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บทคัดย่อ— หุ่นยนต์ช่วยเดนิอัตโนมัต ิ (Lower-Limb Exoskeleton) โดยทั่วไปจะ
ถูกตดิตัง้ไว้กับขาของผู้ใช้เพื่อจุดมุ่งหมาย 2 ประการคือ 1) การเพิ่มศักยภาพ
ด้านการเดนิเพื่อลดภาระงานในด้านการเดนิทางระยะไกล และการรับน า้หนัก
ระหว่างการเคล่ือนท่ีซ่ึงโดยมากถูกน าไปใช้ในด้านการทหาร และ 2) การบ าบัด
ส าหรับผู้ป่วยท่ีมีปัญหาด้านการเดนิ บทความฉบับนีน้ าเสนอหุ่นยนต์ช่วยเดนิ
อัตโนมัต ิBART LAB LL-EXO1 ท่ีมีระบบทางกลแบบใหม่เพื่อการบ าบัดผู้ป่วย
ท่ีมีอาการบาดเจ็บที่ไขสันหลังในระดับต ่ากว่า L3 ลงมา ท าผู้ป่วยให้ไม่สามารถ
ควบคุมการเคล่ือนไหวของข้อต่อหัวเข่าและข้อเท้าได้ BART LAB LL-EXO1 
ประกอบด้วยข้อต่อองศาอสิระจ านวน 9 องศาอสิระ ซึ่งเป็นข้อต่อท่ีใช้ส าหรับ
การเดนิ 6 ข้อต่อ และท าหน้าท่ีรักษาสมดุลขณะเดนิ 3 ข้อต่อ เพื่อรองรับ
รูปแบบการเดนิของคนปกต ิ และระบบทางกลแบบใหม่ท่ีตดิตัง้ไว้ท่ีข้อต่อหัว
เข่าและข้อเท้า ท าหน้าท่ีเสริมการท างานของข้อต่อหัวเข่าและข้อเท้าระหว่าง
เดนิ โดยระบบทางกลแบบใหม่นีจ้ะท าหน้าท่ีสะสมและปลดปล่อยพลังงานใน
ช่วงเวลาท่ีหุ่นยนต์ต้องการใช้พลังงานในการขับเคล่ือนสูงท่ีสุด ซึ่งเป็นผลท า
ให้ภาระงานสูงสุดท่ีมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงต้องแบกรับลดลง 

ค ำส ำคัญ— หุ่นยนต์ช่วยเดนิอัตโนมัติ (Exoskeleton)  การกายภาพบ าบัด 
(Rehabilitation)   

I. บทน ำ 
หุน่ยนต์ชว่ยเดินอตัโนมตัิ (Lower-Limb Exoskeleton) โดยทัว่ไปแล้วจะถกู

ติดตัง้ไว้กบัขำของผู้ ใช้เพ่ือชว่ยเสริมสมรรถภำพของข้อตอ่สะโพก หวัเข่ำ และ
ข้อเท้ำ และชว่ยรองรับน ำ้หนกัของร่ำงกำยและสิ่งของที่ต้องกำรยกแทนขำของ
ผู้ ใช้ระหวำ่งกำรเคลื่อนที่ โดยมีจดุมุง่หมำยหลกั 2 ประกำร คือ 1) กำรเพิ่ม
ศกัยภำพในกำรเดินทำงระยะไกลด้วยกำรลดภำระงำนของขำ และกำรรองรับ
น ำ้หนกัระหวำ่งกำรเคลื่อนที่ ซึง่มกัถกูน ำไปใช้ในด้ำนกำรทหำร และ 2) กำร
บ ำบดัส ำหรับผู้ ป่วยที่มีปัญหำเร่ืองกำรเดิน 

ก. ทีม่าและความส าคญั 
 ในปัจจบุนัผู้ ป่วยที่ไมส่ำมำรถเดินได้มีจ ำนวนเพ่ิมมำกขึน้ โดยเฉพำะผู้ ป่วยที่
ไมส่ำมำรถเดินได้เน่ืองจำกอำกำรบำดเจ็บที่ไขสนัหลงั ผลจำกกำรส ำรวจโดย
กรมสถิติแหง่ชำติพบวำ่ในปี พ.ศ. 2550 ประเทศไทยมีผู้พิกำรประมำณ 1.87 
ล้ำนคน โดยมำกกวำ่ร้อยละ 10 ของผู้พิกำรทัง้หมด เป็นผู้ ป่วยที่ไมส่ำมำรถเดิน

ได้เน่ืองจำกมีอำกำรบำดเจ็บที่ไขสนัหลงั ท ำให้ไมส่ำมำรถควบคมุกำรเคลื่อนที่
ของข้อตอ่สะโพก หวัเข่ำและข้อเท้ำได้ [1] ปัญหำที่พบในผู้ ป่วยกลุม่นีค้ืออำกำร
แผลกดทบัและอำกำรข้อตอ่ยดึ (Joint stiffness) ที่เกิดจำกกำรนอนหรือกำรนัง่
ในทำ่ทำงเดิมเป็นเวลำนำน เป็นต้น โดยทัว่ไปแพทย์รักษำอำกำรแผลกดทบั
และอำกำรข้อตอ่ยดึที่เกิดขึน้ด้วยกำรท ำกำยภำพบ ำบดั เพ่ือเปลี่ยนอิริยำบท
ของผู้ ป่วยที่ต้องนัง่เป็นเวลำนำนและยงัเป็นกำรบริหำรข้อตอ่สว่นตำ่งๆ อีกด้วย  

 นอกจำกวิธีกำรรักษำดงัที่กลำ่วมำแล้วขัน้ต้น นกัวิจยัจำกสำขำตำ่งๆ ได้
น ำเสนอวิธีกำรบ ำบดัผู้ ป่วยแบบใหม ่ ด้วยกำรใช้หุน่ยนต์ชว่ยเดินอตัโนมตัิเสริม
ควำมสำมำรถของข้อตอ่สะโพก หวัเข่ำ และข้อเท้ำของผู้ ป่วย ท ำให้ผู้ ป่วย
สำมำรถเดินได้ด้วยตนเอง [2-4] 

 บทควำมฉบบันีน้ ำเสนอขัน้ตอนกำรสร้ำงหุน่ยนต์ชว่ยเดินอตัโนมตัิ BART 
LAB LL-EXO1 โดยเร่ิมจำกกำรวิเครำะห์ทำงกลที่บริเวณข้อตอ่สว่นตำ่งๆ ของ
ขำของผู้ ป่วยในระหวำ่งกำรเดิน กำรออกแบบระบบข้อตอ่ที่จ ำเป็นตอ่กำรเดิน
และกำรทรงตวั (เพ่ือผู้ ป่วยที่มีอำกำรบำดเจ็บที่ไขสนัหลงับริเวณเอว (Lumbar 
spinal nerve) ตัง้แตข้่อที่ 3 ลงมำดงัแสดงในรูปที่ 1 ซึง่ท ำให้ผู้พิกำรไมส่ำมำรถ
ควบคมุกำรเคลื่อนที่ของข้อตอ่หวัเข่ำและข้อเท้ำได้) กำรออกแบบระบบทำงกล
แบบใหมส่ ำหรับชว่ยเสริมกำรท ำงำนของข้อตอ่หวัเข่ำและข้อเท้ำ และรวมไปถึง
หุน่ยนต์ชว่ยเดินอตัโนมตัิ BART LAB LL-EXO1 ต้นแบบ  

 
รูปท่ี 1 ผลของอำกำรบำดเจ็บท่ีไขสนัหลงับริเวณต่ำงๆ 

(Courtesy, http://stemcelltreatments.org) 

ข. งานวิจยัทีเ่กีย่วข้อง 
 ในปัจจบุนัหุน่ยนต์ชว่ยเดินอตัโนมตัิ (Lower-Limb Exoskeleton) ได้รับกำร
พฒันำและน ำไปใช้ในด้ำนตำ่งๆ โดยตวัอยำ่งที่น่ำสนใจของหุน่ยนต์ประเภท
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เพ่ิมศกัยภำพฯ นีค้ือ 1.Hardiman ของบริษัท General Electric ที่เป็นหุน่ยนต์
ชว่ยเดินตวัแรกที่มีทัง้สว่นแขนและขำ [5] 2.Nurse Assisting Exoskeleton ที่
ถกูพฒันำโดย คำซฮึิโตะ ไฮโด จำกสถำบนัเทคโนโลยีคำนำกำวำ่ ประเทศญ่ีปุ่ น 
ที่เสริมก ำลงัให้ผู้ ใช้ทัง้สว่นแขนและสว่นขำ [6] 3.HAL3 หุน่ยนต์ชว่ยเดิน
อตัโนมตัิแบบเสริมก ำลงัทัง้สว่นแขนและสว่นขำ ที่สำมำรถใช้ส ำหรับกำรบ ำบดั
ผู้ ป่วย ถกูพฒันำโดยโยชิยกิู แซนไก มหำวิทยำลยัซกึบูำ ประเทศญ่ีปุ่ น [7,8] 
และสดุท้ำยคือ 4.BLEXX ที่ถกูพฒันำขึน้เพ่ือใช้ในด้ำนกำรทหำร โดยโฮมิ คำ
เซอร์รูนิ จำกมหำวิทยำลยัแคลิฟอร์เนีย-เบิร์คเลย์ ปรเทศสหรัฐอเมริกำ [9] 
นอกเหนือจำกท ำหน้ำที่เสริมศกัยภำพฯ ให้กบัผู้ ใช้แล้ว กำรใช้งำนอีกรูปแบบ
หนึ่งคือกำรบ ำบดัผู้ ป่วยฯ (Active Orthoses Exoskeleton) ซึง่หุน่ยนต์ประเภท
นีถ้กูพฒันำขึน้เพ่ือผู้ ใช้ที่ไมส่ำมำรถเดินได้ด้วยตนเอง หุน่ยนต์จะท ำหน้ำทีแ่ทน
ข้อตอ่สว่นตำ่งๆ และชว่ยรับน ำ้หนกัของผู้ ใช้งำนแทนขำจริง ตวัอยำ่งของ
หุน่ยนต์ที่หน้ำสนใจคือ 1.หุน่ยนต์ Active suit เป็นหุน่ยนต์ที่ถกูพฒันำอยำ่ง
ตอ่เน่ืองโดยไมโอเมอร์ วโูกบรำโทวิค จำกสถำบนัวิจยัมิไฮจโล พพูิน ประเทศ
เซอร์เบีย [10,11] 2.EXPOS ที่แยกชดุสง่ก ำลงัและแบตเตอร่ีออกจำกผู้ ใช้เพ่ือ
ลดภำระเร่ืองน ำ้หนกั ถกูพฒันำโดยเคียวองัจลู คอง มหำวิทยำลยัโซแกง 
ประเทศเกำหลี [12] 3.หุน่ยนต์ชว่ยเดินอตัโนมตัิที่ใช้ระบบนิวเมตริกที่
ประกอบด้วยลกูสบูทำงเดียว 2 อนั ตอ่อนกุรมกนัเพ่ือท ำหน้ำที่เป็นกล้ำมเนือ้
เทียม ถกูพฒันำขึน้โดยดีร์ค ลีเฟเบอร์ จำกมหำวิทยำลยัไวรจี ประเทศเบลเยยีม 
[13] และสดุท้ำยคือ 4.LOPES ที่ถกูพฒันำโดยคอิูจ วำน เดอร์ เฮอร์แมน จำก
มหำวิทยำลยัทเวนเท ประเทศเนเธอร์แลน [14] 

  ในสว่นตอ่ไปจะกลำ่วถึงลกัษณะกำรเดินของคนปกติ (Normal Gait cycle) 
กำรวิเครำะห์ทำงกลศำสตร์ที่ข้อตอ่สะโพก หวัเข่ำ และข้อเท้ำ กำรออกแบบ 
BART LAB LL-EXO1 ต้นแบบ และต้นแบบของหุน่ยนต์ BART LAB LL-EXO1 

II. รูปแบบและกำรวิเครำะห์ทำงกลของกำรเดินของคนปกต ิ
ลกัษณะกำรเดินของคนปกติจะถกูแบบออกเป็น 2 ชว่งคือ ชว่งเท้ำเหยียบ

พืน้ (Stance phase) คิดเป็นร้อยละ 60 ของ 1 รอบกำรเดิน และชว่งแกวง่เท้ำ 
(Swing phase) คิดเป็นร้อยละ 40 ของ 1 รอบกำรเดิน ดงัแสดงในรูปที่ 2 โดย
รูปวงกลมแสดงถึงจดุศนูย์กลำงมวลของร่ำงกำยทอ่นบน ต้นขำ หน้ำแข้ง และ
ผ่ำเท้ำ ตำมล ำดบั เส้นสแีดงและสีเขียวแทนขำแตล่ะข้ำง 

 
รูปท่ี 2 ลกัษณะกำรเดินของคนปกติ 

ใน 1 รอบกำรเดินของคนปกติ ถกูแบง่ออกเป็นทำ่เดินทัง้หมด 8 ทำ่ ผลจำก
กำรศกึษำ 1 รอบกำรเดินของคนปกตทิี่มีควำมสงูเฉลี่ย 170 ซม. จะมีองศำกำร

เคลื่อนที่ของข้อตอ่สะโพก หวัเข่ำ และข้อเท้ำดงัแสดงในรูปที่ 3 โดย 3(ก) แสดง
แกนอ้ำงอิงที่ใช้วดัมมุกำรงอของสะโพก หวัเข่ำ และข้อเท้ำ และ 3(ข) 3(ค) และ 
3(ง) แสดงองศำกำรเคลื่อนที่ของสะโพก หวัเข่ำ และข้อเท้ำของขำข้ำงขวำ
ตำมล ำดบั 

              
                               (ก)                                                                    (ข) 

  
                                  (ค)                                                                 (ง) 
รูปท่ี 3(ก) แกนอ้ำงอิงท่ีใช้วดัมมุกำรงอของสะโก หวัเขำ่ และข้อเท้ำ (ข) (ค) และ (ง) องศำกำร
เคลื่อนท่ีของสะโพก หวัเขำ่ และข้อเท้ำของขำขวำตำมล ำดบั 

เม่ือท ำกำรวิเครำะห์ทำงกลทีข้่อตอ่สะโพก หวัเข่ำ และข้อเท้ำดงัแสดงในรูปที่ 4  
โดยมีสมมตุิฐำนส ำหรับกำรค ำนวณคอื 

1. สว่นบนของร่ำงกำยเป็นทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้ำ มีจดุศนูย์กลำงมวลอยูท่ี่จดุ
ศนูย์กลำงของทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้ำ 

2. ในขณะเดิน สว่นบนของร่ำงกำยอยูใ่นแนวดิ่งเสมอ 

3. แรงปฏิกิริยำ (N) ที่พืน้กระท ำกบัผำ่เท้ำเป็นควำมสมัพนัธ์เชิงเส้น 

พบวำ่แรงบิดเกิดขึน้ที่หวัเข่ำ (Tk)  และข้อเท้ำ (Tf) ระหวำ่งกำรเดินจะสำมำรถ
ค ำนวณหำได้จำกควำมสมัพนัธ์ดงัแสดงในสมกำรที่ (1) (2) และ (3)  

      (1) 

            (2) 

       (3) 

เม่ือ MgBody Mgthigh Mgshank (Msg) และ Mgfoot (Mfg) คือ น ำ้หนกัของร่ำงกำย
สว่นบน ต้นขำ หน้ำแข้งและเท้ำตำมล ำดบั Ry คือแรงปฏิกิริยำที่เท้ำในแนวแกน 
Y ในขณะที่ Df และ Dcom คือระยะทำงระหวำ่งจดุศนูย์กลำงมวลของเท้ำและ
ระยะทำงระหวำ่งจดุเกิดแรงปฏิกิริยำบนผ่ำเท้ำกบัจดุหมนุที่ข้อเท้ำ ในแนวแกน 
X ตำมล ำดบั L คือควำมยำวของหน้ำแข้ง Fyf คือแรงกระท ำที่ข้อเท้ำในแนวแกน 
Y และ Tf และ Tk คือแรงบิดที่ข้อเท้ำและหวัเขำ่ ตำมล ำดบั 
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รูปท่ี 4 (ก) (ข) และ (ค) แผนภมูิแรงอิสระ (Free-body Diagram) ท่ีกระท ำท่ีข้อต่อสะโพก หวั
เขำ่ และข้อเท้ำ ตำมล ำดบั 

คำ่แรงบิดที่เกิดขึน้ที่หวัเข่ำ และข้อเท้ำใน 1 รอบกำรเดินของคนปกติที่มี
ควำมสงู 170 ซม. หนกั 60 กก. ถกูแสดงอยูใ่นรูปที่ 5 (ก) และ (ข) ตำมล ำดบั 
โดยคำ่แรงบิดสงูสดุที่หวัเข่ำเกิดในชว่งที่ 2 ของกำรเดิน (Loading response) 
มีคำ่เทำ่กบั 68 นิวตนั-เมตร และคำ่แรงบิดสงูสดุทีข้่อเท้ำเกิดในชว่งที ่ 4 
(Terminal stance) มีคำ่เทำ่กบั 85 นิวตนั-เมตร 

   
                                  (ก)                                                                  (ข) 

รูปท่ี 5 (ก) แรงบิดท่ีหวัเขำ่ใน 1 รอบกำรเดิน (ข) แรงบิดท่ีข้อเท้ำใน 1 รอบกำรเดิน 

III. กำรออกแบบและกำรสร้ำงหุน่ยนต์ BART LAB LL-EXO1  

จำกกำรศกึษำรูปแบบกำรเดินของคนปกติ และกำรวิเครำะห์ทำงกลทีข้่อ
ตอ่หวัเข้ำและข้อเท้ำในหวัข้อที่แล้ว และกำรปรับลดทำ่ทำงที่ไมจ่ ำเป็นตอ่กำร
เดิน ท ำให้ทรำบถึงควำมต้องกำรขัน้ต ่ำส ำหรับกำรออกแบบหุน่ยนต์ BART 
LAB LL-EXO1 ส ำหรับกลุม่ผู้พิกำรทีส่นใจ โดยในตำรำงที่ 1 แสดงระยะกำร
เคลื่อนที่ของข้อตอ่สว่นตำ่งๆ และคำ่แรงบิดสงูสดุที่ใช้ในกำรขบัเคลื่อนข้อตอ่
สว่นตำ่งๆ ระหวำ่งกำรเดิน โดยข้อตอ่สะโพกไมมี่คำ่แรงบิดที่ต้องกำรเน่ืองจำก
ผู้พิกำรสำมำรถขยบัข้อตอ่สว่นนีไ้ด้ด้วยตนเอง 

ตำรำงท่ี I 
ระยะกำรเคลื่อนท่ีและค่ำแรงบิดสงูสดุท่ีใช้ในกำรขบัเคลื่อนข้อต่อสะโพก หวัเขำ่ และข้อเท้ำ 

ชนิดข้อตอ่ ระยะกำรเคลื่อนที่ (องศำ) แรงบิดสงูสดุ (นิวตนั-เมตร) 
สะโพก -90 ถึง 90 - 
หวัเข่ำ -60 ถึง 0 68 
ข้อเท้ำ 0 ถึง 20 52 

จำกข้อก ำหนดส ำหรับกำรเดนิแบบปกติดงัตำรำงที่ 1 ลกัษณะของ BART LAB 
LL-EXO1 จงึมีลกัษณะดงัรูปที่ 6 โดยขำแตล่ะข้ำงประกอบด้วยข้อตอ่สะโพก 
หวัเข่ำ และข้อเท้ำสว่นบนส ำหรับกำรเดิน ข้อตอ่ตรงกลำงหลงัของผู้ ใช้และข้อ
เท้ำสว่นลำ่งส ำหรับกำรรักษำสมดลุระหวำ่งกำรเดิน และมอเตอร์ไฟฟ้ำกระแส-
ตรง ที่ใช้ระบบเฟืองโซแ่ละพเูลส่ำยพำนเป็นชดุทดแรงเพ่ือสร้ำงชดุขบัเคลือ่น
ส ำหรับข้อตอ่หวัเข่ำและข้อเท้ำสว่นบน 

 
รูปท่ี 6 ลกัษณะต้นแบบของ BART LAB LL-EXO1 

 เป็นที่ทรำบโดยทัว่กนัวำ่มอเตอร์ไฟฟ้ำกระแสตรงมีขนำด และน ำ้หนกัแปร
ผนัตำมแรงบิดที่สำมำรถสร้ำงได้ ดงันัน้กำรเลือกใช้มอเตอร์ไฟฟ้ำกระแสตรง
ส ำหรับสร้ำงหุน่ยนต์ต้นแบบเพ่ือควบคมุกำรเคลื่อนที่ของข้อตอ่หวัเข่ำ และข้อ
เท้ำ และไมส่ร้ำงภำระให้ผู้ ป่วยนัน้จ ำเป็นจะต้องมีระบบทำงกลทีส่ำมำรถเพิ่ม
แรงบิดของมอเตอร์ได้ อยำ่งไรก็ตำมระบบทำงกลที่ใช้อยูใ่นปัจจบุนัที่สำมำรถ
เพ่ิมแรงบิด จะสง่ผลให้ควำมเร็วเชิงมมุของเพลำด้ำนขำออกลดลง และท ำให้
ควำมเร็วเชิงมมุที่ใช้ส ำหรับควบคมุข้อตอ่ตำ่งๆ มีไมเ่พียงพอ บทควำมฉบบันีไ้ด้
น ำเสนอระบบทำงกลแบบใหมท่ี่สำมำรถสร้ำงแรงบิด โดยควำมเร็วเชิงมมุของ
เพลำด้ำนขำออกลงไมล่ดลง ระบบทำงกลแบบใหมห่รือระบบสปริงชดเชยแรง
ถกูแสดงอยูใ่นรูปที่ 7 ซึง่ประกอบด้วยชดุสปริงเพ่ือใช้สะสมพลงังำน และชดุ
ทำงกลที่ใช้ก ำหนดชว่งเวลำในกำรปลอ่ยพลงังำน ในระหวำ่งกำรเดิน 1 รอบ 
ระบบสปริงชดเชยแรงจะท ำกำรสะสมพลงังำน และปลดปลอ่ยพลงังำนที่สะสม
ไว้ออกมำในชว่งเวลำที่หุน่ยนต์ต้องกำรแรงบิดสงูสดุ ซึง่ท ำให้แรงบิดที่มอเตอร์
ต้องสร้ำงในชว่งเวลำดงักลำ่ว ส ำหรับขบัเคลื่อนข้อตอ่สว่นตำ่งๆ ลดลง ดงัแสดง
ในรูปที่ 8 โดยเส้นปะ และเส้นทบึแทนระบบที่ไมใ่ช้ระบบสปริงชดเชยแรง และ
ระบบที่ใช้ระบบสปริงชดเชยแรง ตำมล ำดบั โดยข้อตอ่หวัเขำ่ลดแรงบิดสงูสดุที่
ต้องกำรลงจำก 68 นิวตนั-เมตร เหลือเพียง 33 นิวตนั-เมตร และข้อเท้ำลดจำก 
52 นิวตนั-เมตร เหลือเพียง 9 นิวตนั-เมตร 

                
                              (ก)                                                          (ข) 

รูปท่ี 7 (ก) ชดุระบบสปริงชดเชยแรงท่ีข้อต่อหวัเขำ่ (ข) ชดุระบบสปริงชดเชยแรงท่ีข้อต่อข้อเท้ำ 

(ก) (ข) 

(ค) 

ชดุสปริง 
ชดุสปริง 

ชดุควบคมุกำรท ำงำน 

ชดุควบคมุ 

กำรท ำงำน 
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                           (ก)                                                                 (ข) 

รูปท่ี 8 (ก) และ (ข) ผลของระบบสปริงชดเชยแรงท่ีข้อต่อหวัเขำ่ และข้อเท้ำตำมล ำดบั 

ผลจำกกำรออกแบบหุน่ยนต์ BART LAB LL-EXO1 ต้นแบบถกูแสดงอยูใ่น
รูปที่ 9 โดยใช้อะลมิูเนียมเป็นโครงสร้ำงหลกั ชดุขบัเคลื่อนคือมอเตอร์ไฟฟ้ำ
กระแสตรง เฟืองโซ่ และพเูลส่ำยพำน ในสว่นของระบบตรวจวดัองศำกำร
เคลื่อนที่ของข้อตอ่สว่นตำ่งๆ ใช้โพเทนทิโอมิเตอร์ (Potentiometer) 6 อนั ใน
กำรตรวจวดัองศำกำรเคลื่อนที่ของข้อตอ่สะโพก หวัเข่ำ และข้อเท้ำ เพ่ือใช้ใน
กำรควบคมุองศำกำรเคลื่อนที่ของข้อตอ่หวัเข่ำ และข้อเท้ำระหวำ่งกำรเดิน 

 
รูปท่ี 9 หุ่นยนต์ช่วยเดินอตัโนมติั BART LAB LL-EXO1 ต้นแบบ 

IV. สรุป 

หุน่ยนต์ชว่ยเดินอตัโนมตัิต้นแบบ (Exoskeleton) เป็นหุน่ยนต์ที่พฒันำขึน้
เพ่ือผู้พิกำรที่มีอำกำรบำดเจ็บที่ไขสนัหลงั และไมส่ำมำรถควำมคมุกำรเคลื่อนที่
ของหวัเข่ำ และข้อเท้ำได้ หุน่ยนต์ BART LAB LL-EXO1 ต้นแบบประกอบด้วย
ข้อตอ่อิสระ 9 ข้อตอ่ โดยมีข้อตอ่สะโพก หวัเข่ำ และข้อเท้ำสว่นบนใช้ส ำหรับ
กำรเดิน ข้อตอ่สะโพกบริเวณกลำงหลงั และข้อเท้ำสว่นลำ่งใช้ในกำรรักษำ
สมดลุของร่ำงกำยขณะเดิน และชดุขบัเคลื่อนที่ติดตัง้มอเตอร์ไฟฟ้ำกระแสตรง
และชดุระบบทำงกลแบบใหมส่ ำหรับข้อตอ่หวัเข่ำ และข้อเท้ำสว่นบน โดยชดุ
ระบบทำงกลแบบใหมจ่ะท ำหน้ำทีส่ะสมพลงังำน และปลอ่ยพลงังำนออกมำใน
ชว่งเวลำที่หุน่ยนต์ต้องกำร ท ำให้แรงบิดที่มอเตอร์แตล่ะตวัจ ำเป็นต้องสร้ำงใน
ชว่งเวลำนัน้ลดลง โดยที่ข้อตอ่หวัเขำ่สำมำรถลดขนำดแรงบิดที่ต้องกำรลงได้
จำก 68 นิวตนั-เมตร เหลือเพ่ิง 33 นิวตนั-เมตร และที่ข้อตอ่ข้อเท้ำสำมำรถลด
ขนำดของแรงบิดที่ต้องกำรลงได้จำก 52 นิวตนั-เมตร เหลือเพียง 9 นิวตนั-เมตร  
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