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The thesis proposes a method to automatically synthesis the robot control programs by 

Evolutionary Computation.  The problem of biped robot walking is chosen to test the proposed method. 
Walking motion is divided into six stages. Evolutionary Computation is carried out stage-by-stage and 
sub-solution of each stage are combined to produce a final solution. Dividing the problem into searching 
for sub-solutions makes it easier to find the solution, because the fitness function can be set appropriately 
and differently in each stage. The work restricts walking locomotion to the forward walking on the flat and 
smooth surface with static balance. The experiment system uses the simulation combined with the 
experiment with a real robot to reduce the time and  to produce the solutions that work with the real robot. 
The result of the experiment shows that various types of gaits are achievable and the stability of biped 
walking is maintained continuously. 
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บทที่ 1 
 

บทนํา 
 

1.1. ความสําคัญและความเปนมา 

การโปรแกรมโดยอัตโนมัติเพื่อควบคุมหุนยนต เปนเปาหมายใหญของงานวิจยัทางดาน
หุนยนตมานานแลว  ปจจบุันการเขียนโปรแกรมควบคุมหุนยนตโดยมนุษย เปนเรื่องที่ทําไดยากขึ้น
มาก  เนื่องจากกลไกการทํางานของหุนยนตไดถูกพัฒนาใหมีความซับซอนสูงขึ้น หุนยนตบางชนิดถูก
พัฒนาใหมีความสามารถในการทํางานพื้นฐานแทนมนุษยไดใกลเคียงมาก เชน หุนยนต P2 ซ่ึงเปน
หุนยนตมนษุย (humanoid robot)  ของบริษัทฮอนดา (Honda) (Hirai, 1998) เปนตน  สามารถกลาวได
วา ในปจจุบันขอจํากัดในการควบคุมหุนยนตเหลานีใ้หทํางานตามที่ตองการจึงอยูทีก่ารโปรแกรมเพื่อ
ควบคุมหุนยนต 

การคํานวณเชงิวิวัฒน (Evolutionary Computation) เปนวิธีการหนึง่ในหลาย ๆ วิธีของ
ปญญาประดิษฐ (Artificial Intelligence) ซ่ึงสามารถหาคําตอบของปญหาหลาย ๆ ปญหา รวมทั้ง
ปญหาทางดานหุนยนต และใหคําตอบอยูในรูปของโปรแกรมได  ในปจจุบัน มีงานวิจัยทีเ่กีย่วของกับ
การคํานวณเชงิวิวัฒนอยูมากมาย (Davidor, 1990; Koza, 1992; Polvichai, 1996)  การคํานวณเชิง
วิวัฒนไมมีรูปแบบการแกปญหาที่ตายตวั (weak method) สามารถประยุกตใชในการแกปญหาตาง ๆ 
ไดหลากหลาย เชน ปญหาการหาสมการถดถอย (symbolic regression), ปญหาการจดัวางตารางงาน 
(job scheduling), ปญหาการควบคุมหุนยนต (robot control) เปนตน 

การคํานวณเชงิวิวัฒนเปนวิธีการหาคําตอบโดยอิงกับกลุมคําตอบ (population-based 
method)  ซ่ึงกลุมคําตอบเหลานี้จะถูกวิวัฒนาการผานรุนตอรุนเพือ่หาทางเขาสูแนวของคําตอบที่ดี
ที่สุด  ในการหาคําตอบนี ้ จะมีตัววัดคาความดีของคําตอบแตละตัวเปนตัวชักจูงใหกลุมพัฒนาไปใน
แนวทางทีต่องการ เรียกตวัชักจูงนีว้า “เกณฑการประเมินคาความเหมาะสม (fitness function)”  เกณฑ
การประเมินคาความเหมาะสมนี้จะถูกกําหนดหรือนิยามโดยขึ้นกับเงือ่นไขและสภาพแวดลอมของ
ปญหาแตละปญหา  

งานวิจยันี้เสนอวิธีการสังเคราะหโปรแกรมควบคุมหุนยนตเดินสองขาแบบสมดุลสถิตย   
หุนยนตเดนิสองขาเปนหุนยนตแบบมีจํานวนขอตอมาก ซ่ึงการควบคุมหุนยนตใหทํางานตามที่
ตองการเปนไปไดยาก จากขอจํากัดนีจ้ึงทําใหปญหานี้เปนปญหาที่นาสนใจในการที่จะนําวิธีการ
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สังเคราะหโปรแกรมควบคมุโดยอัตโนมตัิมาใชแกไข  อีกทั้งหุนยนตสองขาเปนหุนยนตชนดิเคลื่อนที่
ดวยการเดนิ (walking robot) และมีความสามารถมากกวาหุนยนตชนดิมีลอ (wheel-robot)  เนื่องจาก
หุนยนตชนิดเคลื่อนที่ดวยการเดินสามารถเคลื่อนที่ไดในพื้นที่ตาง ๆ โดยไมจํากดัชนิดของพื้นผิว 
กลาวคือ สามารถเคลื่อนที่ไดทั้งในพืน้ผิวเรียบ ขุรขระ หรือแมแตพื้นผิวที่ไมตอเนื่องได  นอกจากนี้ 
ถาเปรียบเทียบการทํางานของหุนยนตสองขากับหุนยนตแบบหลายขา (multilegged robot) ในพื้นที่
ตาง ๆ ที่สรางขึ้นมาเพื่อมนษุย เชน บนทางเทาที่มีผูคนขวักไขว ในอโุมงค ในรถยนต หรือในลิฟต 
เปนตน ในสถานที่ดังกลาวนี ้หุนยนตสองขายังคงมีความเหมาะสมในการทํางานมากกวาหุนยนตแบบ
หลายขา การเดินของหุนยนตสองขาจัดไดวาควบคมุไดยากกวาการเดินของหุนยนตแบบหลายขา 
เนื่องจากในระหวางการเคลือ่นที่ หุนยนตทั้งสองชนิดตองมกีารรักษาสมดุล แตหุนยนตสองขารกัษา
สมดุลโดยใชจาํนวนขอตอนอยกวา  ดวยเหตุผลดวยกลาวขางตน จึงทําใหงานวิจยันี้สนใจในการ
แกปญหาการเดินของหุนยนตสองขามากกวาหุนยนตชนดิอื่น  

1.2. วัตถุประสงคของการวิจัย 

งานวิจยันี้พยายามหาวิธีสังเคราะหโปรแกรมเพื่อควบคุมหุนยนตสองขาใหสามารถเดนิได
โดยเนนการสังเคราะหโปรแกรมใหเปนแบบอัตโนมัติ 

1.3. ขอบเขตของงานวิจัย 

วิธีที่ใชในการสังเคราะหโปรแกรมควบคมุหุนยนตคือการคํานวณเชิงวิวัฒนและโปรแกรม
ที่สังเคราะหขึ้นจะควบคุมใหหุนยนตสามารถเดินหนาไดเทานั้น  ไมถอยหลัง ไมเดินเลี้ยวซายหรือ
เล้ียวขวา  หุนยนตจะเดนิไดเฉพาะบนพื้นผิวราบ เรียบและแข็งเทานั้น  ไมมุงเนนใหหุนยนตเดนิขึน้ลง
บันไดหรือวิ่งได  สมดุลของการเดินของหุนยนตเปนแบบสมดุลสถิตย 

1.4. ขั้นตอนการวิจัย 

งานวิจยันี้สามารถแบงขั้นตอนการดําเนนิงานโดยสังเขปไดดังนี ้
1) ศึกษาทฤษฎีการคํานวณเชิงวิวัฒน และขัน้ตอนวิธีพนัธุกรรม  
2) ศึกษางานวิจยัที่เกี่ยวของ 
3) ศึกษาและออกแบบโครงสรางของหุนยนตสองขา 
4) จัดสรางหุนสองขา 
5) เขียนโปรแกรมควบคุมหุนยนต 
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6) ออกแบบการเขารหัสของโปรแกรม และออกแบบการทดลอง 
7) ทําการทดลองและเก็บผลการทดลอง 
8) สรุปผลการทดลอง และทํารายงานวิทยานิพนธ 

1.5. ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับจากการวจิัย 

เนื่องจากในสวนการเรยีนรูของหุนยนตของงานวิจยันี้ไดกระทําภายใตสภาพแวดลอม
จําลองและเรียนรูกับหุนยนตจริงประกอบกนั ทําใหสามารถเขาใจความสัมพันธการเรียนรูของการ
คํานวณเชิงววิฒันที่ประยกุตใชกับปญหาการเดินของหุนยนตสองขาระหวางสภาพแวดลอมจําลอง
และสภาพแวดลอมจริงได เชน ชวงใดของการเรียนรูทีค่วรจะกระทําในสภาพแวดลอมจําลองและชวง
ใดควรกระทํากับหุนยนตจริง หรือ สัดสวนเวลาทีใ่ชในการเรียนรูระหวางสภาพแวดลอมจรงิกับ
สภาพแวดลอมจําลองควรเปนอยางไร เปนตน  ซ่ึงถาสามารถปรับความสัมพันธเหลานี้ใหเหมาะสม
กับการเรียนรูไดก็จะทําใหการเรียนรูเกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น กลาวคือ สามารถเรียนรูไดรวดเร็ว
และไดคําตอบที่นําไปใชจริงไดอีกดวย 

1.6. ผลงานที่ตีพิมพจากงานวิจัย 

วิทยานพินธนีไ้ดรับการตีพมิพในหวัขอเร่ือง “Automatic Synthesis of Robot Programs for 
a Biped Static Walker by Evolutionary Computation” โดย Chanchai Chaisukkosol และ Prabhas 
Chongstitvatana ในงานประชุมวิชาการ “The Second Asian Symposium on Industrial Automation 
and Robotics (ASIAR)”  ณ กรุงเทพฯ ประเทศไทย ในวนัที่ 17-18 พฤษภาคม พ.ศ. 2544 



บทที่ 2 
 

ทฤษฎีที่เกี่ยวของ 
 

2.1. แนวทางการทํางานของการคํานวณเชิงวิวัฒน 

การคํานวณเชงิวิวัฒนจะมีขั้นตอนการทํางาน (รูปที่ 2.1) โดยเริ่มจากการสรางกลุมคําตอบ
ขึ้นมากอน (population initialization) โดยการสรางกลุมคําตอบนี้จะสรางดวยวิธีการสุมเพื่อใหมีความ
หลากหลายของกลุม  จากนัน้จะทําการประเมินคาความเหมาะสม (fitness evaluation) ของคําตอบแต
ละตัว เพื่อดวูาแนวโนมของกลุมวามีความสามารถตามที่ตองการแลวหรือไม คําตอบที่ไดสามารถ
แกปญหาไดลุลวงหรือไม  ถาตรงตามที่ตองการแลวกจ็ะสิ้นสุดการววิัฒนาการ แตถายังไมไดตามที่
ตองการจะทําการคัดเลือก (selection) คําตอบบางตัว เพื่อไปใชในการผลิตกลุมคําตอบรุนตอไป กลุม
คําตอบที่ถูกเลือกมานี้ จะถกูนําไปดําเนินการพันธุกรรม ซ่ึงมี 2 วิธี ไดแก การไขวเปล่ียน (crossover) 
และการกลายพันธุ (mutation) เมื่อผานการดําเนินการทางพันธุกรรมแลว จะไดกลุมคําตอบสําหรับรุน
ใหม ซ่ึงอาจมีหนาตาเหมือนหรือแตกตางจากรุนพอรุนแมไปบางเล็กนอยก็ได กลุมคําตอบสําหรับรุน
ใหมนีจ้ะถูกทาํการประเมินคาความเหมาะสมของคําตอบแตละตัวอีก เพื่อดูวารุนนี้มีความสามารถ
เหมาะสมกับปญหาแลวหรือไม ถาไดแลวก็จบการววิัฒนาการ แตถายังไมไดก็จะทาํการคัดเลือก ให
กําเนิดกลุมคําตอบในรุนตอไป แลวก็ทําการประเมินคาความเหมาะสมอีก เปนเชนนี้ไป รุนแลวรุนเลา
จนกระทั่งไดคาํตอบหรือครบกําหนดเวลาในการวิวัฒนาการ 

ในงานวิจยันี้ใชวิธีการคํานวณเชงิววิัฒนทีเ่รียกวา “ขั้นตอนวิธีพนัธุกรรม” (Genetic 
Algorithms) ซ่ึงเปนวิธีการหนึ่งในหลาย ๆ วิธีของการคํานวณเชิงววิฒัน   แนวคดิของวิธีนี้ถูกเสนอ

เลือกกลุมคําตอบบางสวน 

วัดคาความเหมาะสม 

สรางกลุมคําตอบเริ่มตน

วัดคาความเหมาะสม

การกลายพันธุ

การไขวเปลี่ยน

ไดคําตอบตามที่
ตองการ ?

จบการทํางาน
ใช

ไมใ

รูปที่ 2.1: แสดงแผนผังการทํางานของขั้นตอนวิธีพันธุกรรม
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โดย Holland (Holland, 1975)  โดยที่การเขารหัสของกลุมคําตอบของวิธีนี้จะอยูในรูปแบบของสาย
อักขระ (string) ซ่ึงเปนวิธีการที่เลียนแบบมาจากสายโครโมโซมของสิ่งมีชีวิต และสามารถอาน
รายละเอียดไดจากเอกสารของ Goldberg (Goldberg, 1989) 

2.2. การคัดเลือก (selection) 

ในการคัดเลือกคําตอบเพื่อนาํไปผลิตกลุมคําตอบรุนถัดไป สามารถทําไดหลายวิธี  โดยปกติ
จะใชวิธีคัดเลอืกตามสัดสวนของคาความเหมาะสม (roulette wheel selection) ดวยวิธีการนี้ คําตอบที่
มีคาความเหมาะสมสูงจะมีโอกาสถูกเลือกไดสูงกวาคําตอบที่มีคาความเหมาะสมต่ํา  โดยสมการความ
นาจะเปนของการถูกเลือกของคําตอบแตละตัวสามารถแสดงไดดังนี ้

∑
=

=
n

i
i

n
n

f

fP

0

 

Pn :  ความนาจะเปนที่คําตอบแตละตัวจะถูกเลือก 
fn  :  คาความเหมาะสมของคําตอบแตละตัว 

อยางไรก็ตาม  วิธีการเลือกแบบนี้จะทําใหความหลากหลายของคําตอบลดลงเมื่อมี
วิวัฒนาการผานไปหลาย ๆ รุน  กลุมคําตอบสวนใหญจะมีแนวโนมเหมือนหรือคลายกับคําตอบทีม่ีคา
ความเหมาะสมที่สูง ๆ   ซ่ึงแมวาจํานวนคําตอบที่มคีาความเหมาะสมสูงเพิ่มขึ้น แตการขาดความ
หลากหลายของกลุมคําตอบนี้มีผลเสียคือ ในกรณีที่คําตอบที่มีคาความเหมาะสมสูงไมใชคําตอบที่ถูก
ที่สุดก็จะทําใหกลุมคําตอบทั้งหมดววิัฒนาการไปผิดทาง  การแกไขปญหานี้ คือ ในการวิวฒันาการไป 
จะตองทําใหเกิดความหลากหลายขึ้นในกลุมคําตอบ และกลุมคําตอบยังคงตองวิวัฒนาการไปใน
แนวทางที่ทําใหคาเฉลี่ยของคาความเหมาะสมเพิ่มขึ้นอีกดวย   

ในงานวิจยันี้ใชวิธีการคัดเลอืกที่เรียกวา combined rank selection (Winston, 1992) ซ่ึง
วิธีการนี้จะคัดเลือกคําตอบไปใชผลิตกลุมคําตอบรุนถัดไปโดยพจิารณาขอมูล 2 ชนิด คือคาความ
เหมาะสมและคาความแตกตางกันของคําตอบแตละตัว  การพิจารณาขอมูลทั้งสองตัวนี้ ไมไดพจิารณา
ในลักษณะเปนคาสัดสวนเปรียบเทียบกบัคําตอบอื่น  แตจะพิจารณาโดยการจดัอันดับ (ranking) ของ
คาความเหมาะสมและคาความแตกตาง แลวนําเลขอันดบัของคาความเหมาะสมและคาความแตกตาง
มารวมกัน จากนั้นจึงคอยกาํหนดสัดสวนความนาจะเปนของการถูกเลือกตามเลขอันดับของผลรวมนี้
ตอไป  กลาวคือ คําตอบที่มีอันดับของผลรวมอยูในอนัดับตน ๆ จะมีความนาจะเปนของการถูกเลือก
มากกวาอนัดบัทาย ๆ   ขั้นตอนวิธีการของการคัดเลือกแบบ combined rank สามารถแสดงไดดังตาราง
ที่ 2.1 
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ตารางที่ 2.1: แสดงขั้นตอนวธีิของการคัดเลือกแบบ combined rank 

data structure 
 
parent[0..N] refer to array of parent population selected to 

produce new generation. 
record pop[0..k-1] refer to record of population of  k individuals, 

combined from 6 variables: 
{individual refer to variable of  individuals’ aspect. 

fitness refer to variable of  fitness  value. 
diversity refer to variable of  diversity. 
f_rank refer to variable of  fitness ranking number, 

ordering by fitness value. 
d_rank refer to variable of  diversity ranking 

number, ordering by diversity. 
c_rank }; refer to variable of  combined ranking number, 

ordering by summation of  f_rank and d_rank. 

algorithm 
 

Sort pop[0..k-1] by fitness. 

Copy pop[0] to parent[0]. 

for(i=1; i<k; i++) 

{ Sort pop[j] by fitness; j is range from i to k-1.∗ 

 Update ranking number to pop[i..k].f_rank 

 

 for(j=i; j<k; j++) 

 { Calculate cumulative diversity of pop[i-1] 
compared with pop[j] and assigned to 
pop[j].diversity . 

 } 

 

 Sort pop[j] by diversity; j is range from i to k-1. 

 Assign ranking number to pop[i..k].d_rank  

 

 for(j=i; j<k; j++) 

        pop[j].c_rank = pop[j].f_rank + pop[j].d_rank; 

 

 find n that pop[n].c_rank is a minimum value. 

 Swap(pop[i],pop[n]); 

 Copy pop[i] to parent[i] 

} 

                                                           
∗ ไมจําเปนตอง sort pop[j] by fitness ในทุก ๆ รอบ สามารถเอาออกจากลูป ได จะมีผลทําใหการ
คํานวณเร็วขึ้น  อยางไรก็ตาม ในงานนี้ ผูวิจัยมิไดเอา statement นี้ออกนอกลูป จึงเสนอแนะไวในที่นี้ 
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ในการวัดคาความแตกตางกนัของคําตอบละตัวสามารถวัดไดหลายวิธี หนึ่งในวิธีทีน่ิยมใช
กันคือ การเปรียบเทียบความแตกตางกนัของสายอักขระของคําตอบ 2 ตัว โดยเปรยีบเทียบเปนอกัขระ
ตออักขระ หรือบิตตอบิต (Hamming distance) ตัวอยางเชน 

คําตอบที่  1 :  1110101 
คําตอบที่  2 :  0010111 

ถาเรากําหนดใหคําตอบที่แตกตางกัน 1 อักขระ มีคาความแตกตางกนัเปน 1  ในตวัอยางนี้ 
คําตอบทั้งสองจะมีคาความแตกตางกนัเทากับ 3   เปนตน 

2.3. การใหกําเนดิกลุมคําตอบรุนตอไป 

ในการใหกําเนิดกลุมคําตอบรุนใหมนัน้จะมีวิธีการดําเนินการทางพนัธุกรรมอยู 2 วิธี  คือ 
การไขวเปลี่ยน (crossover) และการกลายพันธุ (mutation) 

 การไขวเปล่ียน .א 
การไขวเปลี่ยน เปนการสลับคาโครโมโซมบางชวงของคําตอบสองตัวที่ถูกสุมเลือก

ขึ้นมา (รูปที่ 2.2ก) โดยปกตแิลว คําตอบแตละตัวจะมีสวนที่ดีและทีไ่มดีอยูดวยกัน ในการไขวเปลี่ยน
กันนี้ ไดคาดหวังไววาอาจเปนทาํใหสวนที่ดี ๆ ของคําตอบแตละตัวมาอยูดวยกนั และสวนทีไ่มดีก็จะ
อยูดวยกนั ซ่ึงคําตอบที่มีแตสวนที่ดีมาอยูดวยกันก็จะมีโอกาสถูกเลือกไปผลิตรุนตอไป 

 การกลายพันธุ .ב 
การกลายพันธุ (รูปที่ 2.2ข) เปนการสุมเปลี่ยนคาโครโมโซมบางตัวของคําตอบนั้น ๆ  

ตัวดําเนินการกลายพันธุนี้มขีึ้นเพื่อประโยชนในการเกิดมีคําตอบในลักษณะใหม ๆ ขึ้นมาบาง
โดยทั่วไป มกักําหนดใหความนาจะเปนของการกลายพันธุมีคานอยๆ เชน 0.001 เปนตน เพราะคา

0101 10
1001 01 

0101 01 
1001 10 010110 

010100 

(ก) (ข) 

รูปที่ 2.2:  แสดงวิธีการใหกําเนิดกลุมคําตอบ 
(  แสดงการไขวเปลี่ยน (א 
(  แสดงการกลายพันธุ (ב 



 8

ความนาจะเปนของการกลายพันธุที่สูง จะสงผลใหกลุมคําตอบสะเปะสะปะเกินไป คําตอบไมอยูใน
แนวเดียวกัน  และทําใหไมมแีนวทางในการวิวัฒนาการของคําตอบ 

2.4. สมดุลของการเดินแบบสองขา 

ในการเดินแบบสองขานี้จะมีการถายน้ําหนักไปมาระหวางเทาซายเทาขวา       มีบางชวงที่
น้ําหนกัจะตกลงบนเทาขางใดขางหนึ่งหรือทั้งสองขาง  การเดินใหไดโดยไมลมนัน้จําเปนตองรักษา
สมดุลของการเดินใหไดตลอดชวงของการเดิน  ซ่ึงสมดลุของการเดินแบบสองขาสามารถแบงไดเปน 
2 แบบ ไดแก 

การเดินแบบสมดุลสถิตย (static balance walking) (รูปที่ 2.3ก) การเดิน .א 
แบบนี้น้ําหนักตัวจะไมมีการเคลื่อนไหวออกนอกบริเวณฐานรับน้ําหนกัตลอดชวงการเดิน     ไมวา
จะเปนชวงที่รับน้ําหนกัดวยเทาขางเดียวหรือสองขางก็ตาม  ในขณะที่การควบคมุเพื่อการเดนิแบบ
สมดุลสถิตยนี้จะทําไดงายกวา  แตหุนยนตจะใชเวลาในการกาวเดินมากกวา  และหุนยนตที่มีฝาเทา
ใหญจะทําใหงายตอการกาวเดินมากขึ้น 

การเดินแบบสมดุลพลวัต (dynamic balance walking) (รูปที่ 2.3ข) คือการเดินที่น้าํหนัก .ב 
ตัวสามารถเคลื่อนออกนอกฐานรับน้ําหนกัได  กลาวในเชิงปฏบิัติการจะทําใหหุนยนตเดินไดแบบ
สมดุลพลวัตนีจ้ะยากกวาการเดินแบบสมดลุยสถิตย  แตเปนการเดนิแบบเดียวกับมนุษย  การเดนิจะ
ราบรื่นกวา  และเดินไดเร็วกวาแบบแรก  พลังงานที่ใชในการเดินก็ใชนอยกวาแบบแรกเนื่องจากมีการ
ใชประโยชนจากแรงโนมถวงของโลกชวยในการเดินดวย 

รูปที่ 2.3: แสดงลักษณะจุดศูนยถวงจากมุมมองเบื้องบนในขณะเดิน 
(ก) ในขณะเดินแบบสมดุลสถิตย 
(ข) ในขณะเดินแบบสมดุลพลวัต 



บทที่ 3 
 

งานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 

3.1.  หุนยนตสองขา 

งานวิจยัทางดานหุนยนตสองขาจากอดีตจนถึงปจจุบันสวนใหญจะเปนการพัฒนา
ความสามารถของการเดินของหุนยนตสองขา เชน เร่ิมตนจากแรกสุดจะเปนการพัฒนาใหหุนยนต
สองขาเดินหนาได จากนัน้กเ็พิ่มความสามารถใหหุนยนตเดินบนพื้นเอยีง  พื้นขรุขระ เดินเลี้ยวซาย
ขวา เดินขึน้ลงบันได ฯลฯ เปนตน   

นอกจากนี้ยังมกีารพัฒนาปรบัปรุงสมดุลของการเดินแบบสองขาอีกดวย  สมดุลของการเดิน
แบบสองขาสามารถแบงไดเปน 2 แบบ ไดแก  การเดนิแบบสมดุลสถิตย (static balance walking) และ
การเดินแบบสมดุลพลวัต (dynamic balance walking)  งานในยุคแรก ๆ จะพัฒนาหุนยนตใหเดนิได
โดยเปนการเดนิแบบสมดุลสถิตย  ตอมาจึงพัฒนาหุนยนตเดินสองแบบสมดุลกึง่พลวัต (quasi-
dynamic balance walking) และเปนสมดลุพลวัตในที่สุด ซ่ึงเปนการเดินแบบที่เหมอืนมนุษยมากที่สุด  
งานวิจยัเกีย่วกบัหุนยนตสองขาในยุคแรก ๆ เปนการพัฒนาตัวควบคุมการเดินของหุนยนต ซ่ึงใช
ความรูทางดานกลศาสตรคอนขางมาก มีการพิสูจนสมการตาง ๆ คอนขางซับซอน  จะขอยกตวัอยาง
บางงานที่เกีย่วกับการพัฒนาตัวควบคุมการเดินหุนยนตสองขา ดังนี ้

Zheng และคณะ (1988) พัฒนาหุนยนตสองขาที่สามารถเดินจากพื้นราบได ใหสามารถเดิน
ตอเนื่องไปบนพื้นเอียงไดดวย   พื้นเอยีงทีใ่ชมีลักษณะเปนพื้นเอยีงขึน้   หุนยนตทีใ่ชในงานนี้มีขอตอ
สะโพก (hip), ขอเทา (ankle) และลําตวั (torso)   มีหนวยวัดแรงกด (force sensor) ติดตั้งอยูที่ปลายเทา
และสนเทาแตละขางเพื่อใชวัดการเคลื่อนในแนวหนาหลังของน้ําหนกัโดยรวม (center of gravity) 
ของหุนยนต   การเดินของงานวิจยันีจ้ะพจิารณาเฉพาะการเดินในแนวหนาหลัง (sagittal plane) โดยมี
หลักการคือ การเดินบนพืน้เอียงโดยที่หุนยนตยังเดนิในทาทางเหมือนกับตอนที่เดนิบนพื้นราบจะทํา
ใหน้ําหนักโดยรวมของหุนยนตเล่ือนถอยหลังไป  ดังนั้นการที่หุนยนตขยับลําตัวไปดานหนาจะทําให
น้ําหนกัโดยรวมของหุนยนตกลับมาอยูตรงกลางของพื้นที่รับน้ําหนักเหมือนเดิม ซ่ึงจะทําใหหุนยนตมี
ความสมดุลได  ดังนัน้ขอมูลที่ไดจากหนวยวัดแรงกดทีเ่ทาจะถูกนํามาคํานวณตลอดการเดินเพื่อใชใน
การปรับเปลี่ยนมุมการขยับของลําตัว  การเดินบนพื้นราบเปนแบบสมดุลสถิตยและการเดินบนพื้น
เอียงกย็ังคงเปนแบบสมดุลสถิตยเชนกนั 



 10

Inaba และคณะ (1995) สรางหุนยนตเลียนแบบลิง (ape-like biped) ประกอบดวยสองมือ
และสองขา  มีการเดินแบบสมดุลสถิตย งานวิจยันี้มีความคิดวานอกจากการทําใหหุนยนตสองขาเดิน
ไดโดยไมลมแลว ควรจะทาํหุนยนตที่สามารถลุกขึ้นเองไดหลังจากทีล่มแลวดวย  ดังนั้นในงานนี้ 
หุนยนตถูกพฒันาใหสามารถเดิน เมื่อลมแลวก็สามารถพลิกตัวและลกุขึ้นมาเดินใหได 

Kun และ Miller (1996) ไดนํา โครงขายประสาทเทียม (Artificial Neural Network) มา
ประยุกตใชในการปรับเปลี่ยนทาทางการเดนิโดยอัตโนมตัิของหุนยนตสองขา การที่หุนยนตสามารถ
ปรับเปลี่ยนทาทางไดโดยอัตโนมัตินี้มีประโยชนทําใหหุนยนตเดินไดบนพื้นผิวหลากหลายลักษณะ
มากขึ้น  ในงานนี้พิจารณาทัง้สมดุลในแนวหนาหลัง (sagittal plane) และแนวซายขวา (frontal plane) 
และการเดนิของหุนยนตเปนแบบสมดุลพลวัต  หลักการทํางานประกอบดวยหนวยสรางทาทางการ
เดินหลักอยูหนึ่งตัว และมหีนวยปรับทาทางการเดินทัง้แนวหนาหลังและซายขวาอีกจํานวนหนึง่ ซ่ึง
คาํนวณอัตราการปรับเปลี่ยนมาจากการประมวลขอมูลตาง ๆ เชน แรงกดที่เทา  ความยาวการกาวเทา 
ความสูงของการยกเทา เปนตน  นอกจากนี ้ ในปถัดมาทั้งสองยังไดใชหลักการที่ใชในงานนีไ้ป
ประยุกตใชกบัการเดินแบบสมดุลสถิตยของหุนยนต (Kun and Miller, 1997)   

Hirai และคณะ (1998) พัฒนาหุนยนตมนษุย (humanoid robot) ซ่ึงหุนยนตมีสวนประกอบ
ตาง ๆ คลายมนุษยมาก สามารถเดินไดอยางราบรื่นคลายมนุษยมากที่สุด เชน สามารถเดินไดในพืน้ผิว
ชนิดตาง ๆ เดินไดบนพื้นเอียงขึ้นเอียงลง  เดินขึ้นลงบันไดได  เดินเข็นรถ เปนตน  การเดินในทุก
สถานการณเปนการเดินแบบสมดุลพลวัตทั้งสิ้น หุนยนตสามารถเดินไดดวยความเร็วสูงสุด 4.7 
กิโลเมตรตอช่ัวโมง  หุนยนตที่ใชในงานนี้ประกอบดวยแขนขางละ 9 แกน ขาขางละ 6 แกน ที่บริเวณ
ศีรษะมีกลองติดตั้งอยู 4 ตัว ใชสําหรับการประมวลเกี่ยวกบัภาพ (vision processing), การกําหนด
เปาหมาย และการถายทอดสัญญาณภาพ  นอกจากนีย้ังมีอุปกรณทีใ่ชในการรักษาสมดุลอ่ืน ๆ อีก
ไดแก หนวยวัดมุมในแตละขอตอ (angular sensor),  หนวยวัดความเอียง (inclination sensor)ของ
ลําตัว, หนวยวดัแรงกด (force sensor) ติดตัง้ที่เทาทั้งสองขาง   

3.2.  ปญญาประดิษฐกับหุนยนตสองขา 

จากงานวิจยั 4 - 5 ช้ินที่ยกตวัอยางมานัน้ เปนงานเกีย่วกบัควบคุมหุนยนตโดยการพฒันาตัว
ควบคุม (controller) ขึ้นมาเทานั้น หรือแมในหุนยนตที่เดินเหมือนคนมากที่สุดกย็ังใชการควบคุม
หุนยนตดวยการโปรแกรมโดยมนษุย (manual programming) ซ่ึงการควบคุมหุนยนตโดยวิธีทั้งสอง
แบบนี้ทําไดยาก และยากขึน้เรื่อยๆ เมื่อเทียบกับความซับซอนของกลไกและความสามารถที่ตองการ
ใหมีมากขึน้ของหุนยนตในปจจุบัน โดยเฉพาะหุนยนตที่สรางขึ้นในงานวิจยัของ Hirai ซ่ึงมีความ
ซับซอนมากเนื่องจากตองการใหหุนยนตมีการเคลื่อนไหวคลายมนุษยมากที่สุด ดังนั้นการ
โปรแกรมควบคุมหุนยนตแบบอัตโนมัติจงึมีความจําเปนในการแกไขจัดการกับความซับซอนของ
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โปรแกรมควบคุมใหงายขึน้  ปญญาประดิษฐถูกนํามาประยุกตใชในการสังเคราะหโปรแกรมควบคุม
หุนยนตโดยอัตโนมัติ หนึง่ในหลายวิธีของปญญาประดิษฐคือการคํานวณเชิงววิัฒน (Evolutionary 
Computation) ซ่ึงเปนวิธีการที่สามารถใหคําตอบออกมาในรูปของโปรแกรมได  มีงานวิจยัหลายชิน้ที่
นําวิธีนี้มาใชในการควบคุมหุนยนต ไดแก 

Polvichai (1996) แกปญหาเกีย่วกับการเคลื่อนที่เขาหาเปาหมายโดยหลบหลีกสิ่งกีดขวาง
ของแขนหุนยนตแบบ 3 ขอตอซ่ึงมีการเคลื่อนที่แบบแบบสองมิติ โปรแกรมควบคุมหุนยนตถูก
สังเคราะหขึ้นโดยใชกาํหนดการเชิงพันธุกรรม (Genetic Programming) ซ่ึงเปนวิธีการแบบหนึ่งของ
การคํานวณเชงิวิวัฒน  การทดลองของงานวิจยันีจ้ะทําในสภาพแวดลอมจําลอง (simulation) และนํา
คําตอบที่ไดจากสภาพแวดลอมจําลองมาทดสอบกับหุนยนตจริงเพื่อยืนยันคุณภาพของคําตอบ 

Cheng (1995) ใชขั้นตอนวิธีพันธุกรรม (Genetic Algorithms) ซ่ึงเปนอีกวิธีการหนึ่งที่ไดรับ
ความนิยมของการคํานวณเชงิวิวัฒนในการหาสังเคราะหโปรแกรมควบคุมหุนยนต  ในงานวิจัยนี้
หุนยนตถูกนํามาแกไขปญหาภายใตเงื่อนไขและสภาพแวดลอมหลาย ๆ แบบ ไดแก การเดนิบนพื้น
ราบ การเดินบนพื้นเอยีงทั้งเอียงขึ้นและเอยีงลง การเดนิดวยความเรว็ที่แตกตางกนั และการเดนิโดยมี
การกําหนดความยาวของระยะกาวเทา  การเดินของหุนยนตเปนแบบสมดุลพลวัต  และพิจารณา
เฉพาะการเดินไปขางหนาเทานั้น  หุนยนตที่ใชมี 5 ขอตอ คือ สะโพก และหัวเขา    ขั้นตอนวธีิ
พันธุกรรมถูกนํามาใชหาในการหาคาคงที่ที่เหมาะสมของสมการควบคุมแรงบิดในแตละขอตอของ
หุนยนต รวมทั้งปรับตําแหนงมุมของแตละขอตอในแตละชวงเวลาของการเดิน  โปรแกรมควบคุม
หุนยนตถูกเขารหัสใหอยูในรูปของเมทริกซ   งานวิจยันีท้ําการทดลองในสภาพแวดลอมจําลองเชนกัน 

Rodrigues (1996) ประยกุตขัน้ตอนวิธีพนัธุกรรมในการหาแรงบิดนอยทีสุ่ดที่จําเปนสําหรับ
ใชในการเดินของหุนยนต  มีเกณฑการวดัคาความเหมาะสมโดยการเปรียบเทียบความเหมือนกนัของ
ทาทางหุนยนตที่เกิดขึ้นจริง (actual posture) กับทาทางในอุดมคติ (ideal posture) ขั้นตอนวิธีพนัธุ-
กรรมจะสังเคราะหคําตอบซึ่งเปนสายลําดบัคําสั่งสําหรับควบคุมหุนยนตโดยตรง  ในการทดลองหุน-
ยนตจะถูกทําการทดลองในสภาพแวดลอมจําลองเทานัน้ 

Arakawa และ Fukuda (1996, 1997) พยายามหาทาทางการเดินที่เปนธรรมชาติของหุนยนต 
และพยายามลดพลังงานที่ใชในการเดินใหเหลือนอยที่สุด  งานวิจัยนี้ทาํการทดลองในสภาพแวดลอม
จําลองและทดสอบยืนยันผลการทดลองที่ไดกับหุนยนตจริงอีกทีหนึ่ง 
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3.3.  สรุป 

จะเห็นไดวางานวิจยัที่ประยกุตขั้นตอนวิธีพันธุกรรมมาใชในการหาคําตอบของหุนยนตนั้น
สวนใหญนิยมทําการทดลองในสภาพแวดลอมจําลอง  ทั้งนี้เนื่องจากหลักการทํางานของการคํานวณ
เชิงวิวัฒนจําเปนตองมีการประเมินคาความเหมาะสมของคําตอบแตละคําตอบเปนจํานวนมาก ซ่ึงถา
ทําการทดลองในสภาพแวดลอมจริงจะตองอาศัยเวลามาก  อีกทั้งหุนยนตจริงอาจชํารุดเสียหายได
เนื่องจากการประเมินคําตอบจํานวนหลาย ๆ คร้ัง   อยางไรก็ตาม เปนที่ทราบกันดีวาการนําคําตอบที่
ไดจากการทดลองในสภาพแวดลอมจําลองมาใชกับหุนยนตจริงมีอัตราการประสบความสําเร็จนอย
มาก  ทั้งนี้เนือ่งจากการทํางานกับหุนยนตจริงมีเงื่อนไขและสภาวะการณตาง ๆ ที่เกิดขึ้นมากมายและ
ไมอาจทํานายหรือจําลองไดทั้งหมด (Brooks, 1991a)    

ดังนั้นในการที่จะทําการทดลองโดยพยายามใชเวลาใหนอย และหุนยนตจริงไมชํารุด
เสียหายไปกอน อีกทั้งคําตอบที่ไดจากการทดลองยังตองสามารถใชกับหุนยนตจริงไดอีกนัน้   การ
ทดลองของงานวิจยันีจ้ึงอาศัยการทดลองทัง้ในสภาพแวดลอมจาํลองและทดลองกับหุนยนตจริง
ประกอบกันเพื่อแกไขปญหาขางตน  ซ่ึงจะกลาวถึงในบทตอไป  



บทที่ 4 
 

การทดลอง 
 

4.1. ลักษณะของปญหา 

งานวิจยัคร้ังนีศ้ึกษาวิธีการสังเคราะหโปรแกรมควบคุมหุนยนตแบบเดินสองขาใหสามารถ
เดินไปขางหนาเพียงอยางเดยีว  หุนยนตไมเล้ียวซายขวา เดินเปนทางโคงหรือเดินถอยหลัง  รวมทั้งไม
มุงเนนใหหุนยนตขึ้นลงบันไดหรือวิ่งไดอีกดวย  ลักษณะพื้นผิวที่ใชในการทดลองจะเปนพืน้ผิวทีร่าบ 
เรียบและแข็ง ไมใชพื้นผิวขรุขระหรือเอียงขึ้นลง  อุปกรณที่สําคัญสาํหรับการทดลอง (รูปที่ 4.1)
ประกอบดวยตัวหุนยนตสองขา หนวยประมวลผลขนาดเล็กซึ่งติดอยูบนตวัหุนยนต และเครื่อง
คอมพิวเตอร  ซ่ึงติดตอกับหนวยประมวลผลขนาดเล็กผานทางพอรตอนุกรมโดยใชสาย RS-232  
หนวยประมวลผลขนาดเล็กจะมีหนาที่ในการแปลงคําสั่งที่ไดรับจากเครื่องคอมพิวเตอรที่สงมาเพื่อใช
ในการควบคุมองศาการหมุนของแตละขอตอ  สวนเครือ่งคอมพิวเตอรมีหนาที่ในการอานโปรแกรม
คําตอบที่สังเคราะหขึ้นเพื่อใชสําหรับควบคุมหุนยนต 

4.2. หุนยนต 

4.2.1 โครงสรางของหุนยนตสองขา 

หุนยนตสองขาที่ใชในงานวจิัยนีจ้ํานวนขอตอทั้งหมด 7 ขอตอ ไดแก สะโพก (hip) 2 
ขอตอ  หัวเขา (knee) 2 ขอตอ  ขอเทา (ankle) 2 ขอตอ  และหาง (tail) 1 ขอตอ  ขอตอสะโพก หวัเขา

Computer

รูปที่ 4.1: แสดงอุปกรณตางๆที่ใชในระบบการทดลอง 

RS-232 
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และขอเทามีลักษณะการหมนุในระนาบหนาหลัง (sagittal plane)  สวนของหางมีลักษณะการหมนุใน
ระนาบซายขวา (frontal plane) ในสวนของหางมีตุมน้ําหนักขนาด 150 กรัม ถวงอยูซ่ึงสวนหางนี้มไีว
สําหรับการโอนถายน้ําหนักไปยังเทาซายหรือขวาของหุนยนต  ใชทําหนาที่เหมือนลําตัว (torso) ของ
หุนยนตสองขาแบบทั่วไป  การใชหางแทนที่การใชลําตัวในการรักษาสมดุลนัน้มีขอดีเนื่องจากตุม
น้ําหนกัในตําแหนงที่ต่ํากวาสะโพกลงมา สงผลใหจุดศูนยถวงของตวัหุนยนตโดยรวมอยูในระดบัต่ํา
กวาจดุศูนยถวงของหุนยนตแบบมีลําตัวนัน่เอง  หุนยนตที่ใชในงานวิจยันี้สามารถแสดงไดดังรูปที่ 4.2 

หุนยนตที่ใชมขีนาดโดยประมาณ กวาง 15 เซนติเมตร หนา 10 เซนติเมตร  
ขณะยืนยดืขาสุดมีความสูง 28 เซนติเมตร และมีน้ําหนกั 700 กรัม  ขาทอนบนและทอนลางยาว 8.5 
เซนติเมตร  ฝาเทามีขนาด 4.5 x 5 ตารางเซนติเมตร  สวนหางมีความยาว 20 เซนติเมตร  แผงวงจรและ
หนวยประมวลผลขนาดเล็กถูกติดตั้งไวบริเวณเอวของหุนยนต  และสื่อสารกับเครื่องคอมพิวเตอรผาน
พอรตอนุกรม  ในแตละขอตอจะมีขอบเขตการหมุนทีแ่ตกตางกันดังแสดงในรูปที่ 4.3 

 

หนวยประมวลผล
และแผงวงจร

สะโพก 
หัวเขา 

หางและ 
ตุมน้ําหนัก เทา 

รูปที่ 4.2: แสดงหุนยนตทีใ่ชในการทดลอง 
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รูปที่ 4.3. แสดงขอบเขตการหมุนของขอตอสะโพก หัวเขา ขอเทา และหาง  
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4.2.2 เซอรโวมอเตอร 

เซอรโวมอเตอรเปนมอเตอรที่ใชในเครื่องเลนประเภทเครื่องบิน เรือ หรือรถบังคับ
วิทยุ  ซ่ึงมีคุณสมบัติในการกําหนดตําแหนงองศาของการหมุนไดโดยใชความกวางของพัลสเปนตัว
ระบุตําแหนง (pulse width modulation) (รูปที่ 4.4) ขอจํากัดของเซอรโวคือมีขอบเขตการหมุนไดเพียง 
180 องศาเทานั้น  โดยทัว่ไปเซอรโวมีลักษณะภายนอกเปนกลองสี่เหล่ียมเล็กๆ  (รูปที่ 4.5) ใช
แรงดันไฟฟา 4-6 โวลต  มีสายสงสัญญาณ 3 เสนคือ สายดิน(ground)  สายไฟเลี้ยง(Vcc) และ
สายสัญญาณ(signal)  

(ก) (ข)
รูปที่ 4.5: แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับเซอรโว 

(ก) แสดงตัวอยางของเซอรโวมอเตอร 
(ข) แสดงสวนประกอบของเซอรโวมอเตอร

รูปที่ 4.4: แสดงการควบคุมตําแหนงของเซอรโวมอเตอรดวยความกวางพัลส 
(pulse width modulation)
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การทดลองครั้งนี้ใชเซอรโวของ Futaba 2 รุน คือรุน FP-S148 มีกําลังบิด (torque) 3 
กิโลกรัมเซนติเมตร จํานวน 5 ตัว ติดตั้งไวที่ขอตอสะโพก 2 ตัว หวัเขา 2 ตัว และทีห่างอีก 1 ตัว  ใน
สวนขอตอนั้น เดิมทีใชเซอรโวรุนเดียวกนันี้ติดตั้งไว แตหลังจากทดลองควบคุมการเดินดูปรากฏวา
เซอรโวรุนนี้ไมมีแรงบิดพอที่จะใชขับเคลือ่นขอตอบริเวณขอเทาได ดังนั้นจึงเปลี่ยนรุนเซอรโวเปน
อีกรุนคือ S9204 ซ่ึงมีกําลังบิด 9.5 กิโลกรัมเซนติเมตร ติดตั้งไวที่ขอเทาทั้ง 2 ขาง   

4.2.3 สวนการควบคุม 

บอรดประมวลผลขนาดเล็กถูกติดตั้งอยูบริเวณเหนือสะโพกของหุนยนต เพื่อใชใน
การควบคุมการทํางานของมอเตอรทั้ง 7 ตัว  บอรดประมวลผลขนาดเล็กที่ใชคือ CP-JR6811 ของ
บริษัท ETT.  มีไมโครคอนโทรลเลอร MC68HC11E2 ทําหนาที่ประมวลผล โดยสงสัญญาณพัลส
ติดตอกับเซอรโวผานทางพอรตบี (port B) ซ่ึงเปนพอรตสัญญาณขาออกจํานวน 8 บิต และรับคําสั่ง
ตําแหนงการหมุนของเซอรโวแตละตวัจากเครื่องคอมพิวเตอรผานพอรตอนุกรม (serial port) บน
บอรดนี้จะมี “โปรแกรมควบคุมมอเตอร”1 ซ่ึงควบคุมเซอรโวได 8 ตัว  รูปแบบการใชงานคือการสง
สายอักขระ 5 ตัวอักษรผานพอรตอนุกรมจากเครื่องคอมพิวเตอรไปสูไมโครคอนโทรลเลอร โดยมี
ลักษณะดังตารางที่ 4.1 

ตารางที่ 4.1: แสดงลักษณะสายอักขระที่สงระหวางคอมพิวเตอรกับไมโครคอนโทรลเลอร 
อักษรตัวแรก ถาเปน 'S'  จะหมายถึงการสั่งทํางานเซอรโว 

ถาเปน 'R  จะหมายถึงการตั้งคาตําแหนงมุมของเซอรโวไปที่ 90O  
ตัวอักษรสองตัวถัดมา เปนตัวบอกหมายเลขของเซอรโวที่ตองการสั่งงาน ตั้งแต 00-07 

ตัวอักษรสองตัวสุดทาย เปนตัวบอกตําแหนงมุมที่ตองการ ในชวง 180O โดยตัวอักษรจะเปนตัว
เลขฐานสิบหกตั้งแต 00 (มุมนอยที่สุด) ถึง  FF  (มุมมากที่สุด) ถาเปน 80 
หมายถึงตําแหนงมุมที่ 90O 

ตัวอยางเชน  “S02FF” หมายถึง หมุนเซอรโวตัวที่สองไปที่มุม 180O  เปนตน 
“S0300” หมายถึง หมุนเซอรโวตัวที่สองไปที่มุม 0O  เปนตน 
“S0090” หมายถึง หมุนเซอรโวตัวที่สองไปที่มุม 90O  เปนตน 

 

                                                           
1 โปรแกรมที่ใชทําหนาที่ดังกลาวนี้ดาวนโหลดมาจากเวปไซต 

ftp://nyquist.ee.ualberta.ca/pub/motorola/68hc11/servo8.asm.txt 
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4.3. การออกแบบการทดลอง 

4.3.1 ทาทางการเดนิ 

เนื่องจากปญหาการเดินสองขาเปนปญหาแบบมีลําดับเวลา (time sequence) กลาวคือ
ในแตละชวงเวลา หุนยนตจะมีพฤติกรรมแตกตางกนัไป  การที่จะใชขั้นตอนวธีิพันธุกรรมในการ
สังเคราะหหาโปรแกรมควบคุมการเดินทัง้หมดในคราวเดียวเลยจะเปนเรื่องยาก  ดังนั้นในงานวจิัยนี้
จึงทําการแบงทาทางการเดินออกเปนขั้นตอนยอย ๆ โดยกําหนดใหแตละขั้นตอนมีเปาหมายยอย (sub-
goal) หรือปญหายอย  และใชขั้นตอนวิธีพันธุกรรมในการหาคําตอบยอยของแตละขั้นตอน หลังจาก
ไดคําตอบยอยของแตละขั้นตอนแลวจะนาํคําตอบยอยทัง้หมดมารวมกนัเปนคําตอบสุดทายซึ่งก็คอื
โปรแกรมควบคุมทาทางการเดินของหุนยนตสองขา วิธีการนี้เรียกวา “การวิวัฒนาการแบบลําดับขั้น” 
(staged evolution) (Brook, 1991b)  ดวยวิธีการแบงปญหาใหญใหเปนปญหายอยนี้ทําใหสามารถ
กําหนดเกณฑการวัดคาความเหมาะสมใหแตกตางกนัไปในแตละขั้นตอนได ซ่ึงจะทําใหสามารถหา
คําตอบสุดทายไดเร็วขึ้น 

ในการแบงทาทางการเดินออกเปนขั้นตอนยอย ๆ นี้ ถาแบงขั้นตอนละเอียดเกนิไปจะ
ทําใหมีขั้นตอนยอยตาง ๆ มากเกินความจําเปน ดังนั้นจึงผูวิจยัพยายามแบงทาทางการเดินใหขั้นตอน
ยอยนอยที่สุดเทาที่ขั้นตอนวธีิพันธุกรรมจะสามารถหาคําตอบยอยของแตละขั้นตอนได ซ่ึงเดิมทีได
แบงทาทางการเดินออกเปน 4 ขั้นตอน (ดังรูปที่ 4.6)   

ในตอนเริ่มตนการทดลองนัน้ หุนยนตจะตองอยูใน “ทาทางเริ่มตน” ที่เหมือน ๆ 
กันทุกครั้ง ซ่ึงผูวิจัยไดเลือกทา “ยืนสองขา” ซ่ึงเปนทาเตรียมพรอมสําหรับการเดนิเปนทาทางเริม่ตน
สําหรับหุนยนต  จากนั้นจึงเริ่มขั้นตอน 4 ขั้นตอนของการเดินซึ่งไดแก 1) การยนืดวยเทาขวาเพียง
เทาเดียว ในทีน่ี้หมายถึงการยายจดุศูนยถวงของหุนยนตไปไวเหนือเทาขวาเทาเดยีว  2) การกาวเทา
ซายไปสัมผัสพื้นดานหนา  3) การยนืดวยเทาซายเทาเดียวซ่ึงหมายถงึการถายนําหนักจากเทาขวาไป
ไวที่เทาซาย  4) การกาวเทาขวา (ซ่ึงขณะนัน้จะอยูหลังเทาซาย) ขึ้นไปพื้นในตําแหนงเดียวกับเทา
ซาย (ตามแนวหนาหลัง)  มองโดยภาพรวมแลว การเดนิของหุนยนตจะเปนลักษณะกาวเดินแบบเทา
ซายนําแลวเทาขวาตามนั่นเอง 

ยืนดวย
สองเทา 

1. ยืนบนเทา
ขวา

2. กาวเทา
ซาย

3.ยืนดวย
เทาซาย

4. กาวเทา
ขวา 

รูปที่ 4.6  ขั้นตอนการเดิน 4 ขั้นตอน
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อยางไรก็ตาม เมื่อไดทําการทดลองในเบือ้งตนปรากฏวา ขั้นตอนวิธีพันธุกรรมไม
สามารถหาคําตอบสําหรับขั้นตอนที่สองซึ่งมีเปาหมายคอืการกาวเทาซายไปสัมผัสพื้นดานหนาได  
เนื่องจากขั้นตอนนี้ยังคงมีความซับซอนและประกอบดวยพฤตกิรรมที่ขึ้นกับลําดับเวลาอยูอีก (ซ่ึงจะ
แสดงรายละเอยีดของการทดลองเบื้องตนของขั้นตอนที่สองนี้ในสวนตอไปของบท) ดังนั้นผูวิจยัจึง
จําเปนตองแบงขั้นตอนที่สองออกเปนอีกสองขั้นตอน กลาวคอืแบง “การกาวเทาซายไปสัมผัสพื้น
ดานหนา” ใหเปน “การยกเทาซายไปขางหนา” และ “การวางเทาซายลง” กับพืน้ ในทํานองเดียวกัน 
ขั้นตอนที่ส่ีก็จาํเปนตองแบงออกเปนอีกสองขั้นตอนเชนเดียวกนั กลาวคือแบง “การกาวเทาขวาไป
ชิดเทาซาย” ใหเปน “การยกเทาขวาขึ้นไปอยูในระดบัเดียวกับเทาซาย (ในแนวหนาหลัง)” และ 
“วางเทาขวาลง”   

 โดยสรุปแลวทาทางการเดินถูกแบงออกเปน 6 ขั้นตอนยอย (ดังรูปที่ 4.7) ดังนี ้
หุนยนตจะถูกจัดใหอยูในทาทางเริ่มตนคือทา “ยืนสองขา”  ขั้นตอนทัง้หกไดแก 1) การยืนดวยเทา
ขวาเพยีงเทาเดยีว 2) การยกขาซายขึ้น  3)  การวางเทาซายลงสัมผัสพื้น  4) การยืนดวยเทาซาย
เทาเดียว  5) การยกเทาขวาขึ้น  และ 6) การวางเทาลงกับพื้น  ในขั้นตอนที ่2 และ 5 นัน้เนน
เพียงการยกเทาไปขางหนา (เทียบกับตําแหนงเดิม) แตไมสนใจวาเทาจะวางอยูกับพื้นหรือลอยเหนือ
พื้นก็ตาม 

4.3.2 โปรแกรมควบคุมการเดิน 

ในงานวิจยันี้จะทําการสังเคราะหโปรแกรมควบคุมการเดนิของหุนยนตสองขา โดย
สังเคราะหโปรแกรมควบคมุการเดินเพียง 1 กาวเทานัน้ และใชโปรแกรมควบคุม 1 กาวนี้ซํ้า ๆ เพือ่ให
หุนยนตสามารถเดินไดหลาย ๆ กาวอยางตอเนื่อง  ระบบการควบคมุหุนยนตเปนระบบควบคุมแบบ
เปด (open-loop control system) กลาวคือ ในชวงของการกาวเดนิ โปรแกรมจะสั่งใหหุนยนตขยับขอ
ตอตาง ๆ เพียงอยางเดยีว  ขอมูลสถานะตาง ๆ ของหุนยนต เชน ตําแหนงของจุดศูนยถวงของหุนยนต
หรือสถานะการสัมผัสพื้นของฝาเทา หรือตําแหนงของเทาแตละขาง เปนตน จะไมถูกนําเขามา
ประมวลผลเลย   

ยืนดวย
สองเทา 

1. ยืนบน
เทาขวา 

2. ยกเทา
ซายขึ้น

4.ยืนดวย
เทาซาย

5. ยกเทา
ขวาขึ้น 

3. วางเทา
ซายลง

6.วางเทา
ขวาลง

ปรับแตงทาทาง

รูปที่ 4.7  ขั้นตอนการเดิน 6 ขั้นตอน
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ดังนั้นในการใชโปรแกรมควบคุมตัวเดิมควบคุมใหหุนยนตสามารถเดินกาวถัดไปได
อยางตอเนื่องหลังจากเดนิไดสําเร็จกาวหนึ่งแลวนัน้ จําเปนที่จะตองทําใหหุนยนตกลับมาอยูในทาทาง
เร่ิมตนคือ ทา “ยืนสองขา” เหมือนเดิมเสียกอน ซ่ึงเดิมทีขั้นตอนการปรับแตงทาทางนี้ถูกบรรจุอยูใน
เปาหมายยอยของขั้นตอนที่หกดวย กลาวคือ ขั้นตอนทีห่กมีเปาหมายใหหุนยนตวางเทาขวาลงกบัพื้น
โดยใหมุมของทุกขอตอเหมอืนกับตอนทาทางเริ่มตน อยางไรก็ตามในการผนวกการปรับแตงทาทาง
เขาไปอยูในขั้นตอนที่หกดวยนั้นทําใหเปาหมายของขั้นตอนนี้มีขนาดใหญเกนิกวาทีข่ั้นตอนวิธี
พันธุกรรมจะหาคําตอบใหได (ซ่ึงจะไดแสดงรายละเอียดการหาคาํตอบสําหรับขั้นตอนนี้ในสวน
ตอไปของบท)  ดังนั้นผูวิจัยจึงไดแยกหนาทีก่ารปรับแตงทาทางนี้ออกมาจากขัน้ตอนที่หก โดย
หนาที่การปรบัแตงทาทางนีจ้ะเปนหนาทีข่อง “โปรแกรมอาน-แปลคําตอบ” แทน   

โปรแกรมคําตอบที่สังเคราะหไดในงานวิจยันี้เปนโปรแกรมควบคุมหุนยนตที่
ควบคุมในระดับการหมุนของมอเตอร  รูปแบบของโปรแกรมควบคุมหุนยนตจะอยูในลักษณะสาย
ลําดับของคําสั่งควบคุมมอเตอร (sequence of motor commands)  ในที่นี้จะขอแทน
ลักษณะนามของ “คําสั่งควบคุมมอเตอร” เปน “โหนด” เพื่อปองกันการสับสนเมื่อมีการกลาวอางถึง  
คําสั่งควบคุมมอเตอรในแตละโหนดจะมลัีกษณะดังนี ้

m : r 

โดยที ่ m  คือ คําสั่งควบคุมมอเตอร {0+, 0-, 1+, 1-
, 2+, 2-, 3+, 3-, 4+, 4-, 5+, 5-, 
6+, 6-} 

  r  คือ “จํานวนกระทําซ้ํา”ของคําสั่งควบคุมมอเตอร 

คําสั่งควบคุมมอเตอรจะควบคุมใหมอเตอรขยับไปมา  เปนมุมครั้งละ 1.34O   
ตัวเลข 0 - 6  เปนหมายเลขกํากับมอเตอรแตละตัว (รูปที่ 4.8)  และเครื่องหมาย ‘+’, ‘-’ เปน
ตัวบงบอกวาการขยับเพิ่มหรือลดมุมของมอเตอรตัวนั้น ๆ  ยกตวัอยางเชน  3+:2, 6+:27, 0+:2, 4+:2, 1-:6, …, 3-:3,  

0

5
2

4
1

3

6

รูปที่ 4.8: แสดงหมายเลขกํากับมอเตอรแตละตัวของหุนยนต
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ในโปรแกรมควบคุมนี้  คําสั่งแรกคือ เพิ่มมุมของมอเตอรหมายเลขสามไป 2 คร้ัง กลาวคือขยับขอเทา
ขวานั่นเอง 

การใชรูปแบบของสายคําสั่งควบคุมหุนยนตในลักษณะนีท้ําใหงายตอการทําความ
เขาใจและการอานคําสั่งเพื่อควบคุมหุนยนตจะทําไดงาย  แตวิธีนี้มขีอเสียอยูหนึ่งอยางคือสายคําสั่ง
สายเดียวกนัเมือ่ใชควบคุมหุนยนตที่มีทาทางเริ่มตนตางกนัก็จะทําใหพฤติกรรมที่แสดงออกมา
แตกตางกนัไปดวย ดงันั้นในการใชรูปแบบสายคําสั่งแบบนี้จําเปนตองระวังในเรื่องทาทางเริ่มตนของ
หุนยนตดวย 

4.3.3 ระบบของการทดลอง 

ขอจํากัดของงานวิจยัที่เกีย่วกับการสังเคราะหโปรแกรมควบคุมหุนยนตโดยใช
ขั้นตอนวิธีพันธุกรรมคือ ไมสามารถใชวิธีนี้กับหุนยนตที่มีจํานวนขอตอมากนัก และอีกขอจํากดัหนึ่ง
ซ่ึงงานวิจยัสวนใหญจะตองพบคือไมสามารถทําการทดลองกับหุนยนตจริง เนื่องจากการทดลองกับ
หุนยนตจริงใชเวลามาก และเนื่องจากวิธีการคํานวณเชิงววิัฒนนี้จําเปนตองมีการประเมินคาความ
เหมาะสมของคําตอบจํานวนมหาศาล ซ่ึงการประเมินกับหุนยนตจริงอาจทําใหเกดิความเสียหายกับ
หุนยนตได ดังนั้นงานวิจยัสวนใหญจะเลี่ยงขอจาํกัดนี้โดยใชการทดลองในสภาพแวดลอมจําลอง 
(Simulation) แทน   อยางไรก็ตาม เปนทีรู่กันดีวา การนําคําตอบที่ไดจากการเรียนรูในสภาพแวดลอม
จําลองไปใชกบัหุนยนตจริงมักไมประสบความสําเร็จ  (Brooks, 1991a)  เนื่องจากการทํางานกบั

……

สภาพแวดลอมจําลอง สภาพแวดลอมจริง 

ขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนที่ 1

ขั้นตอนที่ 2 ขั้นตอนที่ 2

ขั้นตอนที่ 6 ขั้นตอนที่ 6 คําตอบสุดทาย

คําตอบยอย

คําตอบยอย

คําตอบยอย

1 2 3 4 5 61 2 3 4 5 

1 1 2 

1 

รูปที่ 4.9: แสดงความสัมพันธของการทดลองในสภาพแวดลอมจําลองและสภาพแวดลอมจริง
ของแตละขั้นตอนของการเดิน
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หุนยนตจริงในสภาพแวดลอมจริงนั้นมีรายละเอียดมาก มีเงื่อนไขหรอืสถานการณที่ไมคาดคิดเกดิขึ้น
มากมาย ซ่ึงไมสามารถจําลองสิ่งเหลานี้ไดหมด  ดังนัน้ ในการเพิ่มอัตราความสําเร็จของการทํางานกับ
หุนยนตจริง จาํเปนตองทําใหระบบของการทดลองมีการเชื่อมโยงกับสภาพแวดลอมจริงมากขึ้น  

วิธีการหนึ่งทีใ่ชในระบบการทดลองของงานวิจยันี้คือ การนําการทดลองใน
สภาพแวดลอมจําลอง (simulation) และการทดลองในสภาพแวดลอมจริง (real experiment) ประกอบ
รวมกัน (รูปที่ 4.9)  กลาวคือ คําตอบยอยที่สังเคราะหไดจากการทดลองในสภาพแวดลอมจําลองของ
แตละขั้นตอนจะถูกคัดเลือกและนํามาประเมินพฤติกรรม โดยทดลองกับหุนยนตจริงในขั้นตอน
เดียวกัน คําตอบยอยที่ใชไดกับหุนยนตจริง (กลองสี่เหล่ียมแรเงาในรูป 4.9) จะถูกนําไปใชเปนทาทาง
เร่ิมตนของขั้นตอนถัดไปของการทดลองในสภาพแวดลอมจําลอง  กระบวนการเชนนี้จะดําเนินไปใน
ทุก ๆ ขั้นตอนจนถึงขั้นตอนที่ 6   ก็จะไดคําตอบสดุทายที่ประกอบดวย 6 คําตอบยอย (ดังรูปที่ 
4.9) การจดัระบบการทดลองใหมีลักษณะนี ้ เพื่อใหสามารถประกันวาคําตอบที่ไดมาโดยใชเวลา
นอย (ซ่ึงเปนขอดีของการทดลองในสภาพแวดลอมจําลอง) นั้นสามารถใชไดกบัหุนยนตจริงดวย  
ซ่ึงโดยปกติแลวคําตอบที่ไดจากสภาพแวดลอมจําลองนี้จะมีลักษณะหลากหลาย มีทั้งที่ใชไดและใช
ไมไดกับหุนยนตจริง  การทดลองกับหุนยนตจริงมีขึ้นเพื่อคัดเลือกเฉพาะคําตอบที่ประสบ
ความสําเร็จกบัหุนยนตจริงเทานั้น และกระบวนการทาํงานของระบบการทดลองในรูปที่ 4.9 มี
รายละเอียดดังนี้ 

1. การทดลองในแตละขั้นตอนนั้น จะเริ่มดวยการทดลองในสภาพแวดลอมจําลอง
กอน ซ่ึงหุนยนตจะถูกจดัใหอยูในทาทางเริ่มตน ขั้นตอนวิธีพันธุกรรมถูกใชในการสังเคราะหหา
โปรแกรมคําตอบตามเปาหมายยอยที่กําหนดไวในแตละขัน้ตอน (ดวยจํานวนประชากรในแตละรุน
เปน N) (ดังรูปที่ 4.10)  ในการประเมินคาความเหมาะสมนั้น จะใชวิธีแปลโปรแกรมคําตอบใหเปน
พฤติกรรมของหุนยนตแลวจึงนําขอมูลที่เกิดขึ้นมาคํานวณ   

2. หลังจากโปรแกรมคําตอบถูกววิัฒนาการไปรุนแลวรุนเลาจนถึงรุนสุดทาย ระบบ
จะเลือกคําตอบมาจํานวนหนึ่ง (M ตัว) จากจํานวนประชากร N ตัว (M < N) เพื่อนํามาทดสอบ
ความสําเร็จในการทํางานของโปรแกรมคําตอบเมื่อใชกับหุนยนตจริง  คําตอบที่ประสบความสําเร็จ
จากการทดลองกับหุนยนตจริง (กลองแรเงาในรูป 4.9) จะถูกนํามาใชเปนทาทางเริม่ตนของหุนยนต
สําหรับขั้นตอนการเดินถัดไป ซ่ึงคําตอบที่ไดในทีน่ี้อาจมีมากกวาหนึง่คําตอบ และมีรูปแบบของสาย
คําสั่งมากกวาหนึ่งลักษณะ (ในที่นี้ กําหนดใหคําตอบทีไ่ดมี n1 ลักษณะ, n1<M< N) รูปที่ 4.10 แสดง
ภาพการทํางานของการทดลองในขั้นตอนที่หนึ่ง ซ่ึงมีทาทางเริ่มตนเปนการยืนสองเทา 
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3. เนื่องจากคําตอบที่ไดจากขัน้ตอนที่หนึ่งถูกนํามาใชเปนทาทางเริ่มตนของขั้นตอน
ที่สอง และทาทางสุดทายทีเ่กิดจากโปรแกรมคําตอบแตละตัวในจํานวน n1 ตัว (ที่ไดจากขัน้ตอนที่
หนึ่ง) นั้นอาจมีไดมากกวาหนึ่งรูปแบบ อีกทั้งจากลักษณะของโปรแกรมคําตอบซึ่งเปนคําสั่งควบคุม
มอเตอรแบบสัมพัทธกับสถานะปจจุบัน (ดังที่อธิบายไวในหัวขอทีแ่ลว) ดังนั้นจงึมีความจําเปนที่
จะตองเชื่อมโยงคําตอบที่จะสังเคราะหขึ้นในขั้นตอนที่สองนี้วาเปนคําตอบที่มาจากทาทางเริ่มตนใด 
(ในคําตอบจํานวน n1 ตัวที่ไดจากขั้นตอนที่หนึ่ง) ดังรูป 4.11  

4. ในทางปฏิบัต ิ ลักษณะการเชื่อมโยงนี้จะทําโดยนําสวนที่เปนคําตอบจากขั้นตอน
ที่หนึ่ง (กลองสีขาวในรูปที่ 4.11) มา “ตอ” กับคําตอบที่สังเคราะหขึ้นในขั้นตอนที่สองนี้ (กลองสีเทา
ในรูปที่ 4.11)  เพื่อใหงายตอการพิจารณาความเชื่อมโยงดังกลาว  แตเนื่องจากจํานวนคําตอบที่ไดจาก
ขั้นตอนที่หนึ่งนั้นมี n1 ตัว ซ่ึงคอนขางนอยกวาจํานวนประชากรมาก (n1 < N) ดังนั้นในการเชื่อมโยง
กัน คําตอบที่ไดจากขัน้ตอนที่หนึ่งจะเชื่อมโยงกับคําตอบในขั้นตอนทีส่องมากกวา 1 คําตอบ ซ่ึง
ในทางปฏิบัตนิั้นจะกระทําโดยการนําคําตอบจากขั้นตอนที่หนึ่ง (จํานวน n1 ตัว) มาขยายจํานวนให
เทากับจํานวนประชากรทั้งหมด (N ตัว) โดยใชหลักที่วาคาํตอบที่มีคาความเหมาะสมมากก็จะถูกขยาย
จํานวนออกมามาก  คําตอบที่มีคาความเหมาะสมนอยจะถกูขยายออกมานอย 

รูปที่ 4.11 : แสดงกระบวนการทํางานของการทดลองในขั้นตอนที่สอง

… … … ถูกเลือก

การทดลองใน
สภาพแวดลอมจาํลอง 

การทดลองกบั
หุนยนตจริง 

95

M15

42 4 2 

8 5 

215

5 15 

N 13

3 19 

4 2 

1 9 

2 15 
คําตอบที่ 1

คําตอบที ่n2

สวนของคําตอบ
จากขั้นตอนท่ีหนึ่ง

1 

… 

1

M

… 

2 

N 

1 

n1 

… ถูกเลือก

การทดลองใน
สภาพแวดลอมจาํลอง

การทดลองกบั
หุนยนตจริง 

รูปที่ 4.10 : แสดงกระบวนการทํางานของการทดลองในขั้นตอนที่หนึ่ง 
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5. จากรูปที่ 4.11  กลองสีขาว คือ สวนของคาํตอบที่ไดจากขั้นตอนที่หนึ่ง  ตัวเลขที่
ระบุอยูในกลองสีเทา แสดงถึงวาคําตอบที่บรรจุอยูภายในกลองอาจมีรูปแบบเหมอืนหรือไม
เหมือนกนัก็ได ถาตัวเลขเหมือนกันกห็มายถึงลักษณะคาํตอบที่บรรจุอยูเหมือนกัน  ถาตัวเลขตางกันก็
หมายถึงลักษณะคําตอบที่บรรจุอยูแตกตางกันไป  สวนกลองสีเทา คือ สวนของคําตอบที่จะทําการ
สังเคราะหขึ้นและววิัฒนาการในขั้นตอนทีส่อง 

6. สวนของคําตอบในกลองสีขาวจะไมถูกดาํเนินการทางพันธุกรรมใด ๆ ทั้งสิ้น ไม
วาจะเปนการไขวเปลี่ยนหรือการกลายพันธุก็ตาม  ในขั้นตอนที่สองนี้ ขั้นตอนวิธีพันธุกรรมจะ
ดําเนินการทางพันธุกรรมเฉพาะกับสวนของกลองสีเทาเทานั้น ในการคัดเลือกคําตอบไปใชสําหรับรุน
ถัดไปนั้นจะพจิารณาจากคาความเหมาะสมหรือคาความแตกตางเฉพาะในสวนของกลองสีเทาเทานั้น   

7. ในการประเมนิคาความเหมาะสมของคําตอบจะพิจารณาจากสวนทีเ่ปนกลองสี
เทาเทานั้นเชนกัน โดยมวีิธีการคือ แปลคําตอบในสวนกลองสขีาวทั้งหมดเพือ่แสดงพฤติกรรม
หุนยนตกอน หลังจากแปลเสร็จหุนยนตจะอยูในทาทางเริ่มตน (สําหรับขั้นตอนที่สอง) แลว  จากนั้น
จึงทําการแปลคําตอบในสวนของกลองสีเทาเปนพฤติกรรมหุนยนต แลวจึงนําขอมลูที่ไดการแปลผล
คําตอบของกลองสีเทานี้มาคํานวณคาความเหมาะสม  

8. หลังจากการววิัฒนาการดวยขั้นตอนวิธีพันธุกรรมในสภาพแวดลอมจําลองจนได
คําตอบในรุนสุดทายแลว กระบวนการทํางานในชวงนี้จะเหมือนเดิม คอืคําตอบบางสวนจะถูกเลือกมา
เพื่อใชทดลองกับหุนยนตจริงเพื่อตรวจสอบดูวาคําตอบที่ไดนั้นทําใหหุนยนตแสดงพฤติกรรมไดตาม
เปาหมายยอยของขั้นตอนที่สองนี้โดยไมมีการลมหรือบิดตัวหรือไม  และคําตอบทีผ่านการตรวจสอบ
ดังกลาวกจ็ะถกูนําไปใชเปนทาทางเริ่มตนสําหรับขั้นตอนการเดินถัดไปเชนเดิม 

9. คําตอบซึ่งไดจากขั้นตอนที่สอง (ซ่ึงมีคําตอบจากขั้นตอนที่หนึ่งตออยูดวย) จะถูก
นํามาใชเปนทาทางเริ่มตนสําหรับขั้นตอนที่สามตอไป  โดยสวนของคําตอบจากขัน้ตอนที่หนึ่งและ

รูปที่ 4.12 : แสดงกระบวนการทํางานของการทดลองในขั้นตอนที่สาม 

… … … เลือก

การทดลองใน
สภาพแวดลอมจาํลอง 

การทดลองกบั
หุนยนตจริง 

98

M14

414 6 4 

8 5 

215

5 5 

N 13

3 19 

4 9 

1 2 

2 15 
คําตอบที่ 1

คําตอบที ่n3

สวนของคําตอบ
จากขั้นตอนท่ี
หนึ่งและสอง 

8 

6 

7 

13 

4 

5 

5

9

9

15

2 

15 
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สองจะถูกนํามาตอกับคําตอบที่สังเคราะหขึ้นและวิวัฒนาการของขั้นตอนที่สาม  จากรูปที่ 4.12 
ขั้นตอนพันธุกรรมจะดําเนนิการทางพันธุกรรมตาง ๆ เฉพาะกับกลองสีเทาเชนกัน  การประเมนิคา
ความเหมาะสมของคําตอบมีการกระทําในลักษณะเดียวกับขั้นตอนทีส่องคือ แปลผลคําตอบที่ไดจาก
ขั้นตอนที่หนึ่งและสอง (กลองสีขาว) เพือ่ทําใหหุนยนตอยูในทาทางเริ่มตนกอน จากนั้นจึงแปลผล
คําตอบของขั้นตอนที่สามเพื่อนําขอมูลที่เกิดขึ้นมาคํานวณหาคาตอไป การคัดเลือกคําตอบไปใช
สําหรับรุนถัดไปก็กระทําเหมือนในขั้นตอนที่สองเชนกนั 

10. กระบวนการทาํงานจะกระทาํซ้ําในลักษณะเดยีวกันนีไ้ปทุก ๆ ขั้นตอนจนถึง
ขั้นตอนที่หก  ซ่ึงจะมีรายละเอียดดังรูปที่ 4.13 ในสวนการทดลองในสภาพแวดลอมจําลองของ
ขั้นตอนนี้ จะมีโปรแกรมคําตอบในสวนหวัซ่ึงไดมาจากการทดลองตั้งแตขั้นตอนที่ 1 - 5 (กลองสีขาว
ตอกัน 5 กลอง) มาเปนทาทางเริ่มตนใหกับคําตอบของขั้นตอนที่หกนี้ (กลองสีเทา) 

การทดลองในสภาพแวดลอมจําลองนั้น ตัวระบบสามารถดําเนินไปไดเองโดย
อัตโนมัติ แตในสวนของการทดลองกับหุนยนตจริงนั้น  ขั้นตอนบางอยางยังคงตองอาศัยมนุษยชวย
ในการดําเนินงาน  ไดแก การประเมินพฤติกรรมที่เกดิขึ้นของคําตอบแตละตัว ซ่ึงตองประเมินจาก
สภาวะเดยีวกนัหรือมีสถานะตั้งตนเหมือนกัน กลาวคือ หุนยนตจะตองอยูในทาทางเริ่มตนเหมอืน ๆ 
กันทุกครั้งกอนการอานและแปลคําตอบแตละตัวใหเปนพฤติกรรมของหุนยนต อีกทั้งเนื่องจาก
หุนยนตมีโอกาสลมหรือบิดตัวไดในทุก ๆ คําตอบ  ดังนั้นในการจัดวางใหหุนยนตอยูในสภาวะ
ดังกลาว จึงจาํเปนตองอาศยัมนุษยชวยตรงจุดนี ้ หรือกลาวอีกนยัหนึ่งคือ ในการทดลองกับหุนยนต
จริงนั้นจําเปนตองอาศัยมนษุยในการยกหุนยนตไปวางไวในอยูในทายนืสองขาทุก ๆ คร้ังกอนการ
ประเมินคําตอบตัวตอไป อีกขั้นตอนหนึ่งทีใ่ชมนุษยเขาไปชวยเหลือในระบบคือ การตัดสิน
พฤติกรรมของคําตอบแตละตัววาใชไดหรือไม ซ่ึงจะกลาวถึงในสวนถัดไปของบท 

85 

1413

319 

109 

8 

6 

7 

13 

511

M12

319

45

17

6

4

13

รูปที่ 4.13 : แสดงกระบวนการทํางานของการทดลองในขั้นตอนที่หก 

… … … 

การทดลองใน
สภาพแวดลอมจาํลอง 

การทดลองกบั
หุนยนตจริง 

คําตอบที่ 1 

คําตอบที ่n6 

สวนของคําตอบจาก
ข้ันตอนท่ี 1 - 5 
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14 13

3 19 
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1 2 
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4.3.4 ภาพรวมระบบการทํางาน 

ในการทดลองของงานวิจยันีป้ระกอบดวยโปรแกรมการทาํงานตาง ๆ ซ่ึงทํางาน
รวมกัน  การทํางานของระบบทั้งหมดเพื่อใหไดมาซึ่งโปรแกรมคําตอบที่สามารถใชในการควบคมุ
หุนยนตจริง ใหเดินได  โดยใชขั้นตอนวิธีพันธุกรรมทําการพัฒนาโปรแกรมคําตอบในสภาพแวดลอม
จําลองเพื่อหาโปรแกรมคําตอบที่มีความเหมาะสมมาจํานวนหนึ่ง จากนั้นจึงนําโปรแกรมคําตอบ
เหลานี้มาทดลองกับหุนยนตจริงวาประสบความสําเร็จหรือไม หลังจากผานการทดลองกับหุนยนต
จริงแลวกจ็ะไดโปรแกรมคําตอบสมบูรณที่สามารถใชไดกับหุนยนตจริง 

ภาพรวมระบบการทํางานตาง ๆ สามารถแสดงไดดังรูปที่ 4.14 ซ่ึงประกอบดวย
โปรแกรมตาง ๆ ไดแก  “โปรแกรมดําเนินการขั้นตอนวิธีพันธุกรรม” ซ่ึงเปนโปรแกรมที่ทําหนาที่
ดําเนินการเกีย่วกับขั้นตอนวธีิพันธุกรรมตาง  ๆ ตั้งแต การสรางกลุมคําตอบ การคัดเลือก การไขว
เปลี่ยน และการกลายพันธุ  ในการประเมินคาความเหมาะสมของคําตอบแตละตัวนั้น โปรแกรม
ดําเนินการขั้นตอนวิธีพันธุกรรมจะทํางานรวมกับ “โปรแกรมจําลองสภาพแวดลอม”  โดยทําการ
ทดลองควบคุมใหหุนยนตเดินในสภาพแวดลอมจําลองเพื่อพิจารณาตรวจสอบเงื่อนไขตาง ๆ ที่เกดิขึ้น 
เชน หุนยนตลมหรือบิดตัวหรือไม,  หุนยนตแสดงพฤติกรรมเปนไปตามเปาหมายยอย ๆ ของแตละ
ขั้นตอนอยางไร  เปนตน  โปรแกรม 2 หนวยนี้ทํางานประกอบกนัเปน “การทดลองในสภาพแวดลอม
จําลอง” เพื่อสังเคราะหโปรแกรมคําตอบในเบื้องตนจํานวนหนึ่ง 

โปรแกรม
คาํตอบ 

โปรแกรมแสดงผล
กับหุนยนตจริง 

(real.cpp, serial.cpp)

โปรแกรมแสดงผลใน
สภาพแวดลอมจาํลอง 

(play_sim.cpp)

โปรแกรมอาน-แปล
คําตอบ 

(play_ga.cpp)

โปรแกรมควบคุ
มมอเตอร 

(servo.asm)

เลือก
แสดงผล

สงขอความ

โปรแกรมจําลอง
สภาพแวดลอม 
(sim3d.cpp) 

โปรแกรมดําเนนิการ
ขั้นตอนวิธพีันธกุรรม 

(n_ga.cpp) สังเคราะห

การทดลองใน
สภาพแวดลอมจาํลอง 

การทดลองกบั
หุนยนตจรงิ 

รูปที่ 4.14: แสดงภาพรวมระบบการทํางานตาง ๆ 
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หลังจากที่สามารถสังเคราะหโปรแกรมคําตอบจากการทดลองในสภาพแวดลอม
จําลองแลว โปรแกรมคําตอบเหลานี้จะถูกนํามาทํา “การทดลองกับหุนยนตจริง” โดยมี “โปรแกรม
อาน-แปลคําตอบ” เปนตัวอานและแปลโปรแกรมคําตอบซึ่งอยูในรูปแบบของสายคําสั่งของการ
ควบคุมมอเตอร (ดังรูปที่ 4.14) ทีละโหนด ๆ และสงขอมูลให “โปรแกรมแสดงผลกับหุนยนตจรงิ” 
โปรแกรมแสดงผลกับหุนยนตจริงจะแปลงขอมูลคําสั่งเพื่อสงขอความไปให “โปรแกรมควบคุม
มอเตอร” ซ่ึงถูกดาวนโหลดลงในไมโครคอนโทรลเลอรที่ติดตั้งอยูบนตัวหุนยนต โปรแกรมควบคุม
มอเตอรจะรับขอความมา และทาํการแปลงขอความใหเปนสญัญาณพัลสเพื่อใชควบคุมเซอรโว
มอเตอรซ่ึงติดตั้งอยูตามขอตอทั้งเจ็ดของหุนยนต เพื่อใหหุนยนตแสดงพฤติกรรมตาง ๆ ตอไป  ซ่ึง
พฤติกรรมตาง ๆ ที่หุนยนตแสดงออกมาก็จะถูกใชในการประเมินและตัดสินโดยมนุษยวาโปรแกรม
คําตอบนั้น ๆ สามารถใชไดกับหุนยนตจริงหรือไม 

ในกรณีที่ไดโปรแกรมคําตอบสมบรูณที่สามารถใชไดกับหุนยนตจริงแลว ถา
ตองการแสดงผลของโปรแกรมคําตอบนั้นอีกครั้ง ก็สามารถทําได โดยใชชุดโปรแกรมตาง ๆ ของ        
“การทดลองกับหุนยนตจริง” เพื่อแสดงพฤติกรรมที่เกดิขึ้นกับหุนยนตจริง  นอกจากนี้ ยงัมี 
“โปรแกรมแสดงผลในสภาพแวดลอมจําลอง” ซ่ึงมีหลักการทํางานเหมือนกับโปรแกรมจําลอง
สภาพแวดลอม แตสามารถใชในกรณทีี่ตองการแสดงผลของโปรแกรมคําตอบใด ๆ ใน
สภาพแวดลอมจําลองอีกดวย 

4.4. ขั้นตอนวิธีพันธุกรรม 

4.4.1 การเขารหัสของคําตอบ (individual representation) 

คําตอบจะถูกเขารหัสใหประกอบดวย 2 สวน ไดแก 1) ความยาว เปนตัวกําหนด
ความยาวของสายลําดับคําสั่ง และ 2) สายลําดับของคําสั่งควบคุมการเดิน (ดังรูปที่ 4.15) ซ่ึงความยาว
ของสายลําดับคําสั่งในการทดลองจะถูกจํากัดไวไมเกิน 10 คําสั่งตอหนึ่งขั้นตอนยอย เพราะฉะนั้น
ความยาวของสายลําดับคําสั่งของทั้ง 6 ขั้นตอนรวมกนัจะไมเกนิ 60 คําสั่ง 

 
ความยาว สายลําดับของคําส่ังควบคุมการเดิน 

รูปที่ 4.15: แสดงลักษณะการเขารหัสของคําตอบ 

4.4.2 การประเมินคาความเหมาะสม (fitness evaluation) 
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ในการวัดคาความเหมาะสมของคําตอบแตละตัว โปรแกรมดําเนนิการขั้นตอนวธีิ
พันธุกรรมจะสง “สายลําดับของคําสั่งควบคุมการเดนิ” ของคําตอบทั้งสายใหโปรแกรมจําลอง
สภาพแวดลอม โปรแกรมจําลองสภาพแวดลอมจะอานคําสั่งทีละคําสั่ง และสั่งงานหุนยนต (จําลอง) 
ใหแสดงพฤติกรรมตาง ๆ ตามรหัสของคําสั่ง  เปนเชนนีไ้ปจนกระทั่งครบกําหนดความยาวตามทีร่ะบุ
ไวในสวน “ความยาว” แลวจึงประเมินคาความเหมาะสม  ในกรณีทีหุ่นยนต “ลม” หรือ “บิดตัว” กอน
ครบกําหนดความยาวของสายลําดับ โปรแกรมจําลองสภาพแวดลอมก็จะหยดุการอานเชนกนั คําสั่งที่
เหลือในสายลาํดับที่ยังไมถูกอานจะถือเปนโมฆะ ไมถูกพจิารณา 

ในสวนของเกณฑการวัดคาความเหมาะสม (fitness function)  เนื่องจากการแบง
ทาทางการเดินออกเปนขั้นตอนยอย 6 ขั้นตอน ทําใหจะสามารถแบงเกณฑการวดัคาความเหมาะสม
ได 2 ชนิดซึ่งเปนฟงกชันแบบหาคามากทีสุ่ด  ดังนี ้

1)  เกณฑการวดัคาความเหมาะสมทั่วไป (general fitness function) ใช
ในการวัดคาความเหมาะสมของคําตอบในทุก ๆ ขั้นตอน  เกณฑการวัดคาความเหมาะสมทั่วไปนี้เปน
ตัวควบคุมใหคําตอบที่ไดเปนคําตอบที่ทําใหหุนยนตเดนิหนาไดตรงและไมลม ซ่ึงมีสมการดังนี ้

โดยที่ F  หมายถึง สถานะการลมของหุนยนต  มีคาเปน  1 เมื่อหุนยนตลม และ เปน  
0  เมื่อหุนยนตไมลม 

R   หมายถึง สถานะการบิดตัวของหุนยนต  มีคาเปน 1 เมื่อหุนยนตบิดตวั และ
เปน 0 เมื่อหุนยนตไมบดิตัว 

T   หมายถึง ระยะเวลาที่หุนยนตสามารถรักษาสมดุลไดโดยไมลมหรือบิดตัว 

k1 = -10,  k2 = -5. 

Fitness   =    (k1F + k2R) x T  

X
Y

Z

origin

รูปที่ 4.16: แสดงการตั้งแกนของหุนยนต
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2)  เกณฑการวัดคาความเหมาะสมเฉพาะขั้นตอน (particular fitness 
function) ใชวดัคาความเหมาะสมของคําตอบในแตละขั้นตอนยอย ซ่ึงขอมูลและสมการที่ใช
พิจารณาประเมินคาความเหมาะสมของคําตอบแตละตัวตามจะแตกตางกันไปตามเปาหมายยอยของ
แตละขั้นตอน  

ในสวนของการทดลองในสภาพแวดลอมจําลองนั้น การวัดระยะตาง ๆ ของหุนยนต
จะวดัตามการตั้งแกนดังรูปที่ 4.16 โดยกาํหนดใหมีจดุกําเนิด (origin) อยูที่จุดกึ่งกลางบริเวณเอวของ
หุนยนต (ดังรูปที่ 4.16) ซ่ึงการทดลองเบื้องตนนั้น เกณฑการวัดคาความเหมาะสมนอกจากจะกําหนด
อางอิงตามเปาหมายยอยของแตละขั้นตอนแลว  ยงัมีช้ีนําจากผูวจิัยโดยการเพิ่มตัวแปรชี้นํา (guide 
variable) เขาไปในสมการดวย เพื่อทดสอบใหแนใจวาวธีิการแบงทาทางการเดินเปนขั้นตอนยอย ๆ นี้
สามารถทําใหขั้นตอนวิธีพันธุกรรมหาคําตอบไดจริง ซ่ึงตัวแปรชี้นําที่ใสเพิ่มเขาไปในแตละขั้นตอน
นั้น กําหนดโดยใชความรูพืน้ฐานของมนษุยอางอิงตามเปาหมายยอยของขั้นตอนนั้น ๆ  และสมการ
เกณฑการวดัคาความเหมาะสมของแตละขั้นตอน ซ่ึงเปนฟงกชันแบบหาคามากทีสุ่ด (maximized 
function) สามารถแสดงไดดงัตารางที่ 4.2 

ตารางที่ 4.2: แสดงเกณฑการวัดคาความเหมาะสมเฉพาะขั้นตอนของการทดลองใน
สภาพแวดลอมจําลอง เบื้องตน 

F1 = 
RS∆

1 + ntail_rht  -  nleg   

∆SR = )()( 22
zzxx prcgprcg −+−  

F2 =  y
z

k
∆−

∆
 - nleft_backward - ntail + nleg 

∆z = ) step_size  - (prpl zz + ;  ∆y =  - groundply  

F3 = 
y∆

1  - penalty - nleft_backward - ntail + nleg  

∆y =  - groundply  

F4 = 
LS∆

1 +  ntail_lft  +  nleg  

∆SL = )()( 22
zzxx plcgplcg −+−  

F5 = 
z∆

1
 - ntail + nleg  

∆z = zz - prpl  
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F6 =
∑
=
∆

+
∆

+
∆ 6

0

11

i
i

zy
k

θ
 

∆z = zz - prpl ; ∆y =  - groundpry  
 
∆θ คือ ผลตางระหวางมุมของแตละขอตอของหุนยนตใน“ทาทางเริ่มตน” 

กับทาทางสุดทาย 
cgx , cgz คือ ตําแหนงของน้ําหนกัหุนยนตในแนวแกน X และ Z 
plx, ply , plz คือ ตําแหนงกึง่กลางเทาซายของหุนยนตในแนวแกน X, Y, Z ตามลําดับ 
prx, pry , prz คือ ตําแหนงกึง่กลางเทาขวาของหุนยนตในแนวแกน X, Y, Z ตามลําดับ 
step_size คือ ความยาวการกาวเทา (ถูกกําหนดไว ซ่ีงในการทดลองใช 2.5 ซ.ม.) 
penalty  คือ การใหคะแนนลงโทษ เมื่อมีการเคลื่อนยายน้ําหนักออกนอกเทาซาย 
ground คือ ตําแหนงระดับพืน้ (แกน Y) 
k คือ คาคงที่ 

ตัวแปรชี้นํา 
ntail_rht   คือ ระยะเวลา(สะสม)ที่มีการขยับหางไปทางขวา 
ntail_lft  คือ ระยะเวลา(สะสม)ที่มีการขยับหางไปทางซาย 
ntail  คือ ระยะเวลา(สะสม)ที่มีการขยับหางทั้งทางซายและขวา 
nleg  คือ ระยะเวลา(สะสม)ที่มีการขยับขอตอขาตาง  ๆ 
nleft_backward คือ ระยะเวลา(สะสม)ที่มีการขยับขาซายไปดานหลัง 

 

ในขั้นตอนทีห่นึ่ง เปาหมายยอยคือการยนืบนเทาขวา  ซ่ึงหมายถึงการที่หุนยนต
จะตองยายน้ําหนักไปอยูที่เทาขวา  ดังนัน้ตัวแปรทีใ่ชจริงตามเปาหมายยอยของขั้นตอนนี้คือ ตวัแปร
ในเทอมแรก คือระยะระหวางน้ําหนกัหุนยนตกับจุดกึ่งกลางเทาขวา  อยางไรก็ตาม จะเหน็ไดวาใน
สมการ F1 นีม้ีตัวแปรชี้นําคือ +ntail_rht และ -nleg ซ่ึงผูวิจัยมีความคดิเห็นวาการยายน้ําหนักไปทีเ่ทา
ขวาตองมีการขยับหางไปทางขวามาก ๆ และไมจําเปนตองมีการขยับขอตอขาใด ๆ เลย ดังนั้นถามกีาร
ขยับหางไปทางขวามาก ๆ ตวัแปร ntail_rht ก็จะมีคาสูงขึน้ตามไปดวย ซ่ึงจะทําใหคาความเหมาะสม
สูงขึ้นดวย  ในทํานองเดยีวกัน ถามีการขยับขามาก ๆ ตัวแปร nleg ก็จะมีคาสูงขึ้น และทําใหคาความ
เหมาะสมต่ําลงดวย (เนื่องจากตัวแปรตัวนีต้ิดลบ) 

ในขั้นตอนที่สอง หุนยนตจะตองยกเทาซายไปขางหนา ซ่ึงจากสมการ F2 จะเหน็ได
วาตัวแปรที่ใชจริงตามเปาหมายยอยคือ 2 เทอมแรก ตัวแปรในเทอมที่หนึ่ง เปนการวดัระยะหาง
ระหวางจุดกึ่งกลางเทาซายและระยะกาวไปขางหนา (step_size) จากเทาขวาในแนวแกน Z  ในที่นี้
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ตองมีการจํากดัความยาวของระยะการกาวไปขางหนาดวย เพื่อไมใหหุนยนตกาวเทายาวจนเกนิไป 
และจะทําใหขัน้ตอนที่ส่ีซ่ึงเปนการยายน้ําหนักระหวางสองเทาเปนไปไดยากขึ้น (รายละเอยีดตรงจุด
นี้จะกลาวถึงอกีทีในบทเรื่องผลการทดลอง) และตวัแปรในเทอมที่สอง ซ่ึงเปนตัววดัความสูงของเทา
ซายจากพืน้ โดยถาตัวแปรทั้งสองตัวนี้มคีานอย (กลาวคือ กาวเทาซายไปไดตามระยะกาวทีก่ําหนด 
และเทาซายอยูใกลพื้น) ก็จะทําใหมีคาความเหมาะสมมาก  นอกจากนี้ ในสมการนีย้ังมีตัวแปรควบคุม 
3 ตัวคือ -nleft_backward , -ntail และ +nleg     ตัวแปรตัวแรกถูกกําหนดขึ้นเนื่องจากในการทดลอง
เบื้องตนหุนยนตคอนขางมีพฤติกรรมการยกเทาซายไปขางหลัง ผูวิจัยจึงใสตัวแปรนี้เพิ่มเพื่อควบคุม
ไมใหหุนยนตมีพฤติกรรมดังกลาว  ตัวแปรตัวที่สองใชเพื่อควบคุมไมใหหุนยนตขยบัหางมากนกั และ
ตัวแปรที่สามใชในการกระตุนใหหุนยนตืมกีารขยับขอตอตาง ๆ ของขา 

ในขั้นตอนที่สองนี้ จะขอกลาวถึงรายละเอียดของขั้นตอนที่สองในเบื้องตนซึ่งการ
ทดลองแบบแบงทาทางการเดนิเปน 4 ขั้นตอนยอย เพื่อแสดงสาเหตุของการเปลี่ยนจาก 4 ขั้นตอนยอย
เปน 6 ขั้นตอนยอยดังนี้   เปาหมายยอยของขั้นตอนที่สองเดิมนั้นคือการกาวเทาซาย ซ่ึงหมายถึงการ
กาวเทาซายไปขางหนาและวางเทาซายลงกบัพื้น  และมีสมการเกณฑการวัดคาความเหมาะสมคือ  

F2 =  yk
z

k
∆−

∆
2

1  - penalty - nleft_backward - ntail + nleg 

ในการทดลองเบื้องตนนี้ มกีารปรับน้ําหนักของคาคงที่ k1, k2 ซ่ึงจากการทดลอง
พบวาไมสามารถหาคําตอบที่ทําใหหุนยนตแสดงพฤติกรรมตามเปาหมายได เมื่อปรับ k1 มาก จะได
คําตอบที่ทําใหหุนยนตยกเทาซายไปขางหนามาก ๆ (ไมแตะพื้น) และเมื่อปรับ k2 ใหมาก กจ็ะได
พฤติกรรมการวางเทาซายไวกับพื้นเหมือนเดิม เพราะทาตอเนื่องจากขั้นตอนที่หนึ่งเปนการยืนโดย
น้ําหนกัอยูที่เทาขวา แตเทาซายก็ยังสัมผัสพื้นอยู  จากผลการทดลองเบื้องตนนี้ ทําใหสรุปวาการกาว
เทาซายไปวางสัมผัสพื้นดานหนาซึ่งเปาหมายยอยของขั้นตอนนี้ยังคงเปนเปาหมายที่ใหญเกินกวา
ขั้นตอนวิธีพันธุกรรมจะหาคาํตอบใหได เนื่องจากพฤติกรรมดังกลาวนี้เปนการกระทําแบบมีลําดับ
เวลา ดวยเหตนุี้เปาหมายยอยในขั้นตอนนีจ้ึงถูกแบงเปน 2 ขั้นตอนยอย และกลายเปนการแบงทาทาง
การเดินเปน 6 ขั้นตอนยอยนัน่เอง 

ขั้นตอนที่สาม หุนยนตวางเทาซายลงกับพืน้ ตัวแปรทีใ่ชในการบรรลุตามเปาหมายนี้
คือเทอมที่หนึง่ในสมการ F3 ซ่ึงเปนการวัดความสูงของเทาซายจากพืน้ ตัวแปรสามเทอมหลังเปนตัว
แปรชี้นําซึ่งใชควบคุมพฤติกรรมของหุนยนตในทํานองเดียวกับขั้นตอนที่สอง  นอกจากนี้จะเห็นไดวา
ในสมการนี้มตีัวแปร penalty ซ่ึงใชในการใหคะแนนตดิลบ เสมือนเปนการลงโทษคําตอบนั้น 
เนื่องจากขั้นตอนนี้ใชการวัดความสูงของเทาซายจากพืน้เปนเกณฑ ซ่ึงในบางคําตอบหุนยนตจะใช
วิธีการเอียงตวั (ขยับหางไปทางซาย) เพื่อใหเทาซายแตะพืน้ ซ่ึงจะทําใหฝาเทาของหุนยนตไมได
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สัมผัสพื้นเต็มฝาเทา และจะมีผลกับขั้นตอนถัดไป กลาวคือ หุนยนตมโีอกาสมากที่จะลมหรือบิดตวัใน
ระหวางการยายน้ําหนักจากเทาขวาไปเทาซาย 

ขั้นตอนที่ส่ี  หุนยนตตองยนืดวยเทาซาย ซ่ึงหมายถึงหุนยนตจะตองยายน้ําหนักจาก
เทาขวาไปอยูที่เทาซาย (ซ่ึงในขณะนีก้าวมาขางหนาเทาขวาแลว) ในขั้นตอนนี้จะสมการเกณฑการวัด
คาความเหมาะสมคลายกับสมการในขั้นตอนที่หนึ่ง ตางกันตรงที่เปลี่ยนจากซายเปนขวาเทานั้น 
กลาวคือ ตวัแปรในเทอมทีห่นี่ง วัดระยะหางระหวางน้ําหนกัหุนยนตกับจุดกึ่งกลางเทาซาย และตัว
แปรเทอมที่สองซึ่งเปนตัวแปรชี้นําและเปนตัวกระตุนใหมีการขยับหางไปทางซายมาก ๆ   ตัวแปรตัว
ที่สามถูกใสอยูในสมการดวยผูวิจยัคิดวาขั้นตอนนี้นาจะประกอบดวยการขยับขอตอตางๆที่ขาเพื่อ
ประคองใหน้ําหนักใหอยูในพื้นที่รับน้ําหนกัตลอดชวงของการถายน้ําหนัก 

ขั้นตอนที่หา เปาหมายคอืการกาวเทาขวาใหมาอยูในระดับเดียวกับเทาซาย ซ่ึงคิดคา
ความเหมาะสมจากระยะหางระหวางเทาซายกับเทาขวาในแนวแกน Z ซ่ึงเปนตัวแปรในเทอมแรก  
สองเทอมหลังใชดวยวัตถุประสงคเหมือนในขั้นตอนที่ผาน ๆ มา คือควบคุมใหไมมกีารขยับหางมาก
นักและกระตุนใหขยับขามาก ๆ  

ในขั้นตอนทีห่ก  หุนยนตจะตองกาวเทาวางเทาขวาลงกบัพื้น ในระดบัเดียวกับเทา
ซายตามแนวแกน Z ดังนั้นจงึควบคุมใหความสูงจากพืน้ของเทาขวา (ตัวแปรเทอมแรก) และระยะหาง
ระหวางสองเทา (ตัวแปรเทอมที่สอง) นอกเหนือไปจากการวางเทาดังกลาวที่ขั้นตอนที่หกจะตองทํา
แลว ในตอนแรกของการทดลองนั้น ขั้นตอนที่หกซึ่งเปนขั้นตอนสดุทายนีย้ังถูกระบุใหปรับตําแหนง
มุมของขอตอทั้งเจ็ดใหมีขนาดเทากับมุมของแตละขอตอในทาทางเริ่มตนอีกดวย เพื่อใหหุนยนต
สามารถเดินในกาวตอไปไดอยางตอเนื่อง  ซ่ึงภารกิจนี้ถูกระบุมาในตวัแปรเทอมที่สาม   

อยางไรก็ตาม หลังจากทําการทดลองไประดับหนึ่ง พบวาขั้นตอนวธีิพันธุกรรมไม
สามารถบรรลุเปาหมายทั้งหมดของขั้นตอนนี้ได เนื่องจากมีปญหายอยที่กําหนดใหนั้นใหญเกินไป ถา
สังเกตจากสมการจะเห็นไดวามีตัวแปรที่จะตองขั้นตอนวิธีพันธุกรรมจะตองแกถึง 8 ตัวดวยกัน คือ 
สองตัวแปรในสองเทอมแรก และอีก 6 ตัวแปรในเทอมสุดทาย  ดวยเหตุดังกลาว พฤติกรรมการปรับ
มุมของขอตอไปสูทาทางเริ่มตนนั้นจึงไมถูกระบุใหเปนเปาหมายยอยของขั้นตอนนีด้วย แตใหเปน
หนาที่ของตัวโปรแกรมอาน-แปลคําตอบแทน 

หลังจากทดลองเบื้องตนสําเร็จแลว ขั้นตอนวิธีพันธุกรรมสามารถหาคําตอบที่ทําให
หุนยนตเดนิไดแลว  ตวัแปรชี้นําจะคอย ๆ ถูกตัดออกไปจากสมการเพื่อใหมกีารใชตัวแปรชี้นํานอย
ที่สุด ซ่ึงหมายความวาใชความรูพื้นฐานของมนุษยนอยลงดวย และหลังจากทําการแปลงสมการอยูใน
รูปที่งายขึ้น ก็จะไดสมการเกณฑการวดัคาความเหมาะสมที่ใชจริงดังตาราง 4.3  ซ่ึงสมการเหลานี้
ฟงกชันแบบหาคานอย (minimized function) กลาวคอื คานอยจะหมายถึงคําตอบมีความเหมาะสม
มาก และสามารถสรุปเกณฑการวัดคาความเหมาะสมเฉพาะขั้นตอนไดดังตารางที่ 4.4 
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ตารางที่ 4.3: แสดงเกณฑการวัดคาความเหมาะสมเฉพาะขั้นตอนของการทดลองใน
สภาพแวดลอมจําลอง ที่ใชจริง 

F1 = ∆SR ∆SR = )()( 22
zzxx prcgprcg −+−  

F2  = k∆z + ∆y  
∆z = ) step_size  - (prpl zz +  

∆y =  - groundply  

F3 = ∆y + penalty ∆y =  - groundply  

F4 = ∆SL+ penalty ∆SL = )()( 22
zzxx plcgplcg −+−  

F5 = k∆z + ∆y 
∆z = zz - prpl  

∆y =  - groundpry  

F6 = k∆y + ∆z 
∆z = zz - prpl  
∆y =  - groundpry  

 

ตารางที่ 4.4: แสดงสรุปของเกณฑการวัดคาความเหมาะสมเฉพาะขั้นตอนของการ
ทดลองในสภาพแวดลอมจําลอง 

ขั้นตอนที ่ เกณฑการวดัคาความเหมาะสม 
1 ระยะนอยที่สุดระหวางจุดศนูยถวง (center of gravity) 

ของหุน-ยนตกับจุดกึ่งกลางของเทาขวา 
2 ความยาวการกาวเทาซายทีม่ากที่สุด 
3 ความสูงจากพืน้ที่นอยที่สุดของเทาซาย 
4 ระยะนอยที่สุดระหวางจุดศนูยถวงของหุนยนตกับจุดกึง่กลาง

ของเทาซาย 
5 ความยาวการกาวเทาขวาใหมาชิดเทาซายใหมากที่สุด 
6 ความสูงจากพืน้ที่นอยที่สุดของเทาขวา 
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ในสวนการทดลองกับหุนยนตจริงนั้น การประเมินกระทําโดยมนุษยเปนผูตดัสิน 
โดยมีเกณฑการตัดสิน 2 ชนดิเชนเดยีวกับการทดลองในสภาพแวดลอมจําลอง คือ  

1) เกณฑการตัดสินที่ใชกับทุกขั้นตอน จะคดัเลือกคําตอบที่ทําใหหุนยนต “ลม” 
หรือ “บิดตัว” ออกไป  

2) เกณฑการตัดสินที่ใชเฉพาะขั้นตอน ซ่ึงสามารถแสดงไดดังตาราง 4.5 

ตารางที่ 4.5: แสดงวิธีการประเมินคําตอบแตละตัวของแตละขั้นตอนในการทดลองกับ
หุนยนตจริง 

ขั้นตอนที ่ เกณฑการวดัคาความเหมาะสม 
1 น้ําหนกัของหุนยนตตกอยูภายในเทาขวาหรือไม 
2 กาวเทาซายมาขางหนาหรือไม 
3 วางเทาซายลงกับพื้นหรือไม 
4 น้ําหนกัของหุนยนตตกอยูภายในเทาซายหรือไม 
5 กาวเทาขวามาชิดเทาซายหรือไม 
6 วางเทาขวาลงกับพื้นหรือไม 

อนึ่ง คําตอบแตละตัวของแตละรุนทีจ่ะนํามาประเมินคาความเหมาะสมนั้นอาจมี
ลักษณะสายคาํสั่งที่ซํ้าซอนกันอยู กลาวคอื มีคําสั่งมอเตอรที่ส่ังมอเตอรตัวเดิมติดกัน 2 โหนด       ซ่ึง
ปรากฏการณนี้อาจเปนผลมาจากการไขวเปลี่ยนที่สลับบางสวนของสายคําสั่งแลวโหนดที่ส่ังมอเตอร
ตัวเดยีวกันมาอยูติดกนัพอด ี หรือการกลายพันธุเปลี่ยนคําสั่งมอเตอรแลวบังเอญิไปสั่งมอเตอรตัว
เดียวกับโหนดกอนหนา ดังนั้นหลังจากการประเมินคาความเหมาะสม โปรแกรมดาํเนินขั้นตอนวิธี
พันธุกรรมจะทําการลดรูป (simplify) ตัวโปรแกรมคําตอบเพื่อใหคําตอบกะทัดรัดขึน้∗ โดยการลดรูป
นี้ จะพจิารณาเฉพาะคําสั่งมอเตอรที่มีการสั่งมอเตอรตัวเดมิ 2 คําสั่งติดกัน ซ่ึงจะเปนได 2 กรณี คือ 

1) คําสั่งใหมอเตอรขยับไปทิศทางเดียวกัน จะรวมกนัใหเปนคําสั่งเดียว  เชน    
    {3-:5,  6+:15, 6+:3, 1-:4} จะรวมกันกลายเปน {3-:5,  
6+:18, 1-:4} 

2) คําสั่งใหมอเตอรขยับสวนทศิทางกัน จะหกัลบใหเปนคําสั่งเดียว  เชน           
    {3-:5,  4+:5, 4-:3, 1-:4}   จะหักลบกนักลายเปน {3-:5,  
4+:2, 1-:4} 

 
 

                                                           
∗ การลดรูปโปรแกรมคําตอบสามารถกระทําไดทั้งกอนหรือหลังการประเมินคาความเหมาะสม ถากระทํากอนการประเมินคาความ
เหมาะสม ก็จะมีผลทําใหเวลาที่ใชในการประเมินผลของคําตอบแตละตัวเร็วขึ้นอีกเล็กนอย 



 

 

34

 

4.4.3 การคัดเลือก (selection) 

การคัดเลือกคาํตอบเพื่อใหกาํเนิดกลุมคําตอบในรุนถัดไปนั้นใชวิธีการคัดเลือกแบบ 
combined rank และคิดคาความแตกตาง (diversity value) ของคําตอบ 2 ตัวดวยวิธี Hamming distance 
ซ่ึงเปนวิธีเทียบแบบบิตตอบติ ในที่นี้ไดประยุกตใชเปนการเทียบแบบโหนดตอโหนด  โดยมีขั้นตอน
และรายละเอยีดดังตารางที่ 4.6 (ดูรูป 4.13 , หนา 24 ประกอบ)  

ตารางที่ 4.6: แสดงขั้นตอนการคิดคาความแตกตาง 
1. เปรียบเทียบความยาวของสายคําสั่ง โดย  คาความแตกตางเปน “สองเทาของ  ผลตาง

ของจํานวนโหนดของคําตอบทั้งสองตัว” โดยนับเฉพาะโหนดกอนหุนยนตลมหรือ
บิดตัว เทานั้น 

2. เปรียบเทียบโหนดตอโหนด (ดวยจํานวนโหนดเทากับคําตอบที่ส้ันกวา) 
2.1. ถาโหนดนั้นสัง่มอเตอรคนละตัวกัน หรือตัวเดยีวกันแตทิศตรงขามกัน  -->  คา

ความแตกตางจะเพิ่มขึน้อีก 2 หนวย โดยจะไมพิจารณาถงึ “จํานวนกระทําซ้ํา” 
2.2. แตถาโหนดนัน้สั่งมอเตอรตัวเดยีวกัน  และ “จํานวนกระทําซ้ํา”ไมเทากัน โดย

ตางกันมากกวา n --> คาความแตกตางจะเพิ่มขึ้นอีก 1 หนวย โดยมีเงื่อนไขคือ 
• ถาสั่งมอเตอร “หาง” (มอเตอรหมายเลข 6)    -->  n จะตองมากกวา 15 จึงจะ

ถือวาตางกัน 
• ถาสั่งมอเตอรตัวอ่ืน (มอเตอรหมายเลข 0-5)  --> n จะตองมากกวา   5 จึงจะ

ถือวาตางกัน 

ตัวอยางจากรปู 4.17 กําหนดใหชวงของคําตอบที่ใชไดกอนหุนยนตลมหรือบิดตัว

คําตอบ ก -->  5-:3, 6+:7, 3-:2, 1+:6, ... 

 
คําตอบ ข --> 0+:10, 6-:22, 3-:8, 5+:2, 2+:4, ... 

ชวงคําสั่งกอนหุนยนตลมหรือบิดตัว

ชวงคําสั่งกอนหุนยนตลมหรือบิดตัว

รูปที่ 4.17 แสดงตัวอยางประกอบการคิดคาความแตกตางของคําตอบ 2 ตัว 
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เปนดังรูป  จะเห็นไดวาในขัน้ตอนที่หนึ่ง คําตอบ ก. มีจาํนวนโหนดทีใ่ชไดเปน 3 และคําตอบ ข. มี
จํานวนโหนดที่ใชไดเปน 5    ดังนั้นในกรณีนี้ คาความแตกตางมีคาเปน  

2 x |3-5|    =    4  หนวย 

ในขั้นตอนที่สองนั้น จะทําการเปรียบเทยีบเพียง 3 โหนดเทานัน้ เนือ่งจากคําตอบ ก. มี
ความยาว 3 โหนด ซ่ึงมีรายละเอียดดังตารางที่ 4.7 

ตารางที่ 4.7: แสดงตัวอยางการคิดคาความแตกตางในขั้นตอนที่สอง 
โหนดที่ คําอธิบาย คาความแตกตาง คาความแตกตาง

สะสม 

1 ส่ังมอเตอรคนละตัวกัน 2 6 

2 ส่ังมอเตอรตัวเดียวกันแตทิศตรงขามกัน 2 8 

3 ส่ังมอเตอรตัวเดียวกันและทิศทางเดียวกันและสั่ง
มอเตอรตัวอื่นที่ไมใชหาง จํานวนกระทําซ้ําตางกัน
เทากับ |2-8| = 6 ถือวาตาง 

1 9 

เพราะฉะนั้นในตัวอยางนี ้ สองคําตอบมีคาความแตกตางเปน 9 หนวย 
 

4.4.4 การไขวเปล่ียน (crossover) และการกลายพันธุ (mutation) 

จากลักษณะของคําตอบที่ประกอบดวยสวนของ “ตัวระบุความยาวของคําตอบ” กับ
สวนของ “สายลําดับของคําสั่งควบคุมการเดิน” (รูปที่ 4.14 , หนา 25) นั้น ในการไขวเปลี่ยนของ
คําตอบในแตละรุน จะทําการไขวเปลี่ยนเฉพาะสวนทีเ่ปนสายลําดับคําสั่งเทานั้น  โดยจะใชวิธี “การ
ไขวเปล่ียนแบบหนึ่งจุด (single point crossover)” คือสุมเลือกตําแหนงโหนดบนสายคําสั่งของ
คําตอบคูที่ตองการจะไขวเปลี่ยน โดยคําตอบทั้งคูจะตองไขวเปลี่ยนในตําแหนงเดียวกันของสายคําสั่ง 
และในการสุมเลือกตําแหนงนี้จะสุมเลือกจากความยาวของคําตอบที่มีสายคําสั่งนอยกวา สวนของตัว
ระบุความยาวของคําตอบจะเปลี่ยนแปลงไปตามความยาวของสายลําดบัคําสั่งหลังจากการไขวเปลี่ยน
แลว 

ในสวนของการไขวเปล่ียนคาํตอบของขั้นตอนการเดินที ่ 2 ถึง 6 นัน้จะทําการไขว
เปลี่ยนเฉพาะสวนของคําตอบในขั้นตอนปจจุบันเทานัน้ โดยยึดถือหลักเกณฑวาคําตอบของขั้นตอน
ปจจุบันในสวนที่อยูกอนหนาตําแหนงการไขวเปลี่ยนจะยังคง “ตอ” อยูกับคําตอบของขั้นตอนกอน ๆ 
เหมือนเดมิ  การไขวเปลี่ยนจะเปนการสลับสวนหลังจากตําแหนงการไขวเปลี่ยนเทานั้น  ดังแสดง
ตัวอยางในรูปที่ 4.18  ซ่ึงสมมติใหเปนการทดลองในขั้นตอน 3  และมีทําการไขวเปลี่ยนหลังโหนดที่ 
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4 ของสายคําสั่งเปนตนไป  หลังจากไขวเปลี่ยนแลว  สวนที่อยูกอนตาํแหนงไขวเปลี่ยน ทั้งที่เปนสวน
ของคําตอบในขั้นตอนหนึ่งและสอง และสายคําสั่งสวนตนของคําตอบ (ก) และ (ข) ยังคงอยู
เหมือนเดมิ มีแตสวนทายของคําตอบเทานั้นที่สลับกัน  โดยนัยของหลักเกณฑนีห้มายถึงจุดเชื่อมโยง
ระหวางคําตอบขั้นตอนปจจบุันกับขั้นตอนกอนหนาจะไมถูกเปลี่ยนแปลงใด ๆ  

ในสวนของการกลายพันธุจะมีหลักเกณฑคลายกับการไขวเปลี่ยน กลาวคือ การกลาย
พันธุจะเกิดขึน้เฉพาะกับสวนของสายลําดับคําสั่งคําตอบในขั้นตอนปจจุบันเทานัน้ ไมมีการ
ดําเนินการกลายพันธุกับสวนที่ระบุความยาวสายคําสั่ง และไมดําเนินการกลายพนัธุกับคําตอบที่ได
จากขั้นตอนกอน ๆ หนา  การกลายพันธุจะเกดิขึ้นในทกุ ๆ โหนดของสายคําสั่ง โดยใชวิธีสุมจากคา
ความนาจะเปนของการกลายพันธุ (ซ่ึงกําหนดไว) เพื่อดูวาจะดําเนินการกลายพนัธุที่โหนดนัน้ ๆ 
หรือไม  

 
ขั้นตอนวิธีพันธุกรรมที่ใชในงานวิจยันี้มีพารามิเตอรในการหาคําตอบของทุก

ขั้นตอน ซ่ึงสามารถแสดงไดดังตารางที่ 4.8 

ตารางที่ 4.8: แสดงพารามิเตอรของขั้นตอนวิธีพันธุกรรม 
ความยาวมากที่สุดของคําตอบในแตละขั้นตอนการเดิน 10    โหนด 
จํานวนประชากร 500   คําตอบ 
จํานวนรุน 200   รุน 
วิธีการไขวเปล่ียน single point crossover 
ความนาจะเปนของการไขวเปล่ียน 1.0 
ความนาจะเปนของการกลายพันธุ 0.001 

คาํตอบขัน้ตอน 3

คาํตอบขัน้ตอน 3

คําตอบขัน้ตอนที ่1 คําตอบขัน้ตอนที ่2

คําตอบขัน้ตอนที ่1 คําตอบขัน้ตอนที ่2

(ก) 

(ข) 

คาํตอบขัน้ตอน 3คําตอบขัน้ตอนที ่1 คําตอบขัน้ตอนที ่2

คําตอบขัน้ตอนที ่1 คําตอบขัน้ตอนที ่2

(ก) 

(ข) 

ไขวเปลี่ยนตําแหนงที่ 4 

คาํตอบขัน้ตอน 3

กอนไขว
เปลีย่น 

หลงัไขว
เปลีย่น 

รูปที่ 4.18: แสดงตัวอยางวิธีการไขวเปล่ียนในขั้นตอนการเดินที่ 2 - 6 
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วิธีการคัดเลือกคําตอบ combined rank selection 

 
 
 

4.5. สภาพแวดลอมจําลอง (simulation) 
สภาพแวดลอมจําลองถูกสรางขึ้นเพื่อใชลดระยะเวลาในการทดลองใหนอยลง  การทดลอง

ในสภาพแวดลอมจําลองนั้น โปรแกรมดําเนินการขั้นตอนวิธีพันธุกรรม (ดูรูป 4.14 , หนา 25) จะ
พัฒนาโปรแกรมคําตอบตามหลักการขั้นตอนวิธีพันธุกรรม และในชวงที่มีจะมีการประเมินคาความ
เหมาะสมของคําตอบนั้น โปรแกรมดําเนนิการขั้นตอนวิธีพันธุกรรมจะสงคําตอบที่จะประเมนิไปให
โปรแกรมจําลองสภาพแวดลอมเพื่อพิจารณาดูวาคําตอบนัน้จะทําใหหุนยนตมีพฤติกรรมอยางไร 
จากนั้นจะดึงขอมูลตาง ๆ ที่จําเปนในการประเมินกลับมาใชในการประเมินคาความเหมาะสมตอไป 

รูปที่ 4.19 แสดงภาพตวัอยางหนาจอการทํางานของสภาพแวดลอมจําลอง การคํานวณคา
ตาง ๆ ในสภาพแวดลอมจําลองจะเปนแบบสามมิติ โดยมีการตั้งแกนดงัรูปที่ 4.16  จากรูปที่ 4.19 จะ
เห็นไดวามกีารแปลผลของโปรแกรมคําตอบและแสดงพฤติกรรมหุนยนตใน 3 มุมมอง คือ มุมมอง
ดานหนา, ดานขาง และดานบน    ภาพนีเ้ปนภาพตัวอยางพฤติกรรมของหุนยนตในขั้นตอนที่หนึ่ง ซ่ึง

รูปที่ 4.19: แสดงภาพตัวอยางหนาจอการทํางานของสภาพแวดลอม

เสนทางการ
เคลื่อนที่ของ
จุดศนูยถวง 
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หุนยนตขยับหางเพื่อใหจุดศนูยถวงเคลื่อนยายไปทีเ่ทาขวา  ซ่ึงในทั้งสามมุมมองจะแสดงเสนทางการ
เคลื่อนที่ของจุดศูนยถวงไวดวย (วงกลมเสนประ) 

ในสภาพแวดลอมจําลองนั้น จะตองมีการจําลองสถานการณบางอยางที่จําเปนตอการพัฒนา
ใหหุนยนตเดนิได  ซ่ึงหมายถึง ในสภาพแวดลอมจําลองจะตองสามารถรับรูไดถึงสถานการณที่
หุนยนตมีการ “ลม” หรือ “บิดตัว” (ซ่ึงการบิดตัวนี้จะทําใหหุนยนตเร่ิมเดนิไมตรง และมิใช
จุดประสงคของงานวิจยันี)้ หรืออยางนอยสภาพแวดลอมจําลองจะตองรูถึงเงื่อนไขสาเหตุที่ทําใหเกดิ
เหตุการณดังกลาว นอกจากนี้สภาพแวดลอมจําลองยังตองสามารถรับรูไดถึงตําแหนงตาง ๆ (ในสาม
มิติ) ของจุดศนูยถวง และขอตอทั้งหมดหุนยนตอีกดวย ในที่นี้จะอธิบายเฉพาะหลกัการในการจาํลอง
สถานการณการลมและการบิดตัวของหุนยนตเทานั้น ซ่ึงการตรวจสอบวาหุนยนตลมหรือยังรักษา
สมดุลไวไดนัน้มีกระบวนการดังนี้ 

1. หุนยนตจําลองจะถูกจดัใหอยูใน“ทาทางเริ่มตน”และยืนอยูบนพื้น และในทกุ ๆ คร้ังที่
มีคําสั่งใหหุนยนตขยับขอตอใด ๆ จะทําการ “ยกหุนยนต (ในแนวดิง่) ใหลอยจากพื้น” กอน แลวทํา
การขยับขอตอนั้น ๆ ตามคําสั่งที่เกิดขึ้น  

2. ปรับคาสถานะตําแหนงของขอตอตาง ๆ ที่สัมพัทธกับพื้นดวยวิธีการ “วางหุนยนตลง
กับพื้น(ในแนวดิ่ง)” จนกระทั่งจุดต่ําสุดของเทา (ซ่ึงมีอยู 8 จุด เนื่องจากหุนยนตมีฝาเทาเปนรูป
ส่ีเหล่ียม) แตะพื้น  ซ่ึงจุดต่ําสุดของเทาอาจมีไดมากกวา 1 จุด ถามีมากกวา 3 จุดทีแ่ตะพื้นพรอมกนั ก็
หมายความวาเกิดพื้นที่รับน้ําหนักขึ้น   

3. ตรวจสอบดูวาจุดศูนยถวง (center of gravity) ของหุนยนตตกอยูภายในพื้นทีรั่บ
น้ําหนกัแลวหรือไม ถาอยูในพื้นที่รับน้ําหนักแลว แสดงวาหุนยนตสมดุลแลว การอพัเดตสถานะของ
หุนยนตเนื่องจากคําสั่งหุนยนตนี้ก็จะสิ้นสดุลง   

4. ถายังไมอยูในพื้นที่รับน้ําหนกั จะตรวจสอบดูวาหุนยนตจะตองถายน้ําหนักไปทาง
ไหน โดยพิจารณาวาจดุศูนยถวงอยูทางดานไหนของพื้นที่รับน้ําหนัก หุนยนตกจ็ะตองถายน้ําหนกัไป
ทางนั้น 

5. ตรวจสอบตอไปวาจดุศูนยถวงตกในพื้นทีรั่บน้ําหนักใหมนี้หรือไม ถาไมอยูในพืน้ที่
รับน้ําหนักใหมนี้ก็ตรวจสอบตอไปวาจะตองถายน้ําหนกัไปทางไหน (เหมือนในขอ 4) และทิศทางที่
จะถายไปนั้นยงัมีจุดใด ๆ (ใน 8 จุด) ของฝาเทาเหลืออยูหรือไม ถาไมมีแลว แสดงวาหุนยนต“ลม” แต
ถามีก็จะทําซ้ําในลักษณะเดียวกับขอ 3 - 5 ตอไป 

6. การ “วางหุนยนตลงกับพืน้” ในขอ 2. นัน้ อาจทําใหหุนยนตมีตําแหนงเปลี่ยนไปจาก
เดิมบางเล็กนอย  ดังนัน้ตองเคลื่อนยายหุนยนตใหกับมาอยูในตําแหนงเดิม โดยการเคลื่อนยายนี้จะ
อางอิงจาก“ตําแหนงของจดุรับน้ําหนกัเดิม” ซ่ึงเปนขอมูลกอนหุนยนตจะถูก“ยกขึ้นจากพื้น”ในขอ 1 
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ในสวนการบดิตัวของหุนยนตนั้นจะใชวธีิตรวจสอบจากเงื่อนไขสาเหตุที่ทําใหหุนยนตบิด 
ตัว ในการตรวจสอบจาก “เงื่อนไขการบิดตัว”  นั้นกําหนดขึ้นจากการทดลองใหหุนยนตจริง
เคลื่อนไหวในรูปแบบตาง ๆ แลวนํามาสรุปวาเงื่อนไขใดบางที่ทําใหหุนยนตเร่ิมเกิดการบิดตวั ซ่ึง
สรุปไดวา เงือ่นไขท่ีทําใหหุนยนตบิดตัวคือ หุนยนตยนืโดยมีสองเทาสัมผัสพืน้ (ไมวาจะลงน้ําหนัก
ท้ังสองเทาหรือไม) และมีการขยับขอตอหัวเขาหรือสะโพกของขาทั้งสองขางที่ทําใหมุมของขาทัง้สอง
ขางแตกตางไปจากเดิม 2.68O (หรือเทากับการขยับ 2 คร้ัง) ในการกาํหนดเงื่อนไขดังกลาวนี้ เปนการ
กําหนดในลักษณะการเผื่อความผิดพลาด กลาวคือการขยับใด ๆ ของหุนยนตที่ตรงตามเงื่อนไขนีอ้าจ
มีทั้งทําใหหุนยนตบิดหรือไมบิดตัวกไ็ด  แตการขยับใด ๆ ที่ไมตรงตามเงื่อนไขนี้จะไมทําใหหุนยนต
บิดตัวแนนอน 

อยางไรก็ตาม เงื่อนไขดังกลาวที่ไดมานั้น สรุปมาจากขอมูลสถานะตาง ๆ ของหุนยนตจริง 
แตเงื่อนไขนี้ถูกนํามาใชในสภาพแวดลอมจําลอง ซ่ึงยงัคงมีความแตกตางไปจากสภาพแวดลอมจริง
อยู ดังนั้นจึงยังไมสามารถกลาวไดอยางแนชัดวาโปรแกรมคําตอบที่เหลือจากการถูกกันออกไป
เนื่องจากมกีารขยับหุนยนตตามเงื่อนไขเหลานี้ จะไมมทีางทําใหเกิดการบิดตัวข้ึนในหุนยนตจริงได  
แตพอจะกลาวไดเพยีงวาพฤติกรรมการบิดตัวที่เกดิขึ้นกบัหุนยนตจริงนั้นนาจะเหลือนอยเต็มท ี

ขอจํากัดของสภาพแวดลอมจําลองที่ใชในงานวิจยันี้ ไดแก 

1. ไมสามารถระบุไดวาสภาพแวดลอมจําลองนั้นมีความเหมือนหรือแตกตางจาก
สภาพแวดลอมจริงมากนอยเพียงใด  ส่ิงที่พอจะใชบงความเหมือนหรือแตกตางกนัดังกลาวนัน้มีเพียง
โครงสรางสัดสวนของหุนยนตจําลองกับหุนยนตจริงเหมือนหรือแตกตางกันเพยีงใด และอีกสิ่งหนึ่งที่
พอจะบงไดคอืสัดสวนจํานวนคําตอบที่เลือกมาจากสภาพแวดลอมจําลองและนํามาทดลองกับหุนยนต
จริงแลวประสบความสําเร็จ กลาวคือคําตอบที่เลือกมาทดลองนั้น ถาประสบความสําเร็จทั้งหมด 
100% ก็พอจะกลาวไดวาสภาพแวดลอมจําลองคอนขางเหมือนกับสภาพแวดลอมจริงมากกวา 
เหตุการณที่คําตอบที่เลือกมาแลวสําเร็จเพยีง 20%  อยางไรก็ตาม วิธีบงชี้ความเหมือนตางของ
สภาพแวดลอมจําลองทั้งสองวิธีดังกลาว กย็ังไมมีความชดัเจนเพียงพอที่จะใชอางอิงได  

2. เนื่องจากวิธีการจําลองสภาพแวดลอม โดยเฉพาะการตรวจสอบวาหุนยนตมีการลม
หรือไมนั้นเปนวิธีที่ผูทาํวิจยัคิดขึ้นเอง มิไดอางอิงจากของใคร  และแมวาผูทําวิจยัจะพยายามแกไข
ตรวจสอบความถูกตองของการทํางานของโปรแกรมอยูหลายชวงดวยกัน  แตกไ็มสามารถกลาวไดวา
โปรแกรมจําลองสภาพแวดลอมจะทํางานไดโดยไมมีขอผิดพลาดใด ๆ เกิดขึ้นเลย  อยางไรก็ตาม จาก
การทําการทดลองในสภาพแวดลอมจําลองควบคูกับการทดลองกับหุนยนตจริง ทําใหสามารถกลาว
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ไดวาโปรแกรมจําลองสภาพแวดลอมที่ใชในงานวจิัยนี ้ สามารถชวยใหการสังเคราะหคําตอบของ
ขั้นตอนวิธีพันธุกรรมเปนไปไดดวยดีทเีดยีว 



บทที่ 5 
 

ผลการทดลอง 
 

5.1. การทดลองในชวงตาง  ๆ 

5.1.1 การทดลองในระยะที่หนึ่ง 

ในระหวางทําการทดลองนัน้ ไดมีการปรับตัวแปรที่เกีย่วของกับการทดลองตาง ๆ 
ไปเรื่อย ๆ เพือ่เปนการทดสอบความเปนไปไดของแนวคิดวิธีการที่ตั้งตนไว และหาทางปรับแตงสวน
ตาง ๆ การทดลองเพื่อใหไดคําตอบที่เหมาะสม ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี ้

ในชวงเริ่มแรกนั้น ทดลองความเปนไปไดของแนวคิดการแบงทาทางการเดินเปน 4 
ขั้นตอนยอย โดยทําการทดลองพัฒนาหาคําตอบของการเดินหนึ่งกาวในสภาพแวดลอมจําลองกอน 
ซ่ึงหมายถึงทําการทดลองในสภาพแวดลอมจําลองในทุกขั้นตอนติดตอกันโดยยังไมไดเกี่ยวของใด ๆ 
กับการทดลองกับหุนยนตจริงเลย  การทดลองในเบือ้งตนนี้ใชทั้งเกณฑการวัดคาความเหมาะสม
ทั่วไป และเกณฑการวัดคาความเหมาะสมเฉพาะขั้นตอนซึ่งยังเปนสมการในลักษณะที่มกีารชี้นาํจาก
มนุษยผสมอยูดวย ดังทีไ่ดแสดงไวในตารางที่ 4.2 (หนา 28) การทดลองในขั้นตอนยอยทีห่นึ่ง ซ่ึงมี
เปาหมายคือการยายจดุศูนยถวงจากทาทางเริ่มตนใหไปอยูที่เทาขวานัน้ผานไปไดดวยดี   

แตในขัน้ตอนที่สองซึ่งมีเปาหมายยอยคือการกาวเทาซายไปวางไวที่ดานหนานั้น เกิด
ปญหาขึ้นวาขัน้ตอนวิธีพนัธุกรรมไมสามารถหาคําตอบไดตามเปาหมายยอยที่กําหนดขึ้นได   ได
พยายามแกปญหาโดยการปรับแตงน้ําหนกัระหวางคาคงที่ของตัวแปร Z (ซ่ึงหมายถึงระยะการกาวไป
ขางหนา) และตัวแปร Y (ซ่ึงหมายถึงความสูงจากพื้นของเทาซาย) รวมทั้งมีการเปลี่ยนสมการที่ใชไป
ในลักษณะตาง ๆ (ดูตารางที่ 4.2 , หนา 28 ประกอบ) แตก็ยังคงไมสามารถไดคําตอบตามเปาหมายได 
ทั้งนี้จึงไดสรุปเหตุผลไววาเนื่องจากพฤตกิรรมของขั้นตอนนี้ยังมีความซับซอนอยูดังที่ไดกลาวไวใน
บทที่แลว  ดังนั้นจึงไดทําการแบงขั้นตอนที่สองใหเปนอีกสองขั้นตอนยอย คือ การยกเทาซายขึน้ และ
การวางเทาซายลง (ดังรูปที่ 4.7, หนา 18) ในทํานองเดียวกันในขั้นตอนที่ส่ี (ตามรูป 4.6, หนา 17) ซ่ึงมี
เปาหมายใหหุนยนตกาวเทาขวาไปวางไวในระดับเดียวกบัเทาซาย ก็เปนขั้นตอนที่จะตองแบงเปนอีก
สองขั้นตอนยอยเชนกนั  
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ภายหลังการแบงขั้นตอนที่สองเปนขั้นตอนที่สองและสามแลว กส็ามารถทําการ
ทดลองไดเปนปกติ ขั้นตอนวิธีพันธุกรรมสามารถหาคําตอบไดตามเปาหมายยอยของทั้งสองขั้นตอน  
อยางไรก็ตาม เมื่อถึงการทดลองขั้นตอนที่ส่ี ปรากฏวาเปาหมายการยายจุดศนูยถวงจากเทาขวาไปเทา
ซายนั้น ทําไดยาก  เนื่องจากตําแหนงการวางเทาซายนั้นอยูลํ้าหนาเทาขวาไปคอนขางมาก ซ่ึงถา
พิจารณาตามรปูที่ 5.1 (ก) นั้น การถายน้าํหนักจะทําไดนั้นตองมีการขยบัหางสลับกับการขยับขอตอ
อ่ืน ๆ อยูหลายครั้งจึงจะถายน้ําหนกัไดสําเร็จ  แตพฤติกรรมการถายโอนน้ําหนกัที่เกิดขึ้นนัน้ หุนยนต
พยายามจะใชวิธีการที่งายกวา  คือใชหางในการถายน้าํหนักรวดเดียวติดตอกนั และมีการขยับขอตอ
อ่ืน ๆ บางเล็กนอย  ทางแกทีเ่ปนไปไดมีอยูหลายทาง เชน การเพิ่มความยาวของสายคาํสั่ง ซ่ึงตอนแรก
กาํหนดไววาใหมีความยาว 10 โหนดในทกุ ๆ ขั้นตอนยอย, หรืออาจเพิ่มจํานวนประชากรหรือจํานวน
รุนในการวิวัฒนาการของขั้นตอนวิธีพันธุกรรม เปนตน อยางไรก็ตาม ในหลังจากทดลองเลือกใชวิธี
ตาง ๆ ดังกลาวคอนขางใหผลไมแนชัดวาตองใชตัวเลขเทาไหรในการเพิ่มความยาว การเพิ่มจํานวน
ประชากร หรือเพิ่มจํานวนรุนของการววิัฒนาการ  เพราะฉะนัน้ในการแกไขปญหาดังกลาว จึงใชวิธี
กําหนดความยาวของการกาวเทาไวไมใหระยะกาวเทายาวเกินไป โดยเลือกใหระยะการกาวเทาเปน
คร่ึงหนึ่งของความยาวฝาเทา  เพื่อใหหุนยนตสามารถถายน้ําหนักไดงายขึ้น (รูปที่ 5.2 ข) โดยการ
กําหนดความยาวการกาวนี้ไดระบุไวในเกณฑการวัดคาความเหมาะสมของการทดลองในขั้นตอนที่
สอง  

การทดลองในขั้นตอนที่หา ผานไปโดยไมมีปญหาใด ๆ  แตในการทดลองขั้นที่หก
นั้น เปาหมายที่ตั้งไวในตอนแรกคือ การวางเทาขวาลงกับพื้น พรอมทั้งทาทางตอนสุดทายของ
หุนยนตใหเหมอืนกับทาทางเริ่มตน  ซ่ึงหุนยนตไมสามารถบรรลุวัตถุประสงคประการหลังเนื่องจากมี
ตัวแปรที่ตองแกมากเกินไป ดังที่ไดอธิบายไวในบทที่ส่ีแลว  ดังนัน้จึงแกปญหาโดยลดวตัถุประสงค
ของขั้นตอนที่หกลงเหลือเพยีงการวางเทาขวาลงกับพื้นเทานั้น และเนื่องจากทาทางตอนสุดทายมี
ความแตกตางจากทาทางเริ่มตนไมมากนกั หนาทีใ่นการปรับแตงทาทางหุนยนตใหเหมือนทาทาง
เร่ิมตนจึงยายไปอยูที่โปรแกรมอาน-แปลคําตอบแทน และในที่สุดสามารถหาคําตอบที่ทําใหหุนยนต
เดินไดหนึ่งกาว ซ่ึงทําใหสามารถยืนยันความเปนไปไดของแนวคดิวิธีการแบงทาทางการเดินออกเปน

(ก) (ข)

รูปที่ 5.1: แสดงลักษณะการถายน้ําหนักในพื้นที่รับน้ําหนักของระยะการกาวสองแบบ 
(ก)  ระยะกาวเทายาว     (ข) ระยะกาวเทาส้ัน 
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ขั้นตอนยอยวาสามารถพัฒนาหาโปรแกรมคําตอบที่ทําใหหุนยนตเดินไดแมวาเปนการทดลองใน
สภาพแวดลอมจําลองเทานัน้ก็ตามท ี

5.1.2 การทดลองในระยะที่สอง 

หลังจากหุนยนตสามารถเดินไดตามเปาหมายที่วางไวในสภาพแวดลอมจําลองแลว 
การทดลองในระยะถัดมา เปนการพยายามหาคาํตอบที่ควบคุมหุนยนตจริงใหสามารถเดนิไดใน
สภาพแวดลอมจริง โดยเริ่มทําการทดลองใหมตั้งแตขั้นตอนที่หนึ่งถึงหก ซ่ึงมีการทดลองใน
สภาพแวดลอมจําลองควบคูไปกับการทดลองกับหุนยนตจริง (ดังแสดงไวในรูปที่ 4.9, หนา 20) 

ปญหาเริ่มแรกของการทดลองในชวงที่สองนี้คือ โปรแกรมคําตอบในแตละขั้นตอน
ที่สังเคราะหขึ้นไดดวยขัน้ตอนวิธีพันธุกรรมในสภาพแวดลอมจําลองนั้นมีรูปรางลักษณะของสาย
คําสั่งเหมือนกนัหมด  สามารถกลาวไดวา การทดลองในสภาพแวดลอมจําลองนั้นสังเคราะหคําตอบ
ออกไดเพยีงคาํตอบเดียว ซ่ึงเมื่อนํามาทดลองกับหุนยนตจริงแลว ปรากฏวาหุนยนตลม  คําตอบที่ได
จากการทดลองในสภาพแวดลอมจําลองไมสามารถใชไดจริงกับหุนยนตจริง เนื่องจากคําตอบที่ไดมี
หนาตาเหมือนกันหมด  ทางแกสําหรับปญหานี้คือ ตองเพิ่มความหลากหลายของคําตอบที่สังเคราะห
ได  ซ่ึงในการเพิ่มความหลากหลายนี้ตองแกทีว่ิธีการคัดเลือกคาํตอบในแตละรุนของขั้นตอนวิธี
พันธุกรรม   

วิธีการคัดเลือกคําตอบที่ใชในตอนแรกคือ “การคัดเลือกตามสัดสวนของคาความ
เหมาะสม” ของคําตอบแตละตัว ซ่ึงวิธีการนี้จะทําใหคําตอบที่มีคาความเหมาะสมสูงนั้นมีโอกาสอยู
รอดและเปนตนแบบของการผลิตคําตอบในรุนถัด ๆ ไปในสัดสวนทีสู่งได   ยิ่งมคีาความเหมาะสม
มากก็ยิ่งมีสัดสวนในการเปนตนแบบของประชากรคําตอบในรุนถัดไปไดมาก และทําให
เกิดปรากฎการณช้ีนําแนวทางการพัฒนาคาํตอบของระบบใหเปนไปในแนวเดยีวหรือรูปแบบเดียวได  
และเปนเหตุผลที่ทําใหคําตอบที่สังเคราะหไดในงานนี้มหีนาตาเหมือนกันทั้งหมด 

ดังนั้นในงานนี้จึงไดเปลี่ยนวิธีการคัดเลือกคําตอบเปนการคัดเลือกแบบ combined 
rank ซ่ึงเปนวิธีการที่มีการจัดอันดับของผลรวมของคาความเหมาะสมและคาความแตกตางกนัของ
ประชากรคําตอบแตละตัวในการพจิารณาคัดเลือกโปรแกรมคําตอบไปใชในรุนถัดไป ซ่ึงทําให
คําตอบที่สังเคราะหขึ้นไดนัน้ มีความหลากหลายของหนาตาหรือรูปลักษณมากขึ้น ซ่ึงมีทั้งคําตอบที่
สามารถใชไดและใชไมไดกบัหุนยนตจริงรวมกันอยู  ดังนัน้ดวยวิธีการทดลองในสภาพแวดลอม
จําลองกับการทดลองกับหุนยนตจริงควบคูกันไปในแตละขั้นตอน ภายหลังการทดลองในขั้นตอนที่
หกแลว ก็จะไดคําตอบที่ทําใหหุนยนตจริงสามารถเดินได 
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คาเฉลี่ยของคาความเหมาะสมทั่วไป

คาเฉลี่ยของคาความเหมาะสมเฉพาะขั้นตอน

ขั้นตอนที่ 3 ขั้นตอนที่ 4 

ขั้นตอนที่ 5 ขั้นตอนที่ 6 

ขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนที่ 2 

รูปที่ 5.2: แสดงกราฟคาเฉล่ียของคาความเหมาะสมทั่วไปและคาความเหมาะสมเฉพาะของทั้ง 6 ขั้นตอน

คาเฉลี่ยของคาความเหมาะสมเฉพาะขั้นตอน

คาเฉลี่ยของคาความเหมาะสมเฉพาะขั้นตอน
คาเฉลี่ยของคาความเหมาะสมทั่วไป

คาเฉลี่ยของคาความเหมาะสมทั่วไป

คาความเหมาะสม 

รุน

คาความเหมาะสม

รุน

คาความเหมาะสม 

รุน

คาความเหมาะสม

รุน

คาความเหมาะสม 

รุน

คาความเหมาะสม

รุน
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5.1.3 การทดลองในระยะที่สาม 

หลังจากไดคําตอบที่สามารถทําใหหุนยนตจริงเดินไดแลว จึงไดนาํคาเฉลี่ยของคา
ความเหมาะสมทั่วไปและคาเฉลี่ยของคาความเหมาะสมเฉพาะขั้นตอนของประชากรคําตอบในแตละ
รุนมาวาดเปนกราฟ เพื่อดูแนวโนมของการพัฒนาคําตอบในแตละรุนของทั้ง 6 ขั้นตอน โดยแกนนอน
แสดงถึงจํานวนรุนที่เพิ่มขึ้น และแกนตั้งเปนคาความเหมาะสม  ดังแสดงในรูปที่ 5.2 โดยมีเสนสเีทา
คือคาเฉลี่ยของคาความเหมาะสมทั่วไปในแตละรุน และเสนสีดําคอืคาเฉลี่ยของคาความเหมาะสม
เฉพาะขั้นในแตละรุน  ซ่ึงจะเหน็ไดวา นอกจากขั้นตอนที่หนึ่งแลว คาความเหมาะสมทั่วไปของทุก ๆ 
ขั้นตอนนั้นมคีานอยมากเมือ่เทียบกับคาความเหมาะสมเฉพาะขั้นตอน ทําใหเกิดขอสงสัยวา “เกณฑ
การวัดคาความเหมาะสมทัว่ไปนี้ไมนาจะมีอิทธิพลใด ๆ กับการววิฒันาการคําตอบในแตละรุนมาก
นัก”   

ดังนั้นการทดลองในชวงถัดมาจึงเปนการทดลองซ้ําในแบบที่ผานมา แตไมใชเกณฑ
การวัดคาความเหมาะสมทัว่ไป กลาวคอืการทดลองในสภาพแวดลอมจาํลองนั้น ในกระบวนการ
ขั้นตอนวิธีพันธุกรรมของแตละขั้นตอนยอย จะไมใชเกณฑการวัดคาความเหมาะสมทั่วไป ใชเพียง
เกณฑการวดัคาความเหมาะสมเฉพาะขั้นตอนเทานั้น  และในสวนการทดลองกับหุนยนตจริงทีก่ระทํา
ควบคูไปกับการทดลองในสภาพแวดลอมจําลองนั้นยังคงไวดังเดิม     

หลังจากทําการทดลองในแตละขั้นตอนตามวิธีการดังกลาวแลว ปรากฏวายังคง
สามารถหาคําตอบใหกับการเดินในแตละขั้นตอนได และภายหลังการทดลองกับหุนยนตจริงใน
ขั้นตอนที่หกแลว ก็ยังคงสามารถไดโปรแกรมคําตอบที่ควบคุมใหหุนยนตจริงสามารถเดินไดโดยไม
มีการลมหรือบิดตัวใด ๆ  ซ่ึงทําใหสามารถสรุปไดวาสมมติฐานของการทดลองในชวงนี้ทีว่า “เกณฑ
การวัดคาความเหมาะสมทัว่ไปไมมีอิทธิพลใด ๆ กับการพัฒนาโปรแกรมคําตอบของแตละขั้นตอน
ยอย” นั้นเปนจริง 

ในชั้นตนนั้น ปรากฏการณของการที่ไมตองใชเกณฑการวัดคาความเหมาะสมทั่วไป
ดังกลาวนัน้ ทําใหเกิดสมมติฐานตอไปวา “อาจเปนเพราะมีเกณฑการวัดคาความเหมาะสมเฉพาะ
ขั้นตอนเปนตวัควบคุมพฤตกิรรมที่เกิดขึ้นจากโปรแกรมคําตอบไมใหเกิดพฤติกรรมการลมหรือบิดตัว
อยูแลว” กลาวคือ โปรแกรมคําตอบใดทีท่ําใหเกดิการลมหรือบิดตัวของหุนยนตขึ้นนั้นจะทําใหไดรับ
คะแนนหรือคาความเหมาะสมนอยกวาโปรแกรมคําตอบที่ไมมีเหตุการณดังกลาว และโปรแกรม
เหลานี้อาจไมถูกเลือกไปใชเปนตนแบบของโปรแกรมคําตอบในรุนถัด ๆ ไปก็เปนได 

อยางไรก็ตาม ภายหลังไดทําการวิเคราะหดคูาความเหมาะสมเฉพาะขั้นตอน      (ดัง
ตารางที่ 4.2, หนา 28) แลว และตรวจสอบขั้นตอนการทํางานของระบบการดําเนินการทดลองใน
ขั้นตอนตาง ๆ อยางละเอียดแลว ทําใหสามารถพิสูจนสมมติฐานขางตนวาเปนจริงหรือไม ดังนี ้
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ในสวนการทดลองในสภาพแวดลอมจําลอง (ดูรูปที่ 4.9, หนา 20 ประกอบ)   
โปรแกรมคําตอบจะถูกอานและทดลองใหแสดงพฤติกรรมกับหุนยนตจําลองทีละโหนด  และกอนที่
โปรแกรมคําตอบจะถูกอานหมดทุกโหนด  ถาหุนยนตเกิด “ลม” หรือ “บิดตัว” ที่โหนดใด   
โปรแกรมจําลองสภาพแวดลอมจะหยุดการทํางาน และทาํ “เครื่องหมายระบุการลมหรือบิดตัว” ไวที่
โหนดนัน้ เครือ่งหมายนี้ระบไุวเพื่อใหรูวาหุนยนตสามารถขยับขอตอตาง ๆ เปนเวลาเทาไหร, มีการ
ส่ังมอเตอรกี่คร้ัง กอนที่จะลมหรือบิดตัว  จากนั้นจึงสงขอมูลตาง ๆ ซ่ึงไดแก ตําแหนงขอตอทั้งเจด็, 
ตําแหนงจุดศนูยถวงของหุนยนต  กลับไปใหโปรแกรมดําเนินการขั้นตอนวิธีพนัธุกรรมเพื่อประเมิน
คาความเหมาะสมตามเกณฑการวัดทีก่ําหนดไวตอไป ขอมูลที่สงเหลานี้เปนขอมูลสถานะของหุนยนต
กอนที่หุนยนตจะมีการลมหรือบิดตัว (เนื่องจากหุนยนตถูกหยุดสั่งการเมื่อมีการตรวจสอบไดวามกีาร
ลมหรือบิดตัวเกิดขึ้นแลว) ในทํานองเดยีวกัน ถาไมมีการลมหรือบิดตัวเกดิขึ้น เมื่อโปรแกรมจําลอง
สภาพแวดลอมอานโปรแกรมคําตอบหมดทุกโหนดแลว ก็จะสงขอมูลสถานะตาง ๆ ของที่เกิดขึ้นของ
หุนยนตไปใชประเมินคาความเหมาะสมเชนเดียวกนั  ซ่ึงจากคําอธิบายดังกลาว แสดงใหเหน็วา ไมวา
หุนยนตจะไมมีการลมหรือบิดตัวหรือไม ขอมูลที่ใชในการประเมินคาความเหมาะสมของเปนขอมูล
สถานะของหุนยนตในตอนที่หุนยนตไมลมหรือบิดตัวใด ๆ  ดังนั้นจึงสรุปไดวาสมมติฐานที่วา 
“เกณฑการวดัคาความเหมาะสมเฉพาะขั้นตอนเปนตวัควบคุมพฤติกรรมไมใหเกิดการลมหรือบิดตัว
ของหุนยนตอยูแลว” นั้น ไมเปนจริง 

 

อยางไรก็ตาม ไดมีการตรวจสอบขั้นตอนการดําเนินงานของระบบการทดลองตอไป 
หลังจากโปรแกรมคําตอบแตละตัวถูกอานและประเมินคาความเหมาะสมดังกลาวแลว ก็ถูกพัฒนาไป
เร่ือยๆ จนถึงรุนสุดทาย จากนั้นโปรแกรมคําตอบในรุนสุดทายนีจ้ะถูกคัดเลือกมาบางสวนเพื่อทาํการ
ทดลองกับหุนยนตจริงนัน้ และภายหลังการทดลองกับหุนยนตจริงแลว ก็จะเหลอืโปรแกรมคําตอบ
เพียงบางตวัทีใ่ชไดกับหุนยนตจริง ซ่ึงโปรแกรมคําตอบเหลานี้จะถูกนําไปใชเปนทาทางเริ่มตนใน
ขั้นตอนการเดนิถัดไป  ในการนําไปใชนี้ โปรแกรมดําเนินการขั้นตอนวิธีพันธุกรรมจะตัดตอนเฉพาะ
สวนกอนหนาเครื่องหมายระบุการลมหรือบิดตัวของโปรแกรมคําตอบไปใชเทานัน้ สวนที่อยูหลังจาก
เครื่องหมายนีจ้ะไมถูกนําไปใช 

จุดนี้เองที่เปนตัวควบคุมพฤติกรรมดังกลาว เนื่องจากเครื่องหมายระบกุารลมหรือบิด
ตัวนี ้นอกจากจะมีความหมายดังกลาวแลว ยังเปนตัวระบุวา “พฤติกรรมใด ๆ ของหุนยนตที่เกดิจาก
โปรแกรมคําตอบในสวนกอนหนาเครื่องหมายนี้จะไมทําใหหุนยนตลมหรือบิดตัวได”  ซ่ึงทําใหสรุป
ไดวา ส่ิงที่เปนตัวควบคุมพฤติกรรมหุนยนตไมใหเกดิการลมหรือบิดตัวคือตัวกระบวนการทํางานของ
การทดลองในสภาพแวดลอมจําลองเอง ที่ทําการกลั่นกรองเอาเฉพาะโปรแกรมคําตอบ หรือถาพูดให
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ถูกคือเอาเฉพาะสวนของโปรแกรมคําตอบ ที่ทําใหหุนยนตแสดงพฤตกิรรมตาง ๆ โดยไมมีการลม
หรือบิดตัวใด  ๆ นั่นเอง 

นอกจากนี ้ ในการใชเกณฑการวดัคาความเหมาะสมทั่วไปนั้นยงัอาจสงผลเสียอีก
อยางหนึ่งดวย กลาวคือกอใหเกิดพฤติกรรมการขยับขาไปมาซ้ํา ๆ โดยไมกอใหเกิดผลเกี่ยวกับการเดิน
แตอยางใด ในการวิเคราะหหาสาเหตุของพฤติกรรมการขยับขาไปมานั้น จะยกสมการของเกณฑการ
วัดคาความเหมาะสมทั่วไปขึ้นมาพิจารณาอีกท ี ดังนี ้

Fitness   =    (k1F + k2R) x T   

เนื่องมากจากวาในสมการของเกณฑการวดัคาความเหมาะสมทั่วไปมีการพิจารณาตวั
แปรเวลา (T)  ซ่ึงหมายความวาถาหุนยนตสามารถเดินอยูไดโดยไมลมและไมบิดตวันานเทาใดกจ็ะมี
คาความเหมาะสมมากขึ้น  ดงันั้นจึงปรากฏออกเปนพฤตกิรรม “ถวงเวลา” ของหุนยนตนั่นเอง 

5.1.4 การทดลองในระยะที่สี่ 

การทดลองในชวงสุดทายนัน้ เปนการทดลองโดยการพยายามลดการชี้นําหรือลดตัว
แปรชี้นําซึ่งอยูในสมการของเกณฑการวดัคาความเหมาะสมเฉพาะขั้นของแตละขั้นตอน (ดูตารางที่ 
4.2, หนา 28 ประกอบ) ใหเหลือนอยที่สุดเทาที่จะเปนไปได   จากการพยายามลดตวัแปรเหลานี้ ทาํให
จําเปนตองมีการปรับพารามิเตอรของขั้นตอนวิธีพันธุกรรมเล็กนอย กลาวคือ ตองเพิ่มจํานวน
ประชากรและจํานวนรุนที่ใชในแตละขั้นตอนใหเพิ่มขึน้ และหลังจากทําการทดลองซ้ําอีก 3 คร้ัง ก็ทํา
ใหสามารถสังเคราะหโปรแกรมคําตอบไดตามวัตถุประสงคของงานวิจัยนี้ และไดสมการเกณฑการ
วัดคาความเหมาะสมเฉพาะขั้นตอนดังแสดงในตารางที่ 4.3 (หนา 32) 

5.1.5 สรปุการทดลองทั้ง 4 ระยะ 

จากการทดลองทั้ง 4 ระยะ  ทําใหสามารถสรุปการทดลองในแตละชวงไดดังนี ้
1. ทําการทดลองในสภาพแวดลอมจําลองเทานั้น โดยใชเกณฑการวดัคาความ

เหมาะสมทัว่ไป และใชเกณฑการวัดคาความเหมาะสมแบบมีตัวแปรชีน้ํา  วิธีการคัดเลือกคําตอบใน
แตละรุนนัน้ใชวิธีการคัดเลอืกตามสัดสวนของคาความเหมาะสม   ซ่ึงจากการทดลองในระยะทีห่นึ่งนี้ 
ทําใหแนใจวาวิธีการแบงขั้นตอนการเดินออกเปนขั้นตอนยอยนั้น สามารถชวยทําใหขัน้ตอนวิธี
พันธุกรรมสังเคราะหคําตอบที่ทําใหหุนยนตเดินได  

2. ผนวกการทดลองกับหุนยนตจริงเขามาในระบบการทดลองดวย และเปลี่ยนการ
คัดเลือกคําตอบเปนวิธีการคดัเลือกแบบ combined rank    เกณฑการวดัคาความเหมาะสมทั้งสองแบบ
ยังคงใชเหมือนเดิม  จากการทดลองในระยะนี้ทําใหแนใจวา  ความคิดที่นําการทดลองกับหุนยนตจริง
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มาผนวกใชควบคูไปกับการทดลองในสภาพแวดลอมจําลองในรูปแบบดังกลาวนัน้ สามารถทําใหได
คําตอบที่ใชไดกับหุนยนตจริง  อีกทั้งยังรูเพิ่มขึ้นอีกวาระบบการทดลองในรูปแบบดังกลาวจะสาํเร็จ
ไดนั้น คําตอบที่ไดจากการทดลองในสภาพแวดลอมจําลองแลวจะนํามาทดลองกับหุนยนตจริง ควรมี
ลักษณะคําตอบที่หลากหลาย เพื่อใหสามารถมีทางเลือกของคําตอบที่จะใชกับหุนยนตจริงไดมากขึ้น 

3. มีทั้งการทดลองในสภาพแวดลอมจําลอง และการทดลองกับหุนยนตจริง
เหมือนเดมิ แตในสวนการทดลองในสภาพแวดลอมจําลองนั้น ไมใชเกณฑการวดัคาความเหมาะสม
ทั่วไป  ใชเพียงเกณฑการวดัคาความเหมาะสมเฉพาะขั้นตอน (ซ่ึงเปนแบบมีตัวแปรชีน้ํา)  ผลจากการ
ทดลองในระยะนี้ทําใหทราบไดวา ตัวเกณฑการวัดคาความเหมาะสมทั่วไปนั้นไมมีความจําเปนใน
การควบคุมพฤติกรรมหุนยนตใหไมมีการลมหรือบิดตัว เนื่องจากระบบการทํางานของการทดลอง
เปนตัวควบคมุพฤติกรรมดังกลาวเอง ดังนั้นเกณฑการวัดคาควาามเหมาะสมที่ใชในการทดลองเพื่อทํา
ใหหุนยนตสามารถเดินไดตามระบบดังกลาว จึงใชเพยีงเกณฑการวัดคาความเหมาะสมเฉพาะขั้นตอน
เทานั้นกเ็พียงพอแลว 

4. ทําการลดตัวแปรชี้นําในเกณฑการวัดคาความเหมาะสมเฉพาะขั้นตอน และมี
การปรับแตงรูปสมการใหดูงายขึ้น  ซ่ึงจากการทดลองระยะนี้ทําใหรูวา แมไมมตีัวแปรชี้นําแลว 
โปรแกรมคําตอบที่ตองการกย็ังคงสังเคราะหออกมาได เพียงแตอาจจะตองเพิ่มความพยายามในการ
คนหาคําตอบมากขึ้น ดวยการเพิ่มจํานวนประชากรหรือจํานวนรุนดังที่ไดกลาวมาแลว 

 

ในทายที่สุด สามารถสรุประบบของการทดลองที่ใชในงานวิจยันี้ไดวา เปนระบบที่มี
ทั้งการทดลองในสภาพแวดลอมจําลองและการทดลองกบัหุนยนตจริงควบคูกันไปในแตละขั้นตอน 
โดยการทดลองในสภาพแวดลอมจําลองจะสังเคราะหคําตอบโดยใชขัน้ตอนวิธีพนัธุกรรม  และมี
เกณฑการวดัคาความเหมาะสมที่แตกตางกันไปในแตละขั้นตอน โดยไมมีการชี้นําจากมนษุย  และ
จากผลการทดลองในระยะสุดทาย หุนยนตสามารถเดินไดอยางตอเนือ่ง ดังจะอภิปรายผลการทดลอง
ไวในหวัขอถัด ๆ ไป 

5.2. พฤติกรรมการเดิน 

จากการทดลองโดยมีสภาวะเงื่อนไขตาง ๆ ของระบบตามที่ไดสรุปไวในหวัขอที่แลวนั้น มี
การทําซ้ําการทดลอง 3 คร้ัง ซ่ึงก็สามารถไดผลการทดลองคือ คําตอบที่ไดจากสภาพแวดลอมจําลอง
ของแตละขั้นตอนจะถูกเลือกมาเปนจํานวน 20 ตัวจาก 500 ตัว  จํานวนคําตอบที่ใชไดกับหุนยนตจริง 
(หุนยนตไมลมและบิดตวั) จะมีคามากในชวงขั้นตอนแรก ๆ และมีจํานวนลดลงในชวงขั้นตอนหลัง ๆ 
กลาวคือ ในขัน้ตอนแรก จํานวนคําตอบทีใ่ชไดกับหุนยนตจริงเปน 15-18 ตัว และลดลงจนในขัน้ตอน
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สุดทายจํานวนคําตอบที่ใชไดกับหุนยนตจริงจะเหลือเพียง 3-4 ตัว หุนยนตสามารถเดินไดอยาง
ตอเนื่องมากกวา 15 กาวโดยไมลม  ใชเวลาในการเดนิแตละกาวเปน 40 วินาทีตอหนึ่งกาว  รูปที่ 5.3 
แสดงถึงตัวอยางการเดินของหุนยนตจริงของคําตอบที่ไดจากการทดลอง  โดยแสดงใหเห็นถึงการ
เคลื่อนไหวในแตละขั้นตอนการเดิน วงกลมสีขาวในภาพแสดงถึงพฤติกรรมหลักที่เกิดขึน้ในแตละ
ขั้นตอนดังนี ้

ก) ทาทางเริ่มตน ค) ขั้นตอนที่ 1 

ญ) ขั้นตอนที่ 6

ช) ขั้นตอนที่ 4จ) ขั้นตอนที่ 3

ง) ขั้นตอนที่ 2

ซ) ขั้นตอนที่ 5

รูปที่ 5.3: แสดงภาพตัวอยางคําตอบการเดินของหุนยนตจริง 

ข) เริ่มขยับ 

ฉ) ขยับหาง

ฌ) เตรียมวางเทา ฎ) กลับสูทาทางเริ่มตนอีก
ครั้ง 
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รูป ก) หุนยนตเร่ิมตนการทดลองดวยทาทางการยืนดวยสองขา น้ําหนักของหุนยนตตกลง
ตรงกลางของพื้นที่รับน้ําหนกัที่พื้น  จากนัน้ในรูป ข) หุนยนตเร่ิมขยับหางเพื่อเขาสูเปาหมายยอยของ
ขั้นตอนที่หนึ่งซึ่งหุนยนตจะตองยืนดวยเทาขวา กลาวคือหุนยนตถายยายน้ําหนักไปยงัเทาขวา  ในรูป 
ค) น้ําหนักของหุนยนตจะอยูตําแหนงใกลเคียงกับจดุกึ่งกลางเทาขวา  รูป ง) หุนยนตเขาสูขั้นตอนการ
เดินที่ 2 คือยกเทาซายไปขางหนา  และวางเทาซายลงกับพื้นในขัน้ตอนที่ 3 ซ่ึงแสดงในรูป จ)  จาก 2 
รูปนี้จะสังเกตไดวา หุนยนตยกเทาแคใหพอพนพื้นเทานัน้   

ถัดจากนั้นในขั้นตอนที่ 4  หุนยนตยายน้ําหนักจากเทาขวาไปอยูทีเ่ทาซาย ในขัน้ตอนนี้
คอนขางยาก ถาขั้นตอนที่ 3 การวางเทาของหุนยนตวางในตําแหนงที่ไกลเกนิไปจะทําใหการถาย
น้ําหนกัระหวางเทาเปนไปไดยาก กลาวคอื ตองอาศัยการขยับของขอตอตาง ๆ ทั้งหมดเพื่อประคอง
ใหน้ําหนักของหุนยนตเคลื่อนยายโดยยังอยูภายในพื้นทีรั่บน้ําหนักตลอดเวลา  แตถาในขั้นตอนที่ 3 
หุนยนตวางเทาใกลเกินไป ก็จะมีผลทําใหระยะกาวของหุนยนตส้ันไปดวย  ในชวงแรกของการ
ทดลอง ไมไดมีการกําหนดความยาวระยะกาวไว ทําใหขั้นตอนที่ 4 สําเร็จไดโดยยาก มีบางคําตอบที่
หุนยนตกาวเทายาวเกินไป และในพฤติกรรมที่เกิดขึน้ในขั้นตอนที ่ 4 คือหุนยนตสืบเทานัน้ถอย
หลังจากระยะหนึ่งพอที่จะถายน้ําหนักไดงายขึ้นกอน แลวจึงคอยถายน้าํหนัก  ดังนั้นในชวงหลังจึงได
มีการกําหนดระยะกาวของหุนยนตไวตั้งแตขั้นตอนที่สอง  ซ่ึงทําใหการถายน้ําหนกัในขั้นตอนที่ส่ีทํา
ไดงายขึ้น กลาวคือ หุนยนตเพียงอาศยัการขยับหางกบัการขยับขอตออ่ืนอีกเล็กนอย ก็สามารถถาย
น้ําหนกัระหวางเทาไดแลว รูป ฉ) และ ช) แสดงพฤติกรรมที่เกิดขึ้นในชวงขั้นตอนที่ 4 

รูป ซ) แสดงถึงขั้นตอนที่ 5 หุนยนตกาวเทาขวา ซ่ึงอยูขางหลังใหมาอยูในระดับเดยีวกับเทา
ซาย และวางเทาลงกับพื้นในขั้นตอนที่ 6 ดังรูป ฌ) และ ญ)  หลังจากขั้นตอนที่ 6 หุนยนตจะปรับแตง
ทาทาง ปรับเพิ่มลดมุมในแตละขอตอเพื่อกลับไปสูทาทางเริ่มตน ดังรูป ฎ) หลังจากนั้นหุนยนตก็จะ
สามารถเดินไดอยางตอเนื่องหลาย ๆ กาวโดยทําซ้ําพฤติกรรมที่เกิดขึ้นตั้งแตรูป ก) ถึง ฎ) ไปเรื่อย ๆ 
กลาวโดยสรุป ภาพการเดินที่เกิดขึ้นคือ หุนยนตกาวเทาซายนํา แลวจึงกาวเทาขวาตาม (แตไมนาํเทา
ซาย) และก็กาวเทาซายนํากอน แลวคอยกาวเทาขวาตาม เปนเชนนี้ทกุ ๆ กาว 

 

หลังจากหุนยนตเดินหนาไดแลว เพื่อเปนการยืนยันวาหุนยนตเดนิแบบสมดุลสถิตย นั่นคือ
หุนยนตจะอยูในสภาพสมดลุอยูทุกขณะ ผูวิจัยไดทําการทดลองเพิม่เติมโดยใชโปรแกรมคําตอบเดิม
ควบคุมใหหุนยนตเดนิถอยหลังในลักษณะคลายกับภาพการเดินแบบยอนกลับ  โดยกลับลําดับของ
โหนดในโปรแกรมคําตอบจากหลังมาหนา และกลับทิศทางการสั่งงานมอเตอร  

ยกตวัอยางเชน   3-:2, 1-:4, 0+:6, 6+:6 
จะถูกเปลี่ยนเปน  6-:6, 0-:6, 1+:4, 3+:2 
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การเดิน 1 กาวนั้นไดถูกแบงออกเปน 6 ขั้น และในการเดินหนานัน้ หลังจากการเดินใน
ขั้นตอนที่หกแลว โปรแกรมอาน-แปลคําตอบจะปรบัเปลี่ยนทาทางของหุนยนตไปสูทาทางเริ่มตน 
(รูปที่ 4.7, หนา 18)  ดังนั้นในการเดินถอยหลังนัน้ หุนยนตจะตองแสดงพฤติกรรมการเดนิแบบ
ยอนกลับจากขั้นตอนที่หกไปสูขั้นตอนที่หนึ่ง หลังจากนัน้โปรแกรมอาน-แปลคําตอบจะตอง
ปรับเปลี่ยนทาทางของหุนยนต (ซ่ึงขณะนั้นเปนทาทางเริ่มตน) ไปสู “ทาทางสุดทายของขั้นตอนที่
หก” เพื่อใหหุน-ยนตสามารถเดินถอยหลังไดหลาย ๆ กาวอยางตอเนื่อง    

หลังจากทําการทดลองใหหุนยนตเดินถอยหลังโดยใชโปรแกรมคําตอบเดิม และมีการอาน-
แปลคําตอบในลักษณะดังกลาวแลว ปรากฏวาหุนยนตสามารถเดินถอยหลังไดอยางตอเนื่องและไมลม
และไมหมนุ 
 

นอกจากนั้น ไดมีการตรวจสอบดูวาเมื่อหุนยนตเดนิหลาย ๆ กาวแลว หุนยนตยังคงเดนิเปน
เสนตรงอยูหรือไม เดินเบีย่งเบนมากนอยเพียงไร  ซ่ึงไดทดลองใหหุนยนตเดนิ 10 กาว แลวทําการวัด
ระยะเบี่ยงเบน  โปรแกรมคําตอบผลลัพธมีอยู 3 ตัว ทําการทดลองคําตอบละ 2 คร้ัง ในการเดิน 10 กาว
ของหุนยนต จะทําการวัดระยะทางที่หุนยนตเดินไปขางหนาและระยะเบี่ยงเบน จากนั้นจะนํามาหาคา
มุมเบี่ยงเบน ซ่ึงไดผลดังตารางที่ 5.1 

ตารางที่ 5.1: แสดงขอมูลระยะและมุมเบี่ยงเบนของการเดิน 10 กาว 
คําตอบที่ ครั้งที่ ระยะไปขางหนา (ซ.ม.) ระยะเบี่ยงเบน (ซ.ม.) มุมเบี่ยงเบน (องศา) 

1 1 32.3 +6.4 +11.20 
 2 35.0 0.0 +0.00 
2 1 43.8 +3.4 +4.44 
 2 39.0 +0.8 +1.18 
3 1 46.5 -1.0 -1.24 
 2 48.7 +4.3 +5.05 

มุมเบี่ยงเบน(สัมบูรณ)เฉล่ีย 3.85 
โดย  เครื่องหมายบวก หมายถึงหุนยนตเดินเบี่ยงเบนไปทางขวา 

เครื่องหมายลบ หมายถึง หุนยนตเดินเบี่ยงเบนไปทางซาย   
 

จากตารางที่ 5.1 จะใหเหน็วาเมื่อหุนยนตเดินมากกวาหนึ่งกาว จะเริ่มมีการเบี่ยงเบนบาง
เล็กนอย  ทั้งนีอ้าจเนื่องมาจากหลายสาเหตุ เชน 

1) ความผิดพลาดของการตัดสินพฤติกรรมหุนยนต (ในเรื่องการหมุน) ของการทดลองกับ
หุนยนตจริงทีใ่ชมนุษยเปนผูตรวจสอบ กลาวคือหุนยนตอาจมีการหมุนบางเล็กนอย ซ่ึงมนุษยอาจไม
ทันไดสังเกตเห็น  (มุมเบี่ยงเบนในแตละกาวที่มากที่สุดไมเกิน 1.2o)   
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2) โดยโครงสรางของหุนยนตจริงนั้น ไมสามารถสรางใหหุนยนตมีสัดสวนถูกตองสมบูรณ
ได ซ่ึงหุนยนตจริงที่ใชในงานวิจยันี้  มีชวงขาไมขนานกัน กลาวคือเมื่อยืดขาทั้งสองขางจนตึง จะเหน็
วาชวงขาแยกออกจากกนัเลก็นอย  ซ่ึงการที่หุนยนตมีลักษณะขาดังกลาวอาจมีผลทําใหไมสามารถเดิน
ตรงไดอยางสมบูรณ 

5.3. คุณภาพของการเดิน 

วิธีหนึ่งที่สามารถใชในการพิจารณาคณุภาพของการเดนิคือ การพิจารณาความสมดุลของ
การเดินซึ่งดูไดจากการเคลื่อนที่ของน้ําหนกัของหุนยนต  กลาวคือในการเดินแบบสมดุลสถิตย การ
เดินจะสมดุลที่สุดและมีโอกาสลมนอยทีสุ่ดไดนั้น น้ําหนักของหุนยนตจะตองอยูในตําแหนงกึ่งกลาง
ของพื้นที่รับน้าํหนักมากที่สุดในกรณีที่ไมมีการถายน้ําหนัก  และในกรณีที่มีการถายน้ําหนกั เสนทาง

ทาทางเริ่มตน ขั้นตอนที่ 1 

ขั้นตอนที่ 3 

ขั้นตอนที่ 2 

ขั้นตอนที่ 4 ขั้นตอนที่ 5 

ขั้นตอนที่ 6 กลับสูทาทางเริ่มตน

รูปที่ 5.4 แสดงการเคลื่อนที่ของน้ําหนักหุนยนต
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การเคลื่อนที่ของน้ําหนกัจะตองอยูใกลแนวเสนกึ่งกลางของพื้นที่รับน้าํหนักมากที่สุด 

รูปที่ 5.4 เปนการแสดงเสนทางการเคลื่อนที่ของน้ําหนกัหุนยนตที่เคลื่อนไปในแตละ
ขั้นตอนของการเดิน  รูปนีว้าดจากขอมูลทีไ่ดในสภาพแวดลอมจําลอง โดยส่ีเหล่ียมจุดไขปลาหมายถึง
เทาที่ไมสัมผัสพื้น ส่ีเหล่ียมเสนทึบหมายถงึเทาที่สัมผัสพื้น และสวนทีแ่รเงาหมายถึงพื้นที่รับน้ําหนัก 
จะสังเกตไดวาในทาทางเริ่มตนเทาทั้งสองขางของหุนยนตไมไดอยูไดระดับเดยีวกัน ทั้งนี้เนื่องมาจาก
การปรับแตงของหุนยนตในสภาพแวดลอมจําลองใหใกลเคียงกับหุนยนตจริงมากขึ้น  จากรูปจะเห็น
ไดวาขั้นตอนที่หุนยนตมีโอกาสลมมากที่สุดคือ ขั้นตอนที่ 2 และรองลงมาคือขั้นตอนที่ 3 และ 4 
เนื่องจากหัวลูกศรซึ่งหมายถึงตําแหนงของน้ําหนกัของหุนยนตอยูใกลขอบของพื้นที่รับน้ําหนักมาก 

สาเหตุที่ทําใหหุนยนตมีโอกาสลมไดมากในขั้นตอนที่ 2, 3 และ 4 นั้น  นาจะมีสาเหตมุาจาก
การที่โปรแกรมจําลองพฤติกรรมทํา “เครื่องหมายระบกุารลมหรือบิดตัว” ของหุนยนต แลวมกีารตัด
ตอนเฉพาะสวนกอนหนาเครือ่งหมายระบกุารลมหรือบิดตัว แลวนําไปใชเปนทาทางเริ่มตนของ
ขั้นตอนถัดไปของการเดิน (ดังที่ไดอธิบายไวในหวัขอที ่ 5.1.3) เนื่องจากเครื่องหมายนี้ระบุตําแหนง
โหนดของโปรแกรมคําตอบที่จะทําใหหุนยนตลมหรือบดิตัว ดังนั้นจึงหมายความวาพฤติกรรมที่
หุนยนตแสดงออกตามรหัสของโปรแกรมคาํตอบในสวนกอนหนาเครือ่งหมายนีจ้ะไมทําใหหุนยนต
ลม  แตเกือบลม  กลาวคือ โหนดสุดทายกอนหนาเครือ่งหมายนีหุ้นยนตจะยังไมลม แตโหนดตอไป
หุนยนตลมแลว  

อยางไรก็ตาม พฤติกรรมที่หุนยนตแสดงออกวาเดนิไดโดยมีโอกาสลมไดมากนัน้ อาจมอง
ไดอีกแงหนึ่งวาถาตองการใหหุนยนตที่เดนิแบบสมดุลสถิตยสามารถเดินไดเร็ว กจ็าํเปนที่จะตองทํา
ใหหุนยนตเดนิโดยมีการเคลื่อนไหวของจุดศูนยถวงอยูใกลขอบของพื้นที่รับน้ําหนกันั่นเอง 



บทที่ 6 
 

บทสรุปและขอเสนอแนะ 
 

6.1.  สรุปงานวิจัย 

งานวิจยันี้มวีัตถุประสงคเพื่อหาวิธีสังเคราะหโปรแกรมควบคุมการเดนิของหุนยนตแบบ
เดินสองขา ซ่ึงเนนการสังเคราะหใหเปนแบบอัตโนมัติ  และใชวิธีการแบบขั้นตอนวิธีพันธุกรรมใน
การสังเคราะหโปรแกรมควบคุม  โปรแกรมควบคุมหรือโปรแกรมคําตอบที่ไดจากขัน้ตอนวิธี
พันธุกรรมจะใชควบคุมการเดินเพยีงหนึ่งกาวเทานัน้  และใชวิธีส่ังการการเดินหนึง่กาวนี้ซํ้ากนัไป
เร่ือย ๆ เพื่อใหหุนยนตสามารถเดนิไดอยางตอเนื่อง   

ทาทางการเดินหนึ่งกาวจะถูกแบงเปน 6 ขั้นตอนยอยและใชขั้นตอนวิธีพันธุกรรมในการ
สังเคราะหคําตอบยอยของแตละขั้นตอน นํามาประกอบกันเปนคําตอบรวม  ซ่ึงขอดีของการแบงการ
เดินเปนขัน้ตอนยอย ๆ คือสามารถกําหนดเกณฑการวัดคาความเหมาะสมเฉพาะ (particular fitness 
function) ในแตละขั้นใหแตกตางกันไปใหเหมาะสมกบัเปาหมายยอยของแตละขัน้ตอนได ซ่ึงจะทํา
ใหการไดคําตอบใหญนั้นงายขึ้น  

ในงานวิจยัที่เกี่ยวกับการนําขั้นตอนวิธีพันธกุรรมมาใชในการหาโปรแกรมควบคุมหุนยนต
นั้น สวนใหญมักทําการทดลองในสภาพแวดลอมจําลองเพื่อประหยัดเวลาและปองกันความเสยีหาย
ของหุนยนต จากนัน้จึงนําคําตอบที่ไดมาใชกับหุนยนตจริง ซ่ึงมักไมประสบความสําเร็จเนือ่งจาก
ความแตกตางหลายประการของสภาพแวดลอมจําลองกับสภาพแวดลอมจริง  ดังนั้นในงานวจิัยนี้จึง
ใชวิธีการทําการทดลองทั้งในสภาพแวดลอมจําลองและทดลองหุนยนตจริงผสมผสานกันไป  โดยใน
แตละขั้นตอนยอยจะมีการทดลองในสภาพแวดลอมทั้งสองแบบ  ซ่ึงตรงจุดนี้เปนจุดเดนของงานวิจยั
นี้ในการแกไขปญหาดังกลาว 

จากผลการทดลองที่ได แสดงใหเห็นวา ถึงแมคุณภาพของการเดินเมื่อพจิารณาจากการรักษา
สมดุลตลอดชวงการเดนิจะมีไมมากนักกต็าม แตก็สามารถกลาวไดวาหุนยนตสามารถรักษาสมดุลของ
การเดินไดอยางตอเนื่องตลอดชวงของการเดิน   

กลาวโดยสรุป ประเดน็ของงานวิจยันี้อยูทีก่ารขยายขอบเขตของการประยุกตใชการคาํนวณ
เชิงวิวัฒนในการแกไขปญหาที่ซับซอน โดยเลือกการเดนิของหุนยนตสองขามาเปนโจทยของงานวิจัย 
และในกลุมงานที่เกี่ยวกบัการนําการคํานวณเชิงววิัฒนมาใชแกปญหาการเดินของหุนยนตสองขานัน้ 
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สวนใหญจะทาํการทดลองในสภาพแวดลอมจําลองเทานั้น ซ่ึงเปนที่รูกันวาคาํตอบที่ไดจากการ
ทดลองในสภาพแวดลอมจําลองมักไมสามารถทํางานไดประสบความสําเร็จมากนักเมื่อนํามาใชกับ
ระบบจริง  ดังนั้นการประยุกตใชการคํานวณเชิงววิฒันมาแกปญหาการเดนิของหุนยนตสองขาของ
งานวิจยันี้ จึงกําหนดใหคําตอบที่ไดรับจากการแกปญหานั้น ตองเปนคําตอบสามารถใชไดกับหุนยนต
จริงดวย  และสามารถสรุปไดวาดวยระบบของการทดลองตามแบบของงานวิจยันี้ การคํานวณเชิง
วิวัฒนสามารถสังเคราะหหาคําตอบที่ทําใหหุนยนตสองขาเดินไดในสภาพแวดลอมจริงอยางตอเนือ่ง 

6.2.  ขอเสนอแนะ 

กลาวในแงของการพัฒนาหุนยนตในระยะยาว  งานวจิัยนี้เปนเพยีงงานในชวงเริ่มตนของ
การนําจุดเดนในเรื่องความสามารถในปรับตัวเองไดโดยอัตโนมัติของวิธีการคํานวณเชิงววิัฒนมาใช
กับงานวจิัยทางดานหุนยนตศาสตรเทานั้น  ตัวอยางของความสามารถปรับตัวเองไดโดยอัตโนมัติ เชน 
หุนยนตสามารถปรับตัวใหทํางานตอไปไดถึงแมโครงสรางบางสวนของหุนยนตหรือสภาพแวดลอม
บางอยางจะเปลี่ยนแปลงไป เปนตน   

ในการที่จะปรบัตัวไดนั้น เงื่อนไขหนึ่งทีจ่ําเปนคือหุนยนตจะตองมหีนวยรับรู (sensor) 
ชนิดตาง ๆ ติดตั้งอยูในระบบดวย ยิ่งหุนยนตมีหนวยรับรูหรือระบบรับรูมาก หุนยนตก็จะมี
ความสามารถในการปรับตัวไดมากดวย  อยางไรก็ตาม ในงานวิจยันี้ตวัหุนยนตจริงไมมีหนวยรับรูใด 
ๆ ติดตั้งอยูเลย  การประเมนิคาความเหมาะสมตาง ๆ ที่กระทําใน “การทดลองกับหุนยนตจริง” ของ
งานวิจยันีก้ระทําโดยใชมนษุยเปนผูตดัสินใหทั้งสิ้น อีกทั้งใน “การทดลองในสภาพแวดลอมจําลอง” 
ยังจําเปนตองอาศัยการปอนขอมูลโครงสราง น้ําหนัก และสัดสวนตาง ๆ ของหุนยนตเพื่อใชคํานวณ
จุดศูนยถวงโดยรวมอีกดวย  ซ่ึงจุดเหลานี้เปนจุดทีท่ําใหกลาวไดวาหุนยนตทีใ่ชในงานวิจยันีย้ังไม
สามารถปรับตัวเองไดโดยอตัโนมัติหรือโดยไมมีมนุษยเขาไปของเกี่ยว  ดังนัน้ การติดตั้งระบบรับรู
ตาง ๆ ใหหุนยนตสามารถรับรูถึงโครงสรางของตัวหุนยนตเอง และรับรูถึงสภาวะแวดลอมตาง ๆ ได
มากขึ้น  เปนเงื่อนไขหนึ่งทีจ่ะทําใหการพฒันาหุนยนตใหสามารถปรับตัวเองไดโดยอัตโนมัติมีความ
เปนไปไดมากขึ้น  

อีกประเดน็หนึ่งของการปรับตัวเองไดของหุนยนต คอืเร่ืองความเร็วหรือระยะเวลาที่ใชใน
การปรับตัว ซ่ึงขึ้นอยูกับความเร็วของระบบประมวลผล  กลาวไดวาการที่ความเร็วในการปรับตัวของ
หุนยนตโดยอัตโนมัติยังไมสามารถเทียบไดกับการใชมนุษยชวยในการปรับตัวของหุนยนตนั้น 
เนื่องจากความเร็วของระบบประมวลผลในปจจุบันยังมไีมมากพอ  แตก็เปนที่คาดหวังไววาในอนาคต
ขางหนาความเร็วของระบบประมวลผลนาจะยังเพิ่มขึ้นไดอีกมาก ซ่ึงเมื่อถึงเวลานั้นแลวการปรับตัว
โดยอัตโนมัตแิละการปรับตวัโดยมนุษยเขาไปเกี่ยวของนั้นนาจะใชเวลาใกลเคียงกนั  และอาจไมมี
ความจําเปนทีม่นุษยจะตองเขาไปชวยในเรื่องนี้ 
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ในงานวิจยันี ้ การประเมนิคาความเหมาะสมของโปรแกรมคําตอบแตละตัว กระทําจาก
พฤติกรรมที่แสดงออกของหุนยนต กลาวคือ กอนที่จะทําการประเมิน หุนยนตจะตองอยูในทาทาง
เร่ิมตน  แลวจงึมีการอานโปรแกรมคําตอบเพื่อส่ังการหุนยนตตาง ๆ   จากนั้นจึงคอยประเมินคาความ
เหมาะสม  เมื่อจะประเมนิโปรแกรมคําตอบถัดไป ก็จาํเปนตองจัดใหหุนยนตกลับไปอยูในสถานะ
เร่ิมตน ซ่ึงในงานวิจยันี้ ยังตองอาศัยมนุษยยกหุนยนตไปวางไวที่ตําแหนงเดิม  ดังนั้นในการที่จะทําให
หุนยนตปรับตวัเองไดเปนอตัโนมัติมากขึน้นั้น จดุนี้กเ็ปนอีกหนึ่งจุดที่จําเปนจะตองนํามนุษยออกจาก
กระบวนการ  ซ่ึงอาจทําไดโดยจัดสรางระบบอัตโนมัตขิึ้นมาแทน หรืออาจคิดหาวธีิการประเมินโดย
ไมตองกลับไปอยูในสถานะเริ่มตนกไ็ด   

นอกจากนี้ ในกรณีที่หุนยนตลมในชวงการประเมินคาความเหมาะสมของโปรแกรมคําตอบ
แตละตัว อาจทําใหหุนยนตชํารุดเสียหายได ในงานวจิัยนี้ใชวิธีผูกเชือกโยงตัวหุนยนตไวกับคานเหนือ
หุนยนต และใชมนษุยชวยประคองหุนยนตเวลาจะลม ดังนั้นจึงควรมีระบบการปองกันการชํารุด
เสียหายของหุนยนตจริงไวในกรณีนีด้วย 
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