ความสนุก ตื่นเต้น

กับการสร้างสรรค์เทคโนโลยี
บนเวทีระดับประเทศ

เมือ่

พูดถึงหุน่ ยนต์คดิ ว่าคนส่วนใหญ่คงจะคิดถึงประเทศญีป่ นุ่
ปัจจุบันประเทศไทยก็มีชื่อเสียงทางด้านหุ่นยนต์ไม่แพ้
ประเทศใดในโลก เคยสงสัยไหมว่ าเทคโนโลยีหุ่นยนต์มีเรื่องราว
ประวัติความเป็นมาเช่นไร
หุ่นยนต์หรือโรบอท (Robot) คือเครื่องจักรใช้งานแทนมนุษย์
ทีอ่ อกแบบให้สามารถตัง้ ล�ำดับการท�ำงาน การใช้งานได้หลากหลาย
หน้าที่ ใช้เคลื่อนย้ายวัสดุอุปกรณ์ ส่วนประกอบต่างๆ เครื่องมือหรือ
อุปกรณ์พิเศษ ตลอดจนการเคลื่อนที่ได้หลากหลาย ตามที่ตั้งล�ำดับ
การท�ำงาน เพื่อส�ำหรับใช้ในงานหลากหลายประเภท
ในสมัยก่อนหุน่ ยนต์เป็นเพียงจินตนาการของมนุษย์ ทีม่ คี วาม
ต้องการได้สิ่งใดสิ่งหนึ่งเข้ามาช่วยในการผ่อนแรงจากงานที่ท�ำ หรือ
ช่วยในการปฏิบัติงานที่ยากล�ำบากเกินขอบเขตความสามารถ และ
จากจินตนาการได้กลายเป็นแรงบันดาลใจให้มนุษย์ คิดประดิษฐ์
สร้างสรรค์หนุ่ ยนต์ขนึ้ มา จนกลายเป็นหุน่ ยนต์หรือ Robot ในปัจจุบนั

หุ่นยนต์ท�ำงานจากโปรแกรมการตัดสินใจ และสามารถปรับ
เปลีย่ นโปรแกรมการท�ำงาน ให้ทำ� งานได้หลากหลายหน้าที่ เพือ่ ตอบ
สนองต่อข้อมูล หรือสัญญาณที่ได้จากสิ่งแวดล้อม สามารถใช้งาน
หรือท�ำงานได้แทนมนุษย์ ซึ่งอาจท�ำงานได้ด้วยตนเอง หรือท�ำงาน
ตามล�ำดับการท�ำงานที่ได้มีการตั้งไว้ล่วงหน้า เช่น หุ่นยนต์
คล้ายมนุษย์ หุ่นยนต์อุตสาหกรรม หุ่นยนต์รักษาความ
ปลอดภัย หุ่นยนต์ทางการแพทย์ เป็นต้น
ส่วนวิทยาการหุ่นยนต์ (Robotics) เป็นศาสตร์ที่ผสมผสาน
ความรูจ้ ากทัง้ ด้านไฟฟ้า เครือ่ งกล คอมพิวเตอร์ ตลอดจนสารสนเทศ
มาพัฒนาหุน่ ยนต์เพือ่ การประยุกต์ใช้งานในงานต่างๆ เมือ่ เทคโนโลยี
ทางด้านหุ่นยนต์เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจ�ำวันของคนเรามากขึ้น
หุ่นยนต์จึงต้องเข้ามามีบทบาทมากขึ้น ในปัจจุบันประเทศไทยมีการ
ตื่นตัวทางด้านหุ่นยนต์อย่างมากให้กับเยาวชน ได้บรรจุความรู้ทาง
ด้ า นหุ ่ น ยนต์ ไ ว้ ใ นหลั ก สู ต รการเรี ย นการสอน ซึ่ ง นั ก เรี ย น นิ สิ ต
นักศึกษาได้มกี ารเรียนรูร้ ปู แบบต่างๆ ของหุน่ ยนต์และเห็นพัฒนาการ
ของการท�ำงานของหุน่ ยนต์ และได้ทำ� การประดิษฐ์หนุ่ ยนต์ขนึ้ มา ทัง้
ทีเ่ ป็นการเรียนในหลักสูตรหรือประดิษฐ์ เพือ่ น�ำมาประกวดแข่งขันกัน
โดยมีหลายหน่วยงานได้น�ำหุ่นยนต์ มาเป็นโจทย์ในการให้เยาวชน
ไทยได้ประดิษฐ์ คิดค้น หุ่นยนต์ในรูปแบบต่างๆ ผ่านการแข่งขัน
หุ่นยนต์ประเภทต่างๆ โดยเฉพาะการจัดการแข่งขันหุ่นยนต์ภายใน
ประเทศ ตั้งแต่ระดับประถมศึกษา จนถึงระดับอุดมศึกษา โดยได้รับ
การสนับสนุนทัง้ จากภาครัฐและภาคเอกชน จนได้ตวั แทนเยาวชนไป
แข่งขันในเวทีโลก และสามารถคว้าต�ำแหน่งแชมป์โลกหลายสมัยจาก
การแข่งขันหุ่นยนต์เตะฟุตบอล และหุ่นยนต์กู้ภัย
สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญีป่ นุ่ ) หรือ ส.ส.ท. เล็งเห็น
ความส�ำคัญในการส่งเสริมและพัฒนาในเรือ่ งเทคโนโลยีของหุน่ ยนต์
ให้แก่เยาวชนไทย ทั้งในระดับอุดมศึกษาและมัธยมศึกษา ผ่านการ
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แข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. โดยแบ่งการแข่งขันออกเป็น 4 ประเภทการ
แข่งขัน คือ การแข่งขันหุน่ ยนต์ ส.ส.ท. ชิงแชมป์ประเทศไทย (ระดับ
อุดมศึกษา) การแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. ยุวชน (ระดับมัธยมศึกษา)
และการแข่งขัน TPA PLC Competition (ระดับอุดมศึกษา) และการ
แข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. ประจ�ำปี 2557 ความสนุกตื่นเต้น ก�ำลังจะ
กลับมาอีกครั้ง ในวันที่ 17-18 พฤษภาคม 2557 ณ เอ็ม ซี ซี ฮอลล์
ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ บางกะปิ ตลอดระยะเวลาที่จัดการ
แข่งขัน โดยในปี 2557 นี้เป็นปีที่ 21 ของการแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท.
ระดับอุดมศึกษา ปีที่ 14 ในระดับยุวชน และปีที่ 9 ในประเภทการ
แข่งขัน TPA PLC Competition ส.ส.ท. ได้สร้างสีสัน และเกมการ
แข่งขันหุ่นยนต์ที่ท้าทายความสามารถของเหล่านิสิต นักศึกษา
นักเรียน มาอย่างต่อเนื่อง ด้วยวัตถุประสงค์ที่ต้องการให้เยาวชนรู้จัก
การท� ำ งานเป็ น ที ม และน� ำ ความรู ้ ที่ ไ ด้ ร�่ ำ เรี ย นมา มาใช้ ใ ห้ เ กิ ด
ประโยชน์และการที่เยาวชนได้ร่วมกันคิด ร่วมกันประดิษฐ์ ร่วมกัน
แก้ปัญหาเฉพาะหน้า ที่มากไปกว่านั้น คือ การแสดงออกซึ่งความมี
น�้ำใจเป็นนักกีฬาด้วยการจับมือแสดงความยินดีกับผู้ชนะนั้น สร้าง
ความน่าชื่นชมและถือว่าบรรลุวัตถุประสงค์ส�ำหรับเกม การแข่งขัน
หุ่นยนต์ ส.ส.ท. ชิงแชมป์ประเทศไทย ในปีนี้ เกมการแข่งขัน คือ
“A SALUTE TO PARENTHOOD” หุ่นยนต์อุ่นไอรัก
“ความเป็นพ่อแม่ถือได้ว่าเป็นคุณูปการอันยิ่งใหญ่ต่อมวล
มนุษย์ชาติ พ่อแม่เป็นผูท้ สี่ ง่ เสริม และสนับสนุนพัฒนาการของลูกทัง้
ทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปญ
ั ญาตัง้ แต่ยงั เป็นทารกจน
เติบโตเป็นผู้ใหญ่ พ่อแม่นั้นมอบประสบการณ์อันหลากหลาย ที่เป็น
ทั้งความรัก ความปลอดภัย ปลอบโยน ให้ก�ำลังใจ และโอกาสเพื่อ
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ช่วยให้ลูกได้เติบโต บรรลุถึงศักยภาพของตนเองอย่างสมบูรณ์ Robocon India นั้นยกย่องคุณูปการที่ยิ่งใหญ่ของความเป็นพ่อแม่ จึง
เป็นที่มาของการแข่งขัน Robocon 2014 ว่า “A SALUTE TO PARENTHOOD” หุ่นยนต์อุ่นไอรัก”
รูปแบบและกติกาการแข่งขัน ผู้เข้าแข่งขันทั้งสองทีมจะเล่น
กิจกรรมของเกมที่หลากหลายในสนามด้วยหุ่นยนต์แม่ (Parent Robot) และหุน่ ยนต์ลกู (Child Robot) โดยทีห่ นุ่ ยนต์แม่ (Parent robot)
จะต้องอุ้มหุ่นยนต์ลูก (Child robot) ไปที่โซนการเล่นและหุ่นยนต์ลูก
(Child robot) จะเล่นภารกิจต่างๆ โดยในแต่ละทีมจะเล่น 3 ภารกิจ
คือ กระดานหก (Seesaw) เดินบนเสา (Pole walk) และชิงช้า (Swing)
เมื่อหุ่นยนต์ลูก (Child robot) ปฏิบัติทั้ง 3 ภารกิจส�ำเร็จจะสามารถ
ไปปฏิบัติภารกิจที่ 4 ที่ตรงกลางสนาม ทีมที่สามารถปฏิบัติภารกิจที่
4 ส�ำเร็จเป็นทีมแรก ถือว่าเป็นผูท้ สี่ ามารถท�ำ “SHABAASH” ได้ และ
จะเป็นผู้ชนะในเกมส์ หากไม่มีทีมใดสามารถท�ำ“SHABAASH” ได้
ผู้ชนะจะพิจารณาตามกติกาที่ระบุไว้
การแข่งขันประเภทนีแ้ ชมป์จาก ส.ส.ท. และรองแชมป์ พร้อม
ทั้งทีมที่ผ่านเข้ารอบสุดท้าย จ�ำนวนทั้งสิ้น 16 ทีม จะได้เป็นตัวแทน
จากภาคอุดมศึกษาเข้าแข่งขันกับตัวแทนจากอาชีวศึกษา 16 ทีม ใน
การแข่งขัน ABU Robot Contest Thailand 2014 และผู้ที่ชนะเลิศ
การแข่งขัน ABU Robot Contest Thailand 2014 จะได้เป็น
ตัวแทนประเทศไทยไปแข่งขัน ABU Robocon 2014 ณ
ประเทศอินเดีย
การแข่งขันหุน่ ยนต์ ส.ส.ท. ยุวชน การแข่งขันในปีนเี้ ป็นการ
แข่งขันทีท่ า้ ทายความสามารถของเยาวชนระดับมัธยมศึกษา โดยแบ่ง
การแข่งขันออกเป็น 3 ประเภทคือ
1. การแข่งขันหุ่นยนต์กู้ภัย (Robo Rescue) การแข่งขัน
หุน่ ยนต์ประเภทนี้ ทาง ส.ส.ท. ผูจ้ ดั การแข่งขัน ได้ดำ� เนินการจัดอบรม
และทดสอบ เพือ่ ให้นอ้ งๆ ได้รจู้ กั วิธกี ารโปรแกรมหุน่ ยนต์ให้สามารถ
เคลื่อนที่และปฏิบัติภาระกิจตามที่โจทย์ก�ำหนด และทีมที่ผ่านการ
ทดสอบจะได้เข้าไปสูร่ อบชิงชนะเลิศ ในวันที่ 17-18 พฤษภาคม 2557
2. การแข่งขันพาเหรดหุ่นยนต์ (Robo Parade) เป็นการ
แข่งขันสร้างหุ่นยนต์อัตโนมัติที่มีการใช้ความคิดสร้างสรรค์และรวม
องค์ความรู้ด้านศิลปะโดยหุ่นยนต์ต้องเคลื่อนที่ตามเส้นร่วมกันเป็น
ขบวนอย่างอัตโนมัติ โดยไม่ชน หรือสัมผัสกัน ไม่มีข้อจ�ำกัดด้าน
แนวคิด หรือรูปร่างลักษณะของหุน่ ยนต์ หุน่ ยนต์ทสี่ ร้างขึน้ ต้องมีความ
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โดดเด่น เป็นเอกลักษณ์ เคลือ่ นทีไ่ ด้อย่างมีประสิทธิภาพโดยไม่จำ� กัด
รูปแบบ
3. การแข่ ง ขั น Robo Dance เป  น การแข  ง ขั น สร้ า ง
หุนยนตอัตโนมัติที่มีการใชความคิดสร้างสรรครวมองคความรูดาน
ศิลปะ และดนตรี โดยหุนยนตตองแสดงทาทางเตนรําอยางอัตโนมัติใหเขากับจังหวะของเสียงดนตรี โดยอนุญาตใหมีการแสดงของ
มนุษยรวมด้วยได ไมมีขอจํากัดด้านแนวคิดหรือรูปรางลักษณะของ
หุ่นยนต์ โดยหุ่นยนต์ที่สร้างขึ้นตองมีความโดดเดน เปนเอกลักษณ
เคลื่อนที่ไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยไมจ�ำกัดรูปแบบ
ทั้งนี้ เพื่อให้นักเรียนผู้เข้าแข่งขันได้ใช้ความรู้ ความสามารถ
ตลอดจนการท�ำงานร่วมกันเป็นหมูค่ ณะในการระดมความคิดเพือ่ สร้างสรรค์หุ่นยนต์ที่เป็นสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีให้เข้า
กับส่วนประกอบทางศิลปะทัง้ ในการตัดเย็บเสือ้ ผ้า เครือ่ งแต่งกาย และ
เครื่องประดับ โดยการแข่งขันประเภทที่ 2 และ 3 นี้ ทีมผู้แข่งขันจะ
ถูกคัดเลือกจากโครงงาน และจะต้องสร้างหุ่นยนต์เพื่อน�ำมาแสดง
และลงแข่งขันตามกติกาที่ก�ำหนดในรอบชิงชนะเลิศ วันที่ 17-18
พฤษภาคม 2557
นอกจากนีย้ งั มีการแข่งขันประดิษฐ์หนุ่ ยนต์โดยใช้โปรแกรม
PLC ในการควบคุม หรือการแข่งขัน TPA PLC Competition การ
แข่งขันประเภทนีเ้ ปิดโอกาสให้นสิ ติ นักศึกษาทีม่ คี วามรูด้ า้ น PLC มา
ประยุกต์ใช้ควบคุมกลไก เพือ่ น�ำไปสูก่ ารประดิษฐ์หนุ่ ยนต์ให้สามารถ
เลียนแบบการเคลื่อนไหวของมนุษย์ โดยเกมการแข่งขันในปีนี้ถูก
ก�ำหนดในรูปแบบของการแข่งขันสนุกเกอร์ ภายใต้ชอื่ เกมการแข่งขัน
“TPA Robo Snooker competition 2014” หรือการแข่งขันหุ่นยนต์

สนุกเกอร์
การแข่งขัน เปนเกมสนุกเกอรที่เลนโดยหุนยนต 2 ทีม ผลัด
กันเปนผูแทงลูก โดยต้องแทงไปกระทบลูกเปา เพื่อให้ลูกเป้าลงหลุม
ในการเลนจะใชลูกเปา 1 ลูก และใหผูเขาแขงขันแตละทีมตั้งลูกแทง
ใหมทุกครั้งที่แทงลูก มาถึงตรงนี้ เกมนี้ชัยชนะอยู่ทักษะและความ
แม่นย�ำของหุ่นยนต์
จากการแข่งขันหุน่ ยนต์ ส.ส.ท. ทุกประเภท นักเรียน และนิสติ
นักศึกษา ทุกคนทีเ่ ข้าร่วมการแข่งขันต่างรูส้ กึ ว่าเป็นโอกาสทีด่ ใี นการ
เรียนรู้นอกห้องเรียนที่หาได้ยากและได้เปิดโอกาสให้กับตนเองใน
หลายๆ ด้าน เช่น ความคิด ความสามารถ ประสบการณ์ ซึง่ จะสามารถ
น�ำไปปรับใช้ในชีวติ ของตนเอง และถ่ายทอดให้กบั ผูอ้ นื่ ได้ น่าประทับ
ใจกับความคิดเล็กๆ ที่เริ่มเจริญงอกงาม อันน�ำไปสู่การขยายความคิดของการแสวงหาความรู้ที่มีอยู่มากมายต่อไปในอนาคต แต่เหนือ
สิ่งอื่นใดการแข่งขันในทุกๆ ครั้งที่ผ่านมา เราได้เห็นและชื่นชมความ
สามารถของนักเรียน นิสิต นักศึกษา ที่ร่วมแรง ร่วมใจ ผสาน
กันเป็นหนึ่งเดียว พร้อมทั้งได้รับมิตรภาพที่ดีจากทีมผู้เข้าแข่งขัน
ด้วยกัน
การแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. ประจ�ำปี 2557 จะสร้างความ
ตื่นเต้นเร้าใจและความสนุกสนานของเยาวชนนักคิด นักประดิษฐ์
ต่างซุ่มซ้อม และเตรียมการให้กับผลงานทางด้านเทคโนโลยีเพื่อ
ช่วงชิงความเป็นหนึ่งเดียวบนเวทีระดับประเทศ มาร่วมลุ้น และ
ร่วมเชียร์พวกเขากันได้ ในวันที่ 17-18 พฤษภาคม 2557 ณ เอ็ม
ซี ซี ฮอล์ เดอะมอลล์ บางกะปิ TPA
news
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