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1 บทนํา 
 
ภาพยนตตางประเทศหลายเรื่อง อาทิเชน Terminator 2, Bicentennial man, หรือ Robocop อาจทําใหบางคนเผลอ
คิดไปวาหุนยนตในปจจุบันมีความสามารถสูง ทําอะไรหลายอยางไดดีกวามนุษย หรือที่มากไปกวานั้นบางคนอาจ
จินตนาการไปไกล กลัววาสักวันหนึ่งโลกอาจถูกยึดครองโดยจักรวรรดิหุนยนต  ความคิดทั้งหลายทํานองนี้คงยังไม
เปนจริงอยางแนนอนในอนาคตอันใกล แตที่หลีกเลี่ยงไมไดคือการที่เทคโนโลยีหุนยนตและศาสตรที่เกี่ยวของกําลัง
เขามามีบทบาทกับชีวิตประจําวันของเราทุกคนมากขึ้นเรื่อยๆ ทั้งแบบที่เรารูตัวและแบบที่อาจคาดคิดไมถึง ในบท
แรกนี้จึงขอสรางความเขาใจวาหุนยนตแทที่จริงแลวคืออะไร มีประวัติความเปนมาอยางไร และเขามาเกี่ยวของกับ
ชีวิตของเราอยางไรบาง ทั้งนี้ก็เพื่อจะไดมีความเขาใจที่ตรงกันกอนที่จะศึกษาเทคโนโลยีหุนยนตในบทตอๆไป 
 

      
 

   
รูปที่  1.1 หุนยนตทึ่คุนเคย 
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1.1 หุนยนต 
ในความเขาใจของหลายคนหุนยนตคือเคร่ืองจักรกลที่ถูกสรางขึ้นใหมีรูปรางลักษณะคลายมนุษย มีความสามารถใน
การเคลื่อนที่ดวยการเดินสองเทา สามารถสื่อสารโตตอบโดยใชภาษาคน (ซึ่งมักจะเปนนํ้าเสียงแบบไรอารมณ) และ
สามารถปฏิบัติตามคําส่ังโดยไมรูจักเหน็ดเหนื่อย ความคิดในลักษณะนี้ถูกปลูกฝงมาตั้งแตสมัยที่มีการเริ่มใชคําวา 
“robot” เปนครั้งแรก ซึ่งเปนจุดกําเนิดของจินตนาการที่มีอิทธพิลตอส่ือบันเทิงตางๆ  (รูปที่  1.1) อันเปนปจจัยหลักให
เราวาดภาพในความคิดไดเหมือนกันวาหุนยนตเปนอยางไร  
 
คําวา robot มีรากศัพทมาจากคําวา robota ในภาษา Czech หมายความถึงผูใชแรงงานหรือคนรับใช คํานี้ไดถูก
นํามาใชครั้งแรกในละครเวทีเร่ือง R.U.R. (Rossum’s Universal Robot) ที่ประพันธโดยคารล ซาเปก (Karel Capek 
) นักเขียนที่มีชื่อเสียงในยุโรปขณะนั้น ละครเรื่องนี้เร่ิมเลนครั้งแรกในป ค.ศ. 1921 ที่เมืองปลาก (Prague) 
สาธารณรัฐเชค (Czech Republic) และไดรับความสําเร็จเปนที่กลาวขวัญถึงเปนอยางมาก ทําใหตอมาไดเปดการ
แสดงขึ้นอีกหลายแหงในทวีปยุโรป และในสหรัฐอเมริกา  เนื้อหาของละครกลาวถึงจุดจบของมนุษยชาติอันเกิดจาก
ความกาวหนาทางเทคโนโลยี และการแทนที่เผาพันธมนุษยดวยอารยธรรมหุนยนต เหตุหนึ่งที่ทําใหละครเรื่องนี้เปนที่
นิยมก็คือในชวงเวลานั้นอุตสาหกรรมมีความเจริญรุดหนา เร่ิมมีการนําเอาเครื่องจักรหลายชนิดมาใชในการผลิต
อยางจริงจัง ผูคนจึงตระหนักถึงความสําคัญของเครื่องจักร และสนใจในผลกระทบตางๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นจากการที่
เครื่องจักรกลเขามามีบทบาทในชีวิตมากขึ้นเรื่อยๆ อีกจุดหนึ่งที่นาสนใจคือหุนยนตในละครเรื่องนี้ไมไดอยูในรูป
เครื่องจักรกล แตอยูในรูปของสิ่งประดิษฐที่เกิดจากกระบวนการทางเคมี  ที่เปนเชนนี้กลาวกันวาเปนเพราะผูแตงไม
เชื่อวาความเฉลียวฉลาดจะสามารถเกิดขึ้นไดจากองคประกอบพื้นฐานที่แตกตางอยางมากจากมนุษย  แตนาจะ
เปนไปไดมากกวาที่จะเกิดขึ้นจากกระบวนการทางชวีเคมีที่เปนพื้นฐานของสิ่งมีชีวิตทั้งหลาย นอกจากในละครเวที 
หุนยนตปรากฎในภาพยนตตั้งแตยุคแรกๆ ที่กลาวขวัญถึงกันอยางมาก คือภาพยนตจากเยอรมันนีเกี่ยวกับหุนยนต
เร่ือง Metropolis ที่สรางในป ค.ศ. 1926 โดย Fritz Lang เนื้อหาของเรื่องเกิดในเมืองในอนาคตป ค.ศ. 2026 เกี่ยวกับ
ความขัดแยงระหวางชนชั้น  แตที่เดนที่สุดจากภาพยนตเร่ืองนี้เห็นจะเปนหุนยนตหญิงในภาพยนตเร่ืองนี้ที่เปน
ตนแบบของหุนยนตอีกหลายตัวที่หลายคนรูสึกคุนตา (รูปที่  1.2(b)) หุนยนตปรากฏในภาพยนตอีกหลายเรื่องเชน 
The day the earth stood still, Lost in space, Terminator, Robocop, Short circuit, Star trek  แตหุนยนตที่โดง
ดังที่สุดจากภาพยนตตองยกให C3PO ใน Star Wars ป ค.ศ. 1977 
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(a)       (b)        (c)  

รูปที่  1.2 ชุดหุนยนตใน R.U.R. หุนยนต Hel ใน Metropolis และปกหนังสือนิยาย I, ROBOT 
 
สวนคําวา robotics ที่หมายถึงศาสตรที่วาดวยการใชงานหุนยนตถูกใชครั้งแรกโดยไอแซค อาสิมอฟ (Isaac Asimov) 
นักเขียนชาวอเมริกันเชื้อสายรัสเซียที่สรางชื่อเสียงจากงานเขียนนิยายเชิงวิทยาศาสตร  คําวา robotics ถูกใชครั้งแรก
ในเรื่องส้ัน Runaround ที่แตงขึ้นในป ค.ศ. 1942 ซึ่งภายหลังไดรับการรวมเลมอยูกับเรื่องส้ันแนวเดียวกันใน I Robot  
หนังสือเลมนี้จัดพิมพในป ค.ศ. 1950 และไดรับการตอบรับจากผูอานเปนอยางดี  ตัวอยางงานเขียนที่โดงดังอื่นของ
เขาไดแก  The Foundation Trilogy(ค.ศ. 1951) และ The Gods Themselves(ค.ศ. 1972) ซึ่งชนะรางวัล Hugo 
และ Nebula  อันถือไดวาเปนรางวัลสุดยอดแกนักเขียนนิยายเชิงวิทยาศาสตร  และที่จะไมกลาวถึงไมไดก็คือ เรื่อง
ส้ัน Nightfall ซึ่งไดรับการยอมรับวาเปนนิยายวิทยาศาสตรที่ยอดเยี่ยมที่สุดเรื่องหนึ่ง  นิยายเรื่องนี้เกี่ยวกับดาว
เคราะหดวงหนึ่งที่มีพระอาทิตยหกดวง  ทําใหโดยปกติจะไมมีเวลากลางคืน  แตวาในทุกๆ หนึ่งพันปจะมีสุริยปรคา
หนึ่งครั้ง  ซึ่งเปนตนเหตุของความกลัวในส่ิงที่ไมคุนเคยและเปนตนเหตุของความวุนวายตางๆ  อาสิมอฟมีงานเขียน
มากมายที่เกี่ยวกับหุนยนตและปฏิสัมพันธระหวางหุนยนตกับมนุษย  กอนงานเขียนของเขา นิยายเกี่ยวกับหุนยนต
สวนใหญจะเปนในแนวโศกนาฏกรรม ที่สุดทายแลวหุนยนตก็มาทําลายผูที่สรางมันขึ้นมา ถึงแมวาอาสิมอฟไมใชคน
แรกที่เขียนเกี่ยวกับการอยูรวมกับหุนยนตในแงบวก แตงานเขียนของเขานับไดวาเปนงานเขียนเกี่ยวกับหุนยนตที่มี
อิทธิพลและไดรับการยอมรับกันมากที่สุด โดยเฉพาะอยางยิ่ง กฎของหุนยนต (Laws of Robotics) ของเขาซึ่งถูก
อางอิงถึงอยางกวางขวางในนิยายของนักเขียนคนอื่นๆ  กฎของหุนยนตที่วานี้ปรากฏครั้งแรกสามขอ (ขอ 1 ถึง 3) ใน
เรื่องส้ัน Runaround โดยที่ตอมา อาสิมอฟไดเพิ่มกฎขอที่ 0 ในป ค.ศ. 1985 กฎทั้งส่ีขอนี้เขียนไววา 

• Law Zero: A robot may not injure humanity, or, through inaction, allow humanity to come to harm 
• Law One: A robot may not injure a human being, or, through inaction, allow a human being to 

come to harm, unless this would violate a higher order law. 
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• Law Two: A robot must obey orders given to it by human beings, except where such orders 
would conflict with a higher order law. 

• Law Three: A robot must protect its own existence as long as such protection does not conflict 
with a higher order law. 

 
กฎของหุนยนตนี้ไดถูกทดสอบในสถานการณสมมุติตางๆ ในนิยายวิทยาศาสตรหลายเรื่องของอาสิมอฟและนักเขียน
อื่นๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งสถานะการณที่มีความขัดแยงในการตัดสินใจเลือกใชกฎ ซึ่งตางก็แสดงใหเห็นวากฎนี้
สามารถรองรับกรณีตางๆ ไดอยางหลากหลาย กฎของอาสิมอฟเหลานี้คงยังไมถูกนําไปใชในการสรางหุนยนตจริงๆ 
ในอนาคตอันใกล เพราะวาเทคโนโลยีหุนยนตในปจจุบันยังคงหางไกลที่จะทําใหหุนยนตสามารถเขาใจกฎเหลานี้ได  
(ซึ่งหากหุนยนตยังไมมีความสามารถแมแตที่จะเขาใจกฎเหลานี้ เราคงยังไมตองกังวลมากนักที่มนุษยชาติจะถูก
ทําลายดวยการรุกรานของกองทัพหุนยนต) แตอยางไรก็ตามกฎของอาสิมอฟนี้ นับเปนผลงานที่แสดงถึงวิสัยทัศนที่
ยาวไกลในการที่เขาไดเล็งเห็นถึงความจําเปนที่จะตองมีการควบคุมการใชงานเทคโนโลยีเพื่อผลประโยชนสูงสุดของ
มนุษยชาติ นอกจากเทคโนโลยีหุนยนตตามนิยายของอาสิมอฟ ปจจุบันก็มีเทคโนโลยีอื่นๆ เชน พันธุวิศวกรรมศาสตร 
เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีปญญาประดิษฐ ที่มีความเปนไปไดที่จะกอใหเกิดผลกระทบที่ไมพึงประสงคใน
ลักษณะเชนเดียวกัน (หลายคนคงเคยไดยินเรื่องความเปนไปไดในการโคลน (clone) มนุษยและผลกระทบที่อาจ
ตามมา) จึงเปนการแสดงความรับผิดชอบที่ผูสรางเทคโนโลยีตองเตรียมการปองกันผลกระทบในทางลบ  นอกจากใน
วงการนิยายวิทยาศาสตร กฎของหุนยนตนี้ก็ยังไดรับความสนใจจากกลุมของนักเทคโนโลยีที่มีความพยายามหากฎ
เกณที่สามารถนํามาประยุกขใชในการวางกรอบการใชงานเทคโนโลยีอื่นๆ การวิเคราะหกฎของหุนยนตที่นาสนใจ
ไดแก  [roger ieee computer] ในบทความนี้ผูเขียนไดใหความสําคัญกับการตีความของกฎ และไดเสนอ กฎอีกสอง
ขอเพื่อเพิ่มความสมบูรณใหกับกฎของหุนยนตคือ 

• The Meta-Law: A robot may not act unless its actions are subject to the Laws of Robotics 
• The Procreation Law: A robot may not take any part in the design, manufacture, or maintenance 

of a robot unless the new or modified robot’s actions are subject to the Laws of Robotcs 
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ไอแซค อาสิมอฟ, 1920-1992 เกิดในรัสเซียและอพยพตามครอบครัว
ไปอยูในเมือง Brooklyn ประเทศสหรัฐอเมริกาตั้งแตเมื่ออายุได 3 ขวบ 
เขาจบการศึกษาระดับปริญญาตรี โท และเอก ทางดานเคมีจาก
มหาวิทยาลัยโคลัมเบีย ตอมาไดเปนอาจารยที่โรงเรียนแพทยใน
มหาวิทยาลัยบอสตัน และทํางานวิจัยเกี่ยวกับ neucleic acid อยู
หลายป  แรงบันดาลใจในการเขียนของเขาเกิดจากการอานนิยาย
วิทยาศาสตรมาตั้งแตเด็ก เขาเริ่มเขียนเรื่องส้ันเรื่องแรกในป ค.ศ. 
1938 และหลังจากนั้นเขาก็ทุมเทใหกับการเขียนนิยายมากขึ้นเรื่อยๆ  
พื้นฐานทางวิทยาศาสตรของเขาทําใหงานเขียนของเขามีความ
นาเชื่อถือและเปนที่ยอมรับกันวางานเขียนของเขามีอิทธิพลเปนอยาง
มากใหสาธารณชนหันมาสนใจวิทยาศาสตรกันมากขึ้น 

. 

1.2 ประวัติหุนยนต 
อันที่จริง ความตองการที่จะมีส่ิงประดิษฐที่มีลักษณะคลายมนุษยมาเปนทาสรับใชนั้น มีมากอนที่จะเกิดคําวา
หุนยนตดวยซ้ํา ดังที่ไดกลาวมาแลววา คําวา Robot นั้นเพิ่งจะมาใชกัน ตามกระแสความนิยมของละครเรื่อง R.U.R 
ซึ่งที่จริงก็มีคําวา  Automaton ที่ใชอยูกอนแลวสําหรับความหมายในลักษณะเดียวกันนี้  ลักษณะหลักสองอยางของ
การเปนหุนยนตในแนวความคิดของคนในอดีตคือ (1) การมรูีปรางลักษณะเหมือนมนุษย  (humanoids) และ (2) 
การที่สามารถเคลื่อนที่ไดดวยตัวเอง (automatons)  ความใฝฝนที่จะเลียนแบบและแขงขันกับธรรมชาติมีคูอยูกับ
มนุษยชาติ ดังจะเห็นไดจากความพยายามในการสรางสิ่งประดิษฐเลียนแบบสิ่งมีชีวิต ตัวอยางงายๆ ที่เห็นอยูทั่วไป 
คือรูปปนและภาพวาดตางๆ  เปนที่รูกันวาความสามารถในการปนรูปมนุษยอยางสมจริงนั้น มีมาตั้งแตสมัยกรีก
โบราณ ซึ่งนอกจากรูปปนธรรมดาแลว ยังมีการประยุกขใชเทคโนโลยีระบบแรงดันลม (pneumatics) ในการทําใหรูป
ปนเคลื่อนไหวได  ตามหลักฐานที่ยังมีหลงเหลืออยู เทคโนโลยีระบบแรงดันลม และระบบแรงดันจากน้ํา ( hydrolic) 
ไดรับการพัฒนาในสมัยกรีกโดยนักปรัชญา Ctesibius (270 BC) และวิศวกร Hero (85 AD) โดยเปนงานที่มีรากฐาน
จากงานของ Archimedes ตัวอยางงานของ Hero แสดงในรูปที่  1.3 เปนชุดรูปปนที่มีสวนเคลื่อนไหวดวยพลังน้ําที่
ไหลออกจากปากสิงโต โดยมีหลักการทํางานคือ น้ําจากปากสิงโตไหลลงในอางรองจะถูกระบายสูอาง a ที่มีฝาปด 
เมื่อน้ําในอาง a สูงขึ้นจะดันอากาศออกมาทางทอ b ซึ่งจะพนออกทางปากของนกที่มีนกหวีดติดอยู ทําใหเกิดเปน
เสียงนกรอง ในอาง a มีทอระบายน้ํา c ซึ่งถูกครอบไวดวยทรงกระบอกปลายบนปด โดยจะสูงกวาทอ c เล็กนอย และ
ที่ฐานของทรงกระบอกนี้มีรูเปดใหน้ําจากในอางไหลเขามาได เมื่อน้ําในอางสูงกวาระดับบนของทอ c ก็จะทําใหเกิด
กาลักน้ํา (siphon) ที่ระบายน้ําออกจากอาง a จนหมด น้ําที่ออกจากอาง a จะไหลสูอางปด d ซึ่งในอางนี้ก็มีทอ
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ส่ิงประดิษฐที่มีอายุราวสองพันปนี้ นาจะเปนตัวอยางคอมพิวเตอรจักกลรุนแรกๆ ซึ่งก็ทําใหอดคิดไมไดวา จริงๆ แลว

ระบายและทรงกระบอกครอบที่ทําใหเกิดกาลักน้ําเชนกัน โดยระดับน้ําที่เปล่ียนไปจะไปหมุนเสา h ที่มีรูปปนนกฮูก
อยู นั่นก็คือน้ําที่ไหลออกมาเรื่อยๆ จากปากสิงโตจะเปนตัวทําใหเกิดเสียงนกรองและเกิดการหมุนของนกฮูกที่หัวเสา 
อยางเปนจังหวะ ซ้ําไปซ้ํามาเรื่อยๆ  จะเห็นไดวาส่ิงประดิษฐของ Hero มีคุณสมบัติรวมกับหุนยนตในสมัยปจจุบันอยู
บางเชน การนําพลังงานมาทําใหเกดิเคล่ือนที่ซ้ําเดิมในแบบที่ตองการ การใชเซนเซอร (sensor) เพื่อตรวจสอบระดับ
น้ําสําหรับมาควบคุมจังหวะการเคลื่อนที่ แตอยางไรก็ตาม ส่ิงประดิษฐเหลานี้ก็จํากัดอยูเพื่อความบันเทิง ไมได
นําไปใชประโยชนจริงจังอื่นๆ และเชื่อวาไมไดมีความกาวหนานักในสมัยกรีกโบราณ ที่เปนเชนนี้นาจะเปนเพราะ
ประการแรก แรงงานจากทาสที่มีอยางเหลือเฟอ จนไมมีความจําเปนที่ตองสรางเทคโนโลยีมาชวยหรือทดแทน และ
ประการที่สอง คือการที่เทคโนโลยีพื้นฐานยังไมมีความสามารถพอเพียงในการพัฒนาหุนยนต หลักๆ ไดแกการขาด
เทคโนโลยีจักกลที่มีความแมนยํา และเทคโนโลยีเกี่ยวกับการสะสมพลังงาน  

 
รูปที่  1.3 รูปปนโดย Hero ที่ใชพลังน้ําในการทําใหนกรองและหมุนนกเคาแมว 

 
นักประวัติศาสตรบางคนเชื่อวา กรีกโบราณยังมีเทคโนโลยีที่กาวหนากวานี้อีกมาก แตเปนที่นาเสียดายที่ส่ิงประดิษฐ
ตางๆ ไมไดเปนที่แพรหลาย หลักฐานที่เปนเปนเอกสารสวนใหญก็สูญหายไปพรอมกับการลมสลายของจักรวรรดิ
โรมัน ตัวอยางของเทคโนโลยีชั้นสูงของกรีกโบราณที่มีการคนพบในภายหลังไดแก Antikythera Mechanism (รูปที่ 
 1.4) ซึ่งคาดวาถูกสรางขึ้นราวป 135-85 BC อุปกรณชิ้นนี้ประกอบดวยฟนเฟองที่เรียงตัวกันอยางมีระบบ เพื่อใช
คํานวณตําแหนงของดวงจันทร ดวงอาทิตย และดวงดาวอื่นๆ โดยผูใชจะตองใชมือหมุนเพื่อใสขอมูลวันที่  
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กรีกโบราณมีการนําคอมพิวเตอรแบบจักกลนี้ไปประกอบกับส่ิงประดิษฐอื่นๆ ที่เคลื่อนไหวดวยตัวเองไดเชน
ส่ิงประดิษฐของ Hero ที่กลาวถึงไปแลวหรือเปลา 

 
รูปที่  1.4 Antikythera Mechanism 

สวนหนึ่งของความรูจากสมัยกรีกโบราณ ับ ที่เกี่ยวของกับ

  ที่

งมัน

เหลือรอดมาถึงปจจุบัน ดวยการเก็บรวบรวมของชาวอาหร
เทคโนโลยีหุนยนตไดแก หนังสือ Kitab al-Hiyal (The Book of Ingenious Devices) ที่เปนหนังสือรวบรวมความรู
จากหนังสือกรีกตางๆ ในสมัยกลางที่อารยธรรมตะวันตกเสื่อมโทรม (ค.ศ. 786-833) หนังสือเลมนี้รวบรวม
ส่ิงประดิษฐนับรอยชิ้นที่สรางขึ้นในสมัยกรีกโบราณ  ชาวอาหรับใชพื้นฐานเทคโนโลยีที่รวบรวมได ในการตอยอด
แตกตางจากในสมยักรีกคือการเริ่มนําเทคโนโลยีมาใชในการอํานวยความสะดวก นอกเหนือไปจากเพื่อความ
สวยงามและความบันเทิงแบบสมัยกรีก ตัวอยางที่นาสนใจไดแกอางลางมือรูปนกยูงในรูปที่  1.5 การทํางานขอ
คลายกับชักโครกคือเมื่อกดที่หางนกยูงก็จะมีน้ําไหลออกจากปากนก และเมื่อน้ําในอางสูงไดระดับก็จะมีรูปปนคนรับ
ใชพรอมถวยใสสบูโผลออกมาจากประตูเล็กๆ ใตฐานนกยูก โดยที่ใตอางมีก็อกเปดระบายน้ําออกจากอาง 
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รูปที่  1.5 อางลางมือรูปนกยูง 

ตอมาในสมัยฟนฟูของอารยธรรมตะวันตก ที่จะไมกลาวถึงไมไดคือ Leonardo Da Vinci (ค.ศ. 1452-1519) หลาย
คนรูจักเขาในฐานะจิตรกรที่วาดรูป Mona Lisa ที่มีชื่อเสียงจากยิ้มปริศนา นอกจากฝมือในการวาดภาพแลว  เขายัง
มีความสามารถอื่นๆ เชนการปน การกอสราง การประดิษฐ ถึงแมเขาจะไมมีผลงานที่เสร็จสมบูรณใหคนรุนหลังได
เห็นมากนัก สมุดบันทึกของเขาก็เปนหลักฐานอยางดีที่แสดงใหเห็นถึงอัจฉริยภาพของเขาในหลายดาน ตัวอยางที่
นาสนใจเกี่ยวกับหุนยนตไดแก งานออกแบบเครื่องบิน Ornithopter ที่ใชหลักการกระพือปกของนก (รูปที่  1.6) งาน
ชิ้นนี้แสดงใหเห็นถึงความรูทางกายวิภาคและทางวิศวกรรมที่ผสมผสานกันเปนอยางดี  ในสมุดบันทึกของเขายังมี
การบรรยายถึงกายวิภาคของมนุษยที่ชัดเจน และมีการออกแบบระบบขอตอเพื่อจําลองการทํางานของกลามเนื้อและ
ขอตอของมนุษย  งานเกี่ยวกับหุนยนตที่เขามีสวนรวมและมีเปนชิ้นอันใหไดเห็น ไดแก รูปปนที่ตีระฆังได (ประมาณ 
ค.ศ. 1497) บนหอคอย Piazza San Marco ที่ Venice และ Strasburg Cock บนหอนาฬิกาที่สามารถกระพือปก
และผงกหัวไดทุกชั่วโมง  งานอีกชิ้นที่นาสนใจมากแตไมมีหลักฐานแมในสมุดบันทึกของ Leonardo คืองานหุนยนต
สิงโตที่เขาทําถวายใหกษัตริย Francis I แหงฝรั่งเศสไดทอดพระเนตร ตามที่มีการบันทึกไวตามคํากลาวของลูกศิษย
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คนหนึ่งของเขาวา หุนสิงโตตัวนี้สามารถเดินไดดวยตัวเองโดยมีลอหมุน และเมื่อมันหยุดเดินชองลับที่หนาอกของมัน
ก็จะเปดออกและมีดอกไมชนิดตางๆ โปรยออกมา 

     
รูปที่  1.6 Ornithopter 

หุนยนตที่นาทึ่งมากที่สุดกอนยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมเห็นจะเปนหุนที่ประดิษฐโดย Pierre Jaquet-Droz (ค.ศ. 1721-
1790)  ผูเปนชางทํานาฬิกาใน Switzerland  หุนที่มีชื่อเสียงที่สุดของเขาคือ The Scribe (รูปที่  1.7) เปนหุนตัวเล็ก
เทาเด็กสามขวบนั่งบนมานั่ง หุนตัวนี้สามารถเขียนหนังสือได โดยขณะที่เขียน ตาของหุนก็จะคลอยตามตัวหนังสือที่
กําลังเขียน จะเขียนเปนตัวอะไรบางก็สามารถโปรแกรมไดโดยใชแคม โดยหูนตัวนี้ออกแบบเริ่มตนใหเขียนไดส่ีสิบ
ตัวอักษร ในภาษาอะไรก็ไดแลวแตที่จะตั้งไว หุนแบบนี้มียังมีเก็บไวในพิพิธภัณฑหลายแหง เชนที่ปกกิ่ง ซึ่งเปนหุนที่
เปนของขวัญแกจักรพรรดิจีน โดยหุนตัวนี้สามารถเขียนภาษาจีนไดดวย 
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รูปที่  1.7 The Scribe 

 
เมื่อพูดถึงหุนยนต หลายคนอาจจะนึกถึงระบบเครื่องจักรกลที่ทํางานไดแบบอัตโนมัติ ระบบเครื่องจักรกลอัตโนมัติมี
ความเปนมาควบคูกับการปฏิวัติทางอุตสาหกรรมดวยความตองการที่จะพัฒนาระบบการผลิตใหมีประสิทธิภาพ
เพิ่มขึ้น ตนทุนนอยลง และลดภาระจากแรงงานคน ตัวอยางระบบอัตโนมัติในยุคแรกๆ ไดแก กี่ทอผาอัตโนมัติแบบ 
Jacquard (รูปที่  1.8) ซึ่งเปนที่นิยมอยางแพรหลายในอุตสาหกรรมทอผาไหมในฝรั่งเศสและอิตาลี ราวตอนตนของ
คริสตศตวรรษที่ 19  Joseph-Marie Jacquard ประดิษฐกี่ทอผานี้ขึ้นในป ค.ศ. 1801 โดยผูใชสามารถตั้งโปรแกรมกี่
ใหทอลายผาไดหลายแบบโดยใชแถบกระดาษเจาะรู (punch card) เปนตัวกําหนดลายผา แตการออกแบบรูบน
กระดาษ เพื่อใหไดลายผาที่ตองการมีขั้นตอนที่ยุงยากซับซอน ตองใชผูที่ไดรับการฝกฝนมาเปนอยางดี  กี่ทอผาแบบ
อัตโนมัตินี้ถูกคัดคานเปนอยางมากจากผูที่มีอาชีพทอผาดวยมือ ถึงขั้นมีการเผาทําลายกี่ แตถึงกระนั้น กี่อัตโนมัตินี้ก็
ไดรับความนิยมเปนอยางมาก โดยประมาณกันวามีกี่ทอผาแบบ Jacquard 11,000 ตัวในประเทศฝรั่งเศสเมื่อ ค.ศ. 
1812  นอกจากนี้การใชแถบกระดาษเจาะรูในการกําหนดลายผาของกี่อัตโนมัตินี้ยังเปนตนแบบของการเก็บขอมูลใน
คอมพิวเตอรยุคแรกๆ กอนที่จะมีการใชแถบแมเหล็ก ในยุคปฏิวัติอุตสาหกรรม เครื่องจักกลอัตโนมัติแบบตางๆ ก็ถูก
ประดิษฐเขามาใชชวยงาน ตัวอยางที่นาสนใจอื่นๆ ไดแก  ปนจั่นแบบหมุนไดและมีตัวคีบสําหรับหยิบเบาหลอมเหล็ก
ออกจากเตาที่ประดิษฐโดย Seward Babbit แขนกลที่ชวยในการพนสีที่ประดิษฐโดย William Pollard และ Harold 
Roselund แขนกลแบบ teleoperator (สามารถบังคับแขนไดจากที่อื่น) สําหรับเคลื่อนยายสารกัมมันตรังสีในโรงงาน
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ไฟฟาพลังงานนิวเคลียร (รูปที่  1.8) ที่ประดิษฐโดย R.C. Goertz และผูรวมงานที่ Argonne National Laboratory 
ประเทศสหรัฐอเมริกา (R. C. Goertz, "Fundamentals of General-Purpose Remote Manipulators," Nucleonics, 
10,11, Nov. 1952, pp. 36-45.) ความเปนอัตโนมัติของสิ่งประดิษฐที่กลาวมานี้เกิดจาการประสานงานระหวาง
อุปกรณทางไฟฟาและระบบกลไก ยังไมไดมีการนําระบบคอมพิวเตอรอีเลคโทรนิคเขาไปใชในการควบคุมแตอยางใด 

(a)    (b)  

รูปที่  1.8 เครื่องทอผาแบบ Jacquard และ tele-operator โดย Goertz 

 
ยุคของหุนยนตสมัยใหมเริ่มขึ้นเมื่อมีการนําระบบคอมพิวเตอรเขามาใช ในป ค.ศ. 1954 (8 ปหลังจากคอมพิวเตอร
เครื่องแรก ENIAC ถูกสรางขึ้น) วิศวกรชาวอเมริกัน George Devol ไดออกแบบและสรางแขนกลที่มีระบบความจํา
คอมพิวเตอรทําใหสามารถสั่งใหแขนเคลื่อนที่ซํ้าไปซํ้ามาโดยใหปลายแขนเคลื่อนจากจุดหนึ่งไปจุดอื่นตามที่ตั้ง
โปรแกรมเอาไวดวยความแมนยํา สิทธิบัตรของสหรัฐอเมริกาหมายเลข 2988237 (ดูเอกสารไดที่ 
http://www.uspto.gov/) ที่ออกใหส่ิงประดิษฐชิ้นนี้ในป ค.ศ. 1961 เปนที่ยอมรับโดยทั่วไปวาเปนสิทธิบัตรหุนยนต
ฉบับแรก ชื่อของสิ่งประดิษฐนี้ในสิทธิบัตรคือ programmable article transfer  โดย Devol เขาเขียนอางไววา “The 
present invention makes available for the first time a more or less general purpose machine that has 
universal application to a vast diversity of applications where cyclic control is desired.”  ตอมาในป ค.ศ. 
1958 George Devol และ Joseph F. Engelbergerger วิศวกรดานอวกาศจากมหาวิทยาลัย Columbia ไดรวมกัน
กอตั้งบริษัท Unimation (มาจาก universal automation)  โดยมีวัตถุประสงคที่จะผลิตและจําหนายหุนยนตชวยงาน
อุตสาหกรรม หุนยนตตัวแรกที่ผลิตก็คือหุนที่ Devol ออกแบบและไดรับสิทธิบัตร หุนตัวนี้ชื่อวา Unimate (รูปที่  1.9) 
มีน้ําหนักประมาณ 2000 กิโลกรัม ไดขายใหกับบริษัท General Motor สําหรับใชในงานประกอบรถยนต เปนที่
นาสนใจวาอันที่จริงหุนยนตของ Devol ไมไดมีรูปลักษณะคลายมนุษยตามความหมายเดิมของคําวา robot ที่เปนที่
เขาใจกันในขณะนั้น  การนําคําวาหุนยนตเขามาใชกลาวกนัวาเปนสวนหนึ่งของแผนการตลาดเพื่อที่จะดึงดูดความ
สนใจ  แตตอมาภายหลังไดกลายเปนอีกความหมายหนึ่งของคําวาหุนยนตที่ยอมรับกันทั่วไป   Engelberger  ขาย 

http://www.uspto.gov/
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Unimation ใหกับบริษัท Westinghouse ในป ค.ศ. 1983 ในราคา 107 ลานเหรียญ ซึ่งตอมาภายหลังไดก็ถูกขายตอ
ใหบริษัทหนึ่งในฝรั่งเศส 
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รูปที่  1.9 หุนยนต Unimate 

 



บทนํา – อรรถวิทย สุดแสง   มิย 47    15 

 
  
 

 
รูปที่  1.10 Isaac Asimov และ Joseph F. Engelbergerger 

ถึงแมวาเราจะรูสึกคุนเคยกับคําวาหุนยนตแตก็ไมใชเรื่องงายที่จะใหคําจํากัดความของคํานี้  

1.3 หุนยนตในปจจุบัน 
หลังจาก Unimate ก็มีการพัฒนาหุนยนตขึ้นมามากมายโดยเฉพาะอยางยิ่งตามหองวิจัยในมหาวิทยาลัยตางๆ  
 
 

1.4 ความหมายของหุนยนต 
ถึงตรงนี้เราก็ยังไมไดอธิบายใหชัดเจนวาหุนยนตคืออะไร  จริงๆ แลวมีผูพยายามใหคํานิยามหุนยนตมากมาย ตางคน
ก็ตางความคิด และเปนไปตามมุมมองที่แตกตางกัน  จะสรางนิยามที่ชัดเจนและทุกคนเห็นดวยจึงเปนไปไดยาก
สําหรับศาสตรที่กําลังขยายตัวอยางศาสตรหุนยนต ในลักษณะเดียวกันที่เห็นไดชัดเชนเรื่องคอมพิวเตอร  ลองคิดดูวา
จะนิยามวาซอฟแวรคืออะไรก็ไมใชเรื่องงายเลย  อยางไรก็ตามขอยกคําจํากัดความของหุนยนตที่พบไดในหนังสือ
เรียนทางหุนยนตหลายเลม นั่นคือคํานิยามจาก Robot Institute of America ที่วา “A robot is a reprogrammable 
multi-functional manipulator designed to move materials, parts, tools, or specialized devices, through 
variable programmed motions for the performance of a variety of tasks.”  หรือโดยสรุปก็คือแขนกลที่สามารถ
โปรแกรมใหทํางานไดหลายๆ อยาง   อีกนิยามจาก oxford dictionary ป 1990 เขียนไววา robot คือ “automation 
with human appearance or functioning like human; automatic mechanical device; machine-like person.”   
จะเห็นไดวาคําอธิบายทั้งสองจากแหลงที่เชื่อถือไดมีความแตกตางกันมาก  ไมมีใครถูกหรือผิดแตนี่เปนการมองจาก
ตางมุม  ในความคดิสวนตัวของผม  หุนยนตไมใชเปนเพียงเทคโนโลยี  แตเปนปรากฏการณและเปนอนาคต  ผมยัง
จําไดดีเกี่ยวกับคอมพิวเตอรเครื่องแรกของผม  มันใช CPU NECV20  ซึ่งก็เปนตัวเลียนแบบ Intel 8088 ทํางานที่
ความเร็ว 8MHz ซึ่งนับไดวาเร็วพอสมควรในเวลานั้น ขนาด RAM 256 Kbyte  ราคาสองหมื่นบาท  สิบกวาปผานไป
เครื่องคอมพิวเตอรที่ผมกําลังใชงานอยูมีประสิทธิภาพสูงกวาหลายรอยเทาในราคาที่ใกลเคียงกัน เทคโนโลยีที่ตรงใจ
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ตรงกับความตองการนําไปสูการพัฒนาทางประสิทธิภาพแบบยกกําลัง  คอมพิวเตอรเร็วขึ้นเกือบสองเทาในแตละป  
มีหลายคนพยากรณไววาภายในป 2030 คอมพิวเตอรจะฉลาดกวามนุษย  เมื่อถึงวันนั้นเรายังตองกวาดบาน ถูบาน 
ลางจาน ไปจายตลาดเอง (ทั้งๆ ที่อยากปฏิเสธ) หรือเปลา  หุนยนตเปนคําตอบหนึ่งที่นาสนใจ  เทคโนโลยีหุนยนต
อาจอยูบนเสนทางการพัฒนาอยางรวดเร็วเหมือนเทคโนโลยีคอมพิวเตอรดวยความสามารถในการตอบสนองความ
ตองการของมนุษยที่จะมีคนรับใชที่ซื่อสัตย เครื่องจักรกลในปจจุบันมีความสามารถเหนือส่ิงมีชีวิตหลายอยางใน
หลายๆ ดาน  เราไดเห็นเครื่องบินที่บินไดเร็วกวานกที่เร็วที่สุดหลายเทา  เราไดเห็นรถยนตที่เร็วกวาเสือชีตา  เมื่อ
เครื่องจักรกลที่มีประสิทธิภาพรวมตัวเปนอันหนึ่งอันเดียวกับคอมพิวเตอรที่ฉลาดกวามนุษย  ผลผลิตที่ไดอาจไมอยู
ในสภาพคนรับใชที่ซื่อสัตยตลอดไป  เราอาจตองพิจารณาวามนุษยชาติจะดํารงอยูตอไปอยางไร  หรือวานี่ก็คือสวน
หนึ่งของวิวัฒนาการที่เราหลีกเลี่ยงไมได  อาจจะถึงเวลาแลวที่เราจะตองเริ่มทบทวนกฎหุนยนตของอาสิมอฟอยาง
จริงจังควบคูไปกับการพัฒนาเทคโนโลยีนี้   
 
 
 
ซึ่งจะมีความสามารถดังกลาวนี้ตองมีองคประกอบหลักคือ 

• สวนควบคุมการเคลื่อนไหว 
• สวนรับรูส่ิงแวดลอม 
• สวนประมวลผลตัดสินใจ 

 
 
พูดถึง lawn mower robot…  vacuum cleaner from  
 
ฝอยตอไมออกแลว  ฝด… 
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