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�ฉบ�บ

3201 ห��นยนต�แขนง�

3202 กระด�ษทนไฟ 

3203 เท �ยวชมเม�องด$วยแผนท �ส�มม'ต'

ห��นยนต�แขนง� (3201)
โดย  จราภรณ�  แจ�มช�ดใจ

ภาพแสดง: ห��นยนต�แขนง"
ท$%มา:www.technology.com/ct/Science-Fiction-

News.asp?NewNum=747 (ซAาย) 
www.iirobotics.com/index.php?option= 

com_content&task=view&id=203&ltemid=137 (ขวา)

เมL%อก�อนหลายคนท$%ไดAยนคRาว�า “ห��นยนต�” แลAว ม�กจะ
นVกถVงห��นยนต�ท$%ทRางานอย"�ในโรงงานอ�ตสาหกรรมหรLอไม�กXนVก
เลยไปถVงห��นยนต�ท$%ม$ร"ปร�างเปZนทรงกระบอกคลAายกระป\อง 
แต�ป]จจ�บ�นวทยาการห��นยนต�ไดAร�บการพ�ฒนาใหAเจรญ
กAาวหนAาไปมาก ทRาใหAห��นยนต�ไดAร�บการออกแบบและสรAาง
ขVน̀ในหลากหลายร"ปแบบ ม$การนRามาใชAในโรงงาน
อ�ตสาหกรรมและในช$วตประจRาว�นเพ%มขVน̀ ย%งนานว�นกXย%งทว$
ความสRาค�ญขVน̀เรL%อยๆ โดยเฉพาะอย�างย%งก�บห��นยนต�
สRาหร�บงานสRารวจซV%งม$ความจRาเปZนตAองตรวจสอบในพLน̀ท$%
แคบๆ ท$%มน�ษย�และเครL%องมLอธรรมดาท�%วไปไม�สามารถเขAา
ถVงจนทRางานตามท$%ตAองการไดA และเมL%อเรXวๆ น$`  บรษ�ท 
Oliver Crispin Robotics (OCR) ประเทศอ�งกฤษ ซV%งเปZน
บรษ�ทท$%สนใจในวทยาการห��นยนต�และเปZนผ"Aพ�ฒนา “ห��นยนต�
แขนง"” ขVน̀เปZนคร�`งแรกของโลก ไดAเปkดเผยถVงความ
กAาวหนAาของพ�ฒนาห��นยนต�แขนง"สRาหร�บงานสRารวจ

ห��นยนต�แขนง"ด�งกล�าวทRาขVน̀จากว�ตถ�ดบท$%ม$น`Rาหน�ก
เบาอย�างเช�นอะล"มเน$ยม อ�ลลอยส� (aluminium alloys) 
แต�ละส�วนจะประกอบดAวยแผ�นอะล"มเน$ยม อ�ลลอยส� ท$%
นRามาโคAงใหAเปZนทรงกระบอกม$ล�กษณะเปZนปลAองส�น̀ๆ นRา
ปลAองเหล�าน�`นมาต�อเชL%อมก�นคลAายก�บกระด"กส�นหล�งของ
มน�ษย�เพL%อใหAแขนของห��นยนต�สามารถเคลL%อนไหวไดAอย�าง

อสระและโคAงงอไดAอย�างต�อเนL%อง โดยท$%เราสามารถเพ%ม-ลด 
ขนาดความยาวของแขนของห��นยนต�ไดAตามล�กษณะการใชA
งานและความตAองการของผ"AใชA  ภายในปลAองแต�ละปลAองจะ 
กรวงเปZนโพรงเพL%อใหAสายไฟของส�วนมอเตอร�ซV%งเปZนระบบ
ควบค�มการเคลL%อนไหวของห��นยนต�และสายไฟของ 
actuators ลอดผ�านไดAและสายไฟแต�ละเสAนจะม$อสระ
ต�อก�นทRาใหAสามารถเคลL%อนไหวไดAอย�างอสระ การควบค�ม
ระบบการเคลL%อนไหวของแขนห��นยนต�น$จ̀ะดRาเนนการผ�าน
กAานควบค�ม (joystick) ซV%งทRาหนAาท$%เหมLอนเมาส�  ตดกลAอง
ถ�ายร"ปและอ�ปกรณ� sensors ตรวจจ�บสRาหร�บแยกแยะส%งของ
/ส%งก$ดขวางและว�ดระยะเพL%อหลบหล$กส%งก$ดขวางต�างๆ ไวA
ท$%ปลายส�ดของแขนห��นยนต� ทRาใหAผ"AใชAมองเหXนภาพท$%
ห��นยนต�มองเหXนและสามารถควบค�มการเคลL%อนไหวของแขน
ไดAในระยะไกล

ภาพแสดง: โครงสรAางภายในแขนของห��นยนต�แขนง"
ท$%มา: www.ocrobotics.com/snakearms/

index.html (ซAาย) 
www.machinedesign.com/asp/articleLoader.asp?catI

d=2&path=d%3A%5Cwwwr... (ขวา)
 

ห��นยนต�ท$%พ�ฒนาขV`นน$`ม$ท�กษะการทRางานเหมLอนมน�ษย�
และม$ความคล�องต�วส"งในการเขAาถVงพL`นท$%ท$%ม$สภาพแวดลAอม
ท$%เขAาถVงไดAยากลRาบากหรLอเตXมไปดAวยส%งของ/ส%งก$ดขวาง
ต�างๆ จนทRาใหAไม�สามารถเขAาไปทRางานไดAสะดวก หรLออาจ
พLน̀ท$%ม$ความเส$%ยงภ�ยต�อช$วตมน�ษย�หรLออาจก�อใหAเกด
อ�นตรายต�อมน�ษย�ไดA  พLน̀ท$%/สถานท$%เหล�าน�`น ไดAแก� ภายใน
ปsกและลRาต�วของเครL%องบนเจXต  เครL%องปฏกรนวเคล$ยร� 
เหลXกหล�อ เตาอบ หมAอน`Rา อาคารท$%พ�งทลาย ร�งผVง̀ 
ร�างกายมน�ษย� (เช�น ลRาไสAเลXก) เปZนตAน เพL%อการบRาร�ง 
ร�กษาและปร�บปร�ง/ซ�อมแซม ส�วนท$%ชRาร�ดเส$ยหายไดAอย�าง
ปลอดภ�ยโดยไม�ก�อใหAเกดอ�นตราย  ป]จจ�บ�นบรษ�ท OCR 
ไดAออกแบบและสรAางห��นยนต�แขนง"ออกมาในหลายร"ปแบบ
และขนาดตามประเภทหรLอว�ตถ�ประสงค�ของการนRาไปใชAงาน 
ไม�ว�าจะเปZนการตรวจเชXคหรLอซ�อมแซมหรLอบRาร�งร�กษาท�อ 
ทRาความสะอาดแทงค�  ซ�อมแซมยานอวกาศ  การถอด
ชน̀ส�วน/อ�ปกรณ�ในเครL%องปฏกรนวเคล$ยร� เปZนตAน และใน
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อนาคตบรษ�ทม$โครงการท$%จะนRาเทคโนโลย$ห��นยนต�แขนง"ไป
ใชAทางดAานการทหารของประเทศอ�งกฤษและสหร�ฐอเมรกา
เนL%องจากห��นยนต�แขนง"น$ไ̀ดAร�บการพ�ฒนาใหAสามารถพก
ตดต�วหรLอใส�ไวAท$%ทAายรถเพL%อนRาไปตรวจสอบว�ตถ�หรLอรถยนต�
ท$%ตAองสงส�ยเบL`องตAน ก�อนท$%จะใหAเจAาหนAาท$%/มน�ษย�เขAาไป
ตรวจสอบว�ตถ�หรLอรถยนต�ท$%ตAองสงส�ยน�`นว�าม$การซ�กซ�อน/
วางระเบดไวAหรLอไม� และทางดAานอ�ตสาหกรรมเครL%องบน 
สายการบนแอร�บ�สม$แผนท$%จะนRาเทคโนโลย$ขAางตAนไปใชA
ตรวจสภาพภายในของปsกเพL%อลดเวลาในการบRาร�งร�กษา
เครL%องบน และม$แนวโนAมท$%จะนRาไปใชAทางดAานการแพทย�
ดAวย

กระด�ษทนไฟ  (3202)
โดย  จนตนา  พ�ฒนาธรช�ย

น�กวจ�ยจากมหาวทยาล�ยอาร�แคนซ�ส (Arkansas) 
สหร�ฐอเมรกาไดAพ�ฒนากระดาษชนดใหม�ท$%ม$ความทนทาน
ต�อความรAอนส"ง ทRาใหAตดไฟยากกว�ากระดาษธรรมดา

กระดาษชนดใหม�น$`ม$ค�ณสมบ�ตพเศษ สามารถเข$ยน
แลAวลบไดA ทRาใหAสามารถนRากล�บมาเข$ยนท�บลงในส�วนท$%ลบ
ไดA ทนความรAอนไดAด$ สามารถนRาไปประย�กต�ใชAในดAานต�างๆ 
ไดAหลากหลาย ไม�ว�าจะเปZนนRาไปใชAทRาผลตภ�ณฑ�จาก 
สารเคลLอบแบคท$เร$ยท$%นRากล�บมาใชAใหม�  วอลล�เปเปอร�
ทนไฟหรLอแมAแต�ปzายโฆษณาตามทางหลวงต�างๆ

Dr. Z Ryan Tian ผ"Aช�วยศาสตราจารย�ทางดAานเคม$
และช$วเคม$ของมหาวทยาล�ยอาร�แคนซ�ส กล�าวเพ%มเตมว�า 
กระดาษส�วนใหญ�ทRามาจากเซลล"โลส ไฟเบอร� แต�กระดาษ 
ชนดใหม�น$`ทRามาจากเสAนใยนาโนท$%ทRาจากไททาเน$ยม 

ไดออกไซต�  กระดาษท$%ไดAจVงม$ความยLดหย��นส"ง ไม�ม$สารพษ 
สามารถทRาไดAในอ�ณหภ"มหAอง ง�ายพอๆก�บป]}มลมท$%ทRาใหA
กระดาษแหAง และท$%สRาค�ญราคาไม�แพง

ข�น̀ตอนของการทRากระดาษเสAนใยนาโน (nanowires) 
คLอ ข�น̀แรกทRาการผสมผงไททาเน$ยมไดออกไซด� (titanium 
dioxide) ก�บสารละสายท$%ม$ค�ณสมบ�ตคลAายกรด โดยผสม
ลงในภาชนะท$%เคลLอบดAวยสารเทฟลอน เมL%อใหAความรAอนแก�
ส�วนผสมในเตาท$%ระด�บ 150-250 องศาเซลเซ$ยส จRานวน 1 
คร�ง̀เปZนเวลาหลายว�น เช�นเด$ยวก�บการระเหยของกรด  เมL%อ
แสงของโปรตอนไปกระทบก�บไฟเบอร�ขนาดนาโน การ
เปล$%ยนแปลงท$%เกดขVน̀ทRาใหAเกดการทRางานอย�างรวดเรXวและ
ทRาลายพษท$%เกดขV`นจากการทRางานเพราะสารพษจะสลาย
ต�วเองไปในอากาศโดยอ�ตโนม�ต 

เสAนใยนาโน ถ"กทRาความสะอาดดAวยการกล�%นและถ"ก
ทRาใหAคLนร"ปเดมดAวยป]}มแบบเปsยก แลAวจ�ดแต�งร"ปทรงแบบ 3 
มตไดA เช�น หลอด ชาม และถAวย หล�งจากกระดาษแหAง ม�น
จะงอ, สามารถพ�บเกXบหรLอต�ดแต�งใหAเร$ยบรAอยไดAดAวย
กรรไกร 

ผลตภ�ณฑ�ท$%ทRาขVน̀จากกระดาษเสAนใยนาโนน$`สามารถ
ทนความรAอนไดAส"งถVง 700 องศาเซลเซ$ยส และม�นย�งม$
ความเปZนไปไดAท$%จะทRาความสะอาดไดAดAวย แสงจากไฟฉาย 
หรLอแสงอ�ลตราไวโอเลต (UV) น�กวจ�ยกล�าวว�า ค�ณสมบ�ต
ของกระดาษด$มาก สามารถนRาไปทRาเปZนหนAากากปzองก�น
แก�สไดA ขนาดร"ของกระดาษสามารถปร�บใหม�ไดA ด�งน�น̀ 
ขนาดของร"กXจะใหญ�พอท$%จะยอมใหAออกซเจนเขAาไดA แต�กXม$
ขนาดร"ท$%เลXกพอท$%จะปzองก�นพษไดA

ขณะน$`ท$มวจ�ยอย"�ระหว�างการจดสทธบ�ตรในส�วนของ
ข�น̀ตอน และกRาล�งมองหาห�Aนส�วนทางอ�ตสาหกรรม และ
การทRา การคAาในส�วนของเทคโนโลย$กระดาษแบบนาโนน$`

เท �ยวชมเม�องด$วยแผนท �ส�มม'ต' (3203)
โดย ส�มาวส$  ศาลาส�ข

แผนท$%ออนไลน�ล�าส�ดท$%ไดAออกมาสรAางความตL%นตา 
ตL%นใจใหAก�บน�กท�องเท$%ยวจRานวนไม�นAอยในป]จจ�บ�น คLอ 
“Virtual Earth”  เปZนโปรแกรมแผนท$%ท$%จRาลองสถานท$%
ท�องเท$%ยวแบบสามมต ซV%งสามารถทRาใหAผ"AใชAร"AสVกเสมLอนหนV%ง 
ไดAไปเท$%ยวชมเมLองต�างๆ ดAวยต�วเองโปรแกรม Virtual 
Earth น$`ถ"กผลตขVน̀โดยบรษ�ทไมโครซอฟต�ผ"Aผลตซอฟต�แวร� 
ย�กษ�ใหญ�ของโลก ซV%งล�าส�ดไดAทRาการปร�บปร�งโปรแกรมใหA
สามารถแสดงภาพเหมLอนจรงในร"ปแบบของเมLองจRาลอง 
สามมต โดยเพ%มเตมรายละเอ$ยดใหAม$ความเหมLอนจรงมาก
ท$%ส�ด ไม�ว�าจะเปZนโครงสรAางผ�งเมLอง แบบจRาลองอาคาร
บAานเรLอนต�างๆ รวมถVงแบบจRาลองสถาป]ตยกรรมต�างๆ ท$%
ม$ชL%อเส$ยง ซV%งก�อนหนAาน$ซ̀อฟต�แวร�แผนท$%ท�%วๆ ไปสามารถ
ทRาไดAแค�เพ$ยงแสดงภาพถ�ายทาง อากาศ เพL%อใหAผ"AใชA
สามารถเหXนภาพถ�ายจากม�มบนเท�าน�`น  จVงน�บเปZนกAาวแรก
ท$%ประสบความสRาเรXจของไมโครซอฟต�ท$%สามารถพ�ฒนาระบบ
ซอฟต�แวร�ใหAสามารถแสดงภ"มประเทศสามมตไดA
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ภาพแสดง: กระดาษชนดใหม� ผลตจากเสAนใยนาโน 
ทนความรAอนไดAส"งถVง 700°C 

ท$%มา:abcnews.go.com/Video/
playerIndex?id=2432199

ภาพแสดง: บางต�วอย�างการนRาห��นยนต�แขนง"ไปใชAงาน
ท$%มา: www.ocrobotics.com/casestudies/index.html 



นาย Gur Kimchi ห�วหนAาฝ�ายสถาป]ตยกรรมของ 
Virtual Earth แห�งมลร�ฐวอชงต�น สหร�ฐอเมรกากล�าวว�า 
“นว�ตกรรมน$`สามารถนRาค�ณไปส�มผ�สก�บท�ศน$ยภาพของ
สถานท$%ต�างๆ ไดAอย�างน�าทV%ง ท�นท$ท$%คดผมกXสามารถเหXน
ดAานหนAาของอาคารท$%ผมอยากเหXน รวมถVงส%งอL%นๆ มากมาย
ท$%ผมไม�เคยเหXนมาก�อน”

นาย Kimchi ย�งกล�าวอ$กว�าการสRารวจสถานท$%
ท�องเท$%ยวดAวยท�ศน$ยภาพแบบสามมตก�อนท$%จะต�ดสนใจ
ไปเท$%ยวชมน�`น  สามารถช�วยลดโอกาสความผดหว�งของ
น�กท�องเท$%ยวไดAอย�างมาก “น$%เปZนเพ$ยงจ�ดเร%มตAนบนจ�ดจบ
ของแผนท$%กระดาษ” นาย Kimchi กล�าวทง̀ทAาย

เวอร�ช�%นใหม�ล�าส�ดของการแสดงแผนท$%ภ"มประเทศ
แบบสามมตของ Virtual Earth ณ ขณะน$ส̀ามารถใชAไดA
เฉพาะก�บบางเมLองของประเทศสหร�ฐฯ เท�าน�`น อาทเช�น 
ซานฟรานซสโก, ซ$แอทเทล, บอสต�น, ฟkลาเดลเฟsย, 
ลอส แองเจอลส, ลาส เวก�ส, บ�ลตมอร�, ด�ลล�ส ฟอร�ท เวร�ท, 
แอตแลนตา, เดนเวอร�, ด$ทรอยต�, ซาน โจส, ฟsนกส� และ 

ฮ"สต�น แต�อย�างไรกXตาม ไมโครซอฟต�ม$แผนการท$%จะขยาย
ใหAครอบคล�มเมLองสRาค�ญต�างๆ ท�%วโลกมากกว�า 100 เมLอง
ภายในช�วงฤด"รAอนปs 2007 น$`

ในการสรAางแบบจRาลองเมLองสามมตน$` น�กวจ�ยของ
ไมโครซอฟต�ไดAไปตระเวณท�%วเมLองตAนแบบท�ง̀ทางรถยนต�
และเครL%องบน เพL%อเกXบภาพต�อเนL%องของเมLองน�น̀ๆ  ซV%งภาพ 
จะถ"กบ�นทVกโดยอ�ตโนม�ตลงระบบ GPS ขณะเด$ยวก�บท$%ระบบ 
GPS ไดAเกXบรวบรวมขAอม"ลอL%นๆ ของสถานท$%น�`น ท�ง̀น$ ̀ร"ปภาพ
ท$%ถ"กถ�ายจะเหลL%อมซAอนก�น 90 เปอร�เซนต�ในการเกXบภาพ
แต�ละสถานท$% เพL%อใหAแน�ใจว�าสถานท$%น�`นๆ ถ"กเกXบภาพจาก
ม�มต�างๆ ท$%แตกต�างก�น ภาพทวท�ศน�ของแต�ละเมLองจRาเปZน
ตAองใชAร"ปถ�ายไม�นAอยกว�า 10 ลAานร"ปเพL%อนRามาสรAาง
แบบจRาลอง จากน�น̀โปรแกรมจVงถ"กนRามาประย�กต�ใชAในการ
ผสมผสานภาพต�างๆ ก�บขAอม"ลท$%ไดAจากระบบ GPS เพL%อ
ประมวลผลเปZนภาพสามมตของแต�ละเมLองและสรAางเปZน
แบบจRาลองขVน̀  ข�น̀ส�ดทAายไดAแก�การใส�องค�ประกอบท$%
สมจรงและส$ส�นท$%เหมLอนจรงมากท$%ส�ด ด�งน�`น ไม�ว�าผ"AใชAจะ
เลLอกด"จากม�มใดกXตามภ"มประเทศจRาลองน$`สามารถท$%จะ
ตอบสนองอ�ตโนม�ตก�บม�มมองต�างๆ ท$%ผ"AใชAเลLอก 

อย�างไรกXตาม Google ไดAเคยนRาเสนอผลตภ�ณฑ�ท$%เปZน
ค"�แข�งสRาค�ญท$%ร"Aจ�กก�นด$ในนาม Google Earth ซV%งสามารถ
แสดงภาพจRาลองแบบสามมตของอาคารไดA แต�ทว�าภาพท$%
ไดAเปZนเพ$ยงกล�องส$%เหล$%ยมส$เทาซV%งไม�ไดAแสดงโครงสรAาง
ท$%แทAจรงของแต�ละอาคาร และขาดความสมจรง
นอกจากน�น̀  นาย Alex Daley ฝ�ายธ�รกจของ Virtual Earth 
กล�าวว�า เมLองสามมตน$เ̀ปZนความหว�งในการสรAางโอกาสทาง
ธ�รกจใหม�ๆ  ใหAเกดขV`น เช�น การสรAางร"ปแบบใหม�ของการ
โฆษณา เปZนตAนว�าส�กว�นหนV%งอาคารจRาลองเหล�าน$จ̀ะถ"กใชA
เพL%อโฆษณาซLอ̀ขายอาคารสRาหร�บธ�รกจอส�งหารมทร�พย�
ต�อไปในอนาคต

ท$%มา: 
3201: http://news.bbc.co.uk/go/pr/fr/-/2/hi/technology/5324708.stm สLบคAนขAอม"ลเมL%อ 30/10/2006
         http://www.technology.com/ct/Science-Fiction-News.asp?NewNum=747  สLบคAนขAอม"ลเมL%อ 30/10/2006
         http://www.ocrobotics.com/snakearms/index.html  สLบคAนขAอม"ลเมL%อ 30/10/2006
         http://www.ocrobotics.com/casestudies/remote1.htm  สLบคAนขAอม"ลเมL%อ 30/10/2006
         http://www.machinedesign.com/asp/articleLoader.asp?catId=2&path=d%3A%5Cwwwr...  สLบคAนขAอม"ลเมL%อ 1/11/2006
3202: http://www.abc.net.au/science/news/stories/2006/1755469.htm สLบคAนขAอม"ลเมL%อ 10/10/2006
3203: http://www.newscientisttech.com/channel/tech/dn10456-3d-maps-let-travellers-take-virtual-city-tours.html สLบคAนขAอม"ลเมL%อ 
         06/11/2006
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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เมLองบ�ลตมอร�เปZนหนV%งในหลายๆ เมLองของสหร�ฐฯ 
ท$%สามารถเท$%ยวชมเมLองดAวยระบบสามมต 

ท$%มา:www.newscientisttech.com/channel/tech/dn1
0456-3d-maps-let-travellers-take-virtual-city-

tours.html
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http://news.zdnet.com/2100-9584_22-6081785.html 

