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บทคัดย่อ

	 เนื่องจากคนส่วนใหญ่ใช้เวลาส่วนมากกับการท�างานนอกบ้าน	 จึงไม่มีเวลาให้ความส�าคัญกับการดูแลความสะอาดภายในบ้าน	
บทความนี้น�าเสนอการออกแบบหุ่นยนต์ดูดฝุ่นอัตโนมัติ	โดยใช้หลักการของโครงข่ายประสาทเทียมในการแยกแยะระหว่างผนังกับวัตถุที่
ก�าหนด	 เส้นทางการเคลื่อนที่ของหุ่นยนต์ดูดฝุ่นอัตโนมัติ	 ใช้ทิศทางและระยะทางในการก�าหนดต�าแหน่งการเคลื่อนที่และบอกต�าแหน่ง
เพือ่ให้หุน่ยนต์ดดูฝุน่อตัโนมตัเิคลือ่นทีไ่ปเพือ่ดดูฝุน่	หุน่ยนต์ดดูฝุน่อตัโนมตัปิระกอบไปด้วย	1)	ชดุเซนเซอร์ท�าหน้าทีต่รวจสอบสิง่กดีขวาง
และต�าแหน่งของวัตถุ	2)	ชุดควบคุมอัตโนมัติใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์บอร์ด	(PIC18F8722)	ท�าหน้าที่ประมวลผลระบบโครงข่ายประสาท
เทียมและหาพิกัดของตัวหุ่นยนต์	3)	ชุดเอาท์พุต	ประกอบด้วยมอเตอร์ควบคุมการเคลื่อนที่และมอเตอร์ท�าความสะอาด	การท�างานของ
มอเตอร์ถูกควบคุมด้วยการควบคุมความกว้างพัลส์	(Pulse	Wide	Modulate,	PWM)	4)	แหล่งจ่ายพลังงงานใช้แรงดันขนาด	12	โวลต์	ด้วย
การใช้ประโยชน์จากวิธีที่น�าเสนอมีค่าความผิดพลาด	7.77	%

Abstract

	 Since	most	people	spend	a	lot	of	time	working	outside	their	homes.	There	is	little	time	available	to	take	care	and	
clean	their	houses.	This	paper,	we	present	the	designing	of	Automatic	Vacuum	Robot	using	the	principle	of	Neural	Network	
to	distinguish/separate	between	floor	and	a	specified	object.	This	method	is	used	to	control	the	direction	and	the	movement	
of	the	robot.	The	Automatic	Vacuum	Robot	is	composed	of	4	parts.	The	first	is	a	sensor	circuit	which	is	used	to	analyze	any	
obstruction.	The	second	is	an	automatic	controller	circuit	(Micro	Controller	Board	PIC,	18F8722)	which	is	used	to	evaluate	
the	Neural	Network	and	location	of	the	robot.	The	third	is	an	output	circuit	which	has	a	motor	controller	and	is	used	to	
control	the	robot’s	movement	and	its	cleaning.	The	motor	is	controlled	by	Pulse	Wide	Modulation	(PWM).	The	forth	is	the	
power	supply	is	12	Volts.	By	applying	the	proposed	method,	the	performance	of	the	method	is	evaluated	as	7.77	%	of	error	
value.

บทน�ำ (Introduction)

	 ในปัจจุบันเทคโนโลยีต่างๆ	 ได้เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจ�าวันของมนุษย์	 ได้มีการน�าระบบควบคุมอัตโนมัติมาใช้ในสิ่งอ�านวย
ความสะดวกต่างๆ	อย่างแพร่หลาย	เนื่องจากคนส่วนใหญ่ใช้เวลาส่วนมากกับการท�างานนอกบ้าน	จึงไม่มีเวลามากนักในการดูแลความ
สะอาดภายในบ้าน	 จากปัญหานี้ผู้วิจัยจึงได้น�าเสนอหุ่นยนต์ดูดฝุ่นอัตโนมัติ	 เพื่ออ�านวยความสะดวกให้แก่บุคคลที่ไม่มีเวลาว่างในการ
ท�าความสะอาดบ้าน	

ขั้นตอนของปัญหำ (Problem Statement)

	 การเคลื่อนที่ของหุ่นยนต์ดูดฝุ่นอัตโนมัติใช้ทิศทางและระยะทางในการก�าหนดต�าแหน่งการเคลื่อนที่	และบอกต�าแหน่งเพื่อให้หุ่น
ยนต์ดูดฝุ่นอัตโนมัติเคลื่อนที่ไปเพื่อดูดฝุ่น	 ในขณะเวลาเดียวกัน	 หุ่นยนต์ดูดฝุ่นอัตโนมัติจะต้องรู้จักวัตถุและหลบหลีกวัตถุที่ขวางอยู่ใน
เส้นทาง	ซึง่เงือ่นไขดงักล่าวนีจ้ะถกูก�าหนดเป็นปัญหาหลกัของบทความนี	้ในการทดลองนีไ้ด้ตัง้เป้าหมายเพือ่แยกวตัถทุัง้หมด	4	ชนดิด้วย
กัน	คือ	ฝาผนัง	ขาโต๊ะ	วัตถุทรงสี่เหลี่ยม	และปลั๊กไฟ	โดยตั้งเป้าหมายของวัตถุต่างๆ	ตามตารางที่	1

หุ่นยนต์ดูดฝุ่นอัตโนมัติ
Automatic Vacuum Robot
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ตารางที่	1	แสดงค่าเป้าหมายที่ก�าหนดให้วัตถุชนิดต่างๆ

	 วัตถุ	 เป้าหมาย	(Target)
 
	 ฝาผนัง	 1
	 ขาโต๊ะ	 2
	 วัตถุทรงสี่เหลี่ยม	 3
	 ปลั๊กไฟ	 4

โครงสร้ำงของหุ ่นยนต์ดูดฝุ ่นอัตโนมัติ (Diagram of 

Automatic Vacuum Robot)

	 โครงสร้างของหุ่นยนต์ดูดฝุ่นอัตโนมัติ	 ประกอบด้วยส่วน
หลักๆ	พื้นฐาน	3	ส่วน	คือ	อินพุต	หน่วยประมวลผล	และเอาท์พุต	
ดังแสดงในภาพที่	1

			อินพุต	 										หน่วยประมวลผล	 				เอาท์พุต
			(Input)																	(CPU)	 													(Output)

ภาพที่	1	บล็อกไดอะแกรมแสดงโครงสร้างพื้นฐาน

	 ระบบควบคุมการท�างานของหุ ่นยนต์ดูดฝุ ่นอัตโนมัติ
ประกอบด้วย	2	หน่วยคือ	หน่วยประมวลผล	1	และหน่วยประมวล
ผล	2	โดยมีบล็อกไดอะแกรมระบบควบคุมดังแสดงในภาพที่	2
	 หน่วยประมวลผล	1	ท�าหน้าทีร่บัสญัญาณเข้าจาก	เซนเซอร์
ตรวจจับวัตถุ	 เซนเซอร์ตรวจสอบการหมุนของล้อและเข็มทิศ
ดิจิตอล	 ใช้เพื่อค้นหาทิศทางและท�าหน้าที่ในการค�านวณทาง
คณิตศาสตร์
	 หน่วยประมวลผล	2	ท�าหน้าทีร่บัสญัญาณเข้าจาก	เซนเซอร์
ตรวจสอบการหมุนของล้อ	 เข็มทิศดิจิตอล	 ใช้เพื่อค้นหาทิศทาง	
ควบคุมมอเตอร์ขับเคลื่อนของหุ่นยนต์	 และจอแสดงผล	 แสดง
สถานภาพการท�างานต่างๆ	ของหุ่นยนต์
 ชดุอนิพตุ	ประกอบด้วย	เซนเซอร์	ใช้ส�าหรบัตรวจจบัวตัถุ	
และน�าค่าทีไ่ด้น�าไปประมวลผลในโครงข่ายประสาทเทยีม	เพือ่แบ่ง
แยกวัตถุชนิดต่างๆ
	 •	เซนเซอร์ตรวจสอบการหมนุของล้อ	ใช้หาระยะทางทีหุ่น่
ยนต์ได้เคลื่อนที่ไป
	 •	เขม็ทศิดจิติอล	ใช้เพือ่ค้นหาทศิทางการเดนิของหุน่ยนต์
 ชุดประมวลผล	ประกอบด้วย
	 •	หน่วยประมวลผลตัวที่	1	 ท�าหน้าที่ในการค�านวณทาง
คณิตศาสตร์

	 •	หน่วยประมวลผลตวัที	่2	ท�าหน้าทีใ่นการควบคมุทศิทาง
การเดินของหุ่นยนต์
 ชุดเอำท์พุต	ประกอบด้วย
	 •	จอแสดงผล	 แสดงสถานภาพการท�างานต่างๆของหุ่น
ยนต์
	 •	มอเตอร์ดูด	ใช้ในการดูดฝุ่น
	 •	มอเตอร์ขับเคลื่อน	ใช้ในการขับเคลื่อนของหุ่นยนต์

	 เซนเซอร์	 หน่วยประมวลผล

	 (Sensor)	 (CPU	1)

	 เซนเซอร์ตรวจ

	 สอบการหมุน	 หน่วยประมวลผล	2	 มอเตอร์ดูด

	 ของล้อ	 (CPU	1)	 (Clean	Motor)

	 เข็มทิศดิจิตอล	 	 มอเตอร์ขับเคลื่อน

	 	 	 (Drive	Motor)

	 	 	 จอแสดงผล

	 	 	 (LCD)	

ภาพที่	2	บล็อกไดอะแกรมระบบควบคุม

หลักกำรท�ำงำน

	 จากภาพที่	3	 เมื่อรับค่าอินพุตจากเซนเซอร์	 จากนั้นจึง
ประมวลผลในโครงข่ายประสาทเทียม	เพื่อหาว่าค่าอินพุตที่รับเข้า
มานั้นเป็นวัตถุชนิดใด	 การทดลองนี้ใช้เซนเซอร์เพื่อรับค่าอินพุต
เข้ามาประมวลทั้งหมด	9	ตัว	ซึ่งจะติดตั้งในลักษณะดังภาพที่	4	
และมีภาพจ�าลองวัตถุทั้งหมด	4	ชนิดด้วยกัน	คือ	ฝาผนัง	ขาโต๊ะ	
วัตถุทรงสี่เหลี่ยม	และปลั๊กไฟ	ดังภาพที่	5

     

ภาพที่	3	บล็อกไดอะแกรมแสดงการท�างาน
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ภาพที่	4	ต�าแหน่งการติดตั้งเซนเซอร์

ภาพที่	5	ภาพจ�าลองลักษณะของวัตถุต่างๆ

วิธีกำรสร้ำงหุ่นยนต์ดูดฝุ่นอัตโนมัติ แบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ

	 ส ่วนที่ 	 1	 โครงสร ้างของหุ ่นยนต ์ดูดฝุ ่นอัตโนมัติ	
(Mechanical	Structure)
	 การสร้างหุ่นยนต์ดูดฝุ่นอัตโนมัติ	 ในบทความวิชาการนี้
สร้างตามแบบโครงสร้างดงัแสดงในภาพที	่6	โครงสร้างของหุน่ยนต์
ดดูฝุน่อตัโนมตั	ิถกูออกแบบให้ค�านงึถงึการรองรบัอปุกรณ์และส่วน
ประกอบต่างๆ	ของหุ่นยนต์	เช่น	บอร์ดระบบควบคุม	แบตเตอรี่	
มอเตอร์	 เป็นต้น	เพื่อให้หุ่นยนต์มีความสมดุล	และเคลื่อนที่ได้ดี	
โครงสร้างของหุ่นยนต์ประกอบจากวัสดุดังนี้			
	 •	วัสดุด้านข้างทั้ง	4	ด้าน	ท�าจากแผ่นอะคริลิก	(Acrylic	
Sheet)	 ชนิดใสประกอบด้วยอลูมิเนียมฉาก	 โดยที่ด้านหน้าและ
ด้านหลังกว้าง	20	เซนติเมตร	ยาว	26	เซนติเมตร	ด้านข้างทั้ง	2	
ด้าน	กว้าง	35	เซนติเมตร	ยาว	26	เซนติเมตร
	 •	 วัสดุด้านล่างใช้เหล็ก	 กว้าง	20	 เซนติเมตร	 ยาว	26	
เซนติเมตร	เพื่อให้รองรับน�้าหนักที่จะกดทับ	
	 •	วัสดุด้านหน้าของตัวหุ่นยนต์	คือ	แผงวงจรเซนเซอร์ท�า
จากแผ่นอะคริลิกใส	กว้าง	19	เซนติเมตร	ยาว	25	เซนติเมตร		
	 •	วัสดุด้านบนเป็นแผ่นอะคริลิกใส	กว้าง	26	เซนติเมตร		
ยาว	30	เซนติเมตร	ท�าขึ้นเพื่อรองรับบอร์ดควบคุมทุกๆ	บอร์ด

ภาพที่	6	แสดงแบบโครงสร้างของหุ่นยนต์ดูดฝุ่นอัตโนมัติ

	 เมื่อมองจากทางด้านข้างของหุ่นยนต์	 โครงสร้างของหุ่น
ยนต์ประกอบด้วย
	 •	ล้อ	Dolly	เป็นล้อที่ใช้ในการเคลื่อนที่อิสระ	ซึ่งติดตั้งอยู่
ทางด้านหน้าของหุ่นยนต์
	 •	 แบตเตอรี่	 ใช้เพื่อเป็นแรงดันไฟจ่ายให้กับมอเตอร์ดูด	
มอเตอร์ขับเคลื่อน	 และวงจรควบคุมต่างๆ	 ซึ่งติดตั้งด้านในของ
ตัวหุ่นยนต์
	 •	มอเตอร์ดูด	ใช้ในการดูดฝุ่น	ติดตั้งอยู่ตรงกลางด้านใน
ของตัวหุ่นยนต์
	 •	เซนเซอร์ตรวจสอบการหมนุของล้อ	ใช้ในการตรวจสอบ
ระยะทางการเคลื่อนที่ของหุ่นยนต์ติดตั้งอยู่ตรงกลางด้านในของ
ตัวหุ่นยนต์
	 •	ล้อใช้ในการขบัเคลือ่นตวัหุน่ยนต์	ตดิตัง้อยูท่างด้านข้าง
ของตัวหุ่นยนต์

	 ส่วนที่	2	วงจรควบคุม	(Circuit	Control)
	 วงจรควบคมุและบอร์ดประมวลผลการท�างานของหุน่ยนต์	
ประกอบด้วย	4	บอร์ดดังนี้
	 •	บอร์ดวงจรขยายสัญญาณ	(R-OPAMP	Board)	
	 •	บอร์ดรีเลย์	(Relay	Board)
	 •	บอร์ดจอแสดงผล	(LCD	Board)
	 •	บอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์	PIC18F8722	(Microcontroller	
Board	PIC18F8722)
	 •	 บอร์ดการควบคุมความกว้างพัลส์	 (Pulse	Wide	
Modulation,	PWM	Board)

	 หุ่นยนต์ดูดฝุ่นอัตโนมัติต้นแบบนี้มีโครงสร้างและส่วน
ประกอบของบลอ็กไดอะแกรมระบบควบคมุดงัทีก่ล่าวมาแล้วและ
มีภาพโครงสร้างของหุ่นยนต์ดูดฝุ่นอัตโนมัติ	ดังแสดงในภาพที่	7
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ภาพที่	7	แสดงภาพโครงสร้างของหุ่นยนต์ดูดฝุ่นอัตโนมัติ

โครงข่ำยประสำทเทียม (Neural Network)

	 โครงข่ายประสาทเทียม	 หรือที่เรียกสั้นๆ	 ว่า	 “โครงข่ายงานประสาท”	(Neural	Network	 หรือ	Neural	Net)	 คือ	 โมเดลทาง
คณิตศาสตร์	ส�าหรับประมวลผลสารสนเทศจ�าลองการท�างานของเครือข่ายประสาทในสมองมนุษย์	ด้วยวัตถุประสงค์ที่จะสร้างเครื่องมือ
ซึ่งมีความสามารถในการเรียนรู้การจดจ�าแบบรูป	(Pattern	Recognition)	และการอุปมานความรู้	(Knowledge	Deduction)	เช่นเดียว
กับความสามารถที่มีในสมองมนุษย	์ แนวคิดเริ่มต้นของเทคนิคนี้ได้มาจากการศึกษาข่ายงานไฟฟ้าชีวภาพ	(Bioelectric	Network)	 ใน
สมอง	ซึ่งประกอบด้วยเซลล์ประสาทหรือ	“นิวรอน”	(Neurons)	และจุดประสานประสาท	(Synapses)	แต่ละเซลล์ประสาทประกอบด้วย
ปลายในการรับกระแสประสาท	เรียกว่า	“เดนไดรท์”	(Dendrite)	ซึ่งเป็นอินพุต	และปลายในการส่งกระแสประสาท	เรียกว่า	“แอคซอน”	
(Axon)	ซึ่งเป็นเหมือนเอาท์พุตของเซลล์	เซลล์เหล่านี้ท�างานด้วยปฏิกิริยาไฟฟ้าเคมี	เมื่อมีการกระตุ้นด้วยสิ่งเร้าภายนอกหรือกระตุ้นด้วย
เซลล์ด้วยกนั	กระแสประสาทจะวิง่ผ่านเดนไดรท์เข้าสูน่วิเคลยีสซึง่จะเป็นตวัตดัสนิว่าต้องกระตุน้เซลล์อืน่ๆ	ต่อหรอืไม่	ถ้ากระแสประสาท
แรงพอ	 นิวเคลียสก็จะกระตุ้นเซลล์อื่นๆ	 ต่อไปผ่านทางแอคซอนของมัน	 ดังในภาพที่	8	 โมเดลนี้ข่ายงานประสาทเกิดจากการเชื่อมต่อ
ระหว่างเซลล์ประสาทจนเป็นเครือข่ายที่ท�างานร่วมกัน	

      

ภาพที่	8	โมเดลของประสาทในสมองมนุษย์

	 อัลกอริทึมของโครงข่ายประสาทเทียมมีหลากหลายรูปแบบ	แต่ในบทความวิชาการนี้ได้เลือกวิธี	Radial	Basis	Function	(RBF)	มา
ใช้ในการประมวลผลเพื่อแยกวัตถุต่างๆ	 เพราะอัลกอริทึมของ	RBF	 จะให้ค่าความถูกต้องในการแยกวัตถุได้ดีกว่าอัลกอริทึมที่สร้างจาก
สมการเส้นตรง	(Linear	Function)	โครงข่ายประสาทเทียมอัลกอริทึมวิธี	RBF	มีโครงข่ายดังแสดงในภาพที่	9

ก.	ภาพด้านบน	(Top	View)

ค.	ภาพด้านข้าง	(Side	View)

ข.	ภาพด้านหน้า	(Front	View)

ง.	ภาพสามมิติ	(3-Dimension	View)
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	 Radial	basis	Function	Network	ประกอบด้วย	3	Layer	คือ
	 1.	Input	Layer	ส่งค่าอินพุตเข้ามาเพื่อประมวลผล
	 2.	Hidden	Layer	ใช้การแปลงแบบไม่เป็นเชิงเส้นจากอินพุต	ไปสู่	Space	ที่มีหลายมิติ
	 3.	Output	Layer	มีลักษณะเป็นแบบเชิงเส้นท�าให้ใช้เวลาในการฝึก	(Train)	สั้น

	 ฟังก์ชัน่ทีใ่ช้ในการแปลง	(Transform)	เป็นฟังก์ชัน่ทีว่ดัระยะห่างจากจดุศนูย์กลางของข้อมลู	(ค่าเฉลีย่)	เช่น	Gaussian	ดงัสมการที	่1	

ภาพที่	9	โครงข่ายประสาทเทียมแบบ	Radial	Basis	Function

กำรทดลองและผลกำรทดลอง (Experimental and Result)

	 ในการทดลองนีไ้ด้ตัง้เป้าหมายเพือ่แยกวตัถทุัง้หมด	4	ชนดิด้วยกนั	คอื	ฝาผนงั	
ขาโต๊ะ	 วัตถุทรงสี่เหลี่ยม	 และปลั๊กไฟการทดสอบการดูดฝุ่นของหุ่นยนต์ขณะไม่มีสิ่ง
กีดขวาง	โดยก�าหนดพื้นที่และทิศทางการเดินของหุ่นยนต์	ดังแสดงในภาพที่	10

ภาพที่	10	พื้นที่และทิศทางการเดินของหุ่นยนต์
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ก�าหนดพื้นที่ให้หุ่นยนต์วิ่ง	 ขนาดกว้าง	300	x	300	 เซนติเมตร	
(90,000	 ตารางเซนติเมตร)	 โดยแบ่งเป็นช่องๆ	 ละ	20	x	20	
เซนตเิมตร	(400	ตารางเซนตเิมตร)	ซึง่จะได้ทัง้หมด	159	ช่อง	จาก
นัน้ท�าการทดสอบโดยปล่อยให้หุน่ยนต์วิง่	และท�าความสะอาดพืน้ที่
ที่ก�าหนด	ซึ่งได้ผลการทดสอบดังนี้
	 •	พื้นที่ที่หุ่นยนต์วิ่งได้มีขนาด	63,600		ตารางเซนติเมตร
	 •	 พื้นที่ที่มีการท�าความสะอาดหรือพื้นที่ที่หุ่นยนต์ดูดได้
จริงมีขนาด		34,980	ตารางเซนติเมตร
	 ดังนั้น	 พื้นที่ที่มีการท�าความสะอาดคิดเป็นร้อยละ	38.86	
ของพื้นที่ที่ก�าหนดหรือคิดเป็นร้อยละ	55	 ของพื้นที่ที่หุ่นยนต์วิ่ง	
การทดลองท�าโดยการสุ่มค่าอินพุตให้แก่ระบบ	 จากนั้นระบบ
ท�าการประมวลผลเพื่อหาค่าเอาท์พุต	ซึ่งได้ค่าดังตารางที่	2
 วิธีกำรทดลอง

	 การทดลองท�าโดยทดสอบการเคลื่อนที่และดูดฝุ่น	 โดย

การน�าหุ่นยนต์ไปทดลองดูดฝุ่นตามพื้นที่และทิศทางการเดินดัง
ภาพที่	10	ขณะมีสิ่งกีดขวาง	4	ชนิดด้วยกัน	คือ	ฝาผนัง	ขาโต๊ะ	
วัตถุทรงสี่เหลี่ยม	 และปลั๊กไฟ	 และก�าหนดค่าเป้าหมายของสิ่ง
กีดขวาง	4	 ชนิด	 ผลการทดสอบเมื่อพบสิ่งกีดขวางทั้ง	4	 ชนิด	
ก�าหนดอนิพตุทีท่�าการทดสอบ	(ล�าดบับติอนิพตุ)	ไว้จ�านวน	9	กรณี	
ตัวอย่างเช่น	การทดสอบกรณีที่	1	คือปลั๊กไฟ	
	 ค่าล�าดับอินพุตคือ	“0	1	1	1	1	1	1	1	1”	(ค่าล�าดับอินพุต
คือค่าอินพุตที่หุ่นยนต์ได้รับจากเซนเซอร์ทั้ง	9	ตัว)
	 ค่าเป้าหมาย	(Target	Value)	คือ	4.00	(ค่าเป้าหมายคือ
ค่าเอาท์พุตจริง)
	 ค่าเอาท์พตุ	(Output	Value)	คอื	4.00	(ค่าเอาท์พตุคอืค่าที่
ได้จากการทดลอง)	
	 ดังนั้น	 ค่าความคลาดเคลื่อนระหว่างค่าเป้าหมายและค่า
เอาท์พุตคิดเป็นร้อยละ	0.00	เป็นต้น	

ตารางที่	2	ค่าเอาท์พุตที่ได้จากการทดสอบหุ่นยนต์เมื่อสุ่มค่าอินพุตทั้ง	9	กรณี

	 กรณีที่	 ล�าดับบิตอินพุต	 เอาท์พุต	 เป้าหมาย	 วัตถุ	 ความคลาดเคลื่อน	
	 	 (Input	bit	order)	 (Output)	 (Target)	 (Object)	 (%Error)

  1 2 3 4 5 6 7 8 9

	 1	 0	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 4.00	 4.00	 ปลั๊กไฟ	 0

	 2	 0	 1	 1	 1	 1	 0	 1	 1	 1	 3.35	 3.00	 ทรงสี่เหลี่ยม	 11.87

	 3	 0	 1	 0	 0	 0	 0	 1	 0	 1	 2.94	 3.00	 ทรงสี่เหลี่ยม	 1.90

	 4	 0	 1	 0	 0	 0	 0	 1	 0	 1	 2.73	 3.00	 ทรงสี่เหลี่ยม	 9.10

	 5	 1	 1	 0	 0	 1	 0	 1	 0	 0	 2.57	 3.00	 ทรงสี่เหลี่ยม	 14.43

	 6	 0	 0	 0	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 4.00	 4.00	 ปลั๊กไฟ	 0

	 7	 1	 1	 0	 1	 1	 0	 1	 1	 0	 2.00	 2.00	 ขาโต๊ะ	 0	

	 8	 0	 1	 1	 0	 1	 1	 0	 1	 0	 2.39	 2.00	 ขาโต๊ะ	 19.68

	 9	 0	 1	 0	 0	 1	 0	 1	 1	 0	 2.61	 3.00	 ทรงสี่เหลี่ยม	 12.90

สรุปผล (Conclusion)

	 บทความนี้น�าเสนอการออกแบบหุ่นยนต์ดูดฝุ่นอัตโนมัติ	 โดยใช้หลักการของโครงข่ายประสาทเทียมในการแยกแยะระหว่างผนัง
กับวัตถุที่ก�าหนด	เส้นทางการเคลื่อนที่ของหุ่นยนต์ดูดฝุ่นอัตโนมัติใช้ทิศทางและระยะทางในการก�าหนดต�าแหน่งการเคลื่อนที่	และบอก
ต�าแหน่งเพือ่ให้หุน่ยนต์ดดูฝุน่อตัโนมตัเิคลือ่นทีไ่ปเพือ่ดดูฝุน่บรเิวณทีห่มาย	ด้วยการใช้ประโยชน์จากวธิทีีน่�าเสนอมค่ีาความผดิพลาดเฉลีย่
คิดเป็นร้อยละ	7.77
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