โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง
Walking Machine Technology: From Simple Machines to Complex Ones
1. หลักการและเหตุผล
เนื่ องจากการพั ฒ นาเทคโนโลยีก ารออกแบบหนว ยประมวลผลคอมพิ วเตอร โ ดยอาศั ย
เทคโนโลยีไมโครในปจจุบันมีความกาวหนาอยางมาก แมแตหนวยประมวลผลคอมพิวเตอรที่ผูบริโภคทั่วไป
ใชก็ยังมีความเร็วในการประมวลมหาศาลดวยขนาดที่เล็ก ประกอบกับเทคโนโลยีในการออกแบบจักรกล
และการออกแบบระบบสติปญญาเทียม ทําใหมนุษยสามารถออกแบบเครื่องจักรที่มีการเคลื่อนไหวซับซอน
เหมือนสิ่งมีชีวิต ซึ่งการออกแบบหุนยนตใหเดินดวยขาไดนั้นมีความสามารถในการเขาถึงพื้นที่ที่เขาถึงยาก
ไดมากกวาหุนยนตที่ใชระบบลอและสายพานอยางมาก และจะมีประโยชนในการนําไปประยุกตใชเชน การ
สํ า รวจและการกู ภั ย การออกแบบหุ น ยนต ที่ เ ดิ น ได เ หมื อ นสิ่ ง มี ชี วิ ต เป น เทคโนโลยี อี ก แขนงหนึ่ ง ที่
มหาวิท ยาลั ย และสถาบัน วิ จั ยชั้น นํ ากํ า ลัง แข ง ขัน กั น พั ฒ นารวมทั้ ง ในประเทศไทยดว ย แตบุ ค ลากรใน
ประเทศไทยที่มีความรูความสามารถในการออกแบบหุนยนตที่เดินไดเหมือนสิ่งมีชีวิตยังมีอยูนอย เนื่องจาก
การออกแบบจําเปนตองอาศัยความรูทางดานเทคโนโลยีหลายสาขาวิชาเชน วิศวกรรมศาสตร คอมพิวเตอร
ระบบประสาท เปนตน
ดวย Dr.-Ing. Poramate Manoonpong นักวิชาการชาวไทยที่มีชื่อเสียงจาก Bernstein
Center for Computational Neuroscience, Gottingen ประเทศเยอรมนี และเปน สมาชิกสมาคม
นักวิชาชีพไทยในยุโรป (ATPER) ซึ่งเปนสมาคมที่ไดรับงบประมาณสนับสนุนการดําเนินงานจากสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาภายใตโครงการใหนักวิชาชีพไทยที่อยูตางประเทศกลับมารวมพัฒนาการ
อุดมศึกษาไทย มีกําหนดจะเดินทางมายังประเทศไทยในระหวางเดือนกันยายน-ตุลาคม 2551 เพื่อเตรียม
ความพรอมในการจัดประชุม IEEE Robotics and Biometics Conference ณ ประเทศไทยในเดือนธันวาคม
2551 สํานักยุทธศาสตรอุดมศึกษาตางประเทศพิจารณาเห็นวาเปนโอกาสอันดีที่จะดําเนินกิจกรรมความ
รวมมือทางวิชาการรวมกับ Dr. Poramate Manoonpong จึงเห็นสมควรจัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง “Walking Machine Technology: From Simple Machines to Complex Ones” เพื่อเผยแพรความรู
และวิทยาการในการออกแบบหุนยนตที่เดินไดเหมือนสิ่งมีชีวิตใหแกสถาบันอุดมศึกษาไทย และเผยแพร
ผลงานการวิจัยของ Dr. Poramate ManoonPong ในฐานะนักวิจัยไทยรุนใหมที่เปนที่ยอมรับในระดับสากล
เพื่อเปนแรงบันดาลใจใหแกนักวิจัยรุนใหมในประเทศไทย
2. วัตถุประสงค
2.1 เผยแพรความรูและวิทยาการในการออกแบบหุนยนตที่เดินไดเหมือนสิ่งมีชีวิตใหแก
สถาบันอุดมศึกษาไทย

2.2 สรางเครือขายความรวมมือทางวิชาการเพื่อการวิจัยพัฒนาการออกแบบหุนยนตที่
เดินไดเหมือนสิ่งมีชีวิตระหวางนักวิจัยในตางประเทศและนักวิจัยในประเทศไทย
2.3 เพื่อใหคําปรึกษาและแนวทางในการวิจัยเพื่อพัฒนาการออกแบบหุนยนตที่เดินได
เหมือนสิ่งมีชีวิตของนักวิจัยและนักศึกษาในประเทศไทย
3. การดําเนินโครงการ
3.1 29 กันยายน 2551
จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการในหัวขอ “Walking Machine Technology: From
Simple Machines to Complex Ones” ณ โรงแรมในกรุงเทพมหานคร โดยมีเนื้อหา
ครอบคลุมดังนี้
- Walking Machine Paradigms
- Biologically-Inspired Design
- Neural Control and Learning of Walking Machines
3.2 30 กันยายน – 1 ตุลาคม 2551
เชิญ Dr. Poramate Manoonpong ไปเยี่ยมชม ใหคําปรึกษา และหารือความ
รวมมือทางวิชาการ ณ สถาบันอุดมศึกษา
4. กลุมเปาหมาย
4.1 อาจารย นักวิจัย และนักศึกษา จากสถาบันอุดมศึกษาไทยที่มีการจัดการเรียนการ
สอนดานววิศ วกรรมศาสตรเขาร วมการสัม มนาทางวิชาการในวัน ที่ 29 กันยายน
2551 จํานวน 300 คน
4.2 สถาบันอุดมศึกษาไทยที่ Dr. Poramate Manoonpong เดินทางไปเยี่ยมชมและหารือ
ความรวมมือทางวิชาการ 2 แหง
5. ระยะเวลาการดําเนินโครงการ
5.1 สัมมนาเชิงปฏิบัติการ วันที่ 29 กันยายน 2551
5.2 เยี่ยมชมและหารือความรวมมือทางวิชาการ ณ สถาบันอุดมศึกษา วันที่ 30 กันยายน
– 1 ตุลาคม 2551
6. ผูรับผิดชอบโครงการ
กลุ มส งเสริ มการใช ประโยชน ทรั พยากรอุ ด มศึ กษาระหว างประเทศ สํ านั กยุ ทธศาสตร
อุดมศึกษาตางประเทศ โทรศัพท 0-2610-5402 โทรสาร 0-2354-5570 Email: aimmy79@yahoo.com

7. ผลที่คาดวาจะไดรับ
8.1 อาจารย นักวิจัย และนักศึกษา จากสถาบันอุดมศึกษาไทย จํานวน 300 คน ไดรับ
การถายทอดความรูและเทคโนโลยีในการออกแบบหุนยนตที่เดินไดเหมือนสิ่งมีชีวิต
8.2 ไดขอเสนอหรือแนวทางความรวมมือทางวิชาการเกี่ยวกับการออกแบบหุนยนตที่เดิน
ไดเหมือนสิ่งมีชีวิตระหวางสถาบันอุดมศึกษาไทยกับ Dr. Poramate Manoonpong
8.3 นั ก ศึ ก ษาและนั ก วิ จั ย ไทยได แ นวคิ ด ที่ จ ะนํ า ไปพั ฒ นาวิ ท ยานิ พ นธ ห รื อ การวิ จั ย
เกี่ ยวกับการออกแบบหุ นยนตที่เดิน ไดเหมือนสิ่ งมี ชีวิต หรือการนํา หุนยนต ไปใช
ประโยชน

Technical Program:
The workshop on “Walking Machine Technology and All That: From Simple
machines to Complex ones”

8:30 Opening
Session
9:00 Talk

9:45 Coffee Break

Poramate Manoonpong: Walking Machine
Technology: From Simple machines to
Complex ones (Part I) (45 mins)
(15 mins)

10:00 Talk and
discussion

Poramate Manoonpong: Walking Machine
Technology: From Simple machines to
Complex ones (Part II) (45 mins) + (15 mins
Questions)

11:30 Robot Demo

Robot demonstration (six-legged walking
machines (AMOS)) –live show

12:00 Lunch Break
13:00 Task

Group discussion with respect to given tasks

14:30 Presentation

Presenting solutions (20 mins for each group
(6 groups))

16:30 Participant
Feedback and
Closing
The contents of my talk:
Part I: (Theory)
- Walking Machines: State Of The Art And Future Challenges
- Biological inspiration
- How to generate locomotion (Locomotion generator)
- How to create robot behavior (Behavior Control)

Part II: (Application)
- Building walking robots: From simple walking robots to complex ones
- Simple walking robots
- Biologically inspired walking robots (complex robots)
1) 4 legged walking machine “AMOS-WD04” (Structure and neural control)
2) 6 legged walking machine “AMOS-WD06” (Structure and neural control)
3) 2 legged Dynamic walking machine “RunBot” (Structure and neural
control)

