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ขาว Press Release เขาสูระบบ

นักวิชาการไทยสราง “หุนยนตเดินดวยขาสมองกล 
เรียนรูไดเหมือนสิ่งมีชีวิต” 
โดย ASTVผูจัดการออนไลน 27 ตุลาคม 2551 18:30 น.

 

 

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญขึ้น

ดร.ปรเมษฐ มนูญพงศ 

การศึกษาโครงสรางและหนาที่

โครงการสมองไหลกลับ สํานักงาน
พัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหง
ชาติ (สวทช.) ไดจัดการบรรยายพิเศษ
ในหัวขอ Walking Machine 
Technology: Towards Versatile, 
Adaptive, Autonomous Systems 
โดย ดร.ปรเมษฐ มนูญพงศ นักวิชาการ
ไทยที่มีชื่อเสียงดานหุนยนตเดินดวยขา 
จากประเทศเยอรมนี ผูที่นํากลไกการทํา
งานของสิ่งมีชีวิตมาใชพัฒนาหุนยนต
เดินดวยขาสมองกล ที่มีระบบควบคุม สั่ง
การ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเดิน เพื่อ
หลบหลีกสิ่งกีดขวาง ทั้งยังสามารถเรียน
รูเดินหนีศัตรูที่มาเขาใกลดวยตนเองได
สําเร็จ 
        
       ดร.ปรเมษฐ มนูญพงศ กลาววา สิ่งมี
ชีวิตที่ฉลาดที่สุดคือ มนุษย รวมไปถึงสตัว
และแมลงตางๆ ดังนั้นการที่จะสรางหุนยนต
เดินดวยขาที่มีความเฉลียวฉลาด หรือมีการ
เรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ จึงควรนําหลัก
การทํางานของสิ่งมีชีวิตมาประยุกตใช ซึ่ง
ตัวอยางของหุนยนต 6 ขา ที่พัฒนาขึ้นนี้ ได
มีการศึกษาโครงสรางและหนาที่การทํางาน
ในสวนตางๆ (Biomechanic) ของแมลงสาบ 
เพื่อนํามาออกแบบตัวหุนยนตใหมีลักษณะ
คลายแมลงสาบ คือมี 6 ขา 
        
       แตละขาจะประกอบดวยขอตอ 3 ขอ 
สวนหัวกับลําตัวสวนลางมีขอตอชวยใหเกิด
การเคลื่อนที่ในแนวราบและชวยใหปนปาย

5 อันดับขาวยอดนิยมของหมวด

กินเนสสบันทึก “ขาวไทย” ไดสงออ
โลก
นารักนาชัง! ลีเมอรนอยเกิดใหมในส
หอม
"วิลิต เตชะไพบูลย" เชื่อชาวนาเลิกจ
อินทรีย-ปลอดจีเอ็มโอ
วาว!! ในที่สุดก็ไดเห็น “วงแหวนแหง
นาสงสัย "ซัลโมเนลลา" เชื้อทองรว
เนยถั่วไดไง?

เครื่องมือจัดการเว็บ

สงบทความนี้ตอ

พิมพหนานี้

ขาวที่มีผูสงมากที่สุด

แสดงความคิดเห็นผานเว็บบอรด

Page 1 of 5Science - Manager Online

27/01/2009http://www.manager.co.th/Science/ViewNews.aspx?NewsID=9510000127541



 

 

 

 

ของแมลงสาบเพื่อนํามาออก
แบบหุนยนต 6 ขา 

หุนยนตเดินดวยขาที่นัก
วิชาการพัฒนาขึ้น 4 ขา 6 ขา 

และ 2 ขา 

หุนยนต 6 ขา 

หุนยนต 2 ขา (Runbot) 

ขามสิ่งกีดขวางได นอกจากนี้ยังมีการติด
เซ็นเซอรตางๆ เชน เซ็นเซอรที่ใชในการ
ตรวจจับแสง ตรวจจับเสียง ตรวจจับสิ่งกีด
ขวาง ตรวจจับลม ตรวจจับวัตถุที่เขาใกล 
และตรวจจับการเคลื่อนไหวของลําตัว เปน
ตน โดยทั้งหมดจะทํางานผานการควบคุม
ของพีดีเอ (Personal Digital Assistant : 
PDA) 
        
       “ หุนยนตไมเพียงมีรูปรางคลายแมลง
สาบ แตยังมีพฤติกรรมและระบบควบคุมการ
ทํางานที่จําลองมาจากโครงขายประสาทของ
สิ่งมีชีวิต (Neural Control) เรียกวา โครง
ขายประสาทเทียม ซึ่งในหุนยนต 6 ขา จะมี
หลักการทํางานคลายแมลงสาบซึ่งมีเซลล
ประสาทสวนกลางที่อยูบริเวณกลางลําตัว 
(Central Pattern Generator) ทําหนาที่เปน
ตัวสรางสัญญาณการเคลื่อนไหวขาโดย
อัตโนมัติ และใชสัญญาณที่ตรวจจับไดจาก
เซ็นเซอรตางๆสงเขาสูโครงขายประสาท
เทียมเพื่อประมวลผลเพื่อเปลี่ยนพฤติกรรม
การเดินในรูปแบบตางๆ ทําใหหุนยนต
สามารถเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อตอบสนองจาก
สิ่งที่รับรูไดทันที หุนยนต 6 ขาตัวนี้ จึง
สามารถเดินหลบหลีกสิ่งกดีขวาง ปนขามสิ่ง
กีดขวาง เดินไปตามทิศทางของแสงไดดวย
ตนเอง" 
        
       "อีกทั้งหุนยนตจะเดินเร็วขึ้นเม่ือมีลม
ผานเซ็นเซอรตรวจจับลมที่บริเวณกน คลาย
แมลงสาบที่วิ่งหนีเร็วมากเมื่อศัตรูเขามาทาง
ดานหลังเนื่องจากมีประสาทสัมผัสตรวจจับ
ลมเชนกัน นอกจากนี้หากมีการเปลี่ยนตัวแปร
บางตัวที่โครงขายประสาทเทียมจะทําใหเกิด
สัญญาณแบบสุม หรือไมแนนอน ทําใหหุน
ยนตนําขาขึ้นจากหลุมไดเองในกรณีที่ตก
หลุม โดยท่ีไมไดมีการโปรแกรมไวลวงหนา 
นอกจากนี้ขอดีของการใชโครงขายประสาท
เทียม ยังสามารถสอนใหหุนยนตเกิดการเรียน
รูไดเชนเดียวกับระบบประสาทของสิ่งมีชีวิต 
ซ่ึงทีมวิจัยไดทดลองสรางพฤติกรรมการเรียน
รูคลายการเดินหนีศัตรูใหหุนยนตต้ังแตไดยิน
เสียงโดยที่วัตถุยังไมเขามาใกลไดสําเร็จอีก
ดวย” 
        
       ดร.ปรเมษฐ กลาววา นอกจากหุนยนต
คลายสัตวแลว ทีมวิจัยยังไดพัฒนาหุนยนต 2 
ขา ที่เรียกวา “รันบอท (Runbot)” เปนหุน
ยนต 2 มิติ มีคานรองรับดานขาง ประกอบ
ดวยมอเตอรควบคุม 5 ตัว ไดแก มอเตอร
ควบคุมการเคลื่อนไหวสวนบน 1 ตัว มอเตอร
ที่ควบคุมการเคลื่อนไหวของสะโพก 2 ตัว 
และมอเตอรควบคุมการแกวงของหัวเขาอีก 2 
ตัว สวนเทามีการออกแบบใหเปนสวนโคง 
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นอกจากนี้ยังมีเซ็นเซอรวัดความหนวง 
เซ็นเซอรตรวจจับพื้นเอียงเพื่อสรางใหเกิด
การเรียนรูในการเดินบนพื้นที่ตางระดับดวย 
        
       สวนระบบควบคุมจะใชโครงขาย
ประสาทเทียมโดยเปนการสรางสัญญาณผาน
เซ็นเซอรเพื่อกระตุนการทํางานของขอตอ
ตางๆ และใชเซ็นเซอรตรวจจับองศาของหัว
เขา เปนตน โดยขณะนี้รันบอทเปนหุนยนต 2 
ขา ที่เดินเร็วที่สุดในโลกเมื่อเทียบกับขนาด
ตัว โดยเดินไดที่ความเร็ว 80 เซนติเมตรตอ
วินาที และมีจุดเดนเมื่อเทียบกับหุนยนตอาซิ
โม คือ เวลากาวเดินขามีลักษณะเหยียดตรง
คลายคน ใชพลังงานนอย ระบบควบคุมไม
ซับซอน ขณะที่หุนยนตอาซิโมเวลากาวเดิน 
เทาจะงอขนานกับพื้น และมอเตอรตองทํา
งานตลอดเวลาใชพลังงานมาก” 
        
       อยางไรก็ดีประโยชนของการพัฒนา
เทคโนโลยีหุนยนตเดินดวยขา น้ี เชื่อวาจะนํา
มาชวยพัฒนางานวิจัยและการศึกษาใน
ประเทศไทยในอนาคตได 3 สวน ดวยกันคือ
        
       1. การนําองคความรูพ้ืนฐานการเดิน
ของคนมาใชพัฒนาขาเทียมที่มีความเฉลียว
ฉลาดที่ไมเพียงแคเดินเทานั้น แตยังสามารถ
ว่ิงและเลนกีฬาสําหรับคนพิการไดดวยโดย
เสียคาใชจายในราคาที่เหมาะสม 
        
       2. การนําเทคโนโลยีหุนยนตเดินดวยขา
คลายสัตว นํามาใชเปนตนแบบในการเรียน
การสอนใหกับนักเรียนที่สนใจศึกษาดานหุน
ยนต รวมถึงชีววิทยาเพื่อดูกลไกการเคล่ือน
ไหวของสิ่งมีชีวิต และ 
        
       3.สรางศูนยการเรียนรูเกี่ยวกับระบบ
โครงขายประสาท เพ่ือปูพื้นฐานความรู ความ
เขาใจการทํางานของระบบประสาทในสิ่งมี
ชีวิตในรูปแบบที่งายมากขึ้น 
        
       (เร่ืองและภาพโดย ศูนยสื่อสารวิทยา
ศาสตรไทย สวทช.) 
 

ขาวลาสุด ในหมวด
สดร.ชวนคนไทยชมปรากฏการณสุริยุปราคา 26 ม.ค. น้ี 
ศูนยการบรรจุหีบหอไทยจัดสัมมนาแนวโนมของบรรจุภัณฑในสหภาพยุโรป
เอ็มเทคชวนนักประดิษฐกระตุนตอมความคิด “ลดโลกรอน” กับ EcoDesign 
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2009
ไอแท็ปเชิญชวนผูสนใจเขารวมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "สารหลอลื่น"
เชิญเยาวชนรวม “มหกรรมสุริยุปราคา” ชมสุริยุปราคาที่จุฬาฯ 

จํานวนคนอาน 1053 คน จํานวนคนโหวต 6 คน

คุณเห็นดวยกับขาว/บทความนี้หรือไม

เห็น
ดวย

ไมเห็น
ดวย

เห็นดวย 6 คน
100 %

ยังไมมีผูไมเห็นดวย
0 %

ความคิดเห็นที่ 5
ดีมากๆ เปนงานนวัตกรรมไทยๆที่นํามาใชไดกับสังคมไทยจริงๆ สนับสนุนเลยจา ออกขาวแบบนี้มาเยอะๆเลย 
000

ความคิดเห็นที่ 4
http://www.youtube.com/results?search_query=robot%2Btiton&search_type=&aq=f 
 
ลองไปดูเจาตัวนี้กันเถอะคุณๆ 
d_takang@hotmail.com

ความคิดเห็นที่ 3
RUNBOT หมายถึง หุนยนตวิ่งครับไมใชเดิน วิ่งดวยความเร็ว 80 cm ตอวินาที 
....

ความคิดเห็นที่ 2
เดินเร็ว 80 เซนติเมตรตอวินาที ตอนาทียังพอเชื่อได แลวไปเทียบกับอาซิโมเนี่ยนะ พูดออกมาไดไง 
Degree Of Freedom

ความคิดเห็นที่ 1
ไปหลายแสนแลวนะ ดร. เหมงเชียว 
เทาเจียด

โปรดอานกฎกติกากอนแสดงความคิดเห็น

1. โปรดงดเวน การใชคําหยาบคาย สอเสียด ดูหม่ิน กลาวหาใหราย สรางความแตกแยก 
หรือกระทบถึงสถาบันอันเปนที่เคารพ 

2. ทุกความคิดเห็นไมเกี่ยวของกับผูดําเนินการเว็บไซต และไมสามารถนําไปอางอิงทาง
กฎหมายได

3. ทีมงานเว็บมาสเตอรขอสงวนสิทธิ์ในการลบความคิดเห็น โดยไมตองชี้แจงเหตุผลใดๆ 
ตอเจาของความคิดเห็นนั้น

4. เพื่อใหการแสดงความคิดเห็นเปนไปตามกฎกติกาที่วางไว ทางผูจัดการออนไลนได
ปรับปรุงระบบการกรองคําใหเขมงวดยิ่งขึ้น กรุณารอสักครู กอนที่ความคิดเห็นของทาน
จะถูกนําขึ้นแสดง

เพื่อใหการแสดงความคิดเห็นเปนไปตามกฎกติกาที่วางไว ทางผูจัดการออนไลนไดปรับปรุงระบบการกรองคําใ
กรุณารอสักครู กอนที่ความคิดเห็นของทานจะถูกนําขึ้นแสดง
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แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

เลือกรูปภาพแสดงอารมณ ชื่อ/e-mail ของคุณ :  *

 

คุณสามารถใชรูปภาพแสดงอารมณ (Emoticons) เมื่อเขาสูระบบสมาชิกผูจัดการออ

คลิกที่นี่ เพื่อเขาสูระบบหรือสมัครสมาชิก 

       สงความคิดเห็น
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