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เมื่อ
พดูถงึหุน่ยนต์คดิว่าคนส่วนใหญ่คงจะคดิถงึประเทศญีปุ่น่ 
ปัจจุบันประเทศไทยก็มีชื่อเสียงทางด้านหุ่นยนต์ไม่แพ้

ประเทศใดในโลก เคยสงสัยไหมว่าเทคโนโลยีหุ่นยนต์มีเรื่องราว
ประวัติความเป็นมาเช่นไร

หุ่นยนต์ หรือ โรบอท (Robot) เป็นเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ที่
สามารถเคลือ่นไหวได ้โดยมกีารท�างานจากโปรแกรมการตดัสนิใจและ
สามารถปรับเปลี่ยนโปรแกรมการท�างาน ให้ท�างานได้หลากหลาย
หน้าท่ีเพื่อตอบสนองต่อข้อมูล หรือสัญญาณที่ได้จากสิ่งแวดล้อม
สามารถใชง้าน หรอืท�างานไดแ้ทนมนุษย์ ซึง่อาจท�างานไดด้ว้ยตนเอง 
หรอืท�างานตามล�าดบัการท�างานทีไ่ดม้กีารตัง้ไวล้ว่งหนา้ เชน่ หุน่ยนต ์
คล้ายมนุษย์ หุ่นยนต์อุตสาหกรรม หุ่นยนต์รักษาความปลอดภัย 
หุน่ยนตท์างการแพทย ์เปน็ตน้ สว่นวทิยาการหุน่ยนต ์(Robotics) เปน็
ศาสตร์ที่ผสมผสานความรู้จากทั้งด้านไฟฟ้า เครื่องกล คอมพิวเตอร์ 
ตลอดจนสารสนเทศ มาพัฒนาหุ่นยนต์เพื่อการประยุกต์ใช้งานใน
ด้านต่างๆ

เมื่อเทคโนโลยีทางด้านหุ่นยนต์เข้ามามีบทบาทในชีวิต
ประจ�าวันของคนเรามากขึ้น หุ่นยนต์จึงต้องเข้ามามีบทบาทมาก
ขึ้น ในปัจจุบันประเทศไทยมีการตื่นตัวทางด้านหุ่นยนต์อย่างมากให้
กับเยาวชน ได้บรรจุความรู้ทางด้านหุ่นยนต์ไว้ในหลักสูตรการเรียน
การสอน ซึ่งนักเรียน นิสิต นักศึกษาได้มีการเรียนรู้รูปแบบต่างๆ ของ

หุน่ยนต์และเหน็พฒันาการของการท�างานของหุน่ยนต์และได้ท�าการ
ประดิษฐ์หุ่นยนต์ขึ้นมา ทั้งที่เป็นการเรียนในหลักสูตร หรือประดิษฐ์
เพือ่น�ามาประกวดแข่งขนักนั โดยมหีลายหน่วยงานได้น�าหุน่ยนต์ มา
เป็นโจทย์ในการให้เยาวชนไทยได้ประดิษฐ์ คิดค้น หุน่ยนต์ในรปูแบบ
ต่างๆ ผ่านการแข่งขันหุ่นยนต์ประเภทต่างๆ โดยเฉพาะการจัดการ
แข่งขนัหุน่ยนต์ภายในประเทศ ต้ังแต่ระดับประถมศึกษา จนถงึระดบั
อดุมศกึษา โดยได้รบัการสนบัสนนุทัง้จากภาครฐัและภาคเอกชน จน
ได้ตัวแทนเยาวชนไปแข่งขันในเวทีโลก และสามารถคว้าต�าแหน่ง
แชมป์โลกหลายสมยัจากการแข่งขนัหุน่ยนต์เตะฟตุบอล และหุน่ยนต์
กู้ภัย 

สมาคมสง่เสรมิเทคโนโลย ี(ไทย-ญีปุ่น่) หรอื ส.ส.ท. เลง็เหน็
ความส�าคัญในการสง่เสรมิและพฒันาในเรือ่งเทคโนโลยีของหุน่ยนต์
ให้แก่เยาวชนไทย ทั้งในระดับอุดมศึกษาและมัธยมศึกษา ผ่านการ
แขง่ขนัหุน่ยนต ์ส.ส.ท. โดยแบง่การแขง่ขนัออกเปน็ 4 ประเภทการ
แขง่ขนั คอื การแขง่ขนัหุน่ยนต ์ส.ส.ท. ชงิแชมปป์ระเทศไทย (ระดับ
อุดมศึกษา) การแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. ยุวชน (ระดับมัธยมศึกษา) 
และการแข่งขัน TPA PLC Competition (ระดับอุดมศึกษา)  

และการแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. ประจ�าปี 2556 ความสนุก 
ตื่นเต้น ก�าลังจะกลับมาอีกครั้ง ในวันที่ 18-19 พฤษภาคม 2556 ณ 
เอ็ม ซี ซี ฮอลล์ ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ บางกะปิ ตลอดระยะ

การแข่งขันหุ่นยนต์

สร้างสรรค์เทคโนโลยี

บนเวทีระดับประเทศ

ส.ส.ท.
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อัตโนมัติจะต้องวางใบไม้ (Leaves) อย่างน้อย 3 ชิ้นในเขตซีกโลก
เหนือ (Northern Hemisphere) ประกอบด้วย 2 ชิ้นในเขตของตนเอง
และอย่างน้อย 1 ชิ้นในเขตร่วม จากนั้นจึงสามารถสัมผัสต้นกล้า 
(Bud) ในเขตซีกโลกเหนือ (Northern Hemisphere) ได้ หุ่นยนต์
อัตโนมัติไปยังเขตขั้วโลกเหนือ (North Pole Zone) และหยิบต้นกล้า 
(Bud) (ทีส่ร้างมาเองของแต่ละทมี) เพือ่ไปบรรจใุนหุน่ยนต์บงัคบัด้วย
มือ หุ่นยนต์บังคับด้วยมือยืนอยู่ด้านล่าง (Limit Line 2) และโยน 
ต้นกล้า (Bud) ไปที่ดวงจันทร์ (Moon) หากต้นกล้า (Bud) ของทีมใด
ไปอยู่บนดวงจันทร์ (Moon) ได้ส�าเร็จก่อนจะถือว่าบรรลุ “THE 
GREEN PLANET” และชนะการแข่งขัน

และการแข่งขันประเภทนี้แชมป์จาก ส.ส.ท. และรองแชมป์ 
พร้อมทั้งทีมที่ผ่านเข้ารอบสุดท้าย จ�านวนทั้งสิ้น 16 ทีม จะได้เป็น
ตัวแทนจากภาคอุดมศึกษาเข้าแข่งขนักับตัวแทนจากอาชวีศกึษา 16 
ทมี ในการแข่งขนั ABU Robot Contest Thailand 2013 และผูท้ีช่นะ
เลิศการแข่งขัน ABU Robot Contest Thailand 2013 จะได้เป็น
ตัวแทนประเทศไทยไปแข่งขัน ABU Robocon 2013 ณ ประเทศ
เวียดนาม

 การแข่งขนัหุน่ยนต์ ส.ส.ท. ยวุชน การแข่งขนัในปีนีเ้ป็นการ
แข่งขนัทีท้่าทายความสามารถของเยาวชนระดับมธัยมศึกษา โดยแบ่ง
การแข่งขันออกเป็น 2 ประเภทคือ

1. การแข่งขันหุ่นยนต์กู้ภัย (Robo Rescue) “กู้บ้าน-สร้าง
เมือง” เป็นการแข่งขันโดยใช้ Robo creator สร้างหุ่นยนต์ที่เคลื่อนที่
ด้วยล้อ ท�างานภายใต้สถานการณ์และสิ่งแวดล้อมสมมติ ปฏิบัติ
ภารกจิเคลือ่นย้ายวสัดแุละชิน้ส่วนต่างๆ น�ามาสร้างสิง่ปลกูสร้าง เพือ่
บูรณะและสร้างเมืองขึ้นมาใหม่ โดยมีรูปแบบการปฏิบัติภารกิจ 2 
ส่วนหลกั ประกอบด้วย การท�าภารกจิของหุน่ยนต์ทีไ่ด้รบัการควบคุม
จากอุปกรณ์สื่อสารสมัยใหม่ อาทิ แท็บเล็ต หรือสมาร์ทโฟนที่ติดตั้ง

เวลาที่จัดการแข่งขัน โดยในปี 2556 น้ีเป็นปีท่ี 20 ของการแข่งขัน 
หุ่นยนต์ ส.ส.ท. ระดับอุดมศึกษา ปีที่ 13 ในระดับยุวชน และปีที่ 8  
ในประเภทการแข่งขัน TPA PLC Competition ส.ส.ท. ได้สร้างสีสัน
และเกมการแข่งขันหุ่นยนต์ที่ท้าทายความสามารถของเหล่านิสิต 
นักศึกษา นักเรียน มาอย่างต่อเน่ือง ด้วยวัตถุประสงค์ท่ีต้องการให้
เยาวชนรู้จักการท�างานเป็นทีมและน�าความรู้ที่ได้ร�่าเรียนมามาใช้ให้
เกิดประโยชน์และการที่เยาวชนได้ร่วมกันคิด ร่วมกันประดิษฐ์ ร่วม
กนัแก้ปัญหาเฉพาะหน้า ทีม่ากไปกว่านัน้ คอื การแสดงออกซึง่ความ
มนี�า้ใจเป็นนกักฬีาด้วยการจบัมอืแสดงความยนิดกีบัผูช้นะนัน้ สร้าง
ความน่าชื่นชมและถือว่าบรรลุวัตถุประสงค์

ส�าหรบัเกม การแข่งขนัหุน่ยนต์ ส.ส.ท. ชงิแชมป์ประเทศไทย 
ในปีนี้ เกมการแข่งขัน คือ “The Green Planet” 

“กาแลคซี่มีอยู่มากมายและได้ผ่านการชนกันมาหลายพัน-
ล้านปี จึงเกิดการก่อตัวของวัตถุและถือก�าเนิด สิ่งมีชีวิตขึ้น ดาว
เคราะห์ที่เรียกว่า “โลก” นั้น ได้ถูกเลือกให้เป็นที่หล่อเลี้ยงเมล็ดพันธุ์
แห่งชีวิตวัฏจักรแรกที่ขยับ ตื่นขึ้น ได้เลือกสีเขียวส�าหรับตัวเอง เรียก
ว่า “สีของชีวิต” ความเขียวนั้นได้ แพร่กระจายจากผืนป่าโบราณไปสู่
ทุง่หญ้าและทีร่าบก่อให้เกดิความนุม่นวลและอบอุน่บนพืน้ท่ีทีส่ดชืน่ 
เพื่อหล่อเลี้ยงจิตวิญญาณ ความเขียวบนโลกได้เริ่มถูกท�าลายพร้อม
ไปกับการพัฒนาทางเศรษฐกิจ โดยมีสาเหตุจากผู้คนและผลกระทบ
ต่างๆ ทางด้านลบของพวกเขา มันเริ่มแผ่ตัวเหมือนโรคระบาดที่เป็น
ภัยต่อโลกสีเขียวและส่ิงมีชีวิตบนโลก ไม่ว่าจะเป็นภัยพิบัติทาง
ธรรมชาต ิอทุกภยั การเปล่ียนแปลงสภาพภูมอิากาศ ซึง่แสดงถงึความ
พโิรธของธรรมชาต ิความตระหนกัถงึปัญหาต่างๆ เหล่านีข้องผูค้นนัน้
เป็นวัคซีนที่ดีที่สุดเพื่อป้องกันภัยพิบัติที่โลกก�าลังเผชิญอยู่”

เวียดนาม ประเทศเจ้าภาพจัดการแข่งขัน ได้เลือกหัวข้อของ
การแข่งขัน ABU Robocon 2013 ว่า “THE GREEN PLANET” ด้วย
ถ้อยความทีว่่า “แต่ละประเทศเปรยีบเสมอืนชิน้ส่วนเลก็ๆ ทีป่ระกอบ
รวมกันเป็นโลก ดังนั้น ความรับผิดชอบในการปกป้องโลกคือภาระ
หน้าทีข่องทกุคนบนโลกนี ้การสร้างความตระหนกัและการกระท�า คอื 
สิ่งที่เราต้องการในการด�ารงชีวิตร่วมกันบนโลกของเรา”

THE GREEN PLANET ภารกิจปกป้องโลก ผู้เข้าแข่งขันจะ
มีเวลา 3 นาที แต่ละทีมสามารถมีหุ่นได้ 2 ตัว คือ หุ่นยนต์บังคับด้วย
มอืจ�านวน 1 ตวัและหุน่ยนต์อตัโนมตัจิ�านวน 1 ตวั หุน่ยนต์บงัคับด้วย
มือหยิบใบไม้ (Leaves) จากที่เก็บใบไม้ (Leaves Store) ไปวางที่
วงแหวน (Ring) ในเขตซีกโลกใต้ (Southern Hemisphere) เป็น
จ�านวน 3 ชิ้น จากนั้นหุ่นยนต์บังคับด้วยมือหยิบใบไม้ (Leaves) จาก
ทีเ่กบ็ใบไม้ (Leaves Store) เพือ่ไปบรรจบุนหุน่ยนต์อตัโนมติั หุน่ยนต์
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ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ ท�าหน้าท่ีในการขนย้ายชิ้นส่วนและ
อปุกรณ์สมมตแิละการท�าภารกิจของหุ่นยนต์อตัโนมตัใินการชิน้ส่วน
เหล่าน้ันมาเชือ่มต่อและประกอบกนัเพือ่สร้างเป็นอาคาร หรอืสิง่ปลกู
สร้างสมมติ

การแข่งขันประเภทนี้มีโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาจากทั่ว
ประเทศ กว่า 120 โรงเรียน สมัครเข้าร่วมการแข่งขัน ทาง ส.ส.ท. ได้
จัดให้มีการอบรมการใช้โปรแกรมและการท�างานของหุ่นยนต์ให้กับ
นักเรียนผู ้เข้าแข่งขันและท�าการทดสอบ เพื่อคัดเลือกทีมที่ผ่าน 
เข้ารอบ โดยมีจ�านวนทั้งสิ้น จ�านวน 21 ทีมจาก 21 โรงเรียน ทั้งหมด
นีจ้ะเข้าไปชงิชยัในรอบชงิชนะเลิศท่ีสนามแข่งขนัเดอะมอลล์ บางกะปิ

2. การแข่งขันพาเหรดหุ่นยนต์ (Robo Parade) เป็นการ
แข่งขันสร้างหุ่นยนต์อัตโนมัติที่มีการใช้ความคิดสร้างสรรค์และรวม
องค์ความรู้ด้านศิลปะโดยหุ่นยนต์ต้องเคล่ือนที่ตามเส้นร่วมกันเป็น
ขบวนอย่างอัตโนมัติ โดยไม่ชน หรือสัมผัสกัน ไม่มีข้อจ�ากัดด้าน
แนวคดิ หรอืรปูร่างลกัษณะของหุน่ยนต์ หุน่ยนต์ทีส่ร้างขึน้ต้องมคีวาม
โดดเด่น เป็นเอกลกัษณ์ เคลือ่นทีไ่ด้อย่างมปีระสทิธภิาพโดยไม่จ�ากัด
รูปแบบ 

ทั้งนี้เพื่อให้นักเรียนผู้เข้าแข่งขันได้ใช้ความรู้ ความสามารถ 
ตลอดจนการท�างานร่วมกันเป็นหมู่คณะในการระดมความคิดเพื่อ
สร้างสรรค์หุน่ยนต์ทีเ่ป็นสิง่ประดษิฐ์ทางวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยใีห้
เข้ากับส่วนประกอบทางศิลปะทั้งในการตัดเย็บเสื้อผ้า เครื่องแต่งกาย
และเครื่องประดับ 

โดยทมีผูแ้ข่งขนัทีผ่่านการคดัเลอืกจากโครงงาน จ�านวน 14 
ทีม จะต้องสร้างหุ่นยนต์เพื่อน�ามาแสดงและลงแข่งขันตามกติกาที่
ก�าหนดในรอบสดุท้าย โดยหุน่ยนต์ต้องสามารถเคลือ่นทีต่ามเส้นและ
ไม่ชนกบัหุน่ยนต์ท่ีอยูด้่านหน้า ตลอดระยะเวลาทีใ่ช้แข่งขนั (ประมาณ 
10 นาที) ในระหว่างที่เคลื่อนที่ กรรมการจะให้คะแนน หุ่นยนต์ของ
ทมีใดเคลือ่นท่ีผดิกตกิาจะต้องออกจากการแข่งขนัหุน่ยนต์ทีส่ามารถ
เคลือ่นทีไ่ด้อย่างไม่ผดิพลาดตลอดการแข่งขนั มกีารตกแต่งสวยงาม 
แสดงให้เห็นถึงความคิดสร้างสรรค์ และสอดคล้องกับแนวคิด “รักษ์
โลก” จะมีโอกาสชนะเลิศ

นอกจากนีย้งัมกีารแข่งขนัประดษิฐ์หุน่ยนต์โดยใช้โปรแกรม 
PLC ในการควบคุม หรือการแข่งขัน TPA PLC Competition การ
แข่งขนัประเภทนีเ้ปิดโอกาสให้นิสิตนกัศกึษาทีม่คีวามรูด้้าน PLC มา
ประยกุต์ใช้ควบคมุกลไก เพือ่น�าไปสูก่ารประดษิฐ์หุน่ยนต์ให้สามารถ
เลียนแบบการเคลื่อนไหวของมนุษย์ โดยเกมการแข่งขันในปีนี้ถูก
ก�าหนดในรูปแบบของการยิงเป้า ภายใต้ชื่อเกมการแข่งขัน “TPA 
Robo Skeet competition 2013” หรือการแข่งขันหุ่นยนต์เป้าบิน 

เกมการแข่งขนันีไ้ด้ก�าหนดภารกจิให้หุน่ยนต์ คอื หุน่ยนต์ต้อง
ยิงลูกไปยังเป้าที่ถูกปล่อยให้ตกลงมาจากที่สูง โดยเป้าบินมีความสูง
จากพื้น 5 เมตร มี 4 จุดเรียงกันในแนวเส้นตรงห่างกันช่วงละ 1 เมตร 
ระยะทางแนวราบอยูห่่างจากเส้น ก�าหนดพืน้ทีต่ัง้หุน่ยนต์ 5 เมตร เป้า
เป็นลูกตะกร้อ ถูกปล่อยลงมาด้วยกลไกทีค่วบคุมด้วยไฟฟ้า สวติช์สัง่
ปล่อยเป้าจะอยู่ในพื้นที่ตั้งหุ่นยนต์ของแต่ละทีมให้กดปุ่มปล่อยเป้า
เอง สวิตช์มขีัว้ต่อเสรมิให้สัง่งานจาก PLC ทีค่วบคุมหุน่ยนต์ได้ ปล่อย
เป้าครั้งละ 1 เป้า บนพื้นด้านล่างจะมีตะกร้า รอรับลูกตะกร้อที่ตกลง
มาตรงๆ เกมนี้ชัยชนะอยู่ทักษะและความแม่นย�าของหุ่นยนต์ 

จากการแข่งขนัหุน่ยนต์ ส.ส.ท. ทกุประเภท นกัเรยีนและนสิติ 
นกัศกึษา ทกุคนทีเ่ข้าร่วมการแข่งขนัต่างรูส้กึว่าเป็นโอกาสทีด่ใีนการ
เรียนรู้นอกห้องเรียนที่หาได้ยากและได้เปิดโอกาสให้กับตนเองใน
หลายๆ ด้าน เช่น ความคิด ความสามารถ ประสบการณ์ ซึง่จะสามารถ
น�าไปปรบัใช้ในชวีติของตนเองและถ่ายทอดให้กบัผูอ้ืน่ได้ น่าประทบั
ใจกับความคิดเล็กๆ ที่เริ่มเจริญงอกงาม อันน�าไปสู่การขยายความ
คิดของการแสวงหาความรู้ที่มีอยู่มากมายต่อไปในอนาคต แต่เหนือ
สิ่งอื่นใดการแข่งขันในทุกๆ ครั้งที่ผ่านมา เราได้เห็นและชื่นชมความ
สามารถของนักเรียน นิสิต นักศึกษา ที่ร่วมแรง ร่วมใจ ผสานกันเป็น
หนึ่งเดียว พร้อมทั้งได้รับมิตรภาพที่ดีจากทีมผู้เข้าแข่งขันด้วยกัน 

การแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. ประจ�าปี 2556 จะสร้างความ
ต่ืนเต้นเร้าใจและความสนุกสนานของเยาวชนนักคิด นักประดิษฐ์ 
ต่างซุม่ซ้อมและเตรยีมการให้กบัผลงานทางด้านเทคโนโลยเีพือ่ช่วง
ชิงความเป็นหนึ่งเดียวบนเวทีระดับประเทศ มาร่วมลุ้นและร่วม
เชียร์พวกเขากันได้ ในวันที่ 18-19 พฤษภาคม 2556 ณ เอ็ม ซี ซี 
ฮอล์ เดอะมอลล์ บางกะปิ


