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 เทคโนโลยีหุนยนตเบื้องตน 

(Introduction to Robotic Technolgy)

ประเสริฐ เองฉวน

สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต



 หุ่นยนต์(robot) เป็นค ำท่ีมีรำกศพัทม์ำจำกภำษำสโลวิค        
ของประเทศเชคโกสโลวำเกีย  จึงอำจถือไดว้ำ่ค ำวำ่หุ่นยนตน์ั้น
ปรำกฏข้ึนคร้ังแรกในปี ค.ศ. 1921 จำกละครเร่ือง Rossum‘s  
Universal Robots  แต่งโดยนกัเขียนชำวเชคโกสโลวำเกีย ช่ือ 
Karel Kapek โดยบทละครไดแ้สดงถึงเคร่ืองจกัรท่ีลอ้เลียนแบบ
กำรเคล่ือนไหวของมนุษย ์ และแสดงถึงควำมสำมำรถของ
เคร่ืองจกัรท่ีสำมำรถท ำลำยไดทุ้กส่ิง 
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 ในปีค.ศ.1954  George C. Devol ไดส้ร้ำงหุ่นยนตใ์ชใ้นงำน
อุตสำหกรรม โดยหุ่นยนตน์ั้นมีหนำ้ท่ีจบัช้ินส่วนในโรงงำน โดยมี
หลกักำรเบ้ืองตน้คือ teach in and play back หรือสอนใหรู้้แลว้ใช้
งำนตำมท่ีสอน หรือท่ีไดต้ั้งโปรแกรมไว ้ ซ่ึงหลกักำรควบคุมน้ีได้
เป็นท่ีแพร่หลำยมำจนถึงปัจจุบนั 

 หลกักำรของ Devol  นั้นใชเ้ทคโนโลย ี2 แบบดว้ยกนั คือ  
1. กำรควบคุมเชิงตวัเลข (numerical control) ซ่ึงใชก้บัเคร่ืองมือกล

เป็นส่วนใหญ่
2. กำรควบคุมระยะไกล(remote manipulation) ซ่ึงเป็นกำรสัง่งำน

ระยะไกล
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 ในปี ค.ศ. 1969 McCarthy และคณะท่ี Stanford Artificial 
Intelligence Laboratory ไดส้ร้ำงหุ่นยนตท่ี์ประกอบไปดว้ย มือ ตำ 
หู ซ่ึงกคื็อ แขนกล กลอ้งโทรทศัน์ และไมโครโฟน โดยหุ่นยนตมี์
ควำมสำมำรถท่ีจะรับรู้ ภำษำ เห็นวตัถุ และจดัวำงใหเ้ขำ้ท่ีตำมค ำสัง่ 
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 ในปี ค.ศ. 1978 บริษทัG.E. ประเทศสหรัฐอเมริกำ ไดส้ร้ำงหุ่นยนต์
ท่ีช่ือวำ่ PUMA (Programmable Universal Machine for Assembly) 
ซ่ึงมีขนำดเท่ำๆกบัแขนมนุษย ์ และหุ่นยนต ์ SCARA(Selective  
Compliance Assembly Robot Arm) ประกอบไปดว้ย ชุดขอ้ต่อ
เคล่ือนท่ีตำมแนวแกน(prismatic joint) และชุดขอ้ต่อแบบหมุน
(rotational joints) 
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 ขณะเดียวกนัในปี ค.ศ. 1969 ไดมี้กำรพฒันำหุ่นยนตใ์นรูปแบบ
แปลกๆ โดย บริษทัGeneral Electric ไดส้ร้ำงหุ่นยนตเ์ดินดว้ยขำ 
เพื่อใชใ้นกำรทหำรของอเมริกำ และในปีเดียวกนั Boston Arm and 
Stanford Arm ไดถู้กสร้ำงข้ึนซ่ึงประกอบไปดว้ยกลอ้ง และชุด
ควบคุมคอมพิวเตอร์ โดยแขนกลน้ีมีควำมสำมำรถจดัเรียงกล่องใน
แนวตั้งแบบอตัโนมติัซ่ึงมีช่ือเสียงมำก 
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 ต่อมำในปี ค.ศ. 1974 Cincinnati Milacron ไดริ้เร่ิมใชหุ่้นยนตใ์น
อุตสำหกรรม มีช่ือวำ่ T^3  หรือ The Tomorrow Tool มี
ควำมสำมำรถยกวตัถุท่ีมีน ้ำหนกัไดเ้กินกวำ่ 100 ปอนด ์ ในขณะท่ี
วตัถุนั้นเคล่ือนท่ีอยูบ่นสำยพำนล ำเลียงวสัดุท่ีจะไปประกอบช้ินงำน 
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 ในช่วงปี ค.ศ. 1970 น้ีกมี็กำรคิดคน้พฒันำอุปกรณ์เคร่ืองมือตรวจวดั
ต่ำงๆ มำกมำย เพ่ือช่วยในกำรท ำงำนของแขนกล เช่น มหำวิทยำลยั
สแตนฟอร์ด Boll and Paul ใชก้ำรมองเห็น และชุดควบคุม
ป้อนกลบัดว้ยแรง (force feedback control) ต่อเขำ้กบัแขนกล 
Stanford Arm และคอมพิวเตอร์ PDP-10 เพ่ือใชป้ระกอบป้ัมน ้ำใน
รถยนต ์
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 บริษทั IBM  Will and Grossman ไดพ้ฒันำชุดควบคุมแขนกลท่ี
ประกอบดว้ยระบบสมัผสัและอุปกรณ์วดัแรง โดยหุ่นยนตแ์ขนกลน้ี
ใชใ้นกำรประกอบช้ินส่วนในเคร่ืองพิมพดี์ด จ ำนวน 20 ช้ิน 

 
 Jet Propulsion Laboratory (JPL)  ประเทศอเมริกำ ไดศึ้กษำกำร
ควบคุมแบบทอร์ก เพ่ิมเติมจำก Stanford Arm เพื่อใชใ้นกำรส ำรวจ
อวกำศ ตั้งแต่นั้นมำไดน้ ำเสนอชุดควบคุมในรูปแบบของเซอร์โว 
(Servo Control) 
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  More recent movies, however, like the 
1977 "star wars", portray robots such 
as "C3PO" and "R2D2" as man's 
helpers. "Number five" in the movie 
"short circuit" and C3PO actually take 
on a human appearance. These 
robots, 

  which are made to look. 
  human are called "androids". 

/C:/My Documents/My Webs/CETA_engr_ver3.0_web/Robotics/documents/robo-wk1.ppt


 ท่ี Hirose and Yoneda Robotics Laboratory แห่งสถำบนัเทคโนโลยี
แห่งโตเกียว ประเทศญ่ีปุ่น ไดน้ ำแนวคิดจำกธรรมชำติมำ
ประยกุตใ์ชใ้นกำรสร้ำงหุ่นยนตใ์หส้ำมำรถเคล่ือนไหวเหมือน
สตัวเ์ล้ือยคลำน เช่น หุ่นยนตงู์ หรือกำรเดินส่ีขำท่ีน ำแนวคิดมำจำก
กำรเดินของแมงมุม เป็นตน้ และไดมี้กำรพฒันำอยำ่งต่อเน่ืองเพ่ือน ำ
หุ่นยนตม์ำใชใ้นกำรท ำงำนกูภ้ยั 
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 ประเทศญ่ีปุ่นไดเ้ห็นถึงศกัยภำพของหุ่นยนตอี์กมำกมำยในงำน
อุตสำหกรรมโดยไดพ้ฒันำสร้ำงหุ่นยนตเ์พ่ือใชใ้นงำนอุตสำหกรรม 
เช่นบริษทั Mitsubishi, Panasonic, Toshiba, Seiki, Fanuc เป็นตน้  

 
 ปัจจุบนัน้ีเรำมองวิชำหุ่นยนตเ์ป็นส่วนกวำ้งๆ มำกกวำ่หลำยปีก่อน 
โดยเก่ียวขอ้งกบังำนทำงดำ้น กลศำสตร์ จลนศำสตร์ พลศำสตร์ 
ระบบกำรวำงแผน กำรควบคุม เซนเซอร์ กำรเขียนโปรแกรม รวม
ไปถึงกำรควบคุมไดด้ว้ยตวัเอง และปัญญำประดิษฐ ์
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หุ่นยนตคื์ออะไร? 
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    The term 'robotics' refers to the study and 
use of robots. The term was coined and first 
used by the Russian-born American 
scientist and writer Isaac Asimov (born Jan. 
2, 1920, died Apr. 6, 1992). Asimov wrote 
prodigiously on a wide variety of subjects. 
He was best known for his many works of 
science fiction.  

Robotics Terminology 

The most famous include I Robot (1950), The Foundation Trilogy 
(1951-52), Foundation's Edge (1982), and The Gods Themselves 
(1972), which won both the Hugo and Nebula awards.   He also wrote 
the three “Laws of Robotics for which he is also famous. 

 



 หุ่นยนต ์ (robot) จำกพจนำนุกรม Merriam – Webster ไดใ้ห้
ควำมหมำยไว ้3 แบบดงัน้ี 

 Robot : (n) 1  a : a machine that 1ooks 1ike a human being and 
performs various complex acts (as walking or talking) of a human 
being;   also : a similar but fictional machine whose lack of  
capacity  for human emotions is often emphasized or  b : an 
efficient insensitive person who functions  automatically  

 1. เคร่ืองจกัรกลท่ีมีลกัษณะคลำ้ยมนุษยห์รือ อำจหมำยถึงบุคคลท่ีไม่
มีควำมรู้สึกในกำรรับรู้ 
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 2 : a device that automatically performs complicated often 
repetitive tasks   
2.กลไกท่ีสำมำรถท ำงำนท่ีซบัซอ้นและซ ้ ำๆ ได้

 3. a mechanism guided by automatic controls
3.ชุดกลไกท่ีท ำงำนดว้ยกำรควบคุมอตัโนมติั
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 หุ่นยนตย์งัรวมถึงเคร่ืองจกัรท่ีมีกำรท ำงำนอยำ่งง่ำย ๆ เช่น แขน
กลใชใ้นโรงงำนอุตสำหกรรมไปจนถึงหุ่นยนต์ท่ีมีเทคโนโลยี
สูง เช่น ในภำพยนตร์เร่ือง I-Robot  ท่ีมีหุ่นยนตส์ำมำรถท ำงำน
ได้เหมือนมนุษย์ หรือในภำพยนตร์เรือง AI (Artificial  
intelligence) ทีมีหุ่นยนต์ท่ีมีควำมสำมำรถในกำรรับรู้ถึง
ควำมรู้สึกคลำ้ยกบัมนุษย ์      หุ่นยนต์จะตอ้งมีควำมสำมำรถ
เคล่ือนทีไดดี้ (high mobility) และมีควำมคล่องแคล่ว 
(dexterity) มำกกวำ่เคร่ืองจกัรกลทัว่ไป 
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กฎหลกัของหุ่นยนต ์
 ในปี ค.ศ. 1940 มีนกัเขียนช่ือ ไอแซค อำซิมอฟ  (Isaac Asimov )
ไดบ้รรยำยถึงลกัษณะหุ่นยนตใ์นนิยำยวทิยำศำสตร์ท่ีเขียนข้ึนวำ่มี
ลกัษณะคลำ้ยมนุษย ์แต่ไม่มีควำมรู้สึกและถูกน ำมำใชแ้ทนมนุษย ์
โดยหุ่นยนตใ์นนิยำยไดถ้กูออกแบบไวอ้ยำ่งดีไม่มีขอ้บกพร่อง 
และสมองหุ่นยนตไ์ดต้ั้งถูกโปรแกรมไวด้ว้ยมนุษย ์ และได้
ก ำหนดกฎหลกั 3 ข้อ ของหุ่นยนต์ คอื 
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1. A robot may not harm a human or, through inaction, allow a 
human to come to harm. 

1.       หุ่นยนตต์อ้งไม่ท ำร้ำยมนุษย ์หรือปล่อยใหม้นุษยไ์ดรั้บอนัตรำย 
2. A robot must obey the orders given by human beings,      

except when such orders conflict with the First Law. 
2. หุ่นยนตต์อ้งช่ือฟังค ำสัง่มนุษยเ์วน้แต่จะขดัแยง้กบักฎขอ้ท่ี 1. 
3. A robot must protect its own existence as long as it does not 

conflict with the First or Second Laws. 
3.       หุ่นยนตต์อ้งปกป้องสภำพแวดลอ้มของตวัเองท่ีเป็นอยูต่รำบท่ี

ไม่ขดัแยง้กบักฎขอ้ 1 และขอ้ 2 
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ในหุ่นยนตน์ั้นจะประกอบไปดว้ยส่วนประกอบหลำยส่วนดงัต่อไปน้ี 
 Manipulator หรือ Rover เป็นส่วนประกอบหลกัของหุ่นยนต์

ประกอบดว้ยช้ินส่วน(link) ขอ้ต่อ(joints) และโครงสร้ำงตวั
หุ่นยนต์
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 End effector เป็นส่วนปลำยสุดทำ้ย กบัขอ้ต่อส่วนสุดทำ้ยของแขนกล
โดยปกติจะใชห้ยบิจบัวตัถุ หรือท ำงำนเฉพำะ โดยจะเป็นอุปกรณ์ท่ียดึ
ติดตำยตวัหรือสำมำรถถอดเปล่ียนได ้

  
 
ตดิอปุกรณจ์บัยดึลอ้หนิเจยีระไน 

ตดิอปุกรณเ์ชื่อมแบบ spot หรือเช่ือมไฟฟ้ำ 
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ติดอุปกรณ์ต่ำงๆท่ีปลำย 
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 ชุดขบั (actuator) เปรียบเสมือนกล้ำมเนือ้ หรือชุดขบัเคลือ่น
ของหุ่นยนต์ รูปแบบทีใ่ช้โดยทัว่ไปคอื 

 ระบบไฮดรอลิก (hydraulic drive) เป็นระบบท่ีง่ำยต่อกำรดูแลรักษำ 
ทนทำน เหมำะกบังำนขนำดใหญ่ 

 ขบัเคล่ือนโดยใชม้อเตอร์ไฟฟ้ำ(electric motor)มอเตอร์ท่ีใชข้บัเคล่ือน
ส ำหรับหุ่นยนตจ์ะเป็นมอเตอร์ชนิด servo motor หรือ step motor กำร
ขบัเคล่ือนดว้ยมอเตอร์ไฟฟ้ำน้ีใหค้วำมละเอียดในกำรเคล่ือนท่ีไดดี้ 

 ขบัเคล่ือนโดยลมดนั(pneumatic)เป็นระบบท่ีใชก้บัหุ่นยนตข์นำดเลก็
และเป็นระบบท่ีไม่ยุง่ยำกในกำรใชง้ำน  
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 เซนเซอร์ (sensor) คอือุปกรณ์หยัง่วดั เพือ่ใช้วดัข้อมูลของ
หุ่นยนต์ในกำรรับรู้สภำพแวดล้อม เช่น 

 
 ระบบสัมผสัโดยกำรแตะช้ินงำนนี้ จะใชเ้พื่อบอกใหท้รำบวำ่เกิดกำรแตะ

สมัผสัข้ึนหรือไม่  ลกัษณะของsensor แบบน้ี เช่นไมโครสวิตช ์(micro 
switched)หรือลิมิตสวิตช ์(limit switched) 

 ระบบสัมผสัโดยควำมเค้น (stress sensor)จะใชบ้อกขนำดของแรงท่ีมำ
กระท ำ  ซ่ึงอำจใชอุ้ปกรณ์ท่ีใชใ้นกำรวดัควำมเครียด (strain gauges) 
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 ชุดควบคุม(processor and controller) คล้ำยสมองในมนุษย์ 
โดยได้รับข้อมูลจำกตวัเซนเซอร์ และส่ังกำรไปยงัชุดขบั 
(actuators) เพือ่ให้เคลือ่นที่ตำมโปรแกรมทีต่ั้งไว้ 
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 โปรแกรม(software) แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม คอืระบบปฏิบัตกิำร
พืน้ฐำน  โปรแกรมหุ่นยนต์ซ่ึงใช้ในกำรค ำนวณกำรเคลือ่นทีข่อง
ข้อต่อ  และโปรแกรมควบคุมทีใ่ช้เฉพำะทำง เช่นระบบวทิศัน์
(vision system) 

 แหล่งพลงังำน(power supply) ซ่ึงจ่ำยไปยงัชุดควบคุม  และ
manipulator แบ่งออกเป็น แหล่งจ่ำยไฟฟ้ำ และแหล่งจ่ำย
พลงังำนในกำรขบัเคลือ่น 
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 กำรแบ่งประเภทหุ่นยนตน์ั้นข้ึนอยูก่บัหวัขอ้กำรแบ่งประเภท 
เช่นถำ้แบ่งตำมสถำนะของกำรเคล่ือนท่ีจะสำมำรถแบ่งออกเป็น 
2 ประเภท 
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 1. หุ่นยนตแ์บบฐำนอยูก่บัท่ีไม่สำมำรถเคล่ือนท่ีไดหุ่้นยนตป์ระเภทน้ีจะมีฐำนยดึ
ติดกบัท่ีไม่สำมำรถเคล่ือนท่ี หรือยำ้ยต ำแหน่งได ้ส่วนใหญ่จะเป็นหุ่นยนตท่ี์มี
ลกัษณะเป็นแขนกลหรือหุ่นยนตอุ์ตสำหกรรมท่ีใชง้ำนในกำรหยบิจบัและ
เคล่ือนยำ้ยช้ินงำน 
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 2. หุ่นยนตท่ี์สำมำรถเคล่ือนท่ีได ้หุ่นยนตป์ระเภทน้ีสำมำรถเคล่ือนยำ้ย
ต ำแหน่ง โดยอำจใชล้อ้ติดท่ีฐำน หรือเคล่ือนท่ีโดยใชข้ำ 
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 1. หุ่นยนตอุ์ตสำหกรรม   หุ่นยนต์
ประเภทน้ีไดแ้ก่แขนกลท่ีใชใ้น
โรงงำนอุตสำหกรรม ส่วนใหญ่ใช้
แทนแรงงำนคนในงำนดำ้นกำร
เคล่ือนยำ้ยส่ิงของ กำรเช่ือม กำรพน่สี 
เป็นตน้ ตวัอยำ่งแสดงดงัรูป  หุ่นยนต ์

    ประเภทน้ีสำมำรถยกส่ิงของท่ีมีขนำด
หนกัได ้ท ำงำนไดร้วดเร็วและมีควำม
แม่นย  ำสูง 

ถำ้แบ่งตำมประเภทกำรใชง้ำน จะสำมำรถแบ่งออกไดเ้ป็น 
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 2. หุ่นยนตบ์ริกำร  หุ่นยนตป์ระเภทน้ีเนน้ช่วยมนุษยใ์นเร่ืองบริกำร 
อ ำนวยควำมสะดวก ทั้งในส ำนกังำนและบำ้น เช่นหุ่นยนต์
ประชำสมัพนัธ์ หุ่นยนตป้์อนอำหำรเป็นตน้ 
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 3 . หุ่นยนต์ใช้ในกำรแพทย์
หุ่นยนต์ประเภทน้ีช่วยอ ำนวย
ควำมสะดวกทำงกำรแพทย ์เร่ิม
ตั้ งแ ต่ หุ่นยนต์ ช่ วยทำงด้ำน
กำยภำพบ ำบัด กำรเดิน กำร
หยบิของใหผู้ป่้วย ตลอดจนช่วย
แพทยใ์นกำรผำ่ตดั แสดงดงัรูป 
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 4.หุ่นยนตใ์ชใ้นกำรทหำรหุ่นยนตป์ระเภทน้ีช่วยกำรทหำรในส่วนของ
กำรสอดแนม ในลกัษณะของหุ่นยนตบิ์นไดข้นำดเลก็แสดงดงัรูป 
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 5. หุ่นยนตเ์พื่อกำรศึกษำ  หุ่นยนตป์ระเภทน้ีช่วยในกำรศึกษำพื้นฐำน
กำรท ำงำนของหุ่นยนต ์ทั้งในเร่ืองส่วนประกอบดำ้นทำงกล 
อิเลก็ทรอนิกส์ และคอมพิวเตอร์ ดงัแสดงในรูป 
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 6. หุ่นยนตเ์พื่อกำรส ำรวจ   หุ่นยนตป์ระเภทน้ีถูกใชใ้นกำรส ำรวจเกบ็ขอ้มูล 
ซ่ึงมีทั้งบนดิน บนอำกำศหรือใตน้ ้ ำ แสดงดงัรูป 
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 7. หุ่นยนตเ์พื่อกำรบนัเทิง  หุ่นยนตป์ระเภทน้ีไดรั้บกำรพฒันำให้
สำมำรถตอบโตก้บัคนไดเ้สมือนเป็นเพื่อนเล่น หรือสตัวเ์ล้ียง    ซ่ึงมีใน
รูปแบบของสุนขั แมว และแมลง เป็นตน้ ตวัอยำ่งแสดงไดด้งัรูป 

39 



40 



 หุ่นยนตช์นิดน้ีเคล่ือนท่ีในแนวXYZหรือลกัษณะกำรเคล่ือนท่ี
จะเป็นรูปส่ีเหล่ียม โดยกำรเคล่ือนท่ีของแนวแกนของหุ่นยนต์
จะเคล่ือนท่ีเป็นแนวเส้นตรงเท่ำนั้น 
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 จะคลำ้ยกบัแบบท่ี Cartesian แตกต่ำงกนัตรงท่ีเสำของหุ่นยนต์
นั้น สำมำรถหมุนไดร้อบ(axis 1) ท ำใหแ้ขนของหุ่นยนต์
เคล่ือนท่ีไดใ้นลกัษณะเป็นทรงกระบอก  
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 แขนของหุ่นยนตจ์ะกวำดไปในลกัษณะเป็นทรงกลม โดยมือของหุ่นยนต์
สำมำรถหมุนได ้2 ทำงและเคล่ือนท่ีเขำ้/ออกอีก 1 ทิศทำง คือ หมุนรอบแกน 
Z (axis1) ได ้360องศำ หมุนรอบแกน Y (axis2) ไดป้ระมำณ180องศำหรือ
มำกกวำ่ และเคล่ือนท่ีเขำ้/ออกในแกน X (axis3)  

 . 
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 ออกแบบใหมี้ลกัษณะกำรท ำงำนท่ีคลำ้ยๆกบักำรท ำงำนของ
แขนมนุษย ์

 กำรเคล่ือนท่ีของหุ่นยนตส์ำมำรถหมุนรอบทั้ง3แกนคือX, Y, Z 
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 มีลกัษณะกำรท ำงำนท่ีคลำ้ยกบัแบบ Articulated Robot คือมีกำร
เช่ือมต่อ แขน 2 ต ำแหน่ง  

 จ ำกดักำรเคล่ือนท่ีของแขนในแนวด่ิง ส่วนมือของหุ่นยนตจ์ะ
เคล่ือนท่ีข้ึนลง  
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 หุน่ยนตเ์คลื่อนที่ (Mobile Robots) 
  ขอ้ดอ้ยของแขนกลอุตสำหกรรมกคื็อไม่สำมำรถเคล่ือนท่ี เคล่ือนยำ้ยไปมำ

จำกต ำแหน่งหน่ึงไปต ำแหน่งหน่ึงได ้ท ำใหมี้ขอ้จ ำกดัเก่ียวกบัขอบเขตพ้ืนท่ี
ท ำงำน ซ่ึงแตกต่ำงจำกหุ่นยนตป์ระเภทเคล่ือนท่ี ท่ีสำมำรถเดิน หรือวิง่ไปมำได้
อยำ่งอิสระ ส่วนในกำรควบคุมกำรท ำงำนนั้นสำมำรถควบคุมไดจ้ำกระยะไกล 
ยกตวัอยำ่งเช่นหุ่นยนตท่ี์ถูกส่งไปส ำรวจดำวองัคำร 
The following six images show Ohio University’s 
involvement with mobile robots playing soccer, in 
the international RoboCup competition 
(www.robocup.org). 
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 Early Conceptual Design  RoboCup Playing Field; 
4 Players and 1 Goalie 
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 RoboCup Player CAD Model  RoboCup Player Hardware 
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 RoboCup Goalie CAD Model  RoboCup Goalie Hardware 
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TALON Small Mobile Robot  
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http://www.globalsecurity.org/military/systems/ground/images/talon-swords-01.jpg
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 ส ำหรับชำวญ่ีปุ่นนั้น พวกเขำไดเ้ห็น หุ่นยนตฮิ์วแมนอยด ์(Humanoid 
robots) หรือ หุ่นยนตค์ลำ้ยคน มำรำวคร่ึงศตวรรษ เร่ิมจำกแอสโตรบอย 
ตวัเอกในหนงัสือกำร์ตูน ท่ีคนญ่ีปุ่นคลัง่ไคล ้
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 อีก 22 ปีถัดมำ หุ่นยนต์ในหนังสือ
กำร์ตูนไดป้รำกฏโฉมเป็นตวัแรก จำก
ก ำ รออกแบบส ร้ ำ ง ขอ ง ที ม ง ำน
มหำวิทยำลยัวำเซดะใน โตเกียวเม่ือ 
พ.ศ. 2516 ซ่ึงก็คือ หุ่นยนต์ วำบอต 1 
(WABOT 1) 
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 นบัแต่นั้นเป็นตน้มำ แวดวงหุ่นยนตใ์นญ่ีปุ่นไดส้ร้ำงควำมฮือฮำอยำ่ง
ต่อเน่ือง บำงส่ิงบำงอยำ่งไดถู้กปรับปรุงเปล่ียนไปในกำรออกแบบ
พฒันำหุ่นยนต ์จนเป็นหุ่นยนตท่ี์เดินไดค้ลำ้ยคน แทนท่ีจะเป็นหุ่นยนต์
ท่ีเคล่ือนท่ีดว้ยลอ้หรือสำยพำนแบบเดิมๆ 
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 prasert.a@sut.ac.th 

 หลกัสูตรวศิวกรรมการผลติอตัโนมตัแิละหุ่นยนต ์

ขอบคุณครับ 
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