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รายงานขาวจากวอชงิตัน นกัวิทยาศาสตร
เปดตัวตนแบบหุนยนตดับเพลิง เม่ือวันที่ 4
กุมภาพันธ ป 2015 ในงานแสดงวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีกองทัพเรือแหงอนาคต (Naval
Future Force Science & Technology EXPO)
ทําใหเห็นรายละเอียดของหุนยนตที่เคยสาธิต
เม่ือปกอนไดชัดเจนขึ้น

หุนยนตดับเพลิงดวยตัวเองปฏิบัติการบน
เรือ [The Shipboard Autonomous Firefighting
Robot (SAFFiR)] ไดรับการสนบัสนนุจากสาํนกั
วิจัยกองทพัเรอืสหรฐัฯ (ONR) สามารถเดินบน
พ้ืนตางระดับได ใชกลองสรางภาพจากความรอน
(TIC) เพ่ือระบุตําแหนงอปุกรณทีร่อนจดั และใช
สายสงน้ําดับเพลิงดับไฟขนาดเล็กตามที่ไดมี
การทดลองตอเนื่องเม่ือวันที่ 3-5 พฤศจกิายน
ป 2014 บนเรือยูเอสเอส แชดเวล (USS
Shadwell) ที่ปลดระวางไปแลว

หุนยนตไดรับการพัฒนาโดยนัดวิจัยที่
สถาบันเทคโนโลยีแหงเวอรจิ เนีย (Virginia
Tech) เปนหุนยนตเหมือนมนุษย (Humanoid
Robot) มีสองขา มีหนาทีช่วยสํานกัวิจยักองทัพ
เรือในการประเมินอันตรายของระบบตางๆ ที่

มนุษยไมสามารถเขาถึง รวมไปถึงการควบคุม
ความเสียหายและตรวจสอบบนเรือ สนับสนุน
ปฏิบัติการที่ไมใชมนุษยและการทํางานดวย
ตัวเองในพ้ืนทีกํ่าหนดตามแผนยุทธศาสตรทาง
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีของกองทัพเรือ

“เราดาํเนินการสรางและนําเสนอความ
สามารถของหุนยนตที่เหมือนมนุษยในการ
เคล่ือนไหวบนเรือ การจัดการกับประตูและ

สายสงนํ้าดบัเพลิง รวมทัง้ตดิตัง้เซนเซอรเพือ่
ใหมองเห็นและนําทางทามกลางควันหนาทบึ”
ดร. โธมสั แมคเคนนา ผูอาํนวยการฝายคนควา
การปฏิสัมพันธระหวางมนุษยกับหุนยนตและ
กระบวนการรับรูทางประสาทวิทยาของ ONR
กลาวอธิบาย

แผนการระยะยาวคือทําใหกลาสเีรือท่ีเปน
มนษุยอยูหางจากการสมัผสัไฟโดยตรง หุนยนต
SAFFiR เม่ือยืนตัวตรงจะมีความสูง 5 ฟุต 10
นิว้ (175 เซนติเมตร) น้าํหนกั 143 ปอนด (65
กิโลกรมั) การออกแบบทางกลทีโ่ดดเดนคือการ
เคล่ือนที่เหนือมนุษยโดยเฉพาะการหลบหลีก
พ้ืนทีซั่บซอน “การสรางสมดุลบนพื้นหลากหลาย
รูปแบบซ่ึงไมม่ันคงโดยเฉพาะกับหุนยนตสองขา
เปนเร่ืองท่ียากมาก” ไบรอัน แลตตเิมอร  ผูชวย
ศาสตราจารยวิศวกรรมเครื่องกลของ Virginia
Tech กลาวอธิบาย “การควบคุมโมเมนตัม
(แรงเคล่ือนที่) ของตัวหุนยนตทั้งตัวทําให
หุนยนตวางตาํแหนงตวัเองไวตรงจุดศูนยกลาง
บนพืน้ทีข่รุขระและไมมัน่คงได”

ในสวนของเซนเซอร รวมถึงอินฟราเรด
สามมิติและเลเซอรหมุนไดสาํหรับตรวจจับแสง
และการวัดระยะ ทําใหหุนยนตคลายมนุษย
สามารถมองทะลุควันทีห่นาทบึได นอกจากนียั้ง
ไดรบัการบรรจโุปรแกรมการวัดระยะกาวและถอื
สายสงน้ําดับเพลิงดวยตัวเอง แตจนถึงปจจุบัน
การกระทาํทุกอยางของหุนยนตตองไดรบัคําสัง่
จากผูวิจัยผานคอมพิวเตอร

“หุนยนตมคีวามสามารถจะทําอะไรได
ดวยตัวเอง แตจําเปนตองมมีนุษยอยูในวงจร
การควบคมุ โดยมนุษยเปนผูปฏบัิตกิารและมี
สวนรวมในการทาํงานของหุนยนตบางลักษณะ”
แลตติเมอรกลาว ทั้งนี้ ดร.โธมัส แมคเคนนามี
แผนสนบัสนนุใหมีการออกแบบขัน้สงูในฐานะเปน
สวนหนึง่ของโครงการวิจัยดานสืบคนระยะยาว
โดยไดรางพิมพเขียวรายะเอียดของตัวหุนยนต
และอุปกรณทีติ่ดต้ังบนตัวหุนยนต ไมวาจะเปน

Source: Making Sailors “SAFFiR” - Navy Unveils Firefighting Robot Prototype at Naval Tech EXPO
 by Tammy White, Office of Naval Research Public Affairs; 2/4/2015; http://www.navy.mil/submit/display.asp?story_id=85459

กองทัพเรือสหรัฐฯ เปดตัวหุนยนตดับเพลิง “แซฟไฟร” (SAFFiR) ในงานแสดงเทคโนโลยีกองทัพเรือ

SAFFiR Firefighting Robot
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อุปกรณเสรมิความเฉลียวฉลาด ความสามารถ
ในการสื่อสาร ความเร็ว พลังของคอมพิวเตอร
รวมทัง้เพ่ิมอายุการใชงานของแบตเตอรเีพ่ือยืด
ระยะการทํางานออกไป

“เรากําลังมองหาเซนเซอรรูปแบบอ่ืน
ที่จะนํามาใสในตัวหุนยนต” แลตติเมอรกลาว
“ตวัอยางเชน เซนเซอรททีาํใหหุนยนตสองขา
ดําเนินมาตรการเชิงปองกันเรืออ่ืนๆ ไมวาจะ
เปนการตรวจหาการผุกรอนและร่ัวไหล รวมถึง
ระบุความเปล่ียนแปลงไปจากเดิมของหอง
ตางๆ บนเรือ จากภารกิจทีต่องใชเวลาเหลาน้ี
หุนยนต SAFFiR จะทําใหกลาสีเรือไมตองทํา
ภารกิจทีเ่สยีเวลาดงักลาว พวกเขาสามารถใช
ทักษะช้ันสูงและศักยภาพงานดานเทคนิคที่
ไดฝกอบรมมาทํางานที่มีประโยชนมากกวา
ไดอยางเตม็ที”่

ถึงแมวาจะเพ่ิมสติปญญาใหกับหุนยนต
แต SAFFiR ก็ยังตองไดรับคําสั่งจากกลาสีเรือ
หรอืผูควบคุมหรอืหวัหนาหนวยดับเพลิงทีส่ัง่การ
จากระยะไกลในสถานการณเกิดเพลงไหมหรือ
เหตุฉุกเฉินตางๆ “เราทํางานเปนทีม มนุษย
กับหุนยนต” ดร.แมคเคนนาอธิบาย “น่ีคือ
สิ่งที่เราเรียกวา พลังแหงลูกผสม มนุษยกับ
หุนยนตทํางานรวมกัน”

สํานักวิจัยกองทัพเรือสหรัฐฯ (ONR)
สนับสนุนดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่

จาํเปนเพ่ือใหกองทพัเรอืและนาวกโยธนิสหรฐัฯ
ยังคงไวซ่ึงเทคโนโลยีขั้นกาวหนาสําหรับใชงาน
โดยทาํหนาทีเ่ปนศูนยบัญชาการของหนวยงาน
ยอยใน 50 รฐั 70 ประเทศ 1,035 สถาบันการ
คนควาชัน้สงู และ 914 หุนสวนทางอตุสาหกรรม
ทัง้นี ้มีลูกจางมากกวา 1,000 ราย มีทัง้บุคคลใน
เครื่องแบบ พลเรือน และบุคลากรที่ไดรับการ
วาจางตามสัญญา รวมถึงลูกจางเสริมในหอง
ปฏิบัติการเพ่ือการวิจัยของกองทัพเรือสหรัฐฯ
ในกรุงวอชิงตัน ดี.ซี.

หุนยนตดับเพลงิและกูภยักาวสูการ
แขงขันจัดการภัยพิบัต ิ

เม่ือ SAFFiR เคล่ือนตัวออกมา ภาพทีเ่หน็
มันคือหุนยนตเดินสองขาไดอยางสมดุล ทําให
สามารถเคล่ือนทีไ่ดอยางม่ันคงบนพ้ืนทีไ่มเรยีบ
หรือตางระดับ สามารถหมุนหัวของตัวเองเพ่ือ
สาํรวจสิง่ตางๆ รอบตัว และดวยความชวยเหลือ
ของผูปฏิบัติงานทีเ่ปนมนษุย มันสามารถยืนมือ
ไปจบัสิง่ของได

SAFFiR สรางขึ้นโดยทีมงานของสถาบัน
Virginia Tech ในเมืองแบล็กเบิรก รฐัเวอรจเินีย
เปนหุนยนตดับเพลิงซ่ึงตัวตนแบบไดเขาถงึรอบ
สุดทายการแขงขันการจัดการภัยพิบัติ DARPA
Robotics Challenge (DRC) ของสํานักบริหาร
โครงการวิจยัการปองกันประเทศชัน้สงูแหงสหรฐัฯ
(DARPA) ระหวางป 2012-2015 ชงิเงนิรางวัล

2 ลานดอลลาร จดุประสงคเพ่ือใหมีการปรบัปรงุ
หุนยนตดานการเคล่ือนไหว การทาํงานดวยตัวเอง
และความรับผิดชอบตอการสั่งการของมนุษย

หุนยนตทันสมัยในทกุวันนีจ้ะถูกกําหนด
ใหทํางานในสภาพแวดลอมที่คุนเคย เชน บน
พ้ืนของโรงงานทัว่ไป หรือสวนใหญจถกูควบคุม
การทาํงานจากระยะไกล กิลล แพรต (Gill Pratt)
ผูจดัการโครงการที ่DARPA ซ่ึงเปนผูดําเนนิการ
แขงขนักลาวกลาวอธบิาย ทัง้นี ้ควรจะเพ่ิมความ
เฉียบแหลมของสติปญญาและความคลองแคลว
ในการเคล่ือนไหวเขาไปในตัวหุนยนตเพ่ือให
สามารถแกไขปญหาในสถานการณที่คาดเดา
ไดยาก ตัวอยางเชน กรณีการหลอมละลายของ
เตาปฏิกรณนวิเคลียรทีโ่รงไฟฟาในเมืองฟูกุชมิะ
ประเทศญีปุ่นเม่ือป 2011 ซ่ึงไมปลอดภยัสาํหรบั
มนุษยทีจ่ะเขาไปจดัการการปนเปอนของกมัมันตรังสี
หุนยนตทีถ่กูสงเขาไปปฏิบัติงานทาํความสะอาด
ดูเหมือนเชื่องชา ไมคลองตัว และทําอะไรไมได
มากไปกวาการสํารวจความเสียหาย

DARPA จัดการแขงขันหุนยนตขึน้มาเพ่ือ
กระตุนใหเกิดการพัฒนาหุนยนตตอบโตเหตุใหดี
ขึ้นสําหรับภยัพิบัติในอนาคต โดยมีการแขงขัน
กันหลายรอบนบัต้ังแตเปดงานเม่ือป 1012

กุญแจที่จะนําไปสูชัยชนะ ไดแก ความ
เฉลียวฉลาดของหุนยนตที่สามารถทําสิ่งตางๆ
ดวยตัวเอง เชน การตัดสินใจวาจะยกขาใหสูง
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ขึน้เทาไหรในการกาวเทาไปขางหนา หรือการ
คนหาทําเลซ่ึงเก่ียวของกับเปาหมาย ระหวาง
การทดสอบความสามารถในเดือนธันวาคม ป
2013 หุนยนตมีภารกิจมากมาย เชน ปดวาลว
ไตบันไดและขับรถยนตบนเสนทางที่มีลมแรง
ซ่ึงสาวนใหญทําไดดีขึ้น ตามการวิเคราะหของ
โฮลลี จังโก (Holly Janco) นกัวิทยาศาสตรสาขา
คอมพิวเตอรจากมหาวิทยาลัยแหงแมสซาชเูสตต
ในเมืองโลเวลล หุนยนตมีความรวดเร็วมากขึ้น
และความผิดพลาดที่เกิดขึ้น ก็แกไขไดงายกวา
โดยอาศัยการชวยเหลือจากมนษุยนอยลง

สําหรับรอบสุดทาย หุนยนตตองแขงขัน
ภายในเวลาจํากัดโดยไมใชพลังงานเสริม และ
ในบางกรณีหามการติดตอสื่อสารกับผูควบคุม
สภาพการแขงขนัเลียนแบบจากสถานการณจรงิ
และสภาวะการเชือ่มตอของเหตุการณเปนเรือ่ง
คาดเดาไมได DARPA หวังใหอุปสรรคเหลานี้
กระตุนใหทีมงานเพ่ิมศักยภาพหุนยนตของ
ตัวเองเพ่ือการวางแผนและทําตามแผนอยางอสิระ
“ความสาํเร็จในขัน้ตอนน้ีถือเปนแตมตอสาํคญั
ในการเปนผูชนะ” กิลล แพรต กลาวทิ้งทาย

“หุนยนตทําไดดีโดยเฉพาะการสัมผสัความ
รูสึกและความเคลื่อนไหว” เฮนริก คริสเตนเซน
ประธานชมรมหุนยนตแหงสถาบันเทคโนโลยีรฐั
จอรเจียในเมืองแอตแลนตากลาว ตัวอยางเชน
เซนเซอรควบคุมระยะบนตัวหุนยนต SAFFiR วัด
แรงและตําแหนงของตัวหุนยนต (สวนหนึง่เพ่ือ
ใหหุนยนตอยูที่จุดศูนยกลางของแรงโนมถวง
โลก ปองกันไมใหตัวเองลม) กลองถายภาพและ
ซอฟแวร ทาํใหมันสามารถตรวจสอบระยะหาง
จากสิง่กีดขวางได

CHIMP หุนยนตสรางขึน้โดยทมีงานจาก
มหาวิทยาลัยคารเนกี เมลลอน เมืองพิตสเบิรก
รัฐเพนซิลเวเนีย เปล่ียนจากหุนรูปถังที่เคล่ือน
ไปตามสีล่อหมุนมาเปนหุนสองขาไดอยางนาทึง่
แตเครือ่งจกัรกลในตัวไมดีพอทีจ่ะไดรบัการตัดสนิ
ใหเขารอบ “หุนยนตตวัน้ีบังคบัการทํางานยาก
ทําประโยชนตามวัตถุประสงคทีต่ัง้ไวไดนอย
มาก มนุษยทําไดดีกวา” คริสเตนเซนสรุป

เคร่ืองจักรกลทีเ่ปนหุนสวนกับมนุษย
บางทมีงานตองการแปลสิง่หุนยนตเห็น

ใหเปนบางอยางทีม่นษุยซ่ึงเปนผูควบคุมหุนยนต
สามารถเขาใจไดและต้ังใจจะทําใหดีขึ้นเรื่อยๆ
เปาหมายคือการสรางทมีมนษุยกับหุนยนตใหมี
ประสทิธิภาพ “ลักษณะน้ีจะหมอืนกับมมีนุษย
2 คน คนหน่ึงควบคุมการทํางานของอีกคน”
ทอดด แดงโก (Todd Danko) หวัหนาทมีผูจดังาน

DRC ที่มาจากบริษัทคูสัญญาดานการปองกัน
ประเทศ Lockheed Martin ในความเปนจริง
จากการวิเคราะหของแดงโกพบวามีหลายทีมที่
ออกแบบการทาํงานกันระหวางมนษุยกับหุนยนต
ไดดีขึ้นและไดเขารวมการแขงขนัดวย

“ผมคิดวาสวนสําคัญของการแขงขันคร้ังน ี้
ก็คือการทําใหผูคนรับรูและยอมรับถึงการความ
เปนตัวเองรวมกันระหวางมนุษยกับหุนยนต”
เจมส คัฟเนอร  (James Kuffner) นกัสรางหุนยนต
ของกูเก้ิลในเมาเทนวิวแคลิฟอรเนยี ใหความเหน็
“น่ันหมายถึง การคดิถึงสิง่จําเปนทีม่นุษยตอง
ทาํแลวใหหุนยนตทาํแทนหรือบอกใหหุนยนต
รับรูแลวลงมอืทํา” การแขงขนัหุนที ่DARPA จดั
ขึ้นกลางทศวรรษ 2000 เนนไปที่ยานพาหนะ
ขับเคล่ือนดวยตัวเองซ่ึงเปนตนแบบของรถ
นํารองตรวจระเบิดไมมีคนขบัว่ิงไปตามถนนใน
อริกัและอฟักานสิถาน รวมทัง้เปนแรงบันดาลใจ
ใหบางบรษิัท เชน กูเก้ิลสรางรถที่ขบัดวยตัวเอง
ที่วางแผนจะนําไปใชบนถนนทั่วไปดวย

เม่ือไมนานมานี ้กระทรวงกลาโหมสหรฐัฯ
เนนยํ้าใหมีการเปล่ียนแปลงทางการทหารโดย
การเขาถงึระบบทาํงานดวยตัวเองใหมากขึน้ ซ่ึง
ใหความสาํคัญเรือ่งการรวมมือกันระหวางมนษุย
กับเทคโนโลย ี ไมเหมือนรถบรรทกุขบัเคล่ือนดวย
ตัวเองหรอืโดรนไรคนขบั แตหุนยนตทีพั่ฒนาขึน้
จากการแขงขันของ DARPA หรือรายการอื่นที่
กระทรวงกลาโหม สหรฐัฯ ใหการสนบัสนนุ ตอง
มีลักษณะเปนหุนสวนกับมนุษยหรือเปนการ
สมรูรวมคิดกับมนุษย ไมใชเปนแคตัวแทนหรือ
ผูทํางานแทน เพ่ือใหสามารถทํางานยากที่สุด
ประสบความสําเร็จดวยกัน
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