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บทคัดยอ 
 

การออกแบบหุนยนตแบบองิพฤตกิรรม และการโปรแกรมพันธกุาร ตางเปนหลกัการ
ที่ประสบความสําเร็จอยางมากในการนํามาประยกุตใชทางดานหุนยนต งานวิจยัครั้งนี้เปนการ
นําเอาทัง้ 2 หลักการมาใชรวมกัน โดยเปนวธิีการในขั้นระหวางการเขารหัสของระบบแบบอิง
พฤติกรรมและวิวัฒนาการของระบบควบคุมทั้งหมดในการสรางหุนยนตใหสามารถเรียนรูที่จะ
แกไขปญหาไดดวยตนเอง 

ในงานวิจัยครัง้นี้ไดจดัสรางหุนยนต 4 ขาที่มีลักษณะคลายสุนัข ซึ่งออกแบบโดยใช
หลักการแบบอิงพฤตกิรรม โดยหุนยนตถกูออกแบบใหมีหลายพฤติกรรม เชน เคลือ่นที่ไปขางหนา 
ไปขางหลงั เลีย้วซาย เลีย้วขวา และหยุดได เพื่อแสดงประสิทธิภาพการทาํงานของหุนยนต  ใน
งานวิจยัไดกําหนดปญหางาย ๆ ใหกบัหุนยนตใหสามารถเคลื่อนที่ภายในทางเขาวงกตไปยัง
ตําแหนงเปาหมายที่ถูกกําหนดใหเปนทางออกได โดยการนาํการโปรแกรมพันธกุารมาใชในการ
เรียนรูของหุนยนตเพื่อคนหาโปรแแกรมทีส่ามารถแกปญหาที่กํานหนดได โดยใชลักษณะเดียวกับ
การโปรแกรมพันธกุารของงานวิจัยทั่วไป แตถูกปรับใหเหมาะสมกบัการแกไขปญหานี้โดยเฉพาะ 
โดยที่กระบวนการเรียนรูของหุนยนตกระทาํโดยการจําลองบนเครื่องคอมพิวเตอร เพื่อคนหา
โปรแกรมหุนยนตที่แกปญหาได จากนั้นนําโปรแกรมที่ไดไปทดลองกับหุนยนตจริงใน
สภาพแวดลอมจริง 



 ฉ

จากการทดลองใน 4 สภาพแวดลอมที่ตางกัน พบวา หุนยนตสามารถแกไขปญหา
การจําลองบนเครื่องคอมพิวเตอรได แตมีประสิทธิภาพลดลงในการแกไขปญหาในสภาพแวดลอม
จริง เนื่องจากความแตกตางของการทดลองในสภาพแวดลอมเสมือนและสภาพแวดลอมจริง แต
อยางไรก็ตาม งานวิจัยครัง้นีแ้สดงใหเหน็วา สามารถใชหลักการการออกแบบหุนยนตแบบอิง
พฤติกรรมและการโปรแกรมพันธุการรวมกันในการแกปญหางาย ๆ ได   
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Abstract 
 

Both Behavior-based Approach and Genetic Programming, an evolutionary 
computation process, are the famous successful approaches in robotics field. This 
work is an intermediate level approach between coding a behavior-based system and 
evolving an overall control system to solve the problems automatically. 

In this work, the behavior-based approach has been adopted in designing 
a dog-like robot, which can perform behaviors such as walking forward, walking 
backward, turning left, turning right and stopping. To manifest the efficiency of this 
robot, finding the way out of the simple maze is assigned as the simple specific task of 
this robot. Genetic programming process is also chosen to find the programs that can 
command the robot out of the maze. The main evolutionary process of this work is 
similar to typical evolution approach. But it is adjusted especially for this work. This 
process is taken in the simulation. In final, the successful programs will be tested in the 
real robot and in the real world. 

In the 4 experiments of different environments, the robot have showed that 
it can solve the problem well in simulation, but its efficiency decreases in the real world 



 ซ

due to differences between simulation runs and real runs. However, this work illustrates 
that combination of behavior-based approach and evolutionary computation concept 
can solve a simple problem. 
 
Key words :   Behavior-based Approach / Genetic Programming / Robot. 
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บทที่ 1 
 
 

บทนํา 
 

 
 

งานวิจัยครั้งนี้เปนการศึกษาเกี่ยวกับระบบการควบคุมหุนยนต 4 ขาขนาดเล็กที่มี
ลักษณะคลายสุนัขซึ่งสามารถเรียนรูที่จะแกปญหาที่กําหนดใหไดดวยตัวเอง โดยขบวนการเรียนรู
ของหุนยนตเปนลักษณะของการลองผิดลองถูกภายใตสภาพการทํางานที่ถูกจําลองขึ้นบนเครื่อง
คอมพิวเตอร  เพื่อใหหุนยนตคนหาโปรแกรมที่เหมาะสมในการแกปญหาที่กําหนดไวได   และนํา
โปรแกรมที่ไดไปใชควบคุมหุนยนตใหสามารถทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพในโลกจริง  

ปญหาที่กําหนดขึ้นสําหรับทดสอบการทํางานของหุนยนตในงานวิจัยครั้งนี้ คือ การ
ใชการโปรแกรมพันธุการเพื่อคนหาโปรแกรมหุนยนตที่ควบคุมการเคลื่อนที่ของหุนยนตใหไปใน
เสนทางที่สามารถถึงเปาหมายตามที่กําหนดไวไดภายในเขาวงกต  

จากการทดลองพบวาระบบสามารถเรียนรูเพื่อแกปญหาที่กําหนดไวไดอยางรวดเร็ว
ในเขาวงกตที่มีสภาพของงานไมซับซอนมาก  และตองใชเวลานานในการเรียนรูที่จะแกปญหาที่มี
ความซับซอนมากขึ้นจึงจะสามารถคนหาโปรแกรมที่เหมาะสมได  และจากการทดลองควบคุม
การเคลื่อนที่ของหุนยนตในโลกจริงพบวาโปรแกรมที่สังเคราะหไดจากขบวนการโปรแกรมพันธุ
การประสบความสําเร็จในการแกปญหาไดในบางครั้ง เนื่องจากความแตกตางขององคประกอบ
บางประการระหวางสภาพแวดลอมที่จําลองขึ้นกับสภาพแวดลอมในโลกจริง  
 
1.1   ความสําคัญและความเปนมาของปญหา 
 

ในปจจุบันมีการนําหุนยนตเขามาใชในโรงงานอุตสาหกรรมเพิ่มมากขึ้น ลักษณะ
ของการควบคุมโปรแกรมหุนยนตนั้น จะเปนลักษณะของโปรแกรมที่มีการออกแบบใหมี
ลักษณะเฉพาะสําหรับการทํางานนั้นไวแลว แตเปาหมายที่แทจริงของการสรางหุนยนตคือ 
เปาหมายในการโปรแกรมหุนยนตใหสามารถทํางานหนึ่ง ๆ ซึ่งสามารถปรับปรุงเปลี่ยนแปลง
ตัวเองไดโดยอัตโนมัติตามสภาพแวดลอมที่มีอยู กลาวคือ ผูโปรแกรมหุนยนตจะบอกแคเพียงสิ่งที่
หุนยนตตองกระทําไมจําเปนตองบอกรายละเอียดทั้งหมดของขั้นตอนการทํางานไวในโปรแกรม



 2

หุนยนต ซึ่งหุนยนตจะตองสามารถแกปญหาตามงานที่ไดรับไดดวยตนเอง วิธีการที่หุนยนตใช
อาจจะแกปญหานั้นไดแตอาจไมดีนัก แตอยางไรก็ตามการที่จะทําใหหุนยนตมีลักษณะการ
ทํางานแบบอัตโนมัตินั้นตัวหุนยนตเองจําเปนตองมีขบวนการเรียนรู อันจะชวยปรับปรุงวิธีการ
แกไขปญหาตางๆใหไดดีข้ึนเรื่อยๆ และสามารถเรียนรูเพื่อที่ใชแกไขปญหาใหมที่เกิดขึ้นโดยที่
กลาวมานั้นจัดเปนเปาหมายสําคัญของงานวิจัยครั้งนี้คือ การพัฒนาวิทยาการทางคอมพิวเตอร
ในดานปญญาประดิษฐกับการควบคุมการทํางานของหุนยนตแบบอัตโนมัติที่อาศัยขบวนการ
เรียนรูของหุนยนต 

แนวคิดที่นํามาใชในงานวิจัยครั้งนี้ประกอบดวย 2 แนวคิด คือ    การโปรแกรม
หุนยนตแบบอิงพฤติกรรม ( Behavior Based Programming) ซึ่งเปนการจําลองธรรมชาติของ
ส่ิงมีชีวิต โดยแบงพฤติกรรมออกเปนหลาย ๆ พฤติกรรมพื้นฐานทํางานรวมกันในลักษณะที่ขนาน
กัน และมีการติดตอซึ่งกันและกัน    ซึ่งแตละพฤติกรรมพื้นฐานจะมีเปาหมายเฉพาะของ
พฤติกรรมพื้นฐานนั้น ๆ โดยที่เปาหมายหลักของพฤติกรรมทั้งหมด   จะเกิดจากการบรรลุ
เปาหมายเฉพาะของพฤติกรรมพื้นฐานเหลานั้นรวมกัน  การโปรแกรมหุนยนตในลักษณะนี้จะมี
การแบงชั้นของความสามารถ (Level of Competence) หรือเรียกวา สถาปตยกรรมแบบเพิ่มพูน 
(Subsumption Architecture) 

และ การโปรแกรมพันธุการ (Genetic Programming) ที่มีลักษณะตามแนวคิดของ
ข้ันตอนวิธีพันธุการ ( Genetic Algorithms ) ซึ่งเปนวิธีการจําลองขบวนการวิวัฒนาการของ
ส่ิงมีชีวิตในธรรมชาติ   และขบวนการทางพันธุกรรมของสายโครโมโซม  โดยโปรแกรมพันธุการจะ
แทนสายโครโมโซมดวยโครงสรางที่มีลักษณะเปนโปรแกรมคอมพิวเตอรที่มีลําดับชั้นของ
กระบวนการที่มีรูปรางและขนาดที่ไมแนนอน ซึ่งจะถูกนํามาใชในการสังเคราะหโปรแกรม
คอมพิวเตอรที่สามารถควบคุมการทํางานของหุนยนตในสภาพแวดลอมที่แตกตางกันได 
 
1.2   ที่มาของการวิจัย 
 

จากการพัฒนาขึ้นอยางมากของศาสตรทางดานปญญาประดิษฐ ซึ่งไดมีการนํามา
ประยุกตใชกับการโปรแกรมหุนยนต เพื่อพัฒนาระบบใหมีลักษณะที่เปนธรรมชาติมากขึ้น 
สามารถตัดสินใจไดดวยตนเอง  และมีความสามารถที่จะเรียนรูการทํางานเพื่อพัฒนา
ประสิทธิภาพใหดีข้ึน จึงไดเกิดแนวคิดใหม ๆ ในการศึกษาและวิจัย ซึ่งการโปรแกรมแบบอิง
พฤติกรรมเปนแนวคิดใหมในการโปรแกรมหุนยนตของ Brooks [1][2] ที่แบงการทํางานออกเปน
สวนยอย ๆ เรียกวา พฤติกรรมพื้นฐาน (Behavior Primitives)   ซึ่งจะทํางานพรอมกันและเปน
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อิสระตอกัน     โดยมีตัวคัดเลือกพฤติกรรม(Behavior Arbitrators) เปนตัวควบคุมการทํางานของ
พฤติกรรมพื้นฐานเหลานั้น ซึ่งแตกตางจากเดิมที่แบงการทํางานออกเปนฟงกชันที่ทํางาน
เรียงลําดับกัน  โดยมีข้ันตอนการทํางานที่เปนไปตามธรรมชาติของการทํางานของสิ่งมีชีวิตมาก
ข้ึน  

ในงานวิจัยครั้งนี้จึงไดสรางหุนยนตที่มีลักษณะคลายสุนัขขึ้นมาเพื่อเปนตนแบบใน
การศึกษาการเรียนรูแบบอิงพฤติกรรม โดยสนใจที่พฤติกรรมการเดิน เนื่องจากลักษณะการเดิน
ของสุนัขเปนตัวอยางการเดินของสัตวส่ีเทาทั่วไป อีกทั้งสุนัขยังพบเห็นไดงาย สามารถศึกษา
พฤติกรรมการเดินเพื่อเปนตัวอยางในงานวิจัยได และในสวนการเรียนรูของหุนยนต งานวิจัยครั้ง
นี้ไดมุงเนนใหหุนยนตสามารถเดินไปยังตําแหนงเปาหมายตามที่กําหนดไวได เนื่องจากการเรียนรู
เพื่อหาเสนทางที่จะไปถึงเปาหมายเปนตัวอยางที่ดีในการเรียนรูเพื่อพัฒนาความสามารถในการ
เดินของหุนยนต และเปนแนวทางในการศึกษาพฤติกรรมอื่น ๆ ตอไปได เชน การเดินขึ้นลงบันได 
เปนตน 

จากธรรมชาติของสิ่งมีชีวิตที่มีวิวัฒนาการที่พัฒนาลักษณะของสายพันธุใหดีข้ึนเปน
ลําดับโดยการคัดเลือกสายพันธุ การโปรแกรมพันธุการเปนวิธีการคนหาคําตอบหรือสายพันธุที่ดี
ที่สุดดวยวิธีการคัดเลือกสายพันธุใหเกิดวิวัฒนาการที่ดีข้ึน ซึ่งเปนการจําลองขบวนวิวัฒนาการ
ของสิ่งมีชีวิตในธรรมชาติ เพื่อใหสามารถพบคําตอบที่ดีที่สุดอยางมีประสิทธิภาพ ในงานวิจัยครั้ง
นี้จึงไดนําการโปรแกรมพันธุการเขามาใชในกระบวนการเรียนรูที่จะแกไขปญหาดวยตัวเองของ
หุนยนต เพื่อทําการสังเคราะหโปรแกรมหุนยนตที่สามารถควบคุมใหหุนยนตเดินไปยังตําแหนง
เปาหมายตามที่กําหนดไวดวยตัวเองไดอยางมีประสิทธภาพ 

  
1.3   วัตถุประสงคของการวิจัย 
 

1. เพื่อศึกษาหลักการโปรแกรมแบบอิงพฤติกรรม สําหรับพัฒนาระบบการ
โปรแกรมหุนยนตใหสามารถใชงานไดสะดวกและมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

2. เพื่อศึกษาขบวนการเรียนรูที่จะแกปญหาที่ถูกกําหนดใหของหุนยนต ดวยวิธีการ
โปรแกรมพันธุการ  

3. เพื่อสงเสริมและพัฒนางานวิจัยดานหุนยนตขนาดเล็กซึ่งมีราคาถูก ที่จะสามารถ
นําไปใชเปนอุปกรณในการทดลองเชิงปฏิบัติ ในงานวิจัยดานปญญาประดิษฐที่เกี่ยวของกับ
หุนยนต 
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4. เพื่อเปนการพัฒนาความรูดานสาขาปญญาประดิษฐใหเปนที่รูจักและใชงานได
อยางกวางขวาง 

5. เพื่อสรางหุนยนตตนแบบขนาดเล็ก ที่สามารถนําไปใชในงานวิจัยอื่นๆไดใน
อนาคต 
 
1.4   ขอบเขตของการวิจัย 
 

1. สรางหุนยนต 4 ขา ซึ่งแตละขามี 3 ขอตอ เพื่อใหมีลักษณะการเดินคลายสุนัข 
โดยใชเซอรโว (Servo motor, Futaba FP-S148)ที่มีมุมในการหมุนอยูในชวง 0-180 องศา 
ควบคุมขอตอทั้งหมด 12 ขอในการเคลื่อนไหว (Effectors) และใชสวิทซสัมผัสเปนหนวยตรวจจับ
การรับรู (Sensors) ของหุนยนต 

2. งานวิจัยครั้งนี้ใชบอรดไมโครคอนโทรลเลอร 68HC11 จํานวน 4 บอรด และ
เครื่องคอมพิวเตอร ทํางานรวมกันในการควบคุมการเคลื่อนที่ของหุนยนต โดยมีการติดตอขอมูล
กันผานทางพอรตขนานของเครื่องคอมพิวเตอร  

3. ออกแบบและสรางโปรแกรมพันธุการ สําหรับการเรียนรูของหุนยนตที่สามารถ
แกไขปญหาที่กําหนดใหไดดวยตนเอง โดยใชการจําลองการทํางานและลักษณะการเคลื่อนที่ของ
หุนยนตจริงบนเครื่องคอมพิวเตอร 

4. ในการวิจัยครั้งนี้มีเขียนโปรแกรมโดยใช   ภาษาปาสคาล และ ภาษาแอสแซมบี้ 
ในการพัฒนาโปรแกรมหุนยนต 

5. ปญหาที่ใชในการทดสอบหุนยนต คือ หุนยนตสามารถเรียนรูที่จะสังเคราะห
โปรแกรมเพื่อจะควบคุมการเคลื่อนที่ของหุนยนตใหสามารถเดินไปสูเปาหมายที่กําหนดไวในเขา
วงกตได 
 
1.5   ขั้นตอนการวิจัย 

 
งานวิจัยนี้สามารถแบงการศึกษาวิจัยออกไดเปนสวนยอยๆ 2 สวน คือ สวน

ออกแบบและจัดสรางหุนยนตสุนัขที่มีการทํางานแบบอิงพฤติกรรม และสวนศึกษาและออกแบบ
ระบบกระบวนการเรียนรูโดยวิธีการโปรแกรมพันธุการ ซึ่งแตละสวนมีการดําเนินการวิจัยดังนี้ 
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1.5.1 สวนออกแบบและจัดสรางหุนยนตสุนัขที่มีการทํางานแบบอิง
พฤติกรรม 

1. ศึกษางานวิจัยตางๆที่เกี่ยวของในเรื่องการสรางหุนยนตขนาดเล็ก 
2. ศึกษางานวิจัยตางๆที่ เกี่ยวของในเรื่องการสรางหุนยนตแบบอิง

พฤติกรรม 
3. ศึกษาทฤษฎีการสรางหุนยนตแบบอิงพฤติกรรม  
4. ออกแบบตัวหุนยนต และพฤติกรรมของหุนยนต ตามหลักการออกแบบ

หุนยนตแบบอิงพฤติกรรม 
5. จัดสรางหุนยนต 
6. จัดสรางพฤติกรรมพื้นฐานของหุนยนต 
7. ทําการทดลองและเก็บผลการทดลอง 
8. วิเคราะหผลการทดลอง 
9. สรุปผลการวิจัยและทําวิทยานิพนธ 
 

1.5.2 สวนศึกษาและออกแบบระบบกระบวนการเรียนรู โดยวิธีการ
โปรแกรมพันธุการ 

1. ศึกษางานวิจัยตาง ๆ ที่เกี่ยวของในเรื่องการโปรแกรมพันธุการ 
2. ศึกษาทฤษฎีของการโปรแกรมพันธุการ 
3. ออกแบบและติดตั้งระบบทั้งหมดที่สอดคลองกับสวนอื่น ๆ 
4. ทําการทดลองและเก็บผลการทดลอง 
5. วิเคราะหผลการทดลอง 
6. สรุปผลการวิจัยและทําวิทยานิพนธ 

 
1.6 ประโยชนที่คาดวาจะไดรับจากการวิจัย 
 

1. ไดรับความรูและความเขาใจในดานการออกแบบหุนยนตแบบอิงพฤติกรรมที่จัด
วาเปนสิ่งใหมในดานปญญาประดิษฐเพิ่มข้ึน 

2. เรียนรูขบวนการเรียนรูในการแกปญหาของหุนยนต ดวยวิธีการโปรแกรมพันธุ
การ 

3. สามารถพัฒนาระบบการโปรแกรมหุนยนตไดมีประสิทธิภาพ 
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4. เปนแนวทางในการพัฒนางานวิจัยดานปญญาประดิษฐ      เพื่อเปนรากฐานใน
การสรางระบบหุนยนตที่สามารถตัดสินใจ และแกปญหาในงานที่ไดรับมอบหมายไดดวยตนเอง 
 
1.7   วิธีการดําเนินงานวิจัย 
 
 ในงานวิจัยครั้งนี้ ไดวางแผนระยะเวลาในการดําเนินงานแตละขั้นตอนของงานวิจัย
ดังแสดงในตารางที่ 1.1 
 
 



ตารางที่ 1.1  ระยะเวลาการดําเนินงานในแตละขั้นตอนของงานวิจัย

 เดือน / 2541 เดือน / 2542
ลําดับ ขั้นตอน มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม มกราคม กุมภาพันธ มีนาคม

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
สวนออกแบบและจัดสรางหุนยนตสุนัขที่มีการทํางานแบบอิงพฤติกรรม

1 ศึกษางานวิจัยตางๆที่เกี่ยวของในเรื่องการสรางหุนยนตขนาดเล็ก
2 ศึกษางานวิจัยตาง ๆ ที่เกี่ยวของในเรื่องการโปรแกรมหุนยนตแบบอิงพฤติกรรม
3 ศีกษาทฤษฎีของการโปรแกรมหุนยนตแบบอิงพฤติกรรม 
4 ออกแบบหุนยนต และพฤติกรรมของหุนยนต ตามหลักอิงพฤติกรรม
5 จัดสรางหุนยนต
6 จัดสรางพฤติกรรมพื้นฐานของหุนยนต
7 ทําการทดลองและเก็บผลการทดลอง
8 วิเคราะหผลการทดลอง
9 สรุปผลการวิจัยและทําวิทยานิพนธ

สวนศึกษาและออกแบบระบบกระบวนการเรียนรูโดยวิธีการโปรแกรมพันธุการ
1 ศึกษางานวิจัยตาง ๆ ที่เกี่ยวของในเรื่องการโปรแกรมพันธุการ
2 ศึกษาทฤษฎีของวิธีการแบบโปรแกรมพันธุการ 
3 ออกแบบและติดตั้งระบบทั้งหมดที่สอดคลองกับสวนอื่น ๆ
4 ทําการทดลองและเก็บผลการทดลอง
5 วิเคราะหผลการทดลอง
6 สรุปผลการวิจัยและทําวิทยานิพนธ



บทที ่2 
 
 

งานวิจยัที่เกี่ยวของ 
 
 
 

บทนี้จะนําเสนองานวิจัยตางๆ ที่เกี่ยวของกับงานวิจัยครั้งนี้ ซึ่งเปนงานวิจัยที่
เกี่ยวกับโครงสรางของระบบควบคุมหุนยนต การออกแบบหุนยนตแบบอิงพฤติกรรม การใชการ
โปรแกรมพันธุการเรียนรูเพื่อแกปญหาในลักษณะตาง ๆ ของหุนยนต และตัวอยางการประยุกตใช
หลักการทางปญญาประดิษฐในการควบคุมการทํางานของหุนยนตหุนยนต โดยจะนําเสนอแยก
ตามหัวขอของงานวิจัยตางๆ และสรุปทายบท 
 
2.1 สถาปตยกรรมของระบบประมวลผลแบบตาง ๆ ที่ใชในการควบคุมหุนยนต 
 

ในป 1987 Brooks [3] ไดเสนอการควบคุมการทํางานตามหลักการของ
สถาปตยกรรมแบบเพิ่มพูน  โดยใชระบบควบคุมที่แบงเปนลําดับชั้น(Layer) ในแตละชั้นของ
ระบบควบคุมนั้นจะตองสรางขึ้นและไดรับการทดสอบการทํางานจนกระทั่งสมบูรณ จากนั้นจึง
สรางระบบควบคุมในชั้นที่เหนือข้ึนไปอีก เพื่อใหสามารถควบคุมงานที่มีความซับซอนมากขึ้นได 
โดยที่จะไมมีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ เกิดขึ้นที่ระบบควบคุมชั้นลางอีก  ซึ่งใชหลักการในการสราง
ระบบควบคุมหุนยนตดังนี้ 

− หุนยนตสามารถแกหลายปญหาพรอม ๆ กันได 
− หุนยนตสามารถแกไขปญหาที่ซับซอนขึ้นได  โดยการเพิ่มระบบควบคุมการ

ทํางานใหกับหุนยนตในลักษณะของการเพิ่มชั้นการควบคุม 
− การแกปญหาตาง ๆ เกิดจากการบรรลุเปาหมายรวมกันของพฤติกรรมยอย ๆ 

โดยไดนํา “Finite State Machine“ มาใชควบคุมแตละพฤติกรรมยอย ๆ  
 

นอกจากนี้ยังไดนําหลักการของสถาปตยกรรมแบบเพิ่มพูนมาใชพัฒนาหุนยนตบน
ระบบประมวลผล 4 แบบดังนี้ 



 9

2.1.1  General Purpose Computer  เปนการจําลองพฤติกรรมหลาย ๆ 
พฤติกรรมทํางานตามหลักสถาปตยกรรมแบบเพิ่มพูน การทํางานของพฤติกรรมทั้งหมดจะเปน
การทํางานบนโปรเซสเซอรเพียงตัวเดียวพฤติกรรมแตละพฤติกรรมจะทํางานและประมวลผลใน
ลักษณะเปนลําดับข้ัน โดยเมื่อโปรแกรมตองการอินพุต  ก็จะหยุดการทํางานและรอจนกวาจะมี
อินพุตเขามาจึงทํางานตอ หรือเลิกการทํางานนั้น เพื่อใหพฤติกรรมอื่นทํางานตอไป  ในระบบ
ประมวลผลแบบนี้ แตละพฤติกรรมมิไดทํางานไปพรอม ๆ กันจริงจึงเกิดปญหาขึ้น  เนื่องจาก
พฤติกรรมระดับบนไมสามารถควบคุมการทํางานของพฤติกรรมระดับลาง เชน ในกรณีที่หุนยนต
กําลังมีพฤติกรรม ”เดินหนา” ไปชนกําแพง   พฤติกรรม”ระวังสิ่งกีดขวาง” ซึ่งอยูระดับบนจะไม
สามารถหยุดการทํางานของพฤติกรรม”เดินหนา” ได   เนื่องจากพฤติกรรม”ระวังสิ่งกีดขวาง” ยัง
ไมทํางาน 

2.1.2 Special Purpose Multi-processor  มีการใชหนวยประมวลผล 24 หนวย
ทํางานรวมกันเปนลักษณะการประมวลผลแบบขนาน เพื่อแกไขปญหาที่เกิดขึ้นในระบบ
ประมวลผลแบบแรก และยังสามารถเพิ่มพฤติกรรมใหมากขึ้นไดอีก โดยหนวยประมวลผลแตละ
หนวยจะติดตอกันผานทางพอรตขนาน   และโดยหนวยประมวลผลแตละหนวยจะมี
หนวยความจําเปนของตัวเอง จะไมมีการใชทรัพยากรใด ๆ รวมกัน  ไมมีหนวยความจําสวนกลาง  
แตละหนวยจะควมคุมพฤติกรรม 6 พฤติกรรม 

2.1.3 Processor-less Logic (PAL) ในระบบนี้จะไมใชหนวยประมวลผลในการ
ควบคุมการทํางาน แตจะใชโครงขายของเกต(Network of Gate) ทั้งหมด 256 ตัวทํางานแทน  
และใชการติดตอ สงผานขอมูลกันผานสายขอมูล 1 บิต เพื่อแสดงพฤติกรรมตาง ๆ 

2.1.4  VLSI Implementation เนื่องจากระบบประมวลผลแบบ Multi-processor 
และ PAL มิไดทํามาเพื่อสนับสนุนการโปรแกรมแบบอิงพฤติกรรมที่ซับซอนของหุนยนต ดังนั้นจึง
ไดสราง VLSI ข้ึนมาเพื่อสนับสนุนการโปรแกรมแบบอิงพฤติกรรมดังกลาวโดยเฉพาะ โดย
ออกแบบใหกินไฟนอย ขนาดเล็ก ระบบควบคุมสามารถใชควบคุมหุนยนตขนาดเล็กไดอีกดวย 
 จากการศึกษาดังกลาวจะเห็นไดวา ในการสรางระบบควบคุมหุนยนตตามหลักการ
ของสถาปตยกรรมแบบเพิ่มพูนที่มีการควบคุมแบบแบงเปนลําดับชั้นของการทํางานนั้น สามารถ
นํามาใชพัฒนาการทํางานของระบบประมวลผลแบบตางๆได ซึ่งในที่นี้ไดแสดงระบบประมวลผล 
4 รูปแบบ คือ General Purpose Computer, Special Purpose Multi-processor, Processor-
less Logic และ VLSI Implementation  ซึ่งระบบประมวลผลแตละแบบจะมีขอดีและขอเสีย
แตกตางกันไป  ข้ึนอยูกับความเหมาะสมของการเลือกนําไปใชงาน 
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2.2 ปญญาที่เกิดจากสิ่งที่ไมมีเหตุผล  

 
ตอมาในป 1991 Brooks [4] ไดทําการศึกษาเกี่ยวกับหลักการปญญาประดิษฐ   ซึ่ง

แสดงใหเห็นวา        การศึกษาปญญาประดิษฐในอดีตที่มีการศึกษาในลักษณะมองจากเบื้องบน
ลงมา (Top Down) และมีแนวคิดวา ”ปญญา (Intelligence) ” เกิดจาก 2 ส่ิงคือ การไตรตรอง
(Thought) และ ความมีเหตุผล(Reason)  โดยที่พยายามศึกษาวา หลักการของปญญานําวิธีการ
ไตรตรองและการหาเหตุผลมาพิจารณารวมกับส่ิงที่รับเขามาในระบบ(Input) และส่ิงที่แสดง
ออกมา(Output) อยางไรบางนั้นไมสามารถทําใหเขาใจปญญาประดิษฐไดอยางแทจริง  โดยให
เหตุผลวา  ปญญาจะเกิดขึ้นไดนั้นจะตองอาศัยวิวัฒนาการและการพัฒนาแบบคอย ๆ เปนคอย ๆ 
ไป    ดังนั้น [4] จึงไดเสนอหลักการศึกษาปญญาประดิษฐแนวใหม ซึ่งเปนการศึกษาในลักษณะ
มองจากเบื้องลางขึ้นไป (Bottom Up) โดยพิจารณาตั้งแตระบบตาง ๆ ทางดานกายภาพ
(Physical system) เชน หุนยนต เปนตน พิจารณาถึงสิ่งแวดลอมในโลกจริง(Real World 
Environment) และชนิดของงาน (Task ) ที่ตองการใหหุนยนตทํา ฯลฯ  และศึกษา
ปญญาประดิษฐแนวใหมนี้ในลักษณะ “ปญญาเชิงชีววิทยา(Biological Intelligence)”  ซึ่งศึกษา
ถึงการทํางานของระบบทางชีววิทยาของสิ่งมีชีวิตตาง ๆ เชน ระบบยอยอาหาร  ระบบกลามเนื้อ  
ระบบประสาท ปฏิกิริยาตอบสนอง ฯลฯ  

หลักการศึกษาปญญาประดิษฐแนวใหมมี 4 หลักการดังนี้ 
1. Situatedness : ตัวกระทําการ(Agent) จะตองมีการรับรู(Perception)ขอมูล

จากโลกจริง(Real World) มิใชโลกที่จําลองขึ้น(Objective World Model) 
2. Embodiment : ตัวกระทําการจะตองทําขึ้นจริงมีรูปราง(Body) มีสวนรับรู

(Sensors) และมีสวนกระทําการ(Actuators) 
3. Intelligence : ระดับปญญาจะพิจารณาจากการตอบสนองที่เหมาะสมตอการ

เปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดลอม 
4. Emergence : ระบบที่มีปญญาจะตองมีสวนประกอบหรือพฤติกรรมที่มี

ปฏิกิริยาตอบสนองตอส่ิงแวดลอมไดทันที 
 จากการศึกษาขางตนแสดงใหเห็นวา การศึกษาหลักการตางๆทางดานชวีวทิยา
จะชวยใหสามารถเขาใจศาสตรทางดานปญญาประดิษฐไดดีข้ึน  โดยมีแนวคิดวาปญญาจะ
สามารถพัฒนาไดตามหลักวิวัฒนาการ  นอกจากนี้ยังมีการเสนอหลักการศึกษาปญญาประดิษฐ
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แนวใหมที่ เนนใหตัวกระทําการจะตองมีตัวตนจริง  สามารถรับรูและตอบสนองตอการ
เปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดลอมไดอยางรวดเร็วและเหมาะสม 
2.3  การประยุกตโปรแกรมพันธุการเพื่อสรางพฤติกรรมพื้นฐานและตัวเลือกพฤติกรรม
สําหรับหุนยนต 
 

Lee, Hallam และ Lund [5] ไดนําเสนอหลักการในการสรางพฤติกรรมพื้นฐาน และ
ตัวเลือกพฤติกรรมของหุนยนตตามหลักการควบคุมการทํางานของหุนยนตแบบอิงพฤติกรรมดวย
ตัวหุนยนตเองในป 1997 โดยใชการโปรแกรมพันธุการควบคุมพฤติกรรมทั้งหมดของหุนยนตแทน
การควบคุมจากผูเขียนโปรแกรม   เพื่อใหการสรางการทํางานของหุนยนตเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพดวยตัวหุนยนตเอง  

หลักการควบคุมการทํางานของหุนยนตแบบอิงพฤติกรรมนั้น ถือวาเปนหลักการที่
ประสบความสําเร็จอยางมากหลักการหนึ่ง  เปนหลักการที่ประกอบดวยการเชื่อมตอกันของ
พฤติกรรม โดยออกแบบพฤติกรรมพื้นฐานกอนจึงออกแบบการจัดการระหวางพฤติกรรมหรือ
ตัวเลือกพฤติกรรม โดยพฤติกรรมพื้นฐานที่ถูกตัวเลือกพฤติกรรมเลือกเทานั้นที่สามารถควบคุม
การการทํางานของหุนยนตได ซึ่งในการวิจัยไดออกแบบพฤติกรรมพื้นฐานของหุนยนตเปน 2 
พฤติกรรมคือ การผลักกลอง (Box-pushing) และการเลื่อนกลองไปดวยขางลําตัว (Box-side-
circling) โดยพฤติกรรมพื้นฐานและตัวเลือกพฤติกรรมนั้นสรางโดยใชโปรแกรมพันธุการ 

โปรแกรมพันธุการที่นํามาประยุกตใชนั้น เปนเหมือนกับหลักการของโปรแกรมพันธุ
การทั่วไปคือ มีส่ิงแวดลอม และเปาหมาย  สําหรับนํามาสรางเปนฟงกชันในการคัดเลือกสายพนัธุ    
แลวนําสายพันธุที่คัดเลือกแลวมาสรางสายพันธุใหมแบบสุม โดยมีขบวนการทางพันธุการคือ การ
กําเนิดใหม, การผสมพันธุ และการกลายพันธุ โดยในระบบพันธุการนี้ออกแบบใหการทํางานเกิด
จากการรับคาจากภายนอกเขามาผานกระบวนการทางตรรกะ แลวนําผลที่ไดไปใชควบคุมการ
ทํางาน ซึ่งสามารถแสดงรูปแบบของระบบไดดังรูปที่ 2.1  ที่แสดงตัวอยางโครงสรางตัวควบคุมซึ่ง
ประกอบดวยสวนที่ควบคุมการทํางานของหุนยนตโดยตรง (Terminal) และสวนที่ควบคุม
กระบวนการทางตรรกะของขอมูลที่รับมา (Non-Terminal)  

 
 
 
 
 

N0 

N2 N1 

N2 N2 T T 

T T T T 

รูปที่ 2.1   ตัวอยางโครงสรางตัวควบคุม 
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โดยที่สวนที่ใชควบคุมกระบวนการทางตรรกะของขอมูลที่รับมานี้สามารถแบงได

เปน 3 แบบ ดังนี้คือ 
1. ตัวควบคุมข้ันตน 
2. ตัวควบคุมการเปรียบเทียบทางตรรกะของสวนที่ควบคุมการทํางานของหุนยนต

โดยตรง 
3. ตัวควบคุมการเปรียบเทียบทางตรรกะของสวนที่ใชควบคุมกระบวนการทาง

ตรรกะของขอมูลอีกที 
 
และมีฟงกชันในการคัดเลือกสายพันธุแยกกันดังนี้ 
− พฤติกรรมพื้นฐาน : การผลักกลอง  

 
          

 
โดยที่  s(t)  คือ คาเฉลี่ยของคาที่ตรวจสอบจากหนวยตรวจจับดานหนาตัวหุนยนต 

             v(t)  คือ คาความเร็วในการเดินหนาของหุนยนต 
              w(t) คือ คาความแตกตางของความเร็วระหวางมอเตอร 2 ตัวในแตละ t  
 

−   พฤติกรรมพื้นฐาน : การเลื่อนกลองไปดวยขางลําตัว 
 
 
 

โดยที่ s(t) คือ  คาที่ตรวจสอบไดจากหนวยตรวจจับของตัวหุนยนต 
  k     คือ คาระยะหางระหวางตัวหุนยนต และกลองในหนวยและพิสัยของ

หนวยตรวจจบั  
  v(t) คือ คาความเร็วในการเดินหนาของหุนยนต 
 

− ตัวเลือกพฤติกรรม 
 

t = 1 
ƒ (C) =  Σ α * (1 - s(t)) +β *(1 – v(t)) + γ * w(t) 

T 

t = 1 
ƒ (C) =  Σ α * abs(s(t) – k) +β *(1 – v(t)) 

T 

t = 1 
ƒ (C) =  Σ Db,l(t)    

T 
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โดยที่ Db,l(t) คือ ระยะหางระหวางกลองกับแสงไฟที่ใชเปนเปาหมาย 
 
ในการทดลองเปนการทดลองสรางพฤติกรรมหุนยนตเพื่อใหหุนยนตสามารถเลื่อน

กลองไปยังตําแหนงที่ตองการ โดยอาศัยแสงไฟแสดงตําแหนงที่ตองการได หุนยนตที่ใชเปน
หุนยนต Khepera [6] มี 2 ลอ ซึ่งขับเคลื่อนโดยมอเตอรกระแสตรง และมีหนวยรับรูดวยแสงอิน
ฟาเรดทั้งหมด 8 ตัว ดานหนา 6 ตัวและดานหลัง 2 ตัว ทําการทดลองโดยจําลองการทํางานของ
หุนยนตเพื่อทดสอบการสรางและเลือกพฤติกรรมหุนยนต จนสามารถทํางานได แลวจึงนํามา
ทดลองการทํางานจริงกับหุนยนต   

เนื่องจากตองการใหผลที่ไดมีความเชื่อถือไดในหลายสภาวะ จึงไดทําการทดลอง
หลายรูปแบบหลายครั้ง จนกระทั่งไดผลการทดลองที่ดีที่สุด แลวจึงนําไปใชในควบคุมหุนยนตใน
สภาวะแวดลอมจริงซึ่งสามารถทํางานไดดี จึงสามารถสรุปไดวาการใชหลักการวิวัฒนาการมา
สรางระบบควบคุมหุนยนตโดยการจําลองการทํางานใหไดผลดี แลวจึงนํามาทดลองในหุนยนต
จริงนั้นประสบความสําเร็จ 

 
2.4 การเรียนรูของหุนยนตแบบทันทีในสภาวะแวดลอมจริง 
 

ในป 1996  Yamaguchi, Masubuchi, Fujihara และ Yachida  [7]  ไดตระหนักถึง
การเรียนรูของหุนยนตในสภาวะแวดลอมจริง วาจะตองมีทั้งความสามารถในการปรับเปลี่ยนตัว
ตามความเปลี่ยนแปลงของสถานการณที่อาจเปนไปได และวิธีการเรียนรูที่จะทําใหสามารถใช
ระยะเวลาในการเรียนรูนอย จึงไดเสนอการเรียนรูของหุนยนตแบบทันทีในสภาวะแวดลอมจริง 
โดยใชวิธีการเรียนรูแบบประกอบ (Exploitation-Oriented Reinforcement Learning Method) 
ซึ่งอาศัยระยะเวลาในการเรียนรูนอย และใชวิธีการแบงลําดับข้ันรางวัล (Automated Sub-
Rewards Generation Method)  

เนื่องจากจุดประสงคของการวิจัยทางดานหุนยนตและปญญาประดิษฐคือ การทํา
ใหหุนยนตสามารถเรียนรูที่จะแสดงพฤติกรรมตาง ๆ ไดในสภาวะแวดลอมจริง แตการทดลองใน
สภาวะแวดลอมจริงนั้นใชเวลาในการทดลองมาก สมัยกอนจึงนิยมทดลองการวิจัยดานนี้โดย
สรางสภาวะแวดลอมจําลองขึ้นในคอมพิวเตอร หรือเรียกวา ส่ิงแวดลอมเสมือน (Virtual 
Environment) แตผลที่ไดอาจไมดีเทาที่ควร เนื่องจากในความเปนจริงมีหลายสิ่งหลายอยางที่
ผูวิจัยอาจคาดไมถึง ทําใหเกิดขอผิดพลาดขึ้นได ซึ่งสามารถแกไขปญหานี้ไดโดยการทําการ
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ทดลองในสภาวะแวดลอมเสมือนกอน แลวจึงนําผลที่ไดไปเปนจุดเริ่มตนในการทดลองในสภาวะ
แวดลอมจริง โดยในการวิจัยนี้ไดนําเสนอการเรียนรูของหุนยนตในสภาวะแวดลอมจริง ซึ่งให
หุนยนตเรียนรูการแสดงพฤติกรรมกอนดวยวิธีการเรียนรูแบบประกอบ (Exploitation Oriented 
Reinforcement Learning Method) หลังจากนั้นจึงเพิ่มความเร็วของกระบวนการเรียนรูดวย
วิธีการแบงลําดับข้ันรางวัลโดยการจําลอง แลวจึงนํามาทําการทดลองในสภาวะแวดลอมจริง 

การเรียนรูแบบประกอบ เปนวิธีการเรียนรูประเภทหนึ่ง ซึ่งมีการนําเอาความรูที่ได
เคยเรียนรูมาใช จึงเปนการเรียนรูที่ดี มั่นคง สามารถเรียนรูตอไปไดอีกมาก และยังใชคาใชจายใน
การเรียนรูนอยกวาอีกประเภท ซึ่งเปนการเรียนรูแบบสํารวจไปเรื่อย ๆ (Exploration-Oriented 
Reinforcement Learning Method) ดวย 

สวนวิธีการแบงลําดับข้ันรางวัลนั้น เปนวิธีการเรียนรูที่แบงเปาหมายของการเรียนรู
ออกเปนสวนยอย ๆ หลายสวน และมีการใหรางวัลตามลําดับข้ันความสําเร็จนี้ 

ไดมีการเปรียบเทียบระหวางงานวิจัยกอน ๆ และแนวคิดที่นําเสนอนี้ ในดานปญหา
ที่เกิดขึ้นตาง ๆ กัน ซึ่งสามารถแจกแจงปญหาและผลการเปรียบเทียบไดดังนี้  

− ปญหาดานคาใชจายที่ตองสูญเสียในการเรียนรู 
เนื่องจากแนวคิดที่ไดนําเสนอใชขบวนการเรียนรูแบบประกอบ ซึ่งเสียคาใชจายใน

การเรียนรูนอยกวา เพราะเปนเรียนรูที่นําความรูที่ไดเคยไดรับมาใชรวมดวย  จึงทําใหสามารถ
เรียนรูดวยการลองผิดลองถูกนอยกวาการเรียนรูแบบสํารวจจากโลกจริงไปเรื่อย ๆ  

− ปญหาดานความเร็วในการเรียนรูของขบวนการเรียนรู 
ในการเรียนรูของหุนยนตจริงนั้น ตองใชเวลาในการทดลองมาก ดังนั้นจึงจําเปนที่

จะตองใหความสนใจในดานความเร็วการเรียนรูของหุนยนต ซึ่งการเรียนรูแบบกอนมานั้นไม
สามารถแกปญหาในดานนี้ได แตแนวคิดนี้มีการชวยหุนยนตในสวนของการเรียนรู โดยที่มีการ
กําหนดทิศทางการเรียนรูดวยการใหรางวัล ซึ่งจะใหรางวัลตามลําดับข้ันของความสําเร็จ จึงทําให
สามารถเรียนรูไดอยางเร็วขึ้น 

− ปญหาดานความเปนไปไดในการทดลองการเรียนรูในสภาวะแวดลอมจริง 
ในกรณีการทดลองโดยการจําลองการทํางานในสภาวะแวดลอมเสมือนนี้ จะมีตัว

แปรดานเวลาที่คงที่ แตในการทดลองในสภาวะแวดลอมจริงตองใชเวลานาน ดังนั้นในการทดลอง
การเรียนรูในสภาวะแวดลอมจริงเปนการเรียนรูแบบตอเนื่อง จึงเสนอใหสามารถเรียนรูที่จะทํา
พฤติกรรมใหงานสําเร็จลุลวง พรอมทั้งเรียนรูที่จะไมทําพฤติกรรมที่ไมดีตอการทํางานดวย 
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ในการทดลองงานวิจัยนี้ไดออกแบบการทดลองเปนการผลักลูกบอลของหุนยนตซึ่ง
เคลื่อนที่ดวยมอเตอรกระแสตรง และรับรูส่ิงตาง ๆ ภายนอกไดจากกลอง ใหลูกบอลไปหาแสง
สวาง โดยทําการทดลองในสภาวะแวดลอมเสมือนกอน แลวจึงนําไปใชในการทดลองในสภาวะ 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
แวดลอมจริง ซึ่งจากการทดลองสามารถนําไปใชในสภาวะแวดลอมจริงได  และสามารถแสดง
ภาพรวมของระบบควบคุมหุนยนตไดดังรูป 2.2  ที่แสดงใหเห็นวาระบบควบคุมหุนยนต
ประกอบดวยสวนหุนยนตในโลกจริง , สวนโลกเสมือน , สวนการติดตอขอมูล และสวนการเรียนรู 
  
2.5 การทํางานรวมกันของหุนยนตที่ควบคุมดวยการโปรแกรมแบบอิงพฤติกรรม 
 

ในป 1994  Wang, Nakano  และ Matsukawa [8] ไดเสนอแนวคิดการควบคุมการ
ทํางานรวมกันของหุนยนตหลายตัว ในการทํางานที่ตองอาศัยความรวมมือกัน เชน การขนยาย
วัตถุ เปนตน ซึ่งเรียกวา   ระบบหุนยนตหลายตัวที่ควบคุมดวยการโปรแกรมแบบอิงพฤติกรรม
ดวยตัวกํากับการทํางานในการเคลื่อนยายวัตถุ ( Behavior-Based Multiple Robot  System 

Robot 

Robot System 

Interface 

Reinforcement Learning 

Behavior  
Rule Set Propagating Behaviors Behavior  

Rule Set 

Learning 
System 

Virtual Agent 

Virtual System 

Vitrual Environment 
Simulator 

Sensory 
Input 

Action 
Command 

Real Environment 
Real World 

รูปที่ 2.2  ภาพรวมของระบบควบคุมหุนยนต 
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with Host  for Object  Manipulation : BeRoSH ) ดังแสดงในรูปที่  2.3 ประกอบดวยสวน
สําคัญ  2  สวน คือ  

1. ตัวกํากับการทํางาน (Host) ซึ่งทําหนาที่เปนสิ่งแวดลอมเสมือน ( Visual  
Environment )ใหกับหุนยนต คือสังเกตการทํางานของหุนยนตทุกตัว, ตําแหนงวัตถุที่เปนเปา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมาย  ,พิจารณาการถึงเปาหมายของหุนยนตแตละตัว  และสงสัญญาณขอมูลใหกับหุนยนตทุก
ตัวเพื่อใชเปนขอมูลในการตัดสินใจแสดงพฤติกรรม   

2. หุนยนต ( Robot ) เคลื่อนที่ดวยลอ  ซึ่งถูกควบคุมการทํางานดวยการโปรแกรม
แบบอิงพฤติกรรม โดยมีแขน 1 แขนสําหรับใชในการเคลื่อนยายวัตถุ  ดังนั้นหุนยนตสามารถ
กระทํากับวัตถุในทิศทางเดียว ซึ่งเรียกวา ทิศทางความสามารถ ( ability  direction ) โดยการ
ทํางานรวมกันของหุนยนตจะยึดหลักใหหุนยนตทุกตัวแสดงการกระทําในทิศทางความสามารถ
ของตนเองออกมา  และจะไมแสดงทิศทางความสามารถที่ขัดแยงกับหุนยนตตัวอื่น    

หุนยนตแตละตัวถูกควบคุมดวยการโปรแกรมแบบอิงพฤติกรรมที่มีการขยาย
สถาปตยกรรมแบบเพิ่มพูน ( Extended  subsumption  architecture )  คือมีสัญญาณที่ไดรับ
จากสวนของตัวกํากับการทํางานมาเปนขอมูลในการเลือกพฤติกรรม  เพิ่มจากสัญญาณที่ไดรับ
จากหนวยตรวจจับ (sensor) ที่มีอยูในสถาปตยกรรมแบบเพิ่มพูนแบบเดิม   ซึ่งสถาปตยกรรม
แบบเพิ่มพูนระดับชั้นของพฤติกรรมสําหรับการเคลื่อนยายวัตถุของหุนยนตดังแสดงในรูปที่  2.4  
ประกอบดวย 

 

รูปที่ 2.3   ระบบหุนยนตหลายตัวที่ควบคมุดวยการโปรแกรมแบบอิงพฤติกรรม
ดวยตัวกาํกับการทาํงานในการเคลื่อนยายวัตถ ุ
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- พฤติกรรมสัมผัสวัตถุ ( Touch  Object )  คือการยืดแขนของหุนยนตสัมผัสกับ
วัตถุในตําแหนงที่ถูกตอง  

- พฤติกรรมรักษาสัมผัส ( Keep  Touching ) คือการรักษาการสัมผัสกับวัตถุและ
การรักษาการใชแรงสัมผัสนอยสุด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

- พฤติกรรมผลักและดึงวัตถุ ( Push and Pull Object ) คือการออกแรงผลักหรือ
ดันวัตุที่ตําแหนงสัมผัสตามทิศทางความสามารถ 

การติดตอส่ือสารกันระหวางตัวกํากับการทํางานกับหุนยนต  มีลักษณะเปนการ
ติดตอส่ือสารทางเดียว คือจากตัวกํากับการทํางานไปยังหุนยนตเทานั้น  และมีลักษณะการสง
ขอมูลแบบกระจายไปยังหุนยนตทุกตัว ( broadcast  style)  ซึ่งขอมูลที่สงออกไปจากตัวกํากับ
การทํางานประกอบดวยจุดหมาย , จุดหมายยอย ,สถานะของหุนยนต และสถานะของวัตถุ
เปาหมาย ซึ่งเปนขอมูลที่ไดการมองระบบทั้งหมด   

การทดลองใชวิธีการจําลองสถานการณ ( Simulation ) เพื่อพิสูจนแนวคิดดังกลาว 
ซึ่งทดลองบนเครื่อง Sun กําหนดพื้นที่สนามในการทดลองขนาด 2 x 2 เมตร ,วัตถุเปนรูปหลาย
เหลี่ยมหนัก 5 กิโลกรัม  มีความเฉื่อยในการหมุนที่จุดศูนยกลางมวล  0.108 [Kgm2], หุนยนต
เคลื่อนที่ดวยลอหนัก 1.5 กิโลกรัม  มีความเฉื่อยในการหมุนที่จุดศูนยกลางมวล  0.0065 [Kgm2]  
จากการทดลองแสดงใหเห็นวาหุนยนตหลายตัวสามารถชวยกันเคลื่อนยายวัตถุที่เปนเปาหมาย
ได โดยการแสดงการกระทําในทิศทางความสามารถของตนเอง  ซึ่งจะมีหุนยนตบางตัวแสดง
พฤติกรรมดึงและหุนยนตบางตัวแสดงพฤติกรรมการผลลัก  เพื่อใหวัตถุเคลื่อนที่ไปได  ซึง่แสดงให
เห็นวาในการทํางานรวมกันของหุนยนตหลายตัว หุนยนตแตละตัวมีการทํางานที่เปนอิสระตอกัน 
และการทํางานที่เปนอิสระตอกันนี้มีผลทําใหการทํางานที่เปนเปาหมายรวมกันสําเร็จ      

 

Push and Pull Object 

Keep Touching 

Touch Object 
Communication 

Sensors 

S 

S 
Output 

Mainipulating Object Level 4 

Level 3 
Keep Touching 

รูปที่ 2.4  ลําดับชั้นพฤติกรรมสําหรับการเคลื่อนยายวัตถุของหุนยนต 
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และตอมาในป 1996   Ahmadabadi  และ  Eiji [9] ไดเสนอวิธีแกปญหาการทํางาน
รวมกันของหุนยนตที่ควบคุมดวยการโปรแกรมแบบอิงพฤติกรรมเพื่อยกหรือลดระดับวัตถุที่ไม
ทราบขนาด , มวล และจุดศูนยกลางมวล  โดยหุนยนตแตละตัวมีการทํางานที่เปนอิสระตอกัน มี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถานะที่เทาเทียมกันไมมีผูนํา ,ไมมีผูตาม  แตละตัวมีโครงสรางสถาปตยกรรมแบบเพิ่มพูนที่ใช
ในการทํางานดังรูป 2.5  ซึ่งมีการทํางานในแตละระดับชั้นดังนี้ 

Maintain contact          : รักษาจุดสัมผัสระหวางแขนของหุนยนตกบั
วัตถุใหอยูในสถาวะสมดุล  

Accelerate                      : เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่วัตถุ 
Don't go fast                   : ควบคุมความเร็วภายในขอบเขตที่กําหนด 
Reduce object angle     : รักษาคามุมของวัตถุภายในขอบเขตที่กําหนด 
Stop at goal                   : หยุดการเคลื่อนที่วัตถุ 
 

นอกจากนี้หุนยนตแตละตัวมีระบบตรวจวัดคามุมเอียงของวัตถุที่จุดสัมผัสและทํา
การแจงตําแหนงที่สัมผัสใหหุนยนตตัวอื่น ๆ ไดทราบ  เพื่อนําไปพิจารณาสถานะของตัวเองวาอยู
ระดับตํ่ากวาหรือสูงกวาหุนยนตตัวอื่น   เมื่อคามุมเอียงของวัตถุมีคามากกวาขอบเขตที่กําหนด 
หุนยนตที่มีจุดสัมผัสที่ตํ่าสุดหรือสูงสุด (เมื่อทําการยกวัตถุหรือลดวัตถุลงตามลําดับ) จะเคลื่อนที่
ข้ึนหรือลงอยางเร็วในขณะที่หุนยนตตัวอื่นเคลื่อนที่ชาลงหรือหยุดการเคลื่อนที่ ซึ่งเปนการลดคา
มุมเอียงใหนอยลง  

Stop at goal 

Reduce object angle 

Don't go fast 

Accelerate 

Maintain contact 

Touch sensor 
Position info 

Object angle info 

Force 

Velocity info 
S 

S 

S 

Change in motor 

รูปที่ 2.5  โครงสรางที่ใชควบคุมการทาํงานของหุนยนตยกและลดระดับวัตถุแตละตัว 
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เพื่อแสดงการทํางานตามวิธีการนี้จึงไดจําลองการทํางานรวมกันของหุนยนต 3 ตัว
ในการยกวัตถุที่มีขนาด 0.5 m  x 0.3 m x 0.2 m  โดยกําหนดใหหุนยนตแตละตัวมีเปาหมายยก
วัตถุสูง 0.09 m , คามุมเอียงของวัตถุสูงสุด 2.3 องศา , ความเร็วสูงสุดในการเคลื่อนที่ 0.01 m/s  
และไมมีการหมุนกลับของมอเตอรในการเคลื่อนที่  ซึ่งการทดลองใชวัตถุที่มีน้ําหนัก 2 และ 8 
กิโลกรัม โดยแบงการจําลองการทํางาน 2 ลักษณะคือ กําหนดใหจุดศูนยรวมมวลอยูตรงกลาง  
 
 
 
 
 
 
และอยูในตําแหนงอื่น  ผลที่ไดจากการจําลองแสดงใหเห็นถึงการทํางานรวมกันของหุนยนต ซึ่งมี
บางชวงเวลาที่สลับกันอยูในตําแหนงต่ําสุด  และหุนยนตทุกตัวสามารถทํางานไดตามเปาหมายที่
กําหนด หลังจากนั้นนําวิธีการนี้ทดสอบกับหุนยนตจริงที่สรางเตรียมไว 

หุนยนตที่ใชในการทดสอบการยกวัตถุประกอบหุนยนต 3 ตัวซึ่งมีชื่อดังนี้ Ichiro , 
Jiro และ Saburo ซึ่งแตละตัวมีน้ําหนัก 2.7 กิโลกรัม ใช T801 ในการติดตอขอมูลและใชวิธีการ
กระจายขอมูลไปยังหุนยนตทุกตัว  ในการทดลองกําหนดใหหุนยนตยกวัตถุที่มีลักษณะคลาย
หนังสือ 2 ชิ้นพรอมกัน ซึ่งมีน้ําหนัก 2.3 กิโลกรัม ดังรูป  2.6  จากผลการทดลองหุนยนตทั้ง 3 ตัว
สามารถทํางานไดสําเร็จโดยยกวัตถุไดสูง 7 เซนติเมตรและมีขอบเขตคามุมเอียงวัตถุอยูระหวาง -
4 ถึง 4 องศา   เพื่อศึกษาการทํางานในสภาวะสิ่งแวดลอมอ่ืน ๆ จึงกําหนดใหหุนยนตทํางาน
รวมกันในการลดระดับวัตถุลง โดยในตอนเริ่มตนกําหนดใหหุนยนต Saburo ทํางานชากวาตัวอื่น
เปนเวลา 1.5 วินาที ซึ่งการทดลองแสดงใหเห็นการของหุนยนตทั้งสามโดยหุนยนต Ichiro และ 
Jiro จะเคลื่อนที่ลงเรื่อย ๆ จนกระทั้งคามุมเอียงของวัตถุมีคาเทากับคาสูงสุดที่กําหนด หุนยนตทั้ง
สองจะหยุดการทํางานเพื่อรอหุนยนต Saburo ทํางานจนกระทั่งคามุมอยูในคาที่กําหนด  หุนยนต
ทั้งสองจึงจะเริ่มทํางานอีกครั้ง 

จากการทดลองศึกษาดวยวิธีการจําลองและการใชหุนยนตจริง  แสดงใหเห็นถึง
ความแตกตางในการทํางานรวมกันของหุนยนต เนื่องจากในสภาพสิ่งแวดลอมจริงอาจจะเกิด
ส่ิงรบกวนอื่น ๆ ข้ึนได ซึ่งในการจําลองการทํางานไมสามารถคาดเดาหรือทํานายได  และเปนสิ่งที่
ยากที่จะทําไดเหมือนสิ่งแวดลอมจริง จึงตองยอมรับความผิดพลาดที่เกิดขึ้นการจําลองและการ
ทํางานจริง ซึ่งเปนสิ่งที่หลีกเลี่ยงไมได 

รูปที่ 2.6  ภาพตอเนื่องของหุนยนตทั้ง 3 ตัวที่ชวยกนั 
ยกวัตถ ุ2 ชิ้นที่มีน้าํหนกัรวมกัน 2.3 กิโลกรัม 
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2.6 การเรียนรูเพื่อการจัดวางพฤติกรรมอยางเหมาะสม 
 

ป 1990  Maes และ  Brooks [10] ไดศึกษาการควบคุมหุนยนตโดยการใช
อัลกอริธึมทางดานพฤติกรรมพื้นฐานในการเรียนรูจากผลสะทอนกลับดานบวก (Positive 
Feedback) และผลสะทอนกลับดานลบ(Negative Feedback) เพื่อหาวาเมื่อใดพฤติกรรมของ
หุนยนตจะมีการกระทาํเกิดขึ้น  ในการศึกษาจะอางอิงพฤตกิรรมที่มีความสัมพันธกับคาผล
สะทอนกลับดานบวก  และ คาความนาเชือ่ถือ ซึ่งวัดจากโอกาสความนาจะเปนที่มากที่สุดในการ
รับคาผลสะทอนกลับที่เปนบวก  และ คาที่นอยที่สุดในการรับคาผลสะทอนกลับที่เปนลบ  โดย
การวิจยัในครัง้นี้ไดทดลองกบัหุนยนตที่มีลักษณะ 6 ขาเพื่อใหหุนยนตเกิดการเรียนรูวาแตละขา
ควรที่จะวางตัวในลักษณะใดเพื่อใหเคลื่อนตัวไปขางหนาได   

ในการทําการวิจัยครั้งนี้เปนการทดลองเพือ่ใหหุนยนตสามารถเรยีนรูการเดินไดโดย
ผานทางการทดลองจริง  ซึ่งจะเปนขอแตกตางกับการทดลองของการวิจัยอืน่ๆ  นอกจากนี้
พฤติกรรมตางๆของหุนยนตจะเกิดการเรียนรูข้ึนเมื่อพฤตกิรรมตัวนั้นถูกกระทําโดยที่จะไมมกีาร
รวมกันของพฤติกรรมทั้งหมด  แตจะทําการกระจายใหพฤติกรรมแตละตัวเปนอิสระตอกนั  
อัลกอริธึมจะทํางานโดยหาเงื่อนไขที่ไดรับคาผลสะทอนกลับที่เปนบวกมากที่สุดและคาผลสะทอน
กลับที่เปนลบนอยที่สุดมา  นอกจากนีย้ังทําการวัดคาเพื่อหาพฤตกิรรมที่มีความสมัพันธกับคาผล
สะทอนกลับดานบวกอีกดวย  ในทายสุดอัลกอริธึมจะสามารถคัดเลือกพฤติกรรมจากกลุม
พฤติกรรมทีก่าํหนดขึ้นมาแลวนาํไปใชในการทาํงานจรงิไดโดยผานตวัวัดคา (Sensor) และตัว
กระทํา (Actuators) ที่มีอยูซึ่งคาผลสะทอนกลบัที่ไดจะเกิดจากการนําพฤติกรรมแตละตัวมาทาํ
การทดลองโดยใหแตละพฤติกรรมทํางาน 

ในขณะทีน่ําพฤติกรรมมาทดลองกับหุนยนตเพื่อใหเกิดการเรียนรูนั้นจะทําใหเกิด
การเปลี่ยนแปลงตอเงื่อนไขที่กําหนดใหเร่ิมตนตอพฤติกรรมทุกๆตัว  โดยเงื่อนไขที่พฤตกิรรมที่
สามารถทํางานไดนั้นจะตองประกอบไปดวยเงื่อนไข 2 เงื่อนไขไดแก 

1. พฤตกิรรมนัน้จะตองมีความสัมพนัธกับคาผลสะทอนกลับดานบวกมากใน
ขณะที่แตละพฤติกรรมทํางาน  และจะตองมีความสมัพันธกับคาผลสะทอนกลับดานนอยมาก
ดวยเชนกัน 

2. พฤติกรรมจะมีความนาเชื่อถือ  กลาวคือพฤติกรรมนั้นๆจะตองไดรับคาผล
สะทอนกลับทีต่รงกันกับการกระทําของแตละพฤติกรรม 
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อัลกอริธึมที่สรางขึ้นมานี้จะสามารถนํามาใชในหุนยนตทีม่ีอยูจริงไดภายใตสภาวะที่
ไมมีการบังคับใดๆ  โดยจะมลัีกษณะเปนดังนี ้

1. อัลกอริธึมนี้สามารถที่จะแกปญหาในเรื่องของสิ่งรบกวน (Noise) ได 
2. อัลกอริธึมตองใชเวลาในการคํานวณที่ไมนานเกินไปและสามารถตอบสนองได

ทันเวลา (Real -time) 
3. อัลกอริธึมสามารถทีจ่ะปรบัตัวเองไดเมื่อส่ิงแวดลอมหรือสภาวะเปลี่ยนแปลงไป 
ขอสันนิษฐานเบื้องตนสาํหรบัพฤติกรรมทกุๆตัวคือจะตองมีเงื่อนไขเริ่มตนของคา

ความนาจะเปนของคาสะทอนกลับดานบวกและผลสะทอนกลบัดานลบอยางนอย 1 เงื่อนไข  
โดยจะกาํหนดใหอยูในของเขตของคา [0,1]  และคาสะทอนกลบัตองสงคาไดทนัทีโดยไมมีการทํา
เปนลําดับดวย 

ในดานรายละเอียดของอัลกอริธึมนั้นเมื่อมจีํานวนพฤติกรรมทั้งสิน้ n พฤติกรรมและ
คาเงื่อนไขเริ่มตน m คานัน้จะมีพืน้ที่ในการกระทําการทัง้สิ้น n * 3m ตัว  ดังนัน้พฤติกรรมแตละตัว
จะมีสภาวะไดทั้งสิน้ 3 อยางคือ เปด (On), ปด (Off) และ ไมสนใจ (Don’t care)  พฤติกรรมแต
ละตัวจะเริ่มจากเงื่อนไขเริ่มตนที่มีคานอยกอนโดยจะมีเงื่อนไขที่สามารถทําใหพฤติกรรมทํางาน
ไดเทานัน้ที่ม ี  

ในสถานการณหรือส่ิงแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงไปนั้น  พฤติกรรมทีไ่ดรับการเรียนรู
แลวจะไดรับคาผลสะทอนกลับมา  จากเงื่อนไขเบือ้งตนของพฤติกรรมที่ไดกลาวมาคือการที่
พฤตกิรรมแตละตัวจะตองมคีวามนาเชื่อถอื  ดังนัน้พฤติกรรมที่ไดรับการเรียนรูแลวนี้จะยังไมมี
ความนาเชื่อถอืจนกระทั่งไดทดลองกับสถานการณหลายตัวกอน  จากสาเหตนุี้จงึทาํใหชุดของ
เงื่อนไขตางๆถกูเปลี่ยนแปลงอยูเสมอ  เมื่อสภาพแวดลอมถูกเปลีย่นไปซึ่งจะเปนผลใหคาสะทอน
กลับเปลี่ยนดวยนัน้  พฤตกิรรมแตละตัวจะเริ่มมีการเรียนรูใหมโดยเริม่จากที่มีอยูในตารางที่เก็บ
ไว  การเรยีนรูนี้จะสงผลใหพฤตกิรรมบางสวนลืมส่ิงที่เคยไดเรียนรูมาแลวทาํการเรียนรูใหมอีก
คร้ังเพื่อที่จะใหไดคาที่มีความสัมพันธกับคาผลสะทอนกลับได  จากการกระทําดังกลาวนี้จึง
สามารถกลาวไดวาเมื่อส่ิงแวดลอมหรือสถานการณเปลี่ยนแปลงไป  พฤติกรรมแตละตัวก็ยังคง
สามารถที่จะปรับตัวใหเขากับการเปลีย่นแปลงนัน้ได 

จากผลการทดลองดังกลาวโดยใชอัลกอริธึมที่สรางขึ้นมานี้สงผลใหหุนยนตสามารถ
ที่จะเรียนรูการเดินไปขางหนาไดโดยจะมลัีกษณะการเดินแบบ “ไทรพอด เกท (Tripod gait)” 
กลาวคือในชวงเวลาใดจะมขีาของหุนสัมผัสพื้นอยู 3 ขา  ไดแกขากลางของขางหนึง่และขาหนา
กับขาหลงัของอีกขางหนึง่  ซึ่งการเคลื่อนที่ลักษณะดังกลาวจะเปนพืน้ฐานของการเคลื่อนที่ของ
หุนยนตใหสามารถเดินหนาได 
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2.7 แนวทางใหมสาํหรับงานดานหุนยนต 

 
Brooks [11] ไดศึกษาถึงการทาํงานของหุนยนตโดยใชความรูดานใหมที่แตกตาง

จากเดิมเพื่อใหหุนยนตนัน้สามารถทํางานไดในหลายสถานการณรวมไปถึงการทีท่ําใหหุนยนต
สามารถนําไปใชในการทํางานตางๆที่แตกตางกนัได  หุนยนตไดเร่ิมเขามามีบทบาทสาํคัญใน
การศึกษาดานปญญาประดิษฐอยางสูง  โดยในหองทดลองและปฏิบัติการหลายแหงไดเร่ิมนาํเอา
หุนยนตเขามาทดลองเพื่อใหสามารถเลยีนแบบพฤติกรรมและการทาํงานของของมนษุยไดคลาย
จริง  ตอจากนัน้หองปฏิบัติการหลายแหงก็ไดเร่ิมนําเอาหุนยนตเขามาศึกษาในดาน
ปญญาประดิษฐมากขึ้นจนอาจกลาวไดวาการศึกษาดานหุนยนตก็คือการศึกษาดาน
ปญญาประดิษฐนัน่เอง   

ในอดีตการควบคุมหุนยนตตางๆใหเคลื่อนที่ไปยังตาํแหนงตางๆเปนการโปรแกรมลง
สูหุนยนตโดยตรง  ดังนัน้การเคลื่อนที่ไปยงัตําแหนงตางๆจะถกูกําหนดไวต้ังแตตอนที่เขียน
โปรแกรมไวแตตน  เสนทางตางๆหรือแนวการเคลื่อนทีข่องหุนจะตายตัวโดยไมมกีารเปลี่ยนแปลง
แตอยางใด  ทั้งนี้เพราะโปรแกรมที่ใสลงไปยังตัวหุน  ดังนัน้การนําเอาหุนยนตเขาไปมีสวนในการ
ทํางานนัน้จะตองมีการกาํหนดเสนทางที่ตายตัวและแนนอน  เมื่อมกีารเปลี่ยนแปลงเสนทางการ
เดินของหุนก็จะตองเปลี่ยนแปลงคาตางๆในโปรแกรมที่จะนําไปโปรแกรมใหหุนยนตดวย  ในเวลา
ตอมาไดเร่ิมนาํเอาอุปกรณภายนอกเขามาชวยในการควบคุมเสนทางการเดินของหุนยนต  เชน
การนาํเอาหุนยนตเขามาชวยในการทํางานของโรงงานอุตสาหกรรม  แตเสนทางการเดนิของ
หุนยนตกย็ังคงขึ้นอยูกับการควบคุมของผูใชหุนยนตนั้นๆอยู  โดยยงัไมมีการนําเอา
ปญญาประดิษฐเขามาชวยในการทํางานของหุนยนตเลย 

สําหรับการศึกษาดานใหมของหุนยนตนัน้เริ่มจากการทีหุ่นยนตไมสามรถที่จะ
กระทําการไดในทนัททีนัใด  นอกจากนีค้วามซับซอนของงานทีท่าํยงัเปนผลทําใหการทาํงานของ
หุนยนตไมสามารถกระทําได  ดวยเหตผุลนี้เองจงึไดมีความคิดในการนาํเอาปญญาประดิษฐเขา
มามีบทบาท  โดยมีแนวความคิดที่วาปญญาประดิษฐจะสามารถดําเนินการไดในสภาพแวดลอม
ที่เปลี่ยนแปลงอยูตลอด  รวมทัง้ปญญาประดิษฐยังสามารถที่จะกอกําเนิดพฤติกรรมที่คงทนตอ
สภาวะตางๆทีไ่มสามารถทํานายไดลวงหนา  ผลงานและการวิจัยตางๆที่มผีลใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลงแนวความคิดในการนําปญญาประดิษฐเขามามีบทบาทตอการโปรแกรมหุนยนตนัน้
เชน 
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− Agre และ Chapman [12][13] เสนอแนวคิดทีว่าการกระทําตางๆของมนษุยที่
ทําอยูทุกวันนีไ้มใชการแกปญหาหรือมีการวางแผนลวงหนาแตอยางใด  พฤติกรรมเหลานี้เปน
กิจวัตรที่กระทาํโดยมีกฎเกณฑเปนตวักําหนดความสัมพันธ  ซึ่งกฎเกณฑนี้จะสามารถ
เปลี่ยนแปลงไดตามสิ่งแวดลอม  นอกจากนี้การอางองิถึงสิ่งตางๆที่มอียูของมนษุยนั้นไมไดอาศัย
ชื่อของวัตถทุี่เปนสัญลกัษณจากการทาํขบวนการตงๆของตัวกระทํา  แตจะใชการอางอิงมาจาก
ผลกระทบตางๆที่เกิดขึ้นตอตัวกระทาํที่ตายไปแลวกับส่ิงแวดลอม 

− Rosenschein และ Kaelbling [14][15] ไดเสนอแนวความคิดวาผูสังเกต
สามารถที่บอกเกี่ยวกับส่ิงตางๆของตัวกระทําและเปาหมายที่วางไว  แมวาตวักระทําจะไมมีการ
กระทําการใดๆกับโครงสรางในเวลาที่ดําเนินการอยูก็ตาม   

− Brooks [16][17][18] ไดใหความเหน็ทีแ่ตกตางไปคือแทนที่จะมกีารทดลองกับ
ความคิดตางๆที่ไดมาตอปญญาประดิษฐนัน้ ส่ิงที่สําคญัคือการสรางตัวกระทาํที่สามารถกระทํา
การไดในสิ่งแวดลอมตางๆที่สามารถเปลีย่นแปลงไดตลอดโดยการใชตัวตรวจจับพิเศษ  
(Sensors)   นอกจากนี้ยงัไดนําเอาแบบจําลองมาชวยในการทาํงานของหุนในโลกจรงิดวย 

ในงานวิจัยทั้ง 3 งานนี้ไดมีการทําการทดลองโดยนาํเอาปญญาประดิษฐมาชวยใน
การโปรแกรมของหุนยนต  ซึ่งจากงานวิจยัทั้ง 3 งานนี้ไดเปนจุดเริ่มตนของการคนคดิทางดาน
ปญญาประดิษฐตอไป 
    
2.8 สรุปทายบท 
 

ในบทนี้ไดแสดงงานวิจัยที่ศึกษาเกี่ยวของกับระบบการควบคุมการทํางานของ
หุนยนตในรูปแบบลักษณะตางๆ ซึ่งเกี่ยวของกับวิธีการประยุกตใชหลักการโปรแกรมแบบอิง
พฤติกรรมและขบวนการพันธุการในการเรียนรูที่จะแกปญหาของหุนยนต  ซึ่งแตละงานวิจัยมี
เนื้อหานาสนใจ  สามารถสรุปไดดังตอไปนี้ 

พบวาการควบคุมการทํางานของหุนยนตตามหลักการสถาปตยกรรมแบบเพิ่มพูน 
ในการโปรแกรมแบบอิงพฤติกรรมเปนการแบงระบบควบคุมออกเปนลําดับชั้น โดยในแตละชั้น
ของระบบควบคุมนั้นถูกสรางและทดสอบการทํางานจนกระทั่งสมบูรณ จากนั้นจึงสรางระบบ
ควบคุมในช้ันที่เหนือข้ึนไปอีก เพื่อใหสามารถทํางานที่ซับซอนขึ้นได โดยไมตองเปลี่ยนแปลง
ระบบควบคุมในระดับลาง ซึ่งจะสงผลดีใหการพัฒนาการระบบควบคุมหุนยนตเปนไปอยาง
ตอเนื่องและสามารถทํางานที่ซับซอนไดมากขึ้น ในปจจุบันมีการออกแบบสถาปตยกรรมแบบ
เพิ่มพูนหลายรูปแบบตางๆ ตามลักษณะของงานเปนจํานวนมาก 
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ปญญาของหุนยนตในการแกปญหาไมไดเกิดมาจากการที่หุนยนตสามารถคิดและ
ตัดสินใจดวยเหตุผล แตเกิดจากการสะสมและพัฒนาความรูที่มีตอสภาพของปญหานั้น นํามา
ประมวลผลจนกระทั่งสามารถหาวิธีการที่จะแกปญหาได  

ในการสรางพฤติกรรมพื้นฐาน และตัวเลือกพฤติกรรมของหุนยนตตามหลักการ
ควบคุมการทํางานของหุนยนตแบบอิงพฤติกรรม มีการประยุกตใชโปรแกรมพันธุการแทนการ
ควบคุมพฤติกรรมทั้งหมดโดยผูโปรแกรมหุนยนตซึ่งเปนแนวทางใหมในการสรางระบบควบคุม
การทํางานของหุนยนตที่มีการนําหลักการทางปญญาประดิษฐมาใชแกปญหาการทํางานของ
หุนยนต  ซึ่งจะมีผลทําใหการสรางระบบควบคุมหุนยนตเปนไปอยางมีประสิทธิภาพดวยตัวของ
หุนยนตเอง 

และพบวาการเรียนรูของหุนยนตในสภาพแวดลอมเสมือนไมสามารถนํามาใช
แกปญหาในสภาพแวดลอมจริงไดเทาที่ควร  เนื่องจากความแตกตางขององคประกอบบาง
ประการระหวางสภาพแวดลอมจริงและสภาพแวดลอมเสมือนที่ไมสามารถหลีกเหลี่ยงได 
 



บทที ่3 
 
 

การโปรแกรมหุนยนตแบบองิพฤตกิรรม 
 

 
 

บทนี้จะกลาวถึงการโปรแกรมหุนยนตในรูปแบบตาง ๆ ที่ใชในการควบคุมหุนยนตให
ทํางานหรือแกปญหาที่กําหนดได  ซึ่งสามารถเปรียบเทียบวิธีการการโปรแกรมตาง ๆ ไดตาม
ชวงเวลาของการพัฒนาตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน   ซึ่งการโปรแกรมหุนยนตในชวงทายมีการนํา
ศาสตรทางดานปญญาประดิษฐมาประยุกตใชควบคุมการทํางานของหุนยนตเพื่อใหหุนยนต
สามารถทํางานที่ซับซอนมากขึ้นได โดยอธิบายถึงหลักการออกแบบหุนยนตแบบอิงพฤติกรรม
พรอมทั้งยกตัวอยางประกอบ   และสรุปทายบท 
 
3.1 การโปรแกรมหุนยนต 
 

ปจจุบันนี้ไดมีการนําหุนยนตในลักษณะตาง ๆ เขามาชวยในงานดานอุตสาหกรรม 
และงานดานวิจัย  อีกทั้งยังไดมีการคิดคนและพัฒนาขึ้นมาเรื่อย ๆ เปนลําดับ โดยพยายามทําให
หุนยนตสามารถทํางานหรือแกไขปญหาที่กําหนดไวในสภาพแวดลอมตางๆที่ไมแนนอนได ซึ่งการ
โปรแกรมหุนยนตเหลานี้สามารถแบงไดเปน 3 ชวงตามลักษณะการโปรแกรมหุนยนตคือ 
 3.1.1 การโปรแกรมหุนยนตสมัยแรก  เปนการโปรแกรมหุนยนตอยางงาย 
หุนยนตถูกนํามาใชทํางานในลักษณะทําซ้ําๆ ตลอดเวลา และทํางานในสิ่งแวดลอมที่คอนขาง
แนนอน การโปรแกรมใชลักษณะที่เรียกวา “การนําทาง(Guide)” หรือ”การสอนโดยแสดงใหดู
(Teaching by Showing)” ซึ่งเปนการทํางานในลักษณะที่ ผูโปรแกรมจะเคลื่อนที่หุนยนตไปยัง
ตําแหนงที่ตองการ แลวทําการบันทึกคาพิกัด, มุม และคาตางๆที่จําเปน ตามลําดับของตําแหนง
การทํางาน จากนั้นจึงสั่งใหหุนยนตทํางานตามที่ไดบันทึกไว เชน หุนยนตเชื่อมเหล็ก หรือหุนยนต
พนสี ในอุตสาหกรรมรถยนต  เปนตน การทําโปรแกรมในลักษณะนี้ตองเสียเวลาปอนขอมูล
จํานวนมาก และในกรณีที่หุนตองทํางานที่ซับซอนขึ้นไปจะกระทําไดยาก  

3.1.2 การโปรแกรมหุนยนตสมัยกลาง เนื่องจากมีความยุงยากในการใช
ผูเชี่ยวชาญเฉพาะทางในการพัฒนาโปรแกรม   จึงเกิดวิธีการทําโปรแกรมที่เรียกวา การโปรแกรม
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ในระดับงาน(Task-level Programming) ซึ่งเปนการทําโปรแกรมหุนยนตในลักษณะที่ผูทํา
โปรแกรมหุนยนตเพียงแคบอกตําแหนงเปาหมายของงานหรือวัตถุเปาหมาย แลวใหหุนยนตวาง
แผนการเคลื่อนที่ไปยังตําแหนงเปาหมายนั้นๆดวยตัวเอง ซึ่งวิธีการทําโปรแกรมแบบนี้จําเปนตอง
ใชขอมูลเกี่ยวกับ สภาพแวดลอมรอบๆตัวของหุนยนต เพื่อใชประกอบการวางแผนการเคลื่อนที่
(Motion planning) เชน กําหนดพิกัดใหกับหุนยนต เปนตน ทําใหเกิดความสนใจเรื่องการกําหนด
รูปรางลักษณะของวัตถุ(World Model) และการกําหนดลําดับสภาวะของงาน(Task Model)  

3.1.3 การโปรแกรมหุนยนตสมัยใหม การโปรแกรมหุนยนตสมัยใหมนี้ มีการนํา
ศาสตรทางดานปญญาประดิษฐมาประยุกตใชดวย โดยเนนใหหุนยนตสามารถทํางานใน
สภาพแวดลอมที่ไมแนนอนได มีความสามารถในการตัดสินใจดวยตัวเองและสามารถเรียนรูการ
ทํางานอันที่จะพัฒนาประสิทธิภาพใหดีข้ึนได ระบบมีความเปนธรรมชาติมากขึ้น ไดมีผูเสนอใหมี
การศึกษาระบบทางดานชีววิทยา เชน การศึกษาการแสดงพฤติกรรมของสัตว เปนตน เนื่องจากผู
เสนอมีความคิดวาหลักการทางดานชีววิทยาหลาย ๆ อยาง สามารถนํามาประยุกตใชกับหุนยนต
จริงได เชน การสรางหุนยนตคนหาสิ่งของ อาจใชหลักการเกี่ยวกับการคนหาอาหารของมด เปน
ตน 
 
3.2 การโปรแกรมแบบอิงพฤติกรรม 

 
จาก [1][2][3] และ Arkin [19] ไดแสดงใหเห็นถึงลักษณะที่แตกตางกันของการ

โปรแกรมหุนยนตแบบดั้งเดิมที่แบงการทํางานออกเปนฟงกชันที่เรียงลําดับกัน และการโปรแกรม
หุนยนตแนวใหมที่แบงการทํางานออกเปนสวนยอยๆที่ทํางานพรอมกันและอิสระตอกัน ซึ่งจะทํา
ใหเกิดพฤติกรรมตางๆดังรูปที่ 3.1 ซึ่ง [1][2][3][19]  ไดพยายามชี้ใหเห็นวาแนวการวิจัยทาง
ปญญาประดิษฐแบบเดิมที่ใชการแบงงานตามฟงกชัน และมีการทํางานเปนขั้นเปนตอนนั้นไม
เปนไปตามธรรมชาติของการทํางานของสิ่งมีชีวิตและเปนไปไมไดในโลกของความเปนจริง โดย
ธรรมชาติของสิ่งมีชีวิตนั้น มีขบวนการทํางานตางๆในลักษณะที่ทํางานขนานกันเปนจํานวนมาก 
ดวยอัตราเร็วในการคํานวณที่ไมเร็วนัก ภายใตโครงสรางที่กําหนดโดยธรรมชาติ 

นอกจากนี้ [1][2][3][19] ยังไดเสนอแนวคิดใหมของรูปแบบการโปรแกรมหุนยนตที่
เรียกวา แบบอิงพฤติกรรม(Behavior-based Approach) ซึ่งมีลักษณะที่สําคัญคือ เปนการแบง
พฤติกรรมหลักออกเปนหลาย ๆ พฤติกรรมพื้นฐานทํางานรวมกัน โดยแตละพฤติกรรมพื้นฐาน
นั้นๆจะทํางานขนานกันมีการติดตอซึ่งกันและกัน   และแตละพฤติกรรมพื้นฐานจะมีเปาหมาย
เฉพาะของพฤติกรรมพื้นฐานนั้นๆ โดยที่เปาหมายหลักของพฤติกรรมทั้งหมดจะเกิดจากการบรรลุ 
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เปาหมายของพฤติกรรมพื้นฐานเหลานี้รวมกัน ซึ่งการโปรแกรมหุนยนตลักษณะนี้ มีลักษณะที่
เปนการแบงชั้นของความสามารถ(Level of competence) ที่เรียกวา สถาปตยกรรมแบบเพิ่มพูน
(Subsumption Architecture) ดังรูปที่ 3.2  

 
3.2.1 สถาปตยกรรมแบบเพิ่มพูน(Subsumption Architecture) 

ในสถาปตยกรรมแบบเพิ่มพูนนั้นมีการแบงพฤติกรรมตาง ๆ เปนระดับชั้นขึ้น 
โดยในแตละระดับชั้นนั้นจะมีการทํางานเพื่อใหบรรลุเปาหมายเฉพาะของระดับชั้นนั้นๆ    มี
พฤติกรรมพื้นฐาน(Primitive Behavior) เปนพฤติกรรมในระดับลางสุดซึ่งถือไดวาเปนพฤติกรรมที่
งายที่สุด ไมสามารถแบงแยกเปนพฤติกรรมที่ยอยตอไปไดอีก  และมีตัวเลือกพฤติกรรม

Level 3 

Level 2 

Level 1 

Level 0 Sensors Actuators 

Sense 

Model 

Plan 

Act 

Modify the World 

Create Maps 

Discover New Areas 

Avoid Collisions 

Move Around 

รูปที่ 3.1  การแบงโมดูลการทํางานที่แตกตางกนัระหวางการแบงแบบ 
 Functional (บน)และ การแบงแบบ Behavior-base 

รูปที่ 3.2  โครงสรางสถาปตยกรรมแบบเพิม่พูน 
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(Behavior Arbitrator) ซึ่งทําหนาที่คอยเลือกและควบคุมการทํางานของพฤติกรรมพื้นฐานเพื่อ
ประกอบการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
แสดงพฤติกรรมพื้นฐานใหกลายเปนพฤติกรรมที่ซับซอนมากขึ้น   และตัวเลือกพฤติกรรมใน
ระดับตํ่ากวาก็จะถูกเลือกและควบคุมโดยตัวเลือกพฤติกรรมในระดับที่สูงขึ้นไปเพื่อประกอบกัน
ใหกลายเปนพฤติกรรมที่ซับซอนยิ่งขึ้น ดังรูปที่ 3.3 

ในการดําเนินการตามวิธีการโปรแกรมแบบอิงพฤติกรรมนั้นอาจใชโครงสราง
และรูปแบบของหนวยประมวลผลลักษณะตางๆกันเพื่อสรางระบบขึ้น ซึ่งหนวยประมวลผลตางๆ
เหลานี้จะถูกเรียกรวมวา “ตัวแบบเครื่องมือที่สามารถเพิ่มประสิทธิภาพได (Augmented Finite 
State Machine :AFSM )” ดังรูป 3.4  โดยตัวแบบแตละตัวจะเก็บขอมูลลักษณะของพฤติกรรม
เฉพาะแตละพฤติกรรมไว  และมีการติดตอกันโดยใชวิธีการสงผานขอมูลถึงกัน ดังนั้นตัวเลือก
พฤติกรรมจะสามารถควบคุมการทํางานของพฤติกรรมพื้นฐานได โดยควบคุมขอมูลเขาออกของ
พฤติกรรมพื้นฐาน  ซึ่งจะใชวิธีการยับยั้งหรือแทนที่ขอมูลสวนนําเขาและสวนนําออกจาก
พฤติกรรมหรือสงสัญญาณรีเซ็ทเพื่อต้ังคาเงื่อนไขตาง ๆ ของพฤติกรรมนั้นๆใหกลับไปอยูใน

2nd level Arbitrator 

1st level Arbitrator Primitive 

Primitive Primitive 

รูปที่ 3.3  ลําดับชั้นการควบคุมการทาํงานระหวางตัวเลอืกพฤติกรรมและพฤติกรรมพื้นฐาน 

 I 

 S 

Behavioral 
Module 

Inputs Outputs

Inhibitor

Suppressor Reset 

รูปที่ 3.4  ตัวแบบเริ่มแรกที่ใชในสถาปตยกรรมแบบ
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สถานะเริ่มตน  เนื่องจากตัวแบบที่นํามาใชสรางระบบจะตองสรางอยูภายใตเงื่อนไขตางๆ ไดแก  
ตัวแบบแตละตัวจะมีการกระทําและการตอบสนองตออินพุตในลักษณะเฉพาะตัว โดยไมมีการใช
ทรัพยากร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
รวมกัน ไมมีสัญญาณนาฬิการวมกัน และไมมีหนวยความจําสวนกลาง ซึ่งทําใหสามารถนําตัว
แบบเหลานี้มาใชแสดงพฤติกรรมแตละพฤติกรรมได 

จากรูปที่ 3.5 เปนตัวอยางของหุนยนตที่มีชั้นของความสามารถแบงไดเปน 3 
ชั้น  ซึ่งในชั้นลางสุดจะเปนชั้นที่ควบคุมไมใหหุนยนตเดินไปชนสิ่งกีดขวาง โดยหุนยนตอาจหยุด
หรือเลี้ยวไปทางอื่นแทนก็ได ข้ึนอยูกับขอมูลที่ไดรับผานหนวยรับรูชนิดอินฟาเรด(Infrared 
sensors)   ในชั้นที่สองเปนพยายามควบคุมใหหุนยนตเดินไปในทิศทางที่ไมมีส่ิงกีดขวาง ชั้น
บนสุดเปนชั้นที่ควบคุมใหหุนยนตเคลื่อนที่กลับทิศทางเดิมเมื่อไมสามารถหลบหลีกสิ่งกีดขวางได
อีกตอไป เชนกรณีที่หุนยนตเคลื่อนที่เขามุม เปนตน  
 

3.2.2 การยับยั้งแบบแทนที่(Suppression)และการยับยั้งแบบหยุด(Inhibition) 
เนื่องจากหลักการของสถาปตยกรรมแบบเพิ่มพูนนั้น ประกอบดวยการ

ทํางานรวมกันของหลายพฤติกรรมในหลายระดับ  ดังนั้นการทํางานจะตองมีการจัดระบบการ
ลําดับความสําคัญ (Priority based system)   โดยพฤติกรรมที่อยูระดับตํ่ากวาจะมีความสําคัญ
นอยกวา และไมสามารถควบคุมหรือรับรูถึงสถานะของพฤติกรรมที่อยูในระดับสูงกวาซึ่งมี
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รูปที่ 3.5  ตัวอยางการแบงชั้นของความสามารถ (Level of Competence) 
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ความสําคัญมากกวาได  แตในทางกลับกัน พฤติกรรมที่อยูในระดับสูงกวาจะสามารถควบคุมการ
ทํางานของพฤติกรรมที่อยูในระดับตํ่ากวาได  และสามารถควบคุมขอมูลที่ผานเขาออกใน
พฤติกรรมระดับที่ตํ่ากวาได โดยอาจยอมปลอยใหขอมูลนั้นๆผานไป หรือมีการยับยั้งการสงผาน
ขอมูลไวซึ่งสามารถยับยั้งในลักษณะดังนี้ 

− การยับยั้งแบบหยุด จะเปนการหยุดไมใหมีการสงผานขอมูลระหวาง
หนวยประมวลผลแตละหนวย 

− การยับยั้งแบบแทนที่ จะเปนการหยุดไมใหมีการสงผานขอมูลระหวาง
หนวยประมวลผล และจะนําขอมูลอ่ืนใสแทนที่ขอมูลนั้นๆ 
   

3.2.3 ตัวอยางของพฤติกรรมการหาอาหาร 
ตัวอยางนี้เปนการจําลองการทํางานของหุนยนตมด โดยตั้งปญหาใหหุนยนต

หาอาหารโดยเริ่มเคลื่อนที่จากจุดเริ่มตนและพยายามมองหาอาหาร เมื่อพบวาอาหารอยูใน
ตําแหนงใดแลว ก็จะตองพยายามเคลื่อนที่เขาไปหยิบอาหารนั้นขึ้นมา แลวนําอาหารกลับไปยัง
จุดเริ่มตน จากนั้นจึงเริ่มคนหาอาหารใหม โดยมีลําดับการทํางานเชนนี้ไปเร่ือยๆ จนกวาจะไมพบ
อาหารอยูในบริเวณนั้นแลว  ซึ่งสามารถแสดงแผนภาพไดดังรูปที่ 3.6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Start Wander Acquire 

Retrieve Halt 

Begin Detect 

Done 

Grab Release 

รูปที่ 3.6 ข้ันตอนการแสดงพฤติกรรมการหาอาหาร 
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Wandering  S

 S

 S

รูปที่ 3.7  แผนภาพพฤติกรรมแบบเพิ่มพนูสําหรับการคนหาอาหาร 
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จากรูปที่ 3.7  แสดงการนําขั้นตอนการทํางานแตละขั้นตอนมาสรางใหอยูใน

รูปแบบของพฤติกรรมแบบเพิ่มพูนไดดังนี้ 
− Wandering : เคลื่อนที่เพื่อคนหาอาหาร และอาจมีการสุมทิศทางการ

เคลื่อนที่ในบางครั้ง 
− Avoiding :  

1) เลี้ยวซายเมื่อพบสิ่งกีดขวางอยูทางขวา แลวจึงเคลื่อนที่ตอไป 
2) เลี้ยวขวาเมื่อพบสิ่งกีดขวางอยูทางซาย แลวจึงเคลื่อนที่ตอไป 

ถาเลี้ยวซายและเลี้ยวขวาสลับกันครบ 3 คร้ัง จะถอยหลังแลวกลับหลังหัน และเคลื่อนที่ตอไป 
3) ในกรณีที่พบสิ่งกีดขวางอยูทั้งทางขวาและทางซาย ใหสุมเลือกแสดง

พฤติกรรมระหวางการเลี้ยวซาย การเลี้ยวขวา และการกลับหลังหัน 
− Pickup : เคลื่อนที่ไปยังทิศทางที่หนวยรับรูสามารถตรวจจับอาหารได 

และหยิบอาหารขึ้นมา 
− Homing : หันไปในทิศทางที่เปนจุดเริ่มตน แลวเริ่มเคลื่อนที่ และหยุด

เมื่อถึงตําแหนงจุดเริ่มตนแลว 
 
3.3 สรุปทายบท 
 

การโปรแกรมหุนยนตนั้นไดมีการพัฒนามานานแลว ต้ังแตสมัยแรกที่มีการโปรแกรม
หุนยนตใหสามารถทํางานในระดับงาย ๆ ได โดยใชวิธีแสดงใหดู แลวใหหุนยนตจดจําวิธีการหรือ
ลําดับการทํางาน  และในสมัยกลางผูโปรแกรมจะระบุส่ิงที่หุนยนตจะตองแกไขหรือทําใหสําเร็จ
เทานั้น จากนั้นจึงใหหุนยนตคนหาวิธีที่จะบรรลุเปาหมายเอง จนกระทั่งถึงการโปรแกรมหุนยนต
สมัยใหมการโปรแกรมหุนยนตก็ไดมีการนําศาสตรดานทางปญญาประดิษฐเขามาชวยในการ
พัฒนา เพื่อใหหุนยนตมีความสามารถมากขึ้น นอกจากจะสามารถคนหาวิธีที่จะบรรลุเปาหมาย
แลว หุนยนตยังสามารถคิดและตัดสินใจการกระทําการตางๆได และมีความสามารถในการเรียนรู
ส่ิงตางๆมากขึ้นอีกดวย 

การโปรแกรมหุนยนตแบบสมัยใหมนี้เอง Brooks ไดพยายามชี้ใหเห็นวาการ
แกปญหาแบบดั้งเดิมที่หุนยนตจะมีการทํางานเปนลําดับข้ันตอนนั้น ไมมีทางเปนไปไดในโลกแหง
ความเปนจริง การแกปญหาตางๆในโลกจริงเปนงานที่ซับซอน จําเปนตองอาศัยการทํางานไป
พรอมๆกันในลักษณะขนานกันและเปนอิสระตอกัน  นอกจากนี้ยังไดเสนอหลักการโปรแกรมแบบ
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อิงพฤติกรรม ซึ่งมีการแบงพฤติกรรมหลักหรือพฤติกรรมที่มีความซับซอนมากใหกลายเปน
พฤติกรรมที่มีความซับซอนนอยลง และแบงยอยลงไปเร่ือยๆจนไดเปนพฤติกรรมพื้นฐาน  การ
ทํางานในลักษณะการแบงพฤติกรรมนี้เปนเรียกวา ”การแบงชั้นความสามารถ” ของแตละ
พฤติกรรม โดยพฤติกรรมที่อยูในระดับที่ สูงกวาจะสามารถควบคุมการสงผานขอมูลของ
พฤติกรรมที่อยูในระดับที่ตํ่ากวาได ในลักษณะการยับยั้งแบบหยุด และการยับยั้งแบบแทนที่ แต
ในทางกลับกันจะไมสามารถทําได  พฤติกรรมที่อยูในระดับตํ่ากวาจะไมสามารถควบคุมการ
สงผานขอมูลของระดับที่สูงกวาไดเลยและพฤติกรรมที่อยูในระดับตํ่ากวาจะสามารถทํางานตอไป
ได ถึงแมวาพฤติกรรมในระดับสูงกวาจะไมสามารถทํางานไดก็ตาม 



บทท่ี 4  
 

การโปรแกรมพันธุการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

-------------- ขอมูลสูญหาย -------------- 



บทที ่5 
 
 

การทดลอง 
 
 
 

บทนี้แสดงรายละเอียดตางๆของการทําการทดลองสําหรับงานวิจัยครั้งนี้  โดยจะ
กลาวถึงลักษณะของปญหา เปาหมายของการทดลอง รายละเอียดของอุปกรณหลักที่ใชในการ
ทดลองซ่ึงประกอบดวย ตัวหุนยนต และการประมวลผลบนเครื่องคอมพิวเตอร รายละเอียดของ
การโปรแกรมหุนยนตตามหลักการโปรแกรมแบบอิงพฤติกรรม รายละเอียดของกระบวนการ
โปรแกรมพันธุการที่อธิบายถึงลักษณะของโปรแกรมหุนยนต รูปแบบของโปรแกรมคอมพิวเตอรที่
ใช และการแปลคําสั่ง  รายละเอียดของการจําลองการทํางานของหุนยนตบนเครื่องคอมพิวเตอร  
รายละเอียดของการออกแบบการทดลองทั้งหมด  และสรุปทายบท 
   
5.1 ลักษณะของปญหา 
 

งานวิจัยครั้งนี้เปนการศึกษาการแกปญหาของหุนยนตดวยตัวเองในการคนหา
โปรแกรมที่ควบคุมการเดินของหุนยนตเพื่อใหไปถึงยังเปาหมายที่ถูกกําหนดไวภายในเขาวงกต
อยางงาย  โดยอาศัยกระบวนการเรียนรูที่สรางขึ้นตามกระบวนการโปรแกรมพันธุการ ซึ่งหุนยนต
จะเรียนรูวิธีการเคลื่อนที่จากสภาพแวดลอมที่ถูกจําลองขึ้นบนเครื่องคอมพิวเตอร โดยอาศัยการ
ตรวจจับดวยหนวยตรวจจับในการตัดสินใจเลือกวิธีการเคลื่อนที่  จากการประมวลผลจะ
กอใหเกิดรูปแบบโครงสรางของโปรแกรมที่เหมาะสมซึ่งสามารถใชแกปญหาที่กําหนดไวได และ
ยังตองสามารถนําโปรแกรมที่สังเคราะหไดไปใชควบคุมการเคลื่อนที่ของหุนยนตไดอยางมี
ประสิทธิภาพในโลกสภาพแวดลอมจริง โดยอาศัยหนวยตรวจจับเปนสวนอินพุตใหกับทั้งระบบ 

เปาหมายของการทดลองครั้งนี้คือ “คนหาโปรแกรมหุนยนตที่สามารถควบคุมการ
เคลื่อนที่ของหุนยนตไปยังเปาหมายที่กําหนดไวได” 

อุปกรณหลักที่สําคัญสําหรับการทดลองครั้งนี้ประกอบดวย ตัวหุนยนต และการ
ประมวลผลบนเครื่องคอมพิวเตอร ดังแสดงในรูปที่ 5.1  สําหรับสวนประกอบที่สําคญัในการ 
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ทดลองแบงออกไดเปน 3 สวนคือ สวนตัวหุนยนต สวนการโปรแกรมหุนยนตแบบอิงพฤติกรรม 
และสวนกระบวนการโปรแกรมพันธุการ 

สวนตัวหุนยนตประกอบดวยโครงสรางของตัวหุนยนต  การทํางานของเซอรโว  การ
ควบคุมการหมุนของเซอรโวในแตละขา  และการควบคุมการเคลื่อนที่ของหุนยนตผานพอรต
ขนานของเครื่องคอมพิวเตอร 

สวนการโปรแกรมหุนยนตแบบอิงพฤติกรรม เปนการประมวลผลคําสั่งที่ไดจาก
โปรแกรมพันธุการเพื่อนําไปควบคุมการแสดงพฤติกรรมของหุนยนต  ซึ่งเกี่ยวของกับพฤติกรรม
การเคลื่อนที่ของหุนยนต และพฤติกรรมการเคลื่อนที่ของขา 

และสวนกระบวนการโปรแกรมพันธุการ  เปนการคนหาโปรแกรมที่ดีที่สุดที่สามารถ
ทําใหหุนยนตไปถึงเปาหมายที่กําหนด  โดยมีการสังเคราะหโปรแกรมตามกระบวนหการพันธุการ 
และใชการจําลองการเรียนรูของหุนยนตเพื่อวิเคราะหหาโปรแกรมที่ดีที่สุด 

 
5.2 หุนยนต 
 

หุนยนตที่ใชสําหรับการทดลองครั้งนี้ถูกออกแบบใหมีขา 4 ขา ซึ่งแตละขา
ประกอบดวย 3 ขอตอ คือขอพับ(Spread joint) ,ขอตอหัวไหล (Shoulder joint) และขอตอหัวเขา
(Knee joint) ซึ่งแตละขอตอใชเซอรโวในการหมุน และประกอบดวยหนวยตรวจจับการชนที่มีอยู
รอบตัว  หุนยนตสามารถเคลื่อนที่ไดดวยการควบคุมจากโปรแกรมบนเครื่องคอมพิวเตอรผานทาง
พอรตขนาน  ซึ่งหุนยนตที่ใชทดลองสามารถแสดงไดดังรูป 5.2  

Parallel Port 
Robot 

Goal 

รูปที่ 5.1 แสดงภาพจาํลองของการทดลอง 
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รูปที่ 5.2  ภาพหุนยนตที่ใชในการทดลอง 
 
หุนยนตประกอบดวยสวนใหญ ๆ  3 สวนดังตอไปนี้ 
5.2.1  สวนของหุนยนต   

หุนยนตมีขนาดกวาง 27 เซนติเมตร ยาว 38 เซนติเมตร ขณะยืนมีความสูง 
25 เซนติเมตร และมีน้ําหนัก 2 กิโลกรัม   หุนยนตประกอบดวยสวนตาง ๆ ที่สําคัญ 3 สวนดังนี้คือ 

5.2.1.1 ตัวหุนยนต 
ทําจากกลองพลาสติก กวาง 21 เซนติเมตร ยาว 29 

เซนติเมตร สูง 6.5 เซนติเมตร ภายในประกอบดวยชั้นของแผงวงจร 2 ชั้น คือแผงวงจรชั้นลางที่ใช
ในการแยกแหลงจายไฟที่ใหเซอรโวกับวงจรควบคุมเพื่อปองกันการไหลกลับของกระแสไฟฟา  
และแผงวงจรชั้นบนที่ใชในการติดตอส่ือสารกับเครื่องคอมพิวเตอรผานพอรตขนาน โดยใชสายสง
ขอมูลยาว  5 เมตร ซึ่งอยูทางดานหลังของตัวหุนยนต  

5.2.1.2 ขาหุนยนต 
ทําจากอะลูมิ เนียมที่มี ลักษณะเปนกลองสี่ เหลียมที่มี

พื้นที่หนาตัด 2.5 x 4 ตารางเซนติเมตร  จํานวน 4 ทอนที่มีความสูง 5 เซนติเมตร , 7 เซนติเมตร  
,3.5 เซนติเมตร และ 3.5 เซนติเมตร ซึ่งยึดติดกันดวยแผนเหล็ก สวนที่ปลายขาใชแผนโฟมบางสี
ดําหุมเพื่อใหมีลักษณะคลายปลายเทาและเปนการเพิ่มพื้นที่สัมผัสพื้น   

ขาประกอบดวย 3 ขอตอที่สามารถหมุนไดในระยะ 180 
องศา ซึ่งแตละขอตอจะมีขอบเขตระยะการหมุนที่ไมเทากัน คือขอตอหัวไหลบนขอบเขตการหมุน 
180 องศาโดยเริ่มตนที่ –90 องศา ถึง 90 องศาตามแนวดิ่ง ดังรูปที่ 5.3  ก) แสดงขอบเขตการ
หมุนในมุมมองทางดานหนา   ขอบเขตการหมุนของขอตอหัวไหลลางหมุนได 135 องศาเริ่มตนที่  
-90 องศา ถึง 45 องศาตามแนวดิ่ง และขอบเขตการหมุนของขอตอหัวเขาหมุนได 150 องศา
เร่ิมตนที่  -150 องศา ถึง 0 องศาตามแนวดิ่ง ดังรูปที่ 5.3 ข) แสดงขอบเขตการหมุนในมุมมอง
ดานขาง  
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5.2.1.3 หนวยตรวจจับ 

หนวยตรวจจับถูกสรางขึ้นมาอยางงาย ๆ ดวยสวิตทไฟฟา
รอบตัวหุนยนตจํานวน 6 หนวยซึ่งถูกกําหนดดวยหมายเลขตั้งแต 0 ถึง 5 ดังรูปที่ 5.4 หนวย
ตรวจจับแบงได 2 ประเภทคือหนวยตรวจจับที่สามารถตรวจจับไดในระยะไกล จํานวน 2 หนวยซึ่ง

ก)  ตําแหนงของขอตอตางๆ และขอบเขตการหมนุของขอพับในมุมมองดานหนา 

Spread Joint 
Shoulder Joint 

Knee Joint 

Range of Spread 
Joint’s angle 

รูปที่ 5.3  ขอบเขตจํากัดการหมนุของแตละขอตอ 

ข)  ขอบเขตการหมนุของขอตอหัวไหลและขอตอเขาในมมุมองดานขาง 

1 02

3 

45

รูปที่ 5.4  การจัดการหนวยตรวจจับ 
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มีลักษณะเปนแทงยาวออกมา 7 เซนติเมตร และหนวยตรวจจับที่สามารถตรวจจับไดในระยะใกล
จํานวน 4 หนวยที่มีลักษณะเปนแถบทั้ง 4 ดานของตัวหุนยนต โดยจะมีโฟมตดิอยูดวยเพือ่ปองกนั
การชนกันระหวางขาหุนยนตกับกําแพงในเขาวงกต  

หนวยตรวจจับทําหนาที่ตรวจจับการชนของหุนยนตกับ
กําแพง ซึ่งจะใหคาสัญญาณเปน 0 กับ 1  คือถาในเวลาปกติไมมีการชนจะใหคาเปน 1 แตถาเกิด
การชนจะใหคาเปน 0 โดยจะนําสัญญาณเหลานี้ไปประมวลทางกระบวนการพันธุการตอไป 

 
5.2.2 สวนเซอรโว  

เซอรโวเปนอุปกรณที่มีขอจํากัดในการหมุนคือสามารถหมุนไดเพียง 180 
องศา หรือนอยกวา และสามารถควบคุมตําแหนงไดโดยการใชความกวางของพัลส(pulse)จาก
สัญญาณอินพุตโดยการเทียบกับความกวางของพัลสที่สรางขึ้นจากวงจรภายในของเซอรโวเอง 
เซอรโวโดยทั่วไปมีลักษณะเปนกลองสี่เหลี่ยมเล็กๆประกอบดวยสวนหลักๆ  ตามรูปที่ 5.5 ไดแก 
แขนเซอรโวแบบวงกลม , เฟองทด , ตัวตานทานแบบปรับไดหมุนตามเฟองทด , สายสัญญาณ
ควบคุม ,มอเตอร และแผงวงจรควบคุมมอเตอร  ใชไฟระหวาง 4 - 6 โวลท สายสัญญาณควบคุม
ประกอบดวยสาย 3 เสนคือ สายดิน (Ground) , สายไฟเลี้ยง(Vcc)  และสายสัญญาณ(Signal) 

 

 
รูปที่ 5.5  สวนประกอบภายในของเซอรโว 
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เซอรโว เปนเครื่องมือที่จะทํางานทันที คือเมื่อมีคําสั่งใหเคลื่อนที่ก็จะทํา
ตามงานทันที เชนมีคําสั่งใหไปยังตําแหนงตรงกลาง แมจะมีแรงภายนอกดันตัวเซอรโวอยู  ตัว
เซอรโวก็จะเคลื่อนที่ไปยังตําแหนงนั้น ซึ่งแรงมากที่สุดที่เซอรโวสามารถมีจะถูกระบุอยูในคาของ
อัตรากําลังบิด(  torque rating ) ของเซอรโว คําสั่งหรือตําแหนงของพัลสตองถูกสงซ้ําๆ กันไป
เพื่อที่จะทําใหเซอรโวอยูถึงยังตําแหนงที่ตองการ  โดยจํานวนเวลาที่มากที่สุดของอัตราการสงซ้ํา 
คือ 20-30 มิลลิวินาทีหรืออาจสงซ้ํามากกวานี้ก็ไดแตหามนอยกวา เมื่อหยุดสงพัลสเซอรโวก็จะ
หยุดเคลื่อนไหว และถาหากยังคงมีการสงพัลสมาอีกเรื่อยๆ ที่ตําแหนงเดิม เซอรโวก็จะไมมีการ
เคลื่อนไหวอีก แตอาจมีการกระตุกบางเล็กนอย ความกวางนอยที่สุด และความกวางมากที่สุด
ของพัลสที่จะสั่งเซอรโวไปยังตําแหนงที่ถูกตอง คือฟงกชันของเซอรโวแตละตัว ไมวาจะเปนยี่หอที่
ตางกัน หรือแมกระทั่งเซอรโวรุนที่แตกตางกัน ก็จะมีความกวางนอยที่สุด และ ความกวางมาก
ที่สุด แตกตางกัน ทั่วไปแลว ความกวางนอยที่สุดจะตกอยูที่ประมาณ 1000 ไมโครวินาที และ
ความกวางมากที่สุดจะตกอยูที่ประมาณ 2000 ไมโครวินาที 

การทดลองครั้งนี้ใชเซอรโวของ FUTABA  2 รุนคือ รุน FP-S148 ( Indirect 
Drive ) ที่มีอัตรากําลังบิด 3 กิโลกรัมเซนติเมตร  8 ตัว และรุน s9204 ที่มีอัตรากําลังบิด 9.5 
กิโลกรัมเซนติเมตร  4 ตัว  โดยสามารถควบคุมการทํางานไดเหมือนกันตามรูปที่ 5.6 ซึ่งแสดง
กราฟของความสัมพันธระหวางตําแหนงของเซอรโวกับความกวางของพัลส มุมที่เปลี่ยนไปจะ
ข้ึนกับความกวางของพัลสที่มีคาตั้งแต 0.5 – 2.1 มิลลิวินาที ที่ทําใหเกิดการเปลี่ยนของมุมไดถึง 
200 องศา โดยพัลสที่มีความกวางประมาณ 1520 ไมโครวินาที( us ) ทําใหอยูที่ตําแหนงกึ่งกลาง
การหมุน เมื่อสงพัลสที่มีความกวางนอยกวา 1520 ไมโครวินาที ตําแหนงของเซอรโวก็จะหมุน
ทวนเข็มหางออกจากตําแหนงตรงกลางไปเปนจํานวนหนึ่ง ถาพัลสที่สงไปมีความกวางมากกวา
1520 ไมโครวินาที ตําแหนงของเซอรโวก็จะหมุนไปในทิศทางตรงกันขาม  

 

 
รูปที่ 5.6  กราฟของความสมัพันธระหวางตําแหนงของเซอรโว กับความกวางของพัลส 
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5.2.3 สวนการควบคุม  
การเคลื่อนที่ของหุนยนตถูกออกแบบใหสามารถควบคุมไดจากเครื่อง

คอมพิวเตอร ซึ่งแบงการควบคุมได  2  ระดับคือ 
5.2.3.1  การควบคุมการหมุนของเซอรโวแตละขา          

เซอรโวที่ประกอบเปนขอตอของแตละขา  ถูกออกแบบใหมีการ
ควบคุมการหมุนดวยบอรด CP-JR6811 ของบริษัท ETT CO,LTD ที่มีไมโครคอนโทรลเลอร 
MC68HC11E2.  ทําหนาที่สงสัญญาณพัลสผานทางพอรตบี(Port B) ซึ่งเปนพอรตเอาทพุต
จํานวน 3 บิตออกไปยังวงจรขับเซอรโว  เพื่อทําหนาที่แยกแหลงจายไฟใหกับเซอรโวตามรูปที่ 5.7 
ซึ่ ง เ ป น วิ ธี ก า รป อ งกั นกา ร ไหลกั บของกระแส ไฟฟ าและลดภาระการจ าย ไฟของ
ไมโครคอนโทรลเลอร การควบคุมเซอรโวทั้ง 3 ตัวสามารถทําไดโดยตอแรงดันภายนอก(+5 โวลต)
และสายดินจากแหลงจายไฟเขากับสายไฟเลี้ยงและสายดินของเซอรโวทั้งหมดตามลําดับ 
จากนั้นตอสายสัญญาณจากวงจรขับมอเตอรเขากับเซอรโวแตละตัวตามรูปที่ 5.8 ที่แสดงการ
จําลองการควบคุมขาหุนยนต 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บอรด CP-

68HC
11 

Ground 
Vcc 

Driver Motor 
Ci i

Signal 

รูปที่ 5.8  ภาพจาํลองการควบคุมขาหุนยนต 

รูปที่ 5.7  ภาพวงจรขับเซอรโว 

Input 
Ground 

Output 

5 V 
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5.2.3.2 การควบคุมการเคลื่อนที่ของหุนยนต 
หุนยนตสามารถเคลื่อนที่ ไดดวยการควบคุมจากเครื่อง

คอมพิวเตอร โดยจะสงคําสั่งควบคุมการเคลื่อนที่ของขาผานพอรตขนานกระจายไปยัง
ไมโครคอนโทรลเลอรทั้ง 4 ตัว  ซึ่งไมโครคอนโทรลเลอรแตละตัวจะทําการตรวจสอบคําสั่งที่สงมา
ใหวาเปนคําสั่งสําหรับตัวเองหรือไม  ถาใชก็จะทํางานตามคําสั่งนั้น การควบคุมการเคลื่อนที่
สามารถทําไดโดยสงคําสั่งผานพอรตขนานจากเครื่องคอมพิวเตอรมายังบอรด  PT-30 จากนั้นตอ
สายสัญญาณจากเอาตพุตของบอรดกระจายไปยังไมโครคอนโทรลเลอรทุกตัวที่ถูกกําหนด
รหัสเฉพาะสําหรับการตรวจสอบไวแลว ตามรูป 5.9  

 นอกจากนี้หุนยนตสามารถสงขอมูลที่แสดงสถานะของหนวย
ตรวจจับทั้ง 6 หนวยกลับไปยังเครื่องคอมพิวเตอรผานพอรตขนานไดโดยการตอสายสัญญาณเขา
กับอินพุตของบอรดขนาน PT-30  
 
5.3 การโปรแกรมแบบอิงพฤติกรรม 
 

จากหลักการแบบอิงพฤติกรรม ที่แบงการทํางานออกเปนสวนยอย ๆ โดยแตละสวน
ทํางานพรอมกันและเปนอิสระตอกัน  ซึ่งมีลักษณะการทํางานคลายการทํางานของสิ่งมีชีวิต การ
ทดลองครั้งนี้จึงไดนําหลักการออกแบบหุนยนตแบบอิงพฤติกรรมมาใชควบคุมการแสดง

รูปที่ 5.9  ภาพจาํลองการควบคุมการเคลื่อนที่ผานพอรตขนาน 

PT-30 

68HC168HC1

68HC1 68HC1

Input 

0000xxxx 0001xxxx 

0010xxxx 0011xxxx 

Parallel Port 

Output 
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พฤติกรรมของหุนยนต  ซึ่งสามารถแบงไดเปน 2 สวนคือ การออกแบบพฤติกรรม  และลักษณะ
การควบคุมพฤติกรรมของหุนยนต ดังตอไปนี้ 

5.3.1 การออกแบบพฤติกรรม 
กําหนดใหหุนยนตมีการแสดงพฤติกรรม  2  ระดับคือ ระดับการเคลื่อนที่

ของหุนยนต(Robot Layer) และระดับการเคลื่อนที่ขา(Legs Layer) ดังนี้ 
5.3.1.1   พฤติกรรมการเคลื่อนที่ของหุนยนต   

ไดมีการออกแบบใหหุนยนตมีพฤติกรรมการเคลื่อนที่ 4 แบบคือ 
การเคลื่อนที่ไปขางหนา(FORW), การเคลื่อนที่ไปขางหลัง(BACK),  การเลี้ยวซาย(LEFT) และ
การเลี้ยวขวา(RIGHT) ซึ่งพฤติกรรมเหลานี้มีการประมวลผลบนเครื่องคอมพิวเตอร โดยทําการ
เลือกและจัดลําดับการทํางานของพฤติกรรมในระดับการเคลื่อนที่ของขา  

5.3.1.2 พฤติกรรมการเคลื่อนที่ของขา  
ในแตละขาประกอบดวยพฤติกรรมการเคลื่อนที่ 3 แบบคือ การ

แกวงไปขางหนา การแกวงไปขางหลัง และการวางขาในแนวดิ่ง ดังนั้นหุนยนตมีพฤติกรรมใน
ระดับนี้รวมทั้งหมด 12 พฤติกรรม    ซึ่งการแสดงพฤติกรรมของแตละขานั้นจะใช
ไมโครคอนโทรลเลอร 68HC11E1 สรางสัญญาณพัลสเพื่อควบคุมการหมุนของเซอรโวในแตละ
ขอตอ 

 
5.3.2 ลักษณะการควบคุมพฤติกรรม 

ตามธรรมชาติการแสดงพฤติกรรมหนึ่งๆของสิ่งมีชีวิต  ประกอบขึ้นจากการ
ทํางานของพฤติกรรมยอยๆหลายพฤติกรรมรวมกันและพรอมกัน ในการทดลองครั้งนี้จึงได
ออกแบบลักษณะการควบคุมพฤติกรรมของหุนยนตใหมี 3 ระดับ คือ ระดับการทํางานในเขา
วงกต(Maze Layer), ระดับการทํางานของหุนยนต(Robot Layer) และระดับการทํางานของขา 
(Legs Layer) 

ระดับการทํางานในเขาวงกต มีการทํางานตามขบวนการโปรแกรมพันธุการ 
เพื่อคนหาโปรแกรมที่สามารถทําใหหุนยนตไปถึงเปาหมายตามที่กําหนดไวได  การทํางานใน
ระดับนี้มีการประมวลโปรแกรมพันธุการที่ได แลวทําใหเกิดรายการการแสดงพฤติกรรม(Action 
list)   ซึ่งรายการเหลานี้จะถูกนําไปใชควบคุมการแสดงพฤติกรรมในระดับการทํางานของหุนยนต
ตอไป 

ระดับการทํางานของหุนยนต  เปนการทํางานเพื่อแสดงพฤติกรรมการ
เคลื่อนที่ของหุนยนตตามที่ถูกกําหนดในรายการการแสดงพฤติกรรม  โดยทําการเลือกและ
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จัดลําดับพฤติกรรมการเคลื่อนที่ของขาหุนยนต เพื่อนําไปใชควบคุมการแสดงพฤติกรรมในระดับ
การทํางานของขาตอไป 

และระดับการทํางานของขา เปนการทํางานเพื่อแสดงพฤติกรรมการ
เคลื่อนที่ของขา ตามที่ไดเลือกและจัดลําดับไวในระดับการทํางานของหุนยนต  โดยสราง
สัญญาณพัลสเพื่อควบคุมการหมุนของเซอรโวในแตละขอตอ 

จากรูปที่ 5.10  แสดงโครงสรางของระบบควบคุมหุนยนต  ซึ่งสามารถ
ยกตัวอยางไดคือ  ระดับการทํางานในเขาวงกตจะรับรูสถานะปจจุบันของสิ่งแวดลอมผานสวน
รับรูและทําการประมวลผลโปรแกรมที่ไดจากขบวนการโปรแกรมพันธุการ เพื่อสรางรายการการ
แสดงพฤติกรรม เชน { FORW, LEFT, BACK, LEFT } เปนตน และรายการนี้จะถูกนําไปควบคุม
การเคลื่อนที่ของหุนยนตโดย ระดับการทํางานในเขาวงกตจะสั่งใหหุนยนตแสดงพฤติกรรม
เคลื่อนที่ไปขางหนา โดยสงคําสั่ง “FORW” ไปควบคุมระดับการทํางานของหุนยนต  เพื่อทําการ
เลือกและจัดลําดับการทํางานในระดับขาใหแสดงพฤติกรรมแกวงขาในจังหวะที่สัมพันธกันซึ่งทํา
ใหหุนยนตสามารถเคลื่อนที่ไปขางหนาได จากนั้นระดับการทํางานในเขาวงกตจะสั่งใหหุนยนต
แสดงพฤติกรรมถัดไปคือ พฤติกรรมเลี้ยวซาย โดยสงคําสั่ง “LEFT” ไปควบคุมระดับการเคลื่อนที่
ของหุนยนต ใหทําการเลือกและจัดลําดับการทํางานของขา เพื่อใหหุนยนตสามารถเลี้ยวซายได  
และระดับการทํางานในเขาวงกตจะสั่งใหหุนยนตแสดงพฤติกรรมถอยหลังและเลี้ยวซายตอไป
ตามลําดับ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 รูปที่ 5.10  โครงสรางของระบบควบคุมการทํางานของหุนยนต 

GP Process 

 Walk Forward  Walk Backward  Turn Right   Turn Left  

Leg 0 

Forward Swing 
Backward Swing 

Straight Down 

Leg 1 

Forward Swing 
Backward Swing 

Straight Down 

Leg 2 

Forward Swing 
Backward Swing 

Straight Down 

Leg 3 

Forward Swing 
Backward Swing 

Straight Down 

Sensors 

Servo Servo Servo Servo 

Microprocessor Process Legs Layer 

Robot Layer 

Maze Layer 
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5.4 กระบวนการโปรแกรมพันธุการ 
 

ในงานวิจัยครั้งนี้การโปรแกรมพันธุการไดถูกใชเพื่อคนหาโปรแกรมหุนยนตที่
สามารถแกไขปญหาที่กําหนดไดอยางเหมาะสมที่สุด ซึ่งตองอาศัยการออกแบบสวนประกอบของ
กระบวนการโปรแกรมพันธุการที่เกี่ยวของและเหมาะสมกับการแกไขปญหาดวย โดยสวนมากจะ
พิจารณาถึงรูปแบบลักษณะของฟงกชันและเทอรมินอล รวมถึงการกําหนดรายละเอียดและ
คาพารามิเตอรตาง ๆ ที่เกี่ยวของในการโปรแกรมพันธุการใหเหมาะสม 

ในสวนกระบวนการโปรแกรมพันธุการนี้ สามารถแบงไดเปน 2 สวนคือ ลักษณะของ
โปรแกรมหุนยนต และการดําเนินการโปรแกรมพันธุการ ดังตอไปนี้ 

5.4.1 ลักษณะของโปรแกรมหุนยนต ในการออกแบบโปรแกรมหุนยนตที่ใช
สําหรับกระบวนการโปรแกรมพันธุการของงานวิจัยครั้งนี้ ไดพิจารณาตามหัวขอดังตอไปนี้ 

5.4.1.1 ฟงกชันและเทอรมินอล   สําหรับการกําหนดฟงกชันและ
เทอรมินอลที่ใชในงานวิจัยครั้งนี้นั้น ไดพิจารณาจากความเปนไปไดทั้งหมดที่สามารถทําไดใน
ปญหาที่กําหนดนี้ ซึ่งไดมาจากการรับรูและประมวลผลการรับรูจากหนวยตรวจจับ และการ
ควบคุมการเคลื่อนที่เบื้องตนของหุนยนต 

การทดลองครั้งนี้กําหนดใหเซตของฟงกชันคือ F = 
{IF_AND, IF_OR, IF_NOT} และเซตของเทอรมินอล T = {SR?, SL?, TS1?, TS2?, TS3?, TS4?, 
FORW, BACK, LEFT, RIGHT} โดยไดกําหนดใหฟงกชันและเทอรมินอลตาง ๆ มีรูปแบบการใช
คําสั่งดังนี้   

IF_AND  เปนฟงกชันที่มีทั้งหมด 4 อารกิวเมนต ซึ่งจะนําผล
การดําเนินการทางตรรกะแบบ AND ของอารกิวเมนตที่ 1 และ 2 มาตรวจสอบ ถาผลเปนจริงจะ
ปฏิบัติการตามอารกิวเมนตที่ 3 ไมเชนนั้นจะปฏิบัติการตามอารกิวเมนตที่ 4   

IF_OR เปนฟงกชันที่มีทั้งหมด 4 อารกิวเมนตเชนเดียวกับ
ฟงกชัน IF_AND แตจะนําผลการดําเนินการทางตรรกะแบบ OR ของอารกิวเมนตที่ 1 และ 2 มา
ตรวจสอบ ซึ่งถาผลที่ตรวจสอบเปนจริงจะปฏิบัติการตามอารกิวเมนตที่ 3 ไมเชนนั้นจะปฏิบัติการ
ตามอารกิวเมนตที่ 4  

IF_NOT  เปนฟงกชันที่มีทั้งหมด 3 อารกิวเมนต โดยนําผล
การดําเนินการทางตรรกะแบบ NOT ของอารกิวเมนตที่ 1 มาตรวจสอบ ถาผลเปนจริงจะ
ปฏิบัติการตามอารกิวเมนตที่ 2 ไมเชนนั้นจะปฏิบัติการตามอารกิวเมนตที่ 3  
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SR?, SL?, TS1?, TS2?, TS3? และ TS4? เหลานี้เปนฟงกชัน
ที่ทําการตรวจสอบวาสวนตาง ๆ ของหุนยนตสัมผัสหรือชนกับกําแพงหรือส่ิงกีดขวางใด ๆ หรือไม 
โดยตรวจสอบจากหนวยตรวจจับตามตําแหนงตาง ๆ ดังแสดงในรูปที่ 5.11 ฟงกชันเหลานี้จะให
คาเปน จริง เมื่อมีการชนที่ตําแหนงของหนวยตรวจจับนั้น ไมเชนนั้นจะมีคาเปน เท็จ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 5.11  ตําแหนงของหนวยตรวจจับทีม่ผีลตอฟงกชนั  
 SR?, SL?, TS1?, TS2?, TS3? และ TS4? 

 
FORW เปนคําสั่งที่ส่ังใหหุนยนตกระทําพฤติกรรมการ

เคลื่อนที่ไปขางหนาของหุนยนต โดยการจัดลําดับการทํางานของพฤติกรรมในระดับการเคลื่อนที่
ของขาใหหุนยนตเคลื่อนที่ไปขางหนาตามที่ไดกลาวไวแลวในสวนการโปรแกรมแบบอิงพฤติกรรม
ขางตน 

BACK เปนคําสั่งที่ส่ังใหหุนยนตกระทําพฤติกรรมการเคลื่อนที่
ไปขางหลังของหุนยนต โดยการจัดลําดับการทํางานของพฤติกรรมในระดับการเคลื่อนที่ของขาให
หุนยนตเคลื่อนที่ไปขางหลังตามที่ไดกลาวไวแลวขางตน 

LEFT เปนคําสั่งที่ส่ังใหหุนยนตกระทําพฤติกรรมการเลี้ยว
ซายของหุนยนต โดยการจัดลําดับการทํางานของพฤติกรรมในระดับการเคลื่อนที่ของขาให
หุนยนตเลี้ยวซายตามที่ไดกลาวไวแลวขางตน 

RIGHT เปนคําสั่งที่ส่ังใหหุนยนตกระทําพฤติกรรมการเลี้ยว
ขวาของหุนยนต โดยการจัดลําดับการทํางานของพฤติกรรมในระดับการเคลื่อนที่ของขาให
หุนยนตเลี้ยวขวาตามที่ไดกลาวไวแลวขางตน 

   

 

SR SL 
TS1 

TS2 

TS3 TS4 
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โดยฟงกชันที่เปนคําสั่งสําหรับใหหุนยนตกระทําพฤตกิรรมการ
เคลื่อนที่เหลานี้ จะเปนคาความจริงเปน จริง หรือ เท็จ สลับกันโดยเริ่มจากคาจริงกอนตามลําดับ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปที่ 5.12  ตัวอยางของโปรแกรมหุนยนตและการแทนดวยโครงสรางตนไม 

 
การพิจารณาเมื่ออยูในตําแหนงของอารกิวเมนตที่ 1 หรือ 2 ของฟงกชัน IF_AND และ IF_OR  
และเมื่ออยูในตําแหนงของอารกิวเมนตที่ 1 ของฟงกชัน NOT เทานั้น สวนในตําแหนงอารกิว
เมนตอ่ืน ๆ จะถือวามีคาความจริงเปน จริง ทั้งหมด 

5.4.1.2 รูปแบบของโปรแกรม สําหรับรูปแบบของโปรแกรมหุนยนตที่
ใชในการทดลองครั้งนี้ มีลักษณะคลายภาษาลิสปที่มีลักษณะเปนนิพจนเชิงสัญลักษณ ซึ่ง
สามารถสรางและดัดแปลงสําหรับการผสมผสานระหวางฟงกชันและเทอรมินอลของโปรแกรม
คอมพิวเตอรไดงาย โดยลักษณะเชนนี้จะอาศัยโครงสรางแบบตนไมซึ่งใชกันมากในการสรางตัว
แปรโปรแกรมคอมพิวเตอร  

จากรูปที่ 5.12 ไดแสดงตัวอยางของโปรแกรมหุนยนต และการ
แทนโปรแกรมหุนยนตนั้นดวยโครงสรางตนไม โดยรูปแบบโปรแกรมหุนยนตที่ใชในการทดลอง
คร้ังนี้ จะใชสัญลักษณ “(“ และ “)” ในการเปดและปดนิพจนตามลําดับ สวนการแยกอารกิวเมนต
ตาง ๆ จะใชสัญลักษณ “,” ในการแยกแตละอารกิวเมนตภายในนิพจน ซึ่งจะเห็นวาตัวอยาง
โปรแกรมเริ่มดวยฟงกชัน IF_AND ซึ่งจะพิจารณาคาความจริงของ FORW ในขณะนั้น โดยในชวง
เร่ิมตนจะเปนคา จริง และพิจารณารวมกับคาความจริงของนิพจนของฟงกชัน IF_NOT ที่จะทํา

(IF_AND, FORW, (IF_NOT, SR?, BACK, TS1?), 
RIGHT, (IF_OR, TS3?, TS2?, SL?, LEFT)) 

•

•  FORW 

RIGHT 

IF_AND 

IF_NOT 

SR? 

BACK TS1? 

IF_OR 

TS3?      TS2? 

SL? LEFT 
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การตรวจสอบคานิเสธของฟงกชัน SR? ซึ่งไมวาจะเปน จริง หรือ เท็จ จะไมมีการปฏิบัติการอาร
กิวเมนตที่ 2 และ 3 เพียงแตนําคาความจริงที่ตรวจสอบไดไปใชในการพิจารณาของฟงกชัน 
IF_AND รวมกับคาความจริงของ FORW ถาผลการพิจาณาเปน จริง จะปฏิบัติการตามอารกิว
เมนตที่ 3 นั่นคือการเลี้ยวขวานั่นเอง แตถาเปน เท็จ จะปฏิบัติการตามอารกิวเมนตที่ 4 ซึ่งจะตอง
ตรวจสอบฟงกชัน TS3? และ TS2? ภายใตฟงกชัน IF_OR ถาผลการตรวจสอบมีคาเปน จริง จะ
ปฏิบัติการตามอารกิวเมนตที่ 3 คือ SL? หุนยนตจะไมกระทําพฤติกรรมการเคลื่อนที่ใด ๆ แตถา
คาตรวจสอบเปน เท็จ จะปฏิบัติการตามอารกิวเมนตที่ 4 คือ LEFT หุนยนตจะกระทําพฤติกรรม
การเลี้ยวซาย หลังจากการทํางานของโปรแกรมหุนยนตในรอบการทํางานนี้แลว จะเร่ิมรอบการ
ทํางานใหม ซึ่งในการพิจารณาคาความจริงของ FORW จะมีคาเปน เท็จ การพิจารณาภายใต
ฟงกชัน IF_AND จึงไดผลเปนเท็จดวย ตองมาพิจารณาฟงกชัน TS3? และ TS2? ภายใตฟงกชัน 
IF_OR เลย ไดผลแลวปฏิบัติการตามอารกิวเมนตที่ถูกตอง การทํางานของโปรแกรมหุนยนตจะ
เวียนรอบการทํางานเชนนี้เร่ือย ๆ จนครบรอบการทํางานที่กําหนดไว ซึ่งจะกลาวรายละเอียด
เกี่ยวกับการทํางานทางพันธุการในภายหลัง 

5.4.1.3   การแปลคําสั่ง ในการทดลองแตละครั้งโปรแกรมหุนยนตจะถูก
แปลคําสั่งในทุก ๆ คร้ังของการเคลื่อนที่ของหุนยนต โดยอาศัยขอมูลการสัมผัสกับส่ิงกีดขวางหรือ
กําแพงของหุนยนตมาใชรวมในการเลือกฟงกชันใหหุนยนตทํางานเพื่อแกไขปญหาที่กําหนดไวได
อยางเหมาะสม ซึ่งจะตองปฏิบัติการตามลําดับข้ันของรูปแบบโปรแกรม 

การแปลคําสั่งโปรแกรมหุนยนตนั้น จะรับขอมูลการสัมผัสใน
ชวงเวลาหนึ่งมาพิจารณาตามลําดับข้ัน โดยแบงการพิจารณาภายในโปรแกรมหุนยนตไดเปน 2 
สวน คือ 

1. สวนเงื่อนไข คือ อารกิวเมนตที่ 1 ของฟงกชัน IF_NOT หรือ
อารกิวเมนตที่ 1 และ 2 ของฟงกชัน IF_AND และ IF_OR ซึ่งจะทําการพิจารณาใหไดเฉพาะคา
ความจริง ไมวาอารกิวเมนตนั้นจะอยูในรูปของฟงกชันคําสั่งการเคลื่อนที่ของหุนยนต หรือฟงกชัน
ตรวจจับการสัมผัสของหุนยนต ถาอยูในรูปของฟงกชันคําสั่งการเคลื่อนที่ของหุนยนตคาความ
จริงจะสลับกันระหวาง จริง และ เท็จ ไปเร่ือย ๆ เมื่อเปนจริงฟงกชันนั้นจะมีผลใหหุนยนต
ปฏิบัติการทันที โดยสั่งคําสั่งควบคุมการทํางานของมอเตอรใหปฏิบัติการตามพฤติกรรมนั้น สวน
นิพจนที่อยูภายในอารกิวเมนตสวนนี้จะไมถูกกระทําตามหลักของฟงกชัน เพียงนํามาพิจารณาคา
ความจริงของนิพจนเทานั้น 

2. สวนกระทํา คือ อารกิวเมนตที่ 2 และ 3 ของฟงกชัน IF_NOT 
หรืออารกิวเมนตที่ 3 และ 4 ของฟงกชัน IF_AND และ IF_OR ซึ่งจะทําการพิจารณาคาความจริง 
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แลวปฏิบัติการตามหลักของฟงกชันนั้น ถาอยูในรูปของฟงกชันตรวจจับการสัมผัสจะไม
ปฏิบัติการใด ๆ จะปฏิบัติการเมื่ออยูในรูปฟงกชันการเคลื่อนที่เทานั้น สวนนิพจนที่อยูภายในอาร
กิวเมนตสวนนี้จะตองถูกตรวจสอบคาความจริง แลวปฏิบัติการตามหลักเหมือนการแปลคําสั่ง
โปรแกรมหุนยนตทั้งหมดที่ไดกลาวไวขางตน 

จะเห็นวาภายในหนึ่งรอบการทํางานของโปรแกรมหุนยนตนั้น 
หุนยนตสามารถทําพฤติกรรมการเคลื่อนที่ไดหลายอยาง ทําใหหุนยนตสามารถทํางานได
หลากหลาย 

5.4.2 การดําเนินการโปรแกรมพันธุการ กระบวนการโปรแกรมพันธุการที่ใชใน
การทดลองครั้งนี้ไดถูกแบงออกเปน 5 สถานะดังนี้ 

สถานะที่ 1  การสรางประชากรเบื้องตน 
เปนการดําเนินการในขั้นตอนแรกจะเริ่มตนดวยการสุมสรางประชากรของ

โปรแกรมหุนยนตที่เกิดจากการผสมผลานดวยวิธีการสุมระหวางฟงกชันกับเทอรมินอลขึ้นมา โดย
กําหนดใหโปรแกรมหุนยนตนี้มีขนาดไมเกิน 4 ข้ันตามรูปแบบโครงสรางตนไม ซึ่งมีขนาดของ
ประชากรเริ่มตนเทากับ 100 โปรแกรม 

สถานะที่ 2  การทดสอบแตละโปรแกรมหุนยนต 
ในแตละรุนของประชากรสําหรับกระบวนการโปรแกรมพันธุการ แตละ

โปรแกรมหุนยนตจะถูกปฏิบัติการแปลคําสั่งซ้ําไปซ้ํามาจนกระทั่งถึงเกณฑของการสิ้นสุดการ
ปฏิบัติการอยางใดอยางหนึ่ง ซึ่งไดกําหนดไวดังนี้ 

- จํานวนรอบของการปฏิบัติการของแตละโปรแกรมหุนยนตกําหนดให
ตองไมเกิน 100 รอบ ยกเวนการทดลองแบบที่ 3 กําหนดใหตองไม
เกิน 150 รอบการทํางาน 

- หุนยนตอยูในภาวะที่ไมสามารถเคลื่อนที่ได ซึ่งจะกําหนดใหหุนยนต
ไมมีทางแกไขปญหาได โดยพิจารณาจากเงื่อนไขคือ หุนยนตไมมกีาร
กระทําฟงกชันการเคลื่อนที่ของหุนยนตเปนจํานวนเกิน 50 รอบการ
ปฏิบัติการ 

- เมื่อหุนยนตประสบความสําเร็จ นั่นคือสามารถเคลื่อนที่ไปยัง
ตําแหนงเปาหมายที่กําหนดไวได 

สถานะที่ 3  การประเมินคาแตละโปรแกรมหุนยนต 
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เมื่อส้ินสุดการทดสอบในแตละรุน แตละโปรแกรมหุนยนตจะถูกบันทึกเวลา
ที่ใชในการแกไขปญหา และกําหนดคาความเหมาะหรือความสามารถในการแกไขปญหาใหแก
โปรแกรมหุนยนตนั้น ๆ โดยมีเงื่อนไขสําหรับการกําหนดคาความเหมาะดังตอไปนี้ 

เร่ิมแรกกําหนดใหแตละโปรแกรมหุนยนตมีคาความเหมาะเทากับ 20000 
แตม จากนั้นในกรณีที่หุนยนตประสบความสําเร็จสามารถแกไขปญหาได จะเพิ่มคาความเหมาะ
ใหอีก 200000 แตม แตในกรณีที่หุนยนตอยูในภาวะที่ไมสามารถเคลื่อนที่ไดนั้น คาความเหมาะ
จะถูกหักลงไป 100000 แตม นอกจากนี้ตัวแปรระยะทาง เวลา และส่ิงกีดขวางยังมีผลตอคา
ความเหมาะของแตละโปรแกรมหุนยนตอีก โดยคาความเหมาะจะถูกหักดวยผลคูณระหวาง 
1000 กับระยะทางที่นอยที่สุดที่ตัวหุนยนตหางจากตําแหนงเปาหมาย โดยพิจารณาจากจุด
ศูนยกลางของหุนยนต และถูกหักดวยผลคูณระหวาง 1000 กับเวลาที่ใชในการทดลองโปรแกรม
หุนยนต สวนเงื่อนไขของส่ิงกีดขวางนั้น จะทําการพิจารณาในระยะเสนตรงจากจุดศูนยกลาง
หุนยนตในตําแหนงสุดทายถึงตําแหนงเปาหมายที่กําหนด ถามีส่ิงกีดขวางอยู คาความเหมาะจะ
ถูกหักดวย 50000 แตถาไมมีส่ิงกีดขวางอยู คาความเหมาะจะเพิ่มข้ึน 50000 แทน  

คาความเหมาะของโปรแกรมหุนยนตที่ถูกพิจารณานี้ สามารถสรุปไดดังนี้ 
 
 
 
 

โดยที่  isGoal เปนตัวแปรคาความจริงของตําแหนงหุนยนตวาอยูที่ตําแหนง 
เปาหมายที่กําหนดหรือไม  

minDistance  เปนตัวแปรบอกระยะทางที่ ส้ันที่ สุดระหวางหุนยนตกับ
ตําแหนงเปาหมายที่กําหนดไวในการทดลอง  

hasObstacle  เปนตัวแปรคาความจริงของระยะขจัดระหวางตําแหนง
สุดทายของหุนยนตกับตําแหนงเปาหมายวามีส่ิงกีดขวางอยูหรือไม 

iskilled เปนตัวแปรคาความจริงของหุนยนตวาอยูในภาวะไมสามารถ
เคลื่อนที่ไดหรือไม 

Time เปนตัวแปรบอกเวลาที่ใชในการทดลอง 
 คาความเหมาะสุดทายจะเปนผลลัพธที่ถูกกําหนดใหเปนคาความเหมาะ

ของแตละโปรแกรมหุนยนตในแตละรุน เพื่อพิจารณาคัดเลือกตามขั้นตอนพันธุการตอไป โดยถือ
วาคาความเหมาะที่มากกวาจะแสดงถือประสิทธิภาพของโปรแกรมหุนยนตที่ดีกวา  

FITNESS =  20000 + (isGoal x 200000) – (minDistance x 1000) 
 - ((-1)hasObstacle x 50000) – (iskilled x 100000)   
 - (Time x 1000) 
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สถานะที่ 4  การคัดเลือก 100 โปรแกรมหุนยนตที่ดีที่สุด 
ในการคัดเลือกจะอาศัยคาความเหมาะของแตละโปรแกรมหุนยนต โดยนํา 

คาความเหมาะของโปรแกรมหุนยนตทั้งหมดในรุนมาจัดเรียงตามอันดับจากคาความเหมาะมาก 
ไปนอย จากนั้นพิจารณาคัดเลือกโปรแกรมหุนยนตที่ดีที่สุดในรุนนั้นจํานวน 100 โปรแกรม 

สถานะที่ 5  ปฏิบัติการทางพันธุการ  
การปฏิบัติการทางพันธุการเปนการสังเคราะหประชากรใหมของโปรแกรม

หุนยนตที่เปนเสมือนลูกหลานของ 100 โปรแกรมหุนยนตที่ดีที่สุดจากรุนที่แลว โดยการใชตัว
ดําเนินการพันธุการ ซึ่งตัวดําเนินการพันธุการที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ประกอบดวย การกําเนิดใหม, 
การผสมพันธุ, การเปลี่ยนรูป และการกลายพันธุโดยที่ตัวดําเนินการแตละตัวจะทําหนาที่แตกตาง
กัน 

การกําเนิดใหมเปนตัวดําเนินการที่ทําการคัดลอก 10 โปรแกรมหุนยนตที่ดี
ที่สุดจากรุนที่แลวทั้งหมดไปอยูในรุนถัดไป และสุมคัดเลือกโปรแกรมหุนยนตอ่ืน ๆ จากรุนที่แลว  

การผสมพันธุเปนตัวดําเนินการที่ทําการสังเคราะหโปรแกรมหุนยนตข้ึนมา
ใหมโดยอาศัยการจับคูกันดวยวีธีการสุมโปรแกรมหุนยนตจากโปรแกรม 100 อันดับแรกจากรุนที่
แลว ซึ่งการแลกเปลี่ยนกันของสวนของโปรแกรมหุนยนตทั้งสองเกิดจากการสุมเลือกทั้งหมด 

การเปลี่ยนรูปเปนตัวดําเนินการที่ทําการสังเคราะหโปรแกรมหุนยนตใหม
โดยการสลับเปล่ียนอารกิวเมนตในสวนการกระทําของฟงกชันที่สุมเลือกของโปรแกรม 100 
อันดับแรกจากรุนที่แลว 

สําหรับการกลายพันธุเปนตัวดําเนินการที่ทําการสังเคราะหโปรแกรม
หุนยนตข้ึนมาใหม โดยสังเคราะหโปรแกรมเล็ก ๆ ที่เกิดจากการสุมสราง ตอเพิ่มเขากับตําแหนงที่
สุมมาในโปรแกรมหุนยนตที่สุมมาจากโปรแกรม 100 อันดับแรกจากรุนที่แลวนั้น 

การปฏิบัติการทางพันธุการโดยตัวดําเนินการพันธุการขางตนนี้ โปรแกรม
หุนยนตจะถูกสรางขึ้นมาใหมทั้งหมด 500 โปรแกรม ซึ่งเกิดจากการสุมการใชตัวดําเนินการพันธุ
การตาง ๆ ตามความนาจะเปนดังตอไปนี้ 

- การกําเนิดใหม  10 % 
- การผสมพันธุ  60 % 
- การเปลี่ยนรูป  10 % 
- การกลายพันธุ  20 % 

หลังจากปฏิบัติการทางพันธุการแลวจึงเริ่มเขาสถานะที่ 1 ใหม แลวปฏิบัติ
ตามลําดับข้ันสถานะขางตนตอไป 
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สําหรับพารามิเตอรตาง ๆ ของกระบวนการโปรแกรมพันธุการที่ใชใน

งานวิจัยครั้งนี้สามารถสรุปไดดังแสดงในตารางที่ 5.1 
ตารางที่ 5.1  สรุปพารามิเตอรตาง ๆ ของการโปรแกรมพันธกุารที่ใชในการทดลอง 

 
วัตถุประสงค เพื่อคนหาโปรแกรมหุนยนตที่ เหมาะสม  ที่

สามารถควบคุมการเคลื่อนที่ของหุนยนตใหไป
ยั งตําแหนง เปาหมายที่กํ าหนดไวภายใน
ส่ิงแวดลอมแบบตาง ๆ ได 

ขนาดของประชากร ประชากรรุนแรกมีขนาด 100 โปรแกรม ในรุน
ถัดไปมีขนาด 500 โปรแกรม 

จํานวนรุนที่มากที่สุดที่ใชในการทดลอง 50 รุน 
โครงสรางโปรแกรม คลายภาษาลิสปที่มี ลักษณะเปนนิพจนเชิง

สัญลักษณ โดยแตละอารกิวเมนตภายในนิพจน
แยกกันดวยเครื่องหมาย “,” 

ฟงกชัน IF_AND, IF_OR และ IF_NOT 
เทอรมินอล SL?, SR?, TS1?, TS2?, TS3?, TS4, FORW, 

BACK, LEFT และ RIGHT 
ความนาจะเปนของการกําเนิดใหม 10 % 
  ความนาจะเปนของการผสมพันธุ 60 % 
ความนาจะเปนของการเปลี่ยนรูป 10 % 
ความนาจะเปนของการกลายพันธุ 20 % 
ความนาจะเปนของการลางพันธุ 0 % (ไมมีการใชในการทดลอง) 
ความนาจะเปนของการแกไข 0 % (ไมมีการใชในการทดลอง) 
เงื่อนไขการทํางานของโปรแกรม - ปฏิบัติการไมเกิน 100 รอบในการทดลองแบบ

ที่ 1, 2 และ 4 และไมเกิน 150 รอบในการ
ทดลองแบบที่ 3 

- จบการทดลองเมื่อหุนยนตอยู ในภาวะไม
สามารถเคลื่อนที่ไดติดตอกับ 50 รอบการ
ปฏิบัติการ  
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- การทดลองโปรแกรมหุนยนตเสร็จส้ินเมื่อ
ประสบความสําเร็จ 

ตารางที่ 5.1(ตอ)  สรุปพารามิเตอรตาง ๆ ของการโปรแกรมพันธุการที่ใชในการทดลอง 
คาความเหมาะ - เคลื่อนที่ถึงตําแหนงเปาหมายที่กําหนดไว

หรือไม 
- ระยะทางที่ ส้ั นที่ สุดระหว า งหุ นยนตกับ
ตําแหน ง เป าหมายในการทดลอง  โดย
พิจารณาจากจุดศูนยกลาง 

- ระยะขจัดจากหุนยนตถึงตําแหนงเปาหมายมี
ส่ิงกีดขวางอยูหรือไม 

- อยูในภาวะไมสามารถเคลื่อนที่ไดหรือไม 
- เวลาที่ใชในการทดลอง 

วิธีคัดเลือกโปรแกรม คัดเลือกโปรแกรมหุนยนต 100 อันดับแรกที่จัด
อันดับตามคาความเหมาะจากมากไปนอย 

การสังเคราะหโปรแกรม การสุม 
การจับคู การสุม 
การเลือกจุดผสมพันธุ การสุม 

 
5.5 การจําลองการทํางานของหุนยนตบนเครื่องคอมพิวเตอร 

 
เนื่องจากการเรียนรูโดยใหหุนยนตทําการเรียนรูในโลกจริง หรือที่เรียกวา “การเรียนรู

แบบทันที(Real time learning) จําเปนตองอาศัยระยะเวลาในการเรียนรูมาก  ดังนั้นการทดลอง
คร้ังนี้จึงใชการจําลองการเรียนรูของหุนยนต(Simulated learning)เพื่อลดเวลาในการเรียนรูให
นอยลง แตเนื่องจากการจําลองการเรียนรูของหุนยนตมีขอเสียคือ หุนยนตจะสูญเสียขอมูลหรือ
องคประกอบ(factor)บางตัวที่มีอยูในโลกจริง จึงพยายามทําใหสภาวะแวดลอมตางๆในโลก
จําลองมีความเหมือนจริงมากที่สุดเทาที่จะทําได โดยทดสอบใหหุนยนตในโลกจริงแสดง
พฤติกรรมและเก็บคาสถิติตางๆที่เกี่ยวของกับการเคลื่อนที่ของหุนยนต  ซึ่งไดแก ระยะขจัดและ
มุมที่เปลี่ยนไปในการเคลื่อนที่ของพฤติกรรมตางๆ รวมทั้งทําการเก็บขอมูลที่เกี่ยวของกับ
พฤติกรรมของหุนยนตเมื่อชนกําแพง จากนั้นจึงนําขอมูลตางๆเหลานี้ไปคํานวณแลวใสคาความ
ผิดพลาดใหกับหุนยนตในโลกจําลอง  
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5.6 การออกแบบการทดลอง 
 

การทดลองในครั้งนี้ไดถูกออกแบบใหหุนยนตมีการเรียนรูในเขาวงกตที่แตกตาง 
กัน 4 แบบ เพื่อทดสอบความสามารถในการแกปญหาของหุนยนตในสภาพแวดลอมตาง ๆ กัน 
ดังนี้ 

1. เขาวงกตที่มีเสนทางไปถึงเปาหมายเพียงเสนทางเดียว  เพื่อศึกษาการเลือก
เสนทางที่ถูกตองที่สามารถไปถึงเปาหมาย  

2. เขาวงกตที่มีเสนทางไปถึงเปาหมายมากกวาหนึ่งเสนทาง เพื่อศึกษาการ
ตัดสินใจเลือกเสนทางที่เหมาะสมที่สุดที่หุนยนตสามารถไปถึงเปาหมายไดจากเสนทางที่สามารถ
ไปถึงเปาหมายไดทั้งหมด 

3. เขาวงกตที่มีลักษณะของปญหาจุดต่ําสุดเสมือน(Local Minima) เพื่อศึกษาถึง
ผลกระทบตอการหาเสนทางของหุนยนตในเขาวงกตที่มีระยะขจัดระหวางจุดเริ่มตนของหุนยนต
กับเปาหมายนอย ซึ่งหุนยนตอาจเขาใจวาอยูในเสนทางที่เขาใกลเปาหมาย เนื่องจาก ณ จุดนั้นมี
คาความเหมาะสมมาก  แตหุนยนตจะไมสามารถไปถึงเปาหมายได 

4. เขาวงกตที่เพิ่มปญหาการหาทิศทางที่ถูกตองในชวงแรกของการเดิน เพื่อศึกษา
ถึงผลกระทบของสภาวะเริ่มตนของหุนยนตที่มีตอการหาเสนทางไปสูเปาหมายของหุนยนต 
 

 
การทดลองที่ 1  

  
การทดลองที่ 2 

 
การทดลองที่ 3 

 
การทดลองที่ 4 

รูปที่ 5.13  ลักษณะเขาวงกตที่ใชในการทดลองตาง ๆ 
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การทดลองทั้งหมดมี 4 การทดลองใน 4 สภาพแวดลอม ดังแสดงในรูปที่ 5.13 โดยใน

แตละการทดลองจะทําการคนหาโปรแแกรมหุนยนตที่เหมาะสมการทดลองละ 50 คร้ัง เก็บขอมูล
ตางๆ เพื่อหาคาเฉลี่ย ศึกษาผลกระทบของตัวดําเนินการทางพันธุการที่มีตอการแกปญหา  
จากนั้นทําการคัดเลือกโปรแกรมหุนยนตที่เหมาะสมที่สุดในแตละการทดลอง ๆ ละ 10 โปรแกรม  
รวมทั้งสิ้น 40 โปรแกรม ซึ่งจะถูกนําไปทดสอบประสิทธิภาพการทํางานกับหุนยนตในโลกจริงตอไป 

 
5.7 สรุปทายบท 
 

ในบทนี้ไดแสดงรายละเอียดองคประกอบที่สําคัญตาง ๆ เกี่ยวกับการทดลองครั้งนี้ 
ดังตอไปนี้ 

งานวิจัยครั้งนี้ไดกําหนดปญหาใหหุนยนตหาเสนทางไปสูเปาหมายที่กําหนดไว
ภายในเขาวงกต  โดยใชหลักการโปรแกรมแบบอิงพฤติกรรมในการควบคุมการทํางานของหุนยนต 
และใชหลักการโปรแกรมพันธุการเพื่อพัฒนาการเรียนรูในการแกปญหาของหุนยนต   โดยหุนยนต
จะทําการเรียนรูและสังเคราะหโปรแกรมที่เหมาะสมภายใตสภาพแวดลอมที่จําลองขึ้นบนเครื่อง
คอมพิวเตอร และนําโปรแกรมที่ไดไปควบคุมหุนยนตในโลกจริงได 

หุนยนตที่ใชในการทดลองครั้งนี้ถูกออกแบบใหมีลักษณะการเดินคลายสุนัข โดย
หุนยนตมีหนวยตรวจจับแบบสัมผัสติดตั้งไวรอบตัว และใชเซอรโวในการควบคุมการเคลื่อนไหว
ของแตละขอตอ  การควบคุมการทํางานของขาทั้งสี่จะใชไมโครคอนโทรลเลอรจํานวน 4 ตัวทํางาน
พรอมกัน และใชเครื่องคอมพิวเตอรควบคุมการเคลื่อนที่ของหุนยนตผานพอรตขนาน โดยเครื่อง
คอมพิวเตอรจะมีการสงขอมูลติดตอกับไมโครคอนโทรลเลอรทั้งสี่ในรูปแบบการสงแบบกระจาย
ขอมูล 

ในสวนการโปรแกรมแบบอิงพฤติกรรมนั้น มีการแบงพฤติกรรมเปน 2 ระดับคือ 
พฤติกรรมการเคลื่อนที่ของหุนยนต ไดแก การเคลื่อนไปขางหนา การเคลื่อนไปขางหลัง การเลี้ยว
ซาย การเลี้ยวขวา      และพฤติกรรมการเคลื่อนที่ของขา ไดแก การแกวงไปหนา การแกวงไปหลัง 
การวางขาในแนวดิ่ง   โดยหุนยนตมีลําดับชั้นของการควบคุมพฤติกรรมตามลําดับจากบนลงลาง
ดังนี้  การทํางานในระดับเขาวงกต, การทํางานในระดับหุนยนต และการทํางานในระดับขา ซึ่ง
ระดับบนจะมีการสงคําสั่งเพื่อควบคุมการทํางานของระดับลางได 

สําหรับกระบวนการโปรแกรมพันธุการนั้น ไดออกแบบลักษณะการทํางาน รูปแบบ
โปรแกรมหุนยนต และคาพารามิเตอรตาง ๆ ใหเหมาะสมกับการแกไขปญหาการหาทางออกจาก
เขาวงกต โดยนําเอาตัวดําเนินการทางพันธุการ 4 แบบมาใชงานรวมกันในกระบวนการโปรแกรม
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พันธุการ นั่นคือ การกําเนิดใหม การผสมพันธุ การเปลี่ยนรูป และการกลายพันธุ ซึ่งไดกําหนดให
นํามาใชในอัตราสวนที่แตกตางกัน    โดยใหความสําคัญกับการผสมพันธุมากกวาตัวดําเนินการ
อ่ืน ๆ การทํางานในสวนกระบวนการโปรแกรมพันธุการนั้นเปนไปตามขั้นตอนการโปรแกรมพันธุ
การ 5 ข้ันตอน คือ สังเคราะหประชากรโปรแกรมหุนยนต ทดสอบโปรแกรมหุนยนต ประเมนิคาการ
ทํางานของโปรแกรมหุนยนต คัดเลือกโปรแกรมหุนยนต และปฏิบัติการทางพันธุการ โดย
กําหนดใหกระทํากระบวนการโปรแกรมพันธุการเปนจํานวน 50 รุน โดยถือวาโปรแกรมหุนยนตที่ดี
ที่สุดจํานวนหนึ่งในรุนที่ 50 เปนโปรแกรมหุนยนตที่เหมาะสมกับการแกไขปญหาการหาทางออก
จากเขาวงกตที่ดีที่สุด 

เขาวงกตที่ใชในการทดลองถูกแบบใหมี 4 รูปแบบดังนี้ 1) เขาวงกตที่มีเสนทางไปถึง
เปาหมายเพียงเสนทางเดียว   2) เขาวงกตที่มีเสนทางไปถึงเปาหมายมากกวาหนึ่งเสนทาง   3) 
เขาวงกตที่มีลักษณะของปญหาจุดต่ําสุดเสมือน และ 4) เขาวงกตที่เพิ่มปญหาการหาทิศทางที่
ถูกตองในชวงแรกของการเดิน 



บทที ่6 
ผลการทดลอง 

 
 
 

ในบทนี้ไดแสดงผลของการทดลอง รวมทั้งการวิเคราะหผลการทดลอง โดยแบงการ
แสดงผลการทดลองและการวิเคราะหผลการทดลองออกเปน 4 กลุมการทดลอง ตามสภาพของ
สภาพแวดลอมของหุนยนต ตําแหนงเริ่มตน และตําแหนงเปาหมายของหุนยนต ดังตอไปนี้คือ 1) 
เขาวงกตที่มีเสนทางไปถึงเปาหมายเพียงเสนทางเดียว   2) เขาวงกตที่มีเสนทางไปถึงเปาหมาย
มากกวาหนึ่งเสนทาง   3) เขาวงกตที่มีลักษณะของปญหาจุดต่ําสุดเสมือน และ 4) เขาวงกตที่
เพิ่มปญหาการหาทิศทางที่ถูกตองในชวงแรกของการเดิน 

ในแตละการทดลองจะแสดงผลการทดลองในรูปของภาพแสดงการเคลือ่นที่ของ
หุนยนตทั้งในการจําลองการทํางานของหุนยนตบนเครือ่งคอมพวิเตอรและการทํางานของหุนยนต
ในโลกจริง รูปกราฟแสดงคาความเหมาะสงูสุดเฉลี่ยของโปรแกรมหุนยนตในแตละรุนใน
กระบวนการโปรแกรมพันธกุารที่ไดจากการทดลองของแตละการทดลอง ซึ่งเปนเครื่องแสดงให
เห็นถึงอตัราการวิวัฒนาการและประสิทธภิาพในการแกไขปญหาของหุนยนต นอกจากนี้ผลการ
ทดลองยงัถูกแสดงดวยขอมูลรอยละของจํานวนโปรแกรมหุนยนตที่สามารถแกไขปญหาไดสําเร็จ
ในโลกเสมือนและโลกจริง ตลอดจนปญหาตาง ๆ ที่เกิดขึ้นในการทดลองในทั้งโลกเสมือนและโลก
จริง  

ภาพแสดงการเคลื่อนที่ของหุนยนตในการจาํลองการทาํงานของหุนยนตบนเครื่อง
คอมพิวเตอร และการทาํงานของหุนยนตในโลกจริงนัน้ จะแสดงถึงลกัษณะการเคลื่อนที่จริงของ
หุนยนตต้ังแตจุดเริ่มตนจนถงึจุดสุดทายของการทดลองโปรแกรมหุนยนตนัน้ ๆ โดยที่ภาพแสดง
การเคลื่อนที่ของหุนยนตในการจําลองบนเครื่องคอมพิวเตอรนั้น สามารถแสดงลักษณะการ
เคลื่อนที่ไดทัง้หมดในภาพเดียว แตการแสดงการทาํงานของหุนยนตในโลกจริงจะแสดงดวยภาพ
ของหุนยนตในโลกจรงิขณะทําการทดลองหลาย ๆ ภาพตามลาํดบั เพื่อแสดงลักษณะการ
เคลื่อนที่จริงแทน 

กราฟแสดงคาความเหมาะสงูสุดเฉลี่ยของโปรแกรมหุนยนตในแตละรุนใน
กระบวนการโปรแกรมพันธกุาร เปนการนําเอาคาความเหมาะที่มีคาสูงสุดของโปรแกรมหุนยนต
ในทุกรุนววิฒันาการทัง้หมด 3 คร้ังของการทดลองแตละการทดลองมาเฉลี่ย แลวนํามาแสดงใน
ลักษณะของเสนกราฟของคาความเหมาะเฉลี่ยในแตละรุนววิัฒนาการ ซึ่งเสนกราฟนี้จะบอกถงึ



 71

ลักษณะของการวิวัฒนาการของหุนยนตในแตละการทดลอง วาเปนไปอยางไร ชาหรือรวดเร็ว
เพียงใด ชวงของการววิัฒนาการชวงใดจะเหมาะสมกบัการนาํไปแกไขปญหาที่สุด นอกจากนี้ยงั
แสดงถึงประสทิธิภาพของหุนยนตในการแกไขปญหานัน้ดวย 

ขอมูลรอยละของจํานวนโปรแกรมหุนยนตที่สามารถแกไขปญหาไดสําเร็จในโลก
เสมือนและโลกจริงนัน้ เปนการสรุปขอมูลการทาํงานของโปรแกรมหุนยนตในรุนที่เหมาะสมกับ
การแกไขปญหามากที่สุด โดยพิจารณาจากกราฟแสดงคาความเหมาะสูงสุดเฉลี่ยของโปรแกรม
หุนยนตในกระบวนการโปรแกรมพันธุการ แลวเลือกโปรแกรมหุนยนตในรุนที่อยูในชวงกราฟทีม่ี
ความเสถียรภาพของคาความเหมาะ รวมกับเงื่อนไขที่วาตองเปนรุนทีม่ีคาความเหมาะสูง อีกทัง้
ยังมีจาํนวนโปรแกรมหุนยนตที่ประสบความสําเร็จในการแกไขปญหามากดวย นํามาสรุปขอมูล
รอยละความสาํเร็จในโลกเสมือนโดยคิดเทยีบกับจํานวนโปรแกรมหุนยนตที่เลือกมาสังเคราะห
ประชากรรุนตอไป เพื่อแสดงถึงประสิทธิภาพในการหาคาํตอบของกระบวนการโปรแกรมพันธุการ 
แลวนําโปรแกรมหุนยนตที่ประสบความสาํเร็จในรุนนัน้มาทาํการทดสอบในโลกจรงิ สรุปเปน
ขอมูลรอยละความสาํเร็จในโลกจรงิ เพือ่ทดสอบประสิทธิภาพการทํางานในโลกจริงของโปรแกรม
หุนยนตที่เปนคําตอบที่หาไดจากกระบวนการโปรแกรมพันธกุาร วาสามารถแกไขปญหาไดสําเร็จ
จริงไดมากนอยเพียงใด 

การแสดงผลการทดลองจะถกูแสดงแยกตามการทดลองแตละการทดลอง และมี
การวิเคราะหผลการทดลองนั้น รวมทั้งขอสรุปของผลการทดลองของขอมูลที่ไดในแตละการ
ทดลอง ดังแสดงตอไปนี้ 
 
6.1 ผลการทดลองของการทดลองที่ 1 เขาวงกตทีม่ีเสนทางไปถึงเปาหมายเพียงเสนทาง

เดียว 
 

การทดลองนี้เปนการทดลองเบื้องตนของการแกไขปญหาหุนยนต โดยมีเสนทางที่
สามารถไปถงึตําแหนงเปาหมายไดเพยีงเสนทางเดยีว และเปนเสนทางทีหุ่นยนตตองมกีาร
ตัดสินใจเลือกเสนทางเพียงครั้งเดียว ซึ่งถาหุนยนตเลือกเสนทางถูกกน็าจะสามารถเดนิไปถึง
ตําแหนงเปาหมายที่กาํหนดไวได ทั้งนี้เพื่อศึกษาการเลือกเสนทางทีถู่กตองที่สามารถไปถงึ
เปาหมายไดของหุนยนตในขั้นตน   

รูปที่ 6.1 แสดงวิวฒันาการในการหาคาํตอบโปรแกรมหุนยนตที่เหมาะสมกับการ
แกไขปญหาการเดินไปยังตาํแหนงเปาหมายโดยมเีสนทางที่สามารถไปถึงตําแหนงเปาหมายนั้น
ได 
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เพียงเสนทางเดียว จะเห็นไดวาในชวงเริ่มตนของววิัฒนาการนั้น หุนยนตไมสามารถเคลื่อนที่ไป
ยังตําแหนงเปาหมายได ซึ่งแสดงไดจากคาความเหมาะที่ตํ่ามาก ในชวงการวิวัฒนาการใน
ระหวางรุนที ่ 1 ถึง 10 นัน้ หุนยนตสามารถพัฒนาการเดินของตนใหไปยังตําแหนงเปาหมายไดดี
ข้ึน มีวิวฒันาการอยางรวดเร็ว และการววิฒันาการไดเปนไปในอัตราเรว็ลดลงในชวงระหวางรุนที่ 
11 ถึง 25 จนมีอัตราการววิฒันาการคงทีใ่นชวงตั้งแตรุนที ่26 ข้ึนไปจนจบการทดลองในรุนที่ 50  

ซึ่งจากกราฟสามารถแสดงใหเหน็ถงึชวงของความเหมาะสมในการนาํโปรแกรม
หุนยนตมาใชในการแกไขปญหาใหสามารถเดินไปถึงตาํแหนงเปาหมายได โดยสามารถสรุปไดวา 
ชวงวิวัฒนาการที่เหมาะสมที่สุดคือ ชวงรุนที่ 26 ถึง 43 เนื่องจากโปรแกรมหุนยนตมีคาความ
เหมาะที่สูงอยูในระดับเดียวกัน  เปนชวงวิวฒันาการที่มีเสถยีรภาพ ซึ่งสามารถแสดงภาพการ
เคลื่อนที่ของหุนยนตในโลกเสมือนจากการทดลองที่ประสบความสาํเร็จไดดังรูปที่ 6.2  โดยแสดง
ใหเหน็ถงึเสนทางการเคลื่อนที่ของหุนยนตไดอยางชัดเจน 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปที่ 6.2  ภาพการเคลื่อนทีข่องหุนยนตในโลกเสมือนในการทดลองที่ 1 
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รูปที่ 6.1 กราฟแสดงคาความเหมาะสูงสดุเฉลี่ยของโปรแกรมหุนยนตในแตละรุนใน
กระบวนการโปรแกรมพันธกุารของการทดลองที ่1  
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ในการคิดรอยละความสาํเรจ็ของโปรแกรมหุนยนตในโลกเสมือนสาํหรับการทดลอง

นี้ ไดพิจารณาแลววาโปรแกรมหุนยนตในรุนของการวิวัฒนาการที ่ 37 เหมาะสมกับการแกไข
ปญหาในการทดลองนี้มากที่สุด เนื่องจากมีโปรแกรมหุนยนตที่ประสบความสาํเร็จในการแกไข
ปญหาในโลกเสมือนมากที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกนัทุกรุนถึง 23 โปรแกรม  อีกทัง้ยังมีคาความ
เหมาะอยูในระดับสูง จงึไดเลือกนาํมาสรุปเปนขอมลูรอยละความสําเร็จของโปรแกรมหุนยนต
เทียบกบัจํานวนโปรแกรมหุนยนตที่เลือกมาสังเคราะหประชากรรุนตอไป ไดรอยละ  23  และได
นํามาทดลองในโลกจรงิ ซึ่งสามารถแสดงใหเหน็ตัวอยางลักษณะการเคลื่อนที่ของหุนยนตในการ
ทดลองหนึง่ ซึง่ประสบความสําเร็จไดดังรูปที่ 6.3  

จากการคัดเลือกโปรแกรมหุนยนตที่ประสบความสาํเร็จในโลกเสมือนมาทดสอบใน
โลกจริง 10 โปรแกรม พบวาโปรแกรมหุนยนตที่สามารถทาํใหหุนยนตเคลื่อนที่ไปยังตําแหนง
เปาหมายที่กาํหนดไดคิดเปนรอยละ 20 ของโปรแกรมที่เลือกมาทัง้หมด   ในสวนของโปรแกรมที่
ไมประสบความสําเร็จนัน้ เปนผลเนื่องมาจากหุนยนตอยูในสภาวะตาย คือไมสามารถเลี้ยวหลบ
ออกจากกําแพงที่ชนในบางบริเวณได ซึ่งสามารถสรุปบริเวณดังกลาวไดในรูปที่ 6.4   

 

รูปที่ 6.3   ภาพการเคลื่อนทีข่องหุนยนตในโลกจรงิในการทดลองที่ 1 โดยเรียงลาํดับการ
เคลื่อนที่จากซายไปขวา และจากบนลงลาง 
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รูปที 6.4  บริเวณทีหุ่นยนตเกิดสภาวะตายในการทดลองที ่1 
 

6.2 ผลการทดลองของการทดลองที ่ 2 เขาวงกตทีม่ีเสนทางไปถึงเปาหมายมากกวาหนึ่ง
เสนทาง 

 
การทดลองที่ 2 นี้เปนการทดลองที่ซับซอนขึ้นกวาการทดลองที่ 1 นั่นคือมีเสนทางที่

สามารถไปถึงตําแหนงเปาหมายไดมากกวาหนึ่งทาง หุนยนตตองตัดสินใจเลือกทางเดนิหลายครัง้
มากขึ้น เพื่อศึกษาการตัดสินใจเลือกเสนทางที่เหมาะสมที่สุดที่หุนยนตสามารถไปถึงเปาหมายได
จากเสนทางที่สามารถไปถึงเปาหมายไดทั้งหมด 

รูปที่ 6.5 แสดงวิวัฒนาการในการหาคําตอบโปรแกรมหุนยนตที่เหมาะสมกับการ
แกไขปญหาการเคลื่อนที่ไปยังตําแหนงเปาหมายที่กําหนดไวในการทดลองนี้  ซึ่งจะเห็นไดวา
โปรแกรมหุนยนตมีวิวัฒนาการอยางรวดเร็วในชวงรุนที่ 0 ถึง 2   และมีอัตราการวิวัฒนาการ
ลดลงในชวงรุนที่ 3 ถึง 10   หลังจากนั้นวิวัฒนาการของโปรแกรมหุนยนตจะเปนไปในลักษณะ
คงที่ต้ังแตรุนที่ 11 เปนตนไปจนจบการทดลองในรุนที่ 50 
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รูปที่ 6.5  กราฟแสดงคาความเหมาะสูงสดุเฉลี่ยของโปรแกรมหุนยนตในแตละรุน 

 ในกระบวนการโปรแกรมพนัธุการของการทดลองที ่2 
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ซึ่งจากกราฟสามารถแสดงใหเหน็ถงึชวงของความเหมาะสมในการนาํโปรแกรม

หุนยนตมาใชในการแกไขปญหาใหสามารถเคลื่อนไปถงึตําแหนงเปาหมายได โดยสามารถสรุปได
วา ชวงวิวัฒนาการที่เหมาะสมที่สุดคือ ชวงรุนที่ 11 ถึง 50 เนื่องจากโปรแกรมหุนยนตมีคาความ
เหมาะที่สูงอยูในระดับเดียวกันโดยตลอด นับเปนชวงววิฒันาการที่มีเสถียรภาพ ซึง่สามารถแสดง
ภาพการเคลื่อนที่ของหุนยนตในโลกเสมือนจากการทดลองที่ประสบความสาํเร็จไดดังรูปที่ 6.6  
โดยแสดงใหเห็นถึงเสนทางการเคลื่อนที่ของหุนยนตไดอยางชัดเจน 

ในการคิดรอยละความสาํเรจ็ของโปรแกรมหุนยนตในโลกเสมือนสาํหรับการทดลอง
ที่ 2 นี้ ไดพิจารณาแลววาโปรแกรมหุนยนตในรุนของการวิวัฒนาการที่ 47 เหมาะสมกับการแกไข
ปญหาในการทดลองนี้มากที่สุด เนื่องจากมีโปรแกรมหุนยนตที่ประสบความสาํเร็จในการแกไข
ปญหาในโลกเสมือนมากที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกนัทุกรุนถึง 373 โปรแกรม ซึ่งเปนจํานวนที่มาก
เกินกวาที่ตองการเลือกถงึ 273 โปรแกรม จึงไดเลือกโปรแกรมที่ประสบความสําเร็จและมคีา
ความเหมาะสงูสุด 100 อันดับแรก เชนเดียวกับโปรแกรมที่เลือกไปเพื่อดําเนินการกระบวนการ
โปรแกรมพันธกุารในการทดลองในโลกเสมือน จึงไดนาํมาสรุปเปนขอมูลรอยละความสาํเร็จของ
โปรแกรมหุนยนตเทียบกับจาํนวนโปรแกรมหุนยนตที่เลอืกมาสงัเคราะหประชากรรุนตอไป ไดรอย
ละ  100  และไดนํามาทดลองในโลกจริงเพยีงบางโปรแกรมหุนยนต เปนจํานวน 10 โปรแกรม ซึง่
จากการทดลองสามารถแสดงใหเห็นถึงลกัษณะการเคลือ่นที่ของหุนยนตที่ประสบความสาํเร็จใน
การแกปญหาได 2 ลักษณะการเคลื่อนที่ ดังรูปที่ 6.7  

 

รูปที่ 6.6  ภาพแสดงการเคลื่อนที่ของหุนยนตในโลกเสมือนในการทดลองที่ 2 
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รูปที่ 6.7  ภาพแสดงการเคลื่อนที่ของหุนยนตในโลกจรงิในการทดลองที ่2 

ก.  แสดงลักษณะการเคลื่อนที่ของหุนยนตแบบที่ 1 โดยเรียงลาํดับการเคลื่อนที่
จากซายไปขวา และจากบนลงลาง 

ข.  แสดงลักษณะการเคลื่อนที่ของหุนยนตแบบที่ 2 โดยเรียงลาํดับการเคลื่อนที่
จากซายไปขวา และจากบนลงลาง 
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รูปที่ 6.8  บริเวณหุนยนตเกดิสภาวะตายในการทดลองที่ 2 

 
จากรูปที ่ 6.7 แสดงใหเห็นวาการนาํโปรแกรมหุนยนตที่เหมาะสมทีสุ่ดมาทดสอบใน

โลกจริง  สามารถทาํใหหุนยนตเคลื่อนที่ไปยังตําแหนงเปาหมายที่กาํหนดไดใน 2 ลักษณะคือ 
หุนยนตจะเคลื่อนที่ในเสนทางที่จะทําใหเขาถึงเปาหมายจากดานซาย ดังรูป ก.  และเคลื่อนที่
เขาถึงเปาหมายจากดานลาง ดังรูป ข.  ซึ่งมีลักษณะการเคลื่อนที่แตกตางจากหุนยนตในโลก
เสมือนที่มีการเคลื่อนที่เขาถงึเปาหมายจากดานลางเพียงลักษณะเดียว  โดยมีสาเหตุเนื่องมาจาก
ความไมแนนอนของมุมเลีย้ว จงัหวะการแกวงขาขณะเดิน และมมุของการชนกาํแพง ซึ่งจะมีผล
ทําใหหุนยนตในโลกจริงสามารถเดินไดในอีกเสนทางหนึ่งที่แตกตางกับหุนยนตในโลกเสมือน 

และจากการทดลองพบวาโปรแกรมที่นาํมาทดสอบในโลกจริงนี ้ สามารถทําให
หุนยนตประสบความสาํเร็จในการทํางานคิดเปนรอยละ 30 ของโปรแกรมทั้งหมด   ซึ่งในสวนของ
โปรแกรมที่ไมประสบความสําเร็จนัน้ เปนผลเนื่องมาจากหุนยนตเกดิสภาวะตาย หุนยนตไม
สามารถเลีย้วหลบออกจากกําแพงที่ชนในบางบริเวณได ซึ่งสามารถแสดงบริเวณดังกลาว ไดใน
รูปที่ 6.8 

 
6.3 ผลการทดลองของการทดลองที่ 3 เขาวงกตที่มลีักษณะของปญหาจุดตํ่าสุดเสมือน 

 
การทดลองนี้เปนการทดลองรูปแบบของเขาวงกตเหมือนกับการทดลองที ่ 1 

แตกตางกนัที่ในการทดลองนี้ไดกําหนดใหตําแหนงเปาหมายของหุนยนตอยูใกลกับตําแหนง
เร่ิมตน แตหุนยนตไมสามารถเดินจากตําแหนงเริ่มตนไปยังตําแหนงเปาหมายไดโดยตรง หุนยนต
จําเปนตองเดนิออมเปนระยะทางไกล จงึจะสามารถไปถึงตําแหนงเปาหมายได ปญหานี้เรียกวา 
ปญหาจุดต่ําสดุเสมือน ซึ่งนํามาทดลองเพื่อศึกษาถึงผลกระทบตอการหาเสนทางของหุนยนตใน
เขาวงกตที่มีระยะขจัดระหวางจุดเริ่มตนของหุนยนตกับตําแหนงเปาหมายนอย โดยหุนยนตอาจ
เขาใจวาอยูในเสนทางที่เขาใกลเปาหมาย เนื่องจาก ณ จุดนัน้มีคาความเหมาะสมมาก  แลว
หุนยนตจะไมสามารถไปถงึเปาหมายได 
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รูปที่ 6.9 แสดงวิวัฒนาการในการหาคําตอบโปรแกรมหุนยนตที่เหมาะสมกับการ

แกไขปญหาการเคลื่อนที่ไปยังตําแหนงเปาหมายที่กําหนดไวในการทดลองนี้  ซึ่งจะเห็นไดวา
โปรแกรมหุนยนตเร่ิมมีวิวัฒนาการขึ้นในชวงรุนที่ 0 ถึง 2   และมีอัตราการวิวัฒนาการลดลงอยาง
มากในชวงรุนที่ 3 ถึง 7  หลังจากนั้นวิวัฒนาการของโปรแกรมหุนยนตจะเปนไปในลักษณะคงที่
ต้ังแตรุนที่ 8 เปนตนไปจนจบการทดลองในรุนที่ 50 แตระหวางชวงการวิวัฒนาการที่คงที่นั้น จะ
เห็นไดวาหลายรุนในชวงรุนที่ 11 ถึง 31 และบางรุนในชวงรุนที่ 32 ถึง 50 ที่มีการพัฒนาทั้งลดลง
และเพิ่มข้ึนจากระดับคงที่บางในระดับหนึ่ง แตเมื่อเทียบกับคาความเหมาะของการทดลองอื่น ๆ 
แลว สามารถถือวาคงที่ได 

ซึ่งจากกราฟสามารถแสดงใหเหน็ถงึชวงของความเหมาะสมในการนาํโปรแกรม
หุนยนตมาใชในการแกไขปญหาใหสามารถเคลื่อนไปถงึตําแหนงเปาหมายได ซึง่ชวงวิวัฒนาการ
ที่นาจะเหมาะสมที่สุดคือ ชวงรุนที ่32 ถึง 50 เนื่องจากโปรแกรมหุนยนตมีคาความเหมาะที่สูงอยู
ในระดับเดียวกันในการทดลอง แตโปรแกรมหุนยตในชวงรุนดงักลาวในการทดลองไมมีโปรแกรม
หุนยนตใดที่ประสบความสาํเร็จในการแกไขปญหาเลย ถานําไปสรุปเปนขอมูลรอยละของ
ความสาํเร็จจะไดเทากับ 0  จึงไดทําการทดลองอีกครั้งโดยนาํหลักการของการววิฒันาการแบบ
ลําดับข้ันมาใช โดยหลักการนี้เปนการนาํเอาโปรแกรมหุนยนตที่ประสบความสาํเร็จในการทดลอง
ที่ 1 ซึ่งเปนการทดลองที่ใชสภาพแวดลอมของหุนยนตคลายกัน แตกตางกนัเพยีงตําแหนง
เปาหมายเทานั้น มาเปนโปรแกรมหุนยนตในรุนแรกของวิวฒันาการแทนการสุมสังเคราะห
ประชากรโปรแกรมหุนยนตข้ึนมาดังที่ใชในการทดลองทุกการทดลอง 
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รูปที่ 6.9  กราฟแสดงคาความเหมาะสูงสดุเฉลี่ยของโปรแกรมหุนยนตในแตละรุน 

ในกระบวนการโปรแกรมพันธุการของการทดลองที่ 3 
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ผลจากการทดลองโดยใชหลกัการของการวิวัฒนาการแบบลําดับข้ันนัน้ สามารถ

แสดงในลักษณะของกราฟแสดงคาความเหมาะสูงสุดเฉลี่ยของโปรแกรมหุนยนตในกระบวนการ
โปรแกรมพันธกุารไดดังรูปที่ 6.10 

จะเหน็ไดวาโปรแกรมหุนยนตมีววิัฒนาการแบบเพิ่มข้ึนอยางคงที่เปนลําดับ โดยเริม่
การวิวฒันาการดวยคาความเหมาะที่สูงมาก อีกทั้งโปรแกรมหุนยนตในรุนทีเ่ปนประชากรเริ่มตน
ยังประสบความสําเร็จเปนจาํนวนเฉลีย่ถงึ 58 โปรแกรม และเพิม่เปน 264 โปรแกรมในรุนการ
วิวัฒนาการที ่ 1 อีกดวย ดังนัน้การววิัฒนาการนี้ถอืไดวาทุกชวงรุนการววิัฒนาการเปนชวงที่
เหมาะสมสาํหรับการแกไขปญหาการเคลื่อนที่ของหุนยนตไปยังตําแหนงเปาหมายในเขาวงกต
ทั้งสิน้ โดยยิ่งรุนการววิัฒนาการเพิ่มข้ึนยิง่เหมาะสม นบัเปนชวงวิวฒันาการที่มีเสถียรภาพอยาง
มาก ซึง่สามารถแสดงภาพการเคลือ่นที่ของหุนยนตในโลกเสมอืนจากการทดลองที่ประสบ
ความสาํเร็จไดดังรูปที่ 6.11  โดยสามารถแสดงใหเหน็ถงึเสนทางการเคลื่อนที่ของหุนยนตไดอยาง
ชัดเจน 

 
 
 
 
 
 

รูปที่ 6.11  ภาพแสดงการเคลื่อนที่ของหุนยนตในโลกเสมือนในการทดลองที่ 3 
 โดยใชหลกัการของการววิฒันาการแบบลําดับข้ัน 
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รูปที่ 6.10  กราฟแสดงคาความเหมาะสงูสุดเฉลี่ยของโปรแกรมหุนยนตในแตละรุน    
                ในกระบวนการโปรแกรมพันธกุารของการทดลองที่ 3 โดยใชการววิัฒนาการ
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รูปที่ 6.13  บริเวณหุนยนตเกิดสภาวะตายในการทดลองที ่3 
 

รูปที่ 6.12  ภาพแสดงการเคลื่อนที่ของหุนยนตในโลกจรงิในการทดลองที ่3  โดยใชหลักการของการ
วิวัฒนาการแบบลําดับข้ัน โดยเรียงลําดับการเคลื่อนที่จากซายไปขวาและจากบนลงลาง 
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ในการคิดรอยละความสาํเรจ็ของโปรแกรมหุนยนตในโลกเสมือนสาํหรับการทดลอง
ที่ 2 โดยใชหลักการของการวิวัฒนาการแบบลําดับข้ันนี ้ ไดพิจารณาแลววาโปรแกรมหุนยนตใน
รุนของการวิวฒันาการที ่ 46 เปนรุนที่เหมาะสมกับการแกไขปญหาในการทดลองนี้มากทีสุ่ด 
เนื่องจากมโีปรแกรมหุนยนตที่ประสบความสําเร็จในการแกไขปญหาในโลกเสมือนมากที่สุดเมือ่
เปรียบเทียบกนัทกุรุนถงึ 377 โปรแกรม ซึ่งเปนจาํนวนทีม่ากเกนิกวาที่ตองการเลือกถึง 277 
โปรแกรม จึงไดเลือกโปรแกรมที่ประสบความสาํเร็จและมีคาความเหมาะสูงสุด 100 อันดับแรก 
เชนเดียวกับโปรแกรมที่เลือกไปเพื่อดําเนนิการกระบวนการโปรแกรมพันธกุารในการทดลองใน
โลกเสมือน จึงไดนํามาสรุปเปนขอมลูรอยละความสําเร็จของโปรแกรมหุนยนตเทียบกับจํานวน
โปรแกรมหุนยนตที่เลือกมาสังเคราะหประชากรรุนตอไป ไดรอยละ  100  และไดนํามาทดลองใน
โลกจริงเพียงบางโปรแกรมหุนยนต เปนจาํนวน  10 โปรแกรม ซึ่งสามารถแสดงใหเห็นถึงลกัษณะ
การเคลื่อนที่ของหุนยนตของการทํางานทีป่ระสบความสําเร็จไดดังรูปที่ 6.12 

จากการคัดเลือกโปรแกรมหุนยนตที่ประสบความสาํเร็จในโลกเสมือนมาทดสอบใน
โลกจริง 10 โปรแกรม พบวาโปรแกรมหุนยนตที่สามารถทาํใหหุนยนตเคลื่อนที่ไปยังตําแหนง
เปาหมายที่กาํหนดไดคิดเปนรอยละ 10 ของโปรแกรมที่เลือกมาทัง้หมด   ในสวนของโปรแกรมที่
ไมประสบความสําเร็จ จะเกิดลักษณะทีหุ่นยนตอยูในสภาวะตาย คือไมสามารถเลี้ยวหลบออก
จากมมุกําแพงที่ชนได  โดยหุนยนตจะติดอยูที่บริเวณเดมิทุกครั้ง ดังแสดงในรูปที ่6.13   

 
6.4 ผลการทดลองของการทดลองที ่ 4 เขาวงกตที่เพิ่มปญหาการหาทิศทางที่ถูกตองใน

ชวงแรกของการเดิน 
 

การทดลองสุดทายนี้เปนการทดลองที่มีการวางตาํแหนงเริ่มตนของหุนยนตแตกตาง
ไปจากการทดลองทัง้หมด โดยทิศทางการวางยงัเปนทิศทางที่ตรงกันขามกับตําแหนงเปาหมาย 
ทั้งนี้เพื่อศึกษาถึงผลกระทบของสภาวะเริม่ตนของหุนยนตที่มีตอการหาเสนทางไปสูเปาหมายที่
กําหนดไวของหุนยนต ซึง่อาจเปนไปไดวาหุนยนตจะตัดสินใจเลือกเสนทางไปยงัเปาหมายผิดได
งายกวาปกต ิ

รูปที่ 6.14 เปนการแสดงวิวฒันาการในการหาคาํตอบโปรแกรมหุนยนตที่เหมาะสม
กับการแกไขปญหาการเคลื่อนที่ไปยงัตําแหนงเปาหมายที่กําหนดไวในการทดลองนี ้  ซึ่งจะเหน็ได
วาโปรแกรมหุนยนตมีววิัฒนาการเริ่มแรกอยางชาในชวงรุนที ่0 ถึง 5  และมีอัตราการวิวัฒนาการ
เพิ่มข้ึนอยางรวดเร็วในชวงรุนที ่ 6 ถึง 10 หลังจากนัน้ววิัฒนาการของโปรแกรมหุนยนตจะเปนไป
ในลักษณะที่ถอืวาคงที่ต้ังแตรุนที่ 11 เปนตนไปจนจบการทดลองในรุนที ่50 ซึ่งมีบางรุนของการ 
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วิวัฒนาการในชวงรุนที่ 8 ถึง 39 ที่บางโปรแกรมหุนยนตในรุนสามารถประสบความสําเร็จในการ
แกไขปญหาได หรือเขาใกลตําแหนงเปาหมายมาก แตไมสามารถทาํใหเกิดวัฒนาการที่ดีข้ึนได 
จนในชวงรุนตัง้แตรุนที ่40 จะเหน็วามีแนวโนมของการววิัฒนาการลดลง  

ซึ่งจากกราฟสามารถแสดงใหเหน็ไดถึงชวงของความเหมาะสมในการนําโปรแกรม
หุนยนตมาใชในการแกไขปญหาใหสามารถเคลื่อนไปถงึตําแหนงเปาหมายได โดยสามารถสรุปได
วา ชวงวิวัฒนาการที่เหมาะสมที่สุดคือ ชวงรุนที่ 8 ถึง 39 เนื่องจากบางรุนมีโปรแกรมหุนยนตทีม่ี
คาความเหมาะสูง และดูเหมือนวาจะมแีนวโนมวาจะมีการววิัฒนาการเพิม่ข้ึน แตความจริงไม
เปนเชนนัน้ โดยสามารถดูไดจากเสนกราฟในชวงหลังจากรุนที ่ 39 ซึ่งมีแนวโนมการวิวัฒนาการที่
ลดลง แตก็ถอืวาเปนชวงทีเ่หมาะสมที่สุดสําหรับการแกไขปญหาจากการทดลองนี ้ ซึ่งสามารถ
แสดงภาพการเคลื่อนที่ของหุนยนตในโลกเสมือนจากการทดลองที่ประสบความสาํเร็จไดดังรูปที่ 
6.15  โดยสามารถแสดงใหเห็นถึงเสนทางการเคลื่อนทีข่องหุนยนตไดอยางชัดเจน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 6.15  ภาพแสดงการเคลื่อนที่ของหุนยนตในโลกเสมือนในการทดลองที่ 4 
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รูปที่ 6.14  กราฟแสดงคาความเหมาะสงูสุดเฉลี่ยของโปรแกรมหุนยนตในแตละรุน 

 ในกระบวนการโปรแกรมพนัธุการของการทดลองที ่4 
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ในการคิดรอยละความสาํเรจ็ของโปรแกรมหุนยนตในโลกเสมือนสาํหรับการทดลอง

ที่ 4 นี้ ไดพิจารณาแลววาโปรแกรมหุนยนตในรุนของการวิวัฒนาการที่ 34 เปนรุนที่เหมาะสมกบั
การแกไขปญหาในการทดลองนี้มากที่สุด เนื่องจากมีโปรแกรมหุนยนตที่ประสบความสาํเร็จใน
การแกไขปญหาในโลกเสมอืนมากที่สุดเมื่อเปรียบเทยีบกันทุกรุนได 6 โปรแกรม และมีคาความ
เหมาะสูง จงึไดนํามาสรุปเปนขอมูลความสําเร็จของโปรแกรมหุนยนตเทียบกับจาํนวนโปรแกรม
หุนยนตที่เลือกมาสงัเคราะหประชากรรุนตอไป ไดรอยละ 6  และไดนํามาทดลองในโลกจริง
ทั้งหมด 6 โปรแกรม ซึ่งสามารถแสดงใหเห็นถึงลกัษณะการเคลื่อนทีข่องหุนยนตของการทํางานที่
ประสบความสําเร็จไดดังรูปที่ 6.16 โดยเรียงแสดงการทํางานจากซายไปขวา และจากบนลงลาง
ตามลําดับ 

จากการคัดเลือกโปรแกรมหุนยนตที่ประสบความสาํเร็จในโลกเสมือนมาทดสอบใน
โลกจริง พบวาไมมีโปรแกรมหุนยนตทีส่ามารถทําใหหุนยนตเคลื่อนที่ไปยงัตําแหนงเปาหมายที่
กําหนดได โดยโปรแกรมหุนยนตทกุโปรแกรมจะทาํใหหุนยนตเกิดลักษณะที่อยูในสภาวะตาย คือ 

 

    

    

    

    

 
 

 

รูปที่ 6.16  ภาพแสดงการเคลื่อนที่ของหุนยนตในโลกจรงิในการทดลองที ่4 โดยเรียงลําดับการ
เคลื่อนที่จากซายไปขวา และจากบนลงลาง 
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รูปที่ 6.17  บริเวณหุนยนตเกิดสภาวะตายในการทดลองที ่4 
 
ไมสามารถเลีย้วหลบออกจากมุมกําแพงที่ชนได  โดยหุนยนตจะติดอยูที่บริเวณดงัแสดงในรูปที ่
6.17 ซึ่งจากการสังเกตจุดที่หุนยนตเกิดสภาวะตายทาํใหสันนิษฐานไดวา หุนยนตในโลกจริงนี้
นาจะมีมุมการเลี้ยวซายในแตละครั้งนอยกวาหุนยนตทีอ่ยูในโลกเสมอืน 
 
6.5 สรุปผลการทดลอง 

จากผลการทดลองทัง้ 4 ขางตน ไดแสดงถึงขอมูลผลการทดลอง และการวิเคราะห
ผลการทดลองตาง ๆ ที่ไดจากการทดลองอยางละเอียด ซึ่งสามารถนาํผลการทดลองทัง้หมดมา
สรุปเปรียบเทยีบความแตกตางระหวางการทดลองใหเห็นอยางเดนชดั ดวยเสนกราฟแสดงคา
ความเหมาะสงูสุดเฉลี่ยของโปรแกรมหุนยนตในแตละรุน ในกระบวนการโปรแกรมพันธกุารทั้ง 4 
การทดลอง และตารางแสดงขอมลูรอยละจํานวนโปรแกรมหุนยนตที่สามารถแกไขปญหาได
สําเร็จ 

กราฟแสดงคาความเหมาะสงูสุดเฉลี่ยของโปรแกรมหุนยนตในแตละรุน ใน
กระบวนการโปรแกรมพันธกุารทัง้ 4 การทดลองนั้น สามารถแสดงไดดังรูปที ่6.18 ซึ่งไดแสดงการ
เปรียบเทียบคาความเหมาะที่สูงที่สุดของโปรแกรมหุนยนตในทุกรุนวิวฒัานาการ ชวงความ
เหมาะสม และประสิทธภิาพในการแกไขปญหาของหุนยนตในการทดลองทัง้หมดที่ไดจากการ
ทดลองโดยการจําลองการเคลื่อนที่ของหุนยนตบนเครื่องคอมพิวเตอร ซึง่สามารถอธิบาย
รายละเอียดการสรุปและการเปรียบเทียบไดโดยแยกตามการทดลองดังนี้  

- การทดลองที ่ 1 ทําการทดลองในเขาวงกตทีม่ีเสนทางไปถึงเปาหมายเพยีง
เสนทางเดียว ซึ่งไดผลการทดลองในสวนของกระบวนการโปรแกรมพนัธุการดังแสดงในรูปที่ 6.18 
หุนยนตจาํลองบนเครื่องคอมพิวเตอรสามารถทาํการแกไขปญหาไดคอนขางดี จะเห็นวารูปกราฟ
เปนแบบเพิม่ข้ึนเรื่อย ๆ อยางรวดเร็วจากรุนแรก จนถงึระยะเวลาหนึง่จึงคอย ๆ เร่ิมคงที่ จนคงที่
ในที่สุด แสดงใหเหน็ถงึประสิทธิภาพที่คอนขางดีในการแกไขปญหาของหุนยนต 
 

 



 85

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- การทดลองที ่ 2 ทําการทดลองในเขาวงกตที่มีเสนทางไปถึงเปาหมายมากกวา
หนึง่เสนทาง หุนยนตตองเลือกทางทีดี่ที่สุดในการเคลื่อนที่เพื่อแกไขปญหา จากการทดลอง
หุนยนตเลือกเสนทางหนึง่ไปแกไขปญหา จากเสนทางนั้นไดแสดงกราฟคาความเหมาะดังรูปที่ 
6.18 เชนเดียวกัน โดยหุนยนตสามารถพฒันาไดอยางรวดเร็วมาก เพยีงรุนการววิัฒนาการตน ๆ 
เทานั้น หุนยนตสามารถเขาสูภาวะคงที่ไดดวยคาความเหมาะที่สูงมาก ซึง่แสดงถงึประสิทธิภาพ
ในการแกไขปญหาที่ดีมากของหุนยนต โดยเมื่อเปรียบเทียบกบัการทดลองที ่ 1 หุนยนตในการ
ทดลองนี้มีประสิทธิภาพดีกวาในการทดลองที ่ 1 เนื่องจากสามารถพฒันาใหเขาสงูภาวะคงที่ดวย
คาความเหมาะที่สูงไดรวดเรว็กวามาก 

- การทดลองที ่ 3 ไดทําการทดลองในเขาวงกตทีม่ีลักษณะของปญหาจุดต่ําสุด
เสมือน หุนยนตตองแกไขปญหาที่ลวงไมใหประสบความสําเรจ็ใหได จากการทดลองไดวาไมเปน
ผลสําเร็จในการแกไขปญหา จะเหน็วาคาความเหมาะที่ไดในทกุรุนววิัฒนาการจากรูปที่ 6.18 นัน้
ตํ่ามาก อีกทัง้ยังดูเหมือนไมมีการพฒันา แสดงใหเหน็วาฟงกชนัคาความเหมาะที่ออกแบบมาเพือ่
ใชในการแกไขปญหานั้น ไมเหมาะสมกบัการแกไขปญหานี้ จากนัน้จึงทําการทดลองโดยใช
หลักการของการวิวัฒนาการแบบลําดับข้ันจากโปรแกรมหุนยนตที่ประสบความสาํเร็จในการ
ทดลองที่ 1 ผลที่ไดนั้นดีข้ึนมาก จากเสนกราฟแสดงไดวา หุนยนตมีประสิทธิภาพในการแกไข
ปญหาดีมาก มีคาความเหมาะสูงมากตั้งแตเร่ิมแรก ทัง้นีเ้นื่องเสนทางการเคลือ่นที่ของหุนยนต
จากการทดลองที่ 1 นั้นเปนสวนหนึง่ของเสนทางทีหุ่นยนตตองเคลือ่นที่ไปเพื่อไปยังตําแหนง
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รูปที่ 6.18  กราฟแสดงคาความเหมาะสงูสุดเฉลี่ยของโปรแกรมหุนยนตในแตละรุน ใน
กระบวนการโปรแกรมพันธกุารทัง้ 4 การทดลอง 
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เปาหมายของการทดลองที ่ 3 การนําโปรแกรมที่ประสบความสาํเร็จแลวในการทดลองที ่ 1 มาใช
เปนประชากรเริ่มตนในการทดลองที่ 3 อาจเปนไปไดวา โปรแกรมนัน้สามารถควบคุมใหหุนยนต
เคลื่อนที่ไปยงัตําแหนงเปาหมายของการทดลองที ่ 3 ไดดวย ทําใหมีบางโปรแกรมประสบ
ความสาํเร็จต้ังแตรุนแรก และไดคาความเหมาะสูง มีประสิทธิภาพในการแกไขปญหาดีมากที่สุด
เมื่อเปรียบเทยีบกับทกุการทดลอง 

- การทดลองที ่ 4 ไดทําการทดลองในเขาวงกตที่เพิม่ปญหาการหาทิศทางที่
ถูกตองในชวงแรกของการเดนิ หุนยนตตองหนักลับมาในทิศทางที่ถกูตองใหได ไมเชนนัน้อาจ
เคลื่อนที่ไปในทางที่ผิดได จากการทดลองหุนยนตมีการพัฒนาใหสามารถเคลื่อนที่ไปในทางที่
ถูกตองได แตมีนอยครั้งที่สามารถใชนํามาแกไขปญหาได สังเกตไดจากกราฟคาความเหมาะของ
การทดลองที่ 4 ในรูปที่ 6.18 ในชวงแรกมีการพฒันาเพิ่มข้ึนอยางรวดเร็วเชนเดียวกับการทดลอง
ที่ 1 แตแลวการพัฒนากลบัคงที่ในชวงคาความเหมาะทีไ่มสามารถแกไขปญหาได มบีางรุนที่มีคา
ความเหมาะสงูกวาระดับคงที่ ซึง่บางโปรแกรมในรุนนั้น ๆ ประสบความสําเร็จ แตไมสามารถทาํ
ใหเกิดการวิวฒันาการใหดีข้ึนอยางตอเนือ่งได ในชวงหลังการวิวัฒนาการมีแนวโนมลดลง สังเกต
จากกราฟ บางรุนมีคาความเหมาะที่ตํ่ามาก หากทําการทดลองตอไปจากรุนที ่ 50 คาดวาการ
วิวัฒนาการจะมีแนวโนมลดลงตํ่าตอไป ในการทดลองนี้จงึมีประสิทธิภาพในการแกไขปญหาได
ไมมีเทาที่ควร 

จากผลการสรุป จะเห็นวาไมกลาวถึงคาความเหมาะของแตละการทดลองที่
แตกตางกนั ทั้งนี้เพราะวาคาความเหมาะของหุนยนตแตกตางกนัในสภาพแวดลอมที่ตางกนัดวย 
คาความเหมาะสูงกวาไมไดหมายถงึดีกวา 

ตารางแสดงขอมูลรอยละจํานวนโปรแกรมหุนยนตที่สามารถแกไขปญหาไดสําเร็จ
ในรุนที่ดีที่สุดของการทดลอง โดยจะนําเอาขอมูลมาเปรียบเทียบกันระหวางขอมูลรอยละในโลก
เสมือนและขอมูลรอยละโลกจริงของแตละการทดลอง เพื่อแสดงถึงประสิทธิภาพในการทาํงานใน
โลกเสมือนและโลกจริง นอกจากนี้ขอมูลรอยละนี้จะเปนการแสดงใหเห็นวาเราสามารถนาํเอาการ
คนหาคาํตอบของปญหาโดยใชการโปรแกรมพันธุการมาใชรวมกับหลักการโปรแกรมหุนยนตแบบ
อิงพฤตกิรรมเพื่อแกปญหาอยางงายไดดีเพียงใดอีกดวย โดยตาราง 6.1 ไดแสดงขอมูลรอยละ
จํานวนโปรแกรมหุนยนตที่สามารถแกไขปญหาไดสําเร็จของทุกการทดลองเปรียบเทยีบกันใหเห็น
อยางชัดเจนดงันี ้ 
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การทดลอง 

รอยละจํานวนโปรแกรมหุนยนต
ที่ประสบความสําเร็จในการ

แกไขปญหาในรุนที่ดีที่สุดในโลก
เสมือน 

รอยละจํานวนโปรแกรมหุนยนต
ที่ประสบความสําเร็จในการ

แกไขปญหาในรุนที่ดีที่สุดในโลก
จริง 

การทดลองที ่1 
การทดลองที ่2 
การทดลองที่ 3 – 1 
การทดลองที ่3 – 2 
การทดลองที ่4 

23 
100 
0 

100 
6 

20 
30 
- 

10 
0 

 
ตารางที่ 6.1 แสดงขอมูลรอยละจํานวนโปรแกรมหุนยนตที่สามารถแกไขปญหาไดสําเร็จในรุนทีดี่

ที่สุดในแตละการทดลอง 
 

ในการทดลองในโลกเสมือน การทดลองที่ 2 มีโปรแกรมหุนยนตที่ประสบ
ความสาํเร็จอยูมากมายคิดเปนรอยละโดยเทียบกบัจํานวนโปรแกรมหุนยนตทีถู่กเลือกไป
สังเคราะหประชากรใหมถงึรอยละ 100 หรือทั้งหมดที่เลือกมา สวนการทดลองที่ 1 ไดผลเปนรอง
จากการทดลองที ่ 2 โดยทดลองแลวไดโปรแกรมหุนยนตที่ประสบความสาํเร็จเปนจํานวนรอยละ 
23 ถึงวามีประสิทธภิาพนอยลงจากการทดลองที ่ 1 มาก แตเมื่อเทียบกับการทดลองที ่ 4 ยังคงมี
ประสิทธิภาพมากกวาการทดลองที ่ 4 อยู เนื่องจากการทดลองที่ 4 มีโปรแกรมหุนยนตที่สําเร็จ
เพียงรอยละ 6 เทานั้น สวนในการทดลองที่ 3 นัน้ ข้ันแรกไมเปนผลสาํเร็จเลยถือเปนรอยละ 0 แต
เมื่อใชหลักการของการวิวฒันาการแบบลาํดับข้ัน กลับไดผลถึงรอยละ 100 ซึ่งแสดงถงึ
ความสามารถในการใชการววิัฒนาการแบบลําดับข้ันในการแกไขปญหาได 

จากการนาํโปรแกรมหุนยนตที่ประสบความสําเร็จในการแกไขปญหาในโลกเสมือน
ที่จําลองขึ้นบนเครื่องคอมพวิเตอรมาทดสอบกับหุนยนตที่ในโลกจริงนัน้ พบวามโีปรแกรมหุนยนต
บางโปรแกรมเทานั้นที่ประสบความสาํเร็จในการแกไขปญหาทั้งในโลกเสมือนและโลกจริงดัง
แสดงไดจากตารางที ่ 6.1 ซึ่งเปนผลเนื่องมาจากความแตกตางขององคประกอบบางประการ
ระหวางหุนยนตในสภาวะแวดลอมทั้งสองแบบที่สามารถสรุปไดดังนี ้
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- องคประกอบเกี่ยวกบัตัวหุนยนต 
หุนยนตในโลกเสมือนมีเสถยีรภาพในการทํางานมากกวาหุนยนตในโลกจริงทีม่ี

คอนขางมีความแปรปรวนระยะและมุมที่เปลี่ยนไปของการเคลื่อนที่ในแตละครั้ง  ซึ่งปจจัยที่มีผล
ตอความแปรปรวนเหลานี้ไดแก  แรงดันไฟฟาที่จายใหกับหุนยนต โดยถาจายแรงดันใหมาก
หุนยนตจะทํางานไดดี  และปจจัยเกีย่วกับการรักษาสมดลุของหุนยนตในขณะเคลื่อนที ่ เนื่องจาก
หุนยนตไมมีระบบรักษาความสมดุลของจดุศูนยถวง  ทาํใหประสิทธิภาพการกาวขาของหุนยนต
ไมคงที่  

- องคประกอบเกี่ยวกบัสภาพแวดลอม 
เนื่องจากหนวยตรวจจับของหุนยนตเปนชนิดสัมผัสทัง้หมด ซึง่มีผลทําใหการ

เคลื่อนที่ของหุนยนตจะตองอาศัยการคลําทางไปตามกาํแพง  แตกําแพงในโลกจริงมีความ
แตกตางจากกาํแพงในโลกเสมือนคือ กําแพงในโลกจริงมีความยืดหยุนมากกวากําแพงในโลก
เสมือน มีแรงปฏิกิริยากระทาํกับหุนยนตในขณะทีหุ่นยนตชนกําแพง และทาํใหตําแหนงและมมุ
ของหุนยนตเปลี่ยนไปเล็กนอย  ซึง่ความเปลี่ยนแปลงเลก็นอยนี้จะคอย ๆ สะสมเพิม่ข้ึนจนทําให
เกิดความแตกตางระหวางหุนยนตในโลกจริงกับหุนยนตในโลกเสมือนอยางชัดเจน 

จากองคประกอบทั้งสองประการนีท้ําใหหุนยนตในโลกจรงิไมสามารถแกปญหาจาก
สภาวะตายที่เกิดขึ้นในแตละการทดลองได และนอกจากนี้ยงัทาํใหเสนทางการเคลื่อนที่ของ
หุนยนตที่แตกตางไปจากที่ควรจะเปน  เชน ในการทดลองที ่2 นั้นโปรแกรมหุนยนตที่ใชทดลองใน
โลกจําลองใหผลการเดินเขาถึงเปาหมายของหุนยนตในเสนทางเดยีว  แตหุนยนตในโลกจรงิ
สามารถเดนิเขาถึงเปาหมายไดในสองเสนทาง  และในบางครั้งหุนยนตจะเดนิไปในเสนทางที่ไม
สามารถเขาถงึเปาหมายไดนั่นเอง 
 

 



 
 

บทที ่7 
 
 

สรุปการวิจัยและขอเสนอแนะ 
 
 

จากความเปนมา ข้ันตอน วธิีการดําเนินงานวิจัย รวมทัง้รายละเอียดการทดลองที่ใช
ในงานวิจัยครัง้นีท้ี่ไดแสดงขางตน สามารถสรุปการวิจยัทั้งหมด และนําเสนอขอเสนอแนะตาง ๆ 
เกี่ยวกับงานวจิัยครั้งนี้ไดดังนี ้
 
7.1 สรุปการวิจัย 
 

การวิจยัครั้งนีไ้ดแสดงใหเหน็วา ระบบควบคุมการทํางานของหุนยนตแบบองิ
พฤติกรรม และการโปรแกรมพันธุการนั้น สามารถนาํมาใชงานรวมกนัเพื่อแกไขปญหาหนึง่ ๆ ให
สําเร็จได ดังที่ไดแสดงในงานวิจัยครั้งนี ้ นั่นคือ สามารถนาํเอาหลักการควบคมุหุนยนตแบบอิง
พฤติกรรมมาใชในการออกแบบและควบคุมการทาํงานของหุนยนต แลวนาํการโปรแกรมพันธุการ
มาประยกุตใชเพื่อใหหุนยนตอิงพฤติกรรมสามารถแกปญหาการหาทางออกจากทางวงกตไดดวย
ตัวเอง ซึ่งผลการทดลองในงานวิจัยครั้งนี้ไดแสดงใหเหน็อยางชัดเจน 

จากหลักการควบคุมหุนยนตแบบอิงพฤติกรรม ซึ่งไดแบงการทํางานทัง้หมดของ
หุนยนตเปนพฤติกรรมพื้นฐาน และตัวคดัเลือกพฤติกรรม ไดถูกนํามาใชในการออกแบบหุนยนต
สุนัขที่ใชในงานวิจยัครั้งนี้ โดยไดกําหนดพฤติกรรมพืน้ฐานเปนการขับเคลื่อนมอเตอร และกําหนด
ตัวคัดเลือกพฤติกรรมโดยใชผลการเลือกจากการใชการโปรแกรมพันธุการ ซึ่งเปนเทคนิคการ
คนหาคาํตอบที่เหมาะสมทีสุ่ดที่สามารถเปนไปไดโดยอาศัยขั้นตอนการคัดเลือกพันธุของ
ธรรมชาติ โดยออกแบบโปรแกรมพันธกุารใหเหมาะสมที่สุดกับการแกไขปญหาการหาทางออก
จากเขาวงกต ซึง่ในการทาํงานตามกระบวนการโปรแกรมพันธกุารนีจ้ะเปนการจําลองการทํางาน
บนเครื่องคอมพิวเตอร เมื่อการวิวัฒนาการดําเนนิไปครบ 50 รุนของโปรแกรมหุนยนตแลว จะถือ
วาโปรแกรมหุนยนตที่ดีที่สุดจํานวนหนึ่งเปนคําตอบที่เหมาะสมที่สุดสาํหรับการแกไขปญหาการ
หาทางออกจากเขาวงกต แลวนาํเอาโปรแกรมหุนยนตนี้ไปทดสอบการทํางานในโลกจริง 
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จากการทดลอง ในกระบวนการโปรแกรมพันธุการเพื่อคนหาโปรแกรมหุนยนตที่
เหมาะสมที่สุดในการแกไขปญหา โดยการจําลองการทํางานของหุนยนตบนเครือ่งคอมพวิเตอร 
พบวา ในทกุการทดลองสภาพแวดลอมที่แตกตางกันสงผลใหเกิดการวิวัฒนาการที่แตกตางกัน
ดวย เมื่อสภาพแวดลอมเปลี่ยนไปกระบวนการโปรแกรมพันธุการจะตองเปลี่ยนไปดวยเชนกัน 
เพื่อใหเกิดการวิวัฒนาการทีดี่ที่สุด รวดเร็วที่สุด และสามารถหาคาํตอบไดอยางเหมาะสมที่สุด 
ไมเชนนัน้การวิวัฒนาการจะเปนไปไดชา ใชเวลานาน และอาจจะหาคาํตอบไดแตไมเหมาะสมกับ
การแกไขปญหาที่สุด หรืออาจจะไมสามารถคําตอบของการแกไขปญหานั้นไดเลย 

สําหรับการทดลองเพื่อทดสอบการทาํงานของหุนยนตในโลกจริง โดยใชโปรแกรม
หุนยนตที่เปนคําตอบจากการคนหาโดยใชกระบวนการโปรแกรมพันธกุาร พบวา โปรแกรม
หุนยนตที่ถูกสงัเคราะหและคัดเลือกจากกระบวนการโปรแกรมพันธกุารนั้น สามารถนํามาใชเปน
ตัวเลือกพฤติกรรมพื้นฐานใหหุนยนตปฏิบัติการตามคาํสั่งไดผลสําเรจ็ในระดับหนึ่ง มโีปรแกรม
หุนยนตบางสวนที่ไมสามารถแกไขปญหาในโลกจริงไดสําเร็จ ซึง่อาจเกิดจากปญหาในการจาํลอง
สภาพแวดลอม และลักษณะการเคลื่อนที่ของหุนยนตในการทํางานของหุนยนตบนเครื่อง
คอมพิวเตอร ใหมีความใกลเคียงกับสภาพแวดลอมและลักษณะการเคลื่อนที่ทีเ่กดิขึ้นจริง และ
ปญหาความไมแนนอนของการทาํงานของอุปกรณตาง ๆ ในโลกจริง นอกจากนี้อาจเกิดจากการ
ใสคาความไมแนนอนของการเคลื่อนที่ของหุนยนตในการจําลองการทํางานบนเครื่อง
คอมพิวเตอร เนื่องจากหุนยนตจริงมีการเคลื่อนทีท่ี่ไมแนนอน ซึ่งอาจทําใหในโลกเสมือนหุนยนต
แสดงการเคลือ่นไหวไมเหมอืนในโลกจริง 

จากการสังเกตลักษณะการทํางานของโปรแกรมหุนยนตที่ถูกสงัเคราะหข้ึนมาดวย
กระบวนการโปรแกรมพันธกุารทัง้หมด พบวา ข้ันตอนวิธนีี้ไมเพียงแตใชฟงกชนัและเทอรมนิอลที่
ไดกําหนดขึ้นสําหรับปญหานี้ ยงัมีการใชสภาพแวดลอม ซึ่งทําใหเกดิพฤติกรรมอืน่ ๆ ที่ไมได
คาดคิด เชน พฤติกรรมการคลําทาง เปนตน 

สําหรับกระบวนการโปรแกรมพันธุการในงานวิจัยครั้งนี้ พบวา ตัวดําเนินการตาง ๆ 
ของการโปรแกรมพันธุการมีลักษณะหนาที่แตกตางกนัไปคือ ตัวดําเนนิการกําเนดิใหม ถูกใชเพื่อ
คงไวซึ่งสายพนัธุของโปรแกรมที่ดีที่สุดในรุนนัน้ ๆ เพื่อใชเปนพอพนัธุและแมพันธุตอไป แตไมเปน
เชนนีเ้สมอไป เนื่องจากในงานวจิยัครั้งนีไ้ดนําเอาความไมแนนอนในการเคลื่อนทีข่องหุนยนตมา
ใชในการจาํลองการทํางานของหุนยนตบนเครื่องคอมพวิเตอรดวย จงึอาจเปนไปไดที่วาโปรแกรม
หุนยนตที่ดีที่สุดในรุนกอนหนา จะไมเปนโปรแกรมหุนยนตที่ดีโปรแกรมหนึง่ในรุนนี ้ สวนตวั
ดําเนนิการผสมพันธุถูกใชเพือ่พัฒนาสายพันธุของพอแมใหดีข้ึน และชวยในการสังเคราะห
โปรแกรมใหมเพื่อการหาคาํตอบอื่นที่สามารถแกปญหาได เพื่อหาคําตอบที่ดีที่สุด ตัวดําเนนิการ
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เปลี่ยนรูปถกูใชเพื่อปรับเปลีย่นลักษณะของสายพันธุเพือ่พัฒนาสายพันธุของตนใหดีข้ึน และตัว
ดําเนนิการกลายพนัธุถูกใชเพื่อเพิ่มพนูความสามารถของสายพนัธุ โดยสังเคราะหบางสวนของ
โปรแกรมหุนยนตข้ึนมาใหมเพื่อมาแทนที่บางสวน 

งานวิจยัครั้งนีแ้สดงใหเหน็วาวิธกีารโปรแกรมพันธุการถกูนําเขามาชวยทําใหการ
โปรแกรมการทํางานของหุนยนตทีม่ีการออกแบบระบบการควบคุมแบบอิงพฤตกิรรมสามารถทํา
ไดงาย สะดวก และมีประสิทธิภาพ ภายใตสภาพแวดลอมและงานที่ไดรับมอบหมายของหุนยนต 
 
7.2 ขอเสนอแนะ 
 

ขอเสนอแนะสาํหรับงานวิจัยครั้งนี้คือ 
1. เนื่องจากผูออกแบบและจัดสรางตัวหุนยนตยังขาดความรูความชํานาญ

ทางดานระบบทางกลศาสตรอยู จึงทําใหระบบกลศาสตรของตัวหุนยนตนีย้ังไมมปีระสิทธิภาพ
เพียงพอ  เขน มอเตอรที่ใชควบคุมการทํางานของแตละขอตอตองทํางานหนัก และในบางครั้งมี
การรับน้ําหนักเกินกาํหนดเปนผลใหเฟองในตัวมอเตอรชาํรุดเสียหายบางในบางครั้ง 

2. ระบบควบคุมหุนยนตที่สรางขึ้นในงานวจิยัครั้งนี้เปนระบบที่ยงัไมมีเสถียรภาพ
เพียงพอ ซึ่งอาจเปนผลเนื่องมาจากระบบควบคุมที่ใชเปนแบบไมมีการปอนขอมูลยอนกลับ(Feed 
back)และความดอยประสทิธิภาพของระบบการรับรูของหุนยนต ซึง่ใชหนวยตรวจจับชนิดสัมผัส
เพียงชนิดเดียว  ควรนําหนวยตรวจจับชนิดที่ไมตองอาศัยการสัมผัส มาใชประกอบดวย  เชน 
หนวยตรวจจบัอินฟาเรด หนวยตรวจจบัแบบคลื่นเสยีงอุลตราโซนคิ หรือกลองวีดีทัศน เปนตน 
และควรเพิ่มสวนการควบคมุการทาํงานอื่น ๆ ของหุนยนตใหมีเสถียรภาพมากขึ้น เชน ควบคมุ
ความเที่ยงตรงของการเดิน  การเลีย้ว เปนตน 

3. ถึงแมจะมีระบบควบคุมการทํางานของหุนยนตแบบอิงพฤติกรรมแลว แตการ
เคลื่อนที่ของตวัหุนยนตควรมีความเที่ยงตรง แข็งแรงมั่นคง และสามารถกระทาํพฤติกรรมที่
ยืดหยุนกวานี้ เนื่องจากตัวหุนยนตและการเคลื่อนที่ของหุนยนตยงัมีขอจํากัดอยูมาก เชน ลมแลว
ไมสามารถลกุขึ้นยืนไดดวยตนเอง บางครั้งเดินไมตรง เปนตน ซึง่ขอจํากัดเหลานี้ทาํใหตองมีการ
นําเอาความไมแนนอนของหุนยนตเขามาใชรวมในการจําลองการทาํงานของหุนยนต เปนเหตุให
บางครั้งการทาํงานของหุนยนตในโลกเสมอืนไมเหมือนในโลกจรงิ  

4. การจําลองการเคลื่อนที่ของหุนยนตในโลกเสมือนไมเหมือนการเคลื่อนที่ของ
หุนยนตจริง ดังที่กลาวแลวขางตน ควรปรับปรุงใหหุนยนตเคลื่อนที่อยางเที่ยงตรง จึงจะสามารถ
นําลักษณะการเคลื่อนที ่ และระยะที่เคลื่อนที่ไดของหุนยนตมาจําลองไดอยางถกูตอง เพื่อ
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นําไปใชในกระบวนการโปรแกรมพันธุการใหสามารถหาคําตอบที่เหมาะสมที่สุดสําหรับการแกไข
ปญหาอยางแทจริง 

5. ในกระบวนการโปรแกรมพันธุการในงานวจิัยครั้งนี ้ การกําหนดคาความเหมาะ
ของแตละโปรแกรมหุนยนตที่ทาํการทดสอบในการทดลองยังไมเหมาะสมกับทุกสภาพแวดลอม 
แมจะไมมีฟงกชันคาความเหมาะใดที่เหมาะสมที่สุดกับการแกไขปญหาในทกุสภาพแวดลอม แต
ก็สามารถมีฟงกชนัคาความเหมาะที่สามารถแกไขปญหาในทุกสภาพแวดลอมไดเพียงแตอาจจะ
ไมใชวิธีที่ดีที่สุด และอาจจะตองใชเวลาในการคนหานาน 

6. การทาํงานของโปรแกรมในสวนกระบวนการโปรแกรมพันธกุารสามารถใชเวลา
ในการทดลองไดนอยกวานี ้ เนื่องจากงานวจิัยนี้ไดใชการติดตอขอมูลกับแฟมขอมูลในการทํา
โปรแกรมพันธกุาร ตองมกีารสรางแฟมขอมูล เปดแฟมขอมูล อานขอมลูเขามาเก็บไวใน
หนวยความจาํ เขยีนขอมูลลงแฟมขอมูล และปดแฟมขอมูลอยูตลอดเวลาทีท่ําการทดสอบ
โปรแกรมหุนยนตในการจําลองการทํางานบนเครื่องคอมพิวเตอร ทําใหเสียเวลาในการติดตอกับ
แฟมขอมูลบาง ควรเก็บโปรแกรมหุนยนตที่จะทดสอบทั้งหมดลงในหนวยความจํา แลวจงึเปด
แฟมขอมูล เขยีนขอมูล และปดแฟมขอมูล ซึ่งสามารถทาํใหการทาํงานเร็วขึ้นได 
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ภาคผนวก ก 
 
 

รายละเอียดการทํางานของโปรแกรมที่ใช 
 
 
 
 

งานวิจยัครั้งนีส้ามารถแบงการทดลองออกไดเปน 2 สวนคือ สวนของกระบวนการ
โปรแกรมพันธกุาร ซึง่อาศัยการจําลองการทํางานของหุนยนตบนเครือ่งคอมพวิเตอร และสวนของ
การดําเนินการทดลองการทาํงานของหุนยนตในโลกจริง แตละสวนของการทดลองรวมอยูใน
โปรแกรมเดียวกันคือ โปรแกรม GP_ROBOT.EXE เปนโปรแกรมที่แบงการทํางานออกเปนสวน ๆ 
ตามขั้นตอนการทดลองดังแสดงในรูปที ่ ก.1 โดยสามารถอธิบายการทํางานของโปรแกรมได
ตามลาํดับข้ันตอนการทํางานในการทดลองเรียงตามแผนภูมิผังงานของการทดลองในงานวิจัย
คร้ังที่ดังแสดงในรูปที่ ก.2 และ ก.3 ไดดังตอไปนี้คือ 

 
ก.1  สวนของกระบวนการโปรแกรมพนัธุการ 
 
  การทาํงานในสวนนี้สามารถแสดงไดดังรูปที่ ก.2 ซึ่งสามารถอธิบายรายละเอียด
การทาํงานของโปรแกรมตามลําดับข้ันตอนดังนี ้
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รูปที่ ก.1 ภาพเมนหูลักของโปรแกรม GP_ROBOT.EXE ทีใ่ชในงานวิจยัครั้งนี ้
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รูปที่ ก.2 แผนภูมิผังงานการทดลองในสวนของกระบวนการโปรแกรมพันธกุาร 

เริ่มตน 

ไมใช 

ใช 

ไมใช 

ใช 

ไมใช 

ใช 

สังเคราะหประชากรเริ่มตนของโปรแกรมหุนยนต  

 กําหนดคาเริ่มตนตัวแปรตาง ๆ 
ในกระบวนการโปรแกรมพันธุการ 

 

อานโปรแกรมหุนยนตท่ีจะทําการทดสอบ  

อานขอมูลการตรวจจับส่ิงกีดขวางของหุนยนต  

ปฏิบัติการตามคําสั่งของโปรแกรมหุนยนตบนเครื่องคอมพิวเตอร  

ตรวจสอบวาเขาเงื่อนไขการสิ้นสุด
การทดสอบหรือไม 

 

ประเมินคาความเหมาะของแตละ 
โปรแกรมหุนยนต 

 

ตรวจสอบวาทําการทดสอบครบตามขนาด 
ประชากรท้ังหมดในรุนหรือไม? 

 

สรางประชากรของโปรแกรมหุนยนตขึ้นมาใหม 
โดยอาศัยการดําเนินการของโปรแกรมพันธุการ  

ตรวจสอบวาทดสอบโปรแกรมหุนยนตครบตาม 
จํานวนรุนท่ีตองการหรือยัง? 

 

ทดสอบการทํางานของโปรแกรมหุนยนต 
ในโลกจริง 11 

จบ 
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1. สังเคราะหประชากรเริ่มตนของโปรแกรมหุนยนต 
เปนขั้นตอนแรกกอนที่จะเริ่มกระบวนการโปรแกรมพันธกุาร โดยใชสวน

โปรแกรมในเมนูทีม่ีชื่อวา “Generate Population” สวนโปรแกรมนี้จะทําการสังเคราะหประชากร
โปรแกรมหุนยนตเร่ิมตนทั้งหมดโดยวิธกีารสุม ซึ่งโปรแกรมหุนยนตเหลานี้จะเปนจดุเริ่มตนของ
การคนหาโปรแกรมหุนยนตที่เหมาะสมในกระบวนการโปรแกรมพันธกุารตอไป 

ในการทํางานของสวนโปรแกรมนี้ เร่ิมแรกจะตองระบไุดเรกทอรี่ที่ตองการ
ติดตั้งโปรแกรมหุนยนตที่สังเคราะหไดกอน แลวจึงเริม่การสังเคราะหประชากรโปรแกรมหุนยนต
ได หากไมระบุไดเรกทอรี่ทีต่องการ โปรแกรมจะทาํการสังเคราะหแลวติดตั้งที่ไดเรกทอรี่เดียวกบั
โปรแกรมทันท ี

การสังเคราะหประชากรโปรแกรมหุนยนตจะใชพารามิเตอรตาง ๆ ทีจ่ําเปน
ในการสงัเคราะหประชากรตามทีก่ําหนดไวในไฟล GP_SYNTAX.GP โดยโปรแกรมจะทําการอาน
คาพารามิเตอรตาง ๆ ในไฟลดังกลาวมาใช ซึ่งในการทดลองไดกําหนดคาพารามิเตอรตาง ๆ ดังนี ้

 
Terminal           :  FORW, BACK, LEFT, RIGHT, SR?, SL?, TS1?, 

TS2?, TS3?, TS4? 
Maxlevel :  4 
Function :  IF_AND,IF_OR,IF_NOT 
Weight  :  9 
Maxpopulation  :  100 

 
โปรแกรมหุนยนตที่สังเคราะหไดจะมีชื่อ G0_xx.GP โดยที่ xx แทนดวย

ตัวเลขแสดงลําดับของแตละโปรแกรม ซึง่ในแตละโปรแกรมจะประกอบดวยคําสัง่ตาง ๆ ทั้งที่เปน
ฟงกชันและเทอรมินอล 

 
2. กําหนดคาเริ่มตนตัวแปรตาง ๆ ในกระบวนการโปรแกรมพันธกุาร 

เปนสวนเริ่มตนของการทดลองในสวนกระบวนการโปรแกรมพันธุการโดย
การจําลองการทํางานบนเครื่องคอมพิวเตอรซึ่งใชสวนโปรแกรมในเมนูที่มชีื่อวา “Simulation” 
หรือ “Genetic Process” ในสวนนี้เปนกาํหนดคาเริ่มตนใหกับตัวแปรตาง ๆ ที่ใชในการทดลอง
จําลองการทาํงานของหุนยนตบนเครื่องคอมพิวเตอร ยกตัวอยางเชน Generation = 0, Number 
= 0 เปนตน 
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3. อานโปรแกรมหุนยนตที่จะทาํการทดสอบ 

เมื่อเร่ิมทาํการทดสอบแตละโปรแกรมหุนยนตที่ถกูเก็บในรูปของแฟมขอมูล
แบบขอความสกุล .GP ที่มีลักษณะขอความตามทีก่าํหนดไว ซึ่งแตละโปรแกรมหุนยนตจะเกบ็
รายละเอียดเกีย่วกับกระบวนการโปรแกรมพันธุการคือ คาความเหมาะและตัวดาํเนินการที่ใชใน
การสรางโปรแกรมหุนยนตนัน้ และเก็บโปรแกรมหุนยนต ข้ันตอนนี้จะทาํการอานโปรแกรม
หุนยนตที่จะทาํการทดสอบนั้นมาเกบ็ไวในหนวยความจําในลักษณะขอมูลรูปแบบโครงสราง
ตนไม เพื่อใหเหมาะแกการแปลโปรแกรมหุนยนตเปนคําสั่งใหหุนยนตปฏิบัติตาม 

 
4. อานขอมูลการตรวจจับส่ิงกีดขวางของหุนยนต 

เปนสวนที่ทาํการอานขอมูลการตรวจจับส่ิงกีดขวางของหุนยนตในขณะที่
ทําการทดลองอยูนั้นมาเก็บไวในหนวยความจําที่ไดจัดสรรไวแลว ขอมูลเหลานี้จะถกูนํามาใชใน
การตัดสินใจปฏิบัติการคําสั่งตามกระบวนการโปรแกรมพันธกุารรวมกบัโปรแกรมหุนยนตในการ
จําลองการทาํงานของหุนยนตบนเครื่องคอมพิวเตอร   

 
5. ปฏิบัติการตามคําสั่งของโปรแกรมหุนยนตบนเครื่องคอมพิวเตอร 

เปนสวนของการปฏิบัติการตามคําสั่งตาง ๆ ของโปรแกรมหุนยนตทีท่ําการ
ทดสอบ โดยอาศัยขอมูลการตรวจจับส่ิงกีดขวางของหุนยนต และโปรแกรมหุนยนต มาแปลเปน
คําสั่งใหหุนยนตปฏิบัติตาม โดยใชหลักการพิจารณาคาความจริงของฟงกชนั IF_NOT, IF_OR 
และ IF_AND ตามโปรแกรมหุนยนต แลวปฏิบัติตามผลการพจิารณาของฟงกชนัในโปรแกรม
หุนยนต ซึ่งคําสัง่ที่มีผลใหหุนยนตเคลื่อนที่ไดนัน้จะเปนเทอรมินอลที่มีฟงกชนัการทาํงานเปน
คําสั่งการกระทํา เชน FORW, BACK, LEFT และ RIGHT สวนเทอรมินอลที่มฟีงกชันการทาํงาน
เปนการตรวจสอบหนวยตรวจจับของหุนยนตนัน้จะไมมีผลตอการเคลื่อนที่ของหุนยนต 

 
6. ตรวจสอบวาเขาเงื่อนไขการสิ้นสุดการทดสอบหรือไม? 

เมื่อแปลโปรแกรมหุนยนตใหหุนยนตปฏิบัติการตามคาํส่ังแลว จะมีการ
ตรวจสอบวาเหมาะสมที่จะสิ้นสุดการทดสอบหรือไม โดยไดกําหนดเงื่อนไขในการสิ้นสุดการ
ทดสอบไวดังนี ้

- จํานวนรอบของการปฏิบัติการของแตละโปรแกรมหุนยนตกําหนดให
ตองเกิน 100 รอบ ยกเวนการทดลองแบบที่ 3 กําหนดใหเกนิ 150 รอบการทาํงาน 
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- หุนยนตอยูในภาวะที่ไมสามารถเคลื่อนที่ได ซึ่งจะกาํหนดใหหุนยนตไม
มีทางแกไขปญหาได โดยพิจารณาจากเงื่อนไขคือ หุนยนตไมมีการกระทําฟงกชนัการเคลื่อนที่
ของหุนยนตเปนจํานวนเกนิ 50 รอบการปฏิบัติการ 

- เมื่อหุนยนตประสบความสาํเร็จ นัน่คือสามารถเคลื่อนที่ไปยังตาํแหนง
เปาหมายที่กาํหนดไวได 

 โดยถาตรงกบัเงื่อนไขการสิ้นสุดการทดสอบจะใหหยดุการทดสอบแลวทํา
การประเมนิคาความเหมาะของโปรแกรมหุนยนตนั้นตอไป ไมเชนนั้นจะกลับไปทาํการอานขอมูล
การตรวจจับส่ิงกีดขวางของหุนยนต แลวปฏิบัติตามขั้นตอนเดิมอีกครั้ง 

 
7. ประเมินคาความเหมาะของแตละโปรแกรมหุนยนต 

หลังจากการทดสอบโปรแกรมหุนยนตแลว จะทาํการประเมินคาความ
เหมาะของโปรแกรมหุนยนตนั้น วาเหมาะสมกับการแกปญหาการหาทางออกจากเขาวงกตนี้
หรือไม เพยีงใด โดยไดกําหนดฟงกชนัการประเมินคาความเหมาะที่นาํเอาตัวแปรระยะทาง เวลา 
และตัวแปรรวมอื่น ๆ เชน ตรวจสอบการมีส่ิงกีดขวางระหวางหุนยนตกับตําแหนงเปาหมาย และ
ความสามารถในการทํางานของโปรแกรมหุนยนต เปนตน มาใชในการประเมนิคาความเหมาะ
รวมกัน โดยฟงกชนัคาความเหมาะที่ออกแบบนี้ถือวาโปรแกรมหุนยนตที่มีคาความเหมาะ
มากกวามีประสิทธิภาพในการแกไขปญหามากกวา เมื่อทําการประเมนิคาความเหมาะของ
โปรแกรมหุนยนตนัน้แลว จะทําการเก็บขอมูลคาความเหมาะนี้ลงในแฟมขอมลูที่เก็บโปรแกรม
หุนยนตนั้นดวย เพื่อนําไปจัดอันดับสําหรับการคัดเลือกโปรแกรมหุนยนตทีจ่ะนาํไปเปนตนแบบ
ของกระบวนการพันธุการรุนถัดไป 

 
8. ตรวจสอบวาทาํการทดสอบครบตามขนาดประชากรทัง้หมดในรุนหรอืไม? 

เมื่อโปรแกรมหุนยนตผานการประเมินคาความเหมาะแลว จะทําการ
ตรวจสอบวาไดทําการทดสอบโปรแกรมครบทั้งหมดในรุนนัน้หรือไม ถาไมครบจะยอนกลับไปทาํ
การอานโปรแกรมหุนยนตตอไปที่จะทาํการตรวจสอบ แลวทาํตามขั้นตอนเดิม แตถาทาํการ
ทดสอบโปรแกรมหุนยนตครบทั้งหมดแลว จะนําเขาสูข้ันตอนการสรางประชากรโปรแกรมหุนยนต
ใหมโดยอาศัยการดําเนินการของโปรแกรมพันธุการตอไป 

 
9. สรางประชากรของโปรแกรมหุนยนตข้ึนมาใหม โดยอาศัยการดําเนินการ

ของโปรแกรมพันธกุาร 
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ในสวนการสรางประชากรของโปรแกรมหุนยนตใหม โดยอาศัยการ
ดําเนนิการของโปรแกรมพนัธุการนี ้ เปนการปฏิบัติการทางพนัธกุาร ซึ่งเปนการสังเคราะห
ประชากรของโปรแกรมหุนยนตข้ึนมาใหมที่เปนเสมือนลกูหลานของโปรแกรมหุนยนตที่ดีที่สุด
จํานวนหนึ่งจากรุนที่ไดทาํการทดสอบโปรแกรมหุนยนตทัง้หมดแลว ซึ่งจะทําการจัดอันดับ
ประสิทธิภาพของโปรแกรมหุนยนตตามลาํดับคาความเหมาะของแตละโปรแกรมหุนยนต แลว
คัดเลือกโปรแกรมหุนยนตทีม่ีคาความเหมาะ 100 อันดับสูงสุดมาผานการสังเคราะหประชากร
ใหมจากรากฐานประชากรเดิม โดยตัวดําเนนิการทางพนัธกุารที่นํามาใชในงานวิจยัครั้งนี้
ประกอบดวย การกําเนิดใหม, การผสมพนัธุ, การเปลี่ยนรูป และการกลายพันธุ 

 
10. ตรวจสอบวาทดสอบโปรแกรมหุนยนตครบตามจํานวนรุนที่ตองการหรือยัง? 

เมื่อมีการสรางประชากรของโปรแกรมหุนยนตข้ึนมาใหมแลว จะตองมีการ
ตรวจสอบวาไดทําการทดสอบโปรแกรมหุนยนตครบตามจํานวนรุนทีก่ําหนดไวคือ 50 หรือไม ถา
ครบแลวจะถอืวาจบการววิฒันาการ แลวนาํเอาโปรแกรมหุนยนตทีดี่ที่สุดไปทดสอบการทาํงาน
ดวยหุนยนตจริงในโลกจรงิ แตถาไมครบจะยอนกลับไปทําการกําหนดคาเริ่มตนที่จาํเปนตองใชใน
กระบวนการโปรแกรมพันธกุาร แลวกระทําตามขั้นตอนเดิมตอไป เมื่อทําการทดสอบโปรแกรม
หุนยนตครบตามจํานวนรุนที่ตองการแลว สามารถสรุปผลการทดลองดวยคาความเหมาะที่สูงสุด 
และจํานวนโปรแกรมหุนยนตที่ประสบความสําเร็จในแตละรุนในโลกเสมือน โดยใชสวนโปรแกรม
ในเมนทูี่ชื่อวา “Making Report”  

 
11. ทดสอบการทาํงานของโปรแกรมหุนยนตดวยหุนยนตจริงในโลกจรงิ 

เมื่อจบการวิวฒันาการทั้งหมดของโปรแกรมหุนยนตแลว จะทําการทดสอบ
การทาํงานของโปรแกรมหุนยนตทีถู่กพัฒนาเพื่อใหสามารถแกไขปญหาการหาทางออกจากเขา
วงกต วาสามารถนาํไปทํางานในโลกจรงิไดหรือไม ซึ่งสวนนี้จะเปนการทํางานอกีสวนหนึ่งนัน่คือ 
สวนของการดาํเนนิการทดลองในโลกจริง      โดยถาตองการดูรูปแบบการทาํงานของโปรแกรม
หุนยนตใด สามารถใชสวนโปรแกรมที่มีชือ่วา “View Simulation” แสดงรูปแบบการทาํงานของ
โปรแกรมนั้นกอนได 
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เริ่มตน 

อานโปรแกรมหุนยนตที่ 
ตองการจะทดสอบ 

อานขอมูลจากหนวยรับรูของหุนยนต 

แปลคําส่ังตามโปรแกรมหุนยนต 

พิจารณาคําส่ังเพื่อจัดลําดับ 
การทํางานของขา 

สงสัญญาณไปยังไมโครคอนโทลเลอร 
ที่ควบคุมการทํางานในแตละขา 
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ตามขอมูลที่ไดรับ 

ตรวจสอบสัญญาณที่
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ตรวจสอบเงื่อนไขการ 
ส้ินสุดการทดสอบ 
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รูปที่ ก.3  แผนภูมิผังงานในสวนการดําเนนิการทดลองในโลกจรงิ 
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ก.2  สวนของการดําเนินการทดลองในโลกจริง 
 

การทาํงานในสวนนี้ประกอบดวยโปรแกรมหุนยนต 2 โปรแกรมคือโปรแกรมที่
ประมวลผลบนเครื่องคอมพวิเตอร และโปรแกรมที่ประมวลผลบนไมโครคอนโทรลเลอร  ซึง่มีการ
ทํางานที่ตอเนือ่งกันดงัแสดงในรูปที่ ก.3 และสามารถอธิบายรายละเอียดการทํางานของ
โปรแกรมทั้งสองตามลาํดับข้ันตอนดังนี ้
 

1. อานโปรแกรมหุนยนตที่ตองการจะทดสอบ 
ข้ันตอนนี้เปนขั้นตอนแรกของการทํางานในสวนการทดสอบในโลกจรงิ ซึ่งจะเปน

การอานโปรแกรมหุนยนตทีถู่กคัดเลือกจากกลุมโปรแกรมที่ผานการสังเคราะหดวยขบวนการพนัธุ
การมาเก็บไวที่หนวยความจําในลกัษณะขอมูลรูปแบบโครงสรางตนไม เพื่อประมวลผลโปรแกรม
ใหไดเปนคําสัง่ใหหุนยนตปฏิบัติตาม   

การทาํงานในขั้นตอนนี้อยูในสวนโปรแกรมในเมนูทีช่ื่อวา “Robot Control” ซึ่ง
ประมวลผลบนเครื่องคอมพวิเตอร โดยการทํางานของสวนโปรแกรมนี้  จะตองระบุไดเรกทอรี ่ 
ตัวเลขแสดงลําดับรุน และตัวเลขแสดงลําดับโปรแกรม ของโปรแกรมหุนยนตที่ถกูคัดเลือกกอน
การทดสอบ   นอกจากนีผู้ทดสอบสามารถใชโปรแกรมสวนนี้ควบคมุการทาํงานของหุนยนตได
ดวยตนเอง เพื่อทาํการตรวจสอบการทาํงานของหุนยนตในการแสดงพฤติกรรมพืน้ฐานตาง ๆ ที่
กําหนดไว 
 

2. อานขอมูลจากหนวยรับรูของหุนยนต 
เปนขั้นตอนทีท่ําการอานขอมูลจากหนวยรับรูของหุนยนตผานทางพอรตขนาน

ของเครื่องคอมพิวเตอรมาเก็บไวในตัวแปรบูลลีนที่จัดสรรไวแลว  ซึ่งตัวแปรเหลานี้จะถกูนาํไปใช
ในการพิจารณาหาคาํสั่งควบคุมการทํางานหุนยนตในขั้นตอนตอไป 

 
3. แปลคําสั่งตามโปรแกรมหุนยนต 

เปนขั้นตอนการประมวลผลโปรแกรมหุนยนตที่ตองการทดสอบ โดยอาศัยขอมูล
จากหนวยรับรูของหุนยนต  ในการตัดสินใจเลือกเทอรมินอลตามโครงสรางตนไมของโปรแกรม
หุนยนตโดยทาํการพิจารณาคาความจริงของฟงกชัน IF_NOT, IF_OR และ IF_AND ที่มีอยูใน
โปรแกรมหุนยนตตามหลักการทางตรรกะศาสตร  เพื่อใหไดคําสั่งทีจ่ะนําไปใชควบคุมหุนยนตให
ปฏิบัติตาม  ซึ่งคําสัง่ทีม่ีผลใหหุนยนตเคลื่อนที่ไดนัน้จะเปนเทอรมินอลทีม่ีฟงกชันการทํางาน



 103

เกี่ยวกับการเคลื่อนที่ของหุนยนต ไดแก FORW, BACK, LEFT และ RIGHT สวนเทอรมินอลทีม่ี
ฟงกชันการทาํงานเกี่ยวกับการตรวจสอบหนวยรับรูของหุนยนตนัน้จะไมมีผลตอการเคลื่อนที่ของ
หุนยนต 

4. พิจารณาคาํสัง่เพื่อจัดลาํดับการทาํงานของขา 
เปนขั้นตอนทีท่ําการตรวจสอบคําสั่ง และจัดเรียงลําดบัการทาํงานของขาเพื่อให

เกิดการเคลื่อนที่ของหุนยนตตามคําสั่งที่ไดรับ  ซึ่งสามารถอธิบายรายละเอียดการจัดลําดบัขา
โดยแยกตามแตละคําสั่งไดดังนี ้

FORW   เปนคําสั่งทีท่าํใหหุนยนตเคลื่อนที่ไปขางหนา โดยอาศัยการแกวงขาไป
ขางหนาของขาทัง้สี่ขา ซึง่จะเริ่มตนแกวงที่ขาขวาหนา  แลวตามดวยการแกวงของขาขวาหลัง ขา
ซายหนา และขาซายหลัง ตามลําดับ   

BACK   เปนคําสั่งทีท่ําใหหุนยนตเคลื่อนที่ในลักษณะถอยหลงั โดยอาศัยการ
แกวงขาไปขางหลงัของขาทัง้สี่ขา ซึง่จะเริ่มตนแกวงที่ขาขวาหลัง แลวตามดวยการแกวงของขา
ขวาหนา ขาซายหลงั และขาซายหนา ตามลําดับ 

LEFT  เปนคําสั่งทีท่าํใหหุนยนตเคลื่อนที่เลี้ยวซาย โดยใชการแกวงไปขางหนา
ของขาขวาหนา และขาขวาหลัง ตามลําดับ  ในขณะเดียวกนัขาทางดานซายจะถกูจัดใหอยูนิ่ง
เพื่อเปนจุดหมนุและชวยประคองใหหุนยนตสมดุล 

และ RIGHT เปนคําสัง่ทีท่ําใหหุนยนตเคลื่อนที่เลี้ยวขวา โดยใชการแกวงไป
ขางหนาของขาซายหนา และขาซายหลงั ตามลําดับ  ในขณะเดียวกนัขาทางดานขวาจะถูกจัดให
อยูนิ่งเพื่อเปนจุดหมุนและชวยประคองใหหุนยนตสมดุล 

5. สงสัญญาณไปยังไมโครคอนโทรลเลอรทีค่วบคุมการทาํงานในแตละขา 
ในขั้นตอนนี้โปรแกรมจะทําการสงสัญญาณดิจิตอลที่มีขนาด 8 บิต ไปยังไมโคร-

คอนโทรลเลอรที่ควบคุมการทํางานในแตละขาผานพอรตขนานของเครื่องคอมพิวเตอร  ซึ่งจะมี
การสงสัญญาณตามลําดับที่ไดจัดไวแลว โดยการสงสญัญาณจะมีระยะหนวงเวลา (delay) ระยะ
หนึง่กอนที่จะสงสัญญาณในลําดับถัดไป  เพื่อรักษาสมดุลและควบคุมจังหวะการกาวขาของ
หุนยนตใหหุนยนตสามารถเคลื่อนที่ได และขั้นตอนนี้จะเปนการทํางานในสวนสุดทายของสวน
โปรแกรม “Robot  Control”  

 
6. ตรวจสอบสัญญาณที่ไดรับวาเปนของตนเองหรือไม 

ในขั้นตอนนี้เปนการทํางานของโปรแกรมภาษาแอสแซมบลี้  ซึ่งประมวลผลบน
ไมโครคอนโทรลเลอรที่ควบคุมการทาํงานในแตละขา ตัวโปรแกรมนี้จะทําการตรวจสอบสัญญาณ
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ที่ไดรับวาเปนของตนเองหรอืไม  โดยพิจารณาสัญญาณบิตที่  4 และ 5 วาตรงกับรหัสทีก่ําหนดไว
หรือไม   

 
7. แสดงพฤติกรรมพื้นฐานตามสัญญาณที่ไดรับ 

หลังจากทําการตรวจสอบสัญญาณและพบวาเปนสัญญาณที่สงมาใหตนเอง   
ไมโครคอนโทรลเลอรจะพิจารณาสัญญาณ 4 บิตลาง วาตรงกับรหัสของพฤตกิรรมพื้นฐานชนิดใด 
และทําการสงสัญญาณพัลสควบคุมเซอรโวในแตละขอตอใหแสดงพฤติกรรมตามรหัสที่ไดรับ 

 
8. แสดงพฤติกรรมวางขาในแนวดิ่ง 

ในกรณีที่สัญญาณที่สงมาไมใชสัญญาณของตนเอง  ไมโครคอนโทรลเลอรจะทํา
การสงสัญญาณพัลสควบคมุเซอรโวในแตละขอตอใหแสดงพฤติกรรมวางขาในแนวดิ่งเสมอ 

 
9. ตรวจสอบเงื่อนไขการสิ้นสุดการทดสอบ 

หลังจากตัวหุนยนตทํางานตามคําสั่งที่แปลไดจากโปรแกรมหุนยนตเรียบรอย
แลว  จะมีการวนกลับไปทํางานใหมต้ังแต ขอ 2. ลงมา จนกระทั่งผูทดลองหยุดการดาํเนนิงาน 
เมื่อเหน็วาสภาวะการทาํงานของหุนยนตตรงตามเงื่อนไขการสิ้นสุดการทดสอบ ดังนี ้

− หุนยนตสามารถไปถึงเปาหมายตามทีก่ําหนดไวได 
− หุนยนตใชเวลาในการทาํงานมากกวา 30 นาท ี
− หุนยนตมีแนวโนมไมสามารถไปถึงเปาหมายได 

 
 



ภาคผนวก ข. 
 
 

ตัวอยางโปรแกรมหุนยนตทีสั่งเคราะหได 
 
 
 

 ตัวอยางโปรแกรมหุนยนตทีแ่สดงตอไปนี้ เปนโปรแกรมหุนยนตที่สังเคราะหไดจากการ
ทดลองทั้ง 4 การทดลอง ซึง่เปนหนึ่งในโปรแกรมหุนยนตที่ไดถูกคัดเลือกเพื่อทําการทดลองในโลก
จริง  

โปรแกรมหุนยนตแตละโปรแกรมประกอบดวยเซตของฟงกชนั F = { IF_AND, IF_OR, 
IF_NOT } และเซตของเทอรมินอล T = { FORW, BACK, LEFT, RIGHT, SL?, SR?, TS1?, 
TS2?, TS3?, TS4? } ซึ่งลักษณะของโปรแกรมหุนยนต และรายละเอียดของแตละฟงกชันและ
เทอรมินอล ไดแสดงในบทที่ 6 สวนลกัษณะการทาํงานของแตละโปรแกรมหุนยนตที่แสดงตอไปนี้ 
ไดแสดงในบทที่ 7 

ตัวอยางโปรแกรมหุนยนตทีสั่งเคราะหไดจากกระบวนการโปรแกรมพันธุการในแตละการ
ทดลอง มีดังตอไปนี้ 
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การทดลองที ่1  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปที่ ข.1  ตัวอยางโปรแกรมหุนยนตที่สังเคราะหไดในการทดลองที่ 1 เขาวงกตที่มเีสนทางไปถงึ

เปาหมายเพียงเสนทางเดียว 

(IF_OR,(IF_OR,(IF_NOT,(IF_NOT,SR?,FORW,(IF_NOT,RIGHT,(IF_NOT,LEFT,TS4?,TS2?),TS3?)
),BACK,(IF_AND,(IF_NOT,TS4?,TS4?,RIGHT),(IF_NOT,SR?,TS2?,FORW),LEFT,TS2?)),(IF_OR,
(IF_OR,RIGHT,BACK,FORW,(IF_NOT,SR?,FORW,(IF_NOT,TS3?,TS2?,TS3?))),RIGHT,(IF_OR,
LEFT,SL?,FORW,TS4?),BACK),TS1?,(IF_AND,SR?,(IF_NOT,FORW,(IF_NOT,TS3?,SR?,TS4?),T
S2?),LEFT,FORW)),(IF_OR,(IF_NOT,(IF_OR,FORW,FORW,RIGHT,SR?),RIGHT,(IF_OR,TS3?,F
ORW,FORW,LEFT)),(IF_AND,(IF_OR,FORW,FORW,SR?,(IF_NOT,TS4?,TS4?,RIGHT)),TS4?,(IF
_NOT,TS3?,TS2?,RIGHT),(IF_NOT,FORW,TS3?,RIGHT)),(IF_OR,(IF_NOT,SR?,(IF_NOT,FORW,
FORW,TS2?),LEFT),(IF_NOT,(IF_NOT,(IF_NOT,(IF_NOT,RIGHT,LEFT,FORW),RIGHT,SR?),FO
RW,TS1?),FORW,FORW),(IF_AND,TS2?,RIGHT,TS2?,SL?),SL?),(IF_AND,(IF_AND,(IF_NOT,
FORW,RIGHT,SL?),TS2?,RIGHT,FORW),FORW,(IF_OR,LEFT,(IF_OR,(IF_OR,(IF_
NOT,(IF_OR,FORW,RIGHT,RIGHT,(IF_NOT,SR?,TS4?,LEFT)),RIGHT,(IF_OR,TS3
?,FORW,RIGHT,LEFT)),(IF_AND,(IF_OR,RIGHT,FORW,SR?,RIGHT),TS4?,SR?,(IF
_NOT,FORW,TS3?,RIGHT)),(IF_OR,(IF_NOT,SR?,TS4?,LEFT),(IF_NOT,TS3?,SR?
,FORW),(IF_AND,TS2?,RIGHT,TS2?,SL?),SL?),(IF_AND,(IF_AND,(IF_NOT,FORW
,RIGHT,RIGHT),TS2?,(IF_OR,(IF_NOT,SR?,TS4?,LEFT),RIGHT,(IF_AND,(IF_OR,
RIGHT,(IF_OR,TS3?,FORW,TS4?,TS4?),(IF_NOT,FORW,(IF_NOT,(IF_NOT,(IF_N
OT,(IF_NOT,RIGHT,FORW,FORW),RIGHT,SR?),TS1?,FORW),FORW,FORW),TS3
?),(IF_AND,SR?,(IF_NOT,FORW,SL?,TS2?),LEFT,FORW)),FORW,TS2?,SL?),SL?),
FORW),FORW,(IF_OR,LEFT,TS2?,TS3?,TS2?),(IF_NOT,SR?,(IF_NOT,SR?,TS2?,F
ORW),TS4?))),FORW,RIGHT,LEFT),TS3?,TS2?),(IF_NOT,SR?,(IF_NOT,SR?,TS2?,
FORW),(IF_NOT,FORW,TS4?,RIGHT)))),(IF_NOT,(IF_OR,(IF_NOT,TS3?,RIGHT,(I
F_AND,FORW,TS2?,FORW,LEFT)),(IF_NOT,(IF_NOT,BACK,FORW,SR?),(IF_NOT
,SR?,TS1?,SL?),FORW),(IF_OR,TS2?,TS4?,TS2?,LEFT),(IF_OR,TS2?,FORW,TS1?
,SL?)),(IF_OR,(IF_OR,FORW,TS2?,FORW,TS2?),(IF_AND,(IF_NOT,BACK,BACK,
TS3?),BACK,FORW,LEFT),TS2?,(IF_AND,FORW,RIGHT,TS1?,TS3?)),(IF_OR,(IF_
OR,TS4?,TS1?,RIGHT,RIGHT),(IF_OR,TS3?,TS3?,LEFT,TS4?),(IF_NOT,FORW,(IF
_NOT,(IF_NOT,(IF_NOT,(IF_NOT,RIGHT,FORW,FORW),RIGHT,SR?),TS1?,FOR
W),FORW,FORW),TS3?),(IF_AND,SR?,(IF_NOT,FORW,SL?,TS2?),LEFT,FORW))),
FORW). 
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การทดลองที ่2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปที่ ข.2  ตัวอยางโปรแกรมหุนยนตที่สังเคราะหไดในการทดลองที่ 2 เขาวงกตที่มเีสนทางไปถงึ

เปาหมายมากกวาหนึ่งเสนทาง 

(IF_OR,(IF_NOT,(IF_OR,RIGHT,RIGHT,(IF_OR,TS2?,LEFT,SR?,(IF_NOT,TS3?,RIGHT,SR?)),(IF_
OR,RIGHT,SL?,FORW,TS3?)),(IF_OR,(IF_OR,LEFT,TS1?,TS1?,TS2?),(IF_OR,LEFT,TS1?,TS1?,TS
2?),LEFT,(IF_NOT,LEFT,RIGHT,FORW)),(IF_NOT,(IF_OR,BACK,FORW,TS4?,SR?),(IF_OR,RIGH
T,TS4?,LEFT,SL?),(IF_NOT,TS4?,RIGHT,SL?))),FORW,(IF_OR,(IF_OR,(IF_AND,(IF_OR,(IF_OR,(I
F_AND,SL?,FORW,TS3?,FORW),(IF_OR,RIGHT,FORW,RIGHT,BACK),BACK,(IF_NOT,TS2?,TS1
?,TS2?)),(IF_NOT,(IF_OR,(IF_AND,RIGHT,FORW,FORW,LEFT),(IF_AND,SL?,FORW,TS1?,(IF_N
OT,TS2?,TS3?,FORW)),TS2?,SL?),(IF_OR,(IF_OR,(IF_NOT,BACK,SL?,RIGHT),TS4?,SL?,(IF_NO
T,LEFT,SL?,TS1?)),RIGHT,FORW,(IF_NOT,BACK,TS3?,RIGHT)),(IF_NOT,LEFT,LEFT,(IF_NOT,RI
GHT,TS3?,RIGHT))),(IF_OR,RIGHT,(IF_OR,LEFT,SL?,(IF_NOT,SL?,FORW,SL?),SL?),(IF_OR,RIG
HT,(IF_OR,LEFT,BACK,(IF_NOT,SL?,FORW,SL?),SL?),(IF_OR,TS4?,FORW,(IF_NOT,BACK,SL?,
TS3?),SR?),(IF_AND,LEFT,RIGHT,TS1?,FORW)),(IF_AND,LEFT,RIGHT,FORW,TS1?)),(IF_OR,BA
CK,FORW,(IF_OR,RIGHT,RIGHT,TS2?,RIGHT),(IF_AND,FORW,FORW,TS2?,LEFT))),FORW,TS3
?,FORW),(IF_OR,RIGHT,FORW,RIGHT,BACK),(IF_NOT,TS2?,TS1?,TS2?),BACK),(IF_NOT,(IF_O
R,(IF_AND,(IF_OR,(IF_NOT,BACK,SL?,TS3?),TS4?,LEFT,(IF_NOT,LEFT,TS1?,TS1?)),FORW,(IF_
NOT,(IF_OR,LEFT,TS1?,TS1?,TS2?),SL?,RIGHT),LEFT),(IF_AND,SL?,FORW,TS1?,(IF_NOT,TS2?
,TS3?,FORW)),TS2?,SL?),(IF_OR,SR?,(IF_NOT,FORW,RIGHT,FORW),FORW,(IF_NOT,BACK,TS3
?,RIGHT)),(IF_NOT,LEFT,LEFT,(IF_NOT,RIGHT,FORW,RIGHT))),(IF_OR,(IF_OR,SL?,LEFT,LEFT,
SL?),(IF_OR,LEFT,BACK,(IF_NOT,SR?,FORW,SL?),SL?),FORW,(IF_AND,LEFT,RIGHT,TS1?,FOR
W)),(IF_OR,BACK,FORW,(IF_OR,RIGHT,RIGHT,TS2?,RIGHT),(IF_OR,TS3?,SL?,LEFT,SR?))),(IF_
AND,(IF_NOT,TS1?,(IF_AND,FORW,FORW,TS2?,LEFT),(IF_OR,FORW,RIGHT,TS4?,FORW)),(IF_
AND,(IF_OR,RIGHT,FORW,RIGHT,RIGHT),TS3?,(IF_NOT,RIGHT,BACK,TS1?),(IF_AND,SL?,TS3
?,TS1?,TS3?)),(IF_AND,(IF_NOT,TS4?,RIGHT,TS3?),(IF_OR,FORW,BACK,FORW,RIGHT),(IF_NO
T,RIGHT,RIGHT,BACK),(IF_NOT,BACK,TS1?,RIGHT)),FORW)). 
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การทดลองที ่3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(IF_OR,(IF_NOT,(IF_NOT,(IF_OR,(IF_NOT,RIGHT,FORW,BACK),RIGHT,RIGHT,SR?),(IF_NOT,T
S2?,FORW,TS4?),SL?),(IF_AND,(IF_NOT,RIGHT,TS4?,TS3?),(IF_OR,LEFT,LEFT,TS
2?,TS3?),(IF_AND,SR?,TS3?,(IF_AND,BACK,BACK,FORW,FORW),SL?),(IF_OR,LE
FT,RIGHT,(IF_OR,LEFT,SR?,TS3?,BACK),FORW)),(IF_OR,(IF_OR,(IF_NOT,FORW,
LEFT,TS4?),SR?,FORW,(IF_NOT,(IF_NOT,SR?,SR?,TS4?),FORW,TS3?)),(IF_AND,F
ORW,BACK,TS1?,TS4?),(IF_AND,TS2?,BACK,(IF_NOT,LEFT,FORW,FORW),TS4?),
(IF_AND,FORW,TS2?,FORW,SL?))),(IF_AND,TS3?,(IF_OR,TS1?,(IF_OR,BACK,RIG
HT,FORW,SL?),(IF_AND,TS4?,(IF_NOT,SL?,(IF_NOT,FORW,(IF_NOT,(IF_OR,TS4?,
TS4?,SR?,TS4?),(IF_NOT,TS1?,TS4?,(IF_NOT,FORW,RIGHT,RIGHT)),RIGHT),SR?)
,LEFT),FORW,TS3?),(IF_AND,RIGHT,SR?,TS3?,BACK)),(IF_OR,(IF_AND,BACK,BA
CK,FORW,FORW),(IF_OR,FORW,BACK,SL?,TS1?),(IF_OR,TS2?,RIGHT,TS3?TS3?
),TS2?),SR?),(IF_AND,(IF_AND,(IF_AND,SR?,TS3?,(IF_AND,SR?,BACK,FORW,FO
RW),SL?),BACK,SR?,FORW),FORW,(IF_AND,RIGHT,TS1?,(IF_NOT,FORW,BACK,(
IF_NOT,FORW,LEFT,SR?)),(IF_NOT,FORW,BACK,SR?)),(IF_AND,(IF_AND,(IF_NO
T,LEFT,BACK,RIGHT),TS2?,FORW,SL?),(IF_AND,(IF_AND,(IF_AND,(IF_NOT,RIGH
T,TS3?,TS4?),(IF_OR,LEFT,RIGHT,SL?,TS3?),(IF_AND,SR?,TS3?,TS2?,SL?),(IF_O
R,LEFT,RIGHT,SR?,(IF_OR,SR?,TS1?,LEFT,LEFT))),TS1?,(IF_NOT,FORW,TS2?,LE
FT),TS3?),(IF_NOT,TS1?,FORW,TS1?),LEFT,BACK),FORW,(IF_OR,LEFT,SR?,TS3?
,BACK))),(IF_OR,(IF_OR,(IF_NOT,LEFT,TS3?,LEFT),SR?,LEFT,(IF_OR,TS3?,BACK,
BACK,LEFT)),(IF_OR,(IF_OR,TS4?,BACK,(IF_NOT,(IF_OR,TS4?,BACK,(IF_NOT,S
R?,(IF_NOT,TS1?,TS4?,(IF_NOT,FORW,RIGHT,FORW)),RIGHT),TS4?),(IF_NOT,TS
1?,TS4?,(IF_NOT,FORW,RIGHT,RIGHT)),RIGHT),TS4?),(IF_AND,(IF_AND,(IF_NOT
,RIGHT,TS4?,TS3?),(IF_OR,LEFT,RIGHT,SL?,TS3?),(IF_AND,SR?,TS3?,TS2?,SL?),
(IF_OR,LEFT,RIGHT,TS3?,(IF_OR,SR?,TS1?,LEFT,LEFT))),TS1?,(IF_NOT,FORW,T
S2?,LEFT),TS4?),(IF_OR,TS1?,FORW,TS4?,SR?),SL?),(IF_AND,(IF_OR,(IF_NOT,LE
FT,SL?,TS4?),LEFT,RIGHT,TS4?),(IF_OR,SR?,TS1?,LEFT,LEFT),(IF_AND,TS2?,FO
RW,SL?,SL?),(IF_NOT,SL?,FORW,TS3?)),(IF_OR,(IF_AND,BACK,(IF_NOT,SL?,LEF
T,FORW),TS4?,FORW),TS2?,(IF_OR,TS1?,RIGHT,TS4?,TS3?),RIGHT))). 

รูปที่ ข.3  ตัวอยางโปรแกรมหุนยนตที่สังเคราะหไดในการทดลองที่ 3 เขาวงกตที่มี
ลักษณะของปญหาจุดต่ําสุดเสมือน 
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การทดลองที ่4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

(IF_AND,(IF_OR,(IF_AND,RIGHT,(IF_NOT,BACK,SL?,TS2?),(IF_AND,FORW,SL?,TS2?,FORW),(I
F_NOT,FORW,SL?,FORW)),(IF_OR,(IF_NOT,RIGHT,TS2?,FORW),(IF_OR,FORW,BACK,TS1?,FO
RW),(IF_AND,(IF_NOT,FORW,TS4?,(IF_NOT,SL?,TS2?,LEFT)),FORW,FORW,(IF_NOT,BACK,TS1
?,SL?)),(IF_NOT,FORW,BACK,TS4?)),(IF_OR,TS3?,RIGHT,BACK,SL?),(IF_AND,(IF_OR,RIGHT,(I
F_OR,(IF_NOT,LEFT,TS1?,TS3?),RIGHT,SL?,RIGHT),FORW,RIGHT),(IF_OR,BACK,(IF_OR,FOR
W,SL?,LEFT,RIGHT),LEFT,RIGHT),(IF_OR,(IF_NOT,BACK,TS2?,SL?),FORW,RIGHT,TS2?),(IF_O
R,LEFT,TS2?,SR?,BACK))),(IF_AND,(IF_AND,(IF_AND,BACK,FORW,TS4?,SL?),(IF_NOT,BACK,
FORW,BACK),(IF_NOT,RIGHT,BACK,LEFT),(IF_OR,SR?,TS3?,FORW,FORW)),(IF_OR,(IF_AND,
RIGHT,FORW,FORW,(IF_NOT,TS2?,FORW,SL?)),(IF_NOT,SR?,TS2?,RIGHT),(IF_OR,SR?,SL?,B
ACK,LEFT),(IF_NOT,TS4?,LEFT,LEFT)),(IF_NOT,TS2?,(IF_AND,TS1?,LEFT,FORW,FORW),(IF_A
ND,FORW,TS4?,BACK,TS4?)),TS1?),RIGHT,(IF_AND,BACK,FORW,(IF_AND,TS2?,(IF_AND,FOR
W,SR?,TS2?,FORW),(IF_AND,TS1?,(IF_OR,FORW,(IF_NOT,FORW,SR?,TS3?),(IF_AND,LEFT,TS
1?,FORW,RIGHT),(IF_AND,TS3?,TS4?,BACK,SR?)),RIGHT,BACK),(IF_OR,TS3?,RIGHT,BACK,S
L?)),(IF_AND,(IF_OR,(IF_NOT,LEFT,TS1?,TS3?),RIGHT,SL?,RIGHT),(IF_NOT,RIGHT,RIGHT,BA
CK),(IF_NOT,(IF_NOT,RIGHT,BACK,LEFT),TS3?,SL?),(IF_OR,FORW,SL?,LEFT,RIGHT)))). 

รูปที่ ข.4  ตัวอยางโปรแกรมหุนยนตที่สังเคราะหไดในการทดลองที่ 4 เขาวงกตที่
เพิ่มปญหาการหาทิศทางทีถู่กตองในชวงแรกของการเดนิ 



ภาคผนวก ค 
 

ขอมูลภาพแสดงสภาพแวดลอมในการทดลองทั้งหมด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-------------- ขอมูลสูญหาย -------------- 
 

 
 




