
 

 

จัดโดย 

   ศูนยเทคโนโลยีโลหะและวัสดุแหงชาติ (MTEC)  

   สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (NSTDA)  
รวมกับ  

   สํานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  

   ในโครงการพัฒนาและถายทอดเทคโนโลยีดวยกระบวนการวิศวกรรมเพ่ือการสรางสรรคคุณคา 

   และ สมาคมเครื่องจักรกลไทย (TMA) 

 

การบรรยายหัวขอ 
 

เทคโนโลยีหุนยนต 2 ขา  
Bipedal Robot: Modeling & Simulation 

 

วันท่ี  20 พฤศจิกายน 2558 

เวลา   13.30 - 16.45 น.  

สถานท่ี   หองประชุม MR203 ศูนยนิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา  

(ภายในงาน METALEX 2015) 

 

หลักการและเหตุผล  

การเดินของมนุษยบนพื้นผิวแบบตางๆ น้ัน ดูเหมือนจะเปนสิ่งที่งายและไมมีความยากลําบาก

ใดๆ หากแตในความเปนจริง การเดินและการทรงตัว เปนปรากฎการณที่มีความสลับซับซอน การ

ออกแบบการเดินบน 2 ขาใชหลักการไมเชิงเสน (Nonlinear) บนระบบที่เปน Multi-variable 

Dynamics และตองมีการจํากัดแรงถูกกระทําจากพื้น (Limited Foot-Ground Interaction). การเดิน

โดยธรรมชาติ เปนระบบที่ไมเสถียรและประกอบไปดวย Discrete Events เชน การที่เทากระแทกลงกับ

พื้นทุกครั้งที่มีการกาว ดังน้ัน ในการที่วิศวกรจะพยายามเลียนแบบการเดินอยางธรรมชาติของมนุษยน้ัน 

จําเปนที่จะตองหาระบบการขับเคลื่อนที่ทําใหเดินอยางเปนธรรมชาติที่สุด และศูนยเสียพลังงานนอย

ที่สุด 

 

วัตถุประสงค 

 สืบเน่ืองจากที่สํานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และศูนยเทคโนโลยีโลหะ

และวัสดุแหงชาติ รวมดําเนินโครงการพัฒนาสรางเครื่องจกัรดวยวิศวกรรมเพื่อการสรางสรรคคุณคา การ

พัฒนาองคความรูดานระบบอัตโนมัติและหุนยนตสําหรับงานดานตาง ๆ ที่รุดหนาและพบวาหนวยงาน



 

 

หรือสถาบันภายในประเทศมีศักยภาพในการพัฒนาไดทัดเทียมกับในระดับนานาชาติ ถือเปนแนวทางที่

โครงการรวมผลักดันและสนับสนุน ดังที่ไดดําเนินการแลวในวาระตาง ๆ มาอยางสม่ําเสมอ เชนเดียวกัน

กับที่โครงการฯ ไดมีสวนสนับสนุนในโครงการพัฒนาสรางหุนยนตดูแลผูสูงอายุ รุน ดินสอ 4.0 โดย

นักวิจัยจากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง และ บริษัท ซีที เอเชีย โรโบติกส 

จํากดั อยูในปจจุบัน และเพื่อเปนการถายทอดองคความรูทางเทคโนโลยีใหแกผูสนใจ และเพื่อสงเสริม

แนวคิดการพัฒนาสรางกลไกการใชงานแบบอัตโนมัติและหุนยนตใหแพรหลายไดดวยฝมือคนไทย นัก

ประดิษฐและนักวิชาการภายในประเทศ 

 

วิทยากร   

 

    

ดร. รัชน ีกุลยานนท   

อาจารยประจําคณะวิศวกรรมศาสตร 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 

 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา/สถานศึกษา 

 B. S. (Electrical and Computer Systems Engineering), Reusselaer Polytechnic Institute, 

USA, 2544 

 M. S. (Electrical and Computer Engineering), Georgia Institute of Technology, USA, 2548 

 Ph. D. (Electrical and Computer Engineering), Georgia Institute of Technology, USA, 2555 

ความเชีย่วชาญ 

 Adaptive Control 

 

กลุมเปาหมาย 

วิศวกรและผูสนใจในงานพัฒนาและออกแบบหุนยนต เน่ืองจากการบรรยายเนนการนําเสนอ

ขอมูลเชิงเทคนิค เปนหลัก เพื่อเกิดประโยชนในการนําไปประยุกตใช ผูเขาฟงจึงควรมีความรูพื้นฐานใน

ดานการออกแบบและควบคุมกลไก เชน คิเนติกส ระบบไดนามิค และการออกแบบชุดควบคุม เปนตน    

 

คาลงทะเบียน 

พิเศษ!! ไมเสียคาใชจายใดๆท้ังส้ิน  

รับสมัครเพียง 60 ทาน เทานั้น 
 

 



 

 

กําหนดการ 

13:00-13:30 น.   ลงทะเบียน 

13:30-13:40 น. นําเสนอวัตถุประสงคของการบรรยาย และกิจกรรมของโครงการ

วิศวกรรมเพื่อการสรางสรรคคุณคา กลาวเปดโดย  

ผูอํานวยการสํานักสงเสริมและถายทอดเทคโนโลยี  

สํานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี   

13:40-14:30 น.  การบรรยาย โดย ดร. รัชนี กลุยานนท   

14:30-14:45 น.  พักรับประทานอาหารวาง 

14:45-16:45 น.  การบรรยาย (ตอ) และตอบขอซักถาม 

16:45 น.  จบการบรรยาย  

 

การออกแบบและควบคุมหุนยนต 2 ขา มีความนาทาทายในหลาย ๆ ดาน การบรรยายในครั้งน้ี 

จะกลาวถึงทฤษฎีเบื้องตนในการออกแบบ สรางโมเดล และการออกแบบการเดิน ของหุนยนต 2 ขา 

เพื่อใหมีความเปนธรรมชาติและใชพลังงานใหนอยที่สุด การบรรยายจะแบงไดเปน 3 สวน ตามหัวขอ

ตอไปน้ี 

1: ประวัติและงานวิจัยดานหุนยนต 2 ขา (Background & Motivation) (15 min)  

1.1. Brief history of bipedal robot – ประวัติงานวิจัยดานหุนยนต 2 ขา ทําไมตองเปน 

2 ขา รวมถึงความทาทายในการออกแบบและสรางหุนยนต 2 ขา 

1.2. Current research in bipedal locomotion – กลุมงานวิจัยหุนยนต 2 ขา กลุม

แนวทางวิจัยเกี่ยวกบัหุนยนต 2 ขาในปจจบุัน พรอมทัง้ ขอดี-ขอเสีย ของแนวทางการ

วิจัยของแตละกลุม 

2: การออกแบบโมเดลของหุนยนต 2 ขา (Modeling of bipedal robot) (80 min) เปนการ

สาธิตการออกแบบโมเดลหุนยนต 2 ขาข้ันพื้นฐาน ซึ่งจะใชหลักการของ Inverted Pendulum 

ในการสราง อีกทั้งใชหลักการ Zero Dynamics ในการออกแบบเสนทางการเดิน  

2.1. Inverted pendulum problem (35 min) 

2.2. Zero dynamics of bipedal robot (45 min) 

3: การออกแบบการเดินและการสรางแบบจําลอง (Walking Gait Design and Simulation) 

(60 min) ทฤษฎีการออกแบบการเดินใหมีความเปนธรรมชาติมากที่สุด และใชพลังงานนอย

ที่สุด จากน้ันจะนําผลที่ไดไปจําลองในระบบคอมพิวเตอรเพือ่แสดงผลตอไป 

3.1.   Walking gaits design approaches (45 min) 

3.2. Simulation (15 min) 
  

 



 

 

การลงทะเบียน 

ลงทะเบียนออนไลนที ่ 
https://www.mtec.or.th/index.php/2013-05-29-09-04-36/2014-07-21-02-42-47/6823-2015-10-13-08-25-55 

โดยเลือก Register มุมขวา ก็ใส User Name และ Password และทําตามข้ันตอนใน website 

-  สําหรับผูลงทะเบียนท่ียังไมมี Username และ Password ตองทาํการลงทะเบียนของ Username และ Password กอนที่ Link: 

https://www2.mtec.or.th/eventnstda/user/regisnow.aspx?EventID=S15071 
เมนู Login   และดูชอง New Registration และกรอก First name / Last name / E-mail Address แลวทําการ submit ใหกรอกขอมูล

สวนตัวและทําการเลือก Next หลังจากน้ันจะมีอีเมลแจงกลับไปหาทาน    

 

หมายเหตุ  

 ผูจัดขอสงวนสิทธ์ิใหผูท่ีสํารองท่ีน่ังมา ไดรับสิทธ์ิเขารวมกอนเทาน้ัน และไมรับลงทะเบยีนหนางาน 

 กรณีการยกเลิกสํารองที่น่ัง เม่ือทานสาํรองท่ีน่ังแตไมสามารถเขารวมอบรมได กรุณาแจงยกเลิกมายงั

ผูจัดทาง email: akrapols@mtec.or.th กอนการอบรมอยางนอย 5 วันทําการ เพ่ือเปดโอกาสให

ผูสนใจทานอ่ืนไดเขารับการอบรม มิฉะน้ันอาจจะเรียกเก็บคาเตรียมการสํารองท่ีน่ังจากทาน 500 บาท  

 กรณีการยกเลิกหลักสูตร ผูจัดงานฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลกิการจัดหลักสตูร โดยจะติดตอแจงให

ผูสมัครอบรมทราบ (ภายใน 1 สปัดาหกอนการอบรม) 
 

สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมไดท่ี 

งานพัฒนากําลังคนดานวัสดุศาสตร (คุณอัครพล สรอยสงัวาลย) 

ศูนยเทคโนโลยีโลหะและวัสดุแหงชาติ 

โทรศัพท  0 2564 6500 ตอ 4677 - 79 โทรสาร 0 2564 6505  

E-mail : akrapols@mtec.or.th 

 

แผนท่ีการเดินทาง   

 

 


