เตรียมเปิดเวทีสร้างสรรค์หุ่นยต์
ชิงชัยความเป็นหนึ่ง

การแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท.
ชิงแชมป์ประเทศไทย ประจ�ำปี 2560

ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ความ

สนุก ความท้าทาย บนถนนเทคโนโลยี ก�ำลังจะกลับ
มาอีกครั้ง กับ การแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. ชิงแชมป์
ประเทศไทย ประจ�ำปี 2560 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ความท้าทายที่เหล่านักศึกษาคน
หนุม่ สาว นักเรียน เยาวชน จากทัว่ ประเทศ ทัง้ จากสถาบันอุดมศึกษา
มัธยมศึกษา ต่างน�ำผลงานสร้างสรรค์หุ่นยนต์ หลากดีไซน์เดินทาง
มาพบกันเพื่อเข้าร่วมประชัน ชิงชัยความเป็นหนึ่ง การแข่งขันในปีนี้
มีอะไรบ้าง ติดตามกันได้เลยย
สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) หรือ ส.ส.ท. ผู้ริเริ่ม
น�ำการแข่งขันหุน่ ยนต์เข้าสูป่ ระเทศไทย โดยใช้ชอื่ การแข่งขันว่า “การ
แข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. ชิงแชมป์ประเทศไทย” เป็นกิจกรรมหลักที่
ส.ส.ท. จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นประจ�ำทุกปี โดยเริ่มจัดครั้งแรกใน
ประเทศไทยเมือ่ ปี พ.ศ. 2536 เพือ่ ส่งเสริมให้เยาวชนตระหนักถึงความ
ส�ำคัญของการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นการเปิด
โอกาสให้นกั เรียน นิสติ นักศึกษา ได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ รวม
ทั้งฝึกฝนการท�ำงานเป็นทีม เรียนรู้กระบวนการท�ำงานที่ต้องเป็นผู้ที่
คิดเป็น ท�ำเป็น และแก้ปัญหาเป็น อันเป็นพื้นฐานของกระบวนการ
คิดทางวิทยาศาสตร์ นอกจากนีค้ วามรู้ และทักษะทีไ่ ด้จากการแข่งขัน
ยังสามารถน�ำมาคิดต่อยอดเพื่อสร้างสรรค์ประโยชน์ต่อสังคม และ
วงการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่อไปได้ในอนาคต การแข่งขัน
หุน่ ยนต์จงึ ช่วยเปิดโลกกว้างให้กบั เด็กไทย ก้าวต่อไปสูเ่ วทีนานาชาติ
จากประสบการณ์ และความส�ำเร็จของการจัดการแข่งขัน
ตลอดระยะเวลา 24 ปี ท�ำให้ปัจจุบัน ส.ส.ท. แบ่งการแข่งขันหุ่นยนต์
ออกเป็น 4 ประเภท ประกอบด้วย การแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท.
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ชิงแชมป์ประเทศไทย (ระดับอุดมศึกษา), การแข่งขันหุ่นยนต์
ส.ส.ท.-สพฐ. ยุวชน (ระดับมัธยมศึกษา), การแข่งขัน TPA PLC
Competition (ระดับอุดมศึกษา) และการประกวดกองเชียร์ เพื่อให้
เยาวชนสามารถเข้าร่วมการแข่งขันได้หลากหลายประเภทยิ่งขึ้น
โดยการแข่งขันทั้ง 4 ประเภท ก�ำหนดจัดรอบชิงชนะเลิศ
พร้อมกันในวันที่ 17–18 มิถุนายน 2560 ณ MCC HALL (ชั้น 4)
เดอะมอลล์ งามวงศ์วาน ซึ่งเป็นเวทีจัดการแข่งขันหุ่นยนต์ระดับ
ประเทศ และประสบความส�ำเร็จสูเ่ วทีการแข่งขันระดับนานาชาติ โดย
เปิดให้นกั เรียน นิสติ นักศึกษา และประชาชนทัว่ ไปเข้าชมได้ตลอด 2
วันเต็ม โดยแบ่งสนามการแข่งขันออกเป็น 4 สนาม ดังต่อไปนี้

การแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. ชิงแชมป์ประเทศไทย
(ระดับอุดมศึกษา) ประจำ�ปี 2560

สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) หรือ ส.ส.ท. ได้รับ
เกียรติจาก NHK JAPAN BROADCASTING CORPORATION ให้
เป็นผู้จัดการแข่งขัน ใช้กติกา และรูปแบบเหมือนในประเทศญี่ปุ่น
และใช้ชื่อเกมการแข่งขันว่า “การแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. ชิงแชมป์
ประเทศไทย” จัดขึ้นครั้งแรกในประเทศไทย เมื่อปี พ.ศ.2536 (ค.ศ.
1993) และจัดขึ้นเป็นประจ�ำทุกปี จวบจนปัจจุบัน ตลอดเวลา 24 ปี
ส.ส.ท. ได้สงั่ สมประสบการณ์ และความส�ำเร็จจากการจัดการแข่งขัน
หุน่ ยนต์ ส.ส.ท. ชิงแชมป์ประเทศไทย ส่งผลให้การแข่งขันได้รบั ความ
สนใจจากนิสิตนักศึกษาทั่วประเทศเพิ่มมากขึ้นทุกปี
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นิสติ นักศึกษาจากทัว่ ประเทศ ทีผ่ า่ นการแข่งขันรอบคัดเลือก
เข้ามาชิงชัยในครั้งนี้ จ�ำนวน 32 ทีม ในเกมการแข่งขัน “ยุทธการ
จานบิน” The Landing Disc เพือ่ ค้นหาสุดยอดแชมป์ระดับอุดมศึกษา
โดยการแข่งขัน ABU Robocon 2017 ประเทศญี่ปุ่นได้รับเกียรติให้
เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน โดยจุดเด่นของการแข่งขันหุน่ ยนต์ ส.ส.ท.
ชิงแชมป์ประเทศไทย 2560 ในปีนี้ ได้รบั แรงบันดาลใจจากการละเล่น
พืน้ บ้านของประเทศญีป่ นุ่ ทีเ่ รียกว่า Tosenkyo โดยจ�ำลองการละเล่น
มาเป็นเกมการแข่งขัน
เกมการแข่งขันแบ่งผู้เล่นออกเป็น 2 ฝ่าย แต่ละฝ่ายต้องร่อน
แผ่นดิสก์ ให้ถูกลูกบอลที่วางอยู่บนเสา และตกลง จากนั้นแต่ละทีม
สามารถร่อนแผ่นดิสก์ไปวางบนเสา ฝ่ายใดร่อนแผ่นดิสก์วางบนเสา
ได้จ�ำนวนมากที่สุด และคะแนนสูงที่สุด จะเป็นฝ่ายชนะ

TPA news
Cover Story

ทั้งนี้ ทีมที่เข้ารอบ 8 ทีมสุดท้าย จะมีสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขัน
ABU ROBOT CONTEST THAILAND 2017 เพือ่ คัดเลือกเป็นตัวแทน
ประเทศไทยไปแข่งขันบนเวทีระดับโลก ในการแข่งขัน ABU Robocon
2017 ณ ประเทศญี่ปุ่น ต่อไป

การแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. – สพฐ. ยุวชน
ชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำ�ปี 2560
(2 การแข่งขัน)

เป็นการแข่งขันหุ่นยนต์ในระดับมัธยมศึกษา ซึ่งสมาคม
ส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) ได้จัดให้มีการแข่งขันขึ้นทุกปี พร้อม
กับการแข่งขันหุน่ ยนต์ ส.ส.ท. ชิงแชมป์ประเทศไทย เริม่ จัดการแข่งขัน
ครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ.2544 โดยทาง ส.ส.ท. ได้ท�ำการเชิญทีมแข่งขัน
จากโรงเรียนมัธยมต่างๆ ทั้งของรัฐ และเอกชนทั่วประเทศเข้าร่วม
การแข่งขัน เพื่อเป็นการส่งเสริมเยาวชนให้ท�ำกิจกรรมสร้างสรรค์
เสริมสร้างแนวคิด เป็นการใช้เวลาว่างที่มีประโยชน์ และหลีกเลี่ยง
สิ่งเสพติด และอบายมุขต่างๆ

โดยในแต่ละปีจะมีโรงเรียนสนใจสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน
จากทุกภาคของประเทศไทยมากขึ้นทุกปี พร้อมทั้งได้จัดอบรมความ
รู้ทางด้านโครงสร้างหุ่นยนต์ และการโปรแกรมหุ่นยนต์แก่ทุกทีมที่
สมัคร เพื่อให้นักเรียนจากทั่วประเทศได้รับโอกาสในการเรียนรู้ด้าน
วิทยาศาสตร์ และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
การแข่ ง ขั น หุ ่ น ยนต์ ส.ส.ท.- สพฐ. ยุ ว ชน ชิ ง แชมป์
ประเทศไทย ได้สร้างความส�ำเร็จแก่เยาวชนไทย โดยทีมตัวแทน
ประเทศไทยจากเวทีการแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. ได้ประกาศความ
สามารถของเด็กไทยในการสร้างสรรค์ ประดิษฐ์หุ่นยนต์ ที่ได้สานต่อ
ด้วยการน�ำแชมป์จากการแข่งขัน เข้าแข่งขันบนเวทีระดับนานาชาติ
ในการแข่งขันหุ่นยนต์ World Robocup
และในปี 2560 นี้ เยาวชนระดับมัธยมศึกษาผ่านเข้ารอบ
สุดท้าย จ�ำนวน 34 ทีม จาก 120 ทีมทั่วประเทศเพื่อชิงชัยเป็นแชมป์
หนึ่งเดียวของประเทศ โดยแบ่งการแข่งขันเป็น 2 เกมการแข่งขัน คือ
● การแข่งขัน “Robo Rescue” หุ่นยนต์กู้ภัย โดย ส.ส.ท.
จัดอบรมความรูท้ างด้านโครงสร้างหุน่ ยนต์ และการโปรแกรมหุน่ ยนต์

TPA
news

April 2017 No. 244
●

29

แก่ทุกทีมที่สมัคร เป็นการแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติที่ท�ำงานภายใต้
สถานการณ์ และสิ่งแวดล้อมสมมติ โดยจ�ำลองให้เกิดมีไฟ ใน
แต่ละห้องของการแข่งขัน หุ่นยนต์ต้องเคลื่อนที่จากจุดที่ก�ำหนด
เข้าไปดับไฟ และน�ำถุงยังชีพไปให้กับผู้รอดชีวิต
การแข่งขัน “Robo Rescue” ได้อบรม และคัดเลือกทีมที่มี
คะแนนสูงสุด เข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ จ�ำนวน 18 ทีม เพื่อเข้าไปค้นหา
แชมป์หนึ่งเดียวของประเทศไทย
● การแข่งขัน “Battle Ball Z Robot” หุ่นยนต์ยิงลูกบอล
ประจัญบาน โดย ส.ส.ท. จัดอบรมความรูท้ างด้านโครงสร้างหุน่ ยนต์
และการโปรแกรมหุ่นยนต์แก่ทุกทีมที่สมัคร เป็นการแข่งขันหุ่นยนต์
บังคับมือ ควบคุมการท�ำงาน ด้วย Joy Stick โดยก�ำหนดให้หุ่นยนต์
ต้องยิงลูกบอลบนสนาม ตามจุดที่ก�ำหนดไว้
การแข่งขัน “Battle Ball Z Robot” ได้อบรม และคัดเลือกทีม
ทีม่ คี ะแนนสูงสุด เข้าสูร่ อบชิงชนะเลิศ จ�ำนวน 16 ทีม เพือ่ เข้าไปค้นหา
แชมป์หนึง่ เดียวของประเทศไทยเข้าแข่งขันบนเวทีระดับนานาชาติใน
การแข่งขันหุ่นยนต์ World Robocup ณ ประเทศสิงคโปร์

การแข่งขันในด้าน PLC (Program Logic Controller) ทีผ่ า่ น
มาจะเป็นการแข่งขันต่อวงจรตามเงื่อนไขที่โจทย์ก�ำหนด ท�ำให้ผู้ที่
ไม่มสี ว่ นร่วมกับการแข่งขัน และผูท้ ไี่ ม่มคี วามรูด้ า้ น PLC มองไม่ออก
ถึงความคืบหน้าของการแข่งขันในแต่ละทีมทีก่ ำ� ลังแข่งขันอยู่ รูปแบบ
การแข่งขันไม่สนุกเร้าใจท�ำให้การมีสว่ นร่วมของกองเชียร์มนี อ้ ย และ
ไม่ดึงดูดความสนใจของผู้เข้าชมเท่าที่ควร แต่เมื่อน�ำโปรแกรม PLC
ผนวกกับการแข่งขันหุ่นยนต์ระดับอุดมศึกษาจะเป็นการส่งเสริมให้
นิสิตนักศึกษาได้ใช้ความรู้ความสามารถ ถ่ายทอดออกมาให้เป็นรูป
ธรรมในรูปแบบกลไกการเคลื่อนไหวอัตโนมัติ เป็นทักษะการผนวก
ความรู้ด้านอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้า เครื่องกล ฯลฯ เข้าด้วยกัน
ความมีสีสันในการแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างสถาบันการ
ศึกษาต่างๆ จึงเกิดขึ้นในรูปแบบการแข่งขัน PLC Competition
ยิง่ ถ้าเพิม่ เงือ่ นไขการแพ้ชนะให้เห็นชัดเจนจะท�ำให้ดงึ ดูดความสนใจ
ยิง่ ขึน้ ทาง ส.ส.ท. จึงน�ำแนวความคิดในเชิงกีฬา การละเล่น และการ
ท�ำงานต่างๆ มาประยุกต์กับการแข่งขัน PLC Competition

การแข่งขัน TPA PLC Competition (ระดับ
อุดมศึกษา) กับ “หุ่นยนต์ชู้ตบาสฯ” หรือ
TPA Robo’s Basketball Competition
2017

กองทัพเสียงเชียร์ จากโรงเรียน และมหาวิทยาลัยต่างๆ
ทั่ ว ประเทศ มาร่ ว มสร้ า งสี สั น ท่ า มกลางบรรยากาศการแข่ ง ขั น
ดังกระหึ่ม MCC Hall เดอะมอลล์ บางกะปิ
จากความมุ่งมั่นตั้งใจของน้องๆ เยาวชนไทยทุกทีมที่ได้
ฝึกซ้อม เรียนรู้ และพัฒนาทักษะต่างๆ ในการคิดค้นประดิษฐ์หนุ่ ยนต์
จนสามารถผ่านเข้าสูร่ อบชิงชนะเลิศ มาร่วมลุน้ และร่วมเป็นก�ำลังใจ
ให้กับเหล่าวิศวกรรุ่นเยาว์ ว่าสถาบันใด โรงเรียนใด ทีมใด ที่จะได้
เดินทางเข้าสู่รอบสุดท้ายของการแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. ชิงแชมป์
ประเทศไทย ประจ�ำปี 2560 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 17 - 18 มิถุนายน
2560 ณ MCC Hall เดอะมอลล์ งามวงศ์วาน กรุงเทพฯ TPA
news

การแข่งขันประดิษฐ์หุ่นยนต์ควบคุมด้วย PLC (Program
Logic Controller) โดย นิสติ นักศึกษา ต้องน�ำความรูท้ างด้านทฤษฎี
มาประยุกต์ใช้ในการควบคุมกลไกน�ำไปสู่การประดิษฐ์หุ่นยนต์ให้
สามารถเลียนแบบลักษณะการเคลือ่ นไหวของมนุษย์ มาร่วมประชัน
ทักษะความสามารถ ผสมผสานเทคนิค และประสบการณ์ จากคน
ถ่ายทอดสู่หุ่นยนต์
การแข่งขันประเภทนี้ ส.ส.ท. จัดอบรมความรูใ้ นด้านโปรแกรม
PLC แก่ทุกทีมที่สมัคร และคัดเลือก 16 ทีม เข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ
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