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เมือ่
พดูถงึหุน่ยนต์คดิว่ำคนส่วนใหญ่คงจะคดิถงึประเทศญีปุ่น่ 
ปัจจุบันประเทศไทยก็มีชื่อเสียงทำงด้ำนหุ่นยนต์ไม่แพ้

ประเทศใดในโลก เคยสงสัยไหมว่ำเทคโนโลยีหุ่นยนต์มีเรื่องรำว
ประวัติควำมเป็นมำเช่นไร

หุ่นยนต์หรือโรบอท (Robot) คือเครื่องจักรใช้งำนแทนมนุษย์ 
ทีอ่อกแบบให้สำมำรถตัง้ล�ำดบักำรท�ำงำน กำรใชง้ำนไดห้ลำกหลำย
หน้ำที่ ใช้เคลื่อนย้ำยวัสดุอุปกรณ์ ส่วนประกอบต่ำงๆ เครื่องมือหรือ
อุปกรณ์พิเศษ ตลอดจนกำรเคล่ือนท่ีได้หลำกหลำย ตำมที่ต้ังล�ำดับ
กำรท�ำงำน เพื่อส�ำหรับใช้ในงำนหลำกหลำยประเภท

ในสมยัก่อนหุ่นยนต์เป็นเพยีงจนิตนำกำรของมนษุย์ ทีม่คีวำม
ต้องกำรได้สิ่งใดสิ่งหนึ่งเข้ำมำช่วยในกำรผ่อนแรงจำกงำนที่ท�ำ หรือ
ช่วยในกำรปฏิบัติงำนท่ียำกล�ำบำกเกินขอบเขตควำมสำมำรถ และ
จำกจินตนำกำรได้กลำยเป็นแรงบันดำลใจให้มนุษย์ คิดประดิษฐ์
สร้ำงสรรค์หุน่ยนต์ขึน้มำ จนกลำยเป็นหุน่ยนต์หรอื Robot ในปัจจบุนั

หุ่นยนต์ท�ำงำนจำกโปรแกรมกำรตัดสินใจ และสำมำรถปรับ
เปลีย่นโปรแกรมกำรท�ำงำน ให้ท�ำงำนได้หลำกหลำยหน้ำที ่เพือ่ตอบ
สนองต่อข้อมูล หรือสัญญำณที่ได้จำกสิ่งแวดล้อม สำมำรถใช้งำน 
หรือท�ำงำนได้แทนมนุษย์ ซึ่งอำจท�ำงำนได้ด้วยตนเอง หรือท�ำงำน
ตำมล�ำดับกำรท�ำงำนที่ได้มีกำรตั้งไว้ล่วงหน้ำ เช่น หุ่นยนต์ 

คล้ำยมนุษย์ หุ ่นยนต์อุตสำหกรรม หุ ่นยนต์รักษำควำม
ปลอดภัย หุ่นยนต์ทำงกำรแพทย์ เป็นต้น 

ส่วนวิทยำกำรหุ่นยนต์ (Robotics) เป็นศำสตร์ที่ผสมผสำน
ควำมรูจ้ำกทัง้ด้ำนไฟฟ้ำ เครือ่งกล คอมพวิเตอร์ ตลอดจนสำรสนเทศ 
มำพฒันำหุน่ยนต์เพือ่กำรประยุกต์ใช้งำนในงำนต่ำงๆ เมือ่เทคโนโลยี
ทำงด้ำนหุ่นยนต์เข้ำมำมีบทบำทในชีวิตประจ�ำวันของคนเรำมำกขึ้น 
หุ่นยนต์จึงต้องเข้ำมำมีบทบำทมำกขึ้น ในปัจจุบันประเทศไทยมีกำร
ตื่นตัวทำงด้ำนหุ่นยนต์อย่ำงมำกให้กับเยำวชน ได้บรรจุควำมรู้ทำง
ด้ำนหุ ่นยนต์ไว้ในหลักสูตรกำรเรียนกำรสอน ซึ่งนักเรียน นิสิต 
นกัศกึษำได้มกีำรเรยีนรูร้ปูแบบต่ำงๆ ของหุน่ยนต์และเหน็พัฒนำกำร
ของกำรท�ำงำนของหุน่ยนต์ และได้ท�ำกำรประดษิฐ์หุน่ยนต์ขึน้มำ ทัง้
ทีเ่ป็นกำรเรยีนในหลกัสตูรหรอืประดษิฐ์ เพือ่น�ำมำประกวดแข่งขนักัน 
โดยมีหลำยหน่วยงำนได้น�ำหุ่นยนต์ มำเป็นโจทย์ในกำรให้เยำวชน
ไทยได้ประดิษฐ์ คิดค้น หุ่นยนต์ในรูปแบบต่ำงๆ ผ่ำนกำรแข่งขัน 
หุ่นยนต์ประเภทต่ำงๆ โดยเฉพำะกำรจัดกำรแข่งขันหุ่นยนต์ภำยใน
ประเทศ ตั้งแต่ระดับประถมศึกษำ จนถึงระดับอุดมศึกษำ โดยได้รับ
กำรสนบัสนนุทัง้จำกภำครฐัและภำคเอกชน จนได้ตัวแทนเยำวชนไป
แข่งขนัในเวทโีลก และสำมำรถคว้ำต�ำแหน่งแชมป์โลกหลำยสมัยจำก
กำรแข่งขันหุ่นยนต์เตะฟุตบอล และหุ่นยนต์กู้ภัย

สมาคมส่งเสรมิเทคโนโลย ี(ไทย-ญีปุ่น่) หรอื ส.ส.ท. เลง็เหน็
ควำมส�ำคัญในกำรส่งเสรมิและพฒันำในเรือ่งเทคโนโลยีของหุน่ยนต์
ให้แก่เยำวชนไทย ทั้งในระดับอุดมศึกษำและมัธยมศึกษำ ผ่านการ

บนเวทีระดับประเทศ

ความสนุก ตื่นเต้น
กับการสร้างสรรค์เทคโนโลยี
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ช่วยให้ลูกได้เติบโต บรรลุถึงศักยภาพของตนเองอย่างสมบูรณ์ Ro-
bocon India นั้นยกย่องคุณูปการที่ยิ่งใหญ่ของความเป็นพ่อแม่ จึง
เป็นที่มาของการแข่งขัน Robocon 2014 ว่า “A SALUTE TO PAR-
ENTHOOD” หุ่นยนต์อุ่นไอรัก”

รูปแบบและกติกำกำรแข่งขัน ผู้เข้ำแข่งขันทั้งสองทีมจะเล่น
กิจกรรมของเกมที่หลำกหลำยในสนำมด้วยหุ่นยนต์แม่ (Parent Ro-
bot) และหุน่ยนต์ลกู (Child Robot) โดยทีหุ่น่ยนต์แม่ (Parent robot) 
จะต้องอุ้มหุ่นยนต์ลูก (Child robot) ไปที่โซนกำรเล่นและหุ่นยนต์ลูก 
(Child robot) จะเล่นภำรกิจต่ำงๆ โดยในแต่ละทีมจะเล่น 3 ภำรกิจ 
คอื กระดำนหก (Seesaw) เดนิบนเสำ (Pole walk) และชงิช้ำ (Swing) 
เมื่อหุ่นยนต์ลูก (Child robot) ปฏิบัติทั้ง 3 ภำรกิจส�ำเร็จจะสำมำรถ
ไปปฏิบัติภำรกิจที่ 4 ที่ตรงกลำงสนำม ทีมที่สำมำรถปฏิบัติภำรกิจที่ 
4 ส�ำเรจ็เป็นทมีแรก ถอืว่ำเป็นผูท้ีส่ำมำรถท�ำ “SHABAASH” ได้ และ
จะเป็นผู้ชนะในเกมส์ หำกไม่มีทีมใดสำมำรถท�ำ“SHABAASH” ได้  
ผู้ชนะจะพิจำรณำตำมกติกำที่ระบุไว้

กำรแข่งขนัประเภทนีแ้ชมป์จำก ส.ส.ท. และรองแชมป์ พร้อม
ทั้งทีมที่ผ่ำนเข้ำรอบสุดท้ำย จ�ำนวนทั้งสิ้น 16 ทีม จะได้เป็นตัวแทน
จำกภำคอุดมศึกษำเข้ำแข่งขันกับตัวแทนจำกอำชีวศึกษำ 16 ทีม ใน
กำรแข่งขัน ABU Robot Contest Thailand 2014 และผู้ที่ชนะเลิศ
กำรแข่งขัน ABU Robot Contest Thailand 2014 จะได้เป็น

ตัวแทนประเทศไทยไปแข่งขัน ABU Robocon 2014 ณ 
ประเทศอินเดีย

การแข่งขนัหุน่ยนต์ ส.ส.ท. ยวุชน กำรแข่งขนัในปีนีเ้ป็นกำร
แข่งขนัทีท้่ำทำยควำมสำมำรถของเยำวชนระดับมธัยมศึกษำ โดยแบ่ง
กำรแข่งขันออกเป็น 3 ประเภทคือ

1. การแข่งขันหุ่นยนต์กู้ภัย (Robo Rescue) กำรแข่งขัน 
หุน่ยนต์ประเภทนี ้ทำง ส.ส.ท. ผูจ้ดักำรแข่งขนั ได้ด�ำเนนิกำรจดัอบรม
และทดสอบ เพือ่ให้น้องๆ ได้รูจ้กัวธิกีำรโปรแกรมหุน่ยนต์ให้สำมำรถ
เคลื่อนที่และปฏิบัติภำระกิจตำมที่โจทย์ก�ำหนด และทีมที่ผ่ำนกำร
ทดสอบจะได้เข้ำไปสูร่อบชงิชนะเลศิ ในวนัที ่17-18 พฤษภำคม 2557 

2. การแข่งขันพาเหรดหุ่นยนต์ (Robo Parade) เป็นกำร
แข่งขันสร้ำงหุ่นยนต์อัตโนมัติที่มีกำรใช้ควำมคิดสร้ำงสรรค์และรวม
องค์ควำมรู้ด้ำนศิลปะโดยหุ่นยนต์ต้องเคลื่อนที่ตำมเส้นร่วมกันเป็น
ขบวนอย่ำงอัตโนมัติ โดยไม่ชน หรือสัมผัสกัน ไม่มีข้อจ�ำกัดด้ำน
แนวคดิ หรอืรปูร่ำงลกัษณะของหุน่ยนต์ หุน่ยนต์ทีส่ร้ำงขึน้ต้องมีควำม

แข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. โดยแบ่งกำรแข่งขันออกเป็น 4 ประเภทกำร
แข่งขนั คอื การแข่งขนัหุน่ยนต์ ส.ส.ท. ชงิแชมป์ประเทศไทย (ระดับ
อุดมศึกษา) การแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. ยุวชน (ระดับมัธยมศึกษา) 
และการแข่งขัน TPA PLC Competition (ระดับอุดมศึกษา) และการ
แข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. ประจ�าปี 2557 ควำมสนุกตื่นเต้น ก�ำลังจะ
กลับมำอีกครั้ง ในวันที่ 17-18 พฤษภาคม 2557 ณ เอ็ม ซี ซี ฮอลล์ 
ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ บางกะปิ ตลอดระยะเวลำที่จัดกำร
แข่งขัน โดยในปี 2557 นี้เป็นปีที่ 21 ของกำรแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. 
ระดับอุดมศึกษำ ปีที่ 14 ในระดับยุวชน และปีที่ 9 ในประเภทกำร
แข่งขัน TPA PLC Competition ส.ส.ท. ได้สร้ำงสีสัน และเกมกำร
แข่งขันหุ่นยนต์ที่ท้ำทำยควำมสำมำรถของเหล่ำนิสิต นักศึกษำ 
นักเรียน มำอย่ำงต่อเนื่อง ด้วยวัตถุประสงค์ที่ต้องกำรให้เยำวชนรู้จัก
กำรท�ำงำนเป็นทีม และน�ำควำมรู ้ที่ได้ร�่ำเรียนมำ มำใช้ให้เกิด
ประโยชน์และกำรที่เยำวชนได้ร่วมกันคิด ร่วมกันประดิษฐ์ ร่วมกัน 
แก้ปัญหำเฉพำะหน้ำ ที่มำกไปกว่ำนั้น คือ กำรแสดงออกซึ่งควำมมี
น�้ำใจเป็นนักกีฬำด้วยกำรจับมือแสดงควำมยินดีกับผู้ชนะนั้น สร้ำง
ควำมน่ำชื่นชมและถือว่ำบรรลุวัตถุประสงค์ส�ำหรับเกม การแข่งขัน
หุ่นยนต์ ส.ส.ท. ชิงแชมป์ประเทศไทย ในปีนี้ เกมการแข่งขัน คือ 
“A SALUTE TO PARENTHOOD” หุ่นยนต์อุ่นไอรัก 

“ความเป็นพ่อแม่ถือได้ว่าเป็นคุณูปการอันย่ิงใหญ่ต่อมวล
มนษุย์ชาต ิพ่อแม่เป็นผูท้ีส่่งเสรมิ และสนบัสนนุพฒันาการของลูกทัง้
ทางด้านร่างกาย อารมณ์ สงัคม และสตปัิญญาตัง้แต่ยงัเป็นทารกจน
เติบโตเป็นผู้ใหญ่ พ่อแม่นั้นมอบประสบการณ์อันหลากหลาย ที่เป็น
ท้ังความรัก ความปลอดภัย ปลอบโยน ให้ก�าลังใจ และโอกาสเพื่อ
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โดดเด่น เป็นเอกลกัษณ์ เคลือ่นทีไ่ด้อย่ำงมปีระสทิธภิำพโดยไม่จ�ำกัด
รูปแบบ 

3. การแข ่งขัน Robo Dance  เป ็นกำรแข่งขันสร ้ำง
หุ่นยนต์อัตโนมัติที่มีกำรใช้ควำมคิดสร้ำงสรรค์รวมองค์ควำมรู้ด้ำน
ศิลปะ และดนตรี โดยหุ่นยนต์ต้องแสดงท่ำทำงเต้นร�ำอย่ำงอัตโน-
มัติให้เข้ำกับจังหวะของเสียงดนตรี โดยอนุญำตให้มีกำรแสดงของ
มนุษย์รวมด้วยได้ ไม่มีข้อจ�ำกัดด้ำนแนวคิดหรือรูปร่ำงลักษณะของ
หุ่นยนต์ โดยหุ่นยนต์ที่สร้ำงขึ้นต้องมีควำมโดดเด่น เป็นเอกลักษณ์ 
เคลื่อนที่ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ โดยไมจ�ำกัดรูปแบบ

ทั้งนี้ เพื่อให้นักเรียนผู้เข้ำแข่งขันได้ใช้ควำมรู้ ควำมสำมำรถ 
ตลอดจนกำรท�ำงำนร่วมกนัเป็นหมูค่ณะในกำรระดมควำมคดิเพือ่สร้ำง-
สรรค์หุ่นยนต์ที่เป็นสิ่งประดิษฐ์ทำงวิทยำศำสตร์ และเทคโนโลยีให้เข้ำ
กบัส่วนประกอบทำงศลิปะทัง้ในกำรตดัเยบ็เสือ้ผ้ำ เครือ่งแต่งกำย และ
เครื่องประดับ โดยกำรแข่งขันประเภทที่ 2 และ 3 นี้ ทีมผู้แข่งขันจะ
ถูกคัดเลือกจำกโครงงำน และจะต้องสร้ำงหุ่นยนต์เพื่อน�ำมำแสดง
และลงแข่งขันตำมกติกำที่ก�ำหนดในรอบชิงชนะเลิศ วันที่ 17-18 
พฤษภำคม 2557 

นอกจำกนีย้งัมกีารแข่งขนัประดษิฐ์หุน่ยนต์โดยใช้โปรแกรม 
PLC ในกำรควบคุม หรือการแข่งขัน TPA PLC Competition กำร
แข่งขนัประเภทนีเ้ปิดโอกำสให้นิสิตนกัศกึษำทีม่คีวำมรูด้้ำน PLC มำ
ประยกุต์ใช้ควบคมุกลไก เพือ่น�ำไปสูก่ำรประดษิฐ์หุน่ยนต์ให้สำมำรถ
เลียนแบบกำรเคลื่อนไหวของมนุษย์ โดยเกมกำรแข่งขันในปีนี้ถูก
ก�ำหนดในรูปแบบของกำรแข่งขนัสนกุเกอร์ ภำยใต้ชือ่เกมกำรแข่งขนั 
“TPA Robo Snooker competition 2014” หรือการแข่งขันหุ่นยนต์

สนุกเกอร์
กำรแข่งขัน เป็นเกมสนุกเกอร์ที่เล่นโดยหุ่นยนต์ 2 ทีม ผลัด

กันเป็นผู้แทงลูก โดยต้องแทงไปกระทบลูกเป้ำ เพื่อให้ลูกเป้ำลงหลุม 
ในกำรเล่นจะใช้ลูกเป้ำ 1 ลูก และให้ผู้เข้ำแข่งขันแต่ละทีมตั้งลูกแทง
ใหม่ทุกครั้งที่แทงลูก มำถึงตรงนี้ เกมนี้ชัยชนะอยู่ทักษะและควำม
แม่นย�ำของหุ่นยนต์ 

จำกกำรแข่งขนัหุน่ยนต์ ส.ส.ท. ทกุประเภท นกัเรยีน และนสิติ 
นกัศกึษำ ทกุคนทีเ่ข้ำร่วมกำรแข่งขนัต่ำงรูส้กึว่ำเป็นโอกำสทีด่ใีนกำร
เรียนรู้นอกห้องเรียนที่หำได้ยำกและได้เปิดโอกำสให้กับตนเองใน
หลำยๆ ด้ำน เช่น ควำมคิด ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ ซึง่จะสำมำรถ
น�ำไปปรบัใช้ในชวิีตของตนเอง และถ่ำยทอดให้กบัผูอ้ืน่ได้ น่ำประทบั
ใจกับควำมคิดเล็กๆ ที่เริ่มเจริญงอกงำม อันน�ำไปสู่กำรขยำยควำม-
คิดของกำรแสวงหำควำมรู้ที่มีอยู่มำกมำยต่อไปในอนำคต แต่เหนือ
สิ่งอื่นใดกำรแข่งขันในทุกๆ ครั้งที่ผ่ำนมำ เรำได้เห็นและชื่นชมควำม

สำมำรถของนักเรียน นิสิต นักศึกษำ ที่ร่วมแรง ร่วมใจ ผสำน
กันเป็นหนึ่งเดียว พร้อมทั้งได้รับมิตรภำพที่ดีจำกทีมผู้เข้ำแข่งขัน 
ด้วยกัน 

การแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. ประจ�าปี 2557 จะสร้างความ
ต่ืนเต้นเร้าใจและความสนุกสนานของเยาวชนนักคิด นักประดิษฐ์ 
ต่างซุ่มซ้อม และเตรียมการให้กับผลงานทางด้านเทคโนโลยีเพื่อ
ช่วงชิงความเป็นหนึ่งเดียวบนเวทีระดับประเทศ มาร่วมลุ้น และ
ร่วมเชียร์พวกเขากันได้ ในวันที่ 17-18 พฤษภาคม 2557 ณ เอ็ม  
ซี ซี ฮอล์ เดอะมอลล์ บางกะปิ TPA
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