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1. ที่มาและความสําคัญของปญหา
ในวงการอุตสาหกรรมการประกอบชิ้นสวนอัตโนมัติ (Automated Assembly) กอนที่ชิ้นสวนแตละ
ชิ้นสวนจะสามารถนํามาประกอบเขาดวยกันได จําเปนจะตองจัดตําแหนงและทิศทางการวางของชิ้นสวนนั้นๆ
ใหเหมาะสมเสียกอน ดังตัวอยางในรูปที่ 1 ชิ้นสวนในสายการผลิตที่วางอยูอยางไมเปนระเบียบทางซาย จะผาน
เขาเครื่องจัดเรียงใหไดตําแหนงและทิศทางที่เหมาะสมออกมาทางขวา เพื่อไปสูกระบวนการถัดไป เปนตน แต
ปญหาที่พบก็คือ เครื่องจักรที่ทําหนาที่ในการจัดเรียงชิ้นสวนดังกลาวนั้น ไมมีความยืดหยุน กลาวคือ แตละ
เครื่องก็จะใชงานไดกับชิ้นสวนที่มีรูปแบบตามที่กําหนด หากไมไดก็จะตองเปลี่ยนเครื่องจักรใหม ทําใหสิ้นเปลือง
ตนทุนการผลิตเปนอยางมาก

Parts
Manipulation
Machine
รูปที่ 1 รูปจําลองเครื่องจัดเรียงตําแหนงและทิศทางของชิ้นสวน

จากปญหาดังกลาว กอใหเกิดแนวคิดที่วา นาจะมีวิธีการในการจัดการกับการจัดเรียงชิ้นสวนที่มีรูปราง
ลักษณะใดก็ได เปนตนวาการใช sensor ตรวจจับวัตถุ เพื่อเปนขอมูลปอนใหกับซอฟทแวรหรืออุปกรณควบคุม
เครื่องจักร อยางไรก็ตาม แนวคิดดังกลาวก็มีปญหาในเรื่องขอจํากัดของตัว sensor และวิธีการที่จะตรวจสอบชิ้น
สวนใหไดตลอดเวลาวา ณ เวลาปจจุบัน ชิ้นสวนอยูในลักษณะเชนใด ซึ่งมีความยุงยาก ทําใหเกิดแนวคิดใหมใน
การจัดเรียงวัตถุโดยไมใช sensor ตรวจจับขึ้น ยกตัวอยางเชน Parallel Gripper [1] เปนตน ซึ่งตอมา ไดมีการ
สรางแบบจําลองที่เลียนแบบการทํางานของอุปกรณเหลานั้น แบบจําลองดังกลาวเรียกวา สนามแรงที่สามารถ
โปรแกรมได (Programmable Force Field) คือ พื้นระนาบที่สามารถสรางแรงกระทําตอวัตถุในทิศทางขนานกับ
ระนาบนั้น ตามคุณลักษณะของแรงรูปแบบตางๆ ที่สามารถกําหนดได ซึ่งแรงเหลานั้น จะทําใหวัตถุเคลื่อนที่และ
จัดเรียงตัวไปยังตําแหนงและทิศทางที่ตองการได โดยไมตองมีเครื่องมือตรวจจับและไมมีขอจํากัดในเรื่องของ
ตําแหนงเริ่มตนของวัตถุ
K. F. Bohringer, B. Donald, และ N. MacDonald ไดเริ่มนําเสนอแนวคิดของสนามแรงนี้ใน [2, 3]
โดยไดนํามาใชในการอธิบายถึง การสรางและปรับเปลี่ยนสถานะของพื้นผิวที่สั่นสะเทือน (Vibrating Surface) ที่
สามารถควบคุมการสั่นสะเทือนได เพื่อจัดเรียงวัตถุใหเปนไปตามตองการโดยไมตองใชเครื่องมือตรวจจับ พื้นผิว

สั่นสะเทือนจะถูกกําหนดใหสรางแนวสนามแรง 2 สนาม เลียนแบบการใช Parallel Gripper ใน [1] และโดยการ
เปลี่ยนรูปแบบของสนามแรงตามลําดับอยางตอเนื่อง
ในที่สุดวัตถุจะไปอยูในตําแหนงและทิศทางที่ตองการ
รวมทั้งยังไดเสนออัลกอริทึมที่ใชเวลาเชิงพหุนามที่สรางลําดับของสนามแรงเพื่อจัดเรียงวัตถุ ที่ไดทําการพิสูจน
แลววาทําหนาที่ไดอยางสมบูรณ
และยังไดแสดงวิธีการวางแผนการกําหนดสนามแรงสําหรับอุปกรณที่สราง
สนามแรงไดอยางจํากัดอีกดวย อยางไรก็ตาม แรงจากสนามแรงที่กระทําตอวัตถุเปนลักษณะของแรงที่ไม
ตอเนื่อง คือจะมีแรงกระทําในสวนที่เปน Vibrating Surface เปนจุดๆ ไป อีกทั้งตองสรางสนามแรงเปนลําดับ
หลายขั้นตอนตามระยะเวลาและขึ้นกับความซับซอนของรูปรางวัตถุ
ตอมา J. Luo และ L. E. Kavraki ไดศึกษาการใชสนามแรงหลายๆ ชุดเพิ่มเติม โดยไดเพิ่มการศึกษาใน
สวนของ Dynamic ของการเคลื่อนที่ของวัตถุภายใตสนามแรงจริง เชน ผลของแรงเสียดทาน เปนตน และได
นําเสนอเปนการใชสนามแรงหลายชุดที่มีการเปลี่ยนแปลงสนามแรงแตละชุดไปแตละชวงเวลาใน [7] ซึ่งสนาม
แรงแตละชุดก็มีคุณสมบัติกับวัตถุเฉพาะอยาง อาจจะสงผลตอการเคลื่อนที่ หรือเฉพาะการหมุนของวัตถุรอบจุด
ใดจุดหนึ่งได เพื่อแบงการจัดเรียงวัตถุเปนขั้นไปอยางชัดเจน
นอกจากการใชสนามแรงหลายชุดแลว ในอีกแนวทางหนึ่ง L. E. Kavraki ไดเริ่มนําเสนอการจัดเรียง
วัตถุดวยสนามแรงเพียงชุดเดียว โดยใช Elliptic Potential Field [4] ซึ่งจะใหแรงกระทําตอวัตถุเปนแรงที่แปรผัน
ตามระยะหางของวัตถุกับจุดศูนยกลางของสนามแรง และยังไดวิเคราะหถึงพฤติกรรม รวมทั้งทํานายภาวะสมดุล
ของวัตถุภายใตสนามแรงดังกลาว ซึ่งสรุปไดวา สําหรับวัตถุโดยสวนใหญซึ่งไมสมมาตร วัตถุจะเขาสูสภาวะ
สมดุล โดยรูปแบบการจัดเรียงตัวที่เปนไปได 2 รูปแบบ แตยังไมสามารถบอกไดวาจะเปนรูปแบบใดที่แนนอน
นอกจากนี้ F. Lamiraux และ L. E. Kavraki ยังไดนําเสนอสนามแรงรูปแบบใหม ที่ประกอบดวยสนาม
แรงขนาดคงที่ มีทิศพุงเขาจุดศูนยกลางจุดหนึ่ง (Unit Radial Field) และสนามแรงที่สรางแนวคงที่ (Constant
Field) ใน [5] โดยสามารถจัดเรียงวัตถุที่ไมสมมาตร หรือสมมาตรและมีคุณสมบัติเฉพาะบางอยาง ใหเขาสูภาวะ
สมดุลรูปแบบเดียวได แตก็ยังมีปญหาตรงที่ไมสามารถคํานวณหาคาพารามิเตอรที่ใชกําหนดลักษณะสนามแรง
ตลอดจนตําแหนงและทิศทางที่วัตถุเขาสูสมดุลไดโดยตรง ทั้งนี้ ไดมีการนําเสนอรวมกันกับ Elliptic Filed พรอม
กับตัวอยางการทดลองและแนวทางในการนําไปใชจริง รวมกับ K. F. Bohringer และ B. Donald ใน [6]
ตอมา A. Sudsang และ L. E. Kavraki ไดนําเสนอการออกแบบสนามแรงรูปแบบใหมใน [8] สําหรับ
การจัดเรียงวัตถุเกือบทุกชนิด ใหเปลี่ยนการวางตัวไปเปนดังที่ตองการ โดยใชเพียงสนามแรงเชิงรัศมี (Radial
Field) และสนามแรงที่สรางแนวคงที่ (Constant Field) ที่ไมมีการเปลี่ยนแปลงสนามแรงตลอดการจัดเรียง ไมใช
เครื่องมือตรวจจับและไมมีเงื่อนไขเรื่องตําแหนงเริ่มตนของวัตถุ และโดยการพิสูจนทางเรขาคณิต ทําใหสามารถ
หาวิธีการกําหนดคาตัวแปรควบคุมในการสรางสนามแรง เพื่อใหสามารถจัดเรียงวัตถุใหไปหยุดนิ่ง ณ ตําแหนง
และทิศทางใดๆ ที่ตองการได นอกจากนี้ใน [9] A. Sudsang และ L. E. Kavraki ยังไดพิสูจนถึงวิธีการใชสนาม
แรงชุดนี้ชุดเดียว ในการจัดเรียงวัตถุที่มีหลายรูปแบบได และ A. Sudsang ยังไดนําผลที่ไดจากงานวิจัยเดิมนี้ มา
พัฒนาเพิ่มเติมเปนการจัดเรียงวัตถุ 2 ชิ้น [10] โดยมีหลักการ คือ ทําการดึงวัตถุทั้ง 2 ชิ้นดวยกันดวยแรงที่แปร
ผันตามระยะทาง จากนั้นใชสนามแรงอีกแบบ “ดึง” วัตถุทั้ง 2 ชิ้นแยกออกจากกันไปยังพื้นที่ 2 ฝงของสนามแรง
แลวจึงจัดเรียงวัตถุแตละชิ้นในแตละฝงของสนามแรงใหไดตําแหนงและทิศทางที่ตองการได
จากงานวิจัยที่กลาวมาทั้งหมดขางตน เปนที่นาสังเกตวา สนามแรงรูปแบบตางๆ ที่ไดมีการนําเสนอมา
นั้น ผูนําเสนอเนนประเด็นความเปนไปไดในการทําใหวัตถุเขาสูภาวะสมดุลเทานั้น แตไมไดกลาวถึงคุณสมบัติ

อื่นๆ ถาหากมีการนําสนามแรงไปใชงาน เชน ระยะเวลาที่วัตถุใชในการเคลื่อนที่เขาสูภาวะสมดุล เปนตน เพราะ
เปนไปไดวา สนามแรงที่มีประสิทธิภาพในแงของรูปแบบการเขาสูภาวะสมดุลดี อาจมีขอดอยในเรื่องของเวลาที่
ใชจัดเรียงวัตถุที่นานเกินไป จนไมสามารถนําสนามแรงเหลานั้นไปใชงานไดจริงในทางปฏิบัติได ดวยเหตุผลตัง
กลาว วิทยานิพนธนี้จึงมีเปาหมายที่จะที่จะศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการจัดเรียงวัตถุของสนามแรง
รูปแบบตางๆ ในแงของเวลาที่ใชในการจัดเรียงวัตถุซึ่งไมเคยมีการนําเสนอมากอน และหาวิธีการผสมผสาน
สนามแรงรูปแบบใหม ที่มีประสิทธิภาพในการจัดเรียงวัตถุไดดีกวาสนามแรงที่มีอยูเดิม ทั้งในเรื่องของรูปแบบ
การเขาสูภาวะสมดุลและเวลาที่ใชจัดเรียงวัตถุ
เพื่อใหเปนทางเลือกใหมในการนําสนามแรงไปใชงานจริงได
ดีกวาสนามแรงที่เคยมีการนําเสนอมา

2. วัตถุประสงคของการวิจัย
เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเคลื่อนที่ของวัตถุภายใตสนามแรงรูปแบบตางๆ ในเชิงของการเปรียบเทียบ
เวลาที่ใชในการเขาสูสภาวะสมดุลที่มีเสถียรภาพ และใชผลการศึกษาในการออกแบบวิธีการผสมผสานสนาม
แรงรูปแบบใหม ที่ทําใหสามารถจัดเรียงวัตถุเขาสูตําแหนงและทิศทางที่ตองการไดเร็วขึ้น โดยไมตองใชเครื่องมือ
ตรวจจับใดๆ ระหวางที่จัดเรียงวัตถุ

3. แนวคิดของการวิจัย
3.1 นิยามของสนามแรงและการทํางาน
สนามแรงที่กําหนดไดตามที่กลาวถึงใน [2, 3] เปนแบบจําลองที่อธิบายอุปกรณจัดเรียงวัตถุในรูปของ
ระนาบ 2 มิติ ที่สามารถใหกําเนิดแรงในแนวขนานกับระนาบนั้น กระทําตอผิวสัมผัสของวัตถุที่วางอยูบนระนาบ
นั้นได ดังตัวอยางในรูปที่ 2 ทั้งนี้ รูปแบบและลักษณะของแรงที่เกิดนั้น สามารถกําหนดและปรับเปลี่ยนได

รูปที่ 2 รูปจําลองแนวคิดของสนามแรง

สําหรับวัตถุใดๆ แรงที่กระทําตอวัตถุในระนาบ 2 มิติเนื่องจากสนามแรง จะสงผลตอการเคลื่อนที่และ
การหมุนของวัตถุไปพรอมๆ กัน ในกรณีวัตถุเปนวัตถุเกร็ง (Rigid Body) เราสามารถหาแรงลัพธและทอรกลัพธที่
กระทําตอวัตถุทั้งกอนเนื่องจากสนามแรงได โดยแทนอยูในรูปของแรงและทอรกที่กระทํา ณ ศูนยกลางมวลของ
วัตถุ ซึ่งคํานวณไดจาก
FFF = ∫ Fˆ (dA)dA
A

TFF = ∫ [r × Fˆ (dA)]dA
A

เมื่อ Fˆ (dA) หรืออาจเขียนในรูป Fˆ ( x, y ) คือ แรงจากสนามแรง ที่กระทําตอพื้นที่ dA บนวัตถุ
ที่อยูเหนือจุด dA ซึ่งมีพิกัด (x, y) บนระนาบของสนามแรง และ
r
คือระยะหางจากจุดศูนยกลางมวลของวัตถุ กับพื้นที่ยอย dA บนสนามแรงนั้น
อนึ่ง ตามหลักกลศาสตร เราสามารถแตกแรง Fˆ ( x, y ) ดังกลาวนี้ ออกเปนแรงในแนวแกน X แทน
ดวย Fˆx ( x, y ) และแรงในแนวแกน Y แทนดวย Fˆ y ( x, y ) ได (ดังรูปที่ 3) ทั้งนี้ เพื่อความสะดวกเวลาทําการ
คํานวณจริง และสําหรับการอธิบายแรงจากสนามแรงในงานวิจัยอื่นๆ จากนี้ไปก็จะขออธิบายในรูปของแรงใน
แนวแกน XY นี้เพื่อใหเปนรูปแบบเดียวกันและงายตอการทําความเขาใจ
Fˆ (dA) or Fˆ ( x, y )

Fˆx ( x, y )

Y
X

Fˆ y ( x, y )
รูปที่ 3 การแตกแรงจากสนามแรงตามแนวแกนของระนาบของสนามแรง ซึ่งไมมีผลตอการคํานวณแรงและทอรกลัพธ

นอกจากแรงเนื่องจากสนามแรงแลว ยังมีแรงเสียดทานระหวางพื้นผิวของวัตถุกับสนามแรง ซึ่งคอย
ตานการเคลื่อนที่และการหมุนของวัตถุบนสนามแรงนั้นอยูอีกดวย ซึ่งแรงดังกลาวนี้ จะเปนปจจัยสําคัญที่จะ
“ลดทอน” พลังงานจลนของวัตถุเพื่อใหเขาสูสภาวะสมดุลสถิต (หยุดนิ่ง) โดยไดเลือกใช Viscous Friction
Model ซึ่งเหมาะสมในการคํานวณเกี่ยวกับสนามแรงมากกวา Coulomb Friction Model ที่เปนแบบ Threshold
ประกอบในการคํานวณ เหมือนกับที่ใชใน [7] โดยมีการนิยาม Friction Model ของแรงเสียดทานเปน
f d = −kv

เมื่อ k เปนคาสัมประสิทธิ์ความเสียดทาน ซึ่งมีคาคงที่ตลอดทั้งสนามแรง
v เปนความเร็วของวัตถุ
โดยในการคํานวณแรงและทอรกเนื่องมาจากความเสียดทานของวัตถุทั้งกอนนั้น สามารถคํานวณได
ดวยแบบจําลองนี้ในระดับ Macro Scale (คือ ในระดับของวัตถุทั้งกอน) ตามสมการ:
Fd = ∫ (−kv)dA = −kAvc
A

Td = ∫ (− k )(r × v)dA = −
A

kωI z

ρ

เมื่อ vc คือความเร็วของวัตถุที่จุดศูนยกลางมวลของวัตถุ
ω คือ ความเร็วเชิงมุมรอบจุดศูนยกลางมวลของวัตถุ
Iz คือ Moment of Inertia รอบจุดศูนยกลางมวลของวัตถุ
ρ คือความหนาแนนตอพื้นที่ของวัตถุ
ซึ่ง แรงและทอร ก เนื่ อ งจากความเสี ย ดทาน เมื่อ นํ า ไปรวมกั บ แรงและทอรก เนื่ อ งจากสนามแรง ก็
สามารถคํานวณหาความเรงและความเรงเชิงมุมของวัตถุ เพื่อนําไปใชการคํานวณการเคลื่อนที่ไดจากสมการ
FFF + Fd = ∑ F = Ma = ( ρA)a
และ
TFF + Td = ∑ T = I zα
เมื่อ a คือความเรง และ α คือความเรงเชิงมุมของวัตถุ
ทั้งนี้ เงื่อนไขในการพิจารณาวาวัตถุเขาสูภาวะสมดุลของวัตถุ จะพิจารณาไดจาก
และ
∑F = 0
∑T = 0

3.2 การนําสนามแรงมาใชงานจริงในทางปฏิบัติ
แมวาจะไดมีการออกแบบสนามแรงที่มีประสิทธิภาพในการจัดเรียงวัตถุออกมาหลายรูปแบบ
แต
ปญหาที่ยังคงมีอยูก็คือ การสรางเครื่องมือที่สามารถสรางสนามแรงไดตามทฤษฎี แมวาใน [6] จะไดกลาวถึง
แนวคิดในการสรางเครื่องมือดังกลาวก็ตาม แตดวยเครื่องมือที่มีอยู ไมวาจะเปน Vibrating Plate, MEMS
Actuator Array, etc. ตางก็มีขอจํากัดตรงที่แรงที่อุปกรณเหลานี้สรางขึ้น มีลกั ษณะเปนแบบไมตอเนื่อง ในขณะ
ที่สนามแรงตามทฤษฎีสวนใหญเปนแบบที่แรงมีลักษณะตอเนื่องทั่วพื้นผิวระนาบ ทําใหแทบไมมีผลจากการ
ทดลองจริงถึงความสําเร็จในการใชสนามแรงที่คิดคนขึ้นจัดเรียงวัตถุจริงเลย
จนกระทั่งไมนานนี้ K. Varsos, H. Moon และ J. Luntz ไดนําเสนอเครื่องมือที่สามารถสรางสนามแรง
แบบ Elliptic Field ใน [11] โดยเครื่องมือดังกลาวอาศัยหลักการของการไหลของอากาศ ซึ่งสามารถแปลงเปน
สนามแรง แบบ Elliptic Field หรือสนามแรงแบบอื่นๆ บางรูปแบบ เชน Constant Field เปนตน โดยอาศัยการ
ปรับเปลี่ยนเครื่องมือเล็กนอย ทั้งยังไดทดสอบจัดเรียงวัตถุจริงภายใต Elliptic Field ที่สรางขึ้นและใหผลเปนที่นา
พอใจระดับหนึ่งอีกดวย นับเปนครั้งแรกที่มีการสรางสนามแรงแบบตอเนื่องเพื่อการจัดเรียงวัตถุไดจริง
3.3 เครื่องมือทดสอบสนามแรง : โปรแกรมจําลองสถานการณ
ดังที่กลาวมาแลววา งานวิจัยนี้เริ่มตนจากทําการศึกษาโดยตองทําการทดสอบผลของสนามแรงรูปแบบ
ตางๆ ที่มีตอการเคลื่อนที่ของวัตถุตั้งแตเริ่มตนจนกระทั้งเขาสูภาวะสมดุลที่มีเสถียรภาพ เพื่อการนั้น จึงไดใช
โปรแกรมจําลองสถานการณสําหรับทดสอบสนามแรงที่โปรแกรมไดแบบตางๆ ที่ไดพัฒนาขึ้นมาจากโปรแกรมใน
[12] เปนเครื่องมือชวยในการทดสอบ (ดูรูปที่ 4) ทั้งนี้ ไดกําหนดคาปจจัยควบคุมตางๆ เชน ความหนาแนนของ
วัตถุ, สัมประสิทธิ์ความเสียดทานใน Viscous Friction Model ซึ่งเปนโมเดลแรงเสียดทานที่ใชอยูใน [7, 12],
ระดับความคลาดเคลื่อนในการประมวลผล, รูปรางวัตถุ ตลอดจนคุณสมบัติตอนเริ่มตนของวัตถุ (ตําแหนง,
ทิศทาง, ความเร็ว, ความเร็วเชิงมุม) ในการทดสอบกับสนามแรงรูปแบบตางๆ ใหมีคาเหมือนๆ กัน เพื่อให
สามารถเปรียบเทียบผลที่ไดชัดเจน

รูปที่ 4 ภาพตัวอยางของโปรแกรมจําลองที่จะใชในการทดสอบสนามแรงที่ออกแบบ

3.4 การทดสอบคุณสมบัติการเคลื่อนที่ของวัตถุภายใตสนามแรง
ในการทดสอบเบื้องตน เราไดเลือกเอาสนามแรงที่มีรูปแบบของภาวะสมดุลที่มีเสถียรภาพเปนจํานวน
คงที่ไมขึ้นกับวัตถุ ซึ่งมีอยู 3 รูปแบบ ทดสอบการเคลื่อนที่ของวัตถุรูปรางเดียวกัน (ดูรูปที่ 5) โดยมีคาความ
หนาแนนของวัตถุตอพื้นที่เปน 0.05 และมีคาสัมประสิทธิ์ความเสียดทานใน Viscous Model เปน 0.01 ทุกการ
ทดสอบภายใตโปรแกรมจําลองสถานการณที่กลาวถึงในหัวขอที่ผานมา

รูปที่ 5 ภาพรูปรางวัตถุที่จะใชในการทดสอบเบื้องตน

ทั้งนี้ ผลการทดสอบการเคลื่อนที่ภายใตสนามแรงแตละรูปแบบ เปนดังนี้
3.4.1 Elliptic Field [4, 6]
สนามแรงแบบ Elliptic Field จะประกอบไปดวยแรงที่มีทิศทางพุงเขาหาจุดศูนยกลางจุดหนึ่ง (ซึ่งเรา
จะเรียกเปนจุดศูนยกลางสนามแรง) และมีขนาดของแรงแปรผันตามระยะทาง ซึ่งสามารถเขียนเปนสมการแยก
เปนแรงในแนวแกนระนาบ XY ของสนามแรงไดเปน:
Fˆx ( x, y ) = −αx

Fˆ y ( x, y ) = − β y

โดยที่ α, β > 0
และ α ≠ β
อนึ่ง Radial Field ที่ใชใน [7] ก็จัดเปน Elliptic Field เชนกัน เพียงแตในกรณีดังกลาว α = β
เราไดทําการทดสอบจําลองสถานการณโดยกําหนดคาให α = 2 และ β = 1 โดยใหวัตถุมีระยะหาง
จากจุดศูนยกลางสนามแรง และมุมที่แกนวัตถุทํากับแกนของสนามแรง มีคาตางๆ กันไป
ผลการทดสอบ พบวา วัตถุสามารถเคลื่อนที่เขาสูภาวะสมดุลได โดยตําแหนงศูนยกลางมวลของวัตถุ
จะอยูที่ศูนยกลางของสนามแรง นอกจากนี้ จากการทดสอบโดยการเปลี่ยนคา α, β ไปเล็กนอย ก็ไมสงผล
กระทบตอการเขาสูภาวะสมดุลของวัตถุแตอยางใด หาก α, β ยังคงคุณสมบัติที่กลาวไวขางตนได
อยางไรก็ตาม จากการทดสอบยังพบวา ที่ภาวะสมดุลของวัตถุ วัตถุมีการจัดเรียงตัวได 2 รูปแบบ (ดูรูป
ที่ 6) ซึ่งไมอาจทํานายไดวาวัตถุจะเขาสูภาวะสมดุลแบบใด ขึ้นอยูกับตําแหนงและทิศทางเริ่มตนของวัตถุ ตรง
ตามที่ไดมีการนําเสนอไวใน [4]
3.4.2 Unit Radial & Constant Field [5, 6]
สนามแรงรูปแบบนี้ประกอบขึ้นจาก 2 สวน สวนแรกจะเปนสนามแรงเชิงรัศมีที่มีทิศพุงเขาสูจุด
ศูนยกลางสนามแรงเชนเดียวกับ Elliptic Field เพียงแตขนาดของแรงจะเปนคาคงที่ ไมแปรผันตามระยะทาง อีก
สวนหนึ่งจะเปนสนามแรงคงที่ที่มีทิศทางพุงไปทางใดทางหนึ่ง ดังนั้น แรงเนื่องจาก Field นี้ที่กระทําตอวัตถุ จึง
สามารถเขียนเปนสมการแยกตามแกนระนาบ XY สนามแรงไดเปน:
Fˆx ( x, y ) = −

ทั้งนี้

a( x)
x +y

a > 0 และ

2

2

−g

(a)( y )
Fˆ y ( x, y ) = −
x2 + y2

0 < g < k ดาหนึ่ง สําหรับเฉพาะแตละวัตถุ

Figure 6 ตัวอยางการจําลองการเคลื่อนที่ของวัตถุภายใต Elliptic Field (α = 2, β = 1)

โดยจากสมการนี้ แรงเชิงรัศมีจะมีขนาดคงที่ a และสนามแรงคงที่จะมีขนาดคงที่ g ทิศทางขนานแกน
X พุงจากขวาไปซาย
เราไดทําการทดสอบจําลองสถานการณโดยกําหนดคาให a = 1 และ g = 0.4 โดยใหวัตถุมีระยะหาง
จากจุดศูนยกลางสนามแรง และมุมที่วัตถุทํากับแกนของสนามแรง มีคาตางๆ กันไป เชนเดียวกับกรณี Elliptic
Field :ซึ่งผลการทดสอบพบวา วัตถุสามารถเคลื่อนที่เขาสูภาวะสมดุลได โดยทิศทางของวัตถุเมื่อเขาสูภาวะ
สมดุลมีเพียงรูปแบบเดียว ตางจากกรณี Elliptic Field ที่เปนไปได 2 รูปแบบ
อยางไรก็ตาม ตําแหนงที่วัตถุเขาสูภาวะสมดุลนั้นไมคงที่ และเปลี่ยนที่ไปตามคาพารามิเตอรของ
สนามแรงโดยที่ไมสามารถทํานายตําแหนงที่แนชัดได (ดูรูปที่ 7) นอกจากนี้ จากการทดสอบโดยการเปลี่ยนคา g
เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆ จนถึงคาๆ หนึ่ง ซึ่งในการทดลองนี้อยูที่ g = 0.6 ทิศทางของวัตถุเมื่อเขาสูภาวะสมดุลก็เริ่มมี
มากกวา 1 รูปแบบ และไมสามารถทํานายไดวาจะเปนรูปแบบใด ขึ้นอยูกับตําแหนงและทิศทางเริ่มตนของวัตถุ
ดังที่มีกลาวเอาไวใน [5]
3.4.3 Radial & Constant Field [8, 9]
สนามแรงรูปแบบนี้ประกอบขึ้นจาก สนามแรงเชิงรัศมีกับสนามแรงคงที่ทิศทางตรงในลักษณะเดียวกัน
กับ Unit Radial & Constant Field เพียงแตสนามแรงเชิงรัศมีนั้น ขนาดของแรงจะแปรผันตามระยะหางจากจุด
ศูนยกลางแรงตามสมการ
Fˆ (λ ) = −(h + (2k + c)λ )

เมื่อ λ เปนระยะหางจากจุดศูนยกลางสนามแรงดังกลาว ดังนั้น แรงเนื่องจาก Field นี้ที่กระทําตอวัตถุ
จึงสามารถเขียนเปนสมการแยกตามแกนระนาบ XY สนามแรงไดเปน:
⎛
⎞
h
Fˆx ( x, y ) = −⎜
+ (2k + c) ⎟ x − (k )(d )
⎜ x2 + y2
⎟
⎝
⎠
⎛
⎞
h
+ ( 2k + c ) ⎟ y
Fˆ y ( x, y ) = −⎜
⎜ x2 + y2
⎟
⎝
⎠

โดยที่

h, k, c > 0

และ

d > 0 ดาหนึ่ง ซึ่งคํานวณไดเฉพาะแตละวัตถุ

g = 0.3

g = 0.4

g = 0.5

g = 0.6
รูปที่ 7 ตัวอยางการจําลองการเคลื่อนที่ของวัตถุภายใต Unit Radial & Constant Field
(a = 1, g = 0.4 ± k โดยที่ k มีคานอยๆ)

เราไดทําการทดสอบจําลองสถานการณโดยกําหนดคาให h = 5, k = 5, c = 0.01 และ d = 0.1799
โดยใหวัตถุมีระยะหางจากจุดศูนยกลางสนามแรง และมุมที่แกนวัตถุทํากับแกนของสนามแรง มีคาตางๆ กันไป
เชนเดียวกับ 2 รูปแบบกอนหนา
ผลการทดสอบ พบวา วัตถุสามารถเคลื่อนที่เขาสูภาวะสมดุลได โดยตําแหนงและทิศทางของวัตถุเมื่อ
เขาสูภาวะสมดุลเพียงรูปแบบเดียวเสมอ ไมวาตําแหนงและทิศทางเริ่มตนของวัตถุจะเปนเชนไร (ดูรูปที่ 8)
นอกจากนี้ เมื่อทําการปรับคาพารามิเตอร h, k, c ไปเรื่อยๆ เมื่อคํานวณคา d ใหมซึ่งสามารถคํานวณตางหาก
ไดอยางรวดเร็วและทําการทดสอบ วัตถุก็ยังคงเขาสูภาวะสมดุลในตําแหนงและทิศทางที่ตองการเสมอ ตรง
ตามที่พิสูจนไวใน [8]
3.5 เวลาที่ใชในการเขาสูภาวะสมดุลของแตละสนามแรง
นอกเหนือจากการทดสอบคุณสมบัติของรูปแบบตําแหนงของวัตถุเมื่อเขาสูภาวะสมดุลภายใตสนาม
แรงรูปแบบตางๆ แลวนั้น อีกสิ่งหนึ่งที่ตองใหความสนใจ ก็คือ ระยะเวลาที่ใชในการทําใหวัตถุเขาสูภาวะสมดุล
ภายใตสนามแรงแตละรูปแบบ ทั้งนี้ เปนที่นาสังเกตวา ในงานวิจัยอื่นๆ ที่ไดกลาวมาแลวขางตน แทบจะไมมี
งานวิจัยใดเลยที่จะกลาวถึงในเรื่องของเวลาที่ใชในการเขาสูภาวะสมดุลของวัตถุ ซึ่งอาจจะเปนเพราะในปจจุบัน
ยังไมสามารถสรางหรือพัฒนาอุปกรณที่สามารถสรางแรงไดตามสนามแรงที่ออกแบบไวได แมกระนั้นก็ตาม ใน
การพิสูจนหรือการทดสอบดวยการจําลองสถานการณที่ปรากฏอยูในแตละงานวิจัยเหลานั้น ก็กลาวเฉพาะใน
เรื่องของรูปแบบการเขาสูภาวะสมดุลของวัตถุเทานั้น เชนเดียวกับที่ไดนําเสนอไปแลวในหัวขอที่ผา นมา

รูปที่ 8 ตัวอยางการจําลองการเคลื่อนที่ของวัตถุภายใต Radial & Constant Field
(h = 5, k = 5, c = 0.01, d = 0.1799)

เพื่อการนี้ จึงไดทําการทดสอบคุณสมบัติเชิงเวลาดังกลาวนี้ในเบื้องตน สําหรับสนามแรงทั้ง 3 รูปแบบ
คือ Elliptic Field, Unit Radial & Constant Field และ Radial & Constant Field ภายใตการควบคุมเงื่อนไข
ภาวะแวดลอม เชน ใชวัตถุรูปแบบเดียวกัน และควบคุมตัวแปรสภาวะแวดลอมตางๆ ใหเหมือนกัน เพื่อใหได
ผลเปรียบเทียบที่ชัดเจนโดยไมมีผลขางเคียงจากปจจัยอื่นๆ โดยคาตัวแปรตางๆ ของสนามแรงนั้น เปนดังนี้ คือ
- Elliptic Field: เลือกใช α = 2 และ β = 1
- Unit Radial & Constant Field: เลือกใช g = 0.4
- Radial & Constant Field: เลือกใช h = 1, k = 1, c = 1 และไดคา d = 0.09298
ผลจากการทดสอบ ที่ปรากฏในรูปที่ 9 นั้น ไดผลที่นาสนใจเปนอยางยิ่ง โดยพบวา การเคลื่อนที่ของ
วัตถุภายใต Elliptic Field กับ Unit Radial & Constant Field นั้น ใชเวลาในการเขาสูภาวะสมดุลไมนานนัก แต
ในกรณีของ Radial & Constant Field กลับใชเวลานานกวามากหลายเทา โดยเฉพาะเมื่อพิจารณาโดยละเอียด
แลว จะพบวา เวลาเกือบทั้งหมดเปนสวนของการปรับทิศทางใหเขาสูทิศทาง ณ ภาวะสมดุล ดวยความเร็ว
เชิงมุมที่มีคานอยกวาสนามแรงอีก 2 รูปแบบมาก ดังปรากฏในรูปที่ 10
3.6 การจัดเรียงวัตถุโดยใชสนามแรงหลายชุด
นอกเหลือจากรูปแบบของการใชสนามแรงชุดเดียวในการจัดเรียงวัตถุแลว
ยังมีรูปแบบของการใช
สนามแรงหลายๆ ชุด ทําหนาที่ในแตละชวงเวลา โดยที่แตละชุดก็จะสงผลตอการเคลื่อนที่หรือการหมุนของวัตถุ
เปนขั้นตอนยอยๆ แยกจากกัน
K. Y. Goldberg ไดนําเสนอวิธีการใช Parallel Gripper เพื่อการจัดเรียงทิศทางของวัตถุไวใน [1] โดย
การเปลี่ยนมุมที่ตัว Gripper จะทําการบีบตัวเพื่อจับวัตถุเปนขั้นๆ ตามที่กําหนด ซึ่งการเปลี่ยนมุมดังกลาว
เปรียบเสมือนการสรางสนามแรงที่ “บิด” วัตถุ (Squeeze Field) หลายๆ ชุด ผลัดกันหมุนวัตถุแตละขั้นไป
จนกระทั่งวัตถุเขาสูทิศทางที่ตองการ อยางไรก็ตาม จํานวนขั้นของการเปลี่ยนมุม (หรือก็คือจํานวนชุดของ
Squeeze Field ที่ตองใช) แปรผันไปตามความซับซอนของวัตถุ ทําใหไมสามารถควบคุมจํานวนขั้นตอนที่ตองใช
หรืออีกนัยหนึ่งก็คือ เวลาที่ตองใชในการจัดเรียงวัตถุที่แนนอนได
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รูปที่ 9 กราฟเปรียบเทียบเวลาเฉลี่ยที่ใชในการเขาสูสมดุลของวัตถุจากระยะทางเริ่มตนตางๆ ภายใตสนามแรงทั้ง 3 รูปแบบ
(บน: Elliptic, กลาง: Unit Radial & Const, ลาง: Radial & Const)
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รูปที่ 10 กราฟเปรียบเทียบสัมประสิทธิ์ความเร็วเชิงมุมเฉลี่ยของวัตถุภายใตสนามแรงทั้ง 3 รูปแบบ

ตอมา J. Luo และ L. E. Kavraki ไดนําเสนอการจัดเรียงวัตถุที่ใชสนามแรงหลายรูปแบบใน [7] โดยใน
งานดังกลาวไดแบงการจัดเรียงวัตถุเปน 3 ขั้นตอนยอยๆ เสมอสําหรับทุกวัตถุ อันประกอบไปดวย
- ดึงวัตถุใหศูนยกลางมวลไปหยุดที่จุดๆ หนึ่งดวย Radial Field ซึ่งมีคุณสมบัติทําใหวัตถุเคลื่อนที่
โดยไมทําใหวัตถุหมุน (Radial Field ก็คือ Elliptic Field ที่ α = β ซึ่งจะใหทอรกลัพธเปน 0)
- หมุนวัตถุใหไดทิศทางที่ตองการดวย Dynamic Curl Fields
- ดันวัตถุไปยังตําแหนงที่ตองการ (เพื่อประกอบ) ดวย Dynamic Push Fields
อยางไรก็ตาม สนามแรงใน 2 ขั้นตอนหลัง คือ Dynamic Curl Fields และ Dynamic Push Fields เปน
สนามแรงที่ตองปรับเปลี่ยนตามเวลาตลอดเวลา ทําใหใชงานไดยาก
3.7 การผสมผสานสนามแรงหลายชุดที่เปลี่ยนตามเวลา
จากผลที่ไดจากการทดสอบทั้งหมดขางตน จะเห็นวา สนามแรงแตละรูปแบบขางตน ตางก็มีจุดเดน
และจุดดอยในการจัดเรียงวัตถุแตกตางกันออกไป ไมวาจะเปนเรื่องของผลลัพธการจัดเรียงที่ได ความยากงายใน
การกําหนดคาพารามิเตอรของสนามแรง ตลอดจนระยะเวลาที่ใชในการจัดเรียงจนวัตถุเขาสูภาวะสมดุล เปนตน
ทําใหเกิดความคิดขึ้นวา ถาเราผสมผสานการใชสนามแรงรูปแบบตางๆ เหลานี้เขาดวยกัน แลวดึงจุดเดนของ
สนามแรงแตละรูปแบบออกมาในลักษณะที่เหมาะสม ก็นาจะเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเรียงวัตถุเขาสูภาวะ
สมดุลใหดีขึ้นกวาเดิมได
แนวคิดหนึ่งที่นาสนใจ คือ คุณสมบัติของ Elliptic Field ที่ไดจากทดสอบเวลาในการจัดเรียงวัตถุ โดย
เมื่อดูจากกราฟของ elliptic Field ในรูปที่ 9 แลวจะเห็นวา เวลาที่ใชในการเขาสูสมดุลมีแนวโนมคงที่ แมวา
ระยะทางเริ่มตนจากศูนยกลางสนามแรงจะเพิ่มขึ้น ดังนั้น ถาสามารถพิสูจนไดวาคุณสมบัติดังกลาวนี้เปนจริง
และสามารถหาคาเวลาที่เหมาะสมดังกลาวจากวัตถุแตละรูปแบบได ก็นาจะมีประโยชนที่จะนํามาใชงาน
ปญหาที่เหลืออยูคือความไมแนนอนของรูปแบบที่ภาวะสมดุลของวัตถุที่เปนไปได 2 รูปแบบ ซึ่งจาก
การศึกษาเพิ่มเติม พบวา จากทิศทางเขาสูสมดุลที่เปนไปได 2 รูปแบบนั้น ถาเรารูทิศทางเริ่มตนของวัตถุวา ไม
อยูในแนวตั้งฉากกับทิศทางเมื่อเขาสูสมดุลทั้ง 2 แบบแลวละก็ เราจะสามารถทํานายทิศทางที่วัตถุจะเขาสูสมดุล
1 ในสองรูปแบบได เหตุผลก็เนื่องมาจากเมื่อทําการทดสองวัดคาทอรกลัพธที่กระทําตอวัตถุเมื่อแกนของวัตถุทํา
มุมกับแกนของสนามแรงมีคาตางๆ ไป ดังในรูปที่ 11 จะพบวา ในทิศทางรอบๆ θ0 และ θ0+π ซึ่งเปนทิศทางที่
เขาสูภาวะสมดุลที่มีเสถียรภาพ 2 รูปแบบ (ตามที่อธิบายไวใน [4, 6]) ถาทิศทางของวัตถุตางจากทิศทางใดนอย
กวา π/2 แลว ทอรกที่ไดจะมีทิศทางหมุนเขาหาทิศทางนั้นเสมอ (ทอรกเปนลบ = หมุนตามเข็มนาฬิกา, ทอรก
เปนบวก = หมุนทวนเข็มนาฬิกา) ยกเวนที่ทิศทางทํามุม π/2 พอดี ซึ่งตําแหนงสมดุลที่ไมเสถียร ตามที่อธิบายไว
ใน [4, 6] เชนเดียวกัน
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รูปที่ 11 กราฟคาทอรกที่ Elliptic Field (a=1, b=2) ทํากับวัตถุตัวอยางเมื่อทิศทางเริ่มตนมีคาตางๆ
(ทิศทาง θ0 และ θ0+π เปนทิศทางที่วัตถุเขาสูสมดุลที่เปนไปได 2 รูปแบบ)

ดังนั้น ถาเราใชสนามแรงอื่นชวยในการลดความไมแนนอนในเรื่องของทิศทางเริ่มตนของวัตถุ เปนตน
วา ถาปลอยใหวัตถุเคลื่อนตัวภายใต Elliptic Field จนถึงเวลาหนึ่ง ที่เชื่อไดวา วัตถุเขาสูภาวะสมดุล 1 ใน 2
รูปแบบที่เปนไปไดแลว (โดยที่เราก็ไมรูวารูปแบบใด) จากนั้นก็เปลี่ยนสนามแรงเปน Radial & Constant ซึ่งมี
จุดเดนที่การรับประกันวาวัตถุเขาสูสมดุลทิศทางเดียว เพื่อ “ขยับ” วัตถุใหออกจากแนวทิศทางจาก Elliptic Field
ชุดแรก ใหเปลี่ยนในทางดานใดดานหนึ่ง แลวจึงเปลี่ยนเปน Elliptic Field อีกชุด โดยใหพารามิเตอรที่กําหนด
คาแรงจะสลับกับ Elliptic ชุดแรก ทําใหทิศทางวัตถุที่ภาวะสมดุลจะตั้งฉากกับชุดแรกดวยเชนกัน และผลจาก
Radial & Constant Field ทําใหวัตถุมีทิศทาง “โนม” เขาหาทิศในทิศหนึ่งใน 2 ทิศทางแลว ดังนั้น วัตถุก็เขาสู
ภาวะสมดุลในทิศทางที่ Radial & Constant หมุนวัตถุไปทิศทางเดียว อันเปนการรับประกันวาวัตถุจะเขาสูภาวะ
สมดุลทิศทางเดียวนั่นเองนั่นเอง นอกจากนั้น เวลาที่ใชโดยรวมก็นาจะนอยกวาการใช Radial & Constant อยาง
เดียวอีกดวยเชนกัน
อยางไรก็ตาม ยังมีสิ่งที่จะตองศึกษาและพิสูจนตอไปสําหรับอัลกอริทึมขางตนนี้อีกมากมาย อันไดแก
- Elliptic Field สามารถจัดเรียงวัตถุใหเขาสูภาวะสมดุลในเวลาจํากัดคาหนึ่งไดจริง ไมวาวัตถุจะมี
จุดเริ่มตนอยูที่ใดและอยูในมุมใดก็ตาม
- Radial & Constant Field ในระยะใกล จะสงผลใหวัตถุ “หมุน” ไปในทิศทางที่เขาสูภาวะสมดุลที่
มีเสถียรภาพของวัตถุเพียงรูปแบบเดียวตามคุณสมบัติของ Field ตลอดเวลา โดยไมมีการ “หมุน”
ไปในทิศทางตรงกันขาม
- Elliptic Field สามารถจัดเรียงวัตถุ ที่มุมเริ่มตนของวัตถุ “โนมเอียง” ไปในทิศทางที่เขาสูภาวะ
สมดุลที่มีเสถียรภาพดานใดดานหนึ่งใน 2 ดานแลวนั้น ใหเขาสูภาวะสมดุลในทิศทางดังกลาวได
โดยที่รับประกันวา วัตถุจะไมเขาสูภาวะสมดุลในดานตรงขาม
- การคํานวณหาคาเวลาที่เหมาะสมในการเปลี่ยนจาก Elliptic Field ชุดแรก ไปเปน Radial &
Constant Field แลวเวลาในการเปลี่ยนจาก Radial & Constant Field ไปเปน Elliptic Field ชุดที่
2 ในการใชงานจริง สําหรับวัตถุใดๆ
ฯลฯ

4. ขอบเขตของงานวิจัย
- วัตถุในการศึกษาของวิทยานิพนธนี้ เปนวัตถุรูปทรง Polygon แข็งเกร็ง (rigid body) เพียงวัตถุ
เดียว โดยที่ความหนาแนนของวัตถุมีคาคงที่และกระจายตัวสม่ําเสมอตลอดพื้นที่ของวัตถุนั้น
- พื้นที่สนามแรงเปนพื้นราบ ไมมีขอบเขตจํากัดและไมมีสิ่งกีดขวางการเคลื่อนที่ของวัตถุ และดังนั้น
การเคลื่อนที่ของวัตถุในโครงงานนี้ จึงไมคํานึงถึงการเกิดการชนกัน (collision) ของวัตถุ
- การศึกษาของวิทยานิพนธนี้ จะศึกษาเฉพาะ ผลของแรงตอวัตถุในระนาบ 2 มิติ โดยไมคํานึงถึง
แรงในทิศทางที่เปน Orthogonal อื่นๆ (เชน แรงโนมถวงในแนวดิ่ง เปนตน) นอกเหนือจากแรง
เนื่องมาจากสนามแรง และแรงเสียดทานระหวางผิววัตถุกับพื้นสนามแรง เทานั้น
- การทดสอบผลทั้งหมด
จะกระทําโดยทดสอบภายใตการจําลองสถานการณดวยคอมพิวเตอร
(Computer-based Simulation)

5. ขั้นตอนการวิจยั
- ศึกษาเกี่ยวกับ Programmable Force Field รูปแบบตางๆ
- พัฒนาโปรแกรมจําลองสถานการณเพื่อใชในการทดสอบผลของสนามแรงที่มีตอการจัดเรียงวัตถุ
โดยพัฒนาตอเนื่องมาจากที่เคยสรางไวใน [12]
- ศึกษาและทดสอบผลของสนามแรงรูปแบบตางๆ นั้น ที่มีตอรูปแบบและเวลาที่ใชในการจัดเรียง
วัตถุใหเขาสูภาวะสมดุลอยางมีเสถียรภาพ โดยใชโปรแกรมจําลองสถานการณที่พัฒนาขึ้น
- คิดและออกแบบการผสมผสานของสนามแรงรูปแบบใหม เพื่อใหวัตถุเขาสูสภาวะสมดุลอยางมี
เสถียรภาพ ณ ตําแหนงและทิศทางที่ตองการในเวลาที่ดีกวาเดิม โดยใชประโยชนจากจุดเดนของ
สนามแรงที่ไดศึกษามาแลว
- พิสูจนวาการผสมผสานสนามแรงที่ออกแบบขึ้นนั้น สามารถใหผลตามที่ตองการไดจริง พรอมทั้ง
หาวิธีการกําหนดคาตางๆ ของสนามแรงในการใชงาน
- ทดสอบผลของการผสมผสานสนามแรงที่ออกแบบตอการเคลื่อนที่ของวัตถุตางๆ โดยใชโปรแกรม
จําลองสถานการณ เปรียบเทียบผลที่ไดกับสนามแรงรูปแบบอื่นๆ ที่เคยทดสอบมาแลว
- สรุปผลการศึกษาคนควาและพิสูจน

6. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
สามารถออกแบบออกแบบวิธีการผสมผสานสนามแรงที่โปรแกรมไดรูปแบบใหม ที่สามารถจัดเรียง
วัตถุบนระนาบ 2 มิติ ใหเขาสูตําแหนงและทิศทางที่ตองการรูปแบบเดียวได และใชเวลาในการจัดเรียงนอยกวา
สนามแรงที่มีอยูในปจจุบัน โดยไมตองใชเครื่องมือตรวจจับใดๆ ระหวางที่จัดเรียงวัตถุ
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