
C
o
v
e
r
 
S
t
o
r
y

27TPA news 27TPA news

Cover Story

December 2015 ●  No. 228

เมือ่
พดูถงึหุ่นยนต์ คดิว่าคนส่วนใหญ่คงจะคดิถงึประเทศญีปุ่น่ 

ปัจจุบันประเทศไทยก็มีชื่อเสียงทางด้านหุ่นยนต์ไม่แพ้ 

ประเทศใดในโลก ซึ่งในปัจจุบันแนวคิด และเทคโนโลยีเกี่ยวกับ 

หุ่นยนต์ ได้พัฒนาไปจากอดีตอย่างมาก เน่ืองจากผู้บริโภคไม่ได้

ต้องการเพียงสินค้าที่ตอบสนองความต้องการทางกายภาพอีกต่อไป 

ยุคนี้เป็นยุคสังคมดิจิตอลท่ีผู้บริโภคต้องการมากกว่าบ้าน รถ หรือ

เครื่องใช้ในชีวิตประจ�าวัน ผู้บริโภคยังต้องการส่ิงท่ีสามารถเติมเต็ม

อารมณ์ สร้างประสบการณ์ และตอบสนองวถีิการด�ารงชวีติได้ มชีวีติ

ประจ�าวันที่พึ่งพาอุปกรณ์ไฮเทคที่คอยอ�านวยความสะดวกต่างๆ ซึ่ง

ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ในปัจจบุนัได้มกีารพฒันารปูแบบของหุน่ยนต์ให้มคีวามสามารถมาก

ขึ้น มีการติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆ ไว้ในตัวหุ่นยนต์ เช่น ระบบรู้จ�าเสียง 

และระบบตอบสนองเสียง ระบบการรับรู้แสง การสื่อสารข้อมูลแบบ

ไร้สาย จีพีเอส ด้วยประสิทธิภาพ และความสามารถที่หลากหลาย 

ยิง่กว่าทีเ่คยมมีา หุน่ยนต์ก�าลงัท�างานต่างๆ ทีเ่คยคิดว่าเป็น

สิ่งที่เป็นไปไม่ได้ ให้เป็นไปได้

เมื่อเทคโนโลยีทางด้านหุ่นยนต์เข้ามามีบทบาท

ในชวิีตประจ�าวันของคนเรามากขึน้ ในปัจจบุนัประเทศไทย

จึงได้มีการต่ืนตัวทางด้านหุ่นยนต์อย่างมากให้กับเยาวชน ได้

บรรจุความรู้ทางด้านหุ่นยนต์ไว้ในหลักสูตรการเรียน การสอน ซ่ึง

นกัเรยีน นสิติ นกัศกึษาได้มกีารเรยีนรูร้ปูแบบต่างๆ ของหุน่ยนต์และ

เห็นพัฒนาการของการท�างานของหุ่นยนต์ และได้ท�าการประดิษฐ์ 

หุ่นยนต์ขึ้นมา ทั้งที่เป็นการเรียนในหลักสูตรหรือประดิษฐ์ เพื่อน�ามา

ประกวดแข่งขันกัน โดยมีหลายหน่วยงานได้น�าหุ่นยนต์มาเป็นโจทย์

ในการให้เยาวชนไทยได้ประดิษฐ์คิดค้นหุน่ยนต์ในรปูแบบต่างๆ ผ่าน

การแข่งขันหุ่นยนต์ประเภทต่างๆ โดยเฉพาะการจัดการแข่งขัน 

หุน่ยนต์ภายในประเทศ ต้ังแต่ระดับประถมศึกษาจนถึงระดับอดุมศกึษา 

โดยได้รับการสนับสนุนทั้งจากภาครัฐ และภาคเอกชน จนได้ตัวแทน

เยาวชนไปแข่งขันในเวทีโลก และสามารถคว้าต�าแหน่ง แชมป์โลก

หลายสมัยจากการแข่งขันหุ่นยนต์ 

สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) หรือ ส.ส.ท.  

เลง็เหน็ ความส�าคัญในการส่งเสรมิและพฒันาในเรือ่งเทคโนโลยขีอง

หุ่นยนต์ให้แก่เยาวชนไทย ทั้งในระดับอุดมศึกษา และมัธยมศึกษา 

ผ่านการแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. โดยแบ่งการแข่งขันออกเป็น 3 

ประเภทการแข่งขัน คือ การแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. ชิงแชมป์

ประเทศไทย (ระดับอุดมศึกษา) การแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. 

ยุวชน (ระดับมัธยมศึกษา) และการแข่งขัน TPA PLC Competi-

tion (ระดับอุดมศึกษา)

ส.ส.ท. เตรียมเปิดเวทีเทคโนโลยีอย่างยิ่งใหญ่สู่หัวใจเยาวชนระดับชาติ

การแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. ชิงแชมป์ประเทศไทย ประจ�าปี 2559
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และการแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. ประจ�าปี 2559 ความสนุก 

ตื่นเต้น ก�าลังจะกลับมาอีกครั้ง... ตลอดระยะเวลาที่จัดการแข่งขัน 

โดยในปี 2559 เป็นปีที่ 23 ของการแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. ระดับ

อุดมศึกษา ปีที่ 16 ในระดับยุวชน และปีที่ 11 ในประเภทการแข่งขัน 

TPA PLC Competition ส.ส.ท. ได้สร้างสีสัน และเกมการแข่งขัน 

หุ่นยนต์ที่ท้าทายความสามารถของเหล่านิสิต นักศึกษา นักเรียน มา

อย่างต่อเนื่อง ด้วยวัตถุประสงค์ท่ีต้องการให้เยาวชนรู้จักการท�างาน

เป็นทมี และน�าความรูท้ีไ่ด้ร�า่เรยีนมา มาใช้ให้เกิดประโยชน์ และการ

ทีเ่ยาวชนได้ร่วมกนัคดิ ร่วมกนัประดษิฐ์ ร่วมกนัแก้ปัญหาเฉพาะหน้า 

ที่มากไปกว่านั้น คือ การแสดงออกซึ่งความ มีน�้าใจเป็นนักกีฬาด้วย

การจับมือแสดงความยินดีกับผู้ชนะน้ัน สร้างความน่าชื่นชม และ

ถือว่าบรรลุวัตถุประสงค์

ส�าหรับการแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. ชิงแชมป์ประเทศไทย 

ประจ�าปี 2559 ประเทศไทยได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดการ

แข่งขันหุ่นยนต์นานาชาติ ABU Asia-Pacific Robot Contest (ABU 

Robocon 2016) อกีครัง้ และได้น�าเอาพระราชจริยวตัรของพระบาท

สมเด็จพระเจ้าอยู่หวัในเรื่องของการอนรุักษ์พลังงานมาเป็นธีมใน

การแข่งขัน ภายใต้ชื่อเกมการแข่งขันว่า “พลังงานบริสุทธ์ิ จุด

ประกายโลก” เกมการแข่งขนัถกูออกแบบเพือ่ทีจ่ะสร้างการรบัรูข้อง

การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพรวมถึงการใช้พลังงานสะอาด 

และพลงังานทดแทน เพือ่เราจะได้มีแหล่งพลังงานทีใ่ช้อย่างยัง่ยนื 

การแข่งขันหุน่ยนต์ ส.ส.ท. - สพฐ. ยวุชน ประจ�าปี 2559 

แบ่งการแข่งขันออกเป็น 2 ประเภทการแข่งขัน คือ 

1.  Robo-Rescue หรือหุ่นยนต์กู้ภัย การแข่งขันที่ใช้ทักษะ

ในการพัฒนาหุ่นยนต์ตามโปรแกรมที่ได้ฝึกอบรมและพัฒนาให้

ปฎิบัติภารกิจท่ีได้มอบหมายไว้ ซึ่งได้ท�าการจ�าลองเหตุการณ์ต่างๆ 

เพื่อให้หุ่นยนต์ได้เข้าไปท�าภารกิจในจุดต่างๆ 

2.  การแข่งขนัหุ่นยต์ดบัเพลงิ ผูเ้ข้าแข่งขนัจะต้องใช้ทกัษะ

ต่างๆ จากการอบรมน�ามาปรบัใช้กับภารกิจในการแข่งขนัทีจ่ะเกดิขึน้ 

ซึง่เป็นสถานการณ์ทีถ่กูจ�าลองคล้ายกบัสถานการณ์ทีเ่กดิขึน้จรงิ ผูท้ี่

สามารถปฎิบัติภารกิจต่างๆ ตามที่กติกาก�าหนดไว้ได้ส�าเร็จจะถือว่า

เป็นผู้ที่ชนะในการแข่งขัน

การแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. - สพฐ. ยุวชน ทั้ง 2 การแข่งขัน 

ทาง ส.ส.ท. จะจัดอบรมให้กับทุกทีมที่สมัครเข้าร่วมการแข่งขัน เพื่อ

คัดเลือกทีมเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศต่อไป

และการแข่งขัน TPA PLC Competition ประจ�าปี 2559 

จดัให้มกีารแข่งขนัประดษิฐ์หุน่ยนต์ทีค่วบคมุด้วยระบบ PLC เพือ่เปิด

โอกาสให้นิสิตนักศึกษาที่มีความรู้ด้าน PLC ได้น�าความรู้ด้านทฤษฎี

มาประยุกต์ใช้ในการควบคุมกลไก น�าไปสู่การประดิษฐ์หุ่นยนต์ ให้

สามารถเลยีบแบบการเคลือ่นไหวของมนษุย์ในเกมการแข่งขนั “TPA 

Robo’s Rapid Fire 2016” หุ่นยนต์เสือปืนไว โดยทีมที่ผ่านการ 

คัดเลือกจะได้รับความรู้ และประสบการณ์ ข้อแนะน�าเพิ่มเติมจาก

คณะกรรมการ รวมทั้ง ค่าใช้จ่ายสนับสนุนตลอดการแข่งขัน ทั้งนี้ 

ส.ส.ท. จะจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ Servo moter, Sensor, Pneu-

matics เพื่อให้หุ่นยนต์ที่ควบคุมด้วย PLC มีการขับเคล่ือน และ 

หยิบจับตลอดจนสามารถขว้างปาได้ซึ่งช่วยเพิ่มความสนุกสนาม 

ในการแข่งขันให้มีความเร้าใจมากยิ่งขึ้น

ในปี 2559 นี้ สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) โดย

โครงการแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. ชิงแชมป์ประเทศไทย ได้รับพระ

มหากรุณาธิคุณ จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช

กุมารี พระราชทานถ้วยรางวัล ส�าหรับผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศของ

ทั้ง 3 การแข่งขัน 4 ประเภท ทั้งยังเป็นพระมหากรุณาธิคุณปกเกล้า

ปกกระหม่อมแก่ผูท้ีไ่ด้รบัรางวลั และคณะผูด้�าเนนิงานของสมาคม

ส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) อย่างหาที่สุดมิได้

การแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. ชิงแชมป์ประเทศไทย ได้เปิดรับ

สมัครนักเรียน นิสิต นักศึกษา จนถึงวันที่ 22 มกราคม 2559 เพื่อ

ท�าการแข่งขัน ทดสอบ และคัดเลือกผู้ที่จะผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ

ต่อไป ในวันที่ 11-12 มิถุนายน 2559 ณ ห้างสรรพสินค้า MCC Hall 

เดอะมอล์ บางกะปิ สมาคมฯ มุ่งมั่นในการผลักดันและถ่ายทอด

เทคโนโลยีอันเป็นประโยชน์ให้เกิดอยู่ในหัวใจของเยาวชนไทย ด้วย

การน�ามาพฒันาชาติ พฒันาอตุสาหกรรม และการศึกษาของไทยต่อไป
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