก) พืน้ผิวขรุขระ (ข) 
 

   
  (ก)      (ข) 
 
ภาพที่ 14 หุนยนตปฏิบัติภารกิจบนพื้นผิวจําลองที่มีผงฝุนที่มีความละเอียดสูงและสามารถ
เลือกรูปแบบของการเคลื่อนที่ในการปฏิบตัิภารกิจตางๆ ได 
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สรุปและอภปิรายผล 
หุนยนต SWU สามารถเลือกรูปแบบ

การเคลื่อนที่โดยอุปกรณรับรูตรวจวัดความ
เอียงและความเรง (ADXL 335) อานคาขอมูล
แลวสงขอมูลไปยังไมโครคอนโทรลเลอร 
(ATmega 128) เพื่อประมวลผลและออกคําสั่ง
เพื่อใหหุนยนตสามารถรักษาสภาพสมดุลของ
ตัวหุนยนตใหสามารถเคลื่อนที่ตามคําสั่งได
อยางถูกตอง  โดยจากการทดลองสามารถ
หุนยนต SWU สามารถเคลื่อนที่ในลักษณะ
ตางๆดังนี้  เคลื่อนที่ ไปขางหนา  ขางหลัง 
ขางหนาอยางรวดเร็ว ขางหลังอยางรวดเร็ว 
เล้ียวซาย เล้ียวขวา เล้ียวซายอยางรวดเร็ว เล้ียว
ขวาอยางรวดเร็วโดยกําหนดสถานการณ
จําลองในรูปแบบตางๆ เชน พื้นราบ พื้นเอียง 
พื้นผิวขรุขระ และพื้นผิวใหมีความคลายคลึง
กับพื้นผิวของดวงจันทร (โดยไมทดสอบผล
จากแรงโนมถวงและอุณหภูมิของดวงจันทร) 
แตจะพบขอผิดพลาดบางประการเมื่อหุนยนต 
SWU เคลื่อนที่บนพื้นเอียงเมื่อหุนยนตจะ
ปรับเปลี่ยนรูปแบบการเคลื่อนที่หุนยนตอาจ
ล่ืนไถลตกลงมาจากตําแหนงที่หุนยนตความ
จะอยูที่ใหตองเสียเวลาในการที่หุนยนตจะตอง
มาประมวลผลของหุนยนตใหมตลอด  แต
คณะผูวิจัยไดทําการปรับปรุงการปรับเปลี่ยน
รูปแบบการเคลื่อนที่ใหมเพื่อใหหุนยนตมี
ระยะเวลาในการเลือกรูปแบบการเคลื่อนที่ 
เนื่องจากการควบคุมการเคลื่อนที่ดวยความเร็ว
สูงสุดของ เซอรโวมอเตอร ซ่ึ งทํ าให เกิด
ขอผิดพลาดในการเคลื่อนที่ผิดพลาดไปจาก

แนวการเคลื่อนที่ที่ถูกตอง เปนความผิดพลาด
ที่เกิดขึ้นเซอรโวมอเตอร แตถาหุนยนตถูกสั่ง
ใหความเร็วในการเคลื่อนที่ต่ําความผิดพลาดก็
จะมีนอย นอกจากนี้แลวหุนยนตเคลื่อนที่แบบ 
6 ขาสามารถเคลื่อนที่ไดโดยไมลมในระหวาง
กาวขา ซ่ึงการทรงตัวของหุนยนตในการกาว
ขานั้นถูกออกแบบโดยใชหลักการของการถาย
มวลที่จุดศูนยถวงของขาทั้ง (ภาพที่ 15) 

 

 
 
ภาพที่ 15 การรักษาสภาพสมดุลของหุนยนต 
SWU แบบ 6 ขา โดยใชทฤษฎีการสมดุลแบบ
สามเหลี่ยมสี่ในรูปของสามเหลี่ยม 
 

จากภาพที่  1 5  หุ นยนต ส ามารถ
เคลื่อนที่ไดในระยะทางและทิศทางการได
อยางมีประสิทธิภาพ เนื่องจากการกาวเดินของ
แตละขาของหุนยนตถูกควบคุมการเคลื่อนที่ 
สวนแนวทางในการพัฒนาหุนยนตแบบขานั้น
สามารถพัฒนาไดหลายแนวทางโดยการ
พัฒนาดั งกล า วนี้ เปนการพัฒนาโดยใช
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หลักการทางการออกแบบและวิเคราะหโดย
อาศัยหลักการทางกลศาสตรมาใชในการ
ออกแบบระบบเพื่อควบคุมตําแหนงของเซอร
โวมอเตอร ในการ เคลื่ อนที่ ของหุนยนต 
นอกจากแนวทางการพัฒนาหุนยนตแบบขา
ดังที่ไดนําเสนอนั้นยังสามารถพัฒนารูปแบบ
การเดินไดอีกหลายทาง โดยอาศัยหลักการ
เลียนแบบการทํางานของโครงขายประสาท
ของการทํางานของสมองในการจดจําและ
เรียนรู มาใชในการควบคุมการเคลื่อนที่ของ
หุนยนต โดย เปนแนวทางในการพัฒนา
หุนยนตแบบใหม 
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