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ตอนที่ 1
การพัฒนาหุ่นยนต์ขนาดเล็ก
ในอดีตหากพูดถึงการสร้างหุ่นยนต์แล้วมักจะอยู่ในวงการแคบ ๆ สำหรับผู้ที่เรียนในมหาวิทยาลัย
ในสาขาวิศวกรรมศาสตร์ และสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องเท่านั้น เนื่องจากอุปกรณ์ทดลองมีราคาสูง และสามารถ
เข้าใจอุปกรณ์ต่าง ๆ ได้ยาก ผู้ที่ต้องการสร้างหุ่นยนต์จะต้องเข้าใจรายละเอียดการทำงานทุกขั้นตอน เข้าใจ
การออกแบบสร้ า งแต่ ล ะส่ ว นอย่ า งละเอี ย ด รู้ จั ก การต่ อ วงจรไฟฟ้ า และการเขี ย นโปรแกรมควบคุ ม 

แต่ ปั จ จุ บั น การศึ ก ษาด้ า นหุ่ น ยนต์ ส ำหรั บ ผู้ เริ่ ม ต้ น นั้ น ง่ า ยขึ้ น มาก เนื่ อ งจากมี อุ ป กรณ์ แ ละชุ ด ทดลอง
ที่ผลิตออกมาโดยเฉพาะ เพียงแต่ผู้สร้างมีทักษะในการประกอบก็สามารถสร้างหุ่นยนต์ขนาดเล็กขึ้นมาได้
หรือมองหุ่นยนต์ว่าเป็นของเล่นชิ้นหนึ่งนั่นเอง
หากมองหุ่นยนต์ขนาดเล็กเป็นของเล่นสำหรับเด็กแล้ว เด็กที่มาเล่นก็ถือได้ว่ามีความรักและ
ความชอบด้านหุ่นยนต์และกลไกต่าง ๆ อยู่แล้ว หากมีการกระตุ้นให้เด็กไทยมองหุ่นยนต์มากกว่าของเล่น
ก็จะทำให้ช่วยพัฒนาการศึกษาของไทยได้อีกทางหนึ่ง หรือเป็นการมองว่านำกิจกรรมหุ่นยนต์มาเป็น
เครื่องมือในการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ คอมพิวเตอร์ และสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องนั้นเอง
นอกจากนี้ถ้าหากให้นักเรียนนำสิ่งที่เห็นอยู่รอบข้างมาพัฒนาเป็นโครงงานอัตโนมัติ ก็จะเป็น
การผสมผสานกันระหว่างความรู้พื้นฐานและความรู้สมัยใหม่เข้าไปด้วย

ความสำคัญของหุ่นยนต์
เทคโนโลยีของหุ่นยนต์มีการพัฒนามายาวนานตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 15 ในยุคแรก ๆ คำเรียก
หุ่ น ยนต์ ใ นภาษาอั ง กฤษคื อ “Automation” และ “Android” ส่ ว นคำว่ า “Robot” ที่ แ พร่ ห ลาย
ในปัจจุบัน มาจากคำว่า “Robota” ในภาษาเช็ก แปลว่า “การทำงานเสมือนทาส” มีที่มาจากละครเวที
เรื่อง Rossum’s Universal Robots (R.U.R.) ในปี ค.ศ. 1921 ที่ประพันธ์โดย คาเรล คาเปก (Karel
Capek) เป็นละครที่กล่าวถึงหุ่นยนต์คล้ายมนุษย์ที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นทาส ก่อนที่มันจะลุกขึ้นมาทำลาย
มนุษย์ ต่อมาในปี ค.ศ. 1942 คำว่า Robot ได้กลายเป็นจุดสนใจของคนทั่วโลก เมื่อไอแซก อาซิมอฟ 

นั ก เขี ย นนวนิ ย ายแนววิ ท ยาศาสตร์ ไ ด้ เขี ย นเรื่ อ งสั้ น เรื่ อ ง Runaround ซึ่ ง ได้ ป รากฏคำว่ า Robot 

ในนิยายเรื่องนี้ และต่อมาได้นำมารวบรวมไว้ในนิยายวิทยาศาสตร์ เรื่อง I-Robot ทำให้นักวิทยาศาสตร์
ได้ทำความรู้จักกับคำว่า Robot เป็นครั้งแรกจากนวนิยายเรื่องนี้ นอกจากนี้ยังได้สร้างภาพพจน์ใหม่
ให้กับหุ่นยนต์ จากเดิมที่มีภาพคุกคามมนุษย์ให้กลายมาเป็นมิตรกับมนุษย์และช่วยเหลือมนุษย์ โดยอาชิมอฟ
ได้บัญญัติกฎ 3 ข้อขึ้นมา ดังนี้
ด้านหุ่นยนต์บังคับมือ



1. หุ่นยนต์จะต้องไม่ทำร้ายมนุษย์ หรือนิ่งเฉยปล่อยให้มนุษย์ได้รับอันตราย
2. หุ่นยนต์ต้องปฏิบัติตามคำสั่งของมนุษย์ ยกเว้นในกรณีที่คำสั่งนั้นขัดแย้งกับกฎข้อที่ 1
3. หุ่นยนต์จะต้องป้องกันตัวเอง ตราบเท่าที่การป้องกันตนเองนั้นไม่ขัดแย้งกับกฎข้อที่ 1 หรือ 2
ต่อมาเมื่อปี ค.ศ. 1959 ได้มีการผลิต “ชิป” (Chip) หรือวงจรรวมขึ้นมาที่สามารถนำมาใช้
ประมวลผลต่าง ๆ ได้ และได้มีการนำชิปนี้มาเป็นหน่วยประมวลผลของหุ่นยนต์ด้วย ชิปนี้จึงเป็นเสมือน
“มั น สมอง” ของหุ่ น ยนต์ และได้ ท ำให้ เ ทคโนโลยี ด้ า นหุ่ น ยนต์ มี ก ารพั ฒ นาอย่ า งต่ อ เนื่ อ งจนมาเป็ น
“วิ ท ยาการหุ่ น ยนต์ ” (Robotics) ซึ่ ง หมายถึ ง ศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ หุ่ น ยนต์ ทั้ ง ส่ ว น
การออกแบบ การผลิต และการประยุกต์ใช้งาน โดยวิทยาการหุ่นยนต์ต้องใช้ความรู้ทั้งทางด้านอิเล็กทรอนิกส์ 

การออกแบบเครื่องจักรกล การออกแบบระบบควบคุม และการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์มาทำงาน
ร่วมกัน ในปัจจุบันได้มีการนำหุ่นยนต์มาใช้ในงานหลาย ๆ ด้าน ถ้าหากแบ่งตามความสามารถของหุ่นยนต์
สามารถแบ่งได้ดังนี้
1. หุ่นยนต์ในโรงงานอุตสาหกรรม
นักวิทยาศาสตร์ให้การยอมรับว่าหุ่นยนต์ตัวแรกที่ใช้งานได้จริงของโลกคือ “Unimate” ที่มี
ลักษณะเป็นแขนกล ถือเป็นหุ่นยนต์อุตสาหกรรมตัวแรกของโลกที่ติดตั้งใช้งานได้จริงในโรงงานผลิตรถยนต์
ของบริษัท General Motors ในปี ค.ศ. 1961 หลังจากหุ่นยนต์ตัวนี้เกิดขึ้น หุ่นยนต์ในโรงงานอุตสาหกรรม
ได้กลายเป็นปัจจัยสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจโลก โดยเฉพาะในญี่ปุ่น หุ่นยนต์ได้เข้ามามีส่วนในการ
พั ฒ นาอุ ต สาหกรรมยานยนต์ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ และเครื่ อ งใช้ ไ ฟฟ้ า จนทำให้ ญี่ ปุ่ น กลายเป็ น ประเทศ
มหาอำนาจทางเศรษฐกิจ
		 นอกจากนี้งานในอุตสาหกรรมบางประเภทที่ไม่สามารถใช้แรงงานคนทำได้ หรืองานที่อันตราย
และมีความเสี่ยง ได้มีการนำหุ่นยนต์มาใช้ทำงานแทน และยังทำงานได้เร็ว ประหยัดเวลา ทำให้ต้นทุน
การผลิตต่อชิ้นต่ำลงด้วย 
2. หุ่นยนต์ในงานวิทยาศาสตร์
งานด้านวิทยาศาสตร์สามารถนำหุ่นยนต์มาทำงานแทนมนุษย์ได้เช่นกัน เช่น การสำรวจ
ในอวกาศ การสำรวจท้องทะเลหรือมหาสมุทรที่มีความลึกมาก ๆ งานสำรวจในบริเวณที่มีอันตราย การนำ
หุ่นยนต์มาใช้นี้สามารถโปรแกรมให้หุ่นยนต์ทำงานเก็บข้อมูลในช่วงเวลาที่ต้องการได้ เนื่องจากหุ่นยนต์
สามารถทำงานซ้ำ ๆ และบ่อย ๆ ได้ดีกว่ามนุษย์
3. หุ่นยนต์ในทางการแพทย์
ในงานด้านการแพทย์ได้นำหุ่นยนต์แขนกลมาเป็นส่วนร่วมในการผ่าตัดคนไข้ เนื่องจาก
หุ่นยนต์นั้น สามารถในด้านที่มีความละเอียดสูงเกินกว่าที่มนุษย์จะทำได้ เช่น การนำเอาหุ่นยนต์มาใช้ในงาน
ด้ า นการผ่ า ตั ด สมอง หุ่ น ยนต์ แขนกลจึ ง กลายเป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของการผ่ า ตั ด ในด้ า นการแพทย์ รวมทั้ ง
ในโรงพยาบาลบางแห่งยังนำหุ่นยนต์มาใช้ในการจ่ายยาอีกด้วย
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4. หุ่นยนต์ในการทหารและความมั่นคง
ในด้านการทหารได้นำมาใช้มากมาย เช่น การเก็บกู้ระเบิดหรือวัตถุอันตราย การสร้าง
หุ่นยนต์สำรวจเพื่อลดความเสียงในการเกิดอันตรายต่อเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน การสร้างอากาศยานแบบ
ไร้คนขับ เป็นต้น 
เมื่อหน่วยประมวลผลกลางที่เป็นมันสมองของหุ่นยนต์ทำงานได้เร็วขึ้น และมีการพัฒนา
เทคโนโลยีด้านปัญญาประดิษฐ์ให้กับหุ่นยนต์ ทำให้หุ่นยนต์ในปัจจุบันทำงานได้ฉลาดขึ้น มีการพัฒนา
หุ่ น ยนต์ ใ ห้ เ อาชนะมนุ ษ ย์ ไ ด้ เช่ น การสร้ า งหุ่ น ยนต์ เ ล่ น หมากรุ ก แล้ ว เล่ น ชนะมนุ ษ ย์ ไ ด้ ในปั จ จุ บั น
ฐานการผลิตหุ่นยนต์แบ่งเป็นจุดใหญ่ ๆ ได้ 4 จุด คือ สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ และทวีปยุโรป 

โดยการพัฒนาเทคโนโลยีด้านหุ่นยนต์ได้พัฒนาไปตามแนวทางที่จำเป็นของประเทศนั้น ๆ เช่น สหรัฐอเมริกา
พัฒนาหุ่นยนต์ด้านการทหารและอวกาศ ญี่ปุ่นเน้นการพัฒนาด้านหุ่นยนต์อุตสาหกรรมและหุ่นยนต์ให้
บริการแทนมนุษย์ ประเทศเกาหลีใต้เน้นหุ่นยนต์ที่ทำงานคล้ายมนุษย์ที่เรียกว่า “แอนดรอยด์” (Android)
ซึ่งเป็นหุ่นยนต์ที่มีรูปร่างคล้ายมนุษย์มากจนแยกไม่ออก ลักษณะทางกายภาพมีผิวหนังและส่วนอื่น ๆ 

ที่คล้ายมนุษย์จริง ๆ จนเรียกได้ว่าเป็น “หุ่นคน” ส่วนประเทศในยุโรปเน้นพัฒนาหุ่นยนต์ด้านอุตสาหกรรม
และการแพทย์
ในประเทศไทยได้มีการนำหุ่นยนต์มาใช้เช่นกัน หุ่นยนต์ประเภทแรกที่เข้ามาในเมืองไทย
ได้แก่ หุ่นยนต์ในโรงงานอุตสาหกรรม เช่น โรงงานประกอบรถยนต์ของบริษัทโตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย 

จำกัด ที่นำหุ่นยนต์ลักษณะแขนกลมาติดตั้งที่โรงงานประกอบรถยนต์โตโยต้า จังหวัดสมุทรปราการ
สำหรับการพัฒนาด้านหุ่นยนต์นั้น ส่วนใหญ่เป็นการพัฒนาในระดับมหาวิทยาลัย แต่ก็มีการนำหุ่นยนต์
มาใช้เป็นสื่อการสอนและเป็นตัวขับเคลื่อนให้เกิดการเรียนรู้ในระดับต่าง ๆ มากมาย โดยการสร้างหุ่นยนต์
ให้ออกมาสำเร็จและดีนั้น ต้องมีพื้นฐานความรู้ในหลาย ๆ ด้านประกอบกัน

พื้นฐานความรู้ในการสร้างหุ่นยนต์
หากพิ จ ารณาการทำงานของหุ่ น ยนต์ แ ล้ ว จะพบว่ า หุ่ น ยนต์ นั้ น มั ก จะเคลื่ อ นย้ า ยหรื อ สลั บ
ตำแหน่งได้ตามการควบคุมหรือการเขียนโปรแกรมสั่งงานหุ่นยนต์ โดยการทำงานต่าง ๆ นั้นจะมีกลไกในการ
เลื่อนหรือหมุนไปในทิศทางต่าง ๆ อุปกรณ์พื้นฐานที่ใช้ในการเคลื่อนที่ ได้แก่ เฟือง (Gears) ลูกลอกและ
สายพาน (Pulleys) ลูกสูบ (Slide or Actuator) และมีมอเตอร์เป็นตัวหมุนกลไกต่าง ๆ โดยใช้ไฟฟ้าหรือ
แบตเตอรี่เป็นแหล่งจ่ายพลังงาน หุ่นยนต์สามารถรับรู้สิ่งต่าง ๆ จากภายนอกได้โดยใช้ตัวรับข้อมูล (Sensor) 

ซึ่ ง ตั ว รั บ ข้ อ มู ล แต่ ล ะประเภทจะทำงานได้ แ ตกต่ า งกั น การควบคุ ม หุ่ น ยนต์ นั้ น อาจควบคุ ม โดยมนุ ษ ย์
คอยกดปุ่มควบคุมต่าง ๆ หรือทำงานโดยอัตโนมัติตามโปรแกรมที่เขียนให้กับหุ่นยนต์ตัวนั้น 
ดั ง นั้ น การสร้ า งหุ่ น ยนต์ ขึ้ น มาหนึ่ ง ตั ว จะต้ อ งใช้ ค วามรู้ ท างด้ า นกลไกหรื อ โครงร่ า งหุ่ น ยนต์
(Mechanical Assembly) สำหรับสร้างตัวหุ่นยนต์ขึ้นมา ใช้ความรู้ด้านการประกอบวงจรไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ 

(Electrical & Electronics Wiring) มาสร้างวงจรควบคุมต่าง ๆ และใช้ความรู้ด้านการเขียนควบคุม
การทำงานของหุ่นยนต์ (Software Programming) 
ด้านหุ่นยนต์บังคับมือ



การสร้างหุ่นยนต์โดยไม่มีความรู้ตามที่ได้กล่าวมาแล้วมากนั้นก็สร้างได้เช่นกัน เช่น ประกอบหุ่นยนต์
ตามชุดประกอบที่มีให้แล้วกดปุ่ม หุ่นยนต์ก็ทำงานได้ตามต้องการ แต่การสร้างลักษณะนี้อาจใช้งานหุ่นยนต์
ได้ไม่มีประสิทธิภาพมากนัก หากต้องการออกแบบหุ่นยนต์ขึ้นมาใหม่ตามลักษณะงานที่ต้องการ ผู้สร้าง
ควรมีความรู้พื้นฐานในด้านที่กล่าวมาด้วย
สำหรับชุดทดลองขนาดเล็กที่มีให้เห็นอยู่ในปัจจุบันนั้นออกมาแบบเพื่อให้สร้างหุ่นยนต์ได้ง่าย
และยังออกแบบมาเพื่อการเรียนรู้ได้อีกด้วย โดยให้ผู้เรียนหรือผู้เล่นย้อนกลับไปศึกษาทฤษฎีต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับส่วนต่าง ๆ ของหุ่นยนต์ตัวนั้น เช่น มอเตอร์ทำงานได้อย่างไร ชุดเฟืองสามารถทดแรงได้กี่เท่า กระแสไฟฟ้า
มีผลต่อหุ่นยนต์อย่างไร เราสามารถคำนวณหาปริมาณไฟฟ้าที่ไหลผ่านมอเตอร์ได้อย่างไร ซึ่งเป็นการมอง
หุ่นยนต์ให้เป็นของเล่นทางวิทยาศาสตร์วิธีหนึ่ง
ในการสร้างหุ่นยนต์สำหรับการเรียนรู้เบื้องต้นนั้น เราสามารถแบ่งระดับตามการควบคุมหุ่นยนต์
ได้ 2 แบบ ดังนี้
ระบบบังคับมือ (Manual System)
เป็นการควบคุมหุ่นยนต์โดยใช้มนุษย์เป็นผู้สั่งการ บังคับ หรือควบคุมให้หุ่นยนต์ทำหรือเคลื่อนไหว
ตามที่ต้องการผ่านเครื่องมือควบคุมที่สร้างขึ้น อาจนำสวิตช์ หรือจอยสติ๊ก (Joystick) มาสร้างเป็น
ตัวควบคุมก็ได้ การพัฒนาหุ่นยนต์ลักษณะนี้เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นการเรียนรู้หุ่นยนต์
ระบบอัตโนมัติ (Automation System)
เป็นการนำวงจรอิเล็กทรอนิกส์ วงจรลอจิก หรือการเขียนโปรแกรมให้กับไมโครคอนโทรลเลอร์
มาทำหน้าที่ควบคุมการทำงานของหุ่นยนต์ การพัฒนาหุ่นยนต์ลักษณะนี้ ผู้สร้างจะต้องมีความรู้ทาง
อิเล็กทรอนิกส์ สามารถเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี

อุปกรณ์พื้นฐานในการสร้างหุ่นยนต์
หุ่นยนต์โดยทั่วไปจะมีลักษณะ 3 ประการ ได้แก่ รับรู้ได้ (Perception) หมายถึง สามารถ
ตรวจสอบสภาพแวดล้อมได้ การตีความ (Cognition) หมายถึง นำข้อมูลที่รับเข้ามาตีความได้ว่าต้องการ
ทำอะไร และมีความสามารถในการเคลื่อนไหว (mobility) นอกจากนี้หุ่นยนต์ยังแบ่งได้เป็นหลายระดับ
ตามความสามารถจากต่ำไปสูง เช่น หุ่นยนต์ที่ควบคุมโดยมนุษย์ (Manual-handling Device หรือ 

Tele-Robot) หุ่นยนต์ที่ถูกโปรแกรมไว้ล่วงหน้าให้ทำงานโดยไม่สามารถเปลี่ยนแผนได้ (Fixed-sequence
Robot) หุ่นยนต์ที่ถูกโปรแกรมการทำงาน แต่ปรับเปลี่ยนแผนงานได้ (Variable-sequence Robot) 

ไปจนถึงหุ่นยนต์ที่ทำงานได้ด้วยตัวเอง (Intelligent Robot)
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หากพิจารณาองค์ประกอบและโครงสร้างของหุ่นยนต์ สามารถเขียนเป็นบล็อกไดอะแกรมได้ดังนี้
ตัวตรวจรู้

ระบบควบคุม

ไดรเวอร์

แมคคานิค

ระบบจ่ายไฟ
จากบล็อกไดอะแกรมแต่ละส่วนจะทำงานสัมพันธ์กัน โดยตัวตรวจรู้หรือเซ็นเซอร์จะทำหน้าที่
ตรวจสอบส่วนต่าง ๆ ที่หุ่นยนต์ต้องทำงานร่วมกับสิ่งแวดล้อมภายนอก โดยมีระบบควบคุมทำหน้าที่เหมือน
สมองที่จะรับข้อมูลจากตัวตรวจรู้ว่าต้องการให้หุ่นยนต์ทำอะไร และระบบควบคุมนี้ยังทำหน้าที่ควบคุม
การเคลื่อนไหวต่าง ๆ ของหุ่นยนต์ซึ่งเป็นส่วนแมคคานิคที่สามารถเคลื่อนไหวได้หลายรูปแบบ โดยการ
ขั บ อุ ป กรณ์ ต่ า ง ๆ ให้เคลื่อนไหวได้นั้นจะต้องใช้ส่วนของไดรเวอร์เป็นตัวขับ และการทำงานทั้งหมด
จะได้พลังงานจากระบบจ่ายไฟ สำหรับส่วนประกอบทั้งหมดจะประกอบอยู่ในโครงสร้างของหุ่นยนต์ และ
ในส่วนของโครงสร้างนี้ยังมีการตกแต่งให้หุ่นยนต์มองดูสวยงามอีกด้วย ส่วนของโครงสร้างยังมีภาคแมคคานิค
เป็นส่วนประกอบหลักเพื่อทำให้หุ่นยนต์เคลื่อนที่ เคลื่อนไหวได้ หากเปรียบเทียบส่วนโครงสร้างกับมนุษย์
ก็เปรียบได้กับโครงกระดูกและรูปร่างของมนุษย์นั่นเอง
ในการพั ฒ นาหุ่ น ยนต์ ข นาดเล็ ก นั้ น องค์ ป ระกอบแต่ ล ะส่ ว นยั ง สร้ า งมาจากอุ ป กรณ์ ต่ า ง ๆ
มากมาย โดยผู้สร้างสามารถเลือกมาใช้งานได้อย่างเหมาะสม ตัวอย่างของอุปกรณ์ต่าง ๆ มีดังนี้

โครงร่างหุ่นยนต์
การทำหุ่นยนต์นั้นส่วนโครงร่างจะเป็นส่วนที่ใช้ประกอบอุปกรณ์ทั้งหมดให้เป็นตัวหุ่น ดังนั้น
การเลื อ กวั ส ดุ ใ นการทำหุ่ น ยนต์ ต้ อ งคำนึ ง ถึ ง การใช้ ง าน การรั บ น้ ำ หนั ก ของแต่ ล ะส่ ว น โดยวั ส ดุ ที่ ใช้
อาจทำมาจาก ไม้ฉลุ กระดาษ แผ่นฟิวเจอร์บอร์ด โลหะ พลาสติก อะลูมิเนียม โดยจะต้องเลือกวัสดุ
ให้เหมาะสมกับงานที่จะทำ
วัสดุที่ใช้เป็นส่วนโครงร่าง ได้แก่
1. ไม้ฉลุ
เป็ นไม้สำหรับทำงานฝีมือ ซึ่งมีจำหน่ายในร้านขาย
วัสดุการศึกษา แผ่นละประมาณ 20 บาท ตามขนาด โครงสร้างแบบ
ไม้ชนิดนี้สามารถตัด ต่อ ได้ง่ายตามความต้องการ ใช้คัตเตอร์ตัดก็ได้
โดยไม่ต้องใช้เลื่อย แต่โครงสร้างแบบนี้จะบิดตัวได้เมื่อโดนความชื้น

ด้านหุ่นยนต์บังคับมือ



2. ไม้ไผ่ 
เป็นไม้ที่ไม่ต้องซื้อ สามารถหาได้ในท้องถิ่น ไม้ไผ่
ที่ นิ ย มมาทำเป็ น ส่ ว นประกอบของหุ่ น คื อ ไม้ ไ ผ่ ที่ แ ห้ ง แล้ ว
สามารถนำมาทำเป็ น ขา ส่ ว นเชื่ อ มโยง (Link) ของหุ่ น ยนต์ 

ขาของหุ่นยนต์ และส่วนประกอบอื่น ๆ ได้
3. ฟิวเจอร์บอร์ด
โครงสร้ า งแบบนี้ มี น้ ำ หนั ก เบา ตั ด เจาะได้ มี สี
สวยงาม สามารถนำมาประกอบเป็นชิ้นส่วนต่าง ๆ ของหุ่นยนต์ได้
เช่น ขาลิ้ง ฐานหุ่นยนต์ บางครั้งใช้สำหรับตกแต่งหุ่นยนต์ได้ 
โดยถ้าเป็นแผ่นฟิวเจอร์บอร์ดที่หนาสามารถทำเป็น
ฐานของหุ่ น ยนต์ ไ ด้ ในการประกอบสามารถใช้ ก าวลาเท็ ก ซ์
หรือเทปกาว 2 หน้า มาติดได้
4. แผ่นอะคลิลิก 
สามารถนำมาเป็ น ส่ ว นประกอบของหุ่ น ยนต์ 

มี ห ลาย ๆ ขนาดให้ เ ลื อ ก เช่ น 1 มิ ล ลิ เ มตร 2 มิ ล ลิ เ มตร 

3 มิ ล ลิ เ มตร 5 มิ ล ลิ เ มตร ในการประดิ ษ ฐ์ หุ่ น ยนต์ ข นาดเล็ ก
จะใช้ประมาณ 1-3 มิลลิเมตร 
วิ ธี ตั ด ก็ อ าจจะใช้ เ ลื่ อ ยหรื อ ใช้ คั ต เตอร์ ก รี ด ซ้ ำ ไป
ซ้ำมาหลาย ๆ ครั้ง คุณสมบัติของแผ่นอะคลิลิกก็คือ สามารถ
โค้งงอได้ตามต้องการ โดยให้ความร้อนกับแผ่นอะคลิลิก สำหรับ
การประกอบเป็นตัวหุ่น สามารถใช้น้ำยาเชื่อมหรือกาวชนิดพิเศษ
ติดได้
5. กระดาษแข็ง
กระดาษแข็ ง สามารถนำมาเป็ น ส่ ว นประกอบ
ของหุ่นยนต์ได้ เนื่องจากกระดาษแข็งสามารถตัดได้ง่าย เบา และ
แข็งแรง สามารถรับน้ำหนักหุ่นยนต์ตัวเล็ก ๆ ได้ 
6. นอต หมุด
		 ใช้ ส ำหรั บ ยึ ด ติ ด อุ ป กรณ์ ต่ า ง ๆ 

เข้าด้วยกัน อาจเป็นนอตขนาดเล็ก ขนาด 3 มิลลิเมตร  

ทั้งตัวผู้และตัวเมีย ใช้สำหรับยึดชิ้นส่วนของหุ่นยนต์
ทั้งที่ให้แน่นและที่ต้องมีจุดหมุน
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โดยมีความยาวให้เลือกใช้สำหรับงาน และมีนอตตัวเมียอีกชนิดหนึ่งเรียกว่า นอตกันคาย 

หรือล็อกนอต (ไนลอนนอต หรือนอตบังคับเกลียว) เป็นนอตที่เกลียวทำจากพลาสติก เมื่อมีการใช้กับ
นอตตัวผู้จะทำให้แน่นขึ้น สามารถยึดนอตได้ในตำแหน่งที่ต้องการ ทำงานง่าย
7. แหวนรองนอต
เป็นแหวนรองตามมาตรฐานทั่วไป ทำให้การขันนอต
แน่นยิ่งขึ้น และบางครั้งก็รองเพื่อให้บริเวณที่ต้องการการเคลื่อนที่
ของหุ่ น ดี ขึ้ น เช่ น บริ เวณแขน บริ เวณขาที่ ใช้ เชื่ อ มโยงต่ า ง ๆ 

8. กาวร้อน
ใช้สำหรับติดชิ้นงานที่เป็นไม้ กระดาษ แผ่นพลาสติก เข้าด้วยกัน เป็นกาวที่แห้งเร็ว ระวังอย่าให้
ติดผิวหนัง อย่าให้เข้าตา 

9. กาว UHU 
เป็นกาวที่ใช้สำหรับติดโฟมทำเครื่องบินจำลอง ไม่มีส่วนผสมของทินเนอร์ สามารถนำมา
ติดไม้หรือวัสดุอื่น ๆ ได้ เวลาใช้งานก็ต้องทากาวบริเวณชิ้นงาน ทั้ง 2 ชิ้นที่ต้องการจะติดกัน ปล่อยให้กาวแห้ง
ประมาณ 2 นาที จึงนำชิ้นงานประกบเข้าด้วยกัน
10. โลหะรูปตัว L 
เป็ น โลหะสี่ เ หลี่ ย มเล็ ก ๆ ที่ มี รู เจาะไว้ สามารถ
ใช้ เ ป็ น ส่ ว นประกอบของหุ่ น ยนต์ ไ ด้ ซึ่ ง โลหะรู ป ตั ว L นำมา
ใช้ประโยชน์ได้อย่างง่ายและแข็งแรงกว่าไม้ และมีหลากหลาย
ขนาดให้เลือก ซึ่งโลหะรูปตัว L นี้อาจจะทำขึ้นใช้เองก็ได้ ทำจาก
วัสดุหลายชนิด เช่น อะลูมิเนียม โลหะเคลือบสังกะสี โดยทำ
การเจาะรูตามลักษณะการใช้งานของเราเอง

ด้านหุ่นยนต์บังคับมือ



11. แผ่นเพลทสำเร็จรูป
เป็นแผ่นพลาสติกที่ทำการเจาะรูให้เรียบร้อยแล้ว เราสามารถเลือกใช้ได้ตามสบาย มีทั้งแบบ
เป็นแผ่น และแบบเป็นแท่งเจาะรู

12. ล้อและเฟือง
ล้อเป็นส่วนที่ใช้ในการเคลื่อนที่ไปบนพื้น อาจทำจากยางหรือพลาสติก หรือสร้างขึ้นมาจาก
ฝาขวดน้ำพลาสติก ส่วนเฟืองเป็นส่วนที่ใช้เชื่อมกลไกการหมุนจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่ง

เซ็นเซอร์
การที่หุ่นยนต์จะรับรู้สิ่งต่าง ๆ จากภายนอกได้นั้นจะใช้เซ็นเซอร์เป็นตัวรับข้อมูลอินพุตเข้ามา
แล้วส่งข้อมูลให้กับระบบควบคุมต่อไป ส่วนนี้เปรียบเสมือนประสาทสัมผัสของหุ่นยนต์ ทำหน้าที่เปลี่ยน
ปริมาณต่าง ๆ ที่กำลังศึกษาอยู่ให้เป็นสัญญาณไฟฟ้า สำหรับเซ็นเซอร์ที่นิยมใช้ในการสร้างหุ่นยนต์อย่างง่าย
ได้แก่ เซ็นเซอร์แสง (Light Sensor) เซ็นเซอร์เสียง (Sound Sensor) เซ็นเซอร์อุณหภูมิ (Temperature
Sensor) และเซ็นเซอร์รับแรงสัมผัส (Touch Sensor)
เซ็นเซอร์แสง ทำหน้าที่เปลี่ยนแสง ความเข้ม และสีต่าง ๆ ให้เป็นปริมาณทางไฟฟ้า ให้มี
ระดับสัญญาณแตกต่างกันไปตามปริมาณแสงที่ได้รับ ใช้ทำหน้าที่เป็นตาของหุ่นยนต์ได้ อุปกรณ์ที่ใช้เป็น
เซ็นเซอร์แสงมีหลายประเภท เช่น
❖ ตัวต้านทางแสง หรือแอลดีอาร์ (Light Dependent Resistor) ตัวต้านทานชนิดนี้จะมีค่า
ความต้านทานเปลี่ยนแปลงไปตามปริมาณแสงที่ตกกระทบ ถ้ามีแสงน้อยความต้านทาน
จะมาก ถ้าแสงมากความต้านทานจะน้อย เซ็นเซอร์แสงชนิดนี้มีราคาถูก การนำตัวต้านทาน
ชนิ ด นี้ ไ ปใช้ มั ก จะออกแบบวงจรแบบแบ่ ง แรงดั น เพื่ อ ให้ แ อลดี อ าร์ ต รวจสอบแสงในค่ า
ความเข้มที่ต้องการ
❖ โฟโตทรานซีสเตอร์ (Photo Transistor) ทำหน้าที่คล้ายทรานซีสเตอร์ เมื่อมีสัญญาณแสง
เข้ามาตกกระทบ โฟโตทรานซีสเตอร์จะทำหน้าที่เป็นสวิตช์และขยายกระแสให้แรงขึ้น 

เพื่อส่งให้กับวงจรควบคุมต่อไป โดยปริมาณของกระแสไฟฟ้าที่ได้จะขึ้นกับความเข้มของแสง
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❖

ที่ตกกระทบด้วย โฟโตทรานซีสเตอร์ถูกออกแบบมาให้ตรวจสอบแสงที่มีความเข้มหรือสี
ลักษณะต่าง ๆ ได้ เช่น ใช้ตรวจสอบสี ใช้ทำงานย่านแสงอินฟราเรดซึ่งเป็นแสงที่ตาเปล่า
มองไม่เห็น
โฟโตไดโอด (Photo Diode) จะคล้ายกับโฟโตทรานซีสเตอร์ แต่จะทำงานเป็นสวิตช์เท่านั้น 

ไม่มีการขยายกระแส ตัวเซ็นเซอร์แสงที่ผลิตออกมาใช้งานนั้นมีทั้งแบบรับแสงอย่างเดียว
และแบบที่มีตัวส่งแสงติดมากับตัวรับด้วย ดังรูป

เซ็นเซอร์เสียง เป็นอุปกรณ์ที่เปลี่ยนเสียงให้กลายเป็นสัญญาณไฟฟ้า สามารถนำมาใช้เป็นสวิตช์
ที่สั่งงานด้วยเสียงได้ อุปกรณ์อย่างง่ายที่นำมาสร้างเป็นเซ็นเซอร์เสียง ได้แก่ ไมโครโฟน (Microphone)
ขนาดเล็กที่ทำหน้าที่เปลี่ยนระดับเสียงให้เป็นแรงดันทางไฟฟ้า อัลตราโซนิคเซ็นเซอร์ (Ultrasonic Sensor)
ที่ทำหน้าที่รับเสียงความถี่สูงกว่าที่มนุษย์ได้ยิน ในการนำมาใช้งานนั้น ถ้าหากเป็นการสั่งงานให้หุ่นยนต์
ทำงานเมื่อมีการสั่งทางเสียงมักจะใช้เซ็นเซอร์เสียงที่สร้างมาจากไมโครโฟน แต่ถ้าหากเป็นการตรวจจับ
ระยะทางมักจะใช้อัลตราโซนิคเซ็นเซอร์ ซึ่งเซ็นเซอร์ชนิดนี้จะมีตัวส่งสัญญาณเสียงติดมาด้วย

เซ็นเซอร์อุณหภูมิ ทำหน้าที่เปลี่ยนระดับอุณหภูมิให้เป็นแรงดันทางไฟฟ้า เซ็นเซอร์ชนิดนี้
มักสร้างมาจากเธอร์มิสเตอร์ (Thermister) ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่เปลี่ยนอุณหภูมิให้เป็นค่าความต้านทาน 

มี 2 แบบ คือ แบบเอ็นทีซี (NTC) และแบบพีทีซี (PTC) โดยแบบเอ็นทีซีเมื่ออุณหภูมิสูงค่าความต้านทาน
จะต่ำ เมื่ออุณหภูมิต่ำค่าความต้านทานจะสูง ส่วนแบบพีทีซีจะมีการทำงานตรงกันข้าม สำหรับเซ็นเซอร์
อุณหภูมิชนิดที่สร้างมาจากสารกึ่งตัวนำจะสามารถอ่านเป็นค่าอุณหภูมิออกมาได้ทันที
ด้านหุ่นยนต์บังคับมือ
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เซ็นเซอร์รับแรงสัมผัส ทำหน้าที่เปลี่ยนแรงสัมผัสให้เป็นสัญญาณทางไฟฟ้า ใช้รับความรู้สึก
ต่าง ๆ ได้ ถ้าหากแรงสัมผัสเปลี่ยนไปจะทำให้สัญญาณไฟฟ้าที่ได้มีขนาดเปลี่ยนไปด้วย ถ้าหากต้องการรับ
สัญญาณเพียงติดดับเท่านั้นจะใช้เซ็นเซอร์ที่มีลักษณะคล้ายสวิตช์ ซึ่งมีทั้งแบบกดติด กดดับ กดติดปล่อยดับ
การนำเซ็นเซอร์มาใช้งานนั้นสามารถนำไปประยุกต์ด้านต่าง ๆ ให้กับหุ่นยนต์ได้มากมาย โดยต้อง
ต่อเซ็นเซอร์นี้เข้ากับวงจรพิเศษของภาควงจรควบคุม แต่การสร้างหุ่นยนต์อย่างง่ายนั้นมักใช้เซ็นเซอร์ต่าง ๆ
ให้ทำงานคล้ายสวิตช์ หรือใช้ปิด-เปิดส่วนต่าง ๆ ของหุ่นยนต์เท่านั้น

การควบคุมหุ่นยนต์
การควบคุมการทำงานของหุ่นยนต์นั้นทำได้หลายวิธี
ส่วนควบคุมนี้ทำหน้าที่เป็นตัวตัดสินใจโดยรับข้อมูลจากเซ็นเซอร์
เข้ามาแล้วประมวลผลให้ทำงานตามที่ต้องการ ส่วนควบคุมนี้
อาจสร้ า งมาจากวงจรอิเล็กทรอนิกส์อย่างง่ายถ้าหากหุ่นยนต์
มีการทำงานไม่ซับซ้อนมากนัก ถ้าหากเป็นหุ่นยนต์ที่ทำงานซับซ้อน 

ส่ ว นควบคุ ม นี้ อ าจสร้ า งมาจากบอร์ ด ไมโครคอนโทรลเลอร์ 

โดยมีการเขียนโปรแกรมควบคุมการทำงานด้วยภาษาต่าง ๆ 
สำหรับหุ่นยนต์ขนาดเล็กที่ต้องการควบคุมด้วยมือ ส่วนควบคุมนี้อาจสร้างมาจากรีโมตอย่างง่าย 

หรือนำสวิตช์มาต่อเป็นส่วนควบคุม โดยอุปกรณ์ที่ใช้มีดังนี้
สวิตช์ก้าน 3 ระดับ (Monentary Switch)
ในการควบคุ ม บั ง คั บ หุ่ น ยนต์ สวิ ต ช์ ก้ า น 3 ระดั บ 

จะเหมาะสมในการจับบังคับหุ่นยนต์ ซึ่งการทำงานของสวิตช์ก้าน
ก็ คื อ เมื่ อ ตั ว ก้ า นอยู่ ใ นตำแหน่ ง ตรงกลาง แสดงว่ า วงจรอยู่ ใ น
สถานะปิ ด (OFF) แต่ถ้าก้านสวิตช์ถูกผลักไปด้านใดด้านหนึ่ง 

จะอยู่ ใ นสถานะเปิ ด (ON) ทำให้ ว งจรไฟฟ้ า ไหลได้ หุ่ น ยนต์
ก็สามารถเคลื่อนที่ได้ตามต้องการ สวิตช์ก้านนี้เป็นสวิตช์แบบ 

6 P กล่าวคือ มีขา 6 ขา
สามารถควบคุมหุ่นยนต์ให้เดินหน้าและถอยหลังได้ และสวิตช์แบบก้าน 3 ระดับนี้ยังมีสวิตช์
แบบที่มีสปริงอยู่ในตัว เมื่อเราโยกก้านไปด้านหน้าหรือหลัง สวิตช์ก็จะเด้งกลับมาที่ตำแหน่งตรงกลาง
เมื่อเราไม่โยกก้าน แต่ราคาจะแพงกว่าสวิตช์ก้าน 3 ระดับแบบธรรมดา ที่เราต้องโยกก้านสวิตช์ให้กลับมา
ที่ตำแหน่งตรงกลางเอง
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สวิตช์ก้าน 2 ระดับ 
เป็ น สวิ ต ช์ ที่ มี ต ำแหน่ ง ในการผลั ก ขึ้ น และลงเท่ า นั้ น 

ซึ่งสามารถทำเป็นสวิตช์ปิด-เปิดหุ่นยนต์ได้ มี 3 ขา
สวิตช์แบบกดติดปล่อยดับ (Phush Botton Switch)
เป็นสวิตช์ที่สามารถเปิด-ปิดวงจรไฟฟ้าได้โดยการกด
เพียงครั้งเดียว และเมื่อปล่อยก็เป็นการตัดวงจรไฟฟ้า ซึ่งวงจร
ไฟฟ้าที่ต่อจะไม่เหมือนวงจรไฟฟ้าของสวิตช์ก้าน 3 ระดับ

แมคคานิค
เป็นส่วนที่ทำหน้าที่ให้หุ่นยนต์เคลื่อนที่ได้ เคลื่อนไหวได้
ส่วนนี้จะเปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าไปเป็นพลังงานกลเพื่อให้เคลื่อนที่ได้
ประกอบด้ ว ยมอเตอร์ ลั ก ษณะต่ า ง ๆ ชุ ด เกี ย ร์ ที่ มี ก ารทดรอบ
เพื่อให้ได้กำลังแรงขึ้น ตัวอย่างของอุปกรณ์ต่าง ๆ มีดังนี้
มอเตอร์กระแสตรง
เป็นอุปกรณ์ที่เปลี่ยนแรงดันไฟฟ้ากระแสตรงให้เป็นพลังงานกลแบบหมุน มอเตอร์ลักษณะนี้
จะมีความเร็วรอบสูง แต่มีแรงบิดไม่มาก ขนาดของแรงบิดจะขึ้นกับค่ากระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่านมอเตอร์ 

ในการนำมาสร้างเป็นหุ่นยนต์ถ้าหากต้องการแรงบิดสูง ๆ จะต้องนำชุดเกียร์ทดรอบมาใช้ หรือใช้มอเตอร์เกียร์
ที่มีชุดทดรอบอยู่ภายใน

สเต็ปมอเตอร์
เป็ น มอเตอร์ ร อบต่ ำ สามารถควบคุ ม ทิ ศ ทางการหมุ น และองศาของการหมุ น ที ล ะระดั บ ได้ 

เหมาะสำหรับงานที่ต้องการความเที่ยงตรงหรือตำแหน่งของการหมุนสูง ๆ โดยมากแล้วการนำมอเตอร์
ชนิดนี้มาใช้มักจะต้องใช้วงจรดิจิตอลหรือบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์เป็นตัวควบคุม

ด้านหุ่นยนต์บังคับมือ
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มอเตอร์แบบทดรอบ
มอเตอร์ชนิดนี้จะมีการนำชุดเฟืองหรือเกียร์มาทดรอบ
การหมุน เพื่อลดความเร็วรอบของการหมุนแต่เพิ่มแรงบิดให้มากขึ้น
มอเตอร์บางประเภทจะมีชุดเกียร์ติดมาภายใน บางประเภทจะเป็น
ลักษณะชุดประกอบที่สามารถเลือกการทดรอบมอเตอร์ได้เอง
สำหรับงานที่ต้องการแรงบิดสูง ๆ มักจะใช้มอเตอร์แบบเซอร์โวมอเตอร์ 

แต่ ก ารควบคุ ม เซอร์โวมอเตอร์จะต้องใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์
เป็นตัวควบคุม 
ในการสร้างหุ่นยนต์ขนาดเล็กนั้นมักจะใช้มอเตอร์มาต่อ
กับชุดเกียร์ที่ออกแบบมาเป็นชุดสำเร็จรูป ทำให้ประกอบได้ง่าย
สำหรับที่มีขายในท้องตลาดจะมีอยู่หลายรุ่น แต่ละรุ่นสามารถปรับ
สปีดการทดรอบได้ เช่น แบบ 2 สปีด แบบ 3 สปีด แบบ 4 สปีด
โดยแต่ ล ะชุด ที่ ผ ลิตออกมาจะบอกอัตราการทดของชุดเฟืองไว้
ตัวอย่างของชุดเกียร์ดังรูปเป็นแบบ 2 สปีด สามารถใส่มอเตอร์
ได้สองตัว ซึ่งจะเขียนบอกอัตราการทดไว้เป็น 58 : 1 และ 203 : 1 

โดยในการประกอบสามารถปรั บ รู ป แบบการทดของเฟื อ งได้ 

อัตราทดที่น้อยจะหมุนได้เร็วแต่แรงบิดจะน้อย อัตราทดที่มาก
จะหมุนได้ช้าแต่แรงบิดจะสูง ถ้าหากอัตราทดเขียนเป็น 58 : 1
หมายความว่าถ้ามอเตอร์หมุนไป 58 รอบ จะทำให้แกนของเพลา
หมุนไปได้ 1 รอบ

14

ถอดบทเรียน : เส้นทางการพัฒนาศักยภาพเด็กไทย

จากชุดเกียร์ด้านล่าง ถ้าหากนำมอเตอร์มาประกอบแล้วประกอบล้อเข้าไปด้วยจะทำให้ชุดเกียร์นี้
นำมาสร้างเป็นล้อขับเคลื่อนให้กับหุ่นยนต์ได้ ดังชุดประกอบดังรูป

ระบบจ่ายไฟ
การจ่ายพลังงานให้กับหุ่นยนต์ขนาดเล็กนั้นส่วนใหญ่แล้วจะใช้ไฟฟ้าจากแบตเตอรี่ขนาดเล็ก 

ซึ่งเป็นแหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสตรง แต่ละเซลจะมีแรงดันไฟฟ้าคงที่ ถ้าหากต้องการให้แรงดันสูงขึ้นหรือ
กระแสมากขึ้นจะต้องนำแบตเตอรี่หลาย ๆ ก้อนมาต่อเรียงกัน โดยนำกระบะแบตเตอรี่มาใช้ แบตเตอรี่
ยังแบ่งออกเป็นชนิดต่าง ๆ ได้ตามสารเคมีที่บรรจุอยู่ ซึ่งมีทั้งแบบจ่ายกระแสได้สูง แบบประจุไฟใช้งานใหม่ได้ 

เป็นต้น แบตเตอรี่แต่ละประเภทนั้น 1 เซล หรือ 1 ก้อน จะมีแรงดันไฟฟ้าต่างกัน ผู้เลือกใช้งานควรทราบว่า
แบตเตอรี่ ช นิ ด ที่ น ำมาใช้ ง านนั้ น ให้ แรงดั น ไฟฟ้ า และกระแสเท่ า ใด แบตเตอรี่ ยุ ค เก่ า หรื อ ที่ เรี ย กว่ า
ถ่านไฟฉาย โครงสร้างภายในจะใช้สังกะสีและถ่านดำอัดแท่งเป็นแกน โดยมีกรดเป็นสารทำปฏิกิริยา
แบตเตอรี่ชนิดนี้มีราคาไม่แพง แต่จะจ่ายพลังงานไฟฟ้าได้น้อย

รูปแสดงลักษณะของแบตเตอรี่และกระบะแบตเตอรี่ขนาด 4 ก้อน

ด้านหุ่นยนต์บังคับมือ
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แบตเตอรี่แบบอัลคาไลน์
แบบเตอรี่แบบอัลคาไลน์ (Alkaline battery) โครงสร้างภายในประกอบด้วยสังกะสีและ
แมงกานีสออกไซด์อัดเป็นแกน โดยมีสารอัลคาไลท์เป็นตัวทำปฏิกิริยา มีให้เลือกหลายขนาด เช่น ขนาด AA
ขนาด AAA แบตเตอรี่ชนิดนี้จะจ่ายกระแสได้สูง ใช้งานได้นาน เมื่อเทียบกับแบตเตอรี่ยุคเก่า
แบตเตอรี่แบบนิกเกิลแคดเมียม
แบตเตอรี่นิกเกิลแคดเมียม (Nickel-cadmium Battery) ภายในประกอบด้วย นิกเกิล-ไฮดรอกไซด์ 

และแคดเมียมเป็นแกนกลาง โดยมีสารโปรแตสเซียม-ไฮดรอกไซด์ เป็นตัวทำปฏิกิริยา แบตเตอรี่ชนิดนี้
เมื่ อ ใช้ ไ ฟหมดแล้ วสามารถประจุไฟฟ้าขึ้นมาใช้ใหม่ได้ แต่การประจุไฟจะต้องใช้พลังงานให้หมดก่อน 

ถ้าหากใช้ไม่หมดแล้วมาประจุใหม่จะทำให้ใช้งานได้สั้นลงเนื่องจากแบตเตอรี่จะเสื่อม ที่เรียกว่าปัญหา
เมโมรี่เอฟเฟก (Memory Effect)
แบตเตอรี่นิเกิลเมทัลไฮไดรด์
แบตเตอรี่ นิ เ กิ ล เมทั ล ไฮไดร (Nickel-metal hydride batter) เป็ น แบตเตอรี่ ที่ ส ามารถ
ประจุไฟฟ้าใหม่ได้เช่นกัน ไม่มีปัญหาเมโมรี่เอฟเฟก ปัจจุบันแบตเตอรี่ชนิดนี้ผลิตออกมาหลายขนาด 

ให้กระแสไฟฟ้าได้หลายขนาด โดยที่ก้อนแบตเตอรี่จะเขียนค่ากระแสไฟฟ้าที่จ่ายได้เอาไว้ แบตเตอรี่ชนิดนี้
1 เซล จะจ่ายแรงดันไฟฟ้าได้ 1.2 โวลต์

แบตเตอรี่แบบลิเทียมไอออน
แบตเตอรี่ลิเทียมไอออน (Lithium-ion Battery)
เป็นแบตเตอรี่อีกชนิดหนึ่งที่สามารถนำมาประจุไฟฟ้าใหม่ได้
จ่ายกระแสไฟฟ้าได้สูง มีขนาดเบา แต่มีราคาแพง จะพบมาก
ในโทรศั พ ท์ มื อ ถื อ และเครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ แ บบพกพา 

ในการใช้ ง านสามารถนำหลาย ๆ ก้ อ นมาต่ อ ได้ ดั ง รู ป
เป็นลักษณะของแบตเตอรี่และเครื่องประจุไฟ
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แบตเตอรี่ลิเทียมโพลิเมอร์
แบตเตอรี่ชนิดนี้จ่ายกระแสไฟฟ้าได้สูง สามารถประจุไฟใหม่ได้หลายครั้ง แต่การประจุไฟใหม่นั้น
ในแบตเตอรี่จะต้องมีกระแสไฟฟ้าค้างอยู่ ไม่สามารถใช้กระแสไฟฟ้าจนหมดได้ แม้ว่าแบตเตอรี่ชนิดนี้
จะจ่ายกระแสได้สูง แต่ก็มีราคาแพงตามไปด้วย และการประจุไฟจะต้องใช้เครื่องประจุไฟที่ออกแบบมา
สำหรับแบตเตอรี่รุ่นนั้น ๆ จากรูปเป็นแบตเตอรี่ขนาดแรงดันไฟฟ้า 7.4 โวลต์ และแบบ 11.1 โวลต์ 

ส่วนรูปด้านล่างเป็นเครื่องสำหรับประจุไฟฟ้าลงแบตเตอรี่

การออกแบบหุ่นยนต์
หุ่นยนต์สำหรับการเรียนรู้นั้นมีอยู่หลายประเภท ในการออกแบบสร้างหุ่นยนต์นั้นผู้ออกแบบ
ควรต้องคำนึงถึงรายละเอียดในหลาย ๆ ส่วนว่าจะให้หุ่นยนต์นั้นทำงานอะไรได้บ้าง จะสร้างจากวัสดุอะไร
จะควบคุมหุ่นยนต์นั้นได้อย่างไร จะใช้พลังงานไฟฟ้าจากแหล่งใด โดยการออกแบบสามารถพิจารณา
ได้ดังหัวข้อต่อไปนี้
กำหนดการทำงานของหุ่นยนต์
ในการออกแบบสร้ า งหุ่ น ยนต์ ผู้ อ อกแบบจะต้ อ งเข้ า ใจปั ญ หาก่ อ นว่ า จะให้ หุ่ น ยนต์ นั้ น
ทำงานอย่างไร เช่น ต้องการให้มีการเคลื่อนที่หรือเคลื่อนไหวหรือไม่ ถ้าเคลื่อนที่จะให้เคลื่อนที่ด้วยวิธีใด
ลักษณะของพื้นที่ทำงานของหุ่นยนต์เป็นอย่างไร จะควบคุมการทำงานของหุ่นยนต์ได้อย่างไร โดยขั้นตอนนี้
จะต้องเป็นขั้นตอนที่ตอบโจทย์ที่ต้องการนำไปใช้งานให้ได้มากที่สุด
❖

ต้องการให้หุ่นยนต์มีการทำงานอย่างไร
ในขั้นตอนนี้จะต้องพิจารณาว่าหุ่นยนต์ที่ออกแบบขึ้นมานั้นจะให้ทำงานอย่างไร เริ่มทำงาน
อย่ า งไร เช่ น ถ้ า หากเป็ น การออกแบบให้ หุ่ น ยนต์ เ คลื่ อ นที่ ควรพิ จ ารณาต่ อ ว่ า หุ่ น นั้ น จะเริ่ ม เคลื่ อ นที่
ได้อย่างไร หยุดได้อย่างไร ในการควบคุมนั้นจะควบคุมทิศทางได้อย่างไร จะใช้มนุษย์ควบคุมทิศทาง
หรือใช้เซ็นเซอร์เป็นตัวตรวจจับทิศทางการเคลื่อนที่ของหุ่นยนต์
❖

ด้านหุ่นยนต์บังคับมือ
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เลือกวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้
จากโจทย์ที่กำหนดมาจะต้องพิจารณาต่อว่าจะเลือกวัสดุอย่างไรมาสร้างหุ่นยนต์ให้ทำงาน
ตามที่ต้องการได้ ซึ่งจะขึ้นกับงบประมาณที่มีด้วย นอกจากนี้จะต้องเลือกวัสดุที่เหมาะสมกับการสร้างหุ่น
มากที่สุด ในขั้นตอนนี้จะต้องอาศัยประสบการณ์ของผู้ออกแบบด้วย เช่น ถ้าหากต้องการสร้างหุ่นยนต์
ให้มีการเคลื่อนที่ จะต้องพิจารณาต่อว่าวัสดุที่นำมาสร้างเป็นตัวขับเคลื่อนนั้นจะเป็นอย่างไร จะเคลื่อนที่
แบบมีขา มีล้อ หรือใช้ล้อสายพาน โดยการเลือกในขั้นตอนนี้จะขึ้นกับลักษณะสภาพแวดล้อมของการนำไป
ใช้งานด้วย
❖

จากตัวอย่างของหุ่นยนต์ทั้งสองแบบด้านบน หุ่นยนต์ด้านซ้ายมือถูกออกแบบให้ขับเคลื่อน
ด้วยล้อ จำนวน 3 ล้อ มีแขนกลที่สามารถยกและหนีบของได้โดยใช้ชุดเกียร์ การควบคุมจะทำโดยการบังคับ
ด้วยรีโมตคอนโทรล หุ่นยนต์ลักษณะนี้จะเคลื่อนที่ได้ดีและเร็วบนพื้นราบเรียบ ส่วนหุ่นยนต์ในรูปขวามือ
ถูกออกแบบให้ควบคุมโดยโปรแกรมที่เขียนไว้ให้กับตัวไมโครคอนโทรลเลอร์ การเคลื่อนที่ของหุ่นยนต์จะใช้
ระบบล้อสายพาน ซึ่งการเคลื่อนที่ลักษณะนี้จะเหมาะสำหรับพื้นที่ไม่เรียบ แต่จะเคลื่อนที่ได้ไม่เร็วนัก
การออกแบบหุ่นยนต์ให้ทำงานในลักษณะต่าง ๆ นั้นจะขึ้นกับโจทย์ที่กำหนด โดยการ
เคลื่อนไหวหรือภาคแมคคานิคมักจะเป็นส่วนแรก ๆ ที่ต้องคำนึงถึงก่อนเสมอ โดยทั่วไปแล้วถ้าหากต้องการ
ออกแบบหุ่นยนต์ให้มีการเคลื่อนที่นั้นมักจะมี 2 แบบ คือ เคลื่อนที่โดยใช้ล้อ และเคลื่อนที่โดยใช้ขา 

การเคลื่อนที่โดยใช้ล้อนั้นจะต้องพิจารณาจากสภาพพื้นที่ที่จะนำไปใช้งานด้วย ถ้าหากเป็นพื้นที่ชนิดไม่เรียบ
การใช้ล้อสายพานจะเหมาะที่สุด ส่วนพื้นที่เรียบการใช้ล้อกลมจะเหมาะที่สุด นอกจากนี้ยังต้องพิจารณาถึง
การเลี้ ย วของหุ่ น ด้ ว ยว่ า จะออกแบบให้ เ ลี้ ย วในลั ก ษณะใด สำหรั บ อุ ป กรณ์ ส ำคั ญ ที่ จ ะทำให้ หุ่ น ยนต์
เคลื่อนที่ได้ก็คือ มอเตอร์ไฟฟ้า
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ระบบล้อสายพานทำให้เคลื่อนที่ผ่านสิ่งกีดขวางได้ดี

ในการสร้างหุ่นยนต์อย่างง่ายมักจะนำมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงมาใช้เป็นตัวขับเคลื่อน เนื่องจาก
สามารถควบคุมความเร็วและทิศทางการหมุนได้ง่าย แต่มอเตอร์ลักษณะนี้จะมีแรงบิดน้อย ถ้าหากต้องการ
แรงบิดที่มากขึ้นจะต้องนำชุดกล่องเฟือง (Gearbox) หรือชุดเกียร์มาใช้ ซึ่งในปัจจุบันสามารถหาซื้อได้ง่าย
ในท้องตลาด โดยการใช้งานควรทราบถึงความเร็วรอบของมอเตอร์และอัตราการทดของชุดเฟืองด้วย

แนวทางการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียน
ในการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยีนั้น ครูผู้สอนสามารถ
นำหุ่นยนต์มาเป็นเครื่องมือในการจัดการเรียนการสอนได้ เนื่องจากเด็กนักเรียนเป็นวัยที่อยากรู้อยากเห็น
อยากทดลองสิ่งใหม่ ๆ หากผู้สอนสามารถสร้างสื่อการเรียนรู้ในรูปแบบของเล่นได้จะทำให้นักเรียนไม่เบื่อ
และสนใจการเรียนวิทยาศาสตร์และวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยีมากขึ้น สำหรับแนวทางการจัด
การเรียนการสอน อาจทำได้ดังต่อไปนี้
1. จัดการเรียนการสอนในหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์หรือการงานอาชีพและ
เทคโนโลยี หรือจัดสอนเป็นสาระเพิ่มเติมตามความต้องการของโรงเรียน
2. จัดเป็นกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซึ่งส่วนใหญ่จะจัดในรูปของชมรมหุ่นยนต์หรือชุมนุมหุ่นยนต์
3. จัดเป็นโครงการสอนเสริมเพิ่มศักยภาพให้นักเรียน เพื่อก้าวสู่ความเป็นเลิศในเวทีต่าง ๆ 

ทั้งในระดับโรงเรียน ระดับเขตพื้นที่ ระดับจังหวัด หรือแม้แต่ระดับประเทศ
สำหรับเนื้อหาการสอนนั้น ผู้สอนสามารถออกแบบได้หลายลักษณะ ขึ้นกับระดับชั้นของนักเรียน
ซึ่งอาจออกแบบหลักสูตรได้ดังตัวอย่างต่อไปนี้
ด้านหุ่นยนต์บังคับมือ
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ตอนที่ 2

สนุกคิดการประดิษฐ์หุ่นยนต์บังคับมือ

ตอนที่ 2
สนุกคิดการประดิษฐ์หุ่นยนต์บังคับมือ
ในบทนี้จะเสนอแนวทางการสร้างหุ่นยนต์บังคับมืออย่างง่ายที่โรงเรียนต่าง ๆ ได้ประดิษฐ์ขึ้นแล้ว
นำมาแข่งขันในเวทีของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยนำอุปกรณ์พื้นฐานในการสร้างหุ่น
ยนต์ที่ได้กล่าวมาในบทที่ 1 เพื่อเป็นตัวอย่างในการสร้างหุ่นยนต์ระดับสูงต่อไป ผู้ศึกษาสามารถดัดแปลง 

เปลี่ยนขนาดให้เหมาะสมตามต้องการได้

หุ่นยนต์วิ่งเร็ว 2 ขา
หุ่นยนต์ชนิดนี้เป็นหุ่นยนต์อย่างง่าย โดยออกแบบให้วิ่งแบบใช้ขา 2 ขา จากหลักการต่าง ๆ ที่ได้
ศึกษาจะพบว่าถ้าหากต้องการสร้างหุ่นยนต์ให้วิ่งเร็ว จะต้องให้ส่วนขับเคลื่อนทำงานได้เร็วที่สุด และต้องมี
แรงบิดพอเหมาะที่จะทำให้หุ่นยนต์นี้สามารถเคลื่อนที่ไปได้ด้วย ดังนั้นจะต้องนำชุดเฟืองหรือเกียร์บ็อกซ์
มาใช้งาน จากเกียร์บ็อกซ์ที่นิยมใช้กันในท้องตลาดจะพบว่า สามารถปรับอัตราการทดได้หลายระดับ 

ตัวอย่างเช่น เกียร์บ็อกซ์ชุดหนึ่งเป็นแบบ 3 สปีด และถูกออกแบบให้มีอัตราการทดเป็น 16.6 : 1, 58.2 : 1
และ 203.7 : 1 เราจะพบว่ า ถ้ า หากเลื อ กอั ต รการทดเป็ น 203.7 : 1 จะทำให้ มี แรงบิ ด มากที่ สุ ด 

แต่หุ่นยนต์จะเคลื่อนที่ไปได้ช้าที่สุด อัตราการทดลักษณะนี้หมายความว่า ถ้ามอเตอร์หมุนไป 203.7 รอบ
จะทำให้เพลาแกนของเฟืองหมุนไป 1 รอบ แต่ถ้าหากเลือกเป็น 16.6 : 1 จะเป็นการหมุนที่เร็วที่สุด 

แต่แรงบิดจะน้อยที่สุด ถ้าหากเราออกแบบหุ่นยนต์ให้เบาจะทำให้อัตราทดค่านี้ทำให้หุ่นยนต์วิ่งได้เร็วที่สุด
การสร้าง 1. ตัดแผ่นไม้อัดเป็นฐานหุ่นยนต์ โดยกำหนดความยาวเท่ากับ 12 เซนติเมตร กว้างเท่ากับ 

9 เซนติเมตร
2. แกนเพลามอเตอร์ มีความยาว 12 เซนติเมตร ดังนั้นตัวหุ่นยนต์ต้องมีความกว้างไม่เกิน 

10 เซนติเมตร ในที่นี้กำหนดให้ฐานหุ่นกว้าง 9 เซนติเมตร เล็กกว่าแกนมอเตอร์เพื่อใส่
ข้อเหวี่ยงได้จะได้ตัวหุ่น ดังรูป
9 เซนติเมตร

12 เซนติเมตร
ด้านหุ่นยนต์บังคับมือ
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3. ประกอบเกียร์บ็อกซ์รอบเร็วตามที่เลือก แล้วนำมาติดตั้งบนตัวหุ่น
4. ติดตั้งรังถ่าน โดยใช้แบตเตอรี่ขนาด AA 2 ก้อน พร้อมสวิตช์ การเลือกใช้แบตเตอรี่นี้
ควรเลือกใช้แบบธรรมดา หรืออัลคาไลน์ เนื่องจากแบตเตอรี่หนึ่งก้อนให้แรงดันไฟฟ้า 1.5 โวลต์
เมื่อนำมาต่ออนุกรมกัน 2 ก้อน จะให้แรงดันไฟฟ้าเป็น 3 โวลต์ แต่ถ้าหากเลือกใช้แบตเตอรี่
แบบชาร์จไฟได้จะมีแรงดันต่ำลงเล็กน้อย โดยหนึ่งก้อนให้แรงดันไฟฟ้า 1.2 โวลต์ ทำให้
มอเตอร์หมุนได้ช้ากว่า แต่มีข้อดีตรงที่ราคาประหยัดเมื่อต้องการเล่นหลาย ๆ ครั้ง
5. ต่อสายไฟสวิตช์ รังถ่าน กับมอเตอร์ (เกียร์บ็อกซ์ซ์) ดังรูป

สวิตช์

6. ตรวจสอบการทำงานของมอเตอร์ 
7. ตัดแผ่นไม้อัดทำขาหุ่นยนต์ 2 ขา ขนาดกว้าง 2 เซนติเมตร และความยาว 11 เซนติเมตร
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8. ตั ด แผ่ น ไม้ อั ด ทำตั ว เชื่ อ มต่ อ หรื อ ลิ ง ค์ (Link) เชื่ อ มโยงขา จำนวน 2 ชิ้ น ขนาดกว้ า ง 

1 เซนติเมตร ความยาว 7.5 เซนติเมตร ดังรูป

9. ตัดไม้ทำตัวยึดขากับฐานหุ่น จำนวน 2 ชิ้น ขนาด 2.5 ™ 2 เซนติเมตร ดังรูป

10. ถึงขั้นตอนนี้จะพบว่าอุปกรณ์ทั้งหมดที่สร้างมามีดังนี้
- โครงสร้างฐานหุ่นยนต์ พร้อมชุดเกียร์มอเตอร์และรังถ่าน
- ขาหุ่น 2 ขา
- ลิงค์ (Link) เชื่อมโยงขา 2 ชิ้น
- ตัวยึดขากับฐานหุ่น 2 ชิ้น
11. ประกอบขาหุ่นทีละชุด จำนวน 2 คู่ให้เท่ากัน พร้อมเสริมเท้าหุ่น ดังรูป

ด้านหุ่นยนต์บังคับมือ
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12. ใช้มือโยกขาทั้ง 2 ชุด โดยขาสามารถแกว่งไปมาได้ จากนั้นนำขาทั้ง 2 ชุด ประกอบเข้ากับ
ตัวหุ่นยนต์ โดยรูกลางของขาหลังจะยึดกับตัวยึดขา รูกลางของขาหน้าจะยึดไว้กับข้อเหวี่ยง
จากนั้นเริ่มทดสอบการเดินของหุ่นยนต์

ส่วนขา

ส่วนฐานตัวหุ่น
ส่วนหางเสือ
ใช้ทรงตัวเวลาเดิน
ส่วนเท้า

ภาพส่วนข้างของตัวหุ่น
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รังถ่าน
Switch ON/OFF

มอเตอร์

การสร้างหุ่นยนต์วิ่งเร็วแบบ 2 ขาที่กล่าวมานี้ เป็นตัวอย่างหุ่นยนต์ที่เคลื่อนที่แบบใช้ขาอย่างง่าย
ในการออกแบบเพิ่มเติมจะต้องพิจารณาน้ำหนักของตัวหุ่นด้วย ควรเลือกใช้วัสดุที่เบาที่สุด แต่ไม่ทำให้
ตัวหุ่นเสียความแข็งแรงไป ควรทดลองปรับแต่งกลไกของขา ปรับตำแหน่งข้อต่อต่าง ๆ ซึ่งจะมีผลต่อ
ระยะการก้าวเดินของหุ่นยนต์ ควรพิจารณาว่าหุ่นยนต์ที่สร้างขึ้นควรจะให้ก้าวขายาว ๆ หรือก้าวขาสั้น ๆ
แต่ถี่ ๆ ซึ่งขึ้นกับความเร็วและแรงบิดของมอเตอร์และชุดเกียร์ด้วย
สำหรับขาของหุ่นยนต์จะต้องพิจารณาด้วยว่า พื้นที่สำหรับนำหุ่นยนต์ไปแล่นนั้นมีลักษณะ
เป็นอย่างไร ถ้าหากเป็นพื้นลื่นควรเพิ่มค่าแรงเสียดทานระหว่างขาหุ่นกับพื้นด้วยฟองน้ำนุ่ม ๆ 

หุ่นยนต์วิ่งเร็ว
ถ้ า หากต้ อ งการสร้ า งหุ่ น ยนต์ วิ่ ง เร็ ว
แนวทางการสร้างจะแตกต่างไปจากหุ่นยนต์ที่ได้
สร้างมา ถ้าวิ่งได้จะต้องมีขา 4 ขา ดังนั้นจะต้อง
สร้ า งขาเพิ่ ม และถ้ า หากต้ อ งการสร้ า งให้ วิ่ ง เร็ ว 

ก็ จ ะต้ อ งให้ ม อเตอร์หมุนได้เร็วที่สุดเช่นกัน โดย
เลือกอัตราการทดเกียร์ให้หมุนเร็วที่สุด ขณะเดียวกัน
จะมี แรงบิ ด พอที่ จ ะทำให้ หุ่ น ยนต์ วิ่ ง ไปได้ ด้ ว ย 

ซึ่งจะต้องนำน้ำหนักของหุ่นยนต์มาพิจารณาด้วย
สำหรับในหัวข้อนี้จะสร้างหุ่นยนต์ที่มีลักษณะดังรูป

ด้านหุ่นยนต์บังคับมือ
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การสร้าง
1. ร่างแบบของหุ่น โดยกำหนดให้มีขนาดกว้าง 15 เซนติเมตร ยาว 30 เซนติเมตร และสูง 

18 เซนติเมตร สำหรับหุ่นตัวนี้จะใช้ไม้เป็นโครงสร้างหลัก
2. ตัดไม้เป็นตัวหุ่น โดยมีขนาดกว้าง Y = 15 เซนติเมตร และยาว X = 30 เซนติเมตร ดังรูป 

15 เซนติเมตร

30 เซนติเมตร

3. ประกอบมอเตอร์พร้อมชุดเกียร์บ็อกซ์ แล้วปรับอัตราทดให้ได้รอบเร็วที่สุด สำหรับการใส่
มอเตอร์เข้าไปในชุดเฟืองที่ประกอบเสร็จ แล้วจะต้องนำเฟืองขนาดเล็กที่มีมาให้ติดตั้งบนแกน
ของมอเตอร์เสียก่อน โดยวางเฟืองบนพื้นแข็งแล้วใช้มือกดแกนมอเตอร์เข้าไป สำหรับการใส่
ข้อเหวี่ยงหรือแคร็งค์อาร์มที่ปลายแกนเหล็กของชุดเกียร์ จะต้องใส่ให้มีลักษณะตรงข้ามกัน
แล้วยึดด้วยสกรูให้แน่น 
4. ติดตั้งรังถ่านพร้อมถ่านขนาด AA 2 ก้อน เพื่อให้มีน้ำหนักเบาและมีแรงดันไฟฟ้าที่เหมาะสม 
5. ต่อวงจรสวิตช์ (Switch) แล้วนำไปติดตั้งบนตัวหุ่น โดยติดตั้งอุปกรณ์ทั้งหมด ดังรูป 
รังถ่าน
ตัวยึดขา
ชุดมอเตอร์

สวิตช์
ตัวยึดขา
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6. ทดสอบการทำงานของมอเตอร์ว่าหมุนในทิศทางที่ต้องการหรือไม่ ถ้าต้องการเปลี่ยนทิศทาง
การหมุนของมอเตอร์ให้กลับสายที่ขั้วแหล่งจ่ายไฟที่ต่อกับมอเตอร์
7. สร้างขาของหุ่น 4 ขา ทำได้โดยตัดไม้ทำขาขนาดกว้าง 1 เซนติเมตร ความยาวเป็นครึ่งหนึ่ง
ของความยาวของตัวหุ่น
		 ดังนั้นความยาวขา =  x เซนติเมตร ดังรูป จากนั้นเจาะรูที่ปลายข้างหนึ่งและเจาะรูตรงกลาง
					
2
ของขา เพื่อทำเป็นจุดหมุนของขา ดังรูป
x

เจาะรู

เจาะรูกลาง

4

1 เซนติเมตร

x
2

8. ตัดไม้ทำลิงค์ (Link) สำหรับเชื่อมโยงขา จำนวน 4 ชิ้น กว้าง 1 เซนติเมตร ความยาวมากกว่า
ตัวหุ่น 2 เซนติเมตร 
ดังนั้นความยาวตัว Link = X + 2 เซนติเมตร ดังรูป 
เจาะรู

เจาะรู

1 เซนติเมตร

x +2
ด้านหุ่นยนต์บังคับมือ
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9. ตัดไม้ทำตัวยึดขาให้ติดกับตัวหุ่น จำนวน 2 ชิ้น ขนาด 1.5x1.5 เซนติเมตร ดังรูป 

10. เมื่อมาถึงขั้นตอนนี้จะมีอุปกรณ์สำหรับประกอบเป็นตัวหุ่นดังนี้
10.1 ตัวหุ่นพร้อมมอเตอร์และรังถ่าน
10.2 ขาหุ่น 4 ขา
10.3 ตัวลิงค์สำหรับเชื่อมโยงขา 4 ชิ้น
10.4 ตัวยึดขาให้ติดกับตัวหุ่น 2 ชิ้น
11. ประกอบขาหุ่นทีละชุด จำนวน 2 คู่ ให้เท่ากัน พร้อมเสริมขาด้านล่างโดยเพิ่มโรลเลอร์กลม ๆ
เข้าไปด้านหน้าและด้านหลัง ดังรูป ให้ทำงานคล้ายกับรองเท้าของหุ่นเพื่อช่วยประคองตัว
เวลาวิ่ง สำหรับการติดตั้งข้อต่อต่าง ๆ ควรใช้สกรูขันเข้าด้วยกัน แต่ไม่ต้องแน่นมาก เพื่อให้
เป็นจุดหมุนที่ขยับไปมาได้

12. ใช้มือจับโยกขาทั้ง 2 ชุด จะต้องแกว่งไปมาได้อย่างคล่องตัว
13. ประกอบขา 2 ชุด กับตัวหุ่นเข้า โดยรูกลางของขาหลังจะยึดกับตัวยึดขา รูกลางของขาหน้า
จะยึดกับข้อเหวี่ยง

ยึดกับข้อเหวี่ยง
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จุดยึดเมื่อมองจากด้านบน

14. ให้ ท ดสอบการทำงานของหุ่ น โดย ปรั บ แต่ ง เลื่ อ นรู ตั ว ลิ ง ค์ เ พื่ อ ให้ ไ ด้ ค วามเร็ ว ที่ ดี ที่ สุ ด 

เหมาะสมที่สุดว่าจะให้หุ่นม้าวิ่งเร็วตัวนี้วิ่งแบบก้าวเร็ว ๆ ก้าวยาว ๆ หรือก้าวสั้น ๆ ตาม
ความเหมาะสม

หุ่นยนต์ไต่ราว
หุ่ น ยนต์ ไ ต่ ร าวเป็ น หุ่ น ยนต์ อี ก รู ป แบบหนึ่ ง ที่ ผู้ เ ล่ น จะสนุ ก กั บ การเคลื่ อ นที่ ข องหุ่ น ที่ มี ก ลไก
คล้ายกับแขนที่คล้องไว้กับราวแล้วเคลื่อนไหวเพื่อให้ตัวเองให้วิ่งไปข้างหน้าได้ สำหรับมอเตอร์และชุดเกียร์
ที่นำมาสร้างจะใช้ชนิดเดียวกับหุ่นยนต์สองประเภทที่กล่าวมา การสร้างหุ่นยนต์ชนิดนี้ควรสร้างให้มีน้ำหนัก
เบาที่สุด โดยอาจใช้ไม้หรือนำแผ่นเพลทพลาสติกที่เป็นชุดที่มีชื่อว่า Universal Plate Set มาใช้ก็ได้ 

ซึ่งจะสะดวกในการตัดมากกว่าใช้ไม้ สามารถใช้มีดคัตเตอร์กรีดตัดในตำแหน่งที่ต้องการได้

การสร้าง
1. ตัดไม้หรือแผ่นเพลทเพื่อสร้างเป็นฐานวางมอเตอร์ของตัวหุ่น โดยกำหนดความยาวเป็น 

15 เซนติเมตร

6 เซนติเมตร
15 เซนติเมตร

2. ประกอบมอเตอร์รอบเร็ว (แบบที่มีเฟืองทดน้อย) ติดตั้งบนตัวหุ่นยนต์ โดยให้ข้อเหวี่ยง
ที่แกนเพลามอเตอร์อยู่ตรงข้ามกัน
3. ติดตั้งรังถ่าน AA 2 ก้อน ที่ด้านบนแผ่นเพลท ให้ตรงข้ามกับการติดตั้งชุดเกียร์มอเตอร์

ด้านหุ่นยนต์บังคับมือ
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4. ติดตั้งสวิตช์ (Switch) ปิด-เปิดหุ่นยนต์ที่ปลายสุดของหุ่นยนต์
5. ต่อสายไฟที่สวิตช์เข้ากับมอเตอร์ และรังถ่าน ดังรูป

6. ทำการทดสอบการทำงานของมอเตอร์ว่าหมุนในทิศทางที่ต้องการหรือไม่ ถ้าต้องการเปลี่ยน
ทิศทางการหมุนของมอเตอร์ให้กลับสายที่ขั้วของมอเตอร์
7. ตัดไม้หรือแผ่นเพลทเจาะรูเพื่อทำขาคันชักสำหรับยึดติดกับแกนเพลามอเตอร์ จำนวน 2 ชิ้น
มีขนาด กว้าง 1 เซนติเมตร ความยาวเป็น 8 เซนติเมตร ทำการเจาะรูขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 

3 เมตร ที่ปลายหัวท้ายข้างละ 4 รู ดังรูป
8 เซนติเมตร
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8. ตัดแผ่นไม้อัดทำฉากเป็นรูปตัวแอล ยาว 2 เซนติเมตร กว้าง 1 เซนติเมตร สูง 2 เซนติเมตร
ทำการ จำนวน 2 ชิ้น เจาะรูขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 3 มิลลิเมตร เพื่อยึดติดกับแผ่นฐาน
หุ่นยนต์ทั้ง 2 ข้าง โดยทำการยึดติดกับฐานหุ่นยนต์ วัดจากด้านหลังเข้ามา 9 เซนติเมตร 

ดังรูป
สูง 2 เซนติเมตร
กว้าง 1 เซนติเมตร

ยาว 2 เซนติเมตร

9. ตัดไม้ทำตัวยึดขาให้ติดกับตัวหุ่น จำนวน 1 ชิ้น ขนาดความยาว 13 เซนติเมตร กว้าง 

1 เซนติเมตร ดังรูป 

ด้านหุ่นยนต์บังคับมือ
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10. ใช้อะลูมิเนียมแบนชนิดบาง ขนาดความกว้าง 1 เซนติเมตร ตัดที่ความยาว 20 เซนติเมตร
จำนวน 2 ชิ้ น เพื่ อ ทำตะขอเกี่ ย วราว โดยทำการงอให้ โ ค้ ง ที่ ร ะยะ 11-12 เซนติ เ มตร 

(สามารถปรับแต่งรัศมีการโค้งได้ตามความเหมาะสม) ดังรูป อุปกรณ์นี้จะใช้เป็นขาสำหรับ
ทำให้หุ่นยนต์เคลื่อนที่
กว้าง 1 เซนติเมตร ยาว 20 เซนติเมตร จำนวน 2 ชิ้น

                                              ระยะโค้งงอทำตะขอเกี่ยว 

                              ประมาณ 11-12 เซนติเมตร
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11. ตัดอะลูมิเนียมกว้าง 1 เซนติเมตร ชนิดบางแบน ยาว 20 เซนติเมตร จำนวน 2 เส้น เพื่อทำ
ที่เกี่ยวราวด้านหน้าและด้านหลังอย่างละ 1 ชิ้น พร้อมทำการดัดให้ได้ระยะขอเกี่ยวราว 

เป็นตัวประคองด้านหน้าและหลัง โดยตะขอเกี่ยวด้านหน้าดัดโค้งที่ระยะ 10 เซนติเมตร  
ส่วนตะขอเกี่ยวด้านหลังดัดโค้งเพื่อยึดติดกับตัวฐานหุ่นยนต์ ยาว 4 เซนติเมตร ส่วนด้านตรง
ที่ตั้งฉากกับผิวโลกสูง 6 เซนติเมตร รวมเป็น 10 เซนติเมตร จากนั้นทำการดัดโค้งงอทำขอ
เกี่ยวในระยะความโค้ง 10 เซนติเมตรต่อไป ดังรูป
ตะขอเกี่ยวด้านหลังหุ่นยนต์

ตะขอเกี่ยวด้านหน้าหุ่นยนต์

12. จัดเตรียมนอต พร้อมสกรูและเครื่องมือให้พร้อม จากนั้นทำการประกอบหุ่นยนต์ ถ้าหากใช้
แผ่นเพลทให้ใช้รีเวทพร้อมสต๊อปเปอร์สำหรับยึดประกอบ วิธีนี้จะทำให้ประกอบได้อย่าง
รวดเร็ว แต่อาจจะไม่แน่นเท่ากับการใช้นอต 
13. การประกอบหุ่นยนต์ เมื่อติดตั้งรังถ่าน เดินสายไฟ พร้อมทดสอบการทำงานของมอเตอร์แล้ว
ให้ ท ำการประกอบฉากตั ว แอลเพื่ อ ยึ ด ขาหุ่ น ยนต์ ร่ ว มกั บ จุ ด หมุ น ทั้ ง 2 ข้ า งที่ ด้ า นล่ า ง
ฐานหุ่นยนต์ดังรูป 

ด้านหุ่นยนต์บังคับมือ
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14. ทำการประกอบขาเชื่อมโยงตรงจุดหมุนในข้อที่ 13 ดังรูป

15. ยึดตะขอเกี่ยวกับแกนเพลามอเตอร์และแกนจุดหมุนของหุ่นยนต์ ดังรูป

16. ติดตั้งขอเกี่ยวสำหรับเป็นตัวประคองหุ่นด้านหลัง ใส่ถ่าน ทำการปรับแต่งให้ไต่ราวได้เร็ว 

โดยการเสริมยางในการเกาะราวที่ตรงกลาง 2 ข้าง ส่วนตะขอเกี่ยวตัวประคองอาจใช้
ลูกบัดกลมแทน เพื่อให้ตัวประคองนี้ลื่นมากที่สุด ซึ่งจะทำให้ตัวหุ่นเคลื่อนที่ไปได้เร็วมากกว่า 
17. ปรับแต่งเป็นครั้งสุดท้ายให้หุ่นยนต์วิ่งได้เร็วตามที่ต้องการ
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หุ่นยนต์ไต่บันได
จากหัวข้อที่ผ่านมาเราได้สร้างหุ่นยนต์ไต่ราวมาแล้ว หัวข้อนี้จะสร้างหุ่นยนต์ที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน
แต่เป็นหุ่นยนต์แบบไต่บันได โดยมีขาเกี่ยวสองข้างทำหน้าที่เกี่ยวบันไดให้หุ่นยนต์สามารถเคลื่อนที่ขึ้นไปได้
การสร้างหุ่นยนต์ลักษณะนี้จะต้องออกแบบให้หุ่นยนต์สามารถประคองตัวอยู่ได้ ไม่ร่วงหล่นลงมา และ
หุ่นยนต์ควรมีน้ำหนักเบา ถ้าหากมีน้ำหนักมากจะต้องเลือกการทดของชุดเกียร์ให้สามารถมีแรงบิดได้สูง 

แต่ก็จะทำให้หุ่นยนต์ไต่บันไดได้ช้าลงไปด้วย
การสร้าง
1. ตั ด ไม้ ห รื อ แผ่ น เพลทเจาะรู เพื่ อ สร้ า งเป็ น ฐานวางมอเตอร์ ข องตั ว หุ่ น ในที่ นี้ จ ะกำหนด
ความยาว 16 เซนติเมตร และกำหนดให้กว้าง 6 เซนติเมตร ทำเป็นฐานตัวหุ่น ดังรูป ถ้าหาก
ใช้แผ่นเพลทจะต้องเตรียมรีเวทพลาสติกสำหรับยึดส่วนประกอบต่าง ๆ ด้วย การสร้าง
ด้วยแผ่นเพลทนี้จะทำให้หุ่นยนต์มีน้ำหนักเบา

6 เซนติเมตร

16 เซนติเมตร

2. ประกอบชุดเกียร์แบบรอบเร็ว (จะมีเฟืองทดน้อย) ติดตั้งมอเตอร์แล้วนำชุดทั้งหมดมาติดตั้ง
บนตัวหุ่นยนต์ โดยที่ลูกเบี้ยวที่แกนเพลามอเตอร์อยู่ตรงข้ามกัน 
3. ติดตั้งรังถ่าน AA 2 ก้อน ที่ด้านบนแผ่นเพลท
4. ติดตั้งสวิตช์ (Switch) ปิด เปิดหุ่นยนต์ที่ปลายสุดของหุ่นยนต์
5. ต่อสายไฟที่ผ่าน Switch ปิด-เปิด กับ Motor และรังถ่าน ดังรูป

ด้านหุ่นยนต์บังคับมือ
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6. ทำการทดสอบการทำงานของ Motor ว่าหมุนในทิศทางที่ต้องการหรือไม่ ถ้าต้องการเปลี่ยน
ทิศทางการหมุนของ Motor ให้กลับสายที่ขั้วของ Motor
7. ทำการตัดเส้นลวดหรือสายทองแดงแข็ง มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2 มิลลิเมตร ความยาว 

36 เซนติเมตร และ 28 เซนติเมตร จำนวน 2 ชิ้น ทำการดัดเส้นลวดเพื่อใช้ยึดเกี่ยวกับ
ราวบันไดด้านหน้าและหลัง โดยมีระยะดัดเส้นลวดพร้อมทั้งทำการติดตั้งเพลาแกนเหล็กยาว
10 เซนติเมตร โดยยึดติดที่ปลายบนสุดของแผ่นฐานหุ่นยนต์ โดยใช้แผ่นฉากรองรับขนาด
เดียวกันกับตัวที่ใช้กับหุ่นยนต์ไต่บันได ดังรูป
4

12 เซนติเมตร

4

4
4

4

4
12 เซนติเมตร

8. ทำการตัดพลาสติกชนิดบางแต่แข็งแรง จำนวน 2 ชิ้น มีความยาวชิ้นละ 19 เซนติเมตร 

กว้าง 1.50 เซนติเมตร ที่ปลายแขนพลาสติกทำเป็นตะขอเกี่ยวบันไดลึก 5 เซนติเมตร 

ทำที่ จิ ก ปลายให้ แ หลมพอประมาณ ที่ ป ลายอี ก ด้ า นหนึ่ ง ของทั้ ง 2 แขน เจาะรู ข นาด 

4 มิลลิเมตร ที่ระยะห่างจากปลายเข้ามา 2 เซนติเมตร พร้อมทำการเซาะร่องระยะชักของ
ลูกเบี้ยวมอเตอร์ที่ระยะความยาวของร่อง 10 เซนติเมตร โดยมีความกว้างของร่องคันชัก
เป็น 4 มิลลิเมตร ทั้ง 2 แขน ดังรูป
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19 เซนติเมตร
10 เซนติเมตร
5

2

9. ทำการประกอบแขนชั ก ขอเกี่ ย วราวบั น ไดทั้ ง 2 ข้ า ง ดั ง รู ป พร้ อ มทำกิ๊ บ ล็ อ กนอตทุ ก ตั ว
ให้แน่นหนา ใช้หัวนอตอีก 1 ตัว ขันบังคับหัวนอตตัวแรกให้แน่น ดังรูป

10. ต่อแบตเตอรี่ ทดสอบพร้อมปรับแต่งขอเกี่ยวราวบันได ลวดประคองเสา จนเข้าที่ ไม่สะดุด
หลังจากนั้นควรทำการปรับแต่งลดน้ำหนักให้หุ่นยนต์เบาที่สุด ถ้าหากหุ่นยนต์หนักเกินไป
ให้ปรับการทดของชุดเฟือง

ด้านหุ่นยนต์บังคับมือ
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หุ่นยนต์ชักเย่อ
ถ้าหากต้องการสร้างหุ่นยนต์ชักเย่อเพื่อให้หุ่นยนต์ออกแรงดึงวัตถุหรือหุ่นยนต์อีกตัวหนึ่งนั้น 

หุ่นยนต์ที่ออกแบบขึ้นควรมีแรงมากที่สุด ดังนั้นชุดเกียร์ที่นำมาใช้ควรปรับอัตราการทดให้ได้แรงตามที่
ต้องการ แต่ก็จะทำให้หุ่นเคลื่อนที่ช้าตามไปด้วย การสร้างหุ่นยนต์ลักษณะนี้ผู้ออกแบบควรคำนึงถึงว่า
จะให้ความสำคัญกับความเร็วในการเคลื่อนที่ หรือให้ความสำคัญกับเรื่องแรงมากกว่า
ถ้ า หากหุ่ น ยนต์ มี แรงมาก แต่ แรงเสี ย ดทานระหว่ า งหุ่ น ยนต์ กั บ พื้ น ไม่ ม ากพอ เมื่ อ หุ่ น ยนต์
ออกแรงดึงวัตถุ หรือถูกหุ่นยนต์ตัวอื่นดึง หุ่นยนต์ที่สร้างขึ้นอาจถูกลากไปได้ หรือดึงวัตถุใดแล้วขาหุ่น
จะลากไปกับพื้น ดังนั้นจะต้องให้มีแรงเสียดทานระหว่างหุ่นกับพื้นมากขึ้น ซึ่งทำได้โดยการเพิ่มขาให้กับหุ่น
แล้วออกแบบผิวสัมผัสระหว่างขากับพื้นให้มากขึ้นด้วย โดยนำยางหรือวัสดุอื่น ๆ ที่มีค่าสัมประสิทธิของ
แรงเสียดทานมาก ๆ ขณะเดียวกันจะต้องออกแบบหุ่นให้มีน้ำหนักมากพอที่จะกดตัวหุ่นลงบนพื้นด้วย
สำหรั บ การเดิ น ทางของหุ่ น ยนต์ นั้ น ถ้ า หากเป็ น แบบใช้ ข าเดิ น เมื่ อ ก้ า วขาเพื่ อ ดึ ง ลำตั ว ไป
ข้างหน้าแล้วจะต้องยกขาขึ้นเพื่อการก้าวเดินครั้งต่อไป การสร้างหุ่นอาจทำได้ดังลักษณะต่อไปนี้
การสร้าง
1. ตัดแผ่นไม้อัดเป็นตัวหุ่น กว้าง 9 เซนติเมตร x ยาว 28 เซนติเมตร ดังรูป

9 เซนติเมตร

10 เซนติเมตร
28 เซนติเมตร

2. ประกอบมอเตอร์ ชุดเกียร์ โดยเลือกอัตราทดให้เหมาะสม ติดตั้งรังถ่านขนาด AA และสวิตช์
เข้ากับตัวหุ่น และต่อสายไฟ ดังรูป จากนั้นเจาะรูหรือติดตั้งห่วงสำหรับชักกะเย่อ
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สำหรับวงจรไฟฟ้าในหุ่นเขียนได้ดังนี้

3. ตัดแผ่นไม้อัดทำขาหน้าและหลังของหุ่น 4 ขา กว้าง 3 เซนติเมตร x ยาว 14 เซนติเมตร 

ขากลาง 2 ขา กว้าง 3 เซนติเมตร x ยาว 13 เซนติเมตร ดังรูป

14 เซนติเมตร
13 เซนติเมตร
7 เซนติเมตร

6.5 เซนติเมตร

4. ตัดแผ่นไม้อัดทำลิงค์สำหรับเชื่อมโยงขา จำนวน 6 ชิ้น โดยกำหนดให้มีขนาดดังนี้
4.1 ชิ้น A กว้าง 2 เซนติเมตร ยาว 10 เซนติเมตร จำนวน 2 ชิ้นและชิ้น B กว้าง 2 เซนติเมตร 

ยาว 11 เซนติเมตร จำนวน 2 ชิ้น

ด้านหุ่นยนต์บังคับมือ
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4.2 ชิ้น C กว้าง 2 เซนติเมตร ยาว 12 เซนติเมตร จำนวน 2 ชิ้น

5. ตัดแผ่นไม้อัดทำตัวยึดขาให้ติดกับตัวหุ่นในลักษณะข้อเหวี่ยง จำนวน 4 ชิ้น ดังรูป
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6. นำตัวยึดขามาติดกับตัวหุ่น ปรับขนาดดังรูป 
9.5 เซนติเมตร

7. ประกอบขาคู่หน้าและคู่หลัง ดังรูป

ดังรูป 

8. นำขากลางและตัว Link C มาประกอบ โดย Link C จะอยู่ด้านในของขากลางและขาหลัง 
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9. นำ Link A มาประกอบ โดย Link A จะอยู่ด้านนอกของขากลางและขาหลัง ดังรูป 

10. นำ Link B มาประกอบ โดย Link B จะอยู่ด้านนอกของขากลางและขาหน้า ดังรูป

11. ติดแผ่นไม้ที่ขาทั้ง 3 คู่ เพื่อความแข็งแรง ดังรูป
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12. ติดวัสดุที่เท้าของหุ่น เช่น ยางพารา ยางไม้ตีปิงปอง เพื่อทำให้เกิดการยึดเกาะ ห้ามใช้วัสดุ
ที่ทำให้เกิดการเหนียว เช่น กาวสองหน้า เพราะจะทำให้หุ่นยนต์ยกขาไม่ขึ้น
สำหรับขั้นตอนการปรับแต่งหุ่น ควรปรับจุดลิงค์หรือจุดเชื่อมต่อต่าง ๆ ให้หุ่นยนต์เคลื่อนที่ได้เร็ว
และมีแรงดึงมากที่สุด โดยผู้ออกแบบควรศึกษาความรู้เรื่อง คาน โมเมนต์ การนำคานมาช่วยออกแบบ
แรงดึงต่าง ๆ โดยเลือกจุดหมุนของคานให้เหมาะสม
จากหุ่ น ยนต์ ห ลาย ๆ แบบที่ ไ ด้ ก ล่ า วมาจะพบว่ า มี ก ารนำกลไกต่ อ โยง (Linkage) มาใช้ 

โดยชิ้นส่วนแต่ละชิ้นเรียกว่า “บาร์” หรือ “ลิงค์” การนำชิ้นส่วนแต่ละส่วนมาต่อเข้าด้วยกันจะต้องนำ 

“ข้อต่อ” หรือ “หมุด” มาใช้ เพื่อต่อเป็นวงจรปิดสำหรับส่งกำลัง โดยคานจะโยกรอบจุดหมุนที่ถูกยึดอยู่ 

แต่จะหมุนไม่ครบรอบ โดยทั่วไปแล้วกลไกการเชื่อมโยงนี้มีรูปแบบการต่อหลายวิธี ซึ่งจะได้ศึกษากัน
ในสาขาวิศวกรรมเครื่องกล

หุ่นยนต์เดิน 6 ขา
จากตัวอย่างการสร้างหุ่นยนต์ที่ผ่านมาจะพบว่า หุ่นยนต์จะเคลื่อนที่ได้โดยใช้มอเตอร์ตัวเดียว 

ซึ่งการออกแบบลักษณะนี้มอเตอร์หนึ่งตัวต้องส่งกำลังออกไปยังส่วนขับเคลื่อนทั้งหมด ทำให้มีแรงไม่มากพอ 

และถ้าหากหุ่นยนต์มีน้ำหนักมากจะเคลื่อนที่ได้ไม่ดีนัก สำหรับตัวอย่างนี้จะสร้างหุ่นยนต์แบบเดิน 6 ขา
บังคับได้ด้วยมือ โดยใช้มอเตอร์สองตัวเป็นตัวขับเคลื่อน และมีอุปกรณ์ที่ออกแบบในลักษณะคล้ายคาน
สำหรับใช้ปฏิบัติภารกิจต่าง ๆ โดยการทำงานทั้งหมดสามารถควบคุมโดยสวิตช์ที่ใช้มือควบคุมได้ บังคับ
หุ่นยนต์ให้เดินหน้าถ่อยหลังได้ บังคับให้ยกคานได้ โดยการควบคุมทิศทางของมอเตอร์นั้นจะใช้วิธีการ
เปลี่ยนทิศทางของกระแสที่ไหลผ่านมอเตอร์ โดยนำสวิตช์แบบสองทางหรือสวิตช์ที่ควบคุมในลักษณะ 

ON-OFF-ON มาสร้างเป็นรีโมตควบคุม สำหรับมอเตอร์และชุดเกียร์ที่นำมาใช้จะใช้ชุดเดียวกับที่ทำหุ่นยนต์
แบบที่ผ่านมา
การสร้าง
1. นำแผ่ น เพลท (Plat) หรื อ แผ่ น ไม้ อั ด มาทำตั ว ฐานหุ่ น ยนต์ ส ำหรั บ วางอุ ป กรณ์ หุ่ น ยนต์ 

โดยคำนึงถึงขนาดความกว้างของตัวมอเตอร์ที่วางคู่ขนานในแนวระนาบเดียวกัน ดังรูป 

โดยมอเตอร์และชุดเกียร์แต่ละตัวจะใช้ข้อเหวี่ยงหรือแคร้งค์อาร์มเพียงด้านเดียว

9 เซนติเมตร
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จากรูปจะเห็นว่าเมื่อนำมอเตอร์ M 1 และ M 2 มาวางประกบกันจะทำให้มอเตอร์มีความยาว
เพลาแกนทั้ง 2 ข้าง ในระนาบแนวเดียวกัน เท่ากับ 9 เซนติเมตร
2. ตัดแผ่นไม้อัดทำแผ่นเพลทรับมอเตอร์ ทั้งสองกว้าง 10 เซนติเมตร ส่วนความยาวกำหนดเป็น 

1.50 เท่าของความกว้างหุ่นยนต์ คือ 15 เซนติเมตร ดังรูป

10 เซนติเมตร

15 เซนติเมตร

จากรูป เนื่องจากการออกแบบจะกำหนดตำแหน่งของรูจับยึดหรือจุดตริง (จุดหมุน) ดังนั้นจุดที่
ความยาวเดิม คือ 15 เซนติเมตร จึงเป็นตำแหน่งจุดหมุนของขาหุ่นยนต์ ดังนั้นควรเผื่อพิกัดไว้ข้างละ 

1 เซนติเมตร รวมกับความยาวเดิม จึงมีความยาวเป็น 17 เซนติเมตร ดังรูป
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3. เนื่องจากข้อเหวี่ยงมอเตอร์ มีความยาว 2.50 เซนติเมตร ดังนั้นจุดหมุนของมอเตอร์รับเพลา
แกนข้อเหวี่ยงจะมีรัศมีเป็น 5 เซนติเมตร ซึ่งต้องทำการตัดไม้แผ่นเพลทที่กึ่งกลางแผ่น 

จากนั้นทำการบากไม้ให้มีความลึก 1 เซนติเมตร กว้าง 5 เซนติเมตร ดังรูป

4. ทำการตั ด แผ่ น ไม้ อั ด สี่ เ หลี่ ย มจั ตุ รั ส เพื่ อ ทำจุ ด หมุ น ขาของหุ่ น ยนต์ ทั้ ง ขาหน้ า และขาหลั ง 

โดยพิจารณาจากเพลาข้อเหวี่ยงของมอเตอร์ในแนวขนานกับพื้นโลกว่าสูงจากพื้นที่วาง
มอเตอร์เป็นระยะเท่าใด จากนั้นให้เจาะรูให้ตรงกับรูเพลาแกนข้อเหวี่ยงมอเตอร์ ดังรูป 

5. ตัดแผ่นไม้อัดทำจุดหมุน จำนวน 4 ชิ้นงาน จากนั้นทำการตัดให้มีขนาดกว้าง 2 เซนติเมตร 

ยาว 2.40 เซนติเมตร ดังรูป
2 เซนติเมตร

2.5 เซนติเมตร
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6. ตัดแผ่นไม้อัดทำขาหน้าและขาหลังของตัวหุ่นยนต์ จำนวน 4 ขา แต่ละขามีขนาดเท่ากัน โดย
ให้มีความสูงของขาหุ่นยนต์เท่ากับความกว้างของหุ่นยนต์ คือ 10 เซนติเมตร และเนื่องจาก
ต้องทำการเจาะรูยึดส่งกำลังหุ่นยนต์ (Link) ดังนั้นจึงพิกัดไว้จำนวน 1 เซนติเมตร รวมกับ
ความยาว 10 เซนติเมตร เป็น 11 เซนติเมตร จำนวน 4 ขา โดยทำการวัดจากด้านล่าง
ที่ความยาว 5 เซนติเมตร จากนั้นทำการเจาะรูขนาด 2 มิลลิเมตร ดังรูป

7. ตัดไม้ขากลางส่วนที่ยึดติดกับเพลาข้อเหวี่ยง โดยให้มีความยาวสั้นกว่าขาหน้าและขาหลัง
ของหุ่นยนต์ 1 เซนติเมตร จำนวน 2 ขา ทำการเจาะรู 2 รู ห่างกัน 0.5 เซนติเมตร ดังรูป

8. ประกอบไม้สำหรับทำลิงค์เชื่อมโยงขาหน้าและขาหลังกับขากลางที่เพลาแกนของข้อเหวี่ยง
โดยตัดไม้ขนาดชิ้นส่วนต่าง ๆ ดังนี้ 
● คำนวณหาด้านตรงข้ามมุมฉาก จะได้ด้าน A, B และ C ดังรูป
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จากรูปทำการคำนวณจะได้ด้านต่าง ๆ ดังนี้
- ด้าน A มีความยาวเท่ากับด้าน B ยาว คือ 10 เซนติเมตร
- ด้าน C มีความยาวเท่ากับ 12 เซนติเมตร
9. ทำการสำรวจความเรียบร้อยของอุปกรณ์ ดังรูป
								
								
								
แผ่นเพลทฐานหุ่นยนต์
พร้อมเท้ากับขาฯ

ขาหุ่นยนต์ 4 ขา
ทำขาหน้าและขาหลัง

ด้านหุ่นยนต์บังคับมือ
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เพลาข้อเหวี่ยงทำระบบ
เชื่อมโยง จำนวน 4 อัน ดังรูป
เป็นรูปด้าน A และ B
ยาว 10 เซนติเมตร
								
								
								
								
		

														
														
10. ประกอบมอเตอร์และชุดเกียร์ จำนวน 2 ตัว โดยเลือกอัตราการทดระดับกลางเพื่อให้มีกำลัง
มากขึ้น จากนั้นเดินสายไฟเป็นวงจรสวิตช์สองทางสำหรับเป็นรีโมตควบคุม จำนวน 2 ตัว
เพื่อใช้เป็นอุปกรณ์ควบคุมทิศทางการหมุนของมอเตอร์ 
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11. การประกอบหุ่นยนต์ อุปกรณ์ทั้งหมดมีดังรูปต่อไปนี้
o แผ่นไม้ทำเพลทพื้นหุ่นยนต์

o ขาหน้าและขาหลังหุ่นยนต์ 

o ขากลางหุ่นยนต์ (สั้นกว่าขาหน้าและขาหลัง 1 เซนติเมตร) 

ด้านหุ่นยนต์บังคับมือ
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o ไม้ทำ Link หุ่นยนต์ คู่ A และ B 

o ไม้ทำ Link หุ่นยนต์ 

o ประกอบหุ่นยนต์และเดินสายไฟให้มีลักษณะดังรูป
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o สำหรับขาหุ่นทั้งหมดควรเสริมยางรองพื้นด้านล่าง เพื่อเพิ่มความเสียดทานให้หุ่นสามารถ
ยึดเกาะกับพื้นได้ดี โดยอาจนำยางพาราหรือยางสำหรับไม้ตีปิงปองมาใช้ได้
		

หุ่นยนต์สำรวจและเก็บวัสดุ
หุ่นยนต์อีกประเภทหนึ่งที่มีการแข่งขันกันในระดับมัธยมศึกษา คือ หุ่นยนต์สำรวจดาวนพเคราะห์ 

โดยเป็นการสมมุติว่าถ้าหากต้องการไปเก็บวัตถุจากดาวเคราะห์ที่ส่งยานอวกาศขึ้นไปสำรวจจะสร้าง
หุ่นยนต์อย่างไร ในการแข่งขันนั้นจะใช้ลูกปิงปองแทนวัตถุแล้วออกแบบชุดหนีบติดกับหุ่นยนต์ เพื่อบังคับ
ให้เก็บวัตถุกลับลงมาโดยใช้รีโมตคอนโทรลควบคุมแบบมีสาย ดังนั้นหุ่นยนต์ที่ออกแบบขึ้นจะต้องมีภาชนะ
สำหรับเก็บวัตถุกลับลงมาด้วย ในการสร้างหุ่นยนต์สามารถทำได้ดังตัวอย่างต่อไปนี้
โครงสร้างตัวหุ่นยนต์ และชิ้นส่วนอุปกรณ์
- โครงสร้างตัวหุ่นวางมอเตอร์เกียร์ ขนาด 10x18 เซนติเมตร จำนวน 1 ชิ้น (ก)
- ขาหุ่นยนต์ ขนาด 1.5x9 เซนติเมตร จำนวน 6 ชิ้น (ข)
- แขนเชื่อมต่อหรือลิงค์ (Link) ขนาด 1x9.5 เซนติเมตร จำนวน 4 ชิ้น (ค) และ (ง)

ด้านหุ่นยนต์บังคับมือ
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- แท่นแกนยึด ขนาด 1.5x1.5 เซนติเมตร จำนวน 4 ชิ้น 
- เท้าหุ่นยนต์ ขนาด 1.5x2 เซนติเมตร จำนวน 6 ชิ้น

พื้นกระบะ ประกอบด้วย ไม้ขนาด 1x23 เซนติเมตร จำนวน 5 ชิ้น ไม้ขนาด 1x14 เซนติเมตร 

จำนวน 3 ชิ้น
ฝาข้าง ประกอบด้วย ไม้ขนาด 1x23 เซนติเมตร จำนวน 6 ชิ้น ไม้ขนาด 1x10 เซนติเมตร 

จำนวน 4 ชิ้น
ฝาท้าย ประกอบด้วย ไม้ขนาด 1x1.5 เซนติเมตร จำนวน 2 ชิ้น ไม้ขนาด 1x8 เซนติเมตร 

จำนวน 7 ชิ้น

กลไกเปิด-ปิดฝาท้าย ประกอบด้วย ไม้ขนาด 1.5x12 เซนติเมตร จำนวน 2 ชิ้น ไม้ขนาด
1.5x6.5 เซนติเมตร จำนวน 2 ชิ้น
แท่นวางกระบะ ประกอบด้วย ไม้ขนาด 1x6 เซนติเมตร จำนวน 2 ชิ้น ไม้ขนาด 1x7 เซนติเมตร
จำนวน 2 ชิ้น ไม้ขนาด 1x8 เซนติเมตร จำนวน 2 ชิ้น
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ที่คีบลูกปิงปอง ประกอบด้วย
- ฟิวเจอร์บอร์ด ขนาด 30x30 เซนติเมตร จำนวน 1 แผ่น ตัดและพับเป็นฉากตามรูป
- แผ่นไม้ขนาด 7x8 เซนติเมตร จำนวน 1 ชิ้น
- แผ่นไม้ขนาด 6x6 เซนติเมตร จำนวน 1 ชิ้น
- แผ่นไม้ขนาด 3x4 เซนติเมตร จำนวน 1 ชิ้น

แท่นวางมอเตอร์ ประกอบด้วยชุดคีบลูกปิงปอง ไม้ขนาด 2.5x4 เซนติเมตร จำนวน 2 ชิ้น
ไม้ขนาด 4x4.5 เซนติเมตร จำนวน 1 ชิ้น
วิธีประกอบตัวหุ่นยนต์ และชุดแมคคานิค
1. การประกอบส่วนของการขับเคลื่อน (ตัวหุ่นยนต์)
1.1 แผ่นไม้โครงตัวหุ่นยนต์ วางเกียร์บ็อกซ์ 4 รู โดยรูที่ 1 ห่างจากขอบด้านซ้าย 10 เซนติเมตร 

และห่างจากขอบด้านบน 1 เซนติเมตร รูที่ 2 ห่างจากขอบด้านซ้าย 10 เซนติเมตร และห่างจากขอบ
ด้านบน 3.5 เซนติเมตร รูที่ 3 ห่างจากขอบด้านซ้าย 10 เซนติเมตร และห่างจากขอบด้านล่าง 1 เซนติเมตร 

รูที่ 4 ห่างจากขอบด้านซ้าย 10 เซนติเมตร และห่างจากขอบด้านล่าง 3.5 เซนติเมตร 
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1.2 ขา เจาะรู 2 รู โดยรู ที่ 1 ห่ า งจากขอบด้ า นซ้ า ยและด้ า นขวา 0.75 เซนติ เ มตร 

และห่างจากด้านบน 1.5 เซนติเมตร และรูที่ 2 ห่างจากขอบด้านบน 5.5 เซนติเมตร โดยเจาะทั้งหมด 6 ขา
1.3 แขนเชื่อมต่อ เจาะรู 2 รู โดยเจาะรูห่างจากขอบด้านบนและด้านล่าง 0.5 เซนติเมตร 

จำนวน 6 ชิ้น
1.4 แท่นยึดแกน เจาะรู 1 รู โดยเจาะรูตรงกลางทั้ง 4 ด้าน 
2. นำชุดเฟืองแบบทดรอบกลางประกอบเข้ากับโครงทั้งด้านซ้ายและขวา แล้วใช้นอตตัวผู้ใส่
แล้วนำนอตตัวเมียขันให้แน่น

3. นำข้อเหวี่ยงมาติดไว้กับแกนเพลา
4. นำแท่นยึดแกนทั้ง 4 ชิ้น ติดเข้ากับมุมทั้ง 4 ข้างของไม้โครงหุ่นยนต์
5. ใช้นอตร้อยรูโดยหันปลายออก รองแหวนแล้วขันนอตตัวเมียให้แน่น
6. ใช้นอตตัวผู้ใส่รูที่ 1 ของข้อเหวี่ยงจากเพลา แล้วใช้นอตตัวเมียขันให้แน่น
7. นำขา 4 ขา มาใส่เข้ากับแทนยึดแกนทั้ง 4 จากนั้นรองแหวน แล้วนำขาอีก 2 ขา มาใส่
เข้ากับนอตที่ร้อยข้อเหวี่ยงทั้ง 2 ข้าง แล้วรองแหวน
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8. นำแขนเชื่อมร้อยเข้ากับนอตตัวผู้ของแท่นยึดแกนด้านหลังซ้าย รองแหวน แล้วขันนอตตัวเมีย
2 ตัว เข้าหากัน ส่วนอีกข้างทำเหมือนกัน
9. นำนอตตัวผู้มาใส่เข้ากับขากลางแล้วหันปลายนอตออก รองแหวนแล้วนำแขนเชื่อมมาร้อย
เข้ากับขากลาง รองแหวน แล้วใส่นอตตัวเมีย 2 ตัวขันเข้าหากันให้แน่น ส่วนอีกข้างทำเหมือนกัน
10. นำนอตตัวผู้ใส่รูของขาหลังทั้ง 2 ข้าง โดยหันปลายนอตออก รองแหวนแล้วนำแขนเชื่อมลิงค์
ใส่เข้ากับนอตขาหลัง รองแหวน แล้วขันนอตตัวเมีย 2 ตัวเข้าหากันให้แน่น ส่วนอีกข้างทำเหมือนกัน
11. ใส่แหวนรองที่ขากลางรูล่าง แล้วนำแขนเชื่อมใส่เข้ากับนอต 
12. รองแหวนนอตตัวผู้ที่แท่นยึดแกนด้านหน้าทั้ง 2 รองแหวน ขัน นอตตัวเมีย 2 ตัวเข้าหากัน
ให้แน่น
13. นำแขนมาเชื่อมใส่นอตตัวผู้ที่ขากลาง รองแหวน ขันนอตตัวเมีย 2 ตัวเข้าหากันให้แน่น
14. ใส่นอตตัวผู้ที่รูของขาหน้า นำแขนเชื่อมมาใส่เข้ากับขาหน้า รองแหวน ขันนอตตัวเมีย 2 ตัว
เข้าหากันให้แน่น

15. นำเท้าหุ่นยนต์ที่เตรียมไว้ติดเข้ากับขาทั้ง 6 ขา
16. เจาะรูที่โครงของหุ่นยนต์ด้านหน้า โดยวัดจากด้านซ้ายเข้ามา 3 เซนติเมตร ด้านขวาเข้ามา 

3 เซนติเมตร ห่างจากด้านบนลงไป 3 เซนติเมตร 
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17. นำแผ่นไม้ขนาด 1x8 เซนติเมตร มาตั้งเป็นแท่นวางกระบะโดยตั้งห่างจากด้านหน้าตัวหุ่นยนต์ 

เข้าไป 8 เซนติเมตร แล้วนำแผ่นไม้ขนาด 1x7 เซนติเมตร มาวางเพื่อเป็นแท่นวางกระบะ แล้วนำไม้ขนาด 

1x6 เซนติเมตร มาตั้งด้านหลังหุ่นยนต์
18. ประกอบกระบะเป็นที่เก็บลูกปิงปองด้านบนตัวหุ่นยนต์
		 - พื้นกระบะ นำไม้ขนาด 1x14 เซนติเมตร มาวางให้มีระยะห่างกัน 10 เซนติเมตร จำนวน 

3 ชิ้น จากนั้นนำไม้ขนาด 1x23 เซนติเมตร จำนวน 5 ชิ้น มาวางขวางกับไม้ขนาด 1x14 เซนติเมตร โดยมี
ระยะช่องห่างกัน 2.5 เซนติเมตร 
- ฝาข้าง นำไม้ขนาด 1x23 เซนติเมตร จำนวน 3 ชิ้น มาวางห่างกัน 3 เซนติเมตร 

แล้วนำไม้ขนาด 1x10 เซนติเมตร มาวางปิดหัวปิดท้ายจำนวน 2 ชิ้น จากนั้นหยอดกาวติด
		 - ฝาท้าย นำไม้ขนาด 1x15 เซนติเมตร จำนวน 2 ชิ้น มาวาง แล้วนำไม้ขนาด 1x8 เซนติเมตร
มาวางขวาง
19. นำพื้นกระบะ ฝาข้าง และฝาหลัง มาประกอบกันเป็นกระบะ (ตามรูป)

20.
21.
22.
23.
24.
25.
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ทำกลไกการเปิด-ปิดฝาท้ายของกระบะเก็บลูกปิงปอง
ติดกลไกเข้ากับกระบะเก็บลูกปิงปอง
ที่คีบลูกปิงปอง ประกอบเกียร์บ็อกซ์แบบทดรอบช้า จำนวน 2 ตัว สำหรับยกและหนีบจับ
ประกอบไม้ขนาด 7x8 เซนติเมตร และ 6x6 เซนติเมตร เข้ากับชุดเกียร์ 
ตัดฟิวเจอร์บอร์ดเพื่อทำเป็นที่คีบลูกปิงปอง (ตามรูป)
ติดฟิวเจอร์บอร์ดเข้ากับมอเตอร์เกียร์
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26. ต่อสายไฟจากรีโมตเข้ากับมอเตอร์ เสร็จสิ้นการประกอบหุ่น และทดสอบการเคลื่อนที่ของ
หุ่นยนต์ รวมทั้งกลไกการคีบจับปิงปอง

ข้ อ มู ล ข้ า งต้ น เป็ น รู ป แบบกลไกการสร้ า งตั ว อย่ า งหุ่ น ยนต์ ส ำรวจดาวนพเคราะห์ ทั้ ง นี้
การประกอบหุ่ น ยนต์ การวั ด ระยะ การเจาะรู หรื อ อื่ น ใดก็ ต าม สามารถปรั บ เปลี่ ย นรู ป แบบ ขนาด 

ตามความต้องการและความสามารถในการออกแบบของแต่ละทีม ซึ่งเกิดจากการเรียนรู้และพัฒนารูปแบบ
การสร้างใหม่ ๆ ในแต่ละทีมต่อไป

ด้านหุ่นยนต์บังคับมือ
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ผลงาน นวัตกรรมของนักประดิษฐ์
โครงงานหุ่นยนต์รุ่นใหม่

ตอนที่ 3
ผลงาน นวัตกรรมของนักประดิษฐ์ โครงงานหุ่นยนต์รุ่นใหม่
ในปัจจุบันโรงเรียนต่าง ๆ ได้สนใจการสร้างหุ่นยนต์ขนาดเล็กเป็นจำนวนมาก มีการสร้างโครง
งานด้านหุ่นยนต์ออกมาหลายรูปแบบ โดยนำหุ่นยนต์มาเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่เสริมการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์
และการโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ซึ่งสามารถเชื่อมโยงความรู้หลาย ๆ แขนงเข้าด้วยกันได้เป็นอย่างดี ไม่ว่า
จะเป็นความรู้ทางด้านกลศาสตร์ คณิตศาสตร์ การเขียนโปรแกรมควบคุม ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับ
เซ็นเซอร์และวงจรไฟฟ้าต่าง ๆ รวมไปถึงศิลปะการออกแบบหุ่นยนต์ให้ดูสวยงามอีกด้วย
สำหรับเวทีการประกวดหุ่นยนต์ของ สพฐ. จัดว่าเป็นเวทีหนึ่งที่ช่วยกระตุ้นให้นักเรียนสนใจ
เทคโนโลยีด้านหุ่นยนต์มากขึ้น นักเรียนได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์มากขึ้น รู้จักนำเทคโนโลยีหรือ
ภูมิปัญญาท้องถิ่นมาผสมผสานกับเทคโนโลยียุคใหม่มากขึ้น โดยนักเรียนบางโรงเรียนได้ทดลองสร้าง
แบบจำลองของหุ่นยนต์ในลักษณะโครงงานอัตโนมัติให้ทดลองทำงานตามต้องการก่อนที่จะสร้างเป็น
สิ่งประดิษฐ์สำหรับใช้งานจริงต่อไป ความรู้ที่นักเรียนได้จากการทำหุ่นยนต์สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน
ได้อีกด้วย ดังจะเห็นได้จากผลงานของนักเรียนในการสร้างโครงงานหุ่นยนต์ ตั้งแต่ปี 2551-2555 มีโครงงาน
ที่ น่ า สนใจเป็ น จำนวนมาก ในที่ นี้ ข อยกตั ว อย่ า งโครงงานและแนวคิ ด ต่ า ง ๆ ที่ นั ก เรี ย นได้ ส ร้ า งขึ้ น 

ตามหัวข้อเรื่องที่กำหนดให้ในแต่ละปี คือ
ปี 2551 กำหนดหัวข้อการพัฒนาโครงงานหุ่นยนต์ลดโลกร้อน
ปี 2552 กำหนดหัวข้อการพัฒนาโครงงานหุ่นยนต์ศิลปิน
ปี 2553 กำหนดหัวข้อการพัฒนาโครงงานหุ่นยนต์เกษตรกรรม
ปี 2554 กำหนดหัวข้อการพัฒนาโครงงานหุ่นยนต์เตือนภัย
ปี 2555 กำหนดหัวข้อการพัฒนาโครงงานหุ่นยนต์ที่ใช้ในชีวิตประจำวัน
ซึ่งนักเรียนที่สร้างหุ่นยนต์ในแต่ละทีมจะต้องนำเสนอแนวคิดที่มาของการสร้างโครงงานหุ่นยนต์
การออกแบบวั ส ดุ อุ ป กรณ์ เทคนิ ค วิ ธี ก ารสร้ า งหุ่ น ยนต์ ไ ด้ เ ด่ น ของหุ่ น ยนต์ และการนำไปประยุ ก ต์ ใช้
ในอนาคต ดังตัวอย่างต่อไปนี้

ด้านหุ่นยนต์บังคับมือ
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การออกแบบโครงงานหุ่นยนต์บังคับมือ

“หุ่นยนต์ลดโลกร้อน”
จากเวทีการแข่งขันหุ่นยนต์ชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำปี 2551
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ตัวอย่างโครงงานหุ่นยนต์บังคับด้วยมือ
หุ่นยนต์ลดโลกร้อน
หุ่นยนต์ Mini กระต่าย
แนวคิดในการออกแบบหุ่นยนต์ Mini กระต่าย
หุ่นยนต์ Mini กระต่าย เป็นหุ่นยนต์บังคับมือของทีม Rabbit โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ซึ่งพัฒนาโดย เด็กหญิงศิริสุข แซ่อุ๋ย เด็กหญิงจิดาภา ย่านทรัพย์ เด็กหญิงเจนจิรา 

ทองตัน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ครูที่ปรึกษาคือ อาจารย์ยุวดี ชูภาพ ซึ่งมีแนวคิดในการออกแบบคือ
เกิดแรงบันดาลใจจากการที่เห็นตุ๊กตากระต่ายตัวเก่าที่บ้านน่ารักดี และเป็นสัตว์ที่สวยงาม จึงนำมาทำเป็น
หุ่นยนต์กระต่าย เพราะอยากเห็นมันเคลื่อนที่ได้ และอยากเห็นมันกระโดดน่ารักดี

การทำงานของหุ่นยนต์
- เห็นหุ่นยนต์ชนิดสวยงาม
- ให้ความเพลิดเพลิน
- สามารถเคลื่อนที่ได้

จุดเด่นของหุ่นยนต์
- เคลื่อนที่ได้
- ใช้เศษวัสดุเหลือใช้มาประดิษฐ์เพื่อลดภาวะโลกร้อน

ด้านหุ่นยนต์บังคับมือ
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หุ่นยนต์ Super storm ผลิตกระแสไฟฟ้า
แนวคิดในการออกแบบหุ่นยนต์ Super storm ผลิตกระแสไฟฟ้า
หุ่นยนต์ Super storm ผลิตกระแสไฟ เป็นหุ่นยนต์บังคับมือของทีม Suankularbnon-08
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี ผู้ออกแบบพัฒนาคือ เด็กชายวงศธร นาคสุวรรณ์ ชั้นมัธยมศึกษา
ปี ที่ 3 และเด็ ก ชายศุ ภ ฤกษ์ สิ บ ตระกู ล ชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 2 ครู ที่ ป รึ ก ษาคื อ นายจิ รั ฏ ฐ์ แจ่ ม สว่ า ง 

ซึ่งมีแนวคิดในการออกแบบคือ ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีการใช้พลังงานไฟฟ้าในปริมาณมาก ซึ่งในการ
ผลิตกระแสไฟฟ้า เราจำเป็นต้องอาศัยพลังงานอื่นมาดำเนินการ เช่น น้ำมัน ซึ่งประเทศไทยเราไม่สามารถ
ผลิตน้ำมันขึ้นเองได้ต้องนำเข้าจากต่างประเทศ ในปริมาณที่สูงมาก แม่แต่ในโรงเรียนของเราเองค่ากระแส
ไฟฟ้าในแต่ละเดือนสูงถึง 3-4 แสนบาท ทางกลุ่มจึงคิดที่จะหาวิธีผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยพลังงานธรรมชาติ
“พลังงาน” ที่ไม่สิ้นเปลือง ไม่มีวันหมด ที่สามารถทดแทนพลังงานจากส่วนอื่นได้ อย่างน้อยอาจช่วย
แบ่งเบาภาระให้กับโรงเรียนของเราได้บ้าง

การทำงานของหุ่นยนต์
กังหันถูกติดตั้งไว้บนตัวหุ่นยนต์ ซึ่งทำงานอยู่บนดาดฟ้าของโรงเรียน หุ่นยนต์สามารถเคลื่อนที่
หรือหันไปตามทิศทางลมได้ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการรับแรงหมุนของลมได้ในปริมาณมาก เมื่อลม
หมุนผ่านใบพัดที่ติดตั้งไว้กับไดนาโมจะทำให้เกิดกระแสไฟฟ้าสามารถบรรจุใส่ไว้ในแบตเตอรี่หรือนำไปใช้
แบบตรง ๆ ได้

จุดเด่นของหุ่นยนต์
สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าที่ใช้ภายในโรงเรียน ครัวเรือน ได้ตลอดเวลา ตลอดทั้งวัน โดยไม่ต้อง
พึ่งพาพลังใต้พิภพ เช่น น้ำมัน ซึ่งเป็นทรัพยากรที่ใช้แล้วหมดไป

วัสดุอุปกรณ์
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ใบพัด
สายพาน
เฟืองบน
เฟืองล่าง
ไดนาโม
แบตเตอรี่
ท่อแกนหมุน
สายไฟ
ด้านหุ่นยนต์บังคับมือ
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หุ่นยนต์ ไต่ราว
แนวคิดในการออกแบบหุ่นยนต์ไต่ราว
หุ่นยนต์ไต่ราว เป็นหุ่นยนต์บังคับมือจากทีม ICE โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 ซึ่งพัฒนาโดย 

เด็กชายคเณศวร โชตนา เด็กชายจิรายุทธ สุขจิตต์ เด็กชายอรรถฉัตร คูเจริญ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

ครูที่ปรึกษาคือ นายธนภณ ธรรมรักษ์ ซึ่งมีแนวคิดในการออกแบบคือ ปัจจุบันความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี
และชีวิตความเป็นอยู่ของมนุษย์มีการเปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ชัด โดยเฉพาะเรื่องหุ่นยนต์ที่มีรูปร่างคล้าย
มนุษย์และหุ่นยนต์ที่ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ในสถานการต่าง ๆ ล้วนมีการนำนวัตกรรมใหม่ ๆ ผสมผสาน
เข้ากับหุ่นยนต์ มีการศึกษาลักษณะต่าง ๆ ของสิ่งแวดล้อมในการประยุกต์และดัดแปลงการสร้างหุ่นยนต์ 

ทางเราก็ได้มีการประดิษฐ์หุ่นยนต์เป็นแนวคิดที่ได้จากการปีนต้นไม้ของลิง อุ้มมือที่แข็งแรงและมีน้ำหนักตัว
ที่เบาจะสามารถไต่ต้นไม้ได้เร็วก็เหมือนกับหุ่นยนต์ไต่ราวที่มีแข็งแรง น้ำหนักเบา จึงสามารถเคลื่อนได้
อย่างรวดเร็ว

การทำงานของหุ่นยนต์
1. สามารถไต่ราวโดยใช้แขนทั้งสองด้าน
2. สามารถเคลือ่ นได้อย่างรวดเร็ว
3. ใช้ในการไต่ราวช่วยในการเก็บของ

จุดเด่นของหุ่นยนต์
1.
2.
3.
4.

น้ำหนักเบา
มีความแข็งแรงคงทน
สามารถเคลื่อนได้อย่างรวดเร็ว
เป็นหุ่นยนต์ที่ประดิษฐ์จากวัสดุที่เหลือใช้ ราคาถูกและหาซื้อได้ง่าย

ด้านหุ่นยนต์บังคับมือ
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หุ่นยนต์ Spider
แนวคิดในการออกแบบหุ่นยนต์ Spider
หุ่นยนต์ Spider เป็นหุ่นยนต์บังคับมือของทีม ลูกกระพุทธลีลา 3 โรงเรียนกาญจนาภิเษก
วิทยาลัย ฉะเชิงเทรา ซึ่งพัฒนาโดย นายจักรพันธ์ พรมมาส นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ครูที่ปรึกษาคือ
นายโชติ ก ทรั พ ย์ ดีซึ่งมีแนวคิดในการออกแบบคือ ตระหนักในมลภาวะทางอากาศที่เกิดจากก๊าซพิษ
ที่ มี ผ ลกระทบต่ อ การดำรงชี วิ ต ของสิ่ ง มี ชี วิ ต บนโลก รวมกั บ การสั ง เกตการณ์ เ คลื่ อ นไหวของแมงมุ ม 

วัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอกลไกการเดินแบบใหม่และความสามารถในการทำงานกำจัดมลพิษ สำหรับ
ความสามารถในการใช้งานนั้นสามารถใช้ได้ทั้งพลังงานที่เก็บไว้ในประจุในตัวหุ่นยนต์ ผนวกกับพลังงาน
แสงอาทิตย์ที่อยู่ด้านบนของตัวหุ่นยนต์ การทำงานจะถูกควบคุมระยะไกลจากชุดควบคุมไร้สาย

การทำงานของหุ่นยนต์
หุ่ น ยนต์ ถู ก ออกแบบมาเพื่ อ สำรวจการรั่ ว ไหลของก๊ า ซพิ ษ หรื อ วั ด ปริ ม าณก๊ า ซในที่ ที่ ม นุ ษ ย์
อาจเกิดอันตรายได้ หากเดินสำรวจด้วยตนเอง ยกตัวอย่างเช่น การสำรวจภายหลังจากการเกิดเพลิงไหม้
ในโรงงานสารเคมีต่าง ๆ รูปแบบกลไกชนิดใหม่จะเร็วกว่าระบบเก่าและบังคับทิศทางได้ง่ายกว่า

จุดเด่นของหุ่นยนต์
- กลไกการเคลื่อนไหวรูปแบบใหม่
- การสร้างเป็นแบบขนาดเท่าของจริงทำงานและใช้งานได้จริง
- หุ่นยนต์มีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจวัดก๊าซพิษที่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม และยังใช้การชาร์จ
พลังงานจากแผงเซลแสงอาทิตย์ซึ่งเป็นพลังงานสะอาด
- หุ่นยนต์ประกอบด้วยอุปกรณ์ไม่ซับซ้อนแบ่งแยกการทำงานเป็นส่วน ๆ ดังนั้นจึงมีความคุ้ม
ค่าในการใช้งาน
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หุ่นยนต์ คนรักษ์...ป่า
แนวคิดในการออกแบบหุ่นยนต์ คนรักษ์...ป่า
หุ่ น ยนต์ คนรั ก ษ์ … ป่ า เป็ น หุ่ น ยนต์ บั ง คั บ มื อ ของที ม SuanKularbnon-108 โรงเรี ย น
สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี ซึ่งพัฒนาโดย เด็กชายพรภพ แจ่มสว่าง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เด็กชาย
ชนินทร ไตรทิพพิสมัย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ครูที่ปรึกษาคือ นายจิรัฏฐ์ แจ่มสว่าง ซึ่งมีแนวคิดในการ
ออกแบบคือ ป่าไม้เป็นทรัพยากรธรรมชาติที่มีค่ายิ่ง เพราะเป็นแหล่งต้นน้ำลำธารและคอยดูดซับน้ำให้อยู่
ในดินได้นาน ๆ ไม่ไหลบ่าและหายไปอย่างเร็ว เป็นต้นกำเนิดของแม่น้ำต่าง ๆ จนอาจกล่าวได้ว่าถ้าไม่มี
ป่าไม้ก็ไม่มีน้ำ นอกจากนี้ยังเป็นตัวกรองอากาศที่มีขนาดใหญ่ที่สุด สามารถกรองกาซคาร์บอนไดออกไซด์
ซึ่งเป็นตัวการหนึ่งของก๊าซเรือนกระจกได้จำนวนมหาศาล ทำให้ลดภาวะโลกร้อนได้ ปัจจุบันปัญหาเรื่อง
การตัดไม้ทำลายป่ามีอยู่ทั่วไป แต่ที่เลวร้ายกว่าการตัดไม้ทำลายป่าคือ ไฟป่า ดังที่เราได้ยินกันอยู่บ่อยครั้ง
ในป่าไม้ทางภาคเหนือของไทย โดยเฉพาะที่ต่างประเทศ ครั้งร้ายแรงมากที่สหรัฐอเมริกา และในอินโดนีเซีย
ซึ่ ง ไหม้ กั น อยู่ ห ลายสั ป ดาห์ ทั้ ง นี้ เ พราะการเข้ า ไปดั บ ไฟในป่ า เป็ น เรื่ อ งที่ น่ า กลั ว อั น ตรายอย่ า งมาก 

แต่ถ้าสามารถดับไฟได้ตั้งแต่การก่อตัวใหม่ ๆ จะเป็นการแก้ปัญหาที่ต้นเหตุป้องกันไม่ให้รุกรามใหญ่โต
จนเกิดความเสียหาย ดังนั้นทางกลุ่มจึงคิดที่จะสร้างหุ่นยนต์ที่ทำหน้าที่ดูแลเรื่องไฟป่า มีหน้าที่ในการดับไฟ
ป่าตั้งแต่ก่อตัว และส่งสัญญาณเตือนก่อนที่จะรุกลามใหญ่โต

การทำงานของหุ่นยนต์
หุ่นยนต์ถูกกำหนดภารกิจให้ทำงานในป่า จึงต้องเคลื่อนที่ลาดตระเวนและเดินอยู่ในป่าด้วย
ล้อตีนตะขาบที่ออกแบบพิเศษให้สามารถข้ามเครื่องกีดขวางต่างๆ ได้ดี เมื่อพบเห็นว่ามีไฟป่าเริ่มก่อตัวขึ้น
จะเข้าไปทำหน้าที่ดับไฟป่าตามภารกิจของนักดับเพลิงในป่า นั่นคือ มีการพ่นละอองน้ำลงไปตรงบริเวณ
ที่เกิดเพลิงไหม้ และใช้ไม้ที่ปลายเป็นแผ่นวัสดุทนไฟ (ไม้สำหรับดับเพลิง) ตบลงไปในบริเวณนั้น พร้อมกับ
ส่งสัญญาณเตือน

จุดเด่นของหุ่นยนต์
หุ่นยนต์ถูกออกแบบให้มีรูปร่างคล้ายมนุษย์ มีลำตัว มีแขน และมีนห้าตา ทำให้ดูมีเสน่ห์ ภารกิจ
ที่ทำเป็นประเด็นที่สำคัญ และเฉพาะเจาะจงจึงจำเป็นต้องมีการจำลองสถานการณ์ให้คล้ายจริงด้วยการ
นำเอาเครื่องฉีดน้ำพ่นกระจกหน้ารถยนต์มาประยุกต์ใช้ ประเด็นสำคัญคือสามารถพัฒนาต่อยอดให้หุ่นยนต์
มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและสามารถทำงานได้จริงด้วยการใช้ชุดคอนโทรลเลอร์ มีการเขียนโปรแกรมควบคุม
การทำงานแบบอัตโนมัติร่วมกับตัวตรวจจับวัตถุเพ่อใช้ในการเคลื่อนที่หลบหลีกสิ่งกีดขวางต่าง ๆ ในป่า
และใช้ตัวตรวจจับความร้อนเพื่อให้หุ่นยนต์สามารถดับไฟป่าได้เองโดยไม่ต้องมีคนบังคับ
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หุ่นยนต์ C-Robot
แนวคิดในการออกแบบหุ่นยนต์ C-Robot
หุ่นยนต์ C-Robot เป็นหุ่นยนต์บังคับมือของทีม Robot N.D.R. 2 โรงเรียนนวลนรดิศวิทยาคม 

รัชมังคลาภิเษก ซึ่งพัฒนาโดย นายธนากร นำแพ่ง นายขัตติยะ แพงคำแหง นายสิทธิผล ดาวสูงเนิน
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ครูที่ปรึกษาคือ อ.อมรรัตน์ เกตุใหญ่ และ อ.สรินนา รักอนันตชัย ซึ่งมีแนวคิด
ในการออกแบบคือ เนื่องจากในปัจจุบันสภาวะขยะและสิ่งของที่เหลือใช้มีจำนวนมาก ทำให้กลุ่มของ
พวกผมจึงคิดและประดิษฐ์หุ่นยนต์นี้ขึ้นเพื่อลดขยะทำให้สภาวะแวดล้อมดีขึ้น ขยะที่ทิ้งไปขาดการคัดแยก
หุ่นยนต์เหล่านี้จะจัดการแยกขยะออกเพื่อทำให้ขยะที่ใช้ได้นำมารีไซเคิลใหม่ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อไป

การทำงานของหุ่นยนต์
-

หุ่นยนต์สามารถแยกขยะได้ 2 ประเภท คือ แยกขยะแห้งและขยะเปียก
สามารถเคลื่อนที่ได้ในที่ที่ขรุขระ
ใช้พลังงานโซลาเซลล์
มีความคงทนต่อสภาพอากาศ

จุดเด่นของหุ่นยนต์
-

สามารถคัดแยกขยะโดยอัตโนมัติ
เคลื่อนที่ในทางไม่เรียบได้
ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ในการทำงาน
มีเซ็นเซอร์ตรวจความชื้นได้
สามารถทำงานในน้ำได้
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หุ่นยนต์ AGRI-BOT
แนวคิดในการออกแบบหุ่นยนต์ AGRI-BOT
หุ่นยนต์ AGRI-BOT เป็นหุ่นยนต์บังคับมือของทีม TU 2 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ซึ่งพัฒนา
โดย นายโชติธัช สรรพิทักษ์เสรี นายณัฐสิทธิ์ ด่านชลวิจิตร นายกฤตินันท์ สีโชดม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 6 ครูที่ปรึกษาคือ นางถนิมาภรณ์ ตั้งตรัยรัตนกุล ซึ่งมีแนวคิดในการออกแบบคือ หุ่นยนต์ปลูกต้นไม้
เคลื่อนที่ได้หลากหลายสภาพภูมิประทศ ควบคุมด้วย controller แบบมีสาย ขนาดประมาณ 8x12 ตารางนิ้ว 

สูง 10 นิ้ว ใช้ตัวต่อของ fisher tecnic ทำให้โครงสร้างทาง mechanic มีความแข็งแรงและกะทัดรัด

การทำงานของหุ่นยนต์
-

ขุดดิน พรวนดิน
ปลูกพืชด้วยวิธี การหว่านเมล็ด การปักต้นกล้า
การรดน้ำ
เคลื่อนไหวทุกทิศทางในระนาบ 2 มิติ

จุดเด่นของหุ่นยนต์
ใช้ขวดน้ำเหลือใช้ทำถังเก็บน้ำพัฒนาคู่กับ seneer ได้ เช่น การตรวจจับจำนวนเมล็ด หรือ
ปริมาณน้ำ เป็นต้น

ด้านหุ่นยนต์บังคับมือ

77

การออกแบบ

78

ถอดบทเรียน : เส้นทางการพัฒนาศักยภาพเด็กไทย

หุ่นยนต์ Cleaning robot
แนวคิดในการออกแบบหุ่นยนต์ Cleaning robot
หุ่นยนต์ Cleaning robot เป็นหุ่นยนต์บังคับมือของทีม NBY Hitech โรงเรียนสตรีนนทบุรี
บางใหญ่ (นนทกิจพิศาล) ซึ่งพัฒนาโดย นายสันติ อ้นบู่ นายบันลือศักดิ์ พันธ์มูล นายอโนทัย อ่วมสืบเชื้อ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ครูที่ปรึกษาคือ นางสาวอัศวนันท์ จุติมหาธนานนท์ ซึ่งมีแนวคิดในการ
ออกแบบคือ ในชุมชนมีปัญหาน้ำเน่าเสีย จึงต้องการช่วยลดมลภาวะเป็นพิษ โดยการสร้างหุ่นยนต์ช่วย
บำบัดน้ำเสีย เพื่อให้ชุมชนมีมลภาวะที่น่าอยู่อาศัยมากยิ่งขึ้น โดยอาศัยแนวคิดจากกังหันน้ำชัยพัฒนา 

ตามพระราชดำริของในหลวง

การทำงานของหุ่นยนต์
ภารกิ จ ของหุ่ น ยนต์ คื อ สั่ ง ให้ กั ง หั น ตี น้ ำ เพื่ อ เพิ่ ม ออกซิ เจนในน้ ำ ทำให้ น้ ำ สะอาดมากขึ้ น
และทำให้ขยะมากองรวมกัน ทำให้เก็บกวาดง่ายขึ้น

จุดเด่นของหุ่นยนต์
เป็นการใช้เรือและกังหันน้ำทำประโยชน์ให้ธรรมชาติ และนำสิ่งเหลือใช้กลับมาใช้ใหม่ให้เกิด
ประโยชน์ สามารถทำได้ง่าย
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หุ่นยนต์เก็บขยะสะเทินน้ำสะเทินบก
แนวคิดในการออกแบบหุ่นยนต์เก็บขยะสะเทินน้ำสะเทินบก
หุ่นยนต์เก็บขยะสะเทินน้ำสะเทินบก เป็นหุ่นยนต์บังคับมือของทีมลูกพระพุทธลีลา 1 โรงเรียน
เบญจมราชรั ง สฤษฎิ์ 2 ซึ่ ง พั ฒ นาโดย นายเสถี ย พงษ์ คงกระจง นายสมชาย วั ฒ นพิ ทั ก ษ์ นั ก เรี ย น
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ครูที่ปรึกษาคือ นายธนภณ ธรรมรักษ์ ซึ่งมีแนวคิดในการออกแบบคือ ปัจจุบัน
การเจริญเติบโตทางอุตสาหกรรมและบ้านเรือนได้มีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว รวมทั้งสิ่งแวดล้อม
ทั้งบนบกและบนพื้นผิวน้ำ คือมีการเปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ชัด โดยเฉพาะการทิ้งขยะที่ทิ้งไม่เป็นที่ 

เป็นทางของมนุษย์ ซึ่งทให้เกิดมลภาวะ ทั้งทางบนบกและทางพื้นผิวน้ำ แต่ในการเก็บขยะทั้งบนบกและบน
พื้นผิวน้ำ แต่ละครั้งนั้นต้องใช้มนุษย์จำนวนมากในการเก็บขยะทำให้บั่นทอนสุขภาพและเสี่ยงต่อการติด
เชื้อโรค และในการเก็บขยะทางพื้นผิวน้ำนั้นมีความไม่ปลอดภัยในการเก็บเพราะอาจมีการพลัดพลาดตกน้ำ
ทำให้เกิดอุบัติเหตุได้และเป็นอาชีพที่ไม่ค่อยมีคนมาประกอบอาชีพนี้ จากเหตุผลดังกล่าว ทางคณะผู้จัดทำ
จึงคิดประดิษฐ์หุ่นยนต์สะเทินน้ำสะเทินบกที่สามารถเก็บขยะได้ทั้งบนบกและบนพื้นผิวน้ำ ที่สามารถ
อำนวยความสะดวกในการเก็บขยะให้แก่มนุษย์ และช่วยลดมลภาวะของสิ่งแวดล้อม

การทำงานของหุ่นยนต์
1.
2.
3.
4.

สามารถเก็บขยะในน้ำได้
สามารถเก็บขยะบนบกได้
สามารถเก็บได้เป็นจำนวนมาก
เพิ่มความปลอดภัยแก่ผู้ใช้งานที่เสี่ยงต่อการจมน้ำ

จุดเด่นของหุ่นยนต์
1.
2.
3.
4.

เป็นหุ่นยนต์เก็บขยะที่เก็บได้จริง
สามารถเก็บขยะได้ทั้งบนบกและในน้ำได้จริง
เป็นหุ่นยนต์ที่ควบคุมบังคับง่าย เหมาะสำหรับผู้ชราและผู้พิการ
เป็นหุ่นยนต์ที่ประดิษฐ์จากวัสดุที่เหลือใช้ ถูกหาซื้อประดิษฐ์ง่าย

ด้านหุ่นยนต์บังคับมือ

81

การออกแบบ

82

แสดงหุ่นยนต์เก็บขยะ เก็บขยะสะเทินน้ำสะเทินบก
เก็บขยะบนพื้นผิวน้ำ

แสดงด้านข้างของหุ่นยนต์เก็บขยะ
เก็บขยะสะเทินน้ำสะเทินบก

แสดงการขับเคลื่อนในน้ำด้วยใบพัดของ
หุ่นยนต์เก็บขยะ เก็บขยะสะเทินน้ำสะเทินบก

แสดงปิด-เปิดกระบะของหุ่นยนต์เก็บขยะ
เก็บขยะสะเทินน้ำสะเทินบก

Remote Control ที่ใช้ในการควบคุมหุ่นยนต์เก็บขยะ
เก็บขยะสะเทินน้ำสะเทินบก

กลไกในการปิดเปิดฝาท้าย

ถอดบทเรียน : เส้นทางการพัฒนาศักยภาพเด็กไทย

หุ่นยนต์ Sky Series
แนวคิดในการออกแบบหุ่นยนต์ Sky Series
หุ่นยนต์ Sky Series เป็นหุ่นยนต์บังคับมือของทีม Time Machine โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
พัฒนาการบางใหญ่ ซึ่งพัฒนาโดย นายศิวดล ยิ้มศรี นายชิวศุทธิ์ จันประภากร นายศักดิ์เทพ ชุมเกษรกูลกิจ 

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ครูที่ปรึกษาคือ อ.จุไรวรรณ เคลื่อนคล้อย ซึ่งมีแนวคิดในการออกแบบคือ 

ถ้าเราได้ภาพมุมสูง เราจะเห็นโลกที่กว้างขึ้นกว่าที่เห็นอยู่ เราจึงสร้างเครื่องบินถ่ายภาพจากท้องฟ้าสู่พื้น 

จะใช้เครื่องบินนี้ในการสำรวจพื้นที่ต่าง ๆ ตามพื้นที่ป่า ตรวจการเพื่อป้องกันเหตุต่าง ๆ เช่น ไฟไหม้ป่า
ตรวจการลักลอบตัดไม้ทำลายป่า การใช้ดาวเทียมนั้นมีค่าใช้จ่ายสูงมาก จึงไม่เหมาะแก่การนำมาใช้

การทำงานของหุ่นยนต์
สามารถถ่ายภาพทางอากาศ ปล่อยควันสี ทิ้งควันสี ทิ้งประทัด เพื่อเป็นสัญลักษณ์ต่าง ๆ 

อำนวยความสะดวกในการเดินทางต่าง ๆ

จุดเด่นของหุ่นยนต์
เครื่องบินลำนี้มีประโยชน์มากมายทั้ง ๆ ที่เป็นแค่เครื่องบินบังคับ เครื่องบินบังคับคนบางคน
อาจมองว่าเป็นแค่ของเล่น แต่ประโยชน์มันมากกว่าที่คาดคิด
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หุ่นยนต์เทคโนโลยีหุ่นยนต์กู้ภัย
แนวคิดในการออกแบบหุ่นยนต์เทคโนโลยีหุ่นยนต์กู้ภัย
หุ่นยนต์เทคโนโลยีหุ่นยนต์กู้ภัย เป็นหุ่นยนต์บังคับมือของทีมมะปรางหวาน โรงเรียนเนินมะปราง
ศึกษาวิทยา ซึ่งพัฒนาโดย นายชนุตร์ เพ็ชรดี นายอานนท์ แสนประสิทธิ์ นางสาวขนิษฐา เนยหนู นักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ครูที่ปรึกษาคือ นายอานนท์ มากมี ซึ่งมีแนวคิดในการออกแบบคือ เพื่อนำเอาความรู้
ทางวิทยากรใหม่ ๆ ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาประดิษฐ์หุ่นยนต์สำรวจสารที่มีพิษหรือขยะมีพิษ 
โดยประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ เพื่อศึกษาเกี่ยวกับหุ่นยนต์สำรวจมีพิษและสามารถประดิษฐ์ขึ้นมาเพื่อ
ที่จะใช้งานได้จริงกับสถานการณ์จริง เพื่อศึกษาวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการประดิษฐ์ ทั้งภายนอกและภายในของ
หุ่นยนต์ สำรวจสารมีพิษ เพื่อพัฒนาศักยภาพให้กับตนเองทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอันทันสมัย
เพื่อนำเทคโนโลยีมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม

การทำงานของหุ่นยนต์
โครงงานนี้ชื่อว่า “Rescue Robot by Technology (เทคโนโลยีหุ่นยนต์สำรวจภู้ภัยสารพิษ)
“โดยได้ประดิษฐ์เทคโนโลยีหุ่นยนต์สำรวจกู้ภัยขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการเข้าไปสำรวจสารพิษที่จะแพร่
กระจายทำร้ายชีวิตมนุษย์ที่ติดอยู่ในที่เกิดเหตุได้อย่างปลอดภัย
โดยหุ่นยนต์กู้ภัยนี้ เป็นสิ่งที่เกิดจากการผสมสานระหว่างวิทยาศาสตร์กับเทคโนโลยีสมัยใหม่ 

หุ่นยนต์กู้ภัยมีโครงสร้างที่แข็งแรง มีล้อเป็นระบบสายพานหรือตีนตะขาบ เพื่อที่จะได้เคลื่อนที่เข้าไปยังซาก
ปรักหักพังได้ ซึ่งหุ่นยนต์สำรวจกู้ภัยนี้สามารถตรวจสอบอุณหภูมิได้ มีเซ็นเซอร์สำหรับตรวจหาสารพิษ หรือ
ขยะมีพิษ เพื่อที่จะได้ส่งค่ามาที่คอมพิวเตอร์แล้วแจ้งให้ทราบ สามารถวัดระยะทางจากจุดเริ่มต้นไปยังจุด
ของขยะมีพิษหรือสารพิษ เพื่อที่จะทราบได้ว่าจุดที่สารพิษอยู่ห่างเพียงใด หุ่นยนต์สำรวจกู้ภัยนี้ จะถูกเขียน
โปรแกรมใส่และควบคุมโดยรีโมท ผ่านสัญญาณคลื่นวิทยุ และมีกล้องอินฟาเรดแบบไร้สายติดอยู่กับหุ่นยนต์
สำรวจกู้ภัย ส่งผลเป็นภาพและเสียงมายังหน้าจอคอมพิวเตอร์ โดยกล้องจะหมุนได้รอบทิศทาง ซึ่งการหมุน
ของกล้องนั้นจะควบคุมโดยมอเตอร์ผสานกับ Relay หุ่นยนต์กู้ภัยนี้เคลื่อนที่ช้า เนื่องจากต้องมีการเก็บ
ข้อมูลของลักษณะในที่เกิดเหตุ เพื่อนำมาประมวลผลและส่งออกทางหน้าจอคอมพิวเตอร์ ประโยชน์ของ
หุ่นยนต์กู้ภัยนี้คือ สามารถเข้าไปสำรวจเพื่อช่วยสำรวจสารพิษหรือขยะมีพิษที่จะทำลายชีวิตมนุษย์ หรือ
โลกอันสดใส โดยที่มีคนบังคับจะสามารถควบคุมอยู่ในระยะไกล ๆ ได้ เพราะเป็นการสร้างความปลอดภัย
ให้กับผู้ควบคุมได้โดยไม่ต้องเสี่ยงชีวิตเข้าไปในที่เกิดเหตุ
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จุดเด่นของหุ่นยนต์
สังเกตได้ว่าจากการทดลองเมื่อติดตั้งกล้องและอุปกรณ์วัดระยะทางเข้ากับตัวหุ่นยนต์ หุ่นยนต์
กู้ภัยนี้สามารถรับ-ส่งสัญญาณเข้ากับ Computer ได้ และผลที่ได้จากการวัดระยะทางต้องไปดูที่ไมล์วัด
ระยะทาง จากนั้นนำตัวเลขที่ได้มาคำนวณเพื่อหาระยะทาง ในส่วนของฐานปรับระดับความสูงของกล้องนั้น
จะช่วยในการเก็บภาพในระดับต่าง ๆ เพราะบางพื้นที่มีแต่สิ่งกีดขวางที่ต้องใช้ระดับความสูงของกล้อง
อยู่ในระดับที่สูง เช่น ท่อนไม้ หญ้าคา เป็นต้น หรือบางพื้นที่มีสิ่งกีดขวางที่ต้องใช้ระดับความสูงของกล้อง
อยู่ในระดับที่ต่ำ เช่น ท่อระบายน้ำ เป็นต้น เพราะเหตุนี้จึงต้องสร้างฐานปรับระดับความสูงของกล้อง
วงจรปิดไร้สายในระดับต่าง ๆ เพื่อช่วยในการเก็บภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพและทุกสถานการณ์ และ
สามารถเคลื่อนที่ได้ 4 ทิศทาง
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หุ่นยนต์ HVRB#02
แนวคิดในการออกแบบหุ่นยนต์ HVRB#02
หุ่นยนต์ HVRB#02 เป็นหุ่นยนต์บังคับมือของทีม GTM โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย ซึ่งพัฒนาโดย
นายเอธาษิ นาคศรี ชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 6 นายวรกร พู ล ผล นางสาวกั ญ ญภั ส มหาพั ฒ นไทย 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ครูที่ปรึกษาคือ ครูเมธี มีแก้ว ซึ่งมีแนวคิดในการออกแบบคือ ล้อขับเคลื่อน ทำหน้าที่
เคลื่อนที่หุ่นยนต์ไปยังที่ที่ต้องการ ล้ออิสระ ทำหน้าที่เคลื่อนที่ไปทางซ้ายหรือทางขวา รางเลื่อน ทำหน้าที่
เคลื่อนขยะไปยังที่เก็บขยะ ช่องเก็บขยะ ทำหน้าที่เก็บขยะ ตัวหมุนเก็บขยะ ทำหน้าที่เก็บขยะ ตัวหมุน
เก็บขยะ ทำหน้าที่หมุนขยะเข้ามาบนรางเลื่อน เซ็นเซอร์แยกโลหะ/อโลหะ ทำหน้าที่ตรวจสอบว่าขยะเป็น
โลหะหรือไม่ เซ็นเซอร์ตรวจสอบขยะ ทำหน้าที่ตรวจสอบว่ามีขยะอยู่บนรางเลื่อนหรือไม่

การทำงานของหุ่นยนต์
หุ่นยนต์สามารถเดินไปยังจุดที่ทิ้งขยะได้เองโดยใช้วิธีการเดินตามเส้น หลังจากนั้นจะทำการ
ตรวจเช็คขยะโดยใช้เซ็นเซอร์ว่าเป็นโลหะหรือไม่ใช่โลหะ ถ้าหากเป็นโลหะจะหันด้านซ้ายแล้วทำการหมุน
เก็บขยะผ่านตัวรางโดยที่จะมีเซ็นเซอร์ตรวจจับว่ามีขยะผ่านเข้ามาหรือยัง หากมีขยะผ่านแล้วจะทำการ
หยุดหมุน หลังจากนั้นรางจะนำขยะไปเก็บในช่องเก็บขยะต่อไป หากไม่ใช่โลหะก็จะทำการเอียงด้านขวา
แทน ซึ่งทุกอย่างจะเป็นการทำงานอัตโนมัติ ทำให้ไม่ต้องเสียเวลาในการเก็บและแยกขยะ

จุดเด่นของหุ่นยนต์
1. สามารถเก็บและแยกขยะโลหะและไม่ใช่โลหะออกจากกันได้อัตโนมัติ
2. สามารถเคลือ่ นที่ไปยังจุดที่ทิ้งขยะได้อัตโนมัติ
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หุ่นยนต์ S-2
แนวคิดในการออกแบบหุ่นยนต์ S-2
หุ่นยนต์ S-2 เป็นหุ่นยนต์บังคับมือของทีม SN Team 2 โรงเรียนไทรน้อย ซึ่งพัฒนาโดย
นายจักรกฤษณ์ ใจอันต๊ะ นายชนันธร นพธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และนายธเนศ ชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 4 ครูที่ปรึกษาคือ อาจารย์จีระพงษ์ สิทธิทิพ ซึ่งมีแนวคิดในการออกแบบคือ หุ่นยนต์ตัวนี้ได้แนวคิดมา
จากการเกี่ยวข้าว ซึ่งใบเกี่ยวที่อยู่ข้างหน้านั้นจะพลักต้นข้าวหาเข้าลำตัวรถเกี่ยวข้าว ซึ่งหลักการง่าย ๆ นี้
เองทางกลุ่มของข้าพเจ้าจึงคิดว่าน่าจะสามารถนำมาดัดแปลงได้ และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่าง
จริง ๆ และในปัจจุบันก็นับว่า ขยะที่เราทิ้งกันลงไปนี้มีอยู่มาก จึงคิดว่าหุ่นยนต์ตัวนี้น่าจะเป็นประโยชน์
อย่างมากที่สุด

การทำงานของหุ่นยนต์
หุ่นยนต์ตัวนี้สามารถเก็บขยะจำพวกกล่องนม เศษถุงขนม ฯลฯ โดยความสามารถของหุ่นยนต์
ตัวนี้ ส่วนที่ทำหน้าที่เก็บขยะนั้นจะได้พลังงานมาจากโซล่าเซลล์ ซึ่งเป็นการประหยัดอีกทางหนึ่ง ทำให้
สามารถทำงานที่โล่งแจ้งได้ และช่วยแบ่งเบาภาระโรงเรียนได้ส่วนหนึ่ง ซึ่งหากผลงานชิ้นนี้นำไปต่อยอด
ในเชิงอุตสาหกรรมก็นับว่าเป็นสิ่งที่ดีเลยทีเดียว

จุดเด่นของหุ่นยนต์
วัสดุการออกแบบซึ่งหาได้ง่ายภายในท้องถิ่น รวมทั้งสามารถใช้ประโยชน์ได้จริง และลักษณะ
ตัวหุ่นยนต์ที่ดูแล้วเรียบง่ายไม่ยุ่งยากในการทำ ในจุดนี้เองซึ่งนับว่าเป็นจุดที่โดดเด่น รวมทั้งยังเป็นสื่อ
การเรียนการสอนรูปแบบใหม่ ที่ให้เด็กสามารถเรียนรู้ได้เอง และสามารถนำไปประดิษฐ์ได้เอง และเป็น
หุ่นยนต์ที่มีตัวเดียวในโลก

ด้านหุ่นยนต์บังคับมือ
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หุ่นยนต์รถต้นแบบพ่นเพื่อการเกษตรแบบไร้สาย
แนวคิดในการออกแบบหุ่นยนต์รถต้นแบบพ่นเพื่อการเกษตรแบบไร้สาย
หุ่นยนต์รถต้นแบบพ่นเพื่อการเกษตรแบบไร้สาย เป็นหุ่นยนต์บังคับมือของทีม T-TECH โรงเรียน
ฐานเทคโนโลยี ซึ่งพัฒนาโดย นายสรีดภงส์ สังขดิถี นายวรเวท ฉันทขจรกิจ นายศิริพงษ์ อยู่สบาย 

ชั้น ปวช.3 ครูที่ปรึกษาคือ นายนภดล อุยยานุกูล ซึ่งมีแนวคิดในการออกแบบคือ ปัจจุบันระบบอัตโนมัติ
มีความจำเป็นต่อทางด้านทางการเกษตร ซึ่งมีผลมาจากการแข่งขันกันด้านตลาดอย่างจริงจังและมีแนวโน้ม
จะเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ ปัจจัยในด้านการตลาดที่ขาดไม่ได้คือการกำหนดการส่งมอบผลผลิตและปริมาณ
ที่ต้องการ ซึ่งจะต้องมีผลผลิตแข่งกับเวลาประโยชน์ของระบบอัตโนมัติที่ช่วยในการลดเวลา ในการทำงาน
จากปกติและกระบวนการต่าง ๆ ที่เป็นอันตรายต่อคน ดังนั้นในการพ่นหรือฉีดจำเป็นจะต้องมีการทำงาน
อัตโนมัติเพื่อลดต้นทุนและมีความเร็ว สร้างความแน่นอนในการทำงาน

การทำงานของหุ่นยนต์
1. ใช้รีโมทคอนโทลในการควบคุมรถและใช้รีเลย์ตัดต่อน้ำเมื่อรถวิ่งไปข้างหน้า น้ำจะฉีดออก
และ เมื่อรถหยุดน้ำก็จะหยุดด้วย
2. ใช้พ่นปุ๋ยและก็พ่นน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดเวลาและแรงที่เราจะต้องเสียและยังเป็นของ
เล่นเพลิดเพลินให้แก่เด็กและวัยต่าง ๆ ได้ สามารถนำรถพ่นปุ๋ยไปได้ทุกสาถนที่ทุกภูมิอากาศและประเทศ

จุดเด่นของหุ่นยนต์
สำหรั บรถพ่นเพื่อการเกษตรต้นแบบนี้เป็นรถบังคับที่สามารถเลี้ยวได้ หัวพ่นปรับได้หลาย
ลักษณะ และบังคับได้ไกล ได้ทั้งทางเรียบ ทางไม่เรียบ พื้นทราย และพื้นหญ้า เพราะถูกออกแบบมาเพื่อ
บุกตะลุยได้ทุกที่ รถต้นแบบนี้ใช้ฐานเป็นรถโฟร์วิวซึ่งสามารถตะลุยได้ตามพื้นที่ดังกล่าว

ด้านหุ่นยนต์บังคับมือ
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แนวทางการออกแบบ
ปัจจุบันระบบอัตโนมัติมีความจำเป็นต่อทางด้านทางการเกษตร ซึ่งมีผลมาจากการแข่งขันกัน
ด้านตลาดอย่างจริงจังและมีแนวโน้มจะเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ ปัจจัยในด้านการตลาดที่ขาดไม่ได้คือการ
กำหนดการส่งมอบผลผลิตและปริมาณที่ต้องการ ซึ่งจะต้องมีผลผลิตแข่งกับเวลาประโยชน์ของระบบ
อัตโนมัติที่ช่วยในการลดเวลา ในการทำงานจากปกติและกระบวนการต่าง ๆ ที่เป็นอันตรายต่อคน ดังนั้น
ในการพ่นหรือฉีดจำเป็นจะต้องมีการทำงานอัตโนมัติเพื่อลดต้นทุนและมีความเร็ว สร้างความแน่นอนในการ
ทำงาน โดยมีขั้นตอนการออกแบบดังนี้
1. ออกแบบรถบังคับที่นำมาใช้
โดยการนำรถบังคับวิทยุทำการวิ่งระยะทาง 200 เมตร ทำให้ผลการทดลองที่ได้รถมีความเร็ว
มากเกินไปจึงไม่สามารถทให้รถทำการวิ่งพ่นน้ำได้และได้ทำการแก้ไขด้วย การถ่วงน้ำหนักของรถโดยใช้ดิน
น้ำมันเป็นตัวถ่วงล้อรถ ให้มีน้ำหนักมากขึ้นและได้ทำการประเมินน้ำหนักของน้ำประมาณ 5 ลิตร กับตัว
มอเตอร์ขนาด 5 กิโลกรัม มาทำการใส่กับตัวรถว่าน้ำหนักขนาดนี้รถสามารทำการรับน้ำหนักของอุปกรณ์
และน้ำหนักได้ขนาดเท่าไร และได้ทำการทดลองการวิ่งของตัวรถดู รถสามารถวิ่งได้ในระดับความเร็วที่
ต้องการ คือ 200 เมตรต่อ 10 นาที
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2. ออกแบบโครงสร้างการรับน้ำหนัก
ในการออกแบบรถนั้นได้เกิดปัญหาในตัวของโครงรถ เนื่องจากรถรับน้ำหนักมากเกินไป 

จนตัวโครงรถไม่สามารถรับน้ำหนักที่บรรทุกอยู่ได้จนทำให้เกิดตัวสปริงที่ยึดล้อ อ่อนจนทำให้ตัวคาน
ที่ยึดระหว่างล้อหน้ากับล้อหลังแตกออกทำให้ไม่สามารถบังคับรถได้ จากนั้นได้ทำการเสริมตัวโครงรถใหม่
เพื่อให้รถสามารถรับน้ำหนักของอุปกรณ์ที่อยู่บนรถได้และได้ ทำการเสริมชุดตัวสปริงในชุดหน้าให้ใหญ่ขึ้น
และได้ทำการเปลี่ยนชุดสปริงหลังใหม่เพื่อให้ได้รับน้ำหนักมากขึ้น และทำการทดลองใหม่ตัวโครงรถสามารถ
รับน้ำหนักได้มากขึ้นจนไม่ทำให้รถเกิดการเสียหาย

3. ออกแบบการเดินท่อน้ำให้เหมาะสมกับการใช้งาน
ได้ ท ำออกแบบ
การวางระบบของท่ อ พ่ น น้ ำ ว่ า
ควรจะวางแบบไหนตอนแรกได้
วางระบบท่อทางด้านหลังพร้อม
กับทำการยกท่อน้ำขึ้น พร้อมกับ
ทำการแยกออกเป็น 4 ช่องทาง
ด้านหลัง 2 ตัว และทางด้านข้าง
อย่างละตัวทำให้น้ำเดินทางไกล
จนทำให้เวลารถวิ่งสักประมาณ
15 วินาที แล้วน้ำค่อยทำการพ่นออกมา ซึ่งไม่สามารถทำการใช้งานได้ และได้ทำการแปลงท่อน้ำใหม่ได้
ทำการยกชุดถังน้ำขึ้นเหนือตัวมอเตอร์ เพื่อให้น้ำไปค้างอยู่ที่ตัวมอเตอร์ปั๊มเพื่อพอต่อการส่งแรงดังน้ำ 

และได้วางท่อน้ำพอดีกับถังน้ำ เพื่อให้น้ำค้างอยู่ในท่อและทันต่อการฉีกน้ำพร้อมกับปรับตัวฉีดด้านหลัง 

ให้ มี ก ารหมุ น ได้ เ พื่อให้ฉีดน้ำได้ทั่วถึง และได้ทำการทดสอบใหม่พอรถทำการวิ่งตัวฉีดน้ำสามารถพ่น
ออกมาได้
ด้านหุ่นยนต์บังคับมือ
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4. ปริมาณน้ำเหมาะสมต่อการทำงาน
ออกแบบปริมาณของน้ำที่นำมาใช้ในการทำโครงการ ขั้นตอนแรกได้นำถังน้ำสามารถบรรจุน้ำ
ขนาด 1 ลิ ต ร นำมาใช้ ใ นการทดลอง ผลการทดลองขนาดถั ง น้ ำ ที่ น ำมาใช้ ท ำให้ น้ ำ หมดเร็ ว จึ ง ได้ ท ำ
การเปลี่ยนขนาดของถังน้ำที่ใช้ใหม่เป็นขนาด 5 ลิตร แทนเพื่อให้สามารถใช้ปริมาณของน้ำได้เพียงพอกับ
ขนาดของรถกับแบตเตอรี่ของรถบังคับ ซึ่งปริมาณของน้ำนี้สามารถใช้เวลา 6-7 นาที ในการใช้งาน

รูปโครงสร้างสำเร็จของรถต้นแบบพ่นเพื่อการเกษตรแบบไร้สาย
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หุ่นยนต์ Cleaner Robot Boy
แนวคิดในการออกแบบหุ่นยนต์ Cleaner Robot Boy
หุ่ น ยนต์ Cleaner Robot Boy เป็ น หุ่ น ยนต์ บั ง คั บ มื อ ของที ม SKB Robot 4 โรงเรี ย น
สวนกุ ห ลาบวิ ท ยาลัย ซึ่งพัฒนาโดย นายฐาปกรณ์ ทีจวง นายศฤงคาร วังสินธุ์ นายธวัชชัย หงส์คำ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ครูที่ปรึกษาคือ นางสาวมัทธิกา จำปาแท้ ซึ่งมีแนวคิดในการออกแบบคือสมัยนี้คน
ส่วนใหญ่ทิ้งขยะกันมาก เลยไม่มีใครมาช่วยเก็บขยะ พวกผมจึงคิดสร้างหุ่นยนต์เก็บขยะนี้ขึ้นมาเพื่อช่วย
เก็บขยะ และเพื่อประหยัดเวลาในการทำความสะอาด เพราะเทคโนโลยีในสมัยนี้ต้องการความสะดวกสบาย
และความรวดเร็ว

การทำงานของหุ่นยนต์
สามารถเก็บขยะในบริเวณที่ราบหรือในบริเวณตัวอาคารได้ และสามารถเก็บขยะได้ครั้งละ
มาก ๆ มีความรวดเร็ว ทั้งยังสามารถกวาดขยะและปัดฝุ่นได้อย่างสะอาดอีกด้วย

จุดเด่นของหุ่นยนต์
หุ่ น ยนต์ ตั ว นี้ มี ต าข่ า ยอยู่ ด้ า นหลั ง ใช้ เ ก็ บ ขยะที่ ถู ก บดด้ ว ยลู ก กลิ้ ง บดขยะ ส่ ว นด้ า นหน้ า ของ
หุ่นยนต์ก็มีถาดเก็บขยะเพื่อที่จะส่งไปทางเครื่องบด ส่วนมือของหุ่นยนต์สามารถเปลี่ยนอุปกรณ์เสริม
ในการทำความสะอาดได้อีกด้วย

ด้านหุ่นยนต์บังคับมือ
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หุ่นยนต์รดน้ำต้นไม้
แนวคิดในการออกแบบหุ่นยนต์รดน้ำต้นไม้
หุ่นยนต์รดน้ำต้นไม้ เป็นหุ่นยนต์บังคับมือของทีม Suankularbnon-98 โรงเรียนสวนกุหลาบ
วิทยาลัย นนทบุรี ซึ่งพัฒนาโดย นายสิรภพ สินไพบูลย์ นายฎีกา วงศ์สุวรรณ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 

ครูที่ปรึกษาคือ นายจิรัฏฐ์ แจ่มสว่าง ซึ่งมีแนวคิดในการออกแบบคือ การรดน้ำต้นไม้ ในแต่ละครั้งจะใช้น้ำ
จำนวนมาก ทำให้สิ้นเปลืองน้ำเพราะเข้าใจว่าต้นไม้แต่ละชนิดใช้น้ำไม่ต่างกัน แต่ข้อเท็จจริงต้นไม้แต่ละชนิด
หรือแต่ละขนาดจะมีความต้องการใช้น้ำที่ต่างกันมาก หากให้ในปริมาณมากเกินไปหรือน้อยเกินไปจะไม่เกิด
ผลดีต่อต้นไม้ และเป็นการสิ้นเปลืองทรัพยากรน้ำโดยใช่เหตุ ซึ่งในบางพื้นที่น้ำนับเป็นสิ่งที่มีความสำคัญ
และขาดแคลน จึงไม่จำเป็นต้องใช้น้ำรดต้นไม้ในปริมาณมาก ๆ เท่ากันหมดทุกชนิด ดังนั้นคงจะเป็นการดี
หากมีวิธีการหรือมีหุ่นยนต์หรือเครื่องมือที่ฉลาดมาทำงานในภารกิจนี้ได้

การทำงานของหุ่นยนต์
หุ่นยนต์บรรทุกน้ำเคลื่อนที่ไปในทะเลทราย ป่า ในสวน หรือตามพื้นที่ที่กำหนด เมื่อถึงที่หมาย
ที่ต้องการรดน้ำต้นไม้ในแต่ละครั้ง หุ่นยนต์จะใช้ตัวตรวจจับในการวิเคราะห์ชนิดของต้นไม้ หรือทำการ
ค้นหาสัญลักษณ์ที่กำกับต้นไม้ เพื่อประมวลผลว่าเป็นต้นไม้ที่ต้องการปริมาณน้ำขนาดไหน แล้วจึงปล่อยน้ำ
รดต้นไม้ในปริมาณที่เหมาะสมกับชนิดของต้นไม้นั้น ๆ และสามารถตรวจสอบความสมบูรณ์ของต้นไม้
เพื่อเติมปุ๋ยชีวภาพลงไปได้อย่างเหมาะสม

จุดเด่นของหุ่นยนต์
เป็นหุ่นยนต์ที่มีการตรวจสอบการเดินไปในทิศทางต่าง ๆ สามารถไปถึงที่หมายได้อย่างแม่นยำ
และมีตัวตรวจจับลักษณะของต้นไม้ เพื่อแยกแยะว่าเป็นต้นไม้ชนิดใด มีความต้องการใช้น้ำในปริมาณ
มากน้อยขนาดไหน ก่อนที่จะทำการรดน้ำต้นไม้ได้อย่างเหมาะสมพอเพียง สามารถพัฒนาต่อยอดได้ โดย
การใช้อุปกรณ์ตรวจจับความชื้นร่วมกับการทำงาน ทำให้ไม่จำเป็นต้องรดน้ำทุกครั้ง แต่จะรดน้ำเฉพาะวันที่
ความชื้นในดินต่ำ แสดงว่าพื้นดินขาดน้ำ และต้นไม้กำลังต้องการน้ำ หรือต้องการสารอาหารจากปุ๋ยชีวภาพ

ด้านหุ่นยนต์บังคับมือ
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หุ่นยนต์นายสมชาย
แนวคิดในการออกแบบหุ่นยนต์นายสมชาย
หุ่นยนต์นายสมชาย เป็นหุ่นยนต์บังคับมือของทีม P.S.W. โรงเรียนโพธิแสนวิทยา ซึ่งพัฒนาโดย
นายธนา ผาสีดา นายวาที ศรีจันทร์ นายนัทวัฒนธ์ แก้วบันดิษฐ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ครูที่ปรึกษา คือ 

นายชราวุฒิ พีระธรรม ซึ่งมีแนวคิดในการออกแบบ คือ หุ่นยนต์ นายสมชาย เป็นหุ่นยนต์เก็บขยะและ
สามารถแยกขยะในส่วนที่เป็นโลหะ กระดาษ แก้ว พลาสติก เพื่อการนำกลับมารีไซเคิลใหม่ได้ โดยลักษณะ
การเคลื่ อ นที่ ไ ด้ แ นวคิ ด มาจากหุ่ น ยนต์ ที่ มี ลั ก ษณะการเคลื่ อ นที่ ที่ ส ามารถเคลิ่ อ นที่ ไ ด้ ทุ ก สภาพพื้ น ผิ ว
และต้องการรณรงค์ให้นักเรียนในโรงเรียนรู้จักรักษาความสะอาดและแยกขยะเพื่อการนำกลับมาใช้ใหม่

การทำงานของหุ่นยนต์
1. ด้วยลักษณะของหุ่นยนต์ที่มีระบบการเคลื่อนที่แบบตีนตะขาบเป็นหลักและมีแขนที่เป็นล้อ
สำหรับปีนป่ายบนบริเวณพื้นที่ที่มีสิ่งกีดขวางและสามารถปีนขั้นบันไดได้
2. หุ่นยนต์มีระบบแขนกลสำหรับเก็บขยะ
3. ระบบตัวตรวจจับแสง ความร้อน และระบบตรวจสอบโลหะสำหรับตรวจสอบชนิดของขยะ
4. ระบบกล้องวงจรปิดแบบไร้สายที่สามรถหมุนได้รอบทิศ ทั้งแนวนอนและแนวตั้งสำหรับตรวจ
สอบภาพพื้นที่และสำรวจพื้นที่
5. ระบบควบคุมการเคลื่อนที่แบบไร้สาย
6. วัสดุที่ใช้ทำหุ่นยนต์ทำมาจากเครื่องเล่นวิดีโอเก่า ซึ่งเป็นการนำของเก่ากลับมาใช้ประโยชน์

จุดเด่นของหุ่นยนต์
สามารถเคลื่อนในสภาพพื้นผิวได้หลายแบบและเป็นหุ่นยนต์เก็บและแยกขยะได้

ด้านหุ่นยนต์บังคับมือ
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กล้อง สามารถหมุนได้รอบทิศ

ชุดเฟื่อง และมอเตอร์ ใช้จากเครื่องเล่นวีดิโอเก่า
ส่วนประกอบสำคัญ : แขนกล, กล้อง,
ตัวตรวจจับแสง, ระบบตรวจจับโลหะ ฯลฯ
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ถอดบทเรียน
การออกแบบโครงงานหุ่นยนต์บังคับมือ

“หุ่นยนต์ศิลปิน”
เวทีการแข่งขันหุ่นยนต์ชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำปี 2552

การจัดการเรียนรู้แบบมอนเตสซอรีในระดับก่อนประถมศึกษา
กับโครงงานหุ่นยนต์บังคับมือ

หุ่นยนต์บังคับมือ รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 

ระดับประถมศึกษา โรงเรียน ตชด.ศรี สมวงษ์
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หุ่นยนต์บังคับมือ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 

ระดับประถมศึกษา

หุ่นยนต์เต้นรำ

ด้านหุ่นยนต์บังคับมือ
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หุ่นยนต์บังคับมือ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
ระดับประถมศึกษา โรงเรียนประชาอุปถัมภ์ จังหวัดนนทบุรี

หุ่นยนต์โปงลาง
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หุ่นยนต์บังคับมือ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3
ระดับประถมศึกษา โรงเรียนศรีอรุโณทัย จังหวัดระนอง

หุ่นยนต์เสนออีแซว

ด้านหุ่นยนต์บังคับมือ
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หุ่นยนต์บังคับมือ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3
ระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนอู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี

หุ่นยนต์ศิลปิน
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หุ่นยนต์บังคับมือ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 2 นนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 

หุ่นยนต์ศิลปิน

ด้านหุ่นยนต์บังคับมือ
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หุ่นยนต์บังคับมือ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนบึงบูรณ์ จังหวัดศรีสะเกษ

หุ่นยนต์ศิลปิน
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ถอดบทเรียน
การออกแบบโครงงานหุ่นยนต์บังคับมือ

“หุ่นยนต์เกษตรกรรม”
เวทีการแข่งขันหุ่นยนต์ชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำปี 2553

ตัวอย่างโครงงานหุ่นยนต์บังคับด้วยมือ
หุ่นยนต์เกษตรกรรม (Agriculture Robot) ประจำปี 2553
หุ่นยนต์ขึ้นต้นมะพร้าว
แนวคิด (Idea) และความเป็นมาในการสร้างหุ่นยนต์ขึ้นต้นมะพร้าว
หุ่นยนต์ขึ้นต้นมะพร้าว โครงงานหุ่นยนต์บังคับด้วยมือของโรงเรียนร่องคำ สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 จังหวัดกาฬสินธุ์ ผู้พัฒนาคือ เด็กชายณัฐฐวัฒน์ วันชูเสริม เด็กชายณัฏฐศักดิ์
ดอนหัวบ่อ และเด็กชายเอกพจน์ ทรทึก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 ซึ่งได้รับรางวัลชนะเลิศโครงงาน
หุ่นยนต์ชิงแชมป์ประเทศไทย ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น งานหุ่นยนต์ สพฐ. ปี 2553 ซึ่งมีแนวคิดมาจากต้นไม้
ที่มีลำต้นสูงตั้งตรง เช่น ต้นมะพร้าว ต้นตาล ต้นปาล์ม เป็นต้น ทำให้คนปีนขึ้นไปลำบากและเป็นอันตราย
ปัจจุบันมีการใช้ลิงปีนขึ้นไปเก็บลูกมะพร้าว ซึ่งเกิดปัญหาคือ ลิงเป็นสิ่งมีชีวิต ถ้าใช้งานให้ลิงทำหน้าที่
การใช้งานของลิงยังมีขีดจำกัดอยู่บ้าง เช่น เก็บได้ทีละลูก ลิงมีโอกาสเหนื่อยล้า
เพื่อแก้ปัญหานี้ จึงจำเป็นต้องสร้างหุ่นยนต์ขึ้นไปตัดลูกมะพร้าวแทนลิง ซึ่งมีข้อดีคือตัดลูกมะพร้าว
ปริมาณมาก ๆ โดยตัดได้ทั้งทะลาย ทำให้ได้ผลผลิตเร็วและประหยัดเวลา

จุดมุ่งหมายของโครงงาน
1. เพื่อสร้างหุ่นยนต์ประเภทหุ่นยนต์เกษตรกรรม
2. เพือ่ ศึกษาการทำงานของมอเตอร์และแขนกลติดใบมีด
3. เพือ่ ศึกษาโครงสร้างรางเลื่อนแขนกล

จุดเด่นของหุ่นยนต์ขึ้นต้นมะพร้าว
1. ระบบขึ้นลงต้นไม้ โดยการใช้ล้อ
2. สามารถลดการใช้แรงงานจากสัตว์และคนได้
3. เพื่อช่วยลดอันตรายที่จะเกิดกับคนและสัตว์ในการปีนขึ้นไปเก็บลูกมะพร้าว
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กระบวนการและขั้นตอนทำงานของหุ่นยนต์ขึ้นต้นมะพร้าว
ออกแบบหุ่นยนต์ปีนต้นมะพร้าว โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ 
- ส่วนที่เป็นโครงสร้างฐานและเป็นล้อใช้ปีนต้นไม้ ซึ่งส่วนของฐานจะเป็นส่วนที่ใช้ยึดจับ
ต้ น มะพร้ า วมี รู ป ร่ า งรู ป ทรงที่ เ บาและมี ค วามแข็ ง แรง โครงสร้ า งส่ ว นใหญ่ จ ะทำจากไม้ ส่ ว นของล้ อ
จะเป็นส่วนที่ใช้ในการทรงตัวปีนขึ้นไปบนต้นไม้
- ส่วนที่ใช้ตัดทะลายมะพร้าวจะเป็นส่วนที่มีหน้าที่ตัดทะลายมะพร้าวให้ขาดออกจาก
ต้นมะพร้าวตามที่กำหนดไว้ จะมีจอยมอเตอร์ที่ใช้บังคับส่งไปยังมอเตอร์ใบมีดตัดเพื่อให้มีการหมุนและ
เลื่อนขึ้น-ลงเพื่อสามารถตัดทะลายมะพร้าวให้ขาดได้ 

วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการสร้างหุ่นยนต์ขึ้นต้นมะพร้าว
1. อุปกรณ์ที่ทำตัวส่งกำลัง
1.1 มอเตอร์ Tamiya รุ่น Gearbox จำนวน 6 ชุด 
1.2 มอเตอร์รถบังคับวิทยุขนาด 9 โวลต์ จำนวน 1 ตัว
1.3 มอเตอร์ Tamiya รุ่นพิเศษ จำนวน 2 ชุด 
2. อุปกรณ์ที่ใช้ในการตัด
2.1 แขนกลติดใบมีด
2.2 ใบมีดสแตนเลส
2.3 รางเลื่อนใบมีด
3. โครงสร้างหุ่นยนต์
3.1 โครงไม้สำหรับยึดมอเตอร์ทั้ง 3 ชุด 
3.2 โครงสร้างรางเลื่อนแขนกล
3.3 ล้อ จำนวน 12 ตัว
4. แหล่งจ่ายไฟ
4.1 ใช้แบตเตอรี่ Panasonic ขนาด 9 โวลต์ จำนวน 7 ตัว
4.2 สายแพยาว 2 เมตร จำนวน 6 เส้น
4.3 รีโมตบังคับหุ่นยนต์
4.4 สวิตช์คันโยก 3 ทาง เด้งกลับได้ จำนวน 4 ตัว
5. อุปกรณ์ที่ใช้ในการสร้างหุ่นยนต์
5.1 อะลูมิเนียมฉาก ยาว 2 เมตร 
5.2 นอตและสกรู จำนวน 50 คู่ 
5.3 ไม้อัด จำนวน 3 แผ่น

ด้านหุ่นยนต์บังคับมือ
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5.4 สปริง จำนวน 8 ตัว 
5.5 แผ่นสแตนเลส 
5.6 ที่รองพื้นห้องน้ำ
5.7 กะลามะพร้าว จำนวน 1 ลูก
6. เครื่องมือพื้นฐาน
6.1 ค้อน
6.3 ประแจ
6.5 เลื่อยตัดโลหะ
6.7 นอต
6.9 สายเมตร
6.11 คัตเตอร์
6.13 สว่าน
6.15 แผ่นอะคลิลิก

6.2
6.4
6.6
6.8
6.10
6.12
6.14
6.16

ไขควง
ตะไบเหล็ก
เลื่อยฉลุ
ตลับเมตร
กาวร้อน
กรรไกร 
ซิลิโคน
แลคซีน

การนำหุ่นยนต์ขึ้นต้นมะพร้าวไปประยุกต์ใช้
โครงงานนี้   เป็นการออกแบบเครื่องตัดทะลายมะพร้าว เพื่อใช้ในการเกษตรแทนแรงงานลิง
และคนปีนขึ้นต้นมะพร้าวไปเก็บมะพร้าวบนต้นซึ่งจะทำให้เป็นอันตราย โดยใช้รีโมตคอนโทรลบังคับมอเตอร์ 

Tamiya รุ่น Gearbox จำนวน 6 ตัว มอเตอร์รถบังคับวิทยุขนาด 9 โวลต์ มอเตอร์ Tamiya รุ่นพิเศษ 3 ชุด
โดยวัสดุที่ใช้ทำตัวเครื่องจะใช้วัสดุที่เป็นไม้อัด   มอเตอร์แขนกลเพื่อใช้ในการไต่ขึ้นต้นไม้ ภายในจอยสติ๊ก
บรรจุแบตเตอรี่ ขนาด 9 โวลต์ จำนวน 4 ก้อน มอเตอร์แขนกลตัวที่จะใช้ตัดทะลายมะพร้าวภายในจอยสติ๊ก 

บรรจุแบตเตอรี่ ขนาด 9 โวลต์ จำนวน 2 ก้อน ซึ่งมีศักย์ไฟฟ้ารวม 36 โวลต์ และ 18 โวลต์ ตามลำดับ 

จากผลการทดลองการตัดทะลายมะพร้าว 
ข้อเสนอแนะ
ในการสร้างหุ่นยนต์ในการตัดทะลายมะพร้าวนี้ เป็นหุ่นยนต์ต้นแบบ ประสิทธิภาพในการทำงาน
ไม่เต็ม 100% เนื่องจากน้ำหนักของแขนกลตัดมีมากกว่าแขนยืดทำให้เคลื่อนที่ขึ้นได้ลำบาก และแบตเตอรี่
ที่ใช้เป็นถ่านอัลคาไลน์ 9 โวลต์ ความแรงอาจจะไม่พอ แต่เมื่อนำไปใช้ในชีวิตจริงจะมีการปรับแขนกลยึด
และแขนกลตัด ให้เกิดความคงทนและมีความแข็งแรง แบตเตอรี่ที่ใช้จะเปลี่ยนจากการใช้ถ่านอัลคาไลน์
ให้เป็นแบตเตอรี่ที่มีค่ากระแสสูงกว่าถ่านอัลคาไลน์ 
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การนำหุ่นยนต์ทำมือไปประยุกต์ และประโยชน์ที่จะเกิดในอนาคตคือ
การใช้ หุ่นยนต์ในการทำหน้าที่ปีนไปตัดทะลายมะพร้าวแทนแรงงานลิงและคน จะช่วยลด
อันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นกับลิงและคนในการปีนขึ้นไปเก็บมะพร้าวได้
การใช้งานด้านก่อสร้าง เช่นท่อระบายน้ำเสียในอาคารที่ติดตั้งไว้ข้างตึก ซึ่งเดินเข้าออกยากและ
อาจเป็นอันตรายต่อช่างซ่อมได้ ดังนั้นเพื่อแก้ปัญหานี้ สามารถพัฒนาปรับปรุงหุ่นยนต์ตัวนี้ใช้งานแทนคนได้
การใช้งานด้านซ่อมไฟฟ้า ในกรณีที่เสาไฟฟ้ารูปทรงกลมและสูง ๆ สามารถใช้หุ่นยนต์ขึ้นไปซ่อม 

หรือเปลี่ยนหลอดไฟได้รวดเร็ว และลดอันตรายแก่ช่างซ่อมได้เป็นอย่างดี 

การออกแบบโครงสร้างหุ่นยนต์ขึ้นต้นมะพร้าว
1. การออกแบบโครงสร้างหุ่นยนต์ทำมือ มีองค์ประกอบหลัก 4 ส่วน ดังต่อไปนี้
1.1 ล้อหุ่นยนต์ทำหน้าที่ปีนขึ้น-ลงต้นมะพร้าว

เป็นส่วนโครงสร้างของล้อเลื่อนในการใช้ปีนขึ้น-ลง ต้นไม้ โดยประกอบด้วยล้อเลื่อน 3 ชุด 

ที่เชื่อมต่อกันเพื่อใช้หนีบกอดต้นมะพร้าว มีรูปร่างและรูปทรงที่เปลี่ยนไปตามขนาดของต้นไม้ ต้องมีน้ำหนัก
เบา, แข็งแรง และเคลื่อนไหวได้
1.2 แขนกลที่ใช้ในการตัดทะลายมะพร้าว ซึ่งสามารถเลื่อนตามส่วนโค้งของต้นมะพร้าว
ได้ถึง 180°
1.3 ลำตัวหุ่นยนต์และรีโมตคอนโทรลทำจากกะลามะพร้าวซึ่งเป็นวัสดุเหลือใช้
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1.4 ภาพหุ่นยนต์เมื่อสร้างเสร็จ สามารถใช้เป็นหุ่นยนต์ต้นแบบตัดทะลายมะพร้าวได้

หุ่นยนต์ให้อาหารปลา : ศิษย์หลวงตาจันทร์ 3
แนวคิด (Idea) และความเป็นมาในการสร้างหุ่นยนต์ให้อาหารปลา
หุ่นยนต์ให้อาหารปลา เป็นหุ่นยนต์บังคับมือของทีมศิษย์หลวงตาจันทร์ 3 โรงเรียนประชามงคล
อำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 4 ผู้พัฒนาคือ เด็กชาย
วิ ท วั ส พุ่ ม ไสว เด็ ก ชายกิ ต ติ รู้ ร ะวั ง และเด็ ก ชายอนาวิ ล ศรี ส ะอาด นั ก เรี ย นชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 3 

โดยผู้มีครูควบคุมทีม คือ นายกิตติศักดิ์ ภุมรินทร์ ซึ่งมีแนวคิดในการสร้างหุ่นยนต์เพื่อช่วยเกษตรกรในการ
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เลี้ยงปลา เนื่องจากในปัจจุบันการให้อาหารปลาหรืออาหารกุ้งของเกษตรกร จะทำการให้อาหารโดยการ
แบ่งอาหารใส่ในภาชนะ แล้วเดินหว่านอาหารไปรอบ ๆ บ่อ หรือถ้าบ่อมีขนาดใหญ่มาก ก็ต้องนำอาหาร
ใส่ในเรือแล้วพายเรือไปรอบ ๆ บ่อ เพื่อให้อาหารปลา ทำให้เกษตรกรต้องเสียเหงื่อ และถ้าบ่อกว้างมากก็จะ
ต้องเสียเวลาและกำลังในการพายเรืออีก แต่ถ้าเราสร้างหุ่นยนต์ที่สามารถให้อาหารปลาโดยที่เราเป็น
ผู้บังคับหุ่นยนต์ไปรอบ ๆ บ่อ และให้หุ่นยนต์ปล่อยอาหารตามการควบคุมของเราก็จะเป็นการประหยัดกำลัง 

ไม่เหนื่อย ไม่เสียเวลามากนัก และไม่จำเป็นต้องซื้อเรือมาใช้ในการให้อาหาร 
เมื่อเราให้อาหารกุ้งหรือปลาไปแล้ว ในบางกรณี ถ้ากุ้งและปลาเกิดการเบื่ออาหาร ไม่ยอมกิน
อาหาร อาจจะเกิดจากกุ้งและปลาเป็นโรคที่เกิดจากการติดเชื้อ หรือเกิดจากสภาพอากาศ สาเหตุนี้จะทำให้
น้ำในบ่อเริ่มเกิดการเน่าเสียเพราะมีอาหารตกค้างอยู่ที่ก้นบ่อ ถ้าเราสามารถป้องกันและแก้ไขโดยทำให้ปลา
และกุ้งมีสุขภาพที่ดีและแข็งแรง โดยการใช้โอโซน (O3) ในการฆ่าเชื้อโรคในบ่อและทำให้น้ำสะอาดอยู่เสมอ
ก็จะเป็นการป้องกันการตายของปลาและกุ้งได้ โดยเมื่อเราบังคับหุ่นยนต์ให้อาหารเคลื่อนที่ไปปล่อยโอโซน
ให้ทั่วบ่อ เสร็จแล้วเราก็ปรับฟังก์ชั่นของหุ่นยนต์ให้เป็นแบบอัตโนมัติโดยที่ไม่ต้องใช้การเขียนโปรแกรม
หุ่นยนต์สามารถเคลื่อนที่และลอยอยู่บนผิวน้ำภายในบ่อได้เป็นอย่างดี และต้องใช้พลังงานจาก
แบตเตอรี่ แต่ถ้าแบตเตอรี่หมดเราก็ต้องนำแบตเตอรี่มาชาร์จใหม่ทำให้เสียเวลา จึงควรติดเครื่องชาร์จแบตเตอรี่
แบบใช้พลังงานแสงอาทิตย์ที่ตัวหุ่นยนต์ เพื่อสะดวกและประหยัดไฟฟ้าในอนาคต เพราะตอนกลางวัน
แสงแดดส่องสว่างทำให้สามารถชาร์จประจุได้ตลอด และเมื่อถึงตอนเย็นหุ่นยนต์ก็ควรหยุดทำงานเอง 

จะได้ไม่รบกวนกุ้งและปลาในตอนกลางคืน โดยเมื่อหุ่นยนต์หยุดทำงานแล้ว เราจะมีพลังงานในแบตเตอรี่
อยู่อีกส่วน แต่ควรเปิดหลอดไฟเพื่อล่อแมลงให้ตกลงในบ่อเพื่อเป็นอาหารปลา โดยใช้สวิตช์เปิดปิดไฟ 

ตอนกลางคืน และเมื่อถึงตอนเช้าเริ่มมีแสงสว่าง สวิตช์จะสั่งให้หลอดไฟดับ หุ่นยนต์จะเริ่มกระบวนการ
บำบัดน้ำไปเรื่อย ๆ เมื่อต้องการให้อาหารปลาต้องคอยดักหุ่นยนต์ที่ตลิ่ง นำอาหารปลาใส่ลงในกระบะ
อาหาร และบังคับมือเพื่อปล่อยอาหารในจุดต่าง ๆ เมื่อให้อาหารเสร็จแล้วก็เปลี่ยนเป็นระบบบำบัดน้ำเวลา
กลางคืน ปรับเป็นระบบหาอาหารให้ปลาโดยใช้หลอดไฟ

จุดเด่นของหุ่นยนต์ให้อาหารปลา
คือ หุ่นยนต์สามารถให้อาหารปลาโดยใช้การบังคับมือ สามารถฆ่าเชื่อโรคในน้ำและบำบัดน้ำ
โดยใช้โอโซน (O3) แบบระบบอัตโนมัติ และสามารถหาอาหารให้ปลาได้เองโดยใช้แสงไฟล่อแมลงให้มา
ลงบ่อ โดยอัตโนมัติ

กระบวนการและขั้นตอนทำงานของหุ่นยนต์ให้อาหารปลา
การทำงานของหุ่นยนต์ สามารถทำงานได้โดยใช้การบังคับมือและทำงานเองแบบอัตโนมัติ
โดยไม่มีการเขียนโปรแกรม การทำงานมีดังนี้คือ กดเลือกที่สวิตช์เพื่อปรับเป็นการบังคับมือให้อาหารปลา
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ในตอนเช้า เปิดรีโมตคอนโทรลและบังคับหุ่นยนต์ให้เคลื่อนที่ไปภายในบ่อ โดยอาหารปลาจะร่วงลงมาจาก
กระบะอาหาร เมื่อเรากดรีโมตสั่งให้ใบพัดทำงานเดินหน้าพร้อมกันทั้งสองใบพัด ถ้าเลี้ยวซ้าย ขวา หรือ
ถอยหลัง อาหารจะยังไม่ร่วงลงมา โดยการให้อาหารเราจะบังคับหุ่นยนต์ให้เดินหน้าประมาณ 5 วินาที 

จากนั้นหยุดกดรีโมตคอนโทรลหุ่นยนต์จะเคลื่อนที่ไปโดยแรงเฉื่อยบนน้ำ รอประมาณ 5 วินาที แล้วจึงกดใหม่ 

โดยระยะเวลาการกดนั้นแล้วแต่ความถนัดของผู้ควบคุมและปริมาณอาหารที่จะต้องให้กุ้งและปลา จะบังคับ
ไปเรื่อย ๆ จนหมด เมื่อเราให้อาหารหมดแล้วเราก็เลือกสวิตช์เป็นแบบอัตโนมัติ โดยถอดกระบะให้อาหารออก 

เพื่อลดน้ำหนัก เมื่อกดสวิตช์สั่งการ หุ่นยนต์จะทำการเคลื่อนที่โดยใช้ใบพัดประมาณ 10 วินาที จากนั้น
จะเติมโอโซน (O3) ลงก้นบ่อประมาณ 10 วินาที หลังจากนั้นปั้มดูดน้ำก็จะดูดน้ำพ่นออกมารับอากาศ
ประมาณ 5 วินาที การทำงานจะวนไปแบบนี้เรื่อย ๆ จนกว่าหุ่นยนต์จะชนขอบบ่อ เมื่อหุ่นยนต์ชนขอบบ่อ
สวิตช์เซ็นเซอร์ก็จะทำงาน โดยจะสั่งให้มอเตอร์ทั้งสองตัวหมุนกลับอีกทาง หุ่นยนต์ก็จะทำการบำบัดน้ำ
ในแบบข้างต้นจนกว่าจะชนขอบบ่อ สวิตช์เซ็นเซอร์ก็จะทำงานอีก นั่นหมายความว่า หุ่นยนต์จะชิ่งไปมา
ภายในบ่อเรื่อย ๆ ทั้งวัน เมื่อถึงตอนเย็น แสงแดดเริ่มลดลง หุ่นยนต์จะหยุดทำงานในตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่ง 

และไฟล่อแมลงก็จะติดขึ้นเองโดยอัตโนมัติ โดยไฟจะติดทั้งคืนเพื่อล่อแมลงมาให้ปลากิน เมื่อถึงตอนเช้า 

ไฟจะดับ หุ่นยนต์ก็จะเริ่มบำบัดน้ำต่อไป ในตอนเช้า ถ้าเราต้องการให้อาหารปลาหรือกุ้งอีก เราก็เพียงนำ
กระบะที่ใส่อาหารพร้อมแล้วมาต่อพ่วงที่หุ่นยนต์ และเปลี่ยนสวิตช์เป็นแบบบังคับมือ และบังคับให้อาหาร
ต่อไป เมื่ออาหารหมดก็บำบัดน้ำ ถึงตอนค่ำหุ่นยนต์ก็จะหยุดทำงานเอง ไฟล่อแมลงก็จะติด เช้ามาเราก็ให้
อาหารต่อ 

วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการสร้างหุ่นยนต์ให้อาหารปลา
องค์ประกอบหลักของหุ่นยนต์ ได้แก่ เครื่องรับวิทยุ ชุดรีเลย์ควบคุมมอเตอร์ มอเตอร์ขับเคลื่อน
ใบพัดควบคุมการเคลื่อนที่ ปั้มลมพร้อมชุดผลิตโอโซน (O3) ปั้มดูดน้ำเพื่อพ่นรับอากาศ หัวพ่นน้ำ อุปกรณ์
ควบคุมการทำงานแบบอัตโนมัติ กระบะใส่อาหารปลาและกุ้ง และสวิตช์เลือกการทำงานในแบบต่าง ๆ 

โดยทดลองบังคับในบ่อ ดังภาพต่อไปนี้

การนำหุ่นยนต์ให้อาหารปลาไปประยุกต์ใช้
หุ่ น ยนต์ ใ ห้ อ าหารปลาที่ ส ร้ า งขึ้ น มานี้ การทำงานบางอย่ า งอาจจะยั ง ทำงานได้ ไ ม่ เ ต็ ม
ประสิทธิภาพ แต่ถ้าเราปรับให้อุปกรณ์แต่ละชิ้นมีประสิทธิภาพมากขึ้น ขนาดใหญ่ขึ้น หุ่นยนต์ก็จะสามารถ
ทำงานได้ครอบคลุมพื้นที่บ่อกุ้งหรือบ่อปลาที่มีขนาดต่างกันออกไป หรือจะสร้างหุ่นยนต์ที่มีขนาดไม่ใหญ่
มากนัก แต่เราสร้างหลาย ๆ ตัว ก็น่าจะสามารถทำงานได้ครอบคลุมพื้นที่ที่ต้องดำเนินการ
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การออกแบบโครงสร้างหุ่นยนต์ให้อาหารปลา
ทางทีมงานศิษย์หลวงตาจันทร์ 3 ได้
สร้ า งหุ่ น ยนต์ ที่ มี ร ะบบการทำงาน สามารถให้
อาหารปลาโดยใช้การบังคับมือ สามารถฆ่าเชื่อโรค
ในน้ำและบำบัดน้ำโดยใช้โอโซน (O3) แบบระบบ
อัตโนมัติ และสามารถหาอาหารให้ปลาได้เองโดยใช้
แสงไฟล่อแมลงให้มาลงบ่อ โดยอัตโนมัติ

หุ่นยนต์สารพัดประโยชน์ : นักสู้อินทร์แปลง
แนวคิด (Idea) และความเป็นมาในการสร้างหุ่นยนต์สารพัดประโยชน์
หุ่นยนต์สารพัดประโยชน์ เป็นหุ่นยนต์บังคับมือของทีมนักสู้อินทร์แปลง โรงเรียนบ้านอินทร์แปลง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสกลนคร เขต 3 ผู้พัฒนาคือ เด็กหญิงกรกนก แก้วอัคฮาด เด็กหญิงเสาวภา 

คำมิสา และเด็กชายณัฐพล รองแก้ว นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ซึ่งมีแนวคิดจากการสังเกตรถดำนา
ที่โฆษณาในโทรทัศน์ของคูโบต้า จึงคิดทำหุ่นยนต์ที่สามารถใส่ปุ่ย ตัดหญ้า ตักหญ้า และพรวนดินขึ้น 

โดยหญ้าที่ตัด เศษใบไม้ สามารถนำไปทำเป็นปุ๋ยได้ และประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ 

จุดเด่นของหุ่นยนต์สารพัดประโยชน์
สามารถเคลื่อนที่ได้ทุกทิศทางโดยมีรีโมตควบคุมการเคลื่อนที่ของหุ่นยนต์ ทำงานได้หลายอย่าง
ได้แก่ ตัดหญ้า ตักเก็บหญ้าที่ตัดหรือเก็บเศษใบไม้เพื่อนำมาทำเป็นปุ๋ย มีคราดสำหรับพรวนดินและคราดหญ้า
มีกระบอกสำหรับใส่ปุ๋ย เพื่อใส่ปุ๋ยให้กับต้นไม้ได้

กระบวนการและขั้นตอนทำงานของหุ่นยนต์สารพัดประโยชน์
 	
ประกอบด้วย การระดมความคิดในการประดิษฐ์หุ่นยนต์ในหัวข้อหุ่นยนต์เกษตรกรรม ออกแบบ
หุ่นยนต์โดยเขียนร่างในกระดาษ หาวัสดุอุปกรณ์ วัสดุเหลือใช้ เช่น ม้วนกระดาษ แผ่นพลาสติก ท่อพีวีซี
เลือกวัสดุอุปกรณ์ให้เหมาะสมกับส่วนประกอบที่ต้องการ ติดตั้งมอเตอร์ส่วนเคลื่อนที่ เป็นล้อ ติดตั้งมอเตอร์
เกียร์บ็อกซ์เพื่อทำที่ตักเศษหญ้า เพื่อนำไปทำเป็นปุ๋ย และทำรีโมตคอนโทรลสำหรับให้หุ่นยนต์เคลื่อนที่ 

ด้านหุ่นยนต์บังคับมือ
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วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการสร้างหุ่นยนต์สารพัดประโยชน์
ประกอบด้วย เกียร์บ็อกซ์ กระดาษม้วน ท่อพีวีซี ฟิวเจอร์บอร์ด อะลูมิเนียม แผ่นพลาสติก 

ชุดควบคุมพร้อมสายไฟ ล้อ 2 ล้อ ดังภาพประกอบ

เกียร์บ็อกซ์

กระดาษม้วน ท่อพีวีซี

อะลูมิเนียม

ฟิวเจอร์บอร์ด

แผ่นพลาสติกเป็นฐาน

การนำหุ่นยนต์สารพัดประโยชน์ไปประยุกต์ใช้
สามารถจั ด ทำเป็ น หุ่ น ยนต์ ที่ มี ข นาดใหญ่ ขึ้ น เพื่ อ ให้ ใช้ ง านได้ จ ริ ง ล้ อ อาจปรั บ เปลี่ ย นเป็ น
ตีนตะขาบเพื่อให้สามารถเคลื่อนที่ไปในพื้นที่ที่ขรุขระหรือพื้นที่ที่ล้อธรรมดาไม่สามารถเคลื่อนที่ไปได้ 

จะช่วยให้ใส่ปุ่ยได้ทุกพื้นที่ 

การออกแบบโครงสร้างหุ่นยนต์สารพัดประโยชน์
องค์ประกอบหลักของหุ่นยนต์ คือ ระบบการขับเคลื่อนซึ่งใช้มอเตอร์รอบช้า จำนวน 2 ตัว 

มีล้อพลาสติก 2 ล้อ และมีล้อประคอง 2 ตัว ด้านหน้าหุ่นยนต์ การยก การตัก และตัดหญ้าก็ใช้มอเตอร์
เกียร์บ็อกซ์ 2 ตัว โดยใช้อะลูมิเนียมแผ่นทำเป็นที่ตักหญ้าและที่พรวนดิน ที่คราดเศษใบไม้ เศษหญ้า
ที่ใส่ปุ๋ย ใช้กระบอกกระดาษเป็นที่ใส่ โดยมีท่อพีวีซีเป็นท่อลำเลียงปุ๋ยเพื่อใส่ให้ต้นพืช 
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หุ่นยนต์ปลูกข้าวโพด : โรงเรียนปัว
แนวคิด (Idea) และความเป็นมาในการสร้างหุ่นยนต์ปลูกข้าวโพด
หุ่ น ยนต์ ป ลู ก ข้ า วโพด เป็ น หุ่ น ยนต์ บั ง คั บ มื อ ของโรงเรี ย นปั ว อำเภทปั ว ปรื อ จั ง หวั ด น่ า น
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาน่าน เขต 2 ผู้พัฒนาคือ เด็กชายจักรพรรณ ขันตี เด็กชายราชานนท์ ขันทะสีมา
และเด็ ก หญิ ง กมลวรรณ ภั ย ปั ญ ญา นั ก เรี ย นชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 2 ซึ่ ง มี แ นวคิ ด ในการสร้ า งหุ่ น ยนต์
ปลูกข้าวโพด เนื่องจากการปลูกข้าวโพดของคนในภูมิภาคเหนือส่วนใหญ่ต้องใช้แรงงานคนในการปลูกข้าวโพด
ซึ่งในสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบันนี้ค่าแรงงาน ของคนสูงมาก ขั้นตอนในการปลูกข้าวโพดมีหลายขั้นตอน 

คื อ การพรวนดิ น , การใส่ เ มล็ ด ข้ า วโพด, การไถกลบ และการใส่ ปุ๋ ย และรดน้ ำ ซึ่ ง ต้ อ งใช้ เวลามาก 

ส่งผลให้เสียค่าใช้จ่ายสูง ดังนั้นในปัจจุบันจะเห็นได้ว่ามีเครื่องทุ่นแรงมากมายขายตามท้องตลาด เช่น รถไถ
รถแทรกเตอร์ เครื่ อ งพ่ น น้ ำ เป็ น ต้ น เครื่ อ งจั ก รเหล่ า นั้ น ไม่ ส ามารถทำงานได้ ห ลายอย่ า งพร้ อ มกั น
และมีราคาสูง 
ทางผู้ จั ด ทำจึ ง คิ ด เครื่ อ งทุ่ น แรงที่ ใช้ ค่ า ใช้ จ่ า ยน้ อ ย เพื่ อ ผลผลิ ต ที่ ไ ด้ ต ามต้ อ งการและมี
ประสิทธิภาพสูงในการปลูกข้าวโพด “หุ่นยนต์ปลูกข้าวโพด” หุ่นยนต์นี้มีทั้งอุปกรณ์เบิกร่อง เครื่องหยอดเมล็ด
เครื่ อ งกลบดิ น เครื่ อ งพ่ น น้ ำ /ปุ๋ ย ในตั ว เดี ย วกั น ซึ่ ง หากชาวเกษตรกรสามารถนำไปประดิ ษ ฐ์ ใช้ จ ริ ง
จะทำให้เกิดประโยชน์อย่างยิ่งต่อชาวเกษตรกร

จุดเด่นของหุ่นยนต์ปลูกข้าวโพด
สามารถทำงานได้หลากหลายรูปแบบภายในตัวเดียวกัน เช่น เครื่องเบิกร่อง เครื่องหยอดเมล็ด 

เครื่องกลบดิน เครื่องพ่นน้ำ/ปุ๋ย โดยมีกระบวนการและขั้นตอนทำงานของหุ่นยนต์ปลูกข้าวโพด มีลำดับคือ
ประชุมวางแผน วิเคราะห์ปัญหาการเกษตรของท้องถิ่น เลือกหัวข้อโครงงาน ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง
ออกแบบหุ่นยนต์ ทดลองการใช้งาน ปรับปรุงแก้ไขหุ่นยนต์ สรุป และเสนอแนะ 
ด้านหุ่นยนต์บังคับมือ

119

กระบวนการและขั้นตอนทำงานของหุ่นยนต์ปลูกข้าวโพด
ควบคุมหุ่นยนต์ให้เคลื่อนที่ไปตามแนวที่เราจะหยอดเมล็ดโดยใช้อุปกรณ์เบิกร่อง แล้วกลไก
สำหรับหยอดเมล็ดข้าวโพดก็จะหยอดเมล็ดข้าวโพดลงบนร่องที่เบิกไว้ พร้อมกับทำการกลบหน้าดินและ
พ่นน้ำตามลำดับ

วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการสร้างหุ่นยนต์ปลูกข้าวโพด
ประกอบด้วย ชุดเกียร์บ็อกซ์ ล้อ ขวดพลาสติกบรรจุน้ำ ไม้ฉลุ หรือแผ่นอะคลิลิก ชุดควบคุม 

(Remote control) พร้อมสายไฟ

การนำหุ่นยนต์ปลูกข้าวโพดไปประยุกต์ใช้ 	
ประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต คือ เพื่อเป็นแนวทางให้เกษตรกรประดิษฐ์เครื่องปลูกข้าวโพดที่
สามารถทำงานได้หลายอย่างและประหยัดค่าใช้จ่าย โดยเลือกใช้วัสดุที่สามารถหาทำได้ง่าย ราคาถูก
ตามท้องถิ่น ซึ่งผู้สนใจสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการเพาะปลูกพืชที่ใช้เมล็ด เช่น ข้าวโพด ถั่ว แครอท 

ผักบุ้ง เป็นต้น 

การออกแบบโครงสร้างหุ่นยนต์ปลูกข้าวโพด
องค์ประกอบที่ช่วยในการขับเคลื่อน ได้แก่ ชุดเกียร์ มอเตอร์ ล้อ อะไรที่ใช้ในการเบิกร่อง
ทำหน้าที่เปิดหน้าดินให้เป็นร่องสำหรับหยอดเมล็ด อุปกรณ์หยอดเมล็ดทำหน้าที่ปล่อยเมล็ดพืชลงไปสู่ดิน
อุปกรณ์กลบดินทำหน้าที่กลบดินฝังเมล็ดพืชและอัดดินให้สัมผัสกับเมล็ดพืช อุปกรณ์พ่นน้ำ/ปุ๋ยทำหน้าที่
พ่นน้ำ/ปุ๋ย 
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หุ่นยนต์รดน้ำต้นไม้ : อบจ.เชียงราย 4
แนวคิด (Idea) และความเป็นมาในการสร้างหุ่นยนต์รดน้ำต้นไม้
หุ่นยนต์รดน้ำต้นไม้ เป็นหุ่นยนต์บังคับมือของทีม อบจ.เชียงราย 4 โรงเรียน...... สำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต 1 ผู้พัฒนาคือ เด็กชายวิเกต เกศสุวรรณรักษ์ เด็กชายปิยังกูร ปัญญานวล 

และเด็กชายเชาว์เลิศ โสภาพรม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยมีผู้ครูควบคุมทีม คือ ............. ซึ่งมี
แนวคิดในการสร้างหุ่นยนต์เพื่อช่วยเกษตรกร ซึ่งเกษตรกรรมนั้นมีการทำงานที่ยากลำบากและเสี่ยงต่อสิ่ง
ต่าง ๆ เช่น สารพิษจากน้ำยาต่าง ๆ ที่ใช้ และอาจจะนำมาสู่อันตรายต่าง ๆ ได้ ดังนั้นโรงเรียนเชียงราย 

จึงมีแนวคิดที่จะช่วยแบ่งเบาภาระของเกษตรกร โดยสร้างหุ่นยนต์เงาะชาวสวน ซึ่งหุ่นยนต์ตัวนี้เกิดจาก
การสร้างโดยใช้เศษวัสดุเหลือใช้ที่โรงเรียนและที่บ้าน เช่น ยางเครื่องถ่ายเอกสาร ขวดน้ำดื่ม แผ่นพลาสติก
ป้ า ยหน้ า ห้ อ งที่ หั กแล้ว จึงได้ประดิษฐ์หุ่นยนต์ตัวนี้เพื่อแบ่งเบาเกษตรกร เพื่อพัฒนาให้สะดวกสบาย 

หุ่นยนต์ตัวนี้สามารถรดน้ำต้นไม้ได้และเรายังประยุกต์ให้ใช้ดับไฟได้ด้วย เหนือสิ่งอื่นใดนั้นหุ่นยนต์จะต้อง
ถูกสร้างด้วย “เศษวัสดุเหลือใช้” อันเป็นการช่วยพิทักษ์สิ่งแวดล้อมของโรงเรียนให้สดใสน่าอยู่ตลอดไป

จุดเด่นของหุ่นยนต์รดน้ำต้นไม้
หุ่นตัวนี้สามารถรดน้ำต้นไม้ได้ นอกจากนั้นยังมีความสามารถที่หุ่นตัวนี้สามารถทำอย่างอื่นได้อีก
เช่น ดับไฟ และดูดสารเคมีและของเหลวประเภทน้ำต่าง ๆ ได้ดีอีกด้วย 

กระบวนการและขั้นตอนทำงานของหุ่นยนต์รดน้ำต้นไม้
นำเศษพลาสติ ก ที่ เ หลื อ ใช้ ม าตั ด ให้ ไ ด้ ต ามขนาดที่ ไ ด้ อ อกแบบไว้ เมื่ อ ตั ด พลาสติ ก ตามที่ เรา
ออกแบบไว้เสร็จแล้ว นำไปขัดกับกระดาษทรายเพื่อให้รอยตัดเรียบขึ้น ทำการเจาะรูเพื่อยึดส่วนต่าง ๆ 

เข้าด้วยกัน ประกอบส่วนขาตามที่ออกแบบไว้ ประกอบชุดมอเตอร์เฟืองเพื่อใช้เป็นตัวขับเคลื่อน ประกอบ
ชุดมอเตอร์และขาเข้ากับตัวหุ่นยนต์ ดัดส่วนแขนโดยการใช้ไฟลนให้พลาสติกอ่อนตัวแล้วดัดตามขนาด
ที่ต้องการ ติดตั้งระบบดูดน้ำ ระบบฉีดน้ำ และระบบแขนหุ่นยนต์ ติดตั้งระบบควบคุมหุ่นยนต์ ทดสอบ
การใช้หุ่นยนต์

วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการสร้างหุ่นยนต์รดน้ำต้นไม้
ได้แก่ แผ่นพลาสติก (เศษเหลือใช้) ขวดน้ำดื่มที่ดื่มหมดแล้ว สายยาง ถุงน้ำเกลือที่ใช้แล้ว 

ลูกยางฟิดกระดาษเครื่องถ่ายเอกสาร เหล็กซี่รถมอเตอร์ไซค์ สวิตช์สามทาง สวิตช์สองทาง ชุดเฟืองมอเตอร์
4 ชุด ไดนาโมสูบน้ำขนาด 12 โวลต์ แผ่นไม้อัด สายไฟ กาวร้อน และรังถ่าน

ด้านหุ่นยนต์บังคับมือ
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การนำหุ่นยนต์รดน้ำต้นไม้ไปประยุกต์ใช้
จากการนำเศษวั ส ดุ ที่ เ หลื อ ใช้ ม าประยุ ก ต์ เข้ า กั บ การเรี ย นการสอน ให้ นั ก เรี ย นนำเศษวั ส ดุ
มาประยุ ก ต์ ป ระดิ ษ ฐ์ เ ป็ น หุ่ น ยนต์ ใช้ ร ะบบเฟื อ งมอเตอร์ เ กี ย ร์ เ ป็ น ตั ว ขั บ เคลื่ อ น โดยประยุ ก ต์ ท ำเป็ น
หุ่ น ยนต์ เ กษตรกรรม ผลจากการสร้ า งหุ่ น ยนต์ แ ละทดลองนำไปใช้ ง านรดน้ ำ ต้ น ไม้ แ ละทดลองสู บ น้ ำ 

ปรากฏว่าสามารถใช้งานได้เป็นอย่างดี มีความสะดวกในระบบการเดินของหุ่นยนต์โดยไม่ใช้ล้อ เดินทางในที่
ที่มีอุปสรรคได้ แต่ยังมีข้อจำกัดในเรื่องขนาดของที่เก็บน้ำ และความแม่นยำในการฉีดน้ำ ในอนาคต
สามารถนำมาพัฒนาข้อด้อยจุดนี้ได้ โดยจัดทำที่เก็บน้ำให้มีขนาดที่ใหญ่กว่าเดิม และใช้ระบบมอเตอร์ในการ
หมุนเวียนน้ำ ทำให้น้ำมีแรงดันในการฉีดที่คงที่ นอกจากภารกิจในการรดน้ำต้นไม้แล้ว หุ่นยนต์ตัวนี้
ยังสามารถนำมาใช้งานด้านวิทยาศาสตร์ในการเก็บตัวอย่างสารเคมีอันตรายที่มนุษย์ไม่สามารถเข้าใกล้ได้
เป็นการป้องกันอันตรายต่อมนุษย์เราได้ และที่สำคัญการสร้างหุ่นยนต์ช่วยทำให้เด็ก ๆ มีความกระตือรือร้น
ตั้งใจเรียน และมีความเพลิดเพลินจากการเรียน มีการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์มากยิ่งขึ้น 

การออกแบบโครงสร้างหุ่นยนต์รดน้ำต้นไม้

องค์ประกอบหลัก ได้แก่ ลำตัวหุ่น ระบบฉีดน้ำ ระบบสูบน้ำ ระบบการเดิน
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ถอดบทเรียน : เส้นทางการพัฒนาศักยภาพเด็กไทย

ผลการประกวดและแข่งขัน
หุ่นยนต์ สพฐ. ชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำปี 2553
1. หุ่นยนต์วิ่งเร็ว : ระดับประถมศึกษา 
ได้รับรางวัล
รางวัลชนะเลิศ
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 3
รางวัลชมเชย
รางวัลชมเชย
รางวัลชมเชย
รางวัลชมเชย
รางวัลชมเชย
รางวัลชมเชย

ชื่อโรงเรียน
บ้านอินทร์แปลง
สนามบิน
อนุบาลชุมพวง
เทศบาล 1 สังขวิทย์
ศรีสมวงค์
บ้านเขาถ่าน
อนุบาลสตูล
อนุบาลนครนายก
บ้านผักไหม
บ้านสามขัว

สพท.
สกลนคร เขต 3
ขอนแก่น เขต 1
นครราชสีมา เขต 7
ตรัง เขต 1
เชียงราย เขต 3
ราชบุรี เขต 1
สตูล
นครนายก
สุรินทร์ เขต 2
มุกดาหาร

สังกัดศูนย์หุ่นยนต์
สกลนคร
ขอนแก่น
นครราชสีมา
ตรัง
เชียงราย
สุพรรณบุรี
สตูล
สระแก้ว
สุรินทร์
มุกดาหาร

2. หุ่นยนต์พลังช้างลากซุง : ระดับประถมศึกษา
ได้รับรางวัล
รางวัลชนะเลิศ
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 3
รางวัลชมเชย
รางวัลชมเชย
รางวัลชมเชย
รางวัลชมเชย
รางวัลชมเชย
รางวัลชมเชย
รางวัลชมเชย

ชื่อโรงเรียน
ชุมชนวัดปัณณาราม
อนุบาลเมืองลำพูน
บ้านอินทร์แปลง
วัดพรหมสุวรรณ
มงฟอร์ตวิทยาลัย
ศรีบุญเรือง (วัลลภราษฏร์ฯ)
บ้านหนองปลาไหล
วัดโคกกลาง
บ้านเตาไห
อนุบาลชุมพวงวิทยา
บ้านคลองไผ่งาม

สพท.
นครศรีธรรมราช เขต 4
ลำพูน
สกลนคร เขต 3
ฉะเชิงเทรา เขต 1
เชียงใหม่ เขต 1
แพร่ เขต 1
ตาก เขต 1
สระบุรี เขต 2
ยโสธร เขต 1
นครราชสีมา เขต 7
ชัยภูมิ เขต 1

สังกัดศูนย์หุ่นยนต์
นครศรีธรรมราช
ลำพูน
สกลนคร
ฉะเชิงเทรา
เชียงใหม่
แพร่
ตาก
สระบุรี
ยโสธร
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ชัยภูมิ

ด้านหุ่นยนต์บังคับมือ
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3. หุ่นยนต์วิ่ง 2 ขา ไตรกีฬามหาสนุก : ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ได้รับรางวัล
รางวัลชนะเลิศ
รางวัลชนะเลิศ
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 3
รางวัลชมเชย
รางวัลชมเชย
รางวัลชมเชย
รางวัลชมเชย
รางวัลชมเชย
รางวัลชมเชย

ชื่อโรงเรียน
บ้านอินทร์แปลง
เทศบาล 1 สังขวิทย์
ลุมพลีชนูปถัมภ์
บ้านสำโรง (คุรุประชาสามัคคี)
วาปีปทุม
ป่าจี้วังแดงวิทยา
สิชลคุณาธารวิทยา
เบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2
โนนสูงศรีธานี
บ้านอินทร์แปลง
นครพนมวิทยาคม

สพท.

สังกัดศูนย์หุ่นยนต์

สกลนคร เขต 3
สกลนคร
ตรัง เขต 1
ตรัง
พระนครศรีอยุธยา เขต 1 อยุธยา
อุบลราชธานี เขต 4
อุบลราชธานี
มหาสารคาม เขต 2
มหาสารคาม
เชียงใหม่ เขต 2
เชียงใหม่
นครศรีธรรมราช เขต 4 นครศรีธรรมราช
ฉะเชิงเทรา เขต 1
ฉะเชิงเทรา
นครราชสีมา เขต 1
นครราชสีมา
สกลนคร เขต 3
สกลนคร
นครพนม เขต 1
นครพนม

4. หุ่นยนต์ต่อสู้ 1 ตัว : ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ได้รับรางวัล
รางวัลชนะเลิศ
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 3
รางวัลชมเชย
รางวัลชมเชย
รางวัลชมเชย
รางวัลชมเชย
รางวัลชมเชย
รางวัลชมเชย
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ชื่อโรงเรียน
อนุบาลชุมพวง
เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
นนทบุรี
ป่าพะยอมพิทยาคม
สวายจีกพิทยาคม
อบจ.เชียงราย
พะเยาพิทยาคม
เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
อุตรดิตถ์
บ้านคลองห้วยนา
ประชามงคล
โกสุมวิทยาสรรค์

ถอดบทเรียน : เส้นทางการพัฒนาศักยภาพเด็กไทย

สพท.

สังกัดศูนย์หุ่นยนต์

นครราชสีมา เขต 7
นนทบุรี เขต 1

นครราชสีมา
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน

พัทลุง เขต 1
บุรีรัมย์ เขต 1
เชียงราย เขต 1
พะเยาเขต 1
อุตรดิตถ์ เขต 1

พัทลุง
สุรินทร์
เชียงราย
พะเยา
อุตรดิตถ์

เพชรบูรณ์ เขต 1
กาญจนบุรี เขต 4
มหาสารคาม เขต 1

เพชรบูรณ์
กาญจนบุรี
มหาสารคาม

5. หุ่นยนต์สำรวจดาวนพเคราะห์ : ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ได้รับรางวัล
รางวัลชนะเลิศ
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 3
รางวัลชมเชย
รางวัลชมเชย
รางวัลชมเชย
รางวัลชมเชย
รางวัลชมเชย
รางวัลชมเชย

ชื่อโรงเรียน
โพนพิทยาคม
วังน้ำเย็นวิทยาคม
เบญจมเทพอุทิศเพชรบุรี
สวนศรีวิทยา
สตรีศรีน่าน
ป่าพะยอมพิทยาคม
สิชลคุณาธารวิทยา
เบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2
โคกยางวิทยา
เมืองกลางประชานุกูล

สพท.
สกลนคร เขต 1
สระแก้ว เขต 1
เพชรบุรี เขต 1
ชุมพร เขต 2
น่าน เขต 1
พัทลุง เขต 1
นครศรีธรรมราช เขต 4
ฉะเชิงเทรา เขต 1
สุรินทร์ เขต 3
ยโสธร เขต 2

สังกัดศูนย์หุ่นยนต์
สกลนคร
สระแก้ว
เพชรบุรี
ชุมพร
น่าน
พัทลุง
นครศรีธรรมราช
ฉะเชิงเทรา
สุรินทร์
ยโสธร

6. หุ่นยนต์ต่อสู้ 2 ตัว : ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ได้รับรางวัล
รางวัลชนะเลิศ
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 3
รางวัลชมเชย
รางวัลชมเชย
รางวัลชมเชย
รางวัลชมเชย
รางวัลชมเชย
รางวัลชมเชย

ชื่อโรงเรียน
หนองสูงสามัคคีวิทยา
โพนพิทยาคม
หินโงมพิทยา
บ้านค่าย
กันทรารมณ์
นครพนมวิทยาคม
โนนสูงศรีธานี
เมืองพญาแลวิทยา
สวนแตงวิทยา
อบจ.เชียงราย

สพท.
มุกดาหาร
สกลนคร เขต 1
หนองคายเขต 1
ระยอง เขต 1
ศรีสะเกษ เขต 1
นครพนม เขต 1
นครราชสีมา เขต 1
ชัยภูมิ เขต 1
สุพรรณบุรี เขต 1
เชียงราย เขต 1

สังกัดศูนย์หุ่นยนต์
มุกดาหาร
สกลนคร
หนองคาย
ชลบุรี 
ศรีสะเกษ
นครพนม
นครราชสีมา
ชัยภูมิ
สุพรรณบุรี
เชียงราย

ด้านหุ่นยนต์บังคับมือ
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7. โครงงานหุ่นยนต์ทำมือ : ระดับประถมศึกษา
ได้รับรางวัล
รางวัลชนะเลิศ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3
รางวัลชมเชย
รางวัลชมเชย
รางวัลชมเชย
รางวัลชมเชย
รางวัลชมเชย
รางวัลชมเชย

ชื่อโรงเรียน

สพท.

สังกัดศูนย์หุ่นยนต์

บ้านอินทร์แปลง
วัดประทุมทายการาม
บ้านวังปึ้ง
บ้านหัสคุณ
อนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์
อนุสรณ์)
บ้านปรางค์
บ้านสันกลาง
อนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
บ้านห้วยทราย
บ้านหนองหว้า

สกลนคร เขต 3
นครศรีธรรมราช เขต 4
แพร่ เขต 1
พัทลุง เขต 1
ลำปาง เขต 1

สกลนคร
นครศรีธรรมราช
แพร่
พัทลุง
ลำปาง

น่าน เขต 2
เชียงราย เขต 1
ฉะเชิงเทรา เขต 1
นครราชสีมา เขต 6
ศรีสะเกษ เขต 4

น่าน
เชียงราย
ฉะเชิงเทรา
นครราชสีมา
ศรีสะเกษ

8. โครงงานหุ่นยนต์ทำมือ : ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ได้รับรางวัล
รางวัลชนะเลิศ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3
รางวัลชมเชย
รางวัลชมเชย
รางวัลชมเชย
รางวัลชมเชย
รางวัลชมเชย
รางวัลชมเชย

126

ชื่อโรงเรียน
ร่องคำ
ส่วนบุญโญปถัมป์
ปัว
สวนกุหลาบวิทยาลัยนนทบุรี
ชนแดนวิทยาคม
ประชามงคล
กันทรารมณ์
จอมสุรางค์อุปถัมภ์
นาเชือกพิทยาสรรค์
ควนเนียงวิทยา
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สพท.

สังกัดศูนย์หุ่นยนต์

กาฬสินธุ์ เขต 1
กาฬสินธุ์
ลำพูน
ลำพูน
น่าน เขต 2
น่าน
นนทบุรี เขต 2
นนทบุรี
เพชรบูรณ์ เขต 1
เพชรบูรณ์
กาญจนบุรี เขต 4
กาญจนบุรี
ศรีสะเกษ เขต 1
ศรีสะเกษ
พระนครศรีอยุธยา เขต 1 อยุธยา
มหาสารคาม เขต 2
มหาสารคาม
สงขลา
สงขลา

9. โครงงานหุ่นยนต์ทำมือ : มัธยมศึกษาตอนปลาย
ได้รับรางวัล
รางวัลชนะเลิศ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3
รางวัลชมเชย
รางวัลชมเชย
รางวัลชมเชย
รางวัลชมเชย
รางวัลชมเชย
รางวัลชมเชย

ชื่อโรงเรียน
โพนพิทยาคม
สา
ชำนาญสามัคคีวิทยา
สามัคคีพิทยาคาร
เมืองตลุงพิทยาสรรพ์
สวนกุหลาบวิทยาลัยนนทบุรี
วาปีปทุม
เมืองมุกวิทยาคม
บึงบูรพ์
จอมสุรางค์อุปถัมภ์

สพท.

สังกัดศูนย์หุ่นยนต์

สกลนคร เขต 1
สกลนคร
น่าน เขต 1
น่าน
ระยอง เขต 2
ชลบุรี 
อุดรธานีเขต 4
อุดรธานี
บุรีรัมย์ เขต 2
สุรินทร์
นนทบุรี เขต 2
นนทบุรี
มหาสารคาม เขต 2
มหาสารคาม
มุกดาหาร
มุกดาหาร
ศรีสะเกษ เขต 2
ศรีสะเกษ
พระนครศรีอยุธยา เขต 1 อยุธยา

ด้านหุ่นยนต์บังคับมือ
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“หุ่นยนต์ในชีวิตประจำวัน”
เวทีการแข่งขันหุ่นยนต์ชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำปี 2555
ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 61

ด้านหุ่นยนต์บังคับมือ
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หุ่นยนต์ตากยาง
ประเภทโครงงาน
:
ระดับชั้น
:
ศูนย์หุ่นยนต์จังหวัด/ภาค
:
ชื่อโครงงานหุ่นยนต์ที่นำเสนอ :
โรงเรียน
:
สพป./สพม.
:
จังหวัด
:
สมาชิก
:
ชื่อ-นามสกุล
นายธนกฤต แสงแก้ว
นายพงศ์เทพ ลายทิพย์
นายวรงค์รัชต์ มณีพันธ์
ผูู้ควบคุมทีม
:

หุ่นยนต์ในชีวิตประจำวัน
มันยมศึกษาตอนปลาย
พัทลุง/ภาคใต้
หุ่นยนต์ตากยาง
ป่าพะยอมพิทยาคม
สพม.12
พัทลุง
ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4
มัธยมศึกษาปีที่ 4
มัธยมศึกษาปีที่ 4
นางสมจิตต์ ตีบกลาง

1. แนวความคิด (Idea) และความเป็นมาในการสร้างโครงงาน
ประเทศไทยเป็นแหล่งผลิตยางมีคุณภาพดีแห่งหนึ่งของโลก ซึ่งคนที่ประกอบอาชีพทำสวน
ยางพารามีอยู่ทุกภาคของประเทศไทย แต่ส่วนใหญ่อยู่ทางภาคใต้ ซึ่งภาคใต้มีฝนตกชุกตลอดทั้งปี ทำให้
เป็นอุปสรรคต่อการตากยาง ยางที่ได้จึงมีคุณภาพต่ำ ทำให้ขายได้ราคาต่ำ เกษตรกรชาวสวนยางส่วนใหญ่
จึงนิยมขายน้ำยางสด ซึ่งมีราคาต่ำกว่ายางแผ่น ทำให้เกษตรกรสูญเสียรายได้บางส่วนไป และจากสภาวะ
เศรษฐกิ จ ในปั จ จุ บันที่คนมีรายได้น้อยกว่ารายจ่าย จึงทำให้มีการขโมยยางแผ่นที่เกษตรกรตากทิ้งไว้ 

คณะผู้จัดทำจึงได้จัดทำโครงงานหุ่นยนต์ตากยาง เพื่ออำนวยความสะดวกแก่เกษตรกร โดยเมื่อตากยางทิ้ง
ไว้แล้วฝนตก หุ่นยนต์จะเก็บยางจึงเก็บไม่ทันแล้วทำให้ยางมีความชื้น ยางจึงขาดคุณภาพ เมื่อมีหุ่นยนต์
มาช่วยในการตากยาง จะช่วยเพิ่มคุณภาพของยางแผ่น ทำให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น
2. วัตถุประสงค์ในการออกแบบโครงงานมีองค์ประกอบดังต่อไปนี้
1. เพื่ออำนวยความสะดวกในการตากยางแผ่น
2. เพื่อลดความเสียหายจากการตากยางแผ่นเมื่อฝนตกแล้วเก็บไม่ทัน
3. เพื่อลดความสูญเสียจากการถูกขโมย
4. เพื่อนำเทคโนโลยีมาใช้ในการเกษตร
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3. การออกแบบโครงงาน หุ่นยนต์ตากยาง ประกอบด้วย 5 ส่วน ดังนี้
1. ส่วนขับเคลื่อน ประกอบด้วยล้อตีนตะขาบ ทำจากโซ่รถจักรยานยนต์และอะลูมิเนียมฉาก 
2. ส่วนโครงสร้าง ทำด้วยอะลูมิเนียมฉาก หลังคาทำด้วย อะคลิลิกชนิดใส
3. ส่วนควบคุมมีทั้งแบบควบคุมด้วยมือกับแบบอัตโนมัติ โดยการขับเคลื่อนใช้ระบบบังคับมือ
ด้วยรีโมตคอนโทรลแบบไร้สาย ส่วนกลไกการตากยางควบคุมด้วยบอร์ด A™11 ใช้โปรแกรมภาษา C
ควบคุม
4. ส่วนตรวจจับ ใช้เซ็นเซอร์ตรวจจับแสงสว่าง และแสงสะท้อนจากแผ่นยาง 
5. ส่วนภารกิจ ประกอบด้วยแขนกลใช้ตากยาง และระบบส่งเสียงเตือนเมื่อฝนตกและ
มีคนเข้าใกล้ และพัดลมระบายอากาศ

4. กระบวนการและขั้นตอนทำงานของโครงงาน มีขั้นตอนดังต่อไปนี้
1. เมื่อกดสวิตช์ที่รีโมตคอนโทรลพร้อมกัน 2 ปุ่ม หุ่นยนต์จะเดินไปข้างหน้า เมื่อกดข้างซ้าย
หรือข้างขวาหุ่นยนต์จะเลี้ยวตามทิศที่เรากดเพื่อบังคับทิศทางเคลื่อนที่ไปที่ที่เราต้องการ 
2. เซ็นเซอร์แสงจะจับความเข้มของแสงเมื่อความเข้มของแสง 200 หน่วยขึ้นไป หุ่นยนต์
จะกางราวตากยางออกเพื่อตากยางแผ่น เมื่อความเข้มของแสงน้อยกว่า 200 หน่วย หรือมีเมฆบังแสง
อาทิตย์ หรือฝนตกหุ่นยนต์จะเก็บราวตากยางเข้ามาในตัวหุ่นยนต์
3. เมื่อราวหุ่นยนต์มาแตะกับไมโครสวิตช์ พัดลมระบายความชื้นก็ทำงาน
4. เมื่อกดสวิตช์สัมผัสให้หุ่นยนต์ตรวจจับระยะทำงานเมื่อมีคนเข้าใกล้ราวตากยางน้อยกว่า
ระยะที่กำหนดหุ่นยนต์จะส่งเสียงเตือน
5. เมื่อเซ็นเซอร์ตรวจจับแสงสะท้อนจากแผ่นยางที่เปลี่ยนไปตามที่กำหนด หุ่นยนต์จะ
ส่งเสียงเตือนให้เก็บยาง
ด้านหุ่นยนต์บังคับมือ

131

5. จุดเด่นและประโยชน์ในการทำงานของโครงงานหุ่นยนต์ตากยาง 
1. ได้หุ่นยนต์ที่มีประสิทธิภาพในการทำงาน
2. ช่วยแก้ปัญหาของชาวสวนยาง ในเรื่องการกันขโมย 
3. เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น ทำให้มีความเป็นอยู่ดีขึ้น
4. ได้นำความรู้หลายด้านมาประยุกต์ใช้
6. การนำไปประยุกต์ในอนาคต คือ
1. ใช้พลังงานทดแทนจากแสงอาทิตย์หรือพลังงานลม
2. สร้างหุ่นยนต์ให้ตัวใหญ่ที่สามารถใช้ได้จริง
3. อาจประยุกต์ใช้เป็นราวตากผ้า

หุ่นยนต์ทำความสะอาดบ้านแบบบังคับมือไร้สาย
ประเภทโครงงาน
: หุ่นยนต์ในชีวิตประจำวัน
ระดับชั้น
: มัธยมศึกษาตอนต้น
ศูนย์หุ่นยนต์จังหวัด/ภาค
: ชัยภูมิ
ชื่อโครงงานหุ่นยนต์ที่นำเสนอ : หุ่นยนต์ทำความสะอาดบ้านแบบบังคับมือไร้สาย
โรงเรียน
: สตรีชัยภูมิ
สพป./สพม.
: สพม.30
จังหวัด
: ชัยภูมิ
สมาชิก
ชื่อ-นามสกุล
ชั้น
นางสาวสุภาวดี ศรีชัย
มัธยมศึกษาปีที่ 3
นางสาวปาณิสรา ดวงเงิน
มัธยมศึกษาปีที่ 3
นางสาวสุชาดา จินดามาตย์
มัธยมศึกษาปีที่ 3
ผูู้ควบคุมทีม
: นายสุนันท์ กลางพระเนตร
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1. แนวความคิด (Idea) และความเป็นมาในการสร้างโครงงานหุ่นยนต์ทำความสะอาดบ้าน
จากสภาพชีวิตความเป็นของมนุษย์ในสังคมโลกปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างไม่หยุดยั้ง
มนุษย์ต่างดิ้นรนเพื่อความอยู่รอดของครอบครัว ต้องทำงานแข่งกับเวลาเพื่อให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่สะดวก
สบายมีปัจจัยสี่เพื่อการดำรงชีวิตอย่างเพียง ประกอบกับในปัจจุบันได้มีการนำเอาเทคโนโลยีต่าง ๆ เข้ามามี
บทบาทต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์มากยิ่งขึ้น ทั้งเครื่องใช้ไฟฟ้า โทรศัพท์ ระบบการสื่อสารโทรคมนาคม
การสื่อสารมวลชน คอมพิวเตอร์ และอินเทอร์เน็ต ทำให้มนุษย์ต้องทำงานหนักมาขึ้นเพื่อให้ได้มาซึ่งเครื่อง
อำนวยความสะดวกต่าง ๆ ในชีวิตประจำวัน และมีเวลาในการดูและรักษาความสะอาดอาคารบ้านพักอาศัย
น้อยลง ครอบครัวใดที่มีฐานะดีหรือมีความเป็นอยู่ที่ดีก็มีกำลังในการจ้างคนใช้เพื่อดูแลทำความสะอาดบ้าน
แทนตนเอง แต่ถ้าหากเป็นครอบครัวที่มีฐานะอยู่ในระดับกลาง ๆ จนถึงระดับค่อนข้างขัดสนก็ต้องจัดสรร
เวลาส่วนหนึ่งในการดูและทำความสะอาดบ้านด้วยตนเอง และถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์แล้วจะมีจำนวนมาก
กว่าครอบครัวที่มีฐานะดีที่สามารถจ้างคนใช้ดูแลความสะอาดบ้านแทนตนเองได้ 
จากเหตุผลดังกล่าวกลุ่มผู้จัดทำโครงงานหุ่นยนต์ทำความสะอาดบ้านจึงมีแนวคิดที่จะจัดทำ
โครงงานหุ่นยนต์ทำความสะอาดบ้านแบบบังคับมือ ขึ้นมาเพื่อใช้ในการทำความสะอาดบ้านแทนแรงงานคน
ซึ่งเจ้าของบ้านสามารถที่จะบังคับหุ่นยนต์ทำความสะอาดบ้านให้ทำงานตามความต้องการของตนเองหลัง
จากเลิกงานหรือช่วงเวลาพักผ่อน ซึ่งนอกจากจะได้พักผ่อนไปในตัวแล้วยังได้ความเพลิดเพลินกับการบังคับ
หุ่นยนต์ให้ทำความสะอาดบ้านความต้องการของตนเอง ซึ่งหุ่นยนต์ที่สร้างขึ้นนี้สามารถทำความสะอาดพื้น
โดยใช้หลักการของเครื่องดูดฝุ่น และหลักการของไม้ม็อบถูพื้นที่สามารถทำงานพร้อมกันในเวลาเดียวกัน
หรือแยกอิสระจากกันได้
2. วัตถุประสงค์ในการออกแบบโครงงานหุ่นยนต์ทำความสะอาดบ้าน 
2.1 เพื่อสร้างหุ่นยนต์ทำความสะอาดบ้านแบบบังคับมือไร้สาย สำหรับใช้ในการทำความ
สะอาดบ้านแทนแรงงานของมนุษย์ 
2.2 เพื่ อ ส่ ง เสริ ม ความรู้ ค วามสามารถทางด้ า นเทคโนโลยี หุ่ น ยนต์ ใ ห้ ก ว้ า งขวางและ
แพร่หลายยิ่งขึ้น
2.3 เพื่อส่งเสริมความรู้ความสามารถทางด้านอิเล็กทรอนิกส์ ด้านฟิสิกส์ ด้านแมคคานิค 

และด้านกลศาสตร์ให้แก่นักเรียน 
2.4 เพื่ออำนวยความสะดวก และลดภาระในการดูแลรักษาความสะอาดบ้านพักอาศัย
ให้แก่มนุษย์
2.5 เพื่อผลิตหุ่นยนต์ทำความสะอาดบ้านแบบบังคับมือไรสายต้นแบบ สำหรับการผลิต
ในเชิงพาณิชย์และใช้ในชีวิตประจำวันของมนุษย์ต่อไป

ด้านหุ่นยนต์บังคับมือ
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3. การออกแบบโครงงาน
3.1 ส่วนประกอบของหุ่นยนต์ทำความสะอาดบ้านแบบบังคับมือไร้สาย หุ่นยนต์ทำความ
สะอาดบ้านแบบบังคับมือไร้สาย มีส่วนประกอบที่สำคัญ 5 ส่วน ดังนี้
3.1.1 ระบบขับเคลื่อนและส่งกำลัง ประกอบไปด้วยมอเตอร์ขับ 12 โวลต์ จำนวน
2 ตัว ล้อหลังสำหรับการขับเคลื่อน 2 ล้อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 10 เซนติเมตร และล้อประครอง
ด้านหน้า 2 ล้อ
3.1.2 ระบบไฟฟ้าสำหรับเลี้ยงวงจรขับมอเตอร์ และวงจรต่าง ๆ ใช้แบตเตอรี่แห้ง
ขนาด 12 โวลต์ จำนวน 2 ชุด พร้อมเครื่องชาร์จประจุไฟฟ้า 1 ตัว
3.1.3 เครื่ อ งทำความสะอาดพื้ น แบบดู ด ฝุ่ น พร้ อ มมอเตอร์ ดู ด ฝุ่ น จำนวน 2 ตั ว 

เครื่องทำความสะอาดพื้นติดผ้าม็อบสำหรับขัดและถูพื้น จำนวน 1 ตัว
3.1.4 ระบบควบคุมหุ่นยนต์แบบไร้สาย พร้อมรีโมตคอนโทรล จำนวน 1 ชุด 
3.1.5 กล้ อ งวงจรปิ ด แบบไร้ ส ายติ ด ตั้ ง ผ่ า นเครื่ อ งรั บ โทรทั ศ น์ หรื อ ติ ด ตั้ ง กั บ
เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ชุด
3.2 การออกแบบหุ่นยนต์ 
ในการออกแบบหุ่นยนต์ผู้จัดทำได้ออกแบบหุ่นยนต์ให้มีลักษณะที่สอดคล้องและ
เหมาะสมกั บ ภารกิจดูและรักษาและทำความสะอาดบ้านขนาดความกว้างและความยาวของหุ่นยนต์ 

35x50 เซนติเมตร และความสูงประมาณ 40 เซนติเมตร ซึ่งเป็นหุ่นยนต์ที่มีขนาดกะทัดรัดเหมาะสม
กับภารกิจในการทำความสะอาดบ้านในชีวิตประจำวันจริง ที่มีสิ่งของเครื่องใช้วางอยู่ในตำแหน่งต่าง ๆ
ภายในบ้ า นและมี ข นาดพื้ น ที่ ใช้ ส อยของบ้ า นแตกต่ า งกั น ออกไป หุ่ น ยนต์ ท ำความสะอาดบ้ า นชุ ด นี้ 

ออกแบบมาโดยติดตั้งเครื่องดูดฝุ่นไว้ด้านหน้าของตัวหุ่นและติดตั้งเครื่องขัดถูพื้นไว้ด้านหลังของตัวหุ่น 

(ดังภาพ)
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4. กระบวนการและขั้นตอนทำงานของโครงงาน 
กระบวนการและขั้นตอนการทำงานของหุ่นยนต์ทำความสะอาดพื้น มีดังนี้
4.1 เปิดสวิตช์ระบบไฟฟ้าสำหรับเลี้ยงวงจรทั้งหมดของหุ่นยนต์ ติดตั้งเครื่องรับสัญญาณ
กล้องวงจรปิดแบบไร้สายเข้ากับเครื่องรับโทรทัศน์หรือเครื่องคอมพิวเตอร์ เปิดเครื่องรับโทรทัศน์หรือ
เครื่องคอมพิวเตอร์ให้พร้อมทำงาน
4.2 ควบคุมหุ่นยนต์ให้เคลื่อนที่ไปข้างหน้า โดยอาศัยปุ่มควบคุมที่รีโมตคอนโทรล และ
สามารถบังคับหุ่นยนต์ให้สามารถเดินหน้า ถอยหลัง เลี้ยวซ้าย เลี้ยวขวาได้จากปุ่มควบคุม นอกจากนั้น
สามารถควบคุมหุ่นยนต์ให้ดูดฝุ่นและขัดถูพื้นได้พร้อมกัน หรือแยกอิสระจากกันได้จากรีโมตคอนโทรล
4.3 ในขณะที่หุ่นยนต์เคลื่อนที่ไปข้างหน้า ผู้ควบคุมหุ่นยนต์สามารถมองเห็นสภาพพื้นที่
ของบ้านพักอาศัยได้จากกล้องวงจรปิดผ่านทางเครื่องรับโทรทัศน์หรือเครื่องคอมพิวเตอร์ ซึ่งผู้บังคับ
หุ่นยนต์สามารถนั่งควบคุมอยู่กับที่ทำงานหรือจุดใดจุดหนึ่งภายในบ้าน โดยไม่ต้องเดินตามหุ่นยนต์ไป 

เพิ่มความสะดวกให้กับผู้ควบคุมหุ่นยนต์หรือเจ้าของบ้าน
4.4 ในขณะที่หุ่นยนต์ทำความสะอาดพื้นอยู่นั้น ผู้ควบคุมสามารถ Pant กล้องวงจรปิด
ซ้ายขวาได้เพื่อตรวจสอบสภาพื้นผิวของบ้านพักอาศัยว่าสะอาดดีหรือยัง มีจุดใดที่ต้องหยุดทำความสะอาด
เป็นพิเศษ มีอุปสรรคใดขวางทางหุ่นยนต์หรือไม่ 
4.5 แกนหมุนติดผ้าม็อบด้านหลังของตัวหุ่นยนต์ สามารถถอดเปลี่ยนทำความสะอาดได้
เมื่อเห็นว่าสกปรก และแกนล้อแปรงหมุนสำหรับเครื่องดูดฝุ่นสามารถถอดทำความสะอาดหรือเปลี่ยนใหม่
เมื่อมีการชำรุดได้
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5. จุดเด่นและประโยชน์ในการทำงานของโครงงาน
จุดเด่นและประโยชน์ของโครงงานหุ่นยนต์ทำความสะอาดบ้าน มีดังนี้
5.1 หุ่นยนต์ทำความสะอาดบ้านแบบบังคับมือไร้สาย มีจุดเด่นในการทำความสะอาดบ้าน
แทนแรงงานของมนุษย์ได้เป็นอย่างดี ช่วยลดภาระงานบ้านของแม่บ้านหรือคนใช้ในการดูแลรักษาความ
สะอาดบ้าน สามารถควบคุมหุ่นยนต์ได้ด้วยตนเอง
โดยไม่ต้องมีความรู้ด้านการเขียนโปรแกรม จึงเหมาะสำหรับบุคคลทั่ว ๆ ไปที่จะนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน
5.2 หุ่นยนต์มีขนาดกะทัดรัดเหมาะสำหรับภารกิจทำความสะอาดบ้านที่มีพื้นที่ใช้สอย
แตกต่างกันไป นอกจากนั้นยังสามารถควบคุมหุ่นยนต์ได้ในระยะไกลและมองเห็นการทำงานของหุ่นยนต์
ตลอดเวลา ผ่านทางกล้องวงจรปิดไร้สาย
5.3 หุ่นยนต์ที่จัดทำขึ้นนี้สามารถทำการชาร์จหรือประจุกระแสไฟฟ้าสำหรับเลี้ยงวงจรการ
ทำงานของหุ่นยนต์จากระบบไฟฟ้าภายในบ้านได้ โดยผ่านทางเครื่องชาร์จที่ติดตั้งมากับตัวหุ่นยนต์ เพื่อ
ความสะดวกของผู้ใช้งาน เพียงเสียบปลั๊กไฟฟ้าทิ้งไว้ประมาณ 2 ชั่วโมง ก็สามารถนำหุ่นยนต์ไปใช้งานได้
ทันที
6. การนำไปประยุกต์ในอนาคต
		 การนำหุ่นยนต์ทำความสะอาดบ้านไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน เป็นเรื่องที่เป็นไปได้สูงมาก 

เนื่องจากในปัจจุบันการนำเทคโนโลยีหุ่นยนต์มาประยุกต์ใช้กันอย่างกว้างขวางยิ่งขึ้น ทั้งทางการแพทย์
วงการอุตสาหกรรม การทหาร และเพื่อความมั่นคงของชาติ ดังนั้นแนวคิดเกี่ยวกับการสร้างและนำหุ่นยนต์
ทำความสะอาดบ้านมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันของมนุษย์อย่างจริงจังจึงไม่ใช่เรื่องยากและไกลตัวเกินไป
ประกอบกับมนุษย์ในปัจจุบันมีเวลาในการดูแลรักษาความสะอาดบ้านพักอาศัยน้อยลง เพราะทุ่มเทเวลา
ในการประกอบอาชีพมากขึ้น นอกจากนี้ยังมีบริษัทเอกชนหลายบริษัทได้ให้ความสนใจในการผลิตหุ่นยนต์
เพื่อนำมาใช้ในชีวิตประจำวันของมนุษย์มากขึ้น
ดังนั้นจะเห็นได้ว่าการนำแนวคิดสร้างและพัฒนาหุ่นยนต์ทำความสะอาดบ้านแบบบังคับมือ
ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันของมนุษย์จึงไม่ใช่เรื่องที่ไกลตัวเกินไป และบริษัทผู้ผลิตสามารถนำแนวคิดนี้
ไปต่อยอดสร้างและพัฒนาหุ่นยนต์ทำความสะอาดบ้านออกจำหน่ายให้คนเราได้ใช้จริงในอนาคตอันใกล้นี้
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รถตัดหญ้าพลังงานไฟฟ้า ควบคุมด้วยรี โมตคอนโทรล
(The remote controller electric mower.)
ประเภทโครงงาน
ระดับชั้น
ศูนย์หุ่นยนต์จังหวัด/ภาค
ชื่อโครงงานหุ่นยนต์ที่นำเสนอ

:
:
:
:

การประกวดโครงงานหุ่นยนต์
มัธยมศึกษาตอนปลาย
จ.พิษณุโลก ศูนย์ภาคเหนือ
รถตัดหญ้าพลังงานไฟฟ้า ควบคุมด้วยรีโมตคอนโทรล (The remote
controller electric mower.)
: โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก
: สพม.39
: พิษณุโลก

โรงเรียน
สพป./สพม.
จังหวัด
สมาชิก
ชื่อ-นามสกุล
ชั้น
นางสาวกัญญาพัชรรักหาญ
มัธยมศึกษาปีที่ 6
นายอนันตไชยมาฉิม
มัธยมศึกษาปีที่ 6
นายศุภวิชญ์ชมพักตร์
มัธยมศึกษาปีที่ 6
ผูู้ควบคุมทีม
: อาจารย์พิทักษ์ มีนนท์

1. แนวความคิด (Idea) และความเป็นมาในการสร้างโครงงาน
 		 เนื่องจากวิถีชีวิตของคนไทยนั้น ค่อนข้างจะมีความผูกพันอย่างมากกับธรรมชาติ จนแทบ
จะกล่าวได้ว่า “คนไทยชอบสีเขียวขจีของต้นหญ้า นาข้าว และสีสันสวยสดใสของหมู่ไม้นานาพันธุ์” ซึ่งเห็น
ได้จากการที่สถานที่ราชการต่างๆ โดยเฉพาะโรงเรียนนั้น จะมีสนามหญ้าไว้เป็นสถานที่ในการทำกิจกรรม
ต่าง รวมถึงการพักผ่อนหย่อนใจ แต่ด้วยทั้งสวนและสนามหญ้านั้นต้องการการดูแลอย่างดีเพื่อให้คง
ความสวยงามไว้ จึงทำให้มีการใช้แรงงานคนจำนวนมากในการดูแลรักษา ซึ่งรวมการตัดหญ้า และกำจัด
วัชพืช ไม่ว่าจะเป็นในสนามโรงเรียน สนามกีฬา รวมถึงบ้านเรือนที่อยู่อาศัย ซึ่งการตัดหญ้าด้วยแรงงานคนนั้น
มีความเสี่ยงต่อการเกิดอันตรายต่าง ๆ ต่อตัวผู้ตัด ไม่ว่าจะเป็นอันตรายจากแมลงหรือสัตว์มีพิษ เศษหิน 

เศษแก้ว เศษขยะ รวมถึงตัวเครื่องตัด เป็นการสิ้นเปลืองพลังงานและเวลา รวมทั้งเป็นการก่อมลพิษทาง
อากาศจากการใช้น้ำมันเป็นเชื้อเพลิงในการให้พลังงานแก่เครื่องตัด ผนวกกับการที่ผู้จัดทำได้เรียนวิชา
เกษตร โดยมีกิจกรรมในคาบเรียนคือ การจัดสวนและตัดหญ้าในสนามหญ้าหน้าห้องสมุด อันมีบริเวณ
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ประมาณ 100 ตาราง ท่ามกลางเปลวแดดที่ร้อนระอุ ทำให้ทางผู้จัดทำเกิดความคิดว่า ถ้าเราสามารถ
ตัดหญ้าทั้งสนามโดยที่เรายังนั่งอยู่ในที่ร่มได้คงจะดี จึงเป็นเหตุผลให้ทางผู้จัดทำจึงคิดรถตัดหญ้าพลังงาน
ไฟฟ้าควบคุมด้วยรีโมตคอนโทรลขึ้นมาในตอนแรก ด้วยจุดประสงค์เพื่อลดอันตรายต่างๆ ที่อาจเกินขึ้น 

ลดกำลังคนและเวลาในการตัดหญ้าและกำจัดวัชพืชลงไป และลดการใช้พลังงานจากน้ำมันซึ่งก่อให้เกิด
มลพิษทางอากาศ รวมถึงเพื่อเพิ่มความสะดวกสบายให้แก่ผู้ใช้งาน และเนื่องด้วยผู้จัดทำได้บรรลุเป้าหมาย
ในการศึกษาครั้งแรกแล้ว จึงได้มีการพัฒนาต่อยอดให้รถตัดหญ้าพลังงานไฟฟ้าควบคุมด้วยรีโมตคอนโทรล
มีความสามารถในการทำงานด้านต่างๆ ได้มากขึ้น นั่นคือการประยุกต์ให้สามารถรถน้ำต้นไม้ด้วยหัวหมอก 

ถูพื้น และดูดฝุ่นหรือขยะต่างๆ ได้
2. วัตถุประสงค์ในการออกแบบโครงงานรถตัดหญ้าพลังงานไฟฟ้า 
1. เพื่อสร้างรถตัดหญ้าบังคับวิทยุที่ให้ความสะดวกสบายแก่ผู้ใช้งานยิ่งขึ้น
2. เพื่อสร้างรถตัดหญ้าพลังงานไฟฟ้าบังคับวิทยุที่มีต้นทุนไม่สูง ด้วยการนำวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว
มาประยุกต์ใช้งาน
3. เพื่ อ สร้ า งรถตั ด หญ้ า ที่ ขั บ เคลื่ อ นด้ ว ยพลั ง งานไฟฟ้ า เพื่ อ ลดมลพิ ษ ที่ เ กิ ด จากการใช้
รถตัดหญ้าซึ่งใช้น้ำมันเป็นเชื้อเพลิง
4. เพื่อลดการใช้แรงงานคนในการทำกิจกรรมด้านการดูแลสวนและสนาม
5. เพื่อความปลอดภัยในการใช้งานรถตัดหญ้า
6. เพื่อทำการพัฒนาให้สามารถใช้งานในด้านอื่นๆ ได้ดังเบื้องต้นนี้
6.1  สามารถรถน้ำต้นไม้และใส่ปุ๋ยได้
6.2  สามารถใช้ประโยชน์ในกิจกรรมงานบ้านได้
7. เพื่อศึกษาการทำงานของระบบบังคับวิทยุ
3. การออกแบบโครงงาน
การออกแบบโครงงานของเรามีขอบเขตของการออกแบบดังนี้
1. บังคับได้จากระยะไกลไม่ต่ำกว่า 10 เมตร
2. ใช้ประโยชน์ในการตัดหญ้าได้จริง ใช้งานได้นานเกิน 15 นาที
3. ใช้งานกับแบตเตอรี่อนุกรมขนาด 24 โวลต์ ได้
4. นำไปพัฒนาต่อยอดได้
5. ต้นทุนไม่สูง
โดยเราจะใช้ โ ครงรถตั ด หญ้ า เดิ ม และติ ด ตั้ ง ชุ ด ควบคุ ม การทำงานการขั บ เคลื่ อ นของ
รถตัดหญ้าพลังงานไฟฟ้าโดยใช้คอนโทรลเลอร์ไร้สายเพื่อความสะดวกในการใช้งาน ดังรูปที่แนบมานี้
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4. กระบวนการและขั้นตอนทำงานของโครงงานรถตัดหญ้าพลังงานไฟฟ้า ประกอบด้วย
1. วางแผนและออกแบบชิ้นงาน
1.1 กำหนดกำหนดเป้าหมายและขอบเขตของชิ้นงาน
1.2 ออกแบบชิ้นงาน และระบบงานทำงาน
2. จัดหาอุปกรณ์ในการจัดทำชิ้นงานในแต่ละส่วน
2.1 กำหนดงบประมาณในการทำงาน
2.2 สำรวจอุปกรณ์ที่มีอยู่ว่านำมาดัดแปลงใช้งานใดได้บ้าง
2.3 จัดหา จัดซื้ออุปกรณ์
3. ทำชิ้นงานออกมาให้ตามรูปแบบที่วางเอาไว้
3.1 เขียนวงจรของรถตัดหญ้าพลังงานไฟฟ้า
3.2 ประกอบรถตัดหญ้าตามที่ออกแบบไว้
4. บันทึกผลเก็บข้อมูลและความผิดพลาด
4.1 ทดสอบรถตัดหญ้า
4.1.1 ระยะเวลาในการชาร์จแบตเตอรี่
4.1.2 ระยะเวลาในการใช้งาน
4.1.3 ระยะทางรวมที่หุ่นยนต์วิ่งได้
4.1.4 พื้นที่ที่ตัดได้
4.1.5 ระยะส่งสัญญาณไกลสุดที่ทำได้
4.2 บันทึกข้อมูลต่างๆ
ด้านหุ่นยนต์บังคับมือ
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5. วิเคราะห์ข้อผิดพลาดและปรับปรุงแก้ไข
5.1 วิเคราะห์ข้อผิดพลาด
5.2 นำข้อผิดพลาดที่วิเคราะห์ได้มาหาแนวทางการแก้ไข
5.3 แก้ไขและปรับปรุงสิ่งประดิษฐ์
5.4 ทดสอบและแก้ไขอีกครั้งจนได้รถตามแบบที่วางแผนไว้
6. ทดลองการใช้งานโดยผู้ใช้งานจริง เพื่อหาแนวทางการพัฒนา
6.1 นำรถตัดหญ้าที่ผ่านการทดสอบและปรับปรุงแล้วมาให้ผู้ใช้ได้ทดลองใช้งานจริง
6.2 สำรวจความเห็นจากผู้ใช้งาน
7. สรุปผลการทดสอบ และวางแนวทางการพัฒนา
7.1 สรุปผลการทดสอบทั้งหมด
7.2 วางแนวทางและแผนการพัฒนา
วัสดุ อุปกรณ์
1. Relay D.C. 5 ขา 5 V
2. ตัวส่งรับความถี่ 27 MHz (ควบคุมการเดินหน้าถอยหลัง)
3. มอเตอร์ D.C. 12 V 2 ตัว (ขับเคลื่อนรถ)
4. มอเตอร์ D.C. 24 V 1 ตัว (ใบพัดตัดหญ้า)
5. ล้อขับเคลื่อนเส้นผ่าศูนย์กลาง 13 เซนติเมตร 2 ล้อ
6. ล้ออิสระ 2 ล้อ
7. Battery D.C. 12 V 1.3 A 1 ตัว
8. Battery D.C. 12 V 7.5 A. 2 ก้อน ต่ออนุกรมเป็น 24 V 
9. ใบตัดเส้นผ่าศูนย์กลาง 28 เซนติเมตร
10. โครงรถ
หลักการทำงานของระบบ
1. Battery D.C. 12 V 1.3 A เป็นตัวจ่ายไฟให้วงจรระบบ และใช้งานร่วมกับ Battery D.C.
12V 2 ก้อน ต่ออนุกรมเป็น 24 V เป็นตัวจ่ายไฟให้แก่วงจรระบบและโครงสร้างทั้งหมด ได้แก่ ไฟเลี้ยงวงจรรับ
และส่งสัญญาณ ไฟขับเคลื่อนล้อ และไฟขับเคลื่อนใบตัด
2. IC Regulate No.7805 จะแปลงไฟ 12 V เป็น 5 V เพื่อจ่ายไฟให้กับเครื่องรับความถี่
3. เครื่ อ งรั บ 27 MHz ไปควบคุ ม การเคลื่ อ นที่ ข องรถตั ด หญ้ า พลั ง งานไฟฟ้ า คุ ม ด้ ว ย
รีโมตคอนโทรล
4. เครื่องส่งใช้ 27 MHz ใช้ไฟเลี้ยง 9 V D.C.
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5. การบังคับและควบคุมรถใช้วิธีการเดียวกับการบังคับและควบคุมรถบังคับคือ
เดินหน้า ผลักคันบังคับทั้งสองขึ้นข้างบน
ถอยหลัง ผลักคันบังคับทั้งสองลงด้านล่าง
เลี้ยวซ้าย ผลักคันบังคับด้านซ้ายลงด้านล่าง ผลักคันบังคับด้านขวาขึ้นด้านบน
เลี้ยวขวา ผลักคันบังคับด้านขวาลงด้านล่าง ผลักคันบังคับด้านซ้ายขึ้นด้านบน
การทดสอบประสิทธิภาพในการทำงานของรถตัดหญ้า
1. ทำการทดสอบโดยใช้แบตเตอรี่ที่ชาร์จไฟจนเต็มแล้วมาเป็นตัวจ่ายพลังงานให้แก่รถตัดหญ้า
โดยทุกครั้งที่ใช้งานแบตเตอรี่จนหมดพลังงาน นำไปชาร์จไฟจนเต็มอีกครั้งโดยจับเวลาที่ใช้ในการชาร์จ
2. จับเวลาที่รถตัดหญ้าสามารถทำงานตัดหญ้าได้โดยเปิดการทำงานอย่างต่อเนื่อง ซึ่งการเดิน
เครื่องครั้งแรกหลังจากใส่แบตเตอรี่ที่ชาร์จไฟเต็มแล้วเข้าไปเราจะทำการทดลองวัดระยะทางไกลที่สุด
ที่สามารถรับส่งสัญญาณได้ โดยสิ่งที่เราได้ศึกษาและทำการทดลองมีดังนี้
2.1 ระยะทางไกลสุดที่สามารถรับส่งสัญญาณได้
2.2 ระยะทางเฉลี่ยของการรับส่งสัญญาณ
2.3 ความเร็วเฉลี่ยในการเคลื่อนที่ของรถบนพื้นผิวปรกติ
2.4 พื้นที่การทำงานที่ทำได้ทั้งหมดต่อการชาร์จไฟ 1 ครั้ง
3. ทำการทดสอบซ้ำจำนวน 3 ครั้ง เพื่อหาค่าเฉลี่ยของผลการทดสอบ
5. จุดเด่นและประโยชน์ในการทำงานของโครงงานรถตัดหญ้าพลังงานไฟฟ้า
เราเน้นเพื่อการใช้งานในด้านเกษตรกรรมต่างและงานจัดสวนต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพที่ดีขึ้น
และปลอดภัยขึ้น รวมถึงประหยัดเวลาและกำลังคนงานมากขึ้น หุ่นยนต์ของเรามีจุดเด่นในการที่สามารถ
บังคับมือจากระยะไกลได้ มีระบบที่ง่ายต่อการควบคุมคล้ายการเล่นรถบังคับวิทยุ มีต้นทุนที่ไม่สูงมาก
เท่ากับการซื้อเครื่องนำเข้าจากต่างประเทศ และสามารถประยุกต์ใช้งานได้หลากหลาย รวมถึงจุดเด่นด้าน
ความปลอดภัยของผู้ใช้ คือ ผู้ใช้สามารถบังคับเครื่องจากระยะไกลได้ ทำให้ไม่ต้องลงมือตัดหญ้าด้วยตนเอง
ดังนั้นจึงไม่ต้องเสี่ยงต่อการโดนเศษหิน เศษดิน หรือขยะ รวมถึงสัตว์ต่างๆ ทำอันตราย
6. การนำไปประยุกต์ในอนาคต คือ
1. ดัดแปลงให้สามารถรดน้ำและใส่ปุ๋ยต้นไม้ได้
2. การเก็บเศษหญ้าที่ตัดแล้วได้
3. การพัฒนาให้มีรูปลักษณ์ที่ดี ที่น่าใช้
4. มีการประหยัดพลังงานมากขึ้น
5. ควบคุมการใช้งานได้ง่ายขึ้น
6. การใช้ ร ะบบคอมพิ ว เตอร์ เข้ า มาควบคุ ม เพื่ อ ตั ด หญ้ า เชิ ง สร้ า งสรรค์ อย่ า งเช่ น ที่ ต่ า ง
ประเทศนิยมทำกัน
ด้านหุ่นยนต์บังคับมือ
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หุ่นยนต์ JPG ช่วยเกษตรกรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
ประเภทโครงงาน
: หุ่นยนต์ในชีวิตประจำวัน
ระดับชั้น
: มัธยมศึกษาตอนต้น
ศูนย์หุ่นยนต์จังหวัด/ภาค
: กาญจนบุรี
ชื่อโครงงานหุ่นยนต์ที่นำเสนอ : JPG ช่วยเกษตรกรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
โรงเรียน
: พนมทวนชนูปถัมภ์
สพป./สพม.
: สพม.8
จังหวัด
: กาญจนบุรี-ราชบุรี
สมาชิก
ชื่อ-นามสกุล
ชั้น
เด็กชายวุฒินันท์ กลั่นสมุทร
มัธยมศึกษาปีที่ 2/4
เด็กชายสิทธิภรณ์ เครือวัลย์
มัธยมศึกษาปีที่ 2/4
เด็กชายปริญญา กลีบทอง
มัธยมศึกษาปีที่ 2/2
ผูู้ควบคุมทีม
: นายกิตติศักดิ์ ภุมรินทร์
1. แนวความคิด (Idea) และความเป็นมาในการสร้างโครงงาน
จากการใช้ชีวิตประจำวันของคนในประเทศเรานั้น ส่วนใหญ่ จะเป็นอาชีพที่เกี่ยวข้องกับ
เกษตรกรรม เช่น ทำนา ทำไร่อ้อย ไร่มัน ปลูกผัก สานยางพารา รวมไปถึงเลี้ยงปลา เลี้ยงกุ้ง และการทำ
ประมง เป็นต้น จากที่กล่าวมาทางทีมงานจึงได้ร่วมกันคิดค้น และวิเคราะห์สภาพปัญหาที่เกิดขึ้นกับ
เกษตรกร และหาทางที่จะสร้างหุ่นยนต์ เพื่อให้หุ่นยนต์สามารถแบ่งเบาภาระ และเพื่อให้เกษตรกรสามารถ
ประกอบอาชีพได้อย่างปลอดภัยสะดวกสบาย โดยจะออกแบบให้หุ่นยนต์สามารถแบ่งเบาภาระของเกษตร
ที่ประกอบอาชีพโดยยึดหลักการแปลงสาธิตเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
จากการวิเคราะห์ ทางทีมงานจึงได้คิดที่จะสร้างหุ่นยนต์ที่สามารถทำงานได้ทั้งบนบกและ
บนผิวน้ำและสามารถทำงานได้ทั้งระบบบังคับมือและระบบอัตโนมัติ เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระให้กับเกษตรกร
ที่ประกอบอาชีพโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง และทำให้เกษตรกรมีความปลอดภัยในการประกอบอาชีพ
มากขึ้น 
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2. วัตถุประสงค์ในการออกแบบโครงงานหุ่นยนต์ JPG
2.1 เพื่อสร้างหุ่นยนต์ที่สามารถอำนวยความสะดวกในการใช้ชีวิตประจำวันของเกษตรกร
2.2 เพื่อนำความรู้ที่ได้จากการเรียน มาประยุกต์ใช้ในการออกแบบและสร้างสรรค์หุ่นยนต์
2.3 เพื่อเป็นต้นแบบในการนำไปพัฒนาเป็นระบบการทำงานที่มีประสิทธิภาพในอนาคต
3. การออกแบบโครงงานหุ่นยนต์ JPG
ในการออกแบบโครงงานชิ้นนี้ ทางผู้จัดทำได้นำกระบวนการการทำงานในหลาย ๆ ด้านมา
รวมกัน และได้นำความรู้ทางด้านไฟฟ้า อิเล็คทรอนิคส์ รวมไปถึงการเขียนโปรแกรม มาใช้ในการสรรค์สร้าง
ชิ้นงานด้วย โดยหุ่นยนต์จะสามารถทำงานได้ทั้งระบบบังคับมือ และระบบอัตโนมัติ และหุ่นยนต์ตัวนี้ 

ทางทีมงานได้ออกแบบมาให้สามารถทำงานได้ทั้งบนบกและบนผิวน้ำอีกด้วย จึงทำให้หุ่นยนต์สามารถแบ่ง
เบาภาระของเกษตรกรได้มากขึ้น ซึ่งเราจะสามารถแยกการทำงานในระบบต่าง ๆ ดังนี้
การทำงานในระบบอัตโนมัติ
ในการทำงานในระบบอัตโนมัตินี้ จะช่วยให้เกษตรกรมีเวลาว่างมากขึ้น หุ่นยนต์จะปฏิบัติ
ภารกิจเองโดยที่เกษตรกรไม่ต้องไปควบคุมการทำงานของหุ่นยนต์ โดยการทำงานในระบบอัตโนมัตินั้น 

หุ่นยนต์สามารถทำงานได้ดังนี้
1. ให้อาหารปลาอัตโนมัติ
2. มีระบบบำบัดน้ำอัตโนมัติ โดยใช้โฮโซน (O3) เป็นตัวช่วยฆ่าเชื้อโรคในน้ำ
3. สามารถล่อแมลงมาเป็นอาหารปลาได้อัตโนมัติ
4. ระบบควบคุมการให้น้ำอัตโนมัติ โดยจะทำงานร่วมกับ Sensor วัดความชื้นในดิน
5. รดน้ำในร่องปลูกผักอัตโนมัติ
6. ฉีดพ่นยาและปุ๋ยในร่องปลูกผักอัตโนมัติ
7. หยอดเมล็ดพันธุ์พืชและปุ๋ยได้อัตโนมัติ
8. สามารถพ่นยากำจัดวัชพืชได้อัตโนมัติ ตามโปรแกรมที่เราได้ตั้งไว้
การทำงานในระบบบังคับมือ
เนื่องจากการทำภารกิจบางอย่างนั้น ระบบอัตโนมัติไม่สามารถมาอำนวยความสะดวกให้เราได้
เต็มที่ เราจึงใช้ระบบบังคับมือแทน เพื่อความยืดหยุ่นในการบังคับและควบคุมการทำงานของหุ่นยนต์โดย
หุ่นยนต์สามารถทำงานได้ดังนี้
1. เก็บขยะบนผิวน้ำ
2. เก็บขยะเศษหญ้าและใบไม้บนพื้นทั่วไป
3. กวาดใบไม้และเศษขยะ
4. เกลี่ยพืชผลที่ตากแดดไว้
5. ช่วยพรวนดินและกำจัดวัชพืช
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6. รดน้ำในร่องผัก
7. ฉีดพ่นปุ๋ยและยาในแปลงผัก
8. ฉีดพ่นยากำจัดวัชพืชและแมลงในแปลงผักทั่วไป
9. หยอดเมล็ดพันธุ์พืชและปุ๋ย
จากการทำงานทั้งสองระบบนั้น จำเป็นที่จะต้องมีองค์ประกอบหลัก ที่ช่วยให้การทำงานเป็นไป
อย่างราบรื่น โดยองค์ประกอบหลัก ดังนี้
- Hardware
Hardware ที่ใช้ในโครงงานชิ้นนี้ จะประกอบด้วยอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และชิ้นส่วนกลไก
การทำงานต่างๆ โดยอุปกรณ์ส่วนใหญ่ จะอยู่ในระบบการทำงานแบบบังคับมือ และอีกส่วนจะอยู่ใน
ส่วนของการทำงานแบบอัตโนมัติ โดยส่วนประกอบหลักๆ ได้แก่
1. มอเตอร์ขับเคลื่อนและล้อสะเทิ้นน้ำสะเทิ้นบก
2. แบตเตอรี่ 12 โวลต์
3. ชุดย่อไปจาก 12 เป็น 6 โวลต์
4. ชุดรับส่งเครื่องส่งสัญญาณวิทยุ
5. Servo Motor
6. ไมโครสวิตช์
7. ตัวดูดน้ำ
8. ชุดปั้มลม
9. ชุดกำเนิดโอโซน
10. ชุดไมโครคอนโทรลเลอร์
11. อุปกรณ์ปล่อยอาหารปลา, อุปกรณ์การปลูกพืช, อุปกรณ์การเกลี่ย, อุปกรณ์การพรวนดิน
- Software
เนื่องจากโครงงานชิ้นนี้มีระบบอัตโนมัติเข้ามาช่วยในการทำงาน โดยเราเลือกใช้ระบบไมโคร
คอนโทรลเลอร์ตระกูล Basic Stamp และใช้ภาษาโลโก้ ในการเขียนชุดคำสั่งต่างๆ และใช้โปรแกรม Logo
Block มาช่วยในการสร้างฟังก์ชันการทำงานในแบบต่างๆ เพื่อให้หุ่นยนต์สามารถปฏิบัติภารกิจได้อย่าง
ถูกต้อง
 		 จากรูปภาพ เป็นการออกแบบให้หุ่นยนต์สามารถทำงานได้ทั้งบนบกและบนน้ำ โดยเราเพียง
ปรับทุ่นลอยที่อยู่ด้านข้างเท่านั้น ส่วนอุปกรณ์ที่ทำหน้าที่ต่างๆ นั้น เราก็สามารถถอดปรับเปลี่ยนได้ตาม
การใช้งานในแต่ละแบบ ตามความต้องการของผู้ใช้
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แบบโครงร่างหุ่นยนต์ทั้งบนบกและบนน้ำ
4. กระบวนการและขั้นตอนทำงานของโครงงานหุ่นยนต์ JPG
จากการวิเคราะห์สภาพและปัญหาของเกษตรกรในการทำงานในแปลงสาธิตเศรษฐกิจ
พอเพียงนั้น ปรากฎว่าในปัจจุบันเกษตรจำเป็นต้องฉีดสารเคมีในบางครั้ง ซึ่งเสี่ยงที่สารเคมีนั้นจะเข้าสู่
ร่างกาย และทำให้เกิดโรงต่างๆ ได้ นอกจากนั้น การใช้เครื่องมือต่างๆ เช่น เครื่องตัดหญ้า ก็มีความเสี่ยง
เพราะใบมีด อาจจะหลุดมาโดนเกษตรกร หรือเศษหินต่างๆ อาจจะกระเด็นเข้าตาได้ แม้แต่การตากพืชผล
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ต่างๆ นั้น เกษตรกรก็จะต้องคอยเกลี่ยพืชผลต่างๆ ให้ได้รับแสงแดดอยู่ตลอด ทำให้ต้องตากแดดเป็นเวลา
นานๆ อาจทำให้เกิดโรคจาดแสงแดดได้เช่นกัน รวมไปถึงการเลี้ยงปลาในบ่อ ถ้ามีเศษขยะปลิวลงไปในบ่อ
จะสามารถเก็บได้ยาก และถ้ามีมากๆ ก็อาจจะทำให้น้ำเน่าได้ และปัญหาเพลี้ยกระโดดที่คอยทำลายพืชผล
ทางการเกษตร โดยเฉพาะข้าว ทำให้ผลผลิตลดลงอย่างมาก
จากการวิเคราะห์ปัญหาต่างๆ ทางทีมงานจึงได้ข้อมูลที่จะสร้างหุ่นยนต์ในชีวิตประจำวัน 

ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับเกษตรกร โดยหุ่นยนต์ควรจะมีระบบการทำงานที่ช่วยเกษตรกรได้ในด้านต่างๆ ดังนี้
ระบบอัตโนมัติ
1. ให้อาหารปลาอัตโนมัติ
2. มีระบบบำบัดน้ำอัตโนมัติ โดยใช้โฮโซน (O3) เป็นตัวช่วยฆ่าเชื้อโรคในน้ำ
3. สามารถล่อแมลงมาเป็นอาหารปลาได้อัตโนมัติ
4. ระบบควบคุมการให้น้ำอัตโนมัติโดยจะทำงานร่วมกับ Sensor วัดความชื้นในดิน
5. รดน้ำในร่องปลูกผักอัตโนมัติ
6. ฉีดพ่นยาและปุ๋ยน้ำในร่องปลูกผักอัตโนมัติ
7. หยอดเมล็ดพันธุ์พืชและปุ๋ยได้อัตโนมัติ
8. สามารถพ่นยากำจัดวัชพืชได้อัตโนมัติ ตามโปรแกรมที่เราได้ตั้งไว้
ระบบบังคับมือ
1. เก็บขยะบนผิวน้ำ
2. เก็บขยะเศษหญ้าและใบไม้บนพื้นทั่วไป
3. กวาดใบไม้และเศษขยะ
4. เกลี่ยพืชผลที่ตากแดดไว้
5. ช่วยพรวนดินและกำจัดวัชพืช
6. รดน้ำในร่องผัก
7. ฉีดพ่นปุ๋ยและยาในแปลงผัก
8. ฉีดพ่นยากำจัดวัชพืชและแมลงในแปลงผักทั่วไป
9. หยอดเมล็ดพันธุ์พืชและปุ๋ย
 		 จากที่ได้กล่าวมา ทางทีมงานได้คิดที่จะสร้างหุ่นยนต์ที่มีขีดความสามารถต่างๆ ไว้แล้ว 

ในขั้นตอนนี้ จึงเป็นการออกแบบระบบการทำงานเบื้องต้น โดยจะแยกหัวข้อการออกแบบได้ดังนี้
- ระบบบำบัดน้ำอัตโนมัติ โดยใช้โฮโซน (O3) เป็นตัวช่วยฆ่าเชื้อโรคในน้ำ
ในการเลี้ยงปลานั้น ถ้าในน้ำมีปริมาณของออกซิเจนน้อย ก็จะทำให้น้ำเกิดการเน่าเสีย
ของน้ำ ปลาก็จะเป็นโรค ระบบนิเวศก็ไม่ดี 
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จากที่ได้กล่าวมา ทางทีมงานจึงได้ออกแบบระบบบำบัดน้ำ 3 in 1 ขึ้น โดยระบบนี้
จะทำงานไปพร้อมๆ กับการปล่อยอาหารปลา โดยจะเป็นการปั่นน้ำ ปั้มโอโซนลงในน้ำ และดูดน้ำเพื่อพ่น
รับอากาศโดยการทำงานเพียงแค่เรานำหุ่นยนต์ลงไปลอยในบ่อ แล้วใช้รีโมทเลือกฟังก์ชั่นอัตโนมัติ เพียงแค่
นี้ หุ่นยนต์ก็จะเคลื่อนที่ไปข้างหน้า แล้วเป่าโอโซนลงในบ่อ และดูดน้ำใต้พื้นผิวเพื่อพ่นให้รับอากาศภายนอก
ถ้าหุ่นยนต์เคลื่อนที่ไปใกล้บ่อ ก็จะมี Sensor คอยตรวจจับ เพื่อป้องกันการชนขอบบ่อ จากนั้นหุ่นยนต์จะ
ถอยหลัง แล้วเลี้ยวไปในทางตรงกันข้าม และเคลื่อนที่ต่อไป เป็นเช่นนี้ไปเรื่อยๆ
- ระบบให้อาหารปลา
การให้ อ าหารปลานั้ น ก็ เ ป็ น กิ จ วั ต ประจำวั น ของเกษตรกรที่ เ ลี้ ย งปลาอยู่ แ ล้ ว โดย
เกษตรกรจะต้องเดินหว่านอาหารไปรอบๆ บ่อ หรือถ้าบ่อใหญ่ก็ต้องพายเรือไปให้อาหารปลา ทำให้เสียเวลา
ไม่ใช่น้อย
ทางทีมงานจึงออกแบบระบบปล่อยอาหารปลา ที่สามารถปล่อยอาหารปลาออกมา
เรื่อยๆ โดยจะติดตั้งที่ส่วนท้ายของหุ่นยนต์ เมื่อหุ่นยนต์เคลื่อนที่ไปบนผิวน้ำ จะทำให้ระบบปล่อยอาหาร
ปลาทำงานไปเรื่อยๆ จนกว่าอาหารปลาในอุปกรณ์ใส่อาหารปลาจะหมด
- ระบบเก็บขยะบนผิวน้ำ
เมื่อเรามีบ่อปลา ในบางครั้งจะมีเศษขยะหรือใบไม้ต่างๆ ปลิวลงในบ่อปลา ถ้ามีมากเกินไป
ก็จะทำให้น้ำเกิดการเน่าเสียได้ ปลาในบ่อก็อาจจะตาย หรือสุขภาพไม่ดี ผลผลิตของเราก็จะลดลง
ทางทีมงานเล็งเห็นปัญหานี้ จึงออกแบบให้หุ่นยนต์มีอุปกรณ์ที่สามารถช้อนขยะบนผิวน้ำได้
และกักไว้ไม่ให้ออกไปอีกจนกว่าจะนำขยะบนผิวน้ำไปทิ้ง ทำให้เราสามารถเก็บขยะบนผิวน้ำได้อย่าง
ง่ายดายเพียงแค่เรานำอุปกรณ์เก็บขยะ มาติดตั้งที่ส่วนท้ายของตัวหุ่นยนต์ แล้วบังคับให้หุ่นยนต์เคลื่อนที่ไป
เก็บขยะบนผิวน้ำ โดยใช้รีโมตคอนโทรลไร้สาย เพียงแค่นี้เราก็สามารถเก็บขยะบนผิวน้ำได้อย่างง่ายดาย
- ระบบล่อแมลงมาเป็นอาหารปลาอัตโนมัติ
ในปัจจุบันนี้ ปัญหาเพลี้ยกระโดดที่กัดกินข้าวในนานั้น เป็นปัญหาใหญ่ เพราะการกำจัด
เพลี้ยกระโดดด้วยสารเคมีในบางครั้งไม่ค่อยได้ผลเท่าที่ควร ถ้าใช้บ่อยๆ เกษตรกรก็จะได้รับสารเคมีโดยตรง
ทำให้เสียสุขภาพ การกำจัดอีกวิธีก็คือ การเปิดไฟล่อในเวลากลางคืน เพราะเพลี้ยกระโดดชอบออกมาเล่น
แสงไฟในตอนกลางคืน
ทางที ม งานจึ ง ออกแบบระบบล่ อ เพลี้ ย และแมลงในตอนกลางขึ้ น โดยการทำงานนี้ 

จะเริ่มทำงานในตอนที่หมดแสงแดดแล้ว โดยเมื่อแสงแดดหมด หุ่นยนต์จะหยุดการทำงานเองโดยอัตโนมัติ
และจะเปิดไฟ เพื่อล่อให้เพลี้ยและแมลง มาตอมที่หลอดไฟ และเนื่องจากหุ่นยนต์ลอยอยู่บนผิวน้ำ ก็จะ
มีแมลงที่งงแสงไฟ ตกลงไปในน้ำ กลายเป็นอาหารปลา เมื่อถึงตอนเช้า หุ่นยนต์ได้รับแสงแดด หุ่นยนต์
ก็จะเริ่มระบบบำบัดน้ำต่อไปเรื่อยๆ
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- ระบบควบคุมการให้น้ำอัตโนมัติโดยจะทำงานร่วมกับ Sensor วัดความชื้นในดิน
เนื่องจากในแปลงสาธิตเศรษฐกิจพอเพียงนั้น จะมีทั้งบ่อปลา นาข้าว และแปลงผัก
โดยแปลงผักนั้น จะเป็นส่วนที่ต้องดูแลเรื่องการให้น้ำมากที่สุด โดยถ้าเรารดน้อยไปผักก็จะเหี่ยว ถ้ามากไป
ผักก็จะเน่า
จากปัญหานี้ ทางทีมงานจึงได้ออกแบบให้หุ่นยนต์ตัวนี้ทำงานร่วมกันกับ Sensor 

วัดความชื้นในดิน โดยเมื่อดินแห้ง Sensor ก็จะแจ้งให้ระบบปั๊มน้ำทำงาน และเมื่อดินชุ่มฉ่ำพอ ตามที่เราได้
ตั้งไว้แล้ว Sensor ก็จะแจ้งให้ระบบปั้มน้ำหยุดทำงาน ซึ่งการทำงานในลักษณะนี้ เกษตรกรจำเป็นที่จะต้อง
มีการวางระบบท่อปล่อยน้ำหยดหรือ Springer และปั้มน้ำไว้แล้ว
- ระบบรดน้ำ ฉีดพ่นยาและปุ๋ยน้ำในร่องปลูกผักอัตโนมัติ
ในแปลงสาธิตเศรษฐกิจพอเพียงนั้น บางครั้งเกษตรกรจะปลูกผักโดยการขุดร่อง 

เพื่อให้น้ำหล่อเลี้ยงอยู่รอบๆ แปลงผัก ในการรดน้ำนั้น ถ้าไม่มีการวางระบบท่อรดน้ำไว้ ก็จะต้องนำ
เครื่องยนต์และระบบพ่นน้ำติดตั้งลงในเรือ และติดเครื่องยนต์เพื่อรดน้ำไปทั่วๆ แปลงผัก ก็จะทำให้เสียเวลา
ในการรดน้ำไป
จากปัญหานี้ ทางทีมงานจึงได้ออกแบบระบบรดน้ำในแปลงผักอัตโนมัติขึ้น โดยใช้การ
เขียนชุดคำสั่งการเคลื่อนที่ของหุ่นยนต์ตรวจสอบเส้นทางโดยใช้ Sensor ทำให้หุ่นยนต์ไม่เกยของคูน้ำ
พร้อมกับติดตั้งอุปกรณ์รดน้ำและพ่นยา เพื่อให้หุ่นยนต์ทำภารกิจเองได้อย่างอัตโนมัติ เกษตรกรจะได้ใช้
เวลาที่ว่างนี้ ไปทำงานอย่างอื่นได้
- ระบบฉีดพ่นยากำจัดวัชพืชและพ่นของเหลวต่างๆ
ในการพ่นสารเคมีต่างๆ นั้น แน่นอน สารเคมีบางส่วนอาจจะหลุดลอดเข้ามาใน
ร่ า งกายของเกษตรกรได้ เพื่ อ เป็ น การป้ อ งกั น ในเบื้ อ งต้ น ทางที ม งานจึ ง ออกแบบระบบพ่ น สารเคมี 

ที่สามารถพ่นได้โดยการใช้รีโมตคอนโทรลเป็นตัวควบคุมการฉีดพ่น ทำให้เกษตรกรห่างไกลจากสารเคมี
และออกแบบให้ชุดพ่นสารเคมี สามารถปรับพ่นได้ทั้งแนวตั้งและแนวนอน ยกตัวอย่างเช่น พ่นยาฆ่าหญ้า
หรือปุ๋ยน้ำบนพื้นได้ พ่นยาฆ่าแมลงในแปลงปลูกถั่วฝักยาวได้ หรือแม้กระทั่งพ่นปุ๋ยน้ำในแปลงองุ่นได้
การทำงานก็เพียงแค่เราใส่ของเหลวลงในถังเก็บสารเคมี แล้วเลือกระบบฉีดพ่นว่า
จะพ่นไปในทิศทางไหน โดยเราสามารถปรับความแรงของหัวฉีดพ่นได้ที่รีโมตคอนโทรล และสามารถควบคุม
ทิศทางการเคลื่อนที่ได้จากรีโมตคอนโทรล
- ระบบเกลี่ยพืชผลที่ตากไว้ 
ในการเก็บเกี่ยวผลผลิตของเกษตรกรนั้น บางครั้งต้องนำผลผลิตเหล่านั้นมาตากแดด
เพื่อให้ความชื้นหมดไปก่อน จึงจะทำการส่งจำหน่าย หรือเก็บไว้เป็นเมล็ดพันธุ์ต่อไป โดยการตากแดดนั้น
เกษตรกรจะต้องใช้เครื่องมือในการเกลี่ยผลผลิตต่างๆ อยู่ตลอด ทางทีมงานจึงออกแบบอุปกรณ์ที่สามารถ
นำมาต่ อ พ่ ว งกั บ หุ่ น ยนต์ เ พื่ อ ใช้ เ ป็ น ตั ว เกลี่ ย ผลผลิ ต ต่ า งๆ ได้ เกษตรกรเพี ย งแค่ นั่ ง ในร่ ม แล้ ว กด
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รีโมตคอนโทรลควบคุมเท่านั้น โดยอุปกรณ์นี้จะมีลักษณะคล้ายกับคราด แต่เป็นวัสดุที่ไม่ทำให้ผลผลิต
เสียหาย โดยโครงจะเป็นเหล็ก มีล้อประคอง ตัวเกลี่ยทำจากพลาสติก
- ระบบพรวนดินและกำจัดวัชพืชได้
การถากหญ้านั้น เราควรจะถากตอนที่ต้นหญ้าไม่โตมากนัก และถ้าจะให้ดี เราก็ควร
จะพรวนดินไปในตัวเลย
ทางทีมงานจึงออกแบบอุปกรณ์ที่ทำงานคล้ายๆ กับคราด แต่จะสามารถแทงลงในดิน
ได้ส่วนหนึ่ง ควบคุมโดยใช้ล้อประคอง เมื่อหุ่นยนต์เคลื่อนที่ไป อุปกรณ์พรวนดินนี้ ก็จะพรวนดินไปได้
เรื่อยๆ แถมยังสามารถกำจัดวัชพืชได้อีกด้วย และสามารถพรวนดินได้แม้แต่ในร่องอ้อย ร่องมัน จึงเป็นสิ่ง
อำนวยความสะดวกให้กับเกษตรกรได้เป็นอย่างดี
- ระบบหยอดเมล็ดพันธุ์พืชต่างๆ
การหยอดเมล็ ด พั น ธุ์ พื ช นั้ น เกษตรกรจะต้ อ งทำงานขุ ด หลุ ม ก่ อ น แล้ ว จึ ง หยอด
เมล็ดพันธุ์ลงไปจากนั้นจึงกลบ ทีมงานจึงออกแบบอุปกรณ์ที่สามารถขุดลงในดินในระดับที่สามารถหยอด
เมล็ดพันธุ์ได้ และเมื่อขุดแล้ว ก็จะปล่อยเมล็ดพันธุ์ลงไปตามสมควร แล้วมีอุปกรณ์กลบในตัว คือสามารถ
ขุดหยอด และกลบได้เลย โดยเว้นเป็นระยะที่เท่าๆ กัน ทำให้การปลูกพืชนั้นสามารถทำได้อย่างรวดเร็ว
- สามารถทำงานได้ทั้งระบบบังคับมือและอัตโนมัติ
ในการควบคุมหุ่นยนต์นั้น ถ้าเราสามารถเลือกระบบการทำงานได้ก็เป็นการดี เช่น
เลือกเป็นระบบบังคับมือหรือระบบอัตโนมัติหรือระบบกึ่งอัตโนมัติ โดยการเลือกระบบนี้ก็ขึ้นอยู่กับภารกิจ
ต่างๆ ของหุ่นยนต์ เช่นถ้าเราต้องการจะหยอดเมล็ดพันธุ์พืช โดยให้หุ่นยนต์เคลื่อนที่แล้วหยอดเมล็ดพันธุ์
ตามแนวที่เราต้องการ เราก็แค่เขียนโปรแกรมควบคุมการเคลื่อนที่ แล้วป้อนให้หุ่นยนต์ เพื่อให้หุ่นยนต์
หยอดเมล็ดพันธุ์ตามแนวที่เราต้องการได้ หรือเกลี่ยข้าวที่ตากอยู่แบบอัตโนมัติ เพื่อให้เรามีเวลาไปทำอย่าง
อื่นได้อีก
- มีระบบชาร์จไฟโดยใช้ Solar Cell และเครื่องชาร์จ
แน่นอนว่าการทำงานของหุ่นยนต์จำเป็นจะต้องใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ และในเมื่อ
หุ่นยนต์ที่ออกแบบมานั้น ต้องทำภารกิจส่วนใหญ่กลางแจ้ง ทีมงานจึงนำระบบชาร์จไฟที่ใช้แผง Solar Cell
มาช่วยชาร์จประจุเพิ่มเติมลงในแบตเตอรี่ โดยระบบ Solar Cell นี้ จะทำการชาร์จไฟอยู่ตลอดเมื่อเราเลือก
ระบบชาร์จจาก Solar Cell แต่บางครั้งอาจจะไม่เพียงพอ เราก็สามารถชาร์จประจุจากเครื่องชาร์จไฟฟ้า
ที่บ้านก็ได้
จากการดำเนินงานที่ผ่านมา ทำให้เราได้หุ่นยนต์ที่สามารถอำนวยความสะดวกให้กับ
เกษตรกรที่ประกอบอาชีพในลักษณะที่เป็นแปลงสาธิตเศรษฐกิจพอเพียง เพราะว่าแปลงสาธิตเศรษฐกิจ
พอเพียงนั้น จะประกอบไปด้วยส่วนต่างๆ คือ พื้นที่นาข้าว 30% พื้นที่สวน 30% พื้นที่แหล่งน้ำ 30% และ
ที่อยู่อาศัย 10% 
ด้านหุ่นยนต์บังคับมือ
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โดยหุ่นยนต์ตัวนี้ สามารถช่วยเหลือเกษตรกรได้ทุกพื้นที่ดังนี้
- พื้นที่แหล่งน้ำ ก็คือในส่วนของบ่อเลี้ยงปลา หุ่นยนต์สามารถให้อาหารปลาได้ สามารถ
บำบัดน้ำได้ และยังสามารถเก็บขยะบนผิวน้ำได้อีกด้วย
- พื้นที่สวน ก็คือพื้นที่ที่รวมการปลูกผักและสวนครัวต่างๆ หุ่นยนต์ก็สามารถพ่นยากำจัด
วัชพืช พรวนดิน หยอดเมล็ดพืช มีระบบให้น้ำตามความชื้นของดิน ถ้าเป็นแปลงผักก็สามารถบังคับให้
หุ่นยนต์ไปรดน้ำตามพื้นที่ที่ต้องการได้ หรือจะให้รดน้ำอัตโนมัติตามท้องร่องก็ได้
- พื้นที่ที่เป็นนาข้าว หุ่นยนต์สามารถพ่นปุ๋ยหมักชีวภาพในนาได้ เพื่อเป็นการเพิ่มอาหารในดิน
ก่อนลงมือไถนา (ในกรณีที่พื้นนายังแห้งอยู่) อีกอย่าง หุ่นยนต์ยังช่วยล่อเพลี้ยกระโดด ให้ออกมาเป็นอาหาร
ปลาในตอนกลางคืนได้อีกด้วย
- ที่อยู่อาศัย ในส่วนนี้ ถ้าบ้านเรารก เราก็ใช้หุ่นยนต์คราดขยะและใบไม้ เพื่อให้บ้านเราน่ามอง
หรือจะใช้หุ่นยนต์หยอดเมล็ดพันธุ์ดอกไม้ก็ได้
จากที่ได้กล่าวมาทั้งหมด ถ้าเรามีการทดลองและพัฒนาอยู่เรื่อยๆ เราก็จะได้หุ่นยนต์ที่มีขีด 
ความสามารถที่เพิ่มขึ้น มีระบบและการทำงานที่เพิ่มขึ้น และเพื่อเป็นการช่วยเหลือให้เกษตรกรสามารถ
ทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพและมีความปลอดภัยสูงต่อไป
5. จุดเด่นและประโยชน์ในการทำงานของโครงงานหุ่นยนต์ JPG
ในการทำโครงงานนั้น ผู้ทำโครงงานก็ได้รับประโยชน์จากการทำโครงงาน ผู้ที่นำโครงงานไป
ใช้ก็ได้รับประโยชน์จากโครงงานเช่นกัน ที่เห็นได้ชัดก็คือ ผู้จัดทำได้รับความรู้ใหม่ เพราะว่าโครงงานนี้เกิด
จากการนำความรู้ที่มี มาสรรค์สร้างให้เป็นความรู้ใหม่ๆ ที่เกิดจากการคิดค้นและทดลองโดยผู้จัดทำเอง
ส่วนประโยชน์ของผู้ที่นำโครงงานไปใช้ก็คือ การได้รับการบริการจากชิ้นงานของโครงงานชิ้นนี้ ทำให้การใช้
ชีวิตประจำวัน เป็นไปได้ด้วยความสะดวกสบายและปลอดภัย
จุดเด่นของโครงงานชิ้นนี้ อยู่ที่การผสมผสานกันระหว่างระบบสองระบบ ทั้งอัตโนมัติและ
บังคับมือ ทั้งบนบกและบนผิวน้ำ และมีความยืดหยุ่นในการทำงาน โดยเราสามารถปรับแต่งการทำงานของ
โครงงานชิ้นนี้ให้เข้ากับสภาพต่างๆได้ เพียงแค่เราใช้รีโมตคอนโทรลบังคับมันให้ไปทำภารกิจตามใจเรา 

และสามารถเขียนโปรแกรมให้มันทำงานตามความต้องการของเราได้
6. การนำไปประยุกต์ในอนาคต คือ
ในการนำไปประยุกต์ใช้ในอนาคตนั้น เนื่องจากโครงงานที่ทางทีมงานได้สร้างขึ้นนี้ ในการ
ทำงานบางหน้าที่ เป็นเพียงแค่ต้นแบบเท่านั้น ถ้าเราต้องการจะให้หุ่นยนต์สามารถทำงานได้จริงอย่างเต็ม
ประสิทธิภาพนั้น เราจำเป็นที่จะต้องใช้วัสดุและอุปกรณ์ที่สามารถทำงานได้จริงๆ และมีขนาดใหญ่กว่านี้
เพื่อให้มีขีดความสามารถมากขึ้น และสามารถทำงานได้จริงๆ ในสภาพจริงๆ แต่ถ้าเป็นระบบอัตโนมัติ 

เราไม่จำเป็นที่จะต้องเปลี่ยนระบบอะไรมากมาย แต่เราสามารถเขียนชุดคำสั่งขึ้นใหม่ เพื่อให้หุ่นยนต์ได้
ทำงานตอบสนองความต้องการของเราในรูปแบบต่าง ๆ
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: หุ่นยนต์ในชีวิตประจำวัน
ระดับชั้น
: มัธยมศึกษาตอนปลาย
ศูนย์หุ่นยนต์จังหวัด/ภาค
: สุราษฎร์ธานี
ชื่อโครงงานหุ่นยนต์ที่นำเสนอ : โครงงานหุ่นยนต์เทศบาล
โรงเรียน
: กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี
สพป./สพม.
: สพม.เขต 11
จังหวัด
: สุราษฎร์ธานี
สมาชิก
ชื่อ-นามสกุล
ชั้น
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มัธยมศึกษาปีที่ 6/1
นายทศพล พุทธศรี
มัธยมศึกษาปีที่ 6/1
นายโยธิน สรรพา
มัธยมศึกษาปีที่ 4/2
ผูู้ควบคุมทีม
: นายธนพันธ์ เพ็งสวัสดิ์
1. แนวความคิด (Idea) และความเป็นมาในการสร้างโครงงานหุ่นยนต์เทศบาล
เมื่ อ พู ด ถึ ง กิ จ กรรมในชี วิ ต ประจำวั น ของเรา ทุ ก วั น นี้ มี สิ่ ง อำนวยความสะดวกมากมาย
หลายอย่าง จนตามแทบไม่ทันกับเทคโนโลยีใหม่ๆ คนเราก็เห็นจะถูกใจกับสิ่งอำนวยความสะดวกเหล่านี้อยู่มาก 

จนบางครั้งอาจจะลืมไปว่าผลของการมีสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ทำให้คนเรามักง่ายชอบความสะดวก
และไม่สนใจผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ผลที่ตามมาคือ บ้านเมืองเต็มไปด้วยขยะ สิ่งปฏิกูล และสิ่งแวดล้อม
ที่เสียหาย ส่งผลกระทบต่อสภาพภูมิอากาศที่แปรปรวนเหมือนอย่างในทุกวันนี้ ดังนั้นหากคิดถึงหุ่นยนต์
ในชีวิตประจำวันพวกเราก็นึกถึงหุ่นยนต์ที่จะช่วยจัดการกับขยะเป็นอันดับต้นๆ ไม่ต้องไปดูที่ไหนไกลแค่
ที่โรงเรียนของพวกเราก็มีขยะมากมายในแต่ละวัน ดั้งนั้นเราจึงคิดจะทำหุ่นยนต์ที่สามารถเก็บขยะได้ใน
บริเวณที่เราทำเองได้ยากคือ ขยะและคราบน้ำมันที่ลอยบนผิวน้ำ เนื่องจากสิ่งเหล่านี้จะส่งผลเสียต่อ
สิ่งแวดล้อมได้มาก เพราะความยุ่งยากในการจัดการจึงมักถูกมองข้าม เราจึงคิดว่าหุ่นยนต์ในชีวิตประจำวัน
แทนที่จะช่วยให้มีความสะดวกสบายเพียงอย่างเดียว ก็ควรเป็นหุ่นยนต์ที่สามารถจัดการกับปัญหาที่เกิดจาก
กิจกรรมในชีวิตประจำวันได้ด้วยจึงเป็นที่มาของโครงงานหุ่นยนต์เทศบาล 
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2. วัตถุประสงค์ในการออกแบบโครงงานหุ่นยนต์เทศบาล
1. เพื่อนำวัสดุเหลือใช้กลับมาทำให้เกิดประโยชน์ 
2. เพื่อสร้างหุ่นยนต์ที่สามารถเก็บขยะที่ลอยบนผิวน้ำได้ 
3. เพื่อสร้างหุ่นยนต์ที่สามารถเก็บคราบน้ำมันที่ลอยบนผิวน้ำได้
4. เพื่อออกแบบหุ่นยนต์ให้ทำงานทั้งแบบบังคับมือและแบบอัตโนมัติได้
3. การออกแบบโครงงานหุ่นยนต์เทศบาล
ในการออกแบบหุ่นยนต์เทศบาลซึ่งเป็นหุ่นยนต์ลอยน้ำที่สามารถเก็บขยะที่ลอยบนผิวน้ำได้
การออกแบบโครงสร้างของหุ่นยนต์มีองค์ประกอบต่อไปนี้
1. ทุ่นลอยน้ำ เป็นโครงสร้างหลักของตัวหุ่นยนต์ที่จะคอยรองรับองค์ประกอบอื่นๆ ของหุ่นยนต์
ทั้งหมด ทำจากขวดน้ำพลาสติกและแผนพลาสติกฟิวเจอร์บอร์ดที่สามารถหาได้โดยทั่วไปในโรงเรียน
2. ส่วนเคลื่อนไหว เป็นองค์ประกอบของหุ่นยนต์ทำหน้าที่ให้หุ่นยนต์สามารถเคลื่อนที่ไปใน
ทิศทางต่างๆ ตามต้องการทำจากแผ่นซีดี ขวดนม และแผ่นพลาสติก ประกอบเข้ากับชุดมอเตอร์
3. ส่วนเก็บขยะ ทำหน้าที่ลำเลียงขยะบนผิวน้ำลงไปเก็บในตะแกรง ทำจากตาข่ายพลาสติก
และสายรัดประกอบเข้ากับชุดมอเตอร์
4. ส่วนเก็บคราบน้ำมัน ทำหน้าที่เก็บคราบน้ำมันที่ลอยบนผิวน้ำลงที่กักเก็บน้ำมัน ทำจาก
แผ่นซีดี, เหล็กฉากและขวดนมพลาสติก ประกอบเข้ากับชุดมอเตอร์
5. ตัวรับรู้หรือเซ็นเซอร์ ทำหน้าที่ตรวจจับวัตถุที่กีดขวางการเคลื่อนที่ของหุ่นยนต์ทำให้
หุ่นยนต์สามารถหลบหลีกสิ่งกีดขวางและเคลื่อนที่ต่อไปได้โดยอัตโนมัติ ทาจากตัวรับรู้ชนิดคลื่นเสียง
อัลตราโซนิค
6. สมองกล ควบคุมการ
ทำงานของชุ ด มอเตอร์ โ ดยการสั่ ง การ
แบบบังคับมือและสามารถทำงานร่วมกับ
ตัวรับรู้ สั่งการทำงานแบบอัตโนมัติได้
7. เว็ บ แคม ทำหน้ า ที่ ใ น
การส่งสัญญาณภาพไปยังตัวรับสัญญาณ
ซึ่งสามารถทำงานร่วมกับตัวรับสัญญาณ
ได้หลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์
ตั้งโต๊ะ โน๊ตบุ๊ก แทปเล็ต โทรศัพท์มือถือ
ตามความเหมาะสมของสถานการณ์
ต่าง ๆ โดยส่งผ่านสัญญาณอินเทอร์เน็ต
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4. กระบวนการและขั้นตอนทำงานของโครงงานหุ่นยนต์เทศบาล 
ในการออกแบบหุ่นยนต์เทศบาลซึ่งเป็นหุ่นยนต์ลอยน้ำที่สามารถเก็บขยะที่ลอยบนผิวน้ำได้
สามารถทำงานได้ทั้งแบบบังคับมือและแบบอัตโนมัติ 
		 การทำงานแบบบังคับมือ ใช้การสั่งการทำงานของหุ่นยนต์ผ่านโทรศัพท์มือถือ (สมาร์ทโฟน)
ที่เชื่อมต่อสัญญาณ บลูทูธกับสมองกลของหุ่นยนต์ โดยมีพิสัยการทำงานประมาณ 10-30 เมตร สามารถ
สั่งให้หุ่นยนต์เคลื่อนที่ไปได้ทุกทิศทางโดยอาศัยกังหันที่ต่อเข้ากับชุดมอเตอร์ทั้งซ้ายและขวาเมื่อหุ่นยนต์
เคลื่อนที่ไปเจอกับขยะ ขยะก็จะติดบนสายพานลำเลียงขยะซึ่งจะลำเลียงขยะไปลงตะแกรงเก็บขยะ 
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		 การทำงานแบบอัตโนมัติ ใช้การสั่งการของสมองกลซึ่งทำงานร่วมกับตัวรับรู้ ขณะที่หุ่นยนต์
เคลื่อนที่ไปข้างหน้าเพื่อเก็บขยะหากเข้าใกล้สิ่งกีดขวางในระยะน้อยกว่า 50 เซนติเมตร ตัวรับรู้ชนิดคลื่น
เสียงอัลตราโซนิค จะส่งข้อมูลระยะห่างจากสิ่งกีดขวางให้กับสมองกลเพื่อนำไปประมวลผลและสั่งการให้ชุด
มอเตอร์ควบคุมกังหันหมุนหลบสิ่งกีดขวางเพื่อเก็บขยะต่อไปโดยอัตโนมัติ
5. จุดเด่นและประโยชน์ในการทำงานของโครงงานหุ่นยนต์เทศบาล
1. หุ่นยนต์สามารถทำงานทั้งแบบบังคับมือและแบบอัตโนมัติได้ 
2. สามารถเคลื่อนที่ได้ทุกทิศทางบริเวณผิวน้ำ 
3. สามารถเก็บขยะที่ลอยบนผิวน้ำที่ยากต่อการเก็บโดยใช้มือหรือเก็บด้วยตนเอง 
4. อุปกรณ์ส่วนใหญ่เป็นวัสดุเหลือใช้และหาได้ง่ายภายในโรงเรียน
5. ช่วยลดปริมาณขยะบนผิวน้ำทำให้น้ำสะอาดขึ้น มีสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้น
6. สามารถประยุกต์ให้ใช้งานเข้ากับเทคโนโลยีที่ทันสมัย เช่น iPad iPhone อื่นๆ
6. การนำไปประยุกต์ในอนาคต คือ
จากโครงงานนี้ ในอนาคตเรา สามารถนำไปต่อยอดใช้ในชีวิตจริงได้ ตามแม่น้ำลำคลอง 

โดยใช้ วั ส ดุ ที่ แข็ ง แรง ตั ว รั บ รู้ แ ละสมองกลที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพสามารถช่ ว ยให้ หุ่ น ยนต์ ท ำงานได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ มีความแม่นยำมากขึ้น นอกจากนี้ยังสามารถเพิ่มเติมชุดอุปกรณ์ต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ เช่น
อุปกรณ์ตรวจวัดคุณภาพน้ำอุปกรณ์ตรวจวัดอัตราการไหลของน้ำอุปกรณ์บอกพิกัดตำแหน่ง (GPS) หรือ
อุปกรณ์ขจัดสิ่งปฏิกูลอื่นๆ สิ่งเหล่านี้สามารถทำได้จริงและนำไปใช้ได้จริงซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างมาก
ในอนาคต เพราะมีแนวโน้มว่าปัญหาขยะจากกิจกรรมในชีวิตประจำวันจะเพิ่มมากขึ้นหากเรายังไม่คิด
แก้ปัญหาอย่าจริงจัง อนาคตหุ่นยนต์เทศบาลอาจเป็นหนึ่งในอุปกรณ์ที่ทุกสำนักงานเทศบาลต้องมีก็เป็นได้
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สรุปผลการแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ระดับชั้น ป.1-6
การประกวดและแข่งขัน หุ่นยนต์ เครื่องร่อนและเครื่องบินพลังงานยาง 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 61 
วันที่ 24 มกราคม 2555 เวลา 08.00-18.00 น. 
รหัสการแข่งขัน 258 สถานที่แข่งขัน ศูนย์การค้าเซียร์ รังสิต จังหวัดปทุมธานี
ระดับรางวัล 100 คะแนน ดังนี้ รางวัลเหรียญทอง 80-100 คะแนน 

รางวัลเหรียญเงิน 70-79.99 คะแนน : เหรียญทองแดง 60-69.99 คะแนน
ที่
1
2
3
4
5

โรงเรียน
บ้านอินแปลง
เทศบาล 1 สังข์วิทย์
บ้านศาลาน้ำ
บ้านพังโคน
อนุบาลป่าพะยอม

สังกัด
สพป.สกลนคร เขต 3
เทศบาลนครตรัง
สพป.พัทลุง เขต 1
สพป.สกลนคร เขต 2
สพป.พัทลุง เขต 1

คะแนน ลำดับที่
100.00 1
95.00 2
90.00 3
85.00 4
80.00 5

รางวัลเหรียญ
ชนะเลิศ
รองชนะเลิศอันดับที่ 1
รองชนะเลิศอันดับที่ 2
เหรียญทอง
เหรียญทอง

สรุปผลการแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ระดับชั้น ม.1-3
การประกวดและแข่งขัน หุ่นยนต์ เครื่องร่อนและเครื่องบินพลังงานยาง 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 61 
วันที่ 24 มกราคม 2555 เวลา 08.00-18.00 น. 
รหัสการแข่งขัน 259 สถานที่แข่งขัน ศูนย์การค้าเซียร์ รังสิต จังหวัดปทุมธานี
ระดับรางวัล 100 คะแนน ดังนี้ รางวัลเหรียญทอง 80-100 คะแนน 

รางวัลเหรียญเงิน 70-79.99 คะแนน : เหรียญทองแดง 60-69.99 คะแนน
ที่
โรงเรียน
1	 บ้านอินแปลง
2 โนนสูงศรีธานี
3 นครพนมวิทยาคม
4
5

หินโงมพิทยาคม
แปลงยาวพิทยาคม

สังกัด
สพป.สกลนคร เขต 3
สพม. เขต 31 (นครราชสีมา)
สพม. เขต 22
(นครพนม-มุกดาหาร)
สพม. เขต 21 (หนองคาย)
สพม.เขต 6
(ฉะเชิงเทรา-สมุทรปราการ)

คะแนน ลำดับที่
100.00 1
95.00 2
90.00 3
 
85.00 4
80.00 5
 

รางวัลเหรียญ
ชนะเลิศ
รองชนะเลิศอันดับที่ 1
รองชนะเลิศอันดับที่ 2
เหรียญทอง
เหรียญทอง
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สรุปผลการแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ระดับชั้น ม.4-6
การประกวดและแข่งขัน หุ่นยนต์ เครื่องร่อนและเครื่องบินพลังงานยาง 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 61 
วันที่ 24 มกราคม 2555 เวลา 08.00-18.00 น. 
รหัสการแข่งขัน 260 สถานที่แข่งขัน ศูนย์การค้าเซียร์ รังสิต จังหวัดปทุมธานี
ระดับรางวัล 100 คะแนน ดังนี้ รางวัลเหรียญทอง 80-100 คะแนน 

รางวัลเหรียญเงิน 70-79.99 คะแนน : เหรียญทองแดง 60-69.99 คะแนน
ที่
1
2
3
4
5
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โรงเรียน
หินโงมพิทยาคม
โพนพิทยาคม
มัธยมวานรนิวาส
หนองบัว
โนนสูงศรีธานี

สังกัด
สพม. เขต 21 (หนองคาย)
สพม. เขต 23 (สกลนคร)
สพม. เขต 23 (สกลนคร)
สพม. เขต 42 

(นครสวรรค์-อุทัยธานี)
สพม. เขต 31 (นครราชสีมา)
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คะแนน ลำดับที่
รางวัลเหรียญ
100.00 1
ชนะเลิศ
95.00 2
รองชนะเลิศอันดับที่ 1
90.00 3
รองชนะเลิศอันดับที่ 2
85.00
80.00

4
5

เหรียญทอง
เหรียญทอง

ตอนที่ 4

หลากหลายเส้นทางสู่เวทีแข่งขันหุ่นยนต์
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ตอนที่ 4
หลากหลายเส้นทางสู่เวทีแข่งขันหุ่นยนต์
หลากหลายเส้นทางของนักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขัน
หุ่ น ยนต์ มาพร้ อ มกั บ สั ม ภาระ แท็ ก ซี่ รถตู้ ขั บ รถมาเอง 

ด้วยแรงบันดาลใจที่มุ่งมาเรียนรู้และแข่งขัน 
“ผมมีแรงบันดาลใจมาจากหลานที่เคยเข้าร่วมแข่งขัน
วั น นี้ ผ มเลยพานั ก เรี ย นผมมา ขั บ รถกั น มาจากโรงเรี ย น
บ้านคำพอก นครพนม เขต 1 มากันสี่คน ผมเป็นครูสอน 

ลูกศิษย์ 2 คน เป็นเด็กชั้น ป.4 ผู้ปกครองคนหนึ่ง กระเป๋า
อุ ป กรณ์ 2 ใบ มาอาศั ย พั ก บ้ า นญาติ ได้ รั บ งบประมาณ
มาจากโรงเรียนส่วนหนึ่ง ไม่มากนัก ยังไม่พอกับค่าน้ำมันรถ” 
“โรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ จากจังหวัดสระแก้ว
มา 6 คน เป็ น ตั ว จริ ง 3 คน อี ก 3 คน มาดู ง านเพื่ อ หา
ประสบการณ์ไว้คราวหน้า ผมได้รับการสนับสนุนจากโรงเรียน
เป็ น อย่ า งดี ผอ.โรงเรี ย นให้ ง บประมาณมาแสนกว่ า บาท
นักเรียนเขาดีใจเพิ่งเคยเข้ากรุงเทพฯ” 
“โรงเรียนวัดเกาะเหล็ก จังหวัดเพชรบุรี มากัน 6 คน
พอดีอาศัยช่วงเวลาที่มีรถของโรงเรียนเขามาแสดงงานนิทรรศการที่เมืองทองธานีพอดี ก็เลยติดรถเขามาด้วย
นักเรียนที่มาเป็นตัวจริง 3 คน อีก 3 คนเขาตามมาดูหาประสบการณ์ หาที่พักเป็นโรงเรียนใกล้ๆ นี้ 

เพราะว่ามีงบประมาณน้อยพักโรงแรมไม่ได้ ผมแค่ขอให้นักเรียนได้เข้าแข่งขันรอบแรกก็พอ”
“โรงเรียนจากจังหวัดราชบุรี มาแข่งขันโครงงานหุ่นยนต์ มาพักกันที่โรงเรียนใกล้ๆ นี้ มีอุปกรณ์
มาพร้อม”

ด้านหุ่นยนต์บังคับมือ
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“โรงเรียนบ้านเขาดินวังตาสี สพท.ชลบุรี เขต 2 ขับรถกันมาเองจากอำเภอพนัสนิคม ขับไปกลับ
ทุกวัน จนกว่าจะแข่งเสร็จ ไม่ได้คิดมาค้าง ไม่ได้เตรียมเสื้อผ้ามา อยากให้เด็กมีประสบการณ์”

“โรงเรียนมงฟอร์ด จังหวัดเชียงใหม่ นั่งเครื่องบินมาเลย เพราะว่าโรงเรียนมีงบสนับสนุน”
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หลากหลายแฟชั่นเสื้อหุ่นยนต์

จากงานประกวดแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำปี 2553
ด้วยความต่อเนื่องที่ สพฐ. จัดการแข่งขันหุ่นยนต์มาหลายปี บัดนี้ความเป็นหุ่นยนต์ได้กลายเป็น
สัญลักษณ์ที่ต้องการแสดงให้เห็น เสื้อนักเรียนที่เข้าแข่งขันหุ่นยนต์ของโรงเรียนต่างๆ 
มีหลากหลายให้ชม

โรงเรียนโพนพิทยาคม จังหวัดสกลนคร 

โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์ จังหวัดนครพนม 

โรงเรียนบ้านเขาดินวังตาสี จังหวัดชลบุรี 

ด้านหุ่นยนต์บังคับมือ
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โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
จังหวัดเชียงใหม่

ศูนย์หุ่นยนต์จังหวัดน่าน

โรงเรียนอนุบาลเมืองลำพูน

โรงเรียนเสลภูมิ

โรงเรียนบ้านอินทร์แปลง จังหวัดสกลนคร
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  โรงเรียนนครพนมวิทยาคม

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี

โรงเรียนประชามงคล

“การลงทะเบียนทีละทีมแบบนี้ช้า
ตรงที่ ต้ อ งรอเซ็ น ชื่ อ น่ า จะจั ด สถานที่ ล ง
ทะเบี ย นให้ ก ว้ า งกว่ า นี้ หรื อ แบ่ ง เวลาเป็ น
กลุ่มเช้ากลุ่มบ่ายก็ได้ การเตรียมตัวของพวก
ผมก็ ต้ อ งดู ว่ า มี ที ม แข่ ง ขั น กี่ ที ม ที ม อะไร
เป็นแชมป์” ถ้าใช้ชื่อโรงเรียน จะจำชื่อไม่ได้ว่า
ชื่อโรงเรียนอะไร” 

“ผมสอนที่โรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว ครูใน
โรงเรียนมีชอบทำหุ่นยนต์อยู่หลายคน แต่ไม่มีใครนำ ปีแรกที่ผมไปสอน
ก็ส่งทีมเข้าแข่งขันในกรุงเทพฯ ผู้อำนวยการให้เงินสนับสนุนมาหมื่นบาท 

ปีนั้นไม่ได้รางวัล ปีนี้ทำโครงการเสนอไปอีก ผู้อำนวยการสนับสนุนมา
โดยตลอด อนุมัติงบประมาณให้หนึ่งแสนบาท ผมก็ใช้เป็นค่าจัดค่ายและ
พาเด็กมาแข่งขัน พอเงินไม่พอก็ไปขออีก ท่านก็ให้มาอีกหมื่นหนึ่งบาท 

ผู้ปกครองสนับสนุนดีมาก กระแสดี อยากให้ลูกมาแข่งในกรุงเทพฯ ผมจะ
นำเรื่องที่เด็กมาแข่งขันไปพูดหน้าเสาธง มีนักเรียนสนใจมากเลย จึงเป็น
จุดเด่นของโรงเรียน ผอ.เขามีวิสัยทัศน์กว้างไกล จึงให้การสนับสนุนเป็นอย่างดี ในส่วนของการจัดการเรียน
การสอน ผมจัดเป็นกิจกรรมในชุมนุม ร่วมกับครูอีกหลายคน เล่นหุ่นยนต์โชว์ให้ดู เปิดโอกาสให้เด็กได้ลงมือ
เล่นหุ่นยนต์ พังไม่ว่า ให้เด็กเล่นอย่างสบายใจเลย” 
“นักเรียนเพิ่งมีประสบการณ์เข้าแข่งขัน พวกเขาตื่นเต้น มากบอกว่ามีแต่โรงเรียนในเมืองทั้งนั้น
มี แ ต่ ข องเราเป็ น โรงเรี ย นในป่ า ครั้ ง แรกเกิ ด จากความชอบของครู จากนั้ น ก็ จั ด หางบประมาณเอง 

ฝึกนักเรียนเอง อยากให้นักเรียนมีประสบการณ์”

ด้านหุ่นยนต์บังคับมือ

165

“จั ด กิ จ กรรมในรู ป แบบนี้ ก็ ดี เด็ ก ได้ แ สดงความสามารถเต็ ม ที่ ถ้ า จะให้ ดี น่ า จะให้ นั ก เรี ย น
ประกอบใหม่ทั้งหมดร้อยเปอร์เซ็นต์”
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“ทีมหุ่นยนต์โรงเรียนบ้านอินทร์แปลง จังหวัดสกลนคร ส่งทีมเข้าแข่งขันทั้งสิ้น 5 ทีม ทั้งระดับ
ประถมและมัธยมศึกษา เมื่อถามว่าเรียนรู้หุ่นยนต์กันอย่างไร ได้รับการตอบกลับมาเป็นเสียงเดียวกันว่า
“เรียนเอง ทำเอง ครูหาอุปกรณ์ให้” 
ถาม: พวกเราเรียนหนังสือเก่งมั้ย
ตอบ: ไม่ค่อยเก่ง ... ยังอ่านหนังสือไม่เก่งเลย หัวเราะ”
ถาม: แล้วเรียนรู้หุ่นยนต์ไม่ยากหรือ
ตอบ: ไม่ยาก ... เอารูปมาดู เอาแบบมาดู มีตัวอย่าง แล้วแกะเอา พอมันไม่ดี ก็ปรับใหม่
ถาม: ทำไมชอบทำหุ่นยนต์ล่ะ 
ตอบ: ครูเขาพามาแข่ง สนุก ได้ความรู้ ได้เพื่อน ต่อวงจรเป็น เขียนวงจรได้ ได้ประสบการณ์ ได้แก้ปัญหา
เวลาแข่งต้องแก้ปัญหา และได้ไปต่างประเทศด้วย 
ถาม: ใครทำเก่งที่สุด
ตอบ: คนนี้ ... ทำมอเตอร์เร็วกว่าครูสืบอีก ครูสืบทำเร็วสู้เขาไม่ได้ 
ถาม: แล้วครูสืบว่าอย่างไร 
ตอบ: ครูสืบไม่ว่า แต่จะซื้ออุปกรณ์มาให้ฝึกเรื่อยๆ พออุปกรณ์ขาดผมก็โทรบอก ครูสืบเขาจะซื้อมาให้
ถาม: ถ้าจบจากโรงเรียนนี้แล้วจะใช้ความรู้จากการทำหุ่นยนต์ไปเรียนต่ออะไร
ตอบ: ยังไม่รู้เลย แต่ว่าโรงเรียนภูดินแดงเขารับนักเรียนในโครงการของครูสืบเข้าเรียนฟรี ครูสืบเขาจะพา
ไป โรงเรียนนี้เขาก็อยากรับนักเรียนที่เก่งหุ่นยนต์
ถาม: การแข่งแบบที่ให้นักเรียนทำเอง ครูอยู่ข้างนอก ดีหรือไม่
ตอบ: ดี ... ถ้าให้ดีกว่านี้ ต้องมีแต่อุปกรณ์ให้แล้วทำใหม่หมด จะดูดีกว่า ... ครั้งนี้บางโรงเรียนที่นั่งใกล้ผม
ยังมีครูมายืนบอกข้างนอก พอบอกแล้วนักเรียนทำไม่ได้ ครูเขาก็ทำให้ บางโรงเรียนกลัวแพ้เขาก็มา
นั่งใกล้ผม พอเผลอเขาก็แอบดูแอบวัดขนาดไป พวกผมต้องระวัง
ด้านหุ่นยนต์บังคับมือ
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ถาม:
ตอบ:
ถาม:
ตอบ:
ถาม:
ตอบ:
ถาม:
ตอบ:

ที่โรงเรียนมีนักเรียนมาฝึกทำหุ่นยนต์กี่คน
มี 20 คน เป็นชมรม ที่มีแค่นี้เพราะเขาบังคับว่าชมรมหนึ่งมีได้ประมาณ 20 คน
แล้ว ผอ.โรงเรียนชอบให้ทำหุ่นยนต์มั้ย
ชอบ เขาสั่งตัดเสื้อทีมให้ ... คนนี้เป็นเด็กใหม่ยังไม่มีเสื้อทีม ... เขาอยากใส่เสื้อทีมหุ่นยนต์
เรียนรู้เรื่องหุ่นยนต์ แล้วเก่งขึ้นมั้ย
เก่งหลายอย่าง แต่พูดไม่เก่ง ... คนนี้เขาเขียนวงจรสวิตช์ 3 จังหวะได้ (เขียนให้ดู)
เข้ามาแข่งครั้งนี้จะอยู่กี่วัน กลับเมื่อไร
ชนะแล้วกลับ ผมอยากไปเซี่ยงไฮ้ ... หัวเราะ...

อาจารย์ปราโมทย์ กงวิรัตน์ โรงเรียนบ้านคำพอก แสดง
ความคิดเห็นว่า “ผมชอบเรื่องหุ่นยนต์ แต่ไม่มีโอกาส โรงเรียนอยู่
จังหวัดนครพนม เป็นโรงเรียนเล็กๆ มีนักเรียนไม่ถึง 200 คน ความพร้อม
ก็ มี ไ ม่ เ ท่ า กั บ โรงเรี ย นใหญ่ ผู้ ป กครองรู้ เรื่ อ งการแข่ ง ขั น หุ่ น ยนต์
จากที่ครูเล่าให้ฟัง ก็อยากให้ลูกมาแข่งกับเขาบ้าง ผมเลือกเด็กที่
สนใจ ส่วนใหญ่เป็นเด็กไม่ค่อยพูดแต่ว่าลงมือทำจริงๆ ถามเขาว่า
อยากทำของเล่ น มั้ ย เขาบอกอยากทำก็ พ าเขาทำ เด็ ก สองคนนี้
เป็นเด็ก ป.4 ผมไม่มีโอกาสเลือกเด็ก ป.6 เพราะว่าเขามีกิจกรรมอื่น
ที่ต้องทำ เด็ก ป.4 ไม่ค่อยมีงานอื่น 
ความรู้ เ รื่ อ งการทำหุ่ น ยนต์ ไ ด้ ม าจากศู น ย์ หุ่ น ยนต์ 

มีประโยชน์ช่วยได้มาก เขากันไปอบรม เด็กผมเมื่อก่อนไม่รู้ว่าสวิตช์
เอาไว้ทำอะไร สายไฟก็ไม่รู้ อ่านแบบก็ไม่ได้ เดี๋ยวนี้อ่านแบบได้
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คณะผู้จัดทำ
ที่ปรึกษา
นายชินภัทร ภูมิรัตน
นายชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์
นางเบญจลักษณ์ น้ำฟ้า
นางอรทัย มูลคำ
นางพจมาน พงษ์ไพบูลย์

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบเครือข่ายและการมีส่วนร่วม
ผู้อำนวยการสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา

คณะยกร่างเอกสาร
นางสาววิภาพร นิธิปรีชานนท์

นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา
รองศาสตราจารย์ธีรวัฒน์ ประกอบผล อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
รองศาสตราจารย์สุมาลี อุณหวณิชย์ อาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
นายสุรินทร์ เพชรมุณี
อาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

คณะกำหนดเนื้อหาและถอดบทเรียน
รองศาสตราจารย์ธีรวัฒน์ ประกอบผล อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
นางสาววิภาพร นิธิปรีชานนท์
นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา
นางนงค์นุช อุทัยศรี
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2
นางสุรัตน์นารี จี๋คีรี
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34
นายพรชัย ถาวรนาน
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา 
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คณะยกร่างเอกสาร
นางสาววิภาพร นิธิปรีชานนท์

นางสุรัตน์นารี จี๋คีรี
		
นายไพฑูรย์ แสนเสนา
นายเนาวรัตน์ พรหมจักร
นายพีระชัย อากาศวิภาต
นายนิรุช เปรมรอด
นายเสน่ห์ ศิริวรรณ
นายคมกริช ศรีชัย
นายสืบศักดิ์  สวัสดิ์
นายเทิด สายโต

นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34
ครูโรงเรียนสองพิทยาคม จังหวัดแพร่
ครูโรงเรียนโพนพิทยาคม จังหวัดสกลนคร
ครูโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
ครูโรงเรียนลุมพลีชนูปถัมภ์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ครูโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 จังหวัดฉะเชิงเทรา
ครูโรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา จังหวัดมุกดาหาร
ครูโรงเรียนบ้านอินทร์แปลง จังหวัดสกลนคร
ครูโรงเรียนอนุบาลชุมพวงวิทยา จังหวัดนครราชสีมา

คณะทดลองใช้เอกสาร
นายไพฑูรย์ แสนเสนา
นายพีระชัย อากาศวิภาต
นายนิรุช เปรมรอด
นายเสน่ห์ ศิริวรรณ
นายบุญโย มัดทะปะนัง
นายศักดิ์ชัย แตงแก้ว
นางอัญชลี สุทธิสว่าง
นายปริญญา นุ่มน้อย

ครูโรงเรียนสองพิทยาคม จังหวัดแพร่
ครูโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
ครูโรงเรียนลุมพลีชนูปถัมภ์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ครูโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 จังหวัดฉะเชิงเทรา
ครูโรงเรียนปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
ครูโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาคม จังหวัดร้อยเอ็ด
ครูโรงเรียนหาดใหญ่สมบูรณ์กุลกันยา จังหวัดสงขลา
ครูโรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา จังหวัดนครศรีธรรมราช
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คณะปรับปรุงเอกสาร
นางสาววิภาพร นิธิปรีชานนท์
นายพรชัย ถาวรนาน
นายพีระชัย อากาศวิภาต
นายเสน่ห์ ศิริวรรณ
นายคมกริช ศรีชัย
นายสืบศักดิ์  สวัสดิ์
บรรณาธิการกิจ
นางพจมาน พงษ์ไพบูลย์
นางสาววิภาพร นิธิปรีชานนท์
นายพรชัย ถาวรนาน

นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา
ครูโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
ครูโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 จังหวัดฉะเชิงเทรา
ครูโรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา จังหวัดมุกดาหาร
ครูโรงเรียนบ้านอินทร์แปลง จังหวัดสกลนคร
ผู้อำนวยการสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา
นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา

ออกแบบรูปเล่มและภาพประกอบ
รองศาสตราจารย์ธีรวัฒน์ ประกอบผล อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
นายกัณฐพันธุ์ เหล่าทอง
นักวิชาการอิสระ
นายพรชัย ถาวรนาน
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา
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