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ความ
สนุก ความท้าทาย บนถนนเทคโนโลยี ก�าลังจะกลับ 
มาอีกครั้ง กับกำรแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. ชิงแชมป์ 

ประเทศไทย ประจ�ำปี 2561 ชิงถ้วยพระรำชทำนสมเด็จพระเทพ
รตันรำชสดุำฯ สยำมบรมรำชกมุำร ีความท้าทายทีน่สิตินกัศกึษาคน
หนุม่สาว นกัเรยีน เยาวชน จากทัว่ประเทศ ทัง้จากสถาบนัอดุมศึกษา 
มัธยมศึกษา ต่างน�าผลงานสร้างสรรค์หุ่นยนต์ หลากดีไซน์เดินทาง
มาพบกัน เพื่อเข้าร่วมประชัน ชิงชัยความเป็นหนึ่ง การแข่งขันในปีนี้ 
มีอะไรบ้าง ติดตามกันได้เลย

สมำคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) หรือ ส.ส.ท. ผู้ริเริ่ม 
น�าการแข่งขนัหุน่ยนต์เข้าสูป่ระเทศไทย โดยใช้ชือ่การแข่งขนัว่า “กำร
แข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. ชิงแชมป์ประเทศไทย” เป็นกิจกรรมหลักที่ 
ส.ส.ท. จัดขึ้นอย่างต่อเน่ืองเป็นประจ�าทุกปี โดยเริ่มจัดครั้งแรกใน
ประเทศไทย เม่ือปี พ.ศ.2536 เพือ่ส่งเสรมิให้เยาวชนตระหนกัถึงความ
ส�าคัญของการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นการเปิด
โอกาสให้นักเรียน นิสิต นักศึกษา ได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์  
รวมทัง้ฝึกฝนการท�างานเป็นทมี เรยีนรูก้ระบวนการท�างานทีต้่องเป็น
ผูท้ีค่ดิเป็น ท�าเป็น และแก้ปัญหาเป็น อันเป็นพืน้ฐานของกระบวนการ
คดิทางวทิยาศาสตร์ นอกจากนีค้วามรู ้และทกัษะทีไ่ด้จากการแข่งขนั 
ยังสามารถน�ามาคิดต่อยอดเพื่อสร้างสรรค์ประโยชน์ต่อสังคม และ
วงการวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีต่อไปได้ในอนาคต 

การแข่งขัน หุ่นยนต์จึงช่วยเปิดโลกกว้างให้กับเด็กไทย ก้าว
ต่อไปสู่เวทีนานาชาติ จากประสบการณ์ และความส�าเร็จของการ
จัดการแข่งขัน ตลอดระยะเวลา 25 ปี ท�าให้ปี พ.ศ.2561 นี้ ส.ส.ท. 
แบ่งการแข่งขนัหุ่นยนต์ ออกเป็น 3 ประเภท ประกอบด้วย การแข่งขนั

การแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท.

ชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำ�ปี 2561

เชิญชม

ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
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หุ่นยนต์ ส.ส.ท. ชิงแชมป์ประเทศไทย (ระดับอุดมศึกษา) การแข่งขัน
หุน่ยนต์ ส.ส.ท.-สพฐ. ยวุชน (ระดบัมัธยมศกึษา) และการแข่งขนั TPA 
PLC Competition (ระดบัอดุมศกึษา) เพือ่ให้เยาวชนสามารถเข้าร่วม
การแข่งขันได้หลากหลายประเภทยิ่งขึ้น 

โดยการแข่งขันทั้ง 3 ประเภท ก�าหนดจัดรอบชิงชนะเลิศ 
พร้อมกันในวันที่ 8-10 มิถุนำยน 2561 ณ ห้องไดมอนด์ ฮอลล์ ชั้น 
5 ศูนย์กำรค้ำเซียร์ รังสิต ซึ่งเป็นเวทีจัดการแข่งขันหุ่นยนต์ระดับ
ประเทศ และประสบความส�าเรจ็สูเ่วทกีารแข่งขนัระดบันานาชาติ โดย
เปิดให้นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนท่ัวไปเข้าชมได้ตลอด 
2 วันเต็ม โดยแบ่งสนามการแข่งขันออกเป็น 3 สนาม ดังต่อไปนี้ 

การแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. ชิงแชมป์ประเทศไทย 

(ระดับอุดมศึกษา) ประจ�า ปี 2561

 สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) หรือ ส.ส.ท. ได ้
รับเกียรติจาก NHK JAPAN BROADCASTING CORPORATION 
ให้เป็นผู้จัดการแข่งขัน ใช้กติกา และรูปแบบเหมือนในประเทศญี่ปุ่น 
และใช้ชื่อเกมการแข่งขันว่า “การแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. ชิงแชมป์ 
ประเทศไทย” จัดขึ้นครั้งแรกในประเทศไทย เมื่อปี พ.ศ.2536 (ค.ศ. 
1993) และจัดขึ้นเป็นประจ�าทุกปี จวบจนปัจจุบัน ตลอดเวลา 25 ปี 
ส.ส.ท. ได้สัง่สมประสบการณ์ และความส�าเรจ็จากการจดัการแข่งขนั 
หุน่ยนต์ ส.ส.ท. ชงิแชมป์ประเทศไทย ส่งผลให้การแข่งขนัได้รบัความ 
สนใจจากนิสิตนักศึกษาทั่วประเทศเพิ่มมากขึ้นทุกปี

นสิติ นกัศกึษาจากทัว่ประเทศ ทีผ่่านการแข่งขนัรอบคดัเลอืก 
เข้ามาชิงชัยในครั้งนี้ จ�านวน 32 ทีม ในเกมการแข่งขัน “หุ่นยนต์ลูก
ช่วงมังกรบิน” เพื่อค้นหาสุดยอดแชมป์ระดับอุดมศึกษา โดยการ
แข่งขัน ABU Robocon 2018 ประเทศเวียดนาม ได้รับเกียรติให้เป็น
เจ้าภาพจัดการแข่งขัน โดยจุดเด่นของการแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. 
ชงิแชมป์ประเทศไทย 2561 ในปีนีไ้ด้รบัแรงบนัดาลใจจากการละเล่น
พื้นบ้านของประเทศเวียดนาม ที่เรียกว่า การโยนลูกช่วง

กำรโยนลูกช่วง จะเล่นในสนามเปิดที่มีล�าเสาวงแหวนไผ่ที่มี
ความยาว 15 เมตร ตั้งอยู่ตรงกลางสนาม วงแหวนไม้ไผ่จะถูกติดตั้ง
ไว้บนจุดสูงสุดของล�าเสาวงแหวนไผ่ โดยวงแหวนจะมีกระดาษ 
สีเหลือง และสีชมพูปิดไว้ สีเหลืองเป็นตัวแทนของพระจันทร์ และ
สีชมพูเป็นตัวแทนของพระอาทิตย์
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โดยจ�าลองการละเล่น มาเป็นเกมการแข่งขนั เกมการแข่งขนั
แบ่งผู้เล่นออกเป็น 2 ฝ่าย แต่ละฝ่ายต้องโยนลูกช่วง ให้ลอดเสาตาม
กฎ กติกาที่ก�าหนด จะเป็นฝ่ายชนะ ทั้งนี้ ทีมที่เข้ารอบ 8 ทีมสุดท้าย 
จะมีสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขัน ABU ROBOT CONTEST THAILAND 
2018 เพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทน ประเทศไทยไปแข่งขันบนเวทีระดับ
โลก ในการแข่งขัน ABU Robocon 2018 ณ ประเทศเวียดนาม 
ต่อไป 

การแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท.-สพฐ. ยุวชน 

ประจ�าปี 2561 (2 การแข่งขัน) 

เป็นการแข่งขันหุ่นยนต์ในระดับมัธยมศึกษา ซึ่งสมาคม 
ส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ ่น) ได้จัดให้มีการแข่งขันขึ้นทุกปี  
พร้อมกบัการแข่งขนัหุน่ยนต์ ส.ส.ท. ชงิแชมป์ประเทศไทย เริม่จดัการ
แข่งขัน ครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2544 โดยทาง ส.ส.ท. ได้ท�าการเชิญทีม
แข่งขนั จากโรงเรยีนมธัยมต่างๆ ทัง้ของรฐั และเอกชนทัว่ประเทศเข้า
ร่วมการแข่งขนั เพือ่เป็นการส่งเสรมิเยาวชนให้ท�ากิจกรรมสร้างสรรค์ 

เสริมสร้างแนวคิด เป็นการใช้เวลาว่างที่มีประโยชน์ และหลีกเลี่ยง  
สิ่งเสพติด และอบายมุขต่างๆ

โดยในแต่ละปีจะมีโรงเรียนสนใจสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน 
จากทุกภาคของประเทศไทยมากขึ้นทุกปี พร้อมทั้งได้จัดอบรมความ 
รู้ทางด้านโครงสร้างหุ่นยนต์ และการโปรแกรมหุ่นยนต์แก่ทุกทีมที่
สมัคร เพื่อให้นักเรียนจากทั่วประเทศได้รับโอกาสในการเรียนรู้ด้าน
วิทยาศาสตร์ และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ การแข่งขันหุ่นยนต์ 
ส.ส.ท.- สพฐ. ยุวชน ได้สร้างความส�าเร็จแก่เยาวชนไทย โดยทีม
ตัวแทนประเทศไทยจากเวทีการแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. ได้ประกาศ
ความสามารถของเด็กไทยในการสร้างสรรค์ประดิษฐ์หุ่นยนต์ และ 
ในปี 2561 นี้ เยาวชนระดับมัธยมศึกษาผ่านเข้ารอบสุดท้าย จ�านวน 
45 ทีม จาก 358 ทีม 208 โรงเรียน ทั่วประเทศเพื่อชิงชัยเป็นแชมป์
หนึ่งเดียวของประเทศ โดยแบ่งการแข่งขันเป็น 2 เกมการแข่งขัน คือ 

● กำรแข่งขนั “Robo Rescue” หุน่ยนต์กู้ภยั โดย ส.ส.ท. จดั
อบรมความรู้ทางด้านโครงสร้างหุ่นยนต์ และการโปรแกรมหุ่นยนต์
แก่ทุกทีมที่สมัคร เป็นการแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติที่ท�างานภายใต้ 
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สถานการณ์ และสิง่แวดล้อมสมมต ิการแข่งขนั “Robo Rescue” ได้
อบรม และคดัเลอืกทีมทีม่คีะแนนสงูสดุ เข้าสูร่อบชงิชนะเลศิ จ�านวน 
24 ทีม เพื่อเข้าไปค้นหาแชมป์หนึ่งเดียวของประเทศไทย 

● กำรแข่งขัน “หุ่นยนต์ Bit Racer” โดย ส.ส.ท. จัดอบรม
ความรู้ทางด้านโครงสร้างหุ่นยนต์ และการโปรแกรมหุ่นยนต์แก่ 
ทกุทมีทีส่มคัร เป็นการแข่งขนัหุ่นยนต์บงัคบัมอื ได้อบรม และคัดเลอืก
ทีม ที่มีคะแนนสูงสุด เข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ จ�านวน 21 ทีม เพื่อเข้าไป
ค้นหาแชมป์หนึ่งเดียวของประเทศไทย 

การแข่งขัน TPA PLC Competition 

(ระดับอุดมศึกษา) 

“Robo Golf Hole-in-One” การแข่งขันประดิษฐ์หุ่นยนต์
ควบคุมด้วย PLC (Program Logic Controller) โดย นิสิต นักศึกษา 
ต้องน�าความรู้ทางด้านทฤษฎี มาประยุกต์ใช้ในการควบคุมกลไก 
น�าไปสู่การประดิษฐ์หุ ่นยนต์ให้ สามารถเลียนแบบลักษณะการ
เคลือ่นไหวของมนษุย์ มาร่วมประชนั ทักษะความสามารถ ผสมผสาน
เทคนิค และประสบการณ์ จากคนถ่ายทอดสู่หุ่นยนต์ การแข่งขัน
ประเภทนี้ ส.ส.ท. จัดอบรมความรู้ในด้านโปรแกรม PLC แก่ทุกทีม 
ที่สมัคร และคัดเลือก 16 ทีม เข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ

การแข่งขนัในด้าน PLC (Program Logic Controller) ทีผ่่าน 
มาจะเป็นการแข่งขันต่อวงจรตามเงื่อนไขที่โจทย์ก�าหนด ท�าให้ผู้ที่
ไม่มส่ีวนร่วมกบัการแข่งขนั และผูท้ีไ่ม่มคีวามรูด้้าน PLC มองไม่ออก 
ถงึความคบืหน้าของการแข่งขนัในแต่ละทีมท่ีก�าลังแข่งขนัอยู ่รปูแบบ 
การแข่งขนัไม่สนกุเร้าใจท�าให้การมส่ีวนร่วมของกองเชยีร์มน้ีอย และ 
ไม่ดึงดูดความสนใจของผู้เข้าชมเท่าที่ควร แต่เมื่อน�าโปรแกรม PLC 

ผนวกกับการแข่งขันหุ่นยนต์ระดับอุดมศึกษาจะเป็นการส่งเสริมให้ 
นิสิตนักศึกษาได้ใช้ความรู้ความสามารถ ถ่ายทอดออกมาให้เป็น 
รปู ธรรมในรปูแบบกลไกการเคลือ่นไหวอตัโนมติั เป็นทกัษะการผนวก 
ความรู้ด้านอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้า เครื่องกล ฯลฯ เข้าด้วยกัน ความมี
สสีนัในการแลกเปลีย่นความรูร้ะหว่างสถาบนัการ ศกึษาต่างๆ จึงเกดิ
ขึ้นในรูปแบบการแข่งขัน PLC Competition ยิ่งถ้าเพิ่มเงื่อนไขการ
แพ้ชนะให้เห็นชัดเจนจะท�าให้ดึงดูดความสนใจ ย่ิงขึ้น ทาง ส.ส.ท. 
จึงน�าแนวความคิดในเชิงกีฬา การละเล่น และการ ท�างานต่างๆ มา
ประยุกต์กับการแข่งขัน PLC Competition

จำกควำมมุ่งมั่นตั้งใจของน้องๆ เยำวชนไทยทุกทีมท่ีได้  
ฝึกซ้อม เรียนรู้ และพัฒนำทักษะต่ำงๆ ในกำรคิดค้นประดิษฐ์ 
หุ่นยนต์ จนสำมำรถผ่ำนเข้ำสู่รอบชิงชนะเลิศ มำร่วมลุ้น และร่วม
เป็นก�ำลังใจ ให้กับเหล่ำวิศวกรรุ่นเยำว์ ว่ำสถำบันใด โรงเรียนใด 
ทีมใด ที่จะได้เดินทำงเข้ำสู่รอบสุดท้ำยของกำรแข่งขันหุ่นยนต์ 
ส.ส.ท. ชิงแชมป์ประเทศไทย ประจ�ำปี 2561 ชิงถ้วยพระรำชทำน
สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี จัดขึ้นระหว่ำง
วันที่ 8-10 มิถุนำยน 2561 ณ ห้องไดมอนด์ ฮอลล์ ชั้น 5 ศูนย์กำรค้ำ
เซียร์ รังสิต TPA
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