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กองทัพเรือสหรัฐฯ เปดตัวหุนยนตดับเพลิง “แซฟไฟร” (SAFFiR) ในงานแสดงเทคโนโลยีกองทัพเรือ
Source: Making Sailors “SAFFiR” - Navy Unveils Firefighting Robot Prototype at Naval Tech EXPO
by Tammy White, Office of Naval Research Public Affairs; 2/4/2015; http://www.navy.mil/submit/display.asp?story_id=85459

SAFFiR Firefighting Robot

รายงานขาวจากวอชิงตัน นักวิทยาศาสตร
เปดตัวตนแบบหุ นยนตดับเพลิง เมื่ อวันที่ 4
กุมภาพันธ ป 2015 ในงานแสดงวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีกองทัพเรือแหงอนาคต (Naval
Future Force Science & Technology EXPO)
ทําใหเห็นรายละเอียดของหุนยนตที่เคยสาธิต
เมื่อปกอนไดชัดเจนขึ้น
หุน ยนตดบั เพลิงดวยตัวเองปฏิบตั กิ ารบน
เรือ [The Shipboard Autonomous Firefighting
Robot (SAFFiR)] ไดรับการสนับสนุนจากสํานัก
วิจัยกองทัพเรือสหรัฐฯ (ONR) สามารถเดินบน
พืน้ ตางระดับได ใชกลองสรางภาพจากความรอน
(TIC) เพือ่ ระบุตาํ แหนงอุปกรณทรี่ อ นจัด และใช
สายสงน้ําดับเพลิงดับไฟขนาดเล็กตามที่ไดมี
การทดลองตอเนื่องเมื่อวันที่ 3-5 พฤศจิกายน
ป 2014 บนเรื อยู เอสเอส แชดเวล (USS
Shadwell) ที่ปลดระวางไปแลว
หุ นยนตได รับการพัฒนาโดยนั ดวิ จัยที่
สถาบั น เทคโนโลยี แห งเวอร จิ เนี ย (Virginia
Tech) เปนหุนยนตเหมือนมนุษย (Humanoid
Robot) มีสองขา มีหนาทีช่ วยสํานักวิจยั กองทัพ
เรือในการประเมินอันตรายของระบบตางๆ ที่

มนุษยไมสามารถเขาถึง รวมไปถึงการควบคุม
ความเสียหายและตรวจสอบบนเรือ สนับสนุน
ปฏิ บั ติการที่ ไม ใช มนุ ษย และการทํางานด วย
ตัวเองในพืน้ ทีก่ ําหนดตามแผนยุทธศาสตรทาง
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีของกองทัพเรือ
“เราดําเนินการสรางและนําเสนอความ
สามารถของหุนยนตที่เหมือนมนุษยในการ
เคลื่อนไหวบนเรือ การจัดการกับประตูและ

สายสงน้าํ ดับเพลิง รวมทัง้ ติดตัง้ เซนเซอรเพือ่
ใหมองเห็นและนําทางทามกลางควันหนาทึบ”
ดร. โธมัส แมคเคนนา ผูอ าํ นวยการฝายคนควา
การปฏิสัมพันธระหวางมนุษยกับหุนยนตและ
กระบวนการรับรูทางประสาทวิทยาของ ONR
กลาวอธิบาย
แผนการระยะยาวคือทําใหกลาสีเรือที่เปน
มนุษยอยูห า งจากการสัมผัสไฟโดยตรง หุน ยนต
SAFFiR เมื่อยืนตัวตรงจะมีความสูง 5 ฟุต 10
นิว้ (175 เซนติเมตร) น้าํ หนัก 143 ปอนด (65
กิโลกรัม) การออกแบบทางกลทีโ่ ดดเดนคือการ
เคลื่อนที่เหนือมนุษยโดยเฉพาะการหลบหลีก
พืน้ ทีซ่ บั ซอน “การสรางสมดุลบนพื้นหลากหลาย
รูปแบบซึ่งไมมั่นคงโดยเฉพาะกับหุนยนตสองขา
เปนเรื่องที่ยากมาก” ไบรอัน แลตติเมอร ผูช ว ย
ศาสตราจารยวิศวกรรมเครื่องกลของ Virginia
Tech กลาวอธิบาย “การควบคุมโมเมนตัม
(แรงเคลื่อนที่) ของตัวหุนยนตทั้งตัวทําให
หุน ยนตวางตําแหนงตัวเองไวตรงจุดศูนยกลาง
บนพืน้ ทีข่ รุขระและไมมนั่ คงได”
ในสวนของเซนเซอร รวมถึงอินฟราเรด
สามมิตแิ ละเลเซอรหมุนไดสาํ หรับตรวจจับแสง
และการวั ดระยะ ทําใหหุ นยนต คล ายมนุ ษย
สามารถมองทะลุควันทีห่ นาทึบได นอกจากนีย้ งั
ไดรบั การบรรจุโปรแกรมการวัดระยะกาวและถือ
สายสงน้ําดับเพลิงดวยตัวเอง แตจนถึงปจจุบัน
การกระทําทุกอยางของหุน ยนตตอ งไดรบั คําสัง่
จากผูวจิ ัยผานคอมพิวเตอร
“หุน ยนตมคี วามสามารถจะทําอะไรได
ดวยตัวเอง แตจําเปนตองมีมนุษยอยูใ นวงจร
การควบคุม โดยมนุษยเปนผูป ฏิบตั กิ ารและมี
สวนรวมในการทํางานของหุน ยนตบางลักษณะ”
แลตติเมอรกลาว ทั้งนี้ ดร.โธมัส แมคเคนนามี
แผนสนับสนุนใหมกี ารออกแบบขัน้ สูงในฐานะเปน
สวนหนึง่ ของโครงการวิจัยดานสืบคนระยะยาว
โดยไดรางพิมพเขียวรายะเอียดของตัวหุนยนต
และอุปกรณทตี่ ิดตั้งบนตัวหุนยนต ไมวาจะเปน
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อุปกรณเสริมความเฉลียวฉลาด ความสามารถ
ในการสื่อสาร ความเร็ว พลังของคอมพิวเตอร
รวมทัง้ เพิม่ อายุการใชงานของแบตเตอรีเพือ่ ยืด
ระยะการทํางานออกไป
“เรากําลังมองหาเซนเซอรรปู แบบอื่น
ที่จะนํามาใสในตัวหุนยนต” แลตติเมอรกลาว
“ตัวอยางเชน เซนเซอรทที าํ ใหหนุ ยนตสองขา
ดําเนินมาตรการเชิงปองกันเรืออืน่ ๆ ไมวา จะ
เปนการตรวจหาการผุกรอนและรัว่ ไหล รวมถึง
ระบุความเปลี่ ยนแปลงไปจากเดิมของหอง
ตางๆ บนเรือ จากภารกิจทีต่ อ งใชเวลาเหลานี้
หุนยนต SAFFiR จะทําใหกลาสีเรือไมตองทํา
ภารกิจทีเ่ สียเวลาดังกลาว พวกเขาสามารถใช
ทักษะชั้นสูงและศักยภาพงานดานเทคนิคที่
ไดฝ กอบรมมาทํางานที่ มี ประโยชน มากกว า
ไดอยางเต็มที”่
ถึงแมวาจะเพิ่มสติปญญาใหกับหุนยนต
แต SAFFiR ก็ยังตองไดรับคําสั่งจากกลาสีเรือ
หรือผูค วบคุมหรือหัวหนาหนวยดับเพลิงทีส่ งั่ การ
จากระยะไกลในสถานการณเกิดเพลงไหมหรือ
เหตุฉุกเฉินตางๆ “เราทํางานเปนทีม มนุษย
กับหุ นยนต” ดร.แมคเคนนาอธิบาย “นี่ คื อ
สิ่งที่เราเรียกวา พลังแหงลูกผสม มนุษยกับ
หุน ยนตทํางานรวมกัน”
สํานั กวิ จั ยกองทั พเรื อสหรั ฐฯ (ONR)
สนั บสนุนด านวิ ทยาศาสตร และเทคโนโลยี ที่

จําเปนเพือ่ ใหกองทัพเรือและนาวกโยธินสหรัฐฯ
ยังคงไวซงึ่ เทคโนโลยีขั้นกาวหนาสําหรับใชงาน
โดยทําหนาทีเ่ ปนศูนยบญ
ั ชาการของหนวยงาน
ยอยใน 50 รัฐ 70 ประเทศ 1,035 สถาบันการ
คนควาชัน้ สูง และ 914 หุน สวนทางอุตสาหกรรม
ทัง้ นี้ มีลกู จางมากกวา 1,000 ราย มีทงั้ บุคคลใน
เครื่องแบบ พลเรือน และบุคลากรที่ไดรับการ
วาจางตามสัญญา รวมถึงลูกจางเสริมในหอง
ปฏิบัติการเพื่อการวิจัยของกองทัพเรือสหรัฐฯ
ในกรุงวอชิงตัน ดี.ซี.

หุน ยนตดับเพลิงและกูภ ยั กาวสูก าร
แขงขันจัดการภัยพิบัติ
เมือ่ SAFFiR เคลือ่ นตัวออกมา ภาพทีเ่ ห็น
มันคือหุนยนตเดินสองขาไดอยางสมดุล ทําให
สามารถเคลือ่ นทีไ่ ดอยางมัน่ คงบนพืน้ ทีไ่ มเรียบ
หรือตางระดับ สามารถหมุนหัวของตัวเองเพื่อ
สํารวจสิง่ ตางๆ รอบตัว และดวยความชวยเหลือ
ของผูป ฏิบตั งิ านทีเ่ ปนมนุษย มันสามารถยืนมือ
ไปจับสิง่ ของได
SAFFiR สรางขึ้นโดยทีมงานของสถาบัน
Virginia Tech ในเมืองแบล็กเบิรก รัฐเวอรจเิ นีย
เปนหุน ยนตดับเพลิงซึง่ ตัวตนแบบไดเขาถึงรอบ
สุดทายการแขงขันการจัดการภัยพิบัติ DARPA
Robotics Challenge (DRC) ของสํานักบริหาร
โครงการวิจยั การปองกันประเทศชัน้ สูงแหงสหรัฐฯ
(DARPA) ระหวางป 2012-2015 ชิงเงินรางวัล

2 ลานดอลลาร จุดประสงคเพือ่ ใหมกี ารปรับปรุง
หุน ยนตดา นการเคลือ่ นไหว การทํางานดวยตัวเอง
และความรับผิดชอบตอการสั่งการของมนุษย
หุน ยนตทันสมัยในทุกวันนีจ้ ะถูกกําหนด
ใหทํางานในสภาพแวดลอมที่คุนเคย เชน บน
พืน้ ของโรงงานทัว่ ไป หรือสวนใหญจถูกควบคุม
การทํางานจากระยะไกล กิลล แพรต (Gill Pratt)
ผูจ ดั การโครงการที่ DARPA ซึง่ เปนผูด าํ เนินการ
แขงขันกลาวกลาวอธิบาย ทัง้ นี้ ควรจะเพิม่ ความ
เฉียบแหลมของสติปญ
 ญาและความคลองแคลว
ในการเคลื่ อนไหวเข าไปในตั วหุ นยนตเพื่ อให
สามารถแกไขปญหาในสถานการณที่คาดเดา
ไดยาก ตัวอยางเชน กรณีการหลอมละลายของ
เตาปฏิกรณนวิ เคลียรทโี่ รงไฟฟาในเมืองฟูกชุ มิ ะ
ประเทศญีป่ นุ เมือ่ ป 2011 ซึง่ ไมปลอดภัยสําหรับ
มนุษยทจี่ ะเขาไปจัดการการปนเปอ นของกัมมันตรังสี
หุน ยนตทถี่ กู สงเขาไปปฏิบตั งิ านทําความสะอาด
ดูเหมือนเชื่องชา ไมคลองตัว และทําอะไรไมได
มากไปกวาการสํารวจความเสียหาย
DARPA จัดการแขงขันหุน ยนตขนึ้ มาเพือ่
กระตุน ใหเกิดการพัฒนาหุน ยนตตอบโตเหตุใหดี
ขึ้นสําหรับภัยพิบัติในอนาคต โดยมีการแขงขัน
กันหลายรอบนับตั้งแตเปดงานเมื่อป 1012
กุญแจที่จะนําไปสูชัยชนะ ไดแก ความ
เฉลียวฉลาดของหุนยนตที่สามารถทําสิ่งตางๆ
ดวยตัวเอง เชน การตัดสินใจวาจะยกขาใหสูง
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DARPA Robotics Challenge

DARPA Robotics Challenge

ขึน้ เทาไหรในการกาวเทาไปขางหนา หรือการ
คนหาทําเลซึ่งเกี่ยวของกับเปาหมาย ระหวาง
การทดสอบความสามารถในเดือนธันวาคม ป
2013 หุนยนตมภี ารกิจมากมาย เชน ปดวาลว
ไตบันไดและขับรถยนตบนเสนทางที่มีลมแรง
ซึ่งสาวนใหญทําไดดีขึ้น ตามการวิเคราะหของ
โฮลลี จังโก (Holly Janco) นักวิทยาศาสตรสาขา
คอมพิวเตอรจากมหาวิทยาลัยแหงแมสซาชูเสตต
ในเมืองโลเวลล หุนยนตมีความรวดเร็วมากขึ้น
และความผิดพลาดที่เกิดขึ้น ก็แกไขไดงายกวา
โดยอาศัยการชวยเหลือจากมนุษยนอยลง
สําหรับรอบสุดทาย หุน ยนตตองแขงขัน
ภายในเวลาจํากัดโดยไมใชพลังงานเสริม และ
ในบางกรณีหามการติดตอสื่อสารกับผูควบคุม
สภาพการแขงขันเลียนแบบจากสถานการณจริง
และสภาวะการเชือ่ มตอของเหตุการณเปนเรือ่ ง
คาดเดาไมได DARPA หวังใหอุปสรรคเหลานี้
กระตุ นให ที มงานเพิ่ มศั กยภาพหุ นยนต ของ
ตัวเองเพือ่ การวางแผนและทําตามแผนอยางอิสระ
“ความสําเร็จในขัน้ ตอนนีถ้ อื เปนแตมตอสําคัญ
ในการเปนผูชนะ” กิลล แพรต กลาวทิ้งทาย
“หุน ยนตทําไดดโี ดยเฉพาะการสัมผัสความ
รูสึกและความเคลื่อนไหว” เฮนริก คริสเตนเซน
ประธานชมรมหุน ยนตแหงสถาบันเทคโนโลยีรฐั
จอรเจียในเมืองแอตแลนตากลาว ตัวอยางเชน
เซนเซอรควบคุมระยะบนตัวหุน ยนต SAFFiR วัด
แรงและตําแหนงของตัวหุนยนต (สวนหนึง่ เพือ่
ใหหุ นยนตอยูที่จุดศูนยกลางของแรงโนมถวง
โลก ปองกันไมใหตวั เองลม) กลองถายภาพและ
ซอฟแวร ทําใหมันสามารถตรวจสอบระยะหาง
จากสิง่ กีดขวางได

CHIMP หุน ยนตสรางขึน้ โดยทีมงานจาก
มหาวิทยาลัยคารเนกี เมลลอน เมืองพิตสเบิรก
รัฐเพนซิลเวเนีย เปลี่ยนจากหุนรูปถังที่เคลื่อน
ไปตามสีล่ อ หมุนมาเปนหุน สองขาไดอยางนาทึง่
แตเครือ่ งจักรกลในตัวไมดพี อทีจ่ ะไดรบั การตัดสิน
ใหเขารอบ “หุน ยนตตวั นีบ้ งั คับการทํางานยาก
ทําประโยชนตามวัตถุประสงคทตี่ งั้ ไวไดนอ ย
มาก มนุษยทําไดดีกวา” คริสเตนเซนสรุป
เครือ่ งจักรกลทีเ่ ปนหุน สวนกับมนุษย
บางทีมงานตองการแปลสิง่ หุนยนตเห็น
ใหเปนบางอยางทีม่ นุษยซงึ่ เปนผูค วบคุมหุน ยนต
สามารถเขาใจไดและตั้งใจจะทําใหดีขึ้นเรื่อยๆ
เปาหมายคือการสรางทีมมนุษยกบั หุน ยนตใหมี
ประสิทธิภาพ “ลักษณะนีจ้ ะหมือนกับมีมนุษย
2 คน คนหนึ่งควบคุมการทํางานของอีกคน”
ทอดด แดงโก (Todd Danko) หัวหนาทีมผูจ ดั งาน

DRC ที่มาจากบริษัทคูสัญญาดานการปองกัน
ประเทศ Lockheed Martin ในความเปนจริง
จากการวิเคราะหของแดงโกพบวามีหลายทีมที่
ออกแบบการทํางานกันระหวางมนุษยกบั หุน ยนต
ไดดขี ึ้นและไดเขารวมการแขงขันดวย
“ผมคิดวาสวนสําคัญของการแขงขันครั้งนี้
ก็คือการทําใหผูคนรับรูและยอมรับถึงการความ
เป นตั วเองร วมกั น ระหว างมนุ ษ ย กั บหุ นยนต ”
เจมส คัฟเนอร (James Kuffner) นักสรางหุน ยนต
ของกูเกิล้ ในเมาเทนวิวแคลิฟอรเนีย ใหความเห็น
“นัน่ หมายถึง การคิดถึงสิง่ จําเปนทีม่ นุษยตอ ง
ทําแลวใหหนุ ยนตทาํ แทนหรือบอกใหหนุ ยนต
รับรูแ ลวลงมือทํา” การแขงขันหุน ที่ DARPA จัด
ขึ้นกลางทศวรรษ 2000 เนนไปที่ยานพาหนะ
ขั บเคลื่ อนด วยตั วเองซึ่ ง เป น ต นแบบของรถ
นํารองตรวจระเบิดไมมคี นขับวิง่ ไปตามถนนใน
อิรกั และอัฟกานิสถาน รวมทัง้ เปนแรงบันดาลใจ
ใหบางบริษัท เชน กูเกิล้ สรางรถที่ขบั ดวยตัวเอง
ที่วางแผนจะนําไปใชบนถนนทั่วไปดวย
เมือ่ ไมนานมานี้ กระทรวงกลาโหมสหรัฐฯ
เนนย้ําใหมกี ารเปลีย่ นแปลงทางการทหารโดย
การเขาถึงระบบทํางานดวยตัวเองใหมากขึน้ ซึง่
ใหความสําคัญเรือ่ งการรวมมือกันระหวางมนุษย
กับเทคโนโลยี ไมเหมือนรถบรรทุกขับเคลือ่ นดวย
ตัวเองหรือโดรนไรคนขับ แตหนุ ยนตทพี่ ฒ
ั นาขึน้
จากการแขงขันของ DARPA หรือรายการอื่นที่
กระทรวงกลาโหม สหรัฐฯ ใหการสนับสนุน ตอง
มีลั กษณะเป นหุ นสวนกับมนุษยหรือเปนการ
สมรูร วมคิดกับมนุษย ไมใชเปนแคตัวแทนหรือ
ผูทํางานแทน เพื่อใหสามารถทํางานยากที่สุด
ประสบความสําเร็จดวยกัน
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