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ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า 

กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

หุ่นยนต์ ส.ส.ท.

เยาวชนไทยหัวใจ Robotic กับความส�าเร็จบนเวทีระดับประเทศ

ชิงแชมป์ประเทศไทย ประจ�าปี 2562

การแข่งขัน

เม่ือ
เทคโนโลยีทางด้านหุ่นยนต์

เข้ามามบีทบาทในชวีติประจ�า

วันของคนเรามากขึ้น ในปัจจุบันประเทศ-

ไทยจึงได้มีการตื่นตัวทางด้าน หุ่นยนต์

อย่างมากให้กบัเยาวชน ได้บรรจคุวามรูท้างด้านหุน่ยนต์ไว้ในหลกัสตูรการเรยีน การสอน ซึง่นกัเรยีน นสิติ นกัศกึษาได้มกีารเรยีนรู้ รปูแบบต่างๆ 

ของหุ่นยนต์ และเห็นพัฒนาการของการท�างานของหุ่นยนต์ และได้ท�าการประดิษฐ์หุ่นยนต์ขึ้นมา ทั้งที่เป็นการเรียนในหลักสูตรหรือประดิษฐ์ 

เพื่อน�ามาประกวดแข่งขันกัน โดยมีหลายหน่วยงานได้น�าหุ่นยนต์มาเป็นโจทย์ในการให้เยาวชนไทยได้ประดิษฐ์คิดค้นหุ่นยนต์ในรูปแบบต่างๆ 

ผ่านการแข่งขนัหุน่ยนต์ประเภทต่างๆ โดยเฉพาะการจดัการแข่งขนัหุน่ยนต์ภายในประเทศ ต้ังแต่ระดับประถมศึกษาจนถึงระดับอุดมศกึษา โดย

ได้รับการสนับสนุนทั้งจากภาครัฐ และภาคเอกชน จนได้ตัวแทนเยาวชนไปแข่งขันในเวทีโลก และสามารถคว้าต�าแหน่งแชมป์โลกหลายสมัย

จากการแข่งขันหุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์ เป็นกิจกรรมหลักที่สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) หรือ ส.ส.ท. จัดขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเริ่มจัดครั้งแรกใน

ประเทศไทยเมื่อปี พ.ศ. 2536 ภายใต้ชื่อ “การแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. ชิงแชมป์ประเทศไทย” เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนตระหนักถึงความส�าคัญ
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ของการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ด้วยเจตนารมณ์อัน

มุง่มัน่ท่ีต้องการผลกัดนั และส่งเสรมิให้เยาวชนไทยมคีวามตืน่ตวั หนั

มาสนใจเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พัฒนาสู่การเป็น

เยาวชนที่มีคุณภาพ เรียนรู้ กระบวนการท�างานที่ต้องเป็นผู้ที่คิดเป็น 

ท�าเป็น และแก้ปัญหาเป็น อันเป็นพื้นฐาน ของกระบวนการคิดทาง

วิทยาศาสตร์ นอกจากนี้ความรู้ และทักษะที่ได้ จากการแข่งขันยัง

สามารถน�ามาคิดต่อยอด เพื่อสร้างสรรค์ประโยชน์ต่อสังคม และ

วงการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่อไปได้ในอนาคต การแข่งขัน 

หุ่นยนต์จึงช่วยเปิดโลกกว้างให้กับเด็กไทยได้แสดงศักยภาพของ

ตนเองอย่างเต็มที่ และก้าวต่อไปสู่การแข่งขันในเวทีนานาชาติ

การแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. ชิงแชมป์ประเทศไทย ประจ�าปี 

2562 นี้  สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ ่น) ได้รับพระ

มหากรุณาธิคุณจาก สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระ

เทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในการพระราชทานถ้วย

รางวัลแก่ผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศทั้ง 3 ประเภทการแข่งขัน 4 รายการ 

ประกอบด้วย การแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. ชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้ง

ที่ 26, การแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท.-สพฐ. ยุวชน ครั้งที่ 19 Robo Bit 

Racer และ Mission Challenge รวมถึงการแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. 

PLC Competition ครั้งที่ 14

และปิดฉากไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วกับการแข่งขันหุ่นยนต์ 

ส.ส.ท. ประจ�าปี 2562 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราช

เจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี จัดโดย

สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทยญี่ปุ่น) หรือ ส.ส.ท. เล็งเห็นความ

ส�าคญัในการส่งเสริม และพฒันาในเรือ่งเทคโนโลยีของหุน่ยนต์ให้แก่

เยาวชนไทย ทัง้ในระดบัอดุมศกึษา และมธัยมศกึษา ผ่านการแข่งขนั

หุ่นยนต์ ส.ส.ท. 

จากความมุง่มัน่ตัง้ใจของน้องๆ เยาวชนไทยทกุทมีทีไ่ด้ซุม่ฝึก

ซ้อม เรียนรู้ และพัฒนาทักษะต่างๆ ในการคิดค้น ประดิษฐ์หุ่นยนต์ 

จนสามารถเข้าสู่เกมการแข่งขันบนเวทีหุ่นยนต์ ส.ส.ท. สิ่งนี้นับเป็น

ความส�าเร็จทีน่่าภาคภมูใิจทีเ่ราต่างได้เหน็อนาคตของประเทศมารวม

ตัวอยู่บนเวทีแห่งการสร้างสรรค์เทคโนโลยีระดับประเทศ

ขอแสดงความยินด ีและชืน่ชมในความส�าเรจ็จากความเพยีร

พยายามของเยาวชนทุกทีมในการแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. ประจ�าปี 

2562 ระหว่างวันที่ 1-2 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา ณ ห้องไดมอนด์ 

ฮอลล์ ศูนย์การค้าเซียร์ รังสิต 

ในปัจจบุนั ส.ส.ท. แบ่งการแข่งขนัหุน่ยนต์ออกเป็น 3 ประเภท 

เพื่อให้เยาวชนสามารถเข้าร่วมการแข่งขันได้หลากหลายประเภท 

ยิ่งขึ้น โดยการจัดงานในปีนี้ได้รับความสนใจ และดึงดูดผู้ชมจากทุก

เพศทุกวัยเข้าร่วมงานอย่างมากมาย และ ส.ส.ท. ได้รับเกียรติจาก 

นายเพิ่มสุข สัจจาภิวัฒน์ หัวหน้าผู ้ตรวจราชการกระทรวงการ

อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม เป็นประธานเปิดงาน 

ภายในงานผู้ชมได้ร่วมลุ้นร่วมเชียร์การแข่งขันทั้ง 3 ประเภท ได้แก่ 

1. การแข่งขนัหุน่ยนต์ ส.ส.ท. ชิงแชมป์ประเทศไทย  (ระดบั

อุดมศึกษา) ครั้งที่ 26 

2.  การแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท.-สพฐ. ยุวชน ครั้งที่ 19 

3.  การแข่งขัน ส.ส.ท. PLC Competition ครั้งที่ 14 

การแข่งขนัทกุประเภทนี ้จดัขึน้ในรอบชงิชนะเลิศตลอด 2 วนั

เต็ม เริ่มการแข่งขันตั้งแต่วันที่ 1-2 มิถุนายน 2562 ณ ห้องไดมอนด์ 

ฮอลล์ ศนูย์การค้าเซยีร์ รงัสติ โดยเปิดให้นกัเรยีน นสิติ นกัศกึษา และ

ประชาชนทั่วไปเข้าชมได้ ซึ่งภายในงานจัดการแข่งขัน ออกเป็น 3 

สนามการแข่งขัน

สนามที่ 1: การแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. ชิงแชมป์

ประเทศไทย ครั้งที่ 26 ระดับอุดมศึกษา 

นสิติ นกัศกึษาจากทัว่ประเทศ ทีผ่่านการคดัเลอืกเข้ามาชิงชัย 

ในครั้งนี้จ�านวน 20 ทีม ภายใต้เกมการแข่งขันที่มีชื่อว่า “ขี่ม้าส่งสาร 

สะท้านขุนเขา” เพือ่ค้นหาแชมป์ระดับอดุมศึกษา โดยจดุเด่นของการ

แข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. ชิงแชมป์ประเทศไทย 2562 ในปีนี้ คือได้รับ

แรงบนัดาลใจจากการส่งต่อข้อมลูแบบรวดเรว็โดยใช้ระบบการส่งสาร

ทีเ่รยีกว่า Urtuu โดยระบบนีไ้ด้รบัการคิดค้นขึน้ครัง้แรกในโลกโดยนกั

พเนจรชาวมองโกล 

ในการแลกเปลี่ยนข้อมูลระยะทางไกลนั้นชาวมองโกลใช้

ระบบ Urtuu ในการส่งสารต่อไปยังผู้ส่งสารคนถัดไป ในระหว่างช่วง

พักการเดินทาง เช่น การให้อาหารม้า หรือการเปลี่ยนม้า เป็นต้น ใน

การจัดส่งด้วยระบบ Urtuu นั้นผู้ส่งสารสามารถเดินทางได้ถึง 400 

กม. ต่อวัน ในปัจจุบันนี้เราก�าลังจะมีการพัฒนาในเรื่องของการแบ่ง

ปันความรู้ และแลกเปลี่ยนข้อมูลอย่างรวดเร็วฉับพลัน ระบบ Urtuu 

นี้ถือเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่ส�าคัญที่จะเปิดประตูใหม่ให้เราในการแลก
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เปล่ียน และแบ่งปันความรู้โดยปราศจากช่องว่าง บนพื้นฐานของ 

หลักการที่อธิบายมานี้ การแข่งขันหุ่นยนต์ ABU Robocon 2019 ที ่

ได้รบัออกแบบการแข่งขนัเพือ่สนบัสนนุแนวคดิของ “การแบ่งปันความรู”้

ทั้งนี้ ทีมที่เข้ารอบ 8 ทีมสุดท้าย จะได้เป็นตัวแทนจากภาค

อุดมศึกษาเข้าแข่งขัน Mcot- ABU ROBOCON THAILAND 2019 

เพื่อชิงชัยกับผู้เข้าแข่งขัน 8 ทีม จากระดับอาชีวศึกษา เพื่อคัดเลือก

เป็นตวัแทนประเทศไทยไปแข่งขนับนเวทรีะดบัโลก ในการแข่งขนั 

ABU Robocon 2019 ณ เมืองอูลานบาตอร์ ประเทศมองโกลเลีย 

สนามที่ 2: การแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท.-สพฐ. 

ยุวชน ครั้งที่ 19

นักเรียนระดับมัธยมศึกษา จ�านวน 42 ทีม จาก 358 ทีม

โรงเรียนทั่วประเทศ ผ่านเข้ารอบสุดท้ายเพื่อมาชิงชัย เป็นแชมป์หนึ่ง

เดียวของประเทศ โดยแบ่งการแข่งขันเป็น 2 เกมการแข่งขัน คือ

การแข่งขัน ROBO Bit Racer เป็นการแข่งขันหุ่นยนต์

อตัโนมตัเิคลือ่นทีต่ามเส้น และปฏบิตัภิารกจิตามโจทย์ทีก่�าหนด เพือ่

ไปยังจดุเป้าหมาย ภายในเวลาทีก่�าหนด 3 นาท ีหากหุน่ยนต์สามารถ

ท�าภารกิจครบแล้ว เวลายังไม่หมดหุ่นยนต์ยังสามารถท�าภารกิจ 

ต่อเนื่องได้เพื่อเก็บคะแนนให้ได้มากที่สุดจนกระทั่งหมดเวลา

การแข่งขัน Mission Challenge เป็นการแข่งขันหุ่นยนต์กึ่ง

อัตโนมัติ และอัตโนมัติเพื่อปฏิบัติเคลื่อนย้ายวัตถุ ตามภารกิจที่ต้อง

มีการออกแบบ และวางแผนเป็นอย่างดี

สนามที่ 3: การแข่งขัน ส.ส.ท. PLC Compe-

tition ครั้งที่ 14  

นิสิต นักศึกษา 16 ทีม ที่ผ่านการคัดเลือกจากมหาวิทยาลัย

ทั่วประเทศ ด้วยการน�าความรู้ด้าน PLC (Programmable Logic 

Controller) มาประยุกต์ใช้ในการควบคุมกลไก น�าไปสู่การประดิษฐ์

หุ่นยนต์ให้สามารถเคล่ือนไหวตามเกมการแข่งขันกันในแบบกีฬา

สากล ประชัน ทักษะความสามารถ ผสมผสานเทคนิค และ

ประสบการณ์ จากคน ถ่ายทอดสู่หุ่นยนต์ ผู้ชมได้ร่วมพิสูจน์ความ

แม่นย�า และเกมการแข่งขันที่เต็มไป ด้วยความสนุกสนานเร้าใจ ใน

เกมการแข่งขัน “Robo Harvester” หุ่นยนต์เก็บผลไม้ โดยหุ่นยนต์จะ

ต้องมีความแม่นย�าในการเก็บมะม่วง นั่นเอง

การแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. ที่จัดขึ้นทั้งหมดนี้ นอกจาก จะมี

เจตนารมณ์เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนตระหนักถึงความส�าคัญของการ

เรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแล้ว ยังเป็นการเปิดโอกาสให้

นักเรียน นิสิต นักศึกษา ได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ รวมทั้งฝึกฝน

การท�างานเป็นทีม และที่มากไปกว่านั้น คือ การแสดงออกซึ่งความ

มนี�า้ใจเป็นนกักฬีาด้วยการจบัมอืแสดงความยนิดีกบัผูช้นะนัน้ ทีส่ร้าง

ความน่าชืน่ชม และถือว่าการจดัการแข่งขนัได้บรรลุวัตถุประสงค์ และ

ขอแสดงความยินดีกับน้องๆ ทุกทีมที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้ ส�าหรับ

น้องๆ ทมีใดทีพ่ลาดรางวัลในปีนี ้ขอให้มคีวามมุง่มัน่ และเพยีรพยาม

ต่อไป เพราะประสบการณ์ และการเรียนรู้ต่างๆ ที่ได้จากเวทีการ

แข่งขนั ถือเป็นส่ิงทีม่ค่ีาทีสุ่ดทีท่กุคนได้รบัเทยีบเท่ากัน พบกนัใหม่ใน 

“การแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. ประจ�าปี 2563” กับเกมที่ท้าทายความ

สามารถ อีกไม่นานเกินรอ !!!

ต้องขอแสดงความยนิดีกบัทุกทมี ทุกสถาบนัการศกึษา ทีไ่ด้

รบัถ้วยรางวลัอนัทรงเกยีรต ิจากการแข่งขนัหุน่ยนต์ ส.ส.ท. ชิงแชมป์

ประเทศไทย ประจ�าปี 2562 ชงิถ้วยพระราชทานสมเดจ็พระกนษิฐา-

ธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 

รวมทัง้ขอขอบคณุ และชืน่ชมสถาบนัการศกึษาทีส่่งผลงานเข้าร่วม

การแข่งขนัถงึแม้จะพลาดรางวลัในปีนีก้ต็าม แต่สิง่ทีไ่ด้กลับไปจาก

เวทีการแข่งขันแห่งนี้คือประสบการณ์ และความทรงจ�าดีดี

และต้องขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านที่ให้การสนับสนุน 

ร่วมส่งเสรมิ และเป็นก�าลงัใจให้น้องๆ นกัเรยีน นสิติ นกัศกึษา ร่วม

กันสานฝัน ฉายแวว นักประดิษฐ์รุ่นเยาว์กับการแข่งขันในครั้งนี้
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รางวัลหุ่นยนต์ ส.ส.ท. ชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 26 (ระดับอุดมศึกษา) เกมการแข่งขัน: “ขี่ม้าส่งสาร สะท้านขุนเขา”

ผลการแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. ชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำาปี 2562

ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

รางวัล ทีม สถาบัน

ชนะเลิศ (เงินรางวัล 50,000 บาท) ลูกเจ้าแม่คลองประปา  The Attempt มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

รองชนะเลิศ อันดับ 1 (เงินรางวัล 30,000 บาท) ลูกเจ้าแม่คลองประปา  All Star Return มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

รองชนะเลิศ อันดับ 2 (เงินรางวัล 10,000 บาท) PIT-BOT สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน

รองชนะเลิศ อันดับ 2 (เงินรางวัล 10,000 บาท) iRAP Fe มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

เทคนิคยอดเยี่ยม (เงินรางวัล 10,000 บาท) KANKRAO THE NEXT GEN มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

TPA Robot of The Year (เงินรางวัล 10,000 บาท) Gold Gear สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน

รางวัล ส.ส.ท.-PLC Competition  ครั้งที่ 14 (ระดับอุดมศึกษา) เกมการแข่งขัน: “Robo Harvester”

รางวัล ทีม สถาบัน

ชนะเลิศ (เงินรางวัล 50,000 บาท) TNI 48 สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

รองชนะเลิศ อันดับ 1 (เงินรางวัล 30,000 บาท) iSuccess มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

รองชนะเลิศ อันดับ 2 (เงินรางวัล 10,000 บาท) Oversize มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

วิทยาเขตสงขลา

รองชนะเลิศ อันดับ 2 (เงินรางวัล 10,000 บาท) Witch doctor มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

เทคนิคยอดเยี่ยม (เงินรางวัล 10,000 บาท) iSuccess มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

รางวัล หุ่นยนต์ ส.ส.ท.-สพฐ. ยุวชน ชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 19 (ระดับมัธยมศึกษา)

เกมการแข่งขัน:  “หุ่นยนต์ Bit Racer”

รางวัล ทีม โรงเรียน

ชนะเลิศ (เงินรางวัล 15,000 บาท) SKNROBOT #01 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

รองชนะเลิศ อันดับ 1 (เงินรางวัล 10,000 บาท) RK-ROBOT ID โรงเรียนร่องค�า

รองชนะเลิศ อันดับ 2 (เงินรางวัล 5,000 บาท) BRR Junior โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎ์

รองชนะเลิศ อันดับ 2 (เงินรางวัล 5,000 บาท) PYP01 โรงเรียนแปลงยาวพิทยาคม

รางวัล ทีม โรงเรียน

ชนะเลิศ (เงินรางวัล 15,000 บาท) PYP02 โรงเรียนแปลงยาวพิทยาคม

รองชนะเลิศ อันดับ 1 (เงินรางวัล 10,000 บาท) Y.W. โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร

รองชนะเลิศ อันดับ 2 (เงินรางวัล 5,000 บาท) PRC mee โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย

รองชนะเลิศ อันดับ 2 (เงินรางวัล 5,000 บาท CBRobot โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล

Robo Rescue Super Team (เงินรางวัล 10,000 บาท)
BCC Robot โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

Y.W. โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร

เกมการแข่งขัน: “Mission Challenge”

รางวัล ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี โดย สถาบันเทคโนโลยีไทย–ญี่ปุ่น

รางวัล ทีม โรงเรียน

ชนะเลิศ “หุ่นยนต์ Bit Racer” SKNROBOT #01 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

ชนะเลิศ “Mission Challenge” PYP02 โรงเรียนแปลงยาวพิทยาคม


