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1. ที่มาและความสาคัญของปัญหา
ทุกวันนี้หุ่นยนต์ได้เข้ามามีบทบาทมากมายในชีวิตประจาวันของเรา ไม่ว่าจะเป็นหุ่นยนต์ในอุตสาหกรรม
หุ่นยนต์กู้ภัย หุ่นยนต์สารวจอวกาศ หุ่นยนต์ทาความสะอาด หรือแม้กระทั่งของเล่นเด็ก แต่จะเห็นได้ชัดว่าหุ่นยนต์
เหล่านี้ไม่มีมือ หรือมีมือแต่ทางานได้ไม่ดี ทั้ง ๆ ที่ความสามารถในการหยิบจับวัตถุควรจะเป็นความสามารถพื้นฐาน
ที่หุ่นยนต์ควรจะมี เหมือนการเคลื่อนที่ การมองเห็น หรือการได้ยิน ดังเช่นในมนุษย์ ที่มีความสามารถเหล่านี้มา
ตั้งแต่เกิด ซึ่งการหยิบจับวัตถุเป็นความสามารถพื้นฐาน และมีความจาเป็นต่อชีวิตประจาวันของทั้งมนุษย์และ
หุ่นยนต์ อาทิ หุ่นยนต์ที่ใช้ในอุตสาหกรรมที่ต้องใช้มือคัดแยกผลิตภัณฑ์ และประกอบผลิตภัณฑ์ในปริมาณมาก ๆ
ต่อวัน หุ่นยนต์กู้ภัยที่ต้องใช้มือที่มีความยืดหยุ่นต่อการทางานในทุกสถานการณ์ หุ่นยนต์สารวจอวกาศที่ต้องการ
ความสามารถในการหยิ บ จั บ วัตถุใด ๆ เพื่ อเก็บ ชิ้ นส่ ว นหรือ วัตถุ ที่ ไม่ รู้ จักจากนอกโลก หุ่ น ยนต์รับ ใช้ที่ ต้ องมี
ความสามารถในการหยิ บ จั บ วัตถุของใช้ต่าง ๆ ภายในบ้านได้ โดยไม่ทาให้ วัตถุเสี ยหาย ซึ่งหุ่ นยนต์ทุ กแบบที่
ยกตัวอย่างมานี้ ต่างก็ต้องการความแม่นยาและความรวดเร็วในการทางานทุกชนิด
สาหรับงานอุตสาหกรรมในปัจจุบัน มือหุ่นยนต์สาหรับหยิบ จับวัตถุล้วนแล้วแต่ออกแบบมาให้ใช้สาหรับ
งานหยิบจับวัตถุแบบเฉพาะเจาะจง จึงต้องมีรูปแบบหุ่นยนต์มากมายเพื่อหยิบจับวัตถุต่างชนิดกัน ทาให้ต้องมี
รูปแบบหุ่นยนต์หลากหลายรูปแบบ และมีต้นทุนค่าใช้จ่ายสูง ส่วนหุ่นยนต์รับใช้ ก็ควรมีความสามารถหยิบจับ
สิ่งของได้หลากหลายรูป แบบ เพื่อให้เหมาะสมแก่การทางานภายในบ้าน ดังนั้นหุ่นยนต์จึงจาเป็นต้องมีมือและ
ขั้น ตอนวิธี (Algorithm) ที่ส ามารถหยิ บ จั บวัตถุใด ๆ ก็ ได้ แต่ในปัจจุบั นก็ยังไม่มีหุ่ นยนต์ห รือขั้น ตอนวิธีใด ที่
สามารถหยิบจับวัตถุใด ๆ ก็ได้และสามารถนามาใช้งานได้จริง เนื่องจากการหยิบจับวัตถุ ของหุ่นยนต์ เป็นปัญหาที่
มีความซับซ้อน อีกทั้งต้องการความรวดเร็ว และความแม่นยาสูง งานวิจัยทางด้านการหยิบจับวัตถุของหุ่นยนต์จึง
เป็นงานที่ท้าทาย และมีนักวิจัยมากมายจากทั่วโลกที่พยายามเสนอวิธีแก้ไขปัญหานี้มานานหลายสิบปี
การหยิบจับวัตถุของหุ่นยนต์ (Grasping) คือการให้หุ่นยนต์มีความสามารถในการหยิบจับวัตถุใด ๆ หรือ
ยกวัตถุใด ๆ ขึ้นมาด้วยการใช้มือและนิ้วได้โดยอัตโนมัติ ซึ่งหุ่นยนต์ต้องผ่านขั้นตอนตั้งแต่การรับรู้สิ่งแวดล้อม การ
รู้จักวัตถุที่จะหยิบ (Object Recognition) การกาหนดเส้นทางเคลื่อนที่เข้าหาวัตถุและหลบหลีกสิ่งกีดขวาง (Path
Planning) การวางนิ้ ว ไปบนวัตถุ (Grasp Planning) และยกวัตถุขึ้น มา (Grasp Execution) ซึ่งเมื่อจับ วัตถุขึ้ น
มาแล้ววัตถุควรติดขึ้นมากับมือของหุ่นยนต์ ไม่ตกหล่น หรือลื่นหลุดออกจากมือได้โดยง่าย โดย [1,2,3] ได้นิยาม
คุณ สมบั ติที่ควรมีในการหยิบจับวัตถุของหุ่ นยนต์ คือ การจับวัตถุให้ อยู่ในสภาพสมดุล (Equilibrium) และเกิด

คุณสมบัติปิดของแรง (Force-Closure) ด้วยนิยามของคุณสมบัติเหล่านี้ ทาให้เกิดมีงานวิจัยมากมายเสนอวิธีใน
การหาตาแหน่งบนวัตถุสาหรับวางนิ้วมือหุ่นยนต์ ทั้งหาตาแหน่งการวางนิ้วที่เสถียรตามนิยามคุณสมบัติปิ ดของแรง
และตาแหน่ งการวางนิ้วที่ใกล้เคียงการหยิบจับแบบมนุษย์ แต่ในความเป็นจริงนั้นเมื่อใช้หุ่นยนต์เข้าไปจับวัตถุ
หุ่นยนต์มักจะไม่สามารถทาได้จริง เนื่องจากปัญหาความคลาดเคลื่อน (Uncertainty) ภายในระบบมากมายที่ยาก
จะคาดเดา สาเหตุส่วนหนึ่งเกิดจากการรับรู้รูปร่า งและตาแหน่งวัตถุที่ผิดพลาดซึ่งมักจะเกิดในอุปกรณ์ตรวจวัด
(Sensor) มากมาย เช่น กล้องสี (RGB-Camera) ,อุปกรณ์ตรวจวัดระยะ (Depth Sensor), อุปกรณ์ตรวจวัดแรง
(Force Sensor) ,อุปกรณ์ตรวจวัดการสัมผัส (Tactile Sensor) เป็นต้น ซึ่งอุปกรณ์เหล่านี้ล้วนแล้วแต่สร้างความ
คลาดเคลื่อนทั้งที่คาดเดาได้ และคาดเดาไม่ได้ รวมถึงกลไกการทางานของมือหุ่นยนต์เองก็สร้างความคลาดเคลื่อน
ได้เช่นกัน ดังนั้นความคลาดเคลื่อนเหล่านี้จึงเป็นอุปสรรคอย่างมากในการวางแผนการหยิบจับ และควบคุมหุ่นยนต์
ให้สามารถหยิบจับวัตถุให้สาเร็จตามที่เราต้องการ
ในงานวิจัยที่ผ่านมา มีการเสนอวิธีการหาตาแหน่งการวางนิ้วบนผิวสัมผัสของวัตถุ โดยใช้คุณสมบัติปิดของ
แรง ซึ่งในช่วงแรกงานวิจัยส่วนใหญ่อาศัยกระบวนการเชิงวิเคราะห์ (Analytic Approach) เชิงคณิตศาสตร์และ
ฟิสิกส์ [4] บนปริภูมิ 2 มิติ [5] และปริภูมิ 3 มิติ [6] แต่เมื่อได้เริ่มทาการวิจัยหุ่นยนต์จริง ๆ กลับพบว่า หุ่นยนต์ไม่
สามารถหยิบจับวัตถุได้ตามทฤษฎี เนื่องจากหุ่นยนต์นั้นไม่สามารถวางนิ้วไปบนพื้นผิวสัมผัสวัตถุได้อย่างถูกต้อง
แม่นยา ด้วยปัญหาความยากทางกลไกการทางานของมือหุ่นยนต์ ทาให้หุ่นยนต์ไม่สามารถวางนิ้วไปบนตาแหน่งที่
ต้องการได้ ต่อมาได้มี อีกหลายงานวิจัยพยายามเสนอ รูปแบบในการอธิบายตาแหน่งการวางนิ้วของหุ่นยนต์ที่
สามารถทนทานต่อความคลาดเคลื่อนได้มากขึ้น [7-10] ได้เสนอ บริเวณสัมผัสอิสระ (Independent Contact
Regions) ซึ่งเป็นวิธีการหาบริเวณการวางนิ้วบนผิวสัมผัสวัตถุ แทนที่การนิยามตาแหน่งในการวางนิ้วด้วยจุด เพื่อ
ช่วยให้ทนทานต่อความคลาดเคลื่อนในการวางนิ้วมือของหุ่นยนต์ บริเวณสัมผัสอิสระนิยามไว้ว่า ถ้าหุ่นยนต์วางนิ้ว
ณ ตาแหน่งใด ๆ ภายในบริเวณสัมผัสอิสระได้ จะทาให้สามารถหยิบจับวัตถุขึ้นมาโดยยังคงมีคุณสมบัติปิดของแรง
แต่วิธีนี้ใช้การคานวณที่ซับซ้อนและใช้เวลาในการคานวณนาน โดยเฉพาะถ้านิ้วมือของหุ่นยนต์มีจานวนมาก ยิ่งจะ
ทาให้ใช้เวลาในการคานวณเพิ่มขึ้นเป็นทวีคูณ , การกักขัง (Caging) [11-15] ได้เสนอการจากัดการเคลื่อนที่ของ
วัตถุโดยใช้นิ้วกักขังวัตถุเป็นกรงขัง แต่ด้วยข้อจากัดเรื่องจานวนนิ้วที่ต้องเพียงพอต่อการสร้างกรงขังรวมระยะเวลา
ในการคานวณที่นาน ทาให้ในทางปฏิบัติบนโลกจริงมีข้อจากัดที่ค่อนข้างมาก [16] ได้เสนอการการแบ่งวัตถุเป็น
กล่องขอบเขต(Bounding Box) ย่อย ๆ โดยแต่ละกล่องขอบเขตแทนพื้นที่ที่สามารถหยิบจับได้ โดยให้มือหุ่นยนต์
กาไปที่กล่องขอบเขตนั้น ๆ โดยไม่ได้คานึงถึงตาแหน่งในการวางนิ้ว ซึ่งทาให้ไม่สามารถทราบถึงตาแหน่งที่นิ้วมือ
วางอยู่ได้ ไม่สามารถคาดเดาความคลาดเคลื่อน และเอาไปคานวณต่อได้ยาก, ต่อมาระบบจาลองการหยิบจับวัตถุ
(Grasping Simulation) [17,18] ได้ถูกเริ่มน าเข้ามาใช้และเป็ นที่นิยมมากขึ้นนั กวิจัยทางด้านปัญ ญาประดิษ ฐ์
(Artificial Intelligence) จึงหันมาใช้ระบบจาลองการจับวัตถุ เพื่อสร้างแบบจาลอง (Model) การเรียนรู้วิธีการ
หยิบ จับ วัตถุ จึ งเกิดแนวคิดของการทางานแบบเชิงประจักษ์ (Empirical Approach) ขึ้นมา [19-21] ได้เสนอ

วิธีการหยิบจับวัตถุแบบฐานการเรียนรู้ (Learning base) ขึ้น โดยการทดลองบนระบบจาลองการหยิบจับวัตถุ แต่
เมื่อใช้งานบนหุ่นยนต์จริงก็พบว่าข้อมูลที่ได้จากระบบจาลองการหยิบจับวัตถุไม่สอดคล้องกับข้อมูลในโลกจริง
ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมานี้หุ่นยนต์จริงเริ่มมีการใช้อย่างแพร่หลายมากขึ้นรวมถึงแนวคิดของเครือข่ายสมอง (Neural
Networks) กาลังเป็นที่นิยม [22] ได้เสนอการใช้หุ่นยนต์ 14 ตัวเรียนรู้การหยิบของซ้าไปซ้ามาเรื่อย ๆ โดยแต่ละ
ตัวจะแบ่งปันประสบการณ์ร่วมกัน แต่ก็ยังไม่สามารถแก้จุดด้อยของวิ ธีการแบบฐานการเรียนรู้ได้ การจะหยิบจับ
วัตถุใด ๆ จะต้องให้หุ่นยนต์ทาการเรียนรู้วิธีการหยิบจับวัตถุนั้นก่อนจึงจะหยิบจับวัตถุนั้นได้ รวมไปถึงไม่สามาร
อธิบายเหตุผลที่สามารถหยิบจับวัตถุนั้นขึ้นมาได้ , [23-24] เสนอวิธีการหยิบจับเลียนแบบมนุษย์ โดยให้มนุษย์เป็น
ต้นแบบในการหยิบจับวัตถุโดยมี อุปกรณ์ตรวจวัดบันทึกวิธีในการหยิบจับของมนุษย์เพื่อถ่ายทอดให้หุ่นยนต์ ฉะนั้น
มือหุ่นยนต์จึงต้องถูกออกแบบมาให้ใกล้เคียงมือของมนุษย์เพื่อให้ทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่มือที่ทาได้ใน
ปัจจุบันมีราคาที่ค่อนข้างสูงและยังไม่แพร่หลายจึงยังไม่ค่อยมีงานวิจัยมารองรับเท่าที่ควร และก็ยังคงต้องให้มนุษย์
สอนใหม่ทุกครั้งเมื่อจะหยิบจับวัตถุชิ้นใหม่ , [25] เสนอมือที่ยืดหยุ่นได้ [26] ได้เสนอมือหุ่นยนต์แบบครอบคลุม
(Universal Gripper) โดยเป็นมือที่ไม่มีนิ้ว หุ้มด้วยยาง มีลักษณะคล้ายทรงกลมภายในบรรจุเม็ดพลาสติ กขนาด
เล็กจานวนมากซึ่งจะถูกทาให้แนบติดกับวัตถุ เมื่อถูกดูดอากาศออกไป มือแบบพิเศษเหล่านี้อาศัยความสามารถใน
การสัมผัสพื้นผิววัตถุได้มากขึ้น สร้างแรงเสียดทานได้มากขึ้น ทาให้มีโอกาสในการหยิบจับวัตถุสาเร็จมากขึ้น แต่
รูปแบบของมือเหล่านี้นั้นยังไม่มีโมเดลทางคณิตศาสตร์หรือฟิสิกส์มารองรับ ทาให้ยากต่อการคานวณ หรือสร้าง
ระบบจาลองการหยิบจับวัตถุ จึงไม่สามารถวางแผนการจับได้อย่างมีประสิทธิภาพ
โดยสรุป งานวิจั ย ที่ผ่ านมาสามารถถูกจัด ได้ เป็ น 2 ประเภท ประเภทแรกมี พื้ นฐานจากการวิเคราะห์
(Analytical Approach) และประเภทที่ ส องใช้ ก ารประมวลข้ อ มู ล จากการทดลองเป็ น หลั ก (Empirical
Approach) โดยประเภทแรกอาศัยพื้นฐานความเข้าใจทางทฤษฎีการจับ ที่อยู่บนหลักการทางฟิสิกส์ วิธีวางแผน
การจับประเภทนี้จึงจากัดเฉพาะกรณีง่ายที่ใช้สมมุติฐานเป็นตัวกาหนดให้สร้ างแบบจาลองได้ การพิจารณาเงื่อนไข
ในโลกจริงเป็นไปได้อย่างจากัด เช่น รูปร่างของวัตถุที่ไม่สามารถระบุได้อย่างแม่นยา ความคลาดเคลื่อนของการ
ควบคุมหุ่นยนต์ การระบุผลจากแรงเสียดทานที่คลาดเคลื่อน ฯลฯ ส่วนประเภทที่สองนั้นเน้นการทางานบนข้อมูล
ของการจับจริงเป็นหลัก เช่น การเรียนรู้ความสัมพันธ์ระหว่างพารามิเตอร์ของการจับและความสาเร็จในการจับ
แนววิธีลั กษณะนี้ ส ามารถที่จ ะให้ การวางแผนการจับที่ ใช้ เงื่อนไขของโลกจริงได้ดีกว่าได้ โดยเฉพาะในกรณี ที่
ออกแบบการทดลองให้ครอบคลุมเงื่อนไขที่ต้องการ อย่างไรก็ตามแนววิธีนี้ยังมีข้อจากัดอยู่มากในการนาไปใช้ใน
กรณีที่แตกต่างไปมากจากข้อมูลที่ใช้เรียนรู้ เพราะไม่มีส่วนพื้นฐานความรู้เกี่ยวกับการจับเป็นฐานให้ทาการขยาย
ผลต่อ (Generalization) นอกจากนี้การที่ต้องทดลองเก็บข้อมูลให้ได้เพียงพอก็เป็นภาระอย่างมาก จากที่ได้กล่าว
มาจึงนาไปสู่หัวข้อของงานวิจัยนี้ ที่มีแนวคิดในการรวมข้อดีของทั้งสองแนวทาง โดยมีเป้าหมายคือการหาวิธีวาง
แผนการจับที่ผนวกการใช้ข้อมูลโลกจริงกับการใช้ทฤษฎีการจับ โดยจะพิจารณากรณีการจับด้วยสามนิ้ว แนวคิด
เพิ่มเติมและทฤษฎีการหยิบจับวัตถุด้วยหุ่นยนต์แบบสามนิ้วที่ใช้เป็นพื้นฐานจะได้รับการอธิบายในบทต่อไป

2. งานวิจัยและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
2.1 Finger model
แบบจาลองนิ้วสาหรับหุ่นยนต์ สามารถแบ่งออกได้เป็นสองประเภทคือ นิ้วอ่อน (Soft-Finger Contact
Model) และนิ้วแข็ง (Hard-Finger Contact Model) โดยแบบจาลองนิ้วอ่อนคือนิ้วที่สามารถสร้างแรง (Force)
และแรงบิด (Torque) ที่จุดสัมผัสได้ เช่นนิ้วที่ทาจากวัสดุยาง ส่วนนิ้วแข็งคือนิ้วที่สามารถสร้างแรงที่จุดสัมผัสได้
เพียงอย่างเดียวไม่สามารถออกแรงบิดได้ โดยงานวิจัยนี้จะมุ่งเน้นไปที่แบบจาลองแบบนิ้วแข็ง
แบบจาลองนิ้วแข็งสามารถแบ่งย่อยตามลักษณะผิวสัมผัสได้อีกสองลักษณะคื อ ผิวสัมผัสแบบไร้แรงเสียด
ทานและผิวสัมผัสแบบมีแรงเสียดทาน (Friction Contact) โดยผิวสัมผัสแบบไร้แรงเสียดทาน จะมีแรงที่นิ้วกระทา
ต่อผิ วสั มผั ส จะเกิดขึ้น ในทิศตั้งฉากต่อผิว สัมผั สเท่ านั้น ส่ว นผิ วสัมผั ส แบบมีแรงเสี ยดทาน แรงที่นิ้วกระทาต่อ
ผิวสัมผัสวัตถุนั้นจะสามารถอธิบายได้ด้วยกรวยที่มีจุดยอดอยู่ที่ผิวสัมผัสวัตถุ และมีแกนกลางของกรวยตั้งฉากกับ
ผิวสัมผัสวัตถุ ซึ่งเป็นไปตามกฎของคูลอมบ์ [9] แรงลัพธ์ที่กระทาต่อผิวสัมผัสวัตถุจะสามารถเกิดขึ้นได้ในกรวยแรง
เสี ยดทาน โดยกรวยมีขนาดครึ่งมุ มยอด(Half Friction cone) θ = 𝑡𝑎𝑛−1𝜇 โดย θ คือขนาดครึ่งมุมยอดของ
กรวย และ 𝜇 คือสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานระหว่างนิ้วมือของหุ่นยนต์และพื้นผิวของวัตถุ
2.2 Wrench
ในการออกแรงของนิ้วหุ่นยนต์ต่อผิวสัมผัสวัตถุ จะทาให้เกิดแรงสองแรงคือแรงลัพธ์ F และแรงบิดลัพธ์
(Torque) ซึ่งมักจะถูกนามาวิเคราะห์ร่วมกันเสมอ จึงนิยามนามาเขียนรวมกันใหม่แล้วนิยามเรียกว่า Wrench =
[F, τ]
2.3 Force closure
คุณ สมบั ติ ที่ค วรจะมี ในการหยิ บ จั บ วัตถุ คื อคุณ สมบั ติปิ ดของแรง (Force Closure) กล่ าวคือ นิ้ว ของ
หุ่นยนต์เมื่อหยิบจับวัตถุ นิ้วสามารถออกแรงต้าน wrench ภายนอกที่กระทาในทิศทางใด ๆ ได้
ทฤษฎี บ ทที่ 1 เงื่อ นไขที่ จ าเป็ น และเพี ย งพอส าหรั บ คุ ณ สมบั ติ ปิ ด ของแรงนั่ น คื อ มี positive linear
combination ของ primitive wrench ทั้ งหมดมีค่ าเท่ ากั บ ศูน ย์ และpositive span ของ primitive wrench
คลุมทั้งปริภูมิ
ทฤษฎีบทที่ 2 ระบบของเวรนช์ 𝑤1 , 𝑤2 , 𝑤3 , … , 𝑤𝑛 จะมีคุณสมบัติปิดของแรงก็ต่อเมื่อจุดกาเนิด
ของปริภูมิเวรนช์อยู่ในภายในของคอนเวกซ์ฮัล (Convex Hull) ของเวรนช์ 𝑤1 , 𝑤2 , 𝑤3 , … , 𝑤𝑛

2.4 Three-Fingers Force Closure
เพื่อ ลดปั ญ หาความซับ ซ้อนในการวิเคราะห์ คุณ สมบัติ ปิดของแรง [27] ได้เสนอเงื่อนไขที่ จาเป็ นและ
เพียงพอสาหรับคุณสมบัติปิดของแรงแบบหุ่นยนต์สามนิ้ว ซึ่งสามารถลดความซับซ้อนของปัญหาจากปริภูมิ 3 มิติ
ลงมาเป็นปริภูมิ 2 มิติได้

รูปที่ 1 คุณสมบัติปิดของแรงแบบหุ่นยนต์สามนิ้ว[27]

ทฤษฎีบทที่ 3 เงื่อนไขที่จาเป็นสาหรับคุณสมบัติปิดของแรงแบบหุ่นยนต์สามนิ้ว คือ มีจุดตัดอยู่ในระนาบ
ที่เกิดจากกรวยแรงเสียดทานสองด้านทั้งสาม
ทฤษฎีบ ทที่ 4 เงื่อนไขที่เพี ย งพอส าหรับ คุณ สมบัติปิ ดของแรงแบบหุ่ นยนต์ส ามนิ้ว คือ มีจุดตัดอยู่ใน
สามเหลี่ยมที่เกิดจากกรวยแรงเสียดทานด้านในทั้งสาม

3. วัตถุประสงค์ของงานวิจัย
เสนอวิธีการคานวณคะแนนโอกาสความสาเร็จในการหยิบจับวัตถุโดยมีคุณสมบัติปิดของแรง ของระนาบ
การหยิบจับวัตถุด้วยหุ่นยนต์แบบสามนิ้ว

4. แนวคิดของการวิจัยและวิธีการดาเนินงาน
4.1 แนวคิดของงานวิจัย
จากที่ [27] ได้เสนอเงื่อนไขที่จาเป็นและเพียงพอในการสร้างคุณสมบัติปิดของแรงแบบมือหุ่นยนต์สามนิ้ว
จากทฤษฎีบทที่ 3 และ 4 ซึ่งสามารลดปัญหาการคานวณคุณสมบัติปิดของแรงจากปริภูมิสามมิติไปยังสองมิติได้
โดยที่จุดสัมผัสระหว่างนิ้วของหุ่นยนต์กับผิวสัมผัสของวัตถุจะนิยามให้มีกรวยแรงเสียดทานสองด้าน (Dual Side
Friction Cone) ซึ่งเป็ น ไปตามกฎของคูล อมบ์ โดยกรวยแรงเสี ยดทานหนึ่งจะมีทิศทางตามแนวแรงที่ นิ้ว ของ
หุ่นยนต์กระทาต่อวัตถุ และมีทิศพุ่งเข้าไปในวัตถุ ส่วนอีกกรวยหนึ่งจะมีทิศพุ่งออกจากวัตถุ โดยเมื่อเกิดคุณสมบัติ
ปิดของแรงจะสามารถสร้างระนาบที่ตัดกับจุดสัมผัสระหว่างนิ้วของหุ่นยนต์กับผิววัตถุทั้งสามจุดได้ โดยกรวยแรง
เสียดทานของทั้งสามจุดสัมผัสก็ตัดกับระนาบนั้นด้วย ทาให้เห็นว่าคุณสมบัติปิดของแรงของมือหุ่นยนต์แบบสามนิ้ว
จะเกิดขึ้น โดยการวางตัวบนระนาบเดียวกันของกรวยเสี ยดทานทั้งสาม จึงสามารถอธิบายการจับวัตถุของมือ
หุ่นยนต์สามนิ้วด้วยระนาบการหยิบจับ (Grasping Plane) และสามารถลดปัญหาการคานวณที่ซับซ้อนบนปริ ภูมิ
สามมิติไปยังระนาบสองมิติได้
จากข้อสังเกตนี้ จึงตั้ง สมมุติฐานได้ว่าในวัตถุใด ๆ เมื่อสร้างระนาบตัดผ่านวัตถุ โดยจุดศูนย์กลางของ
ระนาบอยู่ที่จุดศูนย์กลางมวลของวัตถุ (Centroid) แล้ว
1. ระนาบนั้นสามารถตัดผ่านกรวยของแรงเสียดทานได้ปริมาณมาก นั่นหมายถึงระนาบนั้นน่า จะ
สามารถสร้างท่าจับแบบสามนิ้วที่มีคุณสมบัติปิดของแรงได้ในปริมาณมาก
2. ระนาบนั้ น เมื่ อมีกรวยแรงเสี ยดทานตัดผ่ าน กระจายตัวรอบจุดศูน ย์กลางของระนาบในทุ ก
ทิศทาง นั่นหมายถึง สามารถสร้างท่าจับที่มีคุณสมบัติปิดของแรง หมุน อิสระรอบ ๆ แกนตั้งฉาก
กับระนาบ
ซึ่งเมื่อสร้างระนาบการหยิบจับในทุกทิศทาง จะสามารถให้คะแนนโอกาสความสาเร็จในการจับวัตถุที่มี
คุ ณ สมบั ติ ปิ ด ของแรง ในทุ ก ทิ ศ ทางได้ ซึ่ ง ทิ ศ ทางในที นี้ ห มายถึ ง แกนที่ ตั้ งฉากกั บ ระนาบของการหยิ บ จั บ
วิทยานิพนธ์นี้ จึงน าเสนอขั้น ตอนการให้ คะแนนความน่าเข้าจับในแต่ล ะทิศทาง โดยจะนาเสนอในรูปแบบขอ ง
พื้นผิวทรงกลม โดยนิยามให้ แต่ละตาแหน่งบนพื้นผิวแทนด้วยทิศทางที่ตั้งฉากกับระนาบการหยิบจับ (Normal
vector) และแสดงผลคะแนนที่ดีด้วยแผนภูมิความร้อน (Heat map) โดยสีแดงบ่งบอกถึงระดับคะแนนที่ดีที่สุด
และสีน้าเงินบ่งบอกถึงระดับคะแนนที่น้อยที่สุด

รูปที่ 2 รูปแสดงแผนภูมิความร้อน(Heat map)

4.2 งานที่ดาเนินการไปแล้ว
ในงานวิจัยนี้ ผู้วิจัยได้เริ่มวิจัยวิธีการคานวณระนาบการหยิบจับวัตถุ และวิธีการให้คะแนนระนาบการหยิบ
จับวัตถุไปบางส่วนแล้ว โดยได้เริ่มกับวัตถุชิ้นแรกคือ ขวดโค้ก

รูปที่ 3 รูปแสดงขวดโค้ก รูปถ่าย(ซ้าย) รูปแบบจาลอง3มิติ(ขวา)

จากรูปที่ 4 รูปภาพแสดงทรงกลม 4 ลูกโดยจะแบ่งแยกย่อยออกเป็น 2 กลุ่มคือ กลุ่ม 2ลูกบนเป็นการนิยามครึ่ง
กรวยแรงเสียดทาน (Half Friction Cone) อยู่ที่ 5 องศา และกลุ่ม 2 ลูกล่างมีครึ่งกรวยแรงเสียดทานอยู่ที่ 15
องศา โดย
ทรงกลมลูกแรกจากซ้ายอธิบายถึง จุดแต่ละจุดบนผิวทรงกลมแสดงถึงทิศทางที่ตั้งฉากกับระนาบของการ
วางนิ้วทั้งสามที่เกิดคุณสมบัติปิดของแรงทั้งหมดที่เป็นไปได้สาหรับขวดโค้ก โดยสีแต่ละจุดแสดงถึงความหนาแน่น
ของระนาบในทิศทางนั้น ๆ
ทรงกลมลูกที่สองจากซ้ายอธิบายถึง คะแนนของระนาบการหยิบจับที่ได้จากการคานวณของงานวิจัยนี้
โดยระนาบนั้นเป็นเพียงแค่ระนาบที่ตัดผ่านจุดศูนย์กลางมวลเท่านั้น ซึ่งจากการวิจัยเบื้องต้นเห็นได้ชัดว่าเป็นไป
ในทางเดียวกัน ซึ่งผู้วิจัยจะทาการวิจัยเพิ่มเติม และปรับปรุงแก้ไขกระบวนการวิธีต่อไป

รูปที่ 4 รูปแสดงแผนภูมิความร้อน ของรูปขวดโค้ก

4.3 วิธีวัดผลการทดลอง
การทดลองของวิทยานิ พนธ์ นี้จ ะทาในระบบจาลอง โดยใช้วัตถุ 10 วัตถุ โดย 7 วัตถุจาก KIT Object
model web Database ในหมวดหมู่ของวัตถุที่ใช้สาหรับงานวิจัยด้านการหยิบจับวัตถุ และอีก 3 วัตถุสร้างขึ้นเอง
จากรูปทรงเรขาคณิต

รูปที่ 5 วัตถุที่ใช้ในการจับ ขวดโค้ก, รูปปั้นแมวนอน, รูปปั้นแมวนั่ง, รูปปั้นหัวใจ, ตัวอักษรP, รูปปั้นพระจันทร์, รูปปั้นม้ายืน,
ลูกบาศก์, ทรงกระบอก, ทรงกลม

การทดลองที่ 1. ด้วยระบบจาลอง
พิสูจน์โอกาสความสาเร็จในการหยิบจับวัตถุในทิศทางต่าง ๆ เปรียบกับผลลัพธ์ที่นาเสนอ การวัดผลนี้เป็น
การทดสอบ โดยใช้ระบบจาลองเพื่อตรวจสอบ โอกาสความสาเร็จในทิศทางต่าง ๆ ที่มือหุ่นยนต์เข้าจับวัตถุ เทียบ
กับผลโอกาสความสาเร็จในการจับที่ได้จากงานวิจัย ซึ่งผลลัพธ์ควรจะไปในทิศทางเดียวกัน

รูปที่ 6 มือหุ่นยนต์แบบสามนิ้ว จับขวดซอส ด้วยระบบจาลองการหยิบจับวัตถุ

การทดลองที่ 2. การทดลองบนหุ่นยนต์จริง
การทดลองจะเป็ น การใช้หุ่ น ยนต์ จริงในการหยิบจับ วัตถุหุ่ นยนต์ที่ ใช้คือ Katana Robotic Arm เป็ น
หุ่นยนต์ที่มี 6 องศาเสรี (Degree of Freedom) พัฒนาขึ้นโดยบริษัท Neuronics AG เป็นหุ่นยนต์ขนาดไม่ใหญ่
มากเหมาะแก่การใช้ในห้องทดลองและงานวิจัย แต่มือจับของหุ่นยนต์ (Gripper) นั้นถูกออกแบบมาเป็นแบบสอง
นิ้ว ซึ่งงานวิจัยนี้มุ่งเน้นไปที่การหยิบจับวัตถุแบบสามนิ้ว ดังนั้นผู้วิจัยจะทาการดัดแปลงมือจับของหุ่นยนต์ใหม่ให้
เป็นแบบสามนิ้ว โดยรูปแบบนิ้วผู้วิจัยจะทาการสร้างเองด้วยเครื่องพิมพ์สามมิติ (3D Printer) โดยให้สองนิ้วเป็นนิ้ว
อิสระ และอีกหนึ่งนิ้วเป็นแบบยึดติดกับที่

รูปที่ 7 รูปแสดงแขนหุ่นยนต์(ซ้าย) รูปแสดงรูปแบบมือจับแบบสามนิ้ว(ขวา)

วัตถุที่ใช้หยิบจับจะเป็นวัตถุที่ทาการพิมพ์ด้วยเครื่องพิมพ์สามมิติ โดยเครื่องที่ใช้คือ FLASHFORGE NEW
Creator Pro Dual Extrusion รุ่ น ปี 2017 พิ ม พ์ วั ต ถุ โ ดยใช้ วั ส ดุ พ ลาสติ ก (Polylactic acid) โดยรู ป แบบที่
นามาใช้พิมพ์เพื่อทดลองเป็นรูปแบบเดียวกันกับการทดลองที่ 1

รูปที่ 8 รูปแสดงเครื่องพิมพ์สามมิติ(ซ้าย) รูปแสดงวัตถุสาหรับทดลองที่ได้จากการพิมพ์(ขวา)

5. ขอบเขตของงานวิจัย
5.1 วัตถุที่ใช้ทดลองเป็นวัตถุสังเคราะห์จาก KIT Object model web Database
5.2 มุ่งเน้นการวิจัยโดยใช้หุ่นยนต์แบบ 3 นิ้ว

6. ขั้นตอนการดาเนินงาน
6.1. ศึกษางานวิจัยเกี่ยวกับการจับของหุ่นยนต์
6.2. ศึกษางานวิจัยเกี่ยวกับการจับของหุ่นยนต์แบบสามนิ้ว
6.3. ศึกษางานวิจัยเกี่ยวกับการจับของหุ่นยนต์แบบ Learning Base
6.4. คิดค้นและสร้างระนาบการจับ พร้อมทั้งวิธีให้คะแนน
6.5. ออกแบบการทดลอง
6.6. ทาการทดลองและเก็บบันทึกผล
6.7. วิเคราะห์และสรุปผลการทดลอง
6.8. จัดทารูปเล่มวิทยานิพนธ์
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