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หุ่น
ยนต์ หรือ โรบอท (robot) คือเครื่องจักรกลชนิดหนึ่ง มีลักษณะโครงสร้างและ  
รูปร่างแตกต่างกัน หุ่นยนต์ในแต่ละประเภทจะมีหน้าที่การทำงานในด้านต่างๆ 

ตามการควบคุมโดยตรงของมนุษย์ การควบคุมระบบต่างๆ ในการสั่งงานระหว่างหุ่นยนต์
และมนุษย์ สามารถทำได้โดยทางอ้อมและอัตโนมัติ โดยทั่วไปหุ่นยนต์ถูกสร้างขึ้นเพื่อ
สำหรับงานที่มีความยากลำบาก เช่น งานสำรวจในพื้นที่บริเวณแคบหรืองานสำรวจดวงจันทร์
ดาวเคราะห์ที่ไม่มีสิ่งมีชีวิต ปัจจุบันเทคโนโลยีของหุ่นยนต์เจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว เริ่ม
เข้ามามีบทบาทกับชีวิตของมนุษย์ในด้านต่างๆ เช่น ด้านอุตสาหกรรมการผลิต แตกต่าง
จากเมื่อก่อนที่หุ่นยนต์มักถูกนำไปใช้ในงานอุตสาหกรรมเป็นส่วนใหญ่ ปัจจุบันมีการนำ
หุ่นยนต์มาใช้งานมากขึ้น เช่น หุ่นยนต์ที่ใช้ในทางการแพทย์ หุ่นยนต์สำหรับงานสำรวจ 
หุ่นยนต์ที่ใช้งานในอวกาศ หรือแม้แต่หุ่นยนต์ที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นเครื่องเล่นของมนุษย์ 
จนกระทั่งในปัจจุบันนี้ได้มีการพัฒนาให้หุ่นยนต์นั้นมีลักษณะที่คล้ายมนุษย์ เพื่อให้อาศัย
อยู่ร่วมกันกับมนุษย์ให้ได้ในชีวิตประจำวัน 

ประจำปี
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หุ่นยนต์ถูกแบ่งออกเป็น 2 ประเภทตาม
ลักษณะการใช้งาน คือ 1. หุ่นยนต์

ชนิดที่ติดตั้งอยู่กับที่ (fixed robot) เป็นหุ่นยนต์
ที่ไม่สามารถเคลื่อนที่ไปไหนได้ด้วยตัวเอง มี
ลักษณะเป็นแขนกล สามารถขยับและเคลื่อนไหว
ได้เฉพาะแต่ละข้อต่อภายในตัวเองเท่านั้น   
มักนำไปใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม เช่นโรงงาน
ประกอบรถยนต์ 2. หุ่นยนต์ชนิดที่เคลื่อนที่ได้ 
(mobile robot) หุ่นยนต์ประเภทนี้จะแตกต่าง
จากหุ่นยนต์ที่ติดตั้งอยู่กับที่ เพราะสามารถ
เคลื่อนที่ไปไหนมาไหนได้ด้วยตัวเอง โดยการ
ใช้ล้อ หรือการใช้ขา ซึ่งหุ่นยนต์ประเภทนี้ปัจจุบัน
ยังเป็นงานวิจัยที่ทำการศึกษาอยู่ภายในห้อง
ทดลอง เพื่อพัฒนาออกมาใช้งานในรูปแบบ
ต่างๆ เช่น หุ่นยนต์สำรวจดาวอังคาร ขององค์-
การนาซ่า 

ปัจจุบันมีการพัฒนาหุ่นยนต์ให้มี
ลักษณะเป็นสัตว์เลี้ยงอย่างสุนัข เพื่อให้มาเป็น
เพื่อนเล่นกับมนุษย์ เช่น หุ่นยนต์ IBO ของ
บริษัทโซนี่ หรือแม้กระทั่งมีการพัฒนาหุ่นยนต์
ให้สามารถเคลื่อนที่แบบสองขาได้อย่างมนุษย์ 
เพื่ออนาคตจะสามารถนำไปใช้ในงานที่มีความ
เสี่ยงต่ออันตรายแทนมนุษย์ ในประเทศไทย 
สถานศึกษาในระดับอุดมศึกษาหลายแห่งหรือ
องค์กรของภาครัฐและเอกชน ได้เล็งเห็นถึง
ประโยชน์ของเทคโนโลยีหุ่นยนต์และร่วมเป็น
แรงผลักดันให้เยาวชนในชาติ พัฒนาองค์ความ
รู้ เพื่อให้ก้าวทันเทคโนโลยีของประเทศที่พัฒนา

แล้ว โดยการจัดให้มีการแข่งขันหุ่นยนต์ขึ้นใน
ประเทศไทยหลายรายการ เพื่อให้นักศึกษาได้
สามารถนำความรู้ที่เรียนมาประยุกต์ใช้งานได้ 
เป็นการเสริมสร้างและพัฒนาทักษะ เพื่อนำ
ความรู้ไปพัฒนาประเทศในอนาคต 

เทคโนโลยีด้านหุ่นยนต์ได้เข้ามามีบท-
บาทกับเยาวชนไทย ทั้งในระดับมหาวิทยาลัย 
มัธยมศึกษา ที่ได้บรรจุความรู้ทางด้านหุ่นยนต์
ไว้ในหลักสูตรการเรียนการสอน ซึ่งบรรดานิสิต
นักศึกษาและนักเรียนได้รู้จักและเรียนรู้รูป-
แบบต่างๆ ของหุ่นยนต์และเห็นพัฒนาการของ
การทำงานของหุ่นยนต์ที่เคลื่อนที่ด้วยล้อ ไป
จนถึงการเคลื่อนที่เสมือนจริง ทั้งหุ่นยนต์ที่
ทำงานได้เองแบบอัตโนมัติและหุ่นที่ทำงาน
โดยอาศัยการควบคุมจากมนุษย์ด้วย Key board 
หรือ Remote control และหลายหน่วยงาน
ก็ได้นำหุ่นยนต์มาเป็นโจทย์ในการให้เยาวชน
ไทยได้ประดิษฐ์ คิดค้น หุ่นยนต์ในรูปแบบ
ต่างๆ ผ่านการแข่งขันหุ่นยนต์ประเภทต่างๆ  

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

หนึ่งที่เล็งเห็นความสำคัญในการส่งเสริมและ
พัฒนาในเรื่องเทคโนโลยีของหุ่นยนต์ให้แก่
เยาวชนไทย ทั้งในระดับอุดมศึกษาและมัธยม-
ศึกษา ผ่านการแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. ชิงแชมป์
ประเทศไทย การแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. ยุวชน 
และการแข่งขัน TPA PLC Competition  

และการแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. ชิง-

แชมป์ ประเทศไทย การแข่งขันหุ่นยนต์ 
ส.ส.ท.-สพฐ. ยุวชน และการแข่งขัน TPA 
PLC Competition ประจำปี 2553 ที่จัดขึ้นวัน
ที่ 5-6 มิถุนายน 2553 ณ เอ็มซีซี ฮอลล์ 
เดอะมอลล์ บางกะปิ ตลอดระยะเวลา 17 ปี
ของการแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. ระดับอุดม-
ศึกษา 9 ปีในระดับยุวชน และ 5 ปีในประเภท
การแข่งขัน TPA PLC Competition ส.ส.ท. ได้
สร้างสีสันและเกมการแข่งขันหุ่นยนต์ที่ท้าทาย
ความสามารถของเหล่านิสิตนักศึกษา นักเรียน 
มาอย่างต่อเนื่อง ด้วยวัตถุประสงค์ที่ต้องการ
ให้เยาวชนรู้จักการทำงานเป็นทีมและนำความ
รู้ที่ได้ร่ำเรียนมามาใช้ให้เกิดประโยชน์และการ
ที่เยาวชนได้ร่วมกันคิด ร่วมกันประดิษฐ์ ร่วม
กันแก้ปัญหาเฉพาะหน้า ที่มากไปกว่านั้นคือ
การแสดงออกซึ่งความมีน้ำใจเป็นนักกีฬาด้วย
การจับมือแสดงความยินดีกับผู้ชนะนั้น สร้าง
ความน่าชื่นชมและถือว่าบรรลุวัตถุประสงค์ 

สำหรับเกมการแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. 
ชิงแชมป์ประเทศไทยในปีนี้ เกมการแข่งขัน คือ 
“บุกอารยธรรมอียิปต์ พิชิตมหาพีระมิดแห่ง  
กิซา (Robo-Pharaoh Build Pyramids)” 
แนวคิดของการแข่งขันนี้มาจากการจำลอง
ย้อนยุคการสร้างพีระมิดในสมัยอียิปต์โบราณ
มาสู่ห้องเรียน โดยมีเป้าหมาย คือ การสร้าง
ส่วนของพีระมิดทั้ง 3 ตามลำดับ สมาชิกที่เข้า
แข่งขันควรจะมีความแม่นยำ รวดเร็วและร่วม
มือกันและจะต้องยึดถือข้อกำหนดที่ไม่ใช้วัสดุ
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จับยึดใดๆ ระหว่างบล็อคของพีระมิด ทีมที่ชนะ
และสามารถได้เป็นหุ่นยนต์ฟาโรห์ (Robo-
Pharaoh) ได้นั้นจะต้องเป็นทีมที่สามารถสร้าง
ส่วนของพีระมิดที่ได้ถูกมอบหมายให้เสร็จก่อน
เป็นทีมแรก ทั้งทีมในฝ่ายสีแดงและสี น้ำเงิน
จะแข่งขันภายในระยะเวลา 3 นาที เพื่อที่จะ
เลียนแบบการสร้างหนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์
ของโลกที่ยังหลงเหลืออยู่ ณ ปัจจุบัน 

และการแข่งขันประเภทนี้แชมป์จาก 
ส.ส.ท. และรองแชมป์อีก 15 ทีม จะได้เป็น
ตัวแทนจากภาคอุดมศึกษาเข้าแข่งขัน ABU 
Robot Contest Thailand 2010 และผู้ที่ชนะ
เลิศการแข่งขัน ABU Robot Contest Thailand 
2010 จะได้เป็นตัวแทนประเทศไทยไปแข่งขัน 
ABU Robot Contest 2010 ณ ประเทศอียิปต์  

การแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. - สพฐ. 
ยุวชน การแข่งขันในปีนี้เป็นการ

แข่งขันที่ท้าทายความสามารถของเยาวชน
ระดับมัธยมศึกษา โดยแบ่งการแข่งขันออกเป็น 
3 ประเภทคือ 

1. การแข่งขันหุ่นยนต์กู้ภัย (Robo- 
Rescue) การแข่งขันโดยใช้ AX11 Controller 
เป็นการสร้างหุ่นยนต์ที่เคลื่อนที่ด้วยล้อ ปฏิบัติ
ภารกิจเสียงภัยไปช่วยเหยื่อซึ่งต้องผ่านอุป-  
สรรคคกีดขวางมากมาย ความสนุกของการ
แข่งขันนี้อยู่ที่การท้าทายความสามารถของ
เด็กที่จะทำการโปรแกรมหุ่นยนต์ให้สามารถวิ่ง
ตามเส้นที่เป็นสิ่งกีดขวางเพื่อไปช่วยเหยื่อ 

และการแข่งขันประเภทนี้แชมป์จาก 
ส.ส.ท. จะได้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขัน RoboCup 
Junior 2010 ณ ประเทศสิงคโปร์  

2. การแข่งขันหุ่นยนต์เตะฟุตบอล 
(Robo-Soccer) ผู้ที่เคยดูการแข่งขันบอลโลก 
หรือการแข่งขันฟุตบอลลีคต่างๆ คงจะเห็น  
นักเตะทีมชาติต่างๆ ฟาดแข้งกันมาแล้ว การ
แข่งขันประเภทนี้ได้นำหุ่นยนต์มาดวลแข้งกัน 
ความสนุกสนานอยู่ที่การโปรแกรมหุ่นยนต์  
ของเด็กๆ ที่ทำให้หลายท่านต้องทึ่งกับความ
สามารถของเด็กไทย  

และการแข่งขันประเภทนี้แชมป์จาก 
ส.ส.ท. จะได้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขัน RoboCup 
Junior 2010 ณ ประเทศสิงคโปร์ เช่นกัน 

3. การแข่งขันหุ่นยนต์เล่นละคร เป็น 
การแข่งขันประดิษฐ์หุ่นยนต์ หรือกลไกบังคับ
ด้วยมือ (Remote Control) ควบคุมด้วย Servo 
Motor ผู้เข้าแข่งขันจะต้องสร้างสรรค์ในการ
ประดิษฐ์หุ่นยนต์และการนำเสนอเป็นเนื้อเรื่อง 
ความน่าสนใจของการแข่งขันประเภทนี้อยู่ที่
ความสามารถในการสร้างสรรค์ประดิษฐ์หุ่นยนต์
ให้เข้ากับเนื้อเรื่อง โดยในปีนี้เนื้อหาการแสดง
กำหนดให้เป็นการแสดงเต้นรำที่เกี่ยวข้องกับ
การส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศไทยภาย
ใต้แนวคิด “เมืองไทย ใครๆ ก็รัก” โดยต้องไม่มี
เนื้อหาขัด หรือกระทบต่อขนบธรรมเนียม 
ประเพณีศีลธรรม สถาบัน และไม่ปลุกระดม
ทางการเมือง 

นอกจากนี้ยังมีการแข่งขันประดิษฐ์  
หุ่นยนต์โดยใช้โปรแกรม PLC ในการควบคุม 
TPA PLC Competition การแข่งขันประเภทนี้
เปิดโอกาสให้นิสิตนักศึกษาที่มีความรู้ด้าน 
PLC มาประยุกต์ใช้ควบคุมกลไก เพื่อนำไปสู่
การประดิษฐ์หุ่นยนต์ให้สามารถเลียนแบบการ
เคลื่อนไหวของมนุษย์ โดยปีนี้ได้ยกการละเล่น
ในงานวัดที่รู้จักคุ้นหูกันดี มาผนวกกับ
เทคโนโลยี PLC ที่ผสมผสานได้อย่าสมบูรณ์
แบบกับเกม “สาวน้อยตกน้ำ” 

และสีสันที่ขาดไม่ได้คือการแข่งขัน
ประกวดกองเชียร์จากตัวแทนนักเรียน นัก-
ศึกษาที่เข้าร่วมข่างขันทั่วประเทศ  

การแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. ประจำปี 
2553 ความตื่นเต้นเร้าใจและ

ความสนุกสนานของเยาวชนนักคิด นักประ-
ดิษฐ์ ต่างซุ่มซ้อมและเตรียมการให้กับผลงาน
ชิ้นโบว์แดงเพื่อช่วงชิงความเป็นหนึ่งเดียว
ของประเทศ แต่เหนือสิ่งอื่นใดการแข่งขันใน
ครั้งนี้และทุกๆ ครั้งที่ผ่านมา เราได้เห็นและ
ชื่นชมความสามารถของนักเรียน นิสิต นัก-
ศึกษา ที่ร่วมแรง ร่วมใจ ผสานกันเป็นหนึ่งเดียว 
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