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ทุกวันนี้วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในประเทศไทยเจริญเติบโตและกาวหนาอยางรวดเร็วควบคูไปกับ 

การเปลี่ยนแปลง และสิ่งประดิษฐอยางหนึ่งที่มาพรอมกับเทคโนโลยีซึ่งกำลังเปนที่นิยม นั่นคือ หุนยนต คงเปนคำที่

คุนหูคนไทยเปนอยางดีและไดมีการนำวิวัฒนาการความกาวหนาของเจาหุนยนตนี้เขามาในประเทศไทยในหลาย  

อุตสาหกรรม หลายสาขา ที่แตกตางกันออกไป    

หุนยนต (Robot) คือ เครื่องจักรกลชนิดหนึ่ง มีลักษณะโครงสรางและรูปรางแตกตางกัน หุนยนต

ในแตละประเภทจะมีหนาที่การทำงานในดานตาง ๆ ตามการควบคุมโดยตรงของมนุษย การควบคุมระบบ

ตาง ๆ ในการสั่งงานระหวางหุนยนตและมนุษย สามารถทำไดโดยทางออมและอัตโนมัติ โดยทั่วไปหุนยนตถูก

สรางขึ้นเพื่อสำหรับงานที่มีความยากลำบากเชน งานสำรวจในพื้นที่บริเวณแคบหรืองานสำรวจดวงจันทร

ดาวเคราะหที่ไมมีสิ่งมีชีวิต ปจจุบันเทคโนโลยีของหุนยนตเจริญกาวหนาอยางรวดเร็ว เริ่มเขามามีบทบาทกับ

ชีวิตของมนุษยในดานตาง ๆ เชน ดานอุตสาหกรรมการผลิต แตกตางจากเมื่อกอนที่หุนยนตมักถูกนำไปใช 

ในงานอุตสาหกรรมเปนสวนใหญ ปจจุบันมีการนำหุนยนตมาใชงานมากขึ้น เชน หุนยนตที่ใชในทางการแพทย 
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iRAP เปนคำยอมาจาก Invigorating Robot Activity Project 

โครงการสงเสริมกิจกรรมหุนยนต เปนชุมนุมที่มีการถายทอดประสบการณ

จากรุนสูรุนมีประวัติมายาวนานของมหาวิทยาลัย ซึ่งนอง ๆ ผูเขาแขงขัน

บอกวา แตละทีมจะใชชื่อ iRAP นำหนาและจะมีชื่อตอทาย  

iRAP Ruddster เปนหนึ่งในทีมของโครงการ iRAP Robot 

(ชุมนุมสงเสริมกิจกรรมหุนยนต คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีพระจอมเกลา พระนครเหนือ) โดยสมาชิกทีมประกอบดวย 

นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมสาขาตางๆ ซึ่งมีสมาชิกในทีมทั้งหมด 10 คน

ดวยกัน โดยมีนายสดใส ลำธาร เปนหัวหนาทีม 

นายสดใส เลาใหฟงวา ไดรับขาวการแขงขันหุนยนตของ 

ส.ส.ท. มาอยางตอเนื่องและติดตามดูการแขงขันตั้งแตเรียนอยูในระดับ 

ปวช. ซึ่งอยากที่จะเขามารวมแขงขัน แตดวยขอจำกัดของการรับสมัครที่

รับในระดับอุดมศึกษาจึงทำใหเขาตองรอและเตรียมตัว เมื่อไดเขามาเรียน

ในระดับอุดมศึกษาที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา พระนครเหนือ  

จึงไดเริ่มมีโอกาสที่จะเขาแขงขันและไดรวมตัวกับเพื่อน ๆ ที่มีความสนใจ

และใจรักในการประดิษฐหุนยนต เรียนรูวิธีการจากรุนพี่ ๆ ที่เคยเขาแขงขัน 

ซึ่งเมื่อเขามาอยูในกลุมหุนยนตกับเพื่อน ๆ รุนพี่ไดใหดูหุนยนตตัวเกาที่เคย

ทำไวใชในการแขงขัน เพื่อที่จะเรียนรูวิธีการทำหุนยนต ทั้งในสวนของการ

วางมอเตอรอยางไร อะไหล อุปกรณประกอบตาง ๆ รวมถึงทำอยางไรให

หุนยนตออกมาดูดี ครั้งแรกที่เขากลุมและไดเรียนรูจากรุนพี่ถึงวิธีการทำ

หุนยนต มีความยากมาก เพราะเรายังไมรูรานที่หาซื้ออุปกรณ ตอง 

หุนยนตสำหรับงานสำรวจ หุนยนตที่ใชงานในอวกาศ หรือแมแตหุนยนตที่ถูกสรางขึ้นเพื่อเปน

เครื่องเลนของมนุษย จนกระทั่งในปจจุบันนี้ไดมีการพัฒนาใหหุนยนตนั้นมีลักษณะที่คลายมนุษย 

เพื่อใหอาศัยอยูรวมกันกับมนุษยใหไดในชีวิตประจำวัน 

หุนยนตถูกแบงออกเปน 2 ประเภทตามลักษณะการใชงาน คือ 1. หุนยนตชนิดที่ติด

ตั้งอยูกับที่ (Fixed robot) เปนหุนยนตที่ไมสามารถเคลื่อนที่ไปไหนไดดวยตัวเอง มีลักษณะเปน

แขนกล สามารถขยับและเคลื่อนไหวไดเฉพาะแตละขอตอ ภายในตัวเองเทานั้น มักนำไปใชใน

โรงงานอุตสาหกรรม เชนโรงงานประกอบรถยนต 2. หุนยนตชนิดที่เคลื่อนที่ได (Mobile 

robot) หุนยนตประเภทนี้จะแตกตางจากหุนยนตที่ติดตั้งอยูกับที่ เพราะสามารถเคลื่อนที่ไปไหน

มาไหนไดดวยตัวเอง โดยการใชลอหรือการใชขา ซึ่งหุนยนตประเภทนี้ปจจุบันยังเปนงานวิจัย

ที่ทำการศึกษาอยูภายในหองทดลอง เพื่อพัฒนาออกมาใชงานในรูปแบบตาง ๆ เชนหุนยนต

สำรวจดาวอังคารขององคการนาซา 

ปจจุบันมีการพัฒนาหุนยนตใหมีลักษณะเปนสัตวเลี้ยงอยางสุนัข เพื่อใหมาเปนเพื่อน

เลนกับมนุษย เชน หุนยนต IBO ของบริษัทโซนี่หรือแมกระทั่งมีการพัฒนาหุนยนตใหสามารถ

เคลื่อนที่แบบสองขาไดอยางมนุษย เพื่ออนาคตจะสามารถนำไปใชในงานที่มีความเสี่ยงตอ

อันตรายแทนมนุษย ในประเทศไทย สถานศึกษาในระดับอุดมศึกษา

หลายแหงหรือองคกรของภาครัฐและเอกชน ไดเล็งเห็นถึงประโยนชของเทคโนโลยีหุนยนต และ

รวมเปนแรงผลักดันใหเยาวชนในชาติ พัฒนาองคความรู เพื่อใหกาวทันเทคโนโลยีของประเทศ

ที่พัฒนาแลว โดยการจัดใหมีการแขงขันหุนยนตขึ้นในประเทศไทยหลายรายการ เพื่อใหนัก

ศึกษาไดสามารถนำความรูที่เรียนมาประยุกตใชงานได เปนการเสริมสรางและพัฒนาทักษะ 

เพื่อนำความรูไปพัฒนาประเทศในอนาคต และการแขงขันหุนยนต ส.ส.ท. ชิงแชมปประเทศไทย 

ก็เปนอีกการแขงขันท่ีไดสรางนักพัฒนาใหเกิดขึ้นกับประเทศไทย และวันนี้เราไดมีโอกาสรวม

พูดคุยกับทีมนักศึกษาที่ไดรับรางวัลชนะเลิศการแขงขันหุนยนต ส.ส.ท. ชิงแชมป

ประเทศไทย ประจำป 2551 ระดับอุดมศึกษา และรองชนะเลิศอันดับ 1 การแขงขัน 

ABU Robot Contest Thailand Championship 2008 และไดเปนหนึ่งในทีมที่ไดเขา

รวมการแขงขัน ABU Robot Contest 2008 ณ ประเทศอินเดีย กบัทมีหุนยนต iRAP 

Ruddster มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา พระนครเหนอื 
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ซื้ออะไร ตองทำอะไรบาง บางครั้งทำหุนออกมาแลวตองแกหลายรอบ 

เพราะขนาดใหญเกินไป หนักเกินไป กวาจะไดออกมาเปนหุนอยางที่แขงอยู

ทุกวันน้ีแตมันก็ทำใหเรามีความคิดสรางสรรค มีความคิดที่จะประดิษฐ 

ออกมา 

นายสดใสและเพื่อน ๆ เขารวมการแขงขันหุนยนตกับ ส.ส.ท. มา

เปนเวลา 4 ป พวกเขาแบงเวลาเรียนและเวลาทำหุนยนตไดอยาลงตัว ถึง

แมวาบางครั้งพวกเขาจะขาดเรียนกันบางแตก็ไมเคยทำใหการเรียนเสีย 

เพราะพวกเขาจะใชเวลาวางในชวงพักกลางวันหรือหลังเลิกเรียนมาระดม

สมองกันในการทำ Conceptual Design มาชวยกันคิด ชวยกันออกแบบ

หุนยนตใหถูกตาตองใจและผานเกณฑการตัดสินของคณะกรรมการในการ

เขารวมการแขงขัน ซึ่ง iRAP Ruddster ก็สามารถทำไดดีทีเดียวที่ผาน

การคัดเลือกของคณะกรรมการ พรอมกับเพื่อนทีม iRAP อีกหลายทีมที่

ไดเขารวมการแขงขันประจำป 2551 

“เราเปนแคกลุมนักศึกษาเล็ก ๆ ที่สนใจในเรื่องนี้เขามารวมกลุม

ทำหุนยนต ซึ่งการแบงเวลาในการทำหุนยนตของเรา ก็มีสโลแกนประจำ

กลุมคือ อยาใหการเรียนมาทำใหหุนยนตเราเสีย ก็จะมีชวงเปดเทอมชวง 

2 สัปดาหแรกอาจจะไมคอยไดขึ้นเรียน พอหลังจากแขงเสร็จเราก็จะขึ้น

เรียนกันตามปกติ แตก็ไมไดทำใหการเรียนเราเสีย เราตองเลือกระหวาง

หนาที่กับสิ่งที่เราชอบ ซึ่งผมใชวิธีการแบบเฉลี่ยใหเทากันจะไดไมเสียทั้ง 2 

อยาง”  

การคัดเลือกเพื่อนรวมทีมนั้นนอง ๆ บอกวา ที่มหาวิทยาลัยจะมี

การแขงขันเกี่ยวกับหุนยนตกันภายในมหาวิทยาลัย จากตรงนั้นเองเราก็จะ

มีสมาชิกที่รักและสนใจในการทำหุนยนตเพิ่มขึ้นและมารวมตัวกันเปนทีม

เพื่อมารวมกับทำสิ่งที่เรารักและสนใจ ผมคิดวามันทำใหเรารูจักวิธีการ 

ที่จะอยูรวมกัน วิธีการทำงานเปนทีม การแกไขปญหา ใชเวลาวางใหเปน

ประโยชน 

สำหรับเทคนิควิธีการทำหุนเขาแขงขันเพื่อใหชนะนั้น นอง ๆ เขาบอกวา ขึ้นอยูกับ

ประสบการณ ในการเรียนและการลงภาคสนามดวยการทดลองทำจริง ซึ่งตองมีการลองผิด

ลองถูกหลายครั้ง กวาจะไดหุนยนตที่สมบูรณแบบออกมา รวมถึงอยูที่วิธีการบริหารจัดการดวย 

การไดเขารวมแขงขันหุนยนต ไมไดทำใหการเรียนของพวกเขาเสีย แตเขากลับได 

สิ่งดีเพิ่มขึ้นใหกับตัวเอง ไมวาจะเปนการอยูรวมกัน การทำงานรวมกัน การสรางสรรค รวม

ถึงประสบการณใหมที่เขาอาจจะหาไมไดจากในตำราเรียน ทั้งเทคนิคการแกปญหาเฉพาะหนาที่

พวกเขาตองเรียนรูในระหวางการแขงขัน วิธีการบริหารจัดการเวลา รวมถึงการรูแพ รูชนะ 

การใหอภัยและไดแลกเปลี่ยนยความรูกับเพื่อนใหมในทีมอื่นจากมหาวิทยาลัยอื่นที่ไดเขารวมการ

แขงขัน ซึ่งสรางความภาคภูมิใจใหกับพวกเขาเปนอยางมากที่ไดทำในสิ่งที่ตนเองรักและได

สรางชื่อเสียงใหกับมหาวิทยาลัยอีกดวย  

โอกาสนี้เรามีโอกาสไดพูดคุยกับอาจารยศุภชัย ตระกูลทรัพยทวี อาจารยที่

ปรึกษาของทีม ซึ่งอาจารยไดอธิบายใหเราฟงอยางชัดเจนวา ปจจุบันทางมหาวิทยาลัยได

ใหการสนับสนุนในเรื่องของการทำหุนยนตเปนอยางมาก ซึ่งเมื่อนักศึกษาไดนำเสนอโครงการ

หุนยนตเพื่อที่จะเขาแขงขันผาน ทางมหาวิทยาลัยไดใหเงินสนับสนุนกับทุกทีมทุกรายการ 

แขงขัน เพื่อใหนักศึกษานำไปเปนทุนในการสรางหุนยนตเขาแขงขัน 

บทบาทหนาที่ของอาจารยที่ปรึกษาทีม ในสวนตัวผมเองอาจไมไดเขาไปชวยทำ 

หุนยนตใหกับนักศึกษา แตจะชวยในการใหคำแนะนำในเรื่องตาง ๆ ไมวาจะเปนในเรื่องของกลไก 

การจัดการ ยุทธศาสตรการวางแผนการแขงขัน งบประมาณ อุปกรณตาง ๆ ซึ่งเมื่อนักศึกษา

มีปญหาจะเขามาขอคำปรึกษาและนำสิ่งที่ผมแนะนำกลับไปปรับปรุง พัฒนาใหดีขึ้น ผมเชื่อวา

นักศึกษาที่เขารวมการแขงขันหุนยนตไดรับประสบการณและสามารถสรางโอกาสใหกับตัวเอง

ไดในอนาคตขางหนา  

จากทั้งหมดที่เราไดพูดคุยกับกลุมนักศึกษาทำใหเราทราบวา การรวมกลุมทำกิจกรรม

ไมวาจะเปนประเภทใดก็แลวแตสามารถสรางประสบการณใหกับนักศึกษาไดเปนอยางดี หาก 

มีการแบงเวลาไดอยางถูกตอง ซึ่งนักศึกษากลุมนี้ไดพิสูจนใหเราเห็นแลววา เขาสามารถ

ประสบความสำเร็จในสิ่งที่เขารักไปพรอม ๆ กับหนาที่ที่เขาตองรับผิดชอบนั่นคือ การศึกษา  
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