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ยกยอง 

สืบเนื่องมาจากคำประกาศขององคการสหประชาชาติ กำหนดใหป

พุทธศักราช 2528 เปนปเยาวชนสากล และขอใหประเทศสมาชิกรวมเฉลิม

ฉลองปเยาวชนสากลภายใตคำขวัญ “Participation Development and 

Peace” สำหรับประเทศไทย คณะรัฐมนตรีไดมีมติเมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 

2528 กำหนดใหวันที่ 20 กันยายนของทุกปเปนวันเยาวชนแหงชาติ โดย

ถือวาเปนวันที่เปนสิริมงคลอยางหนึ่ง เนื่องจากเปนวันคลายวันพระราช-

สมภพของพระมหากษัตริยในพระบรมราชจักรีวงศสอง พระองค คือ 

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ 5 และพระบาทสมเด็จ

พระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล รัชกาลที่ 8 ซึ่งทั้งสองพระองคไดเสด็จขึ้น

เถลิงถวัลยราชสมบัติในขณะที่ยังทรงพระเยาว จึงถือไดวาเปนวันสิริมงคล

ที่เยาวชนควรสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของลนเกลาทั้งสองพระองค 

เยาวชนควรกระตือรือลนในการพัฒนาตนเองและประพฤติ

ตนใหเปนประโยชนตอชุมชน สังคมและประเทศชาติเฉกเชน

ยุวกษัตริยทั้งสองพระองค  

เรามีวันเด็กแหงชาติโดยถือวันเสารที่สองของเดือน

มกราคมของทุกป แตที่มุงเปนเยาวชนโดยเริ่มในปเยาวชน

สากลนั้น เนื่องจากความหมายสากลของเยาวชน หมายถึง

คนในวัยหนุมสาว คือ ผูมีอายุระหวาง 15-25 ป ในขณะที่เด็ก

มักจะหมายถึงผูมีอายุต่ำกวา 14 ป ในประเทศไทยจากการ

สำรวจมีเยาวชนจำนวนถึง 11 ลานคนเศษ และจำนวนนี้จะ

เพิ่มมากขึ้นในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับ

ที่ 6 (พ.ศ.2530-2534) และตอเนื่องไปถึงแผนพัฒนาฯ ฉบับ

ที่ 7 (พ.ศ. 2535-2539) คาดวาจะมีจำนวนกวา 13 ลานคน 

ในชวงเวลานี้ จากนั้นจำนวนจะคอยๆ ลดลง  
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นับแตป พ.ศ. 2528 เปนตนไป เยาวชนของชาติจะไดรับการสงเสริม

และพัฒนาใหสามารถมีสวนรวมในการพัฒนาตนเอง พัฒนาชุมชนและ

พัฒนาประเทศไดอยางตอเนื่อง ยิ่งกวานั้นเยาวชนจำนวน 11 ลานคน ซึ่ง

กระจายอยูทั่วประเทศ ควรไดตระหนักวาเยาวชนจะตองเขามามีสวนรวมรับ

ผิดชอบในการพัฒนาชาติใหมีความมั่นคงและเจริญรุงเรืองยิ่งขึ้น ซึ่งเยาวชน

สามารถกระทำไดโดยการพัฒนาตนเองใหเปนผูมีคานิยมที่ถูกตอง อาทิ นิยม

ใชสินคาไทย ภูมิใจและหวงแหนปรารถนาที่จะอนุรักษศิลปวัฒนธรรมไทย 

รูจักประหยัดและมีวินัย รวมทั้ง พรอมที่จะบำเพ็ญตนใหเปนประโยชนตอ

สังคมและชาติ ตลอดจนยึดมั่นในการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริยเปนประมุข แตการพัฒนาไปตามลำพังนั้นเปนการพัฒนา

เพียงสวนเดียวยอมไดประโยชนไมสมบูรณ ดวยเหตุนี้เยาวชนทุกคนจะตอง

เขามามีสวนรวมในการพัฒนาสังคมในทุกรูปแบบดวยจึงจะสามารถพัฒนา

ประเทศใหเจริญกาวหนาไดอยางเต็มที่  

อยางไรก็ตาม อีกสถาบันหนึ่งที่มีความสำคัญมากเชนกัน ไดแก 

สถาบันครอบครัว ถาพอแมผูปกครองมีความเขาใจ เอาใจใสทะนุถนอมให

ความรักและความอบอุนแกเยาวชนที่อยูในความปกครองอยางถูกตองแลวก็

จะสามารถชวยใหเยาวชนเปนบุคคลที่มีคุณภาพและคุณธรรมไดอยางแนนอน 

นอกจากนี้สวนสำคัญมากอีกสวนหนึ่งในการพัฒนาเยาวชน คือ  

ภาคเอกชน ธุรกิจเอกชน ควรไดเขามามีสวนรวมในการพัฒนาเยาวชนของชาติ

ใหมากยิ่งขึ้น การใหหนวยงานของรัฐดำเนินการพัฒนาเยาวชนไปฝายเดียว  

คงไมสามารถพัฒนาเยาวชนใหเปนผูที่มีคุณภาพและคุณธรรมไดทั้งหมด 

ดวยเหตุนี้หากธุรกิจเอกชนเขามามีสวนรวมในการพัฒนาเยาวชน ในดานการ

ฝกอาชีพตางๆ ซึ่งธุรกิจเอกชนนั้นดำเนินการอยูก็จะสามารถชวยใหเยาวชนมี

ความสามารถในการประกอบอาชีพเพิ่มขึ้น มีงานทำและมีรายได  

สมาคมสงเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุน) หรือ ส.ส.ท. เปนองคการหนึ่ง

ที่มีสวนรวมในการพัฒนาเยาวชนของชาติ ดวยการพัฒนาทักษะความรู

ความสามารถในการออกแบบและประดิษฐหุนยนตของเยาวชนไทย โดย

ผานการแขงขันหุนยนตที่จัดขึ้นทุกป ทั้งระดับอุดมศึกษาและมัธยมศึกษา 

โดยมีวัตถุประสงคหลักเพื่อสนับสนุนใหเยาวชนไทยไดคิดประดิษฐหุนยนต 

ซึ่งเปนการประยุกตความรูและสรางประสบการณในการคิดคนและการทำงาน

เปนทีม รวมทั้งปลูกฝงใหมีความคิดสรางสรรคแกเยาวชน  

จากแนวคิดที่จะใหเยาวชนหันมาสนใจดานการ

ประดิษฐและนวัตกรรมทางดานเทคโนโลยี ส.ส.ท.จึงไดริเริ่ม

จัดการแขงขันหุนยนตเปนครั้งแรกในประเทศไทยในป พ.ศ. 

2536 โดยเล็งเห็นวาการแขงขันหุนยนตเปนกิจกรรมหลัก

อยางหนึ่งที่สงเสริมใหเยาวชนมีความตื่นตัวและหันมาให

ความสนใจเรียนรูดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี อีกทั้งสง

เสริมใหนักเรียนนิสิตนักศึกษา ไดเปนผูที่คิดเปน ทำเปน แก

ปญหาเปนและรูจักการทำงานเปนทีม รวมทั้งยังเปนการเปด

โอกาสใหนักเรียนนิสิตนักศึกษาไดนำความรูความสามารถ

และทักษะที่ไดจากการแขงขันมาสรางสรรคสิ่งประดิษฐและ

นวัตกรรมที่มีประโยชนตอสังคม 

การแขงขันหุนยนตเริ่มขึ้นระดับอุดมศึกษากอนเปน

ครั้งแรกและจัดตอเนื่องมาตลอดระยะเวลา 15 ป ในชื่อ 

“การแขงขันหุนยนต ส.ส.ท. ชิงแชมปประเทศไทย” จาก

ความสำเร็จของการจัดการแขงขันหุนยนต ส.ส.ท. ชิงแชมป

ประเทศไทย สงผลใหการแขงขันหุนยนตของ ส.ส.ท. ไดรับ

ความสนใจจากนิสิตนักศึกษาระดัมอุดมศึกษาทั่วประเทศ

เพิ่มมากขึ้นทุกป ซึ่งประกอบดวยมหาวิทยาลัยของรัฐและ

เอกชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลและมหาวิทยาลัย

ราชภัฎ การแขงขันในระดับนี้นิสิตนักศึกษาจะตองใชความรู

ดานวิศวกรรมไฟฟา เครื่องกล คอมพิวเตอร อิเล็กทรอนิกส 

ซึง่ลวนแลวแตจำเปนในการทำงานในภาคอตุสาหกรรมตอไป  
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จากความสำเร็จในการแขงขันหุนยนตระดับอุดม-

ศึกษา ส.ส.ท. ไดเล็งเห็นวาการประดิษฐหุนยนตของเยาวชน

ไทย ควรที่จะขยายไปสูระดับมัธยมศึกษา จึงไดริเริ่มจัดใหมี

การแขงขันระดับนี้ตั้งแตป 2543 และจัดตอเนื่องมาตลอด

ระยะเวลา 8 ป เพื่อใหนักเรียนระดับมัธยมศึกษาไดมีโอกาส

แสดงความสามารถทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

โดยใชชื่อการแขงขันวา “การแขงขันหุนยนต ส.ส.ท. ยุวชน 

กรังดปรีซ” ซึ่งในการแขงขันประเภทนี้ ทาง ส.ส.ท. จะเชิญ

ทีมแขงขันจากโรงเรียนมัธยมตางๆ ทั้งของรัฐและเอกชนทั่ว

ประเทศเขารวมการแขงขัน โดยในทุกปมีโรงเรียนสนใจสมัคร

เขารวมการแขงขันจากทุกภาคของประเทศไทยเพิ่มมากขึ้น 

ซึ่งทาง ส.ส.ท. มีการจัดอบรมความรูทางดานโครงสรางหุน-

ยนตและการโปรแกรมหุนยนตแกทุกทีมที่สมัครเขารวมการ

แขงขัน เพื่อใหนักเรียนจากทั่วประเทศไดรับโอกาสในการ

เรียนรูดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอยางเทาเทียมกัน

และนำความรูที่ไดรับจากการอบรมไปประดิษฐหุนยนตมา

แขงขันในรอบชิงชนะเลิศ  

นอกจากนี้ เพื่อเตรียมความพรอมใหแกเยาวชนเขาสู

อุตสาหกรรมมากขึ้น ทาง ส.ส.ท. จึงไดนำโปรแกรม PLC ซึ่ง

ใชกันวงการอุตสาหกรรมทั่วไป มาประยุกตใชในการแขงขัน 

ภายใตชื่อ การแขงขัน TPA PLC Competition และเพิ่ม

ความสนุกสนานมากขึ้นดวย การนำแนวความคิดในเชิงกีฬา

มาประยุกตกับการแขงขัน PLC Competition   

จากการมีสวนรวมในการสนับสนุน สงเสริมและ

พัฒนาเยาวชน ดังที่กลาวมาขางตน ทางสำนักงานสงเสริม 

สวัสดิภาพและพิทักษเด็ก เยาวชน ผูดอยโอกาส คนพิการ

และผูสงูอาย ุ(สท.) ไดเลง็เหน็ถงึคณุประโยชน จงึไดพจิารณา

คัดเลือกใหรับรางวัลเชิดชูเยาวชนดีเดนแหงชาติและผูทำ 

คุณประโยชนตอเยาวชน สาขาสิ่งประดิษฐและนวัตกรรม 

การสรรหา พิจารณา คัดเลือกและประกาศยกยอง

เยาวชนดีเดนแหงชาติและผูทำคุณประโยชนตอเยาวชนของ

สำนักงานสงเสริมสวัสดิภาพและพิทักษเด็ก เยาวชน ผูดอย

โอกาส คนพิการและผูสูงอายุ (สท.) ในป 2551 นั้นคณะอนุกรรมการสรรหา

และเชิดชูเยาวชนดีเดนแหงชาติและผูทำคุณประโยชนตอเยาวชน ไดคัดเลือก

เยาวชนดีเดนแหงชาติและผูทำคุณประโยชนตอเยาวชน จำนวน 11 สาขา

กิจกรรม คือ 1) สาขากฎหมายและการปกปองคุมครองสิทธิเด็กและเยาวชน 

2) สาขาการศึกษาและวิชาการ 3) สาขากีฬาและนันทนาการ 4) สาขา

คณิตศาสตร วิทยาศาสตร คอมพิวเตอรและเทคโนโลยี 5) สาขาคุณธรรมและ

จริยธรรม 6) สาขาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 7) สาขาพัฒนา

เยาวชน บำเพ็ญประโยชน อาสาสมัคร สวัสดิการและการสงเสริมการมีสวน

รวมของเยาวชน 8) สาขาศิลปวัฒนธรรม 9) สาขาสิ่งประดิษฐและนวัตกรรม 

10) สาขาสื่อมวลชน เพื่อเด็กและเยาวชนที่ปองกันปญหาสังคม และ 11) 

สาขาอาชีพ โดยจำแนกเปนประเภทเยาวชน กลุมเยาวชน บุคคล และองคกร  

การประกาศยกยองเยาวชนดีเดนแหงชาติและผูทำคุณประโยชน 

ตอเยาวชน ประจำป 2551 มีผูเสนอเขารับการพิจารณาจำนวนกวาหนึ่งพันราย

ทั่วประเทศ จาก 11 สาขากิจกรรมและไดรับการคัดเลือกจำนวน 142 ราย ที่

ควรแกการประกาศยกยองเชิดชูเกียรติ รวมถึงสมาคมสงเสริมเทคโนโลยี 

(ไทย-ญี่ปุน) ซึ่งเปนเพียงองคกรเดียวที่ไดรับการประกาศยกยองใหเปนผูทำ-

คุณประโยชนตอเยาวชน ในสาขาสิ่งประดิษฐและนวัตกรรม โดย รศ.กฤษดา  

วิศวธีรานนท  กรรมการบริหารสมาคมฯ เปนตัวแทนของ ส.ส.ท. เขารับ

พระราชทานโลเกียรติคุณพรอมเกียรติบัตรจากสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ 

สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสวันเยาวชนแหงชาติ ในวันที่ 20 กันยายน 

2551 ที่ผานมา  

จากการที่ ส.ส.ท. ไดรับรางวัลองคกรผูทำคุณประโยชนตอเยาวชน 

พรอมประกาศยกยองเชิดชูเกียรตินั้น แสดงใหเห็นวา “หุนยนต” เปนสิ่ง

ประดิษฐที่นาสนใจและนาคนหาสำหรับเด็กทุกยุคทุกสมัยและการนำหุนยนต

มาเลียนแบบทาทางและทำกิจกรรมเชนเดียวกับมนุษยในดานกิจวัตรประจำ

วันและนำหุนยนตชวยในการทำงานในโรงงานอุตสาหกรรม จะสรางความ

รูสึกใหกับเยาวชนไดวา “หุนยนต” เปนสิ่งที่จับตองได เมื่อหุนยนตเปน 

สิ่งประดิษฐที่เยาวชนสนใจและการแขงขันหุนยนตก็เปนสิ่งที่ทาทายความ

สามารถของเยาวชน หากใชกติกาการแขงขันที่สนุกสนาน สอดแทรกความรู

ดานเทคโนโลยีและนวัตกรรม ยอมสงผลใหแกเยาวชนไดรับประโยชนจาก

กิจกรรมการแขงขันหุนยนตอยางมาก 
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