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เม่อ
เที่คโนโลย่ที่างด�านห่่้นยนต์เข�ามาม่บที่บาที่ในช่ื้วิตประจำำาวัน 
ของคนเรามากข้�น ในปัจำจำ่บันประเที่ศไที่ยจำ้งได�มก่ารตื�นตัว 

ที่างด�านห้่่นยนต์อย่างมากให้�กับเยาวชื้น และห้น้�งในนโยบายของ 
รัฐบาล คือ การเตร่ยมคนไที่ยส้่ศตวรรษที่่� 21 โดยสร�างแพลตฟัอร์ม
การเร่ยนร้�ให้ม่ในระบบดิจำิที่ัล ปรับปร่งร้ปแบบการเร่ยนร้� ม่่งส้่ระบบ 
การเร่ยนการสอนวิที่ยาศาสตร์เที่คโนโลย่ด�านวิศวกรรม คณิตศาสตร์ 
โปรแกรมเมอร์ และภัาษาต่างประเที่ศ โดยเฉพาะการส่งเสริม 
การเร่ยนภัาษาคอมพิวเตอร์ห้รอืโค�ดดิ�ง (Coding) ซ้ึ่�งเป็นที่กัษะภัาษา 
ให้ม่ ที่่�จำะใชื้�สื�อสารกับคอมพิวเตอร์ และเที่คโนโลย่ในอนาคต 
สอดคล�องกับ การเตร่ยมกำาลังคนของประเที่ศให้�ม่ที่ักษะเที่่าที่ันโลก
ย่คดิจำิทัี่ล ซึ่้�งวิชื้าโค�ดดิ�งอย้่ในกล่่มวิที่ยาศาสตร์ เป็นวิชื้าบังคับใน 

กิารแข่่งข่ันหุ่่่นยนติ์ ส.ส.ท.

ชิีงแชีมป์ประเทศไทย ประจำาปี 2563

วิิศวิกิรร่่นเยาวิ์ เติรียมื่ชิิงชิัย 

แชิมื่ป์์หุ่น่�งเดียวิระดับป์ระเทศ

ชิิงถ้้วิยพระราชิทาน สมื่เด็จพระกินิษฐาธิิราชิเจ้า กิรมื่สมื่เด็จพระเทพรัตินราชิส่ดาฯ สยามื่บรมื่ราชิกิ่มื่ารี
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ห้ลักส้ตรแกนกลางการศ้กษาขั�นพื�นฐาน พ.ศ. 2551 (ฉบับปรับปร่ง 
พ.ศ. 2560) จำาก เดิมที่่�เร่ยนวิชื้าคอมพิวเตอร์ในฐานะผู้้�ใชื้�ปัจำจำ่บัน ได�
พัฒนาห้ลักส้ตรเพื�อเป็นผู้้ �เข่ยน นักพัฒนา และฝ่ึกคิดผู้่านการ 
แก�ปัญห้า โดยอนาคต อันใกล� โค�ดดิ�งจำะไม่ใชื้่แค่ที่างเลือกของ 
ผู้้ �สนใจำเที่คโนโลย่เที่่านั�น แต่จำะเข�าไปอย้่ในองค์ประกอบต่างๆ 
ในการใชื้�ช่ื้วิต และประกอบอาช่ื้พ เพราะเป็นพื�นฐานของความเข�าใจำ
กระบวนการคิด และการสื�อสาร อย่างเป็นระบบ ซึ่้�งจำะสามารถ 
ต่อยอดส้่การพัฒนาอื�นๆ ที่ั�งด�าน ห้่่นยนต์, IoT, Machine Learning 
ห้รือปัญญาประดิษฐ์ในอนาคต (Artificial Intelligence: AI)

สมาคมส่งเสริมเที่คโนโลย่ (ไที่ย-ญ่�ป่�น) ห้รือ ส.ส.ที่. ใน 
ฐานะ ผู้้�ริเริ�มนำาการแข่งขันห้่่นยนต์เข�าส้่ประเที่ศไที่ย และผู้้�จัำดการ 
แข่งขันห้่่นยนต์ ซึ่้�งเป็นกิจำกรรมห้ลักที่่� ส.ส.ที่. จำัดข้�นอย่างต่อเนื�อง 
โดยเริ�มจำัดครั�งแรกในประเที่ศไที่ยเมื�อปี พ.ศ.2536 ภัายใต�ชื้ื�อ 
“การัแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. ชื้ิงแชื้มป้์ป้รัะเทศไทย” เพื�อส่งเสริม
ให้�เยาวชื้นตระห้นักถ้งความสำาคัญของการเร่ยนร้�ด�านวิที่ยาศาสตร์
และเที่คโนโลย่ ด�วยเจำตนารมณ์อันม่่งมั�นที่่�ต�องการผู้ลักดัน และ 
ส่งเสริมให้�เยาวชื้นไที่ยม่ความตื�นตัว ห้ันมาสนใจำเร่ยนร้�ด�านวิที่ยา-
ศาสตร์และเที่คโนโลย่ พัฒนาส้่การเป็นเยาวชื้นที่่�ม่ค่ณภัาพ เร่ยนร้� 
กระบวนการที่ำางานที่่�ต�องเป็นผู้้�ที่่�คิดเป็น ที่ำาเป็น และแก�ปัญห้าเป็น 
อันเป็นพื�นฐานของกระบวนการคิดที่างวิที่ยาศาสตร์ นอกจำากน่� 
ความร้� และที่ักษะที่่�ได�จำากการแข่งขันยังสามารถนำามาคิดต่อยอด 
เพื�อสร�างสรรค์ประโยชื้น์ต่อสังคม และวงการวิที่ยาศาสตร์และเที่ค-
โนโลย่ต่อไปได�ในอนาคต 

และเพื�อพฒันาประเที่ศให้�ก�าวที่นัการเปล่�ยนแปลง สมาคม-
ส่งเสริมเที่คโนโลย่ (ไที่ย-ญ่�ป่ �น) จำ้งได�ดำาเนินงานจัำดการแข่งขัน 
ห้่ ่นยนต์ ส.ส.ที่. ชื้ิงแชื้มป์ประเที่ศไที่ย ประจำำาปี 2563 โดยนำา 
ความร้�ด�านภัาษาคอมพิวเตอร์ ศาสตร์ที่างด�านห้่่นยนต์ และระบบ 

อัตโนมัติมาเผู้ยแพร่ ด�วยวิธ่การกระต่�นให้�เกิดความสนใจำใคร่ร้�แบบ 
สาระบันเทิี่ง (Edutainment) และการเล่น (Gamification) เปิดโอกาส 
ให้�เยาวชื้นนำาความร้�มาผู้นวกกับความคิดสร�างสรรค์ และความสน่ก 
ซ้ึ่�งจำะที่ำาให้�เกิดที่ั�งความภัาคภ้ัมิใจำ และอยากพฒันาด�วยตนเองต่อไป 
อันเป็นสิ�งสำาคัญในการสร�างห้ัวใจำของการเร่ยนร้�ตลอดชื้่วิต

การแข่งขันห้่่นยนต์จำ้งชื้่วยเปิดโลกกว�างให้�กับเด็กไที่ยได�
แสดงศักยภัาพของตนเองอย่างเต็มที่่� และก�าวต่อไปส้่การแข่งขัน 
ในเวที่่นานาชื้าติ จำากประสบการณ์ และความสำาเร็จำของการจำัด 
การแข่งขัน ตลอดระยะเวลา 27 ปี โดยในปี พ.ศ. 2563 ส.ส.ที่. ได� 
แบ่งการแข่งขันห้่่นยนต์ ออกเป็น 3 ประเภัที่ ประกอบด�วย การ 
แข่งขันห้่่นยนต์ ส.ส.ที่. ชื้ิงแชื้มป์ประเที่ศไที่ย (ระดับอ่ดมศ้กษา) 
การแข่งขันห้่่นยนต์ ส.ส.ที่.-สพฐ. ย่วชื้น (ระดับมัธยมศ้กษา) และ 
การแข่งขนั TPA PLC Competition (ระดบัอ่ดมศ้กษา) เพื�อให้�เยาวชื้น 
สามารถเข�าร่วมการแข่งขันได�ห้ลากห้ลายประเภัที่ยิ�งข้�น 

การแข่งขันห้่่นยนต์ ส.ส.ที่. ชื้ิงแชื้มป์ประเที่ศไที่ย ประจำำาป ี
2563 น่� สมาคมส่งเสริมเที่คโนโลย่ (ไที่ย-ญ่�ป่�น ได�รับพระมห้า- 
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กร่ณาธิค่ณจำาก สมเด็จัพูรัะกนิษฐาธิีรัาชื้เจ้ัา กรัมสมเด็จัพูรัะเทพู 
รััตนรัาชื้สุดา ฯ สยามบ้รัมรัาชื้กุมารัี ในการพระราชื้ที่านถ�วย 
รางวัลแก่ผู้้�ที่่�ได�รับรางวัลชื้นะเลิศที่ั�ง 3 ประเภัที่การแข่งขัน 4 รายการ 
ประกอบด�วย การแข่งขนัห่่้นยนต์ ส.ส.ที่. ชิื้งแชื้มป์ประเที่ศไที่ย ครั�งท่ี่� 
27, การแข่งขนัห่่้นยนต์ ส.ส.ที่.-สพฐ. ย่วชื้น ครั�งท่ี่� 20 Robo Bit Racer 
และ Robo Mission Challenge รวมถ้งการแข่งขันห้่่นยนต์ ส.ส.ที่. 
PLC Competition ครั�งที่่� 15 ซึ่้�งถือเป็นรางวัลอันที่รงเก่ยรติที่่�จำะชื้่วย
สร�างขวัญกำาลังใจำ และแรงบันดาลใจำแก่ผู้้�ที่่�ได�รับรางวัล

การแข่งขันทัี่�ง 3 ประเภัที่ 4 การแข่งขัน กำาห้นดการจำัด 
รอบชื้ิงชื้นะเลิศพร�อมกันในวันที� 30-31 พูฤษภาคม 2563 ณ์ 
ห้องไดมอนด์ ฮอลล์ ชัื้�น 5 ศ้นย์การัค้าเซีึ่ยร์ั รัังสิต เปิดให้�นักเร่ยน 
นิสิต นักศ้กษา และประชื้าชื้นทัี่�วไปเข�าชื้มได�ตลอด 2 วันเต็ม 
โดยแบ่งสนามการแข่งขันออกเป็น 3 สนาม ดังต่อไปน่�

การแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. ชิงแชมป์ประเทศไทย 

(ระดับอุดมศ้กษา) ประจำาปี 2563

นิสิต นกัศ้กษาจำากทัี่�วประเที่ศ ท่ี่�ผู่้านการแข่งขันรอบคัดเลือก 
เข�ามาชื้ิงชื้ัยในครั�งน่� จำำานวนกว่า 30 ที่่ม ในเกมการัแข่งขัน Robo 
Rugby 

การแข่งขันห้่่นยนต์ ส.ส.ที่. ชื้ิงแชื้มป์ประเที่ศไที่ย จำะใชื้� 
เกมการแข่งขันเด่ยวกันกับการแข่งขัน ABU ROBOCON โดยปีน่� 
เจำ�าภัาพจำดัการแข่งขนั ได�แก่ ประเที่ศฟิัจำิ โดยเวท่ี่การแขง่ขนัห่่้นยนต์ 
ส.ส.ที่. ชื้ิงแชื้มป์ประเที่ศไที่ย สมาคมส่งเสริมเที่คโนโลย่ (ไที่ย-ญ่�ป่�น) 
จำะเป็นผู้้�ดำาเนินการจัำดการแข่งขันคัดเลือกระดับอ่ดมศ้กษา จำำานวน 
8 ท่ี่ม เข�าร่วมแข่งขนักบัระดบัอาช่ื้วศ้กษาในการแข่งขนั MCOT ABU 
เพื�อคัดเลือกตัวแที่นประเที่ศไที่ยเข�าร่วมการแข่งขัน ABU ROBO-
CON 2020 ณ ประเที่ศฟัิจำิ

กติกาเกมการแข่งขัน Robo Rugby เป็นการแข่งขันระห้ว่าง 
2 ที่่ม คือ ที่่มส่แดง และที่่มส่น�าเงิน ภัายในเวลา 3 นาที่่ แต่ละที่่ม 
จำะม่ห้่่นยนต์ 2 ตัว คือ Pass Robot (PR) และ Try Robot (TR) โดย 
ที่่�ห้่่นยนต์ที่ั�งสองตัวจำะเป็นได�ที่ั�งแบบบับคับมือ ห้รือแบบอัตโนมัติ 
ห้่่นยนต์ PR จำะเริ�มต�นที่่� PR Start Zone โดยที่่�ห้่่นยนต์ PR จำะไปห้ยิบ 
Try Ball จำากท่ี่�วางบอล (Ball Rack) เพื�อส่ง Try Ball จำากบริเวณ Pass-
ing Zone ไปให้�ห้่่นยนต์ TR ที่่�อย้่ใน Receiving Zone ซึ่้�งห้่่นยนต์ 
TR จำะเริ�มต�นที่่� TR Start Zone และเคลื�อนที่่�ไปยัง Receiving Zone 
เพื�อรับ Try Ball จำากห้่่นยนต์ PR ห้ลังจำากนั�นห้่่นยนต์ TR จำะเคลื�อนที่่� 
ไปตามอ่ปสรรคห้�าแห้่งเพื�อที่ำาคะแนน Try ที่่�จำ่ดใดจำ่ดห้น้�งในห้�า Try 
Spot เมื�อห้่่นยนต์ TR ที่ำาคะแนน Try ได�สำาเร็จำจำะสามารถเตะบอลที่่� 
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Kicking Zone เพื�อที่ำา Goal เกมจำะดำาเนินไปจำนกว่า Kick Ball 
ที่ั�งเจำ็ดล้กถ้กใชื้�งานจำนครบ ห้รือเมื�อห้มดเวลา 3 นาที่่

การแข่งขนัหุน่ยนต์ ส.ส.ท. PLC Competition 

เกมการแข่งขัน Robo Saleng

การแข่งขันห่่้นยนต์ ส.ส.ที่. PLC Competition เป็นการแข่งขัน 
โดยใชื้�อ่ปกรณ์ PLC : Program Logic Controller เป็นส่วนประกอบ 
ห้ลักในการประดิษฐ์ห้่่นยนต์ ซึ่้�งกติกาเกมการแข่งขันจำะแตกต่าง 
กันไปในแต่ละปี อาที่ิ ดัดแปลงจำากเกมก่ฬาการละเล่นพื�นบ�าน 
และงานในภัาคอ่ตสาห้กรรม เป็นต�น ซึ่้�งผู้้�เข�าแข่งขันต�องใชื้�ที่ักษะที่่�
ห้ลากห้ลายมาประย่กต์เข�าด�วยกันเพื�อประดิษฐ์ห้่่นยนต์ และเข่ยน 
โปรแกรมควบค่มห้่่นยนต์ให้�ปฏิิบัติภัารกิจำตามที่่�กำาห้นด

กติกาการัแข่งขัน Robo Saleng ปีน่�ผู้้�จำดังานม่เป้าห้มายกระ-
ต่�นความสนใจำในเรื�องปัญห้าของของมน่ษย์กบัสิ�งแวดล�อม โดยเฉพาะ
ปัญห้าขยะมล้ฝ่อยท่ี่�ส่งผู้ลกระที่บต่อส่ขภัาพของมน่ษย์ และสิ�งม่ชิื้วิต 
ตลอดจำนยังก่อให้�เกิดปัญห้าอื�นๆ ตามมาอ่กห้ลายประการ เช่ื้น ปัญห้า 

นำ�าเส่ย อากาศเส่ย เป็นแห้ล่งเพาะพันธ์ และแพร่กระจำายของ เชืื้�อโรค 
เป็นต�น จำ้งได�นำาแนวความคิดดังกล่าวมาใชื้�เป็นเกมการแข่งขัน 
โดยเป็นการแข่งขันระห้ว่าง 2 ที่่ม คือ ที่่มส่แดง และที่่มส่นำ�าเงิน 
ประดิษฐ์ห้่่นยนต์ชื้่วยเก็บ และแยกขยะ อาที่ิ พลาสติก กระป๋อง 
กระดาษ ก่อนจำะนำาเข�าส้่กระบวนการร่ไซึ่เคิลผู้ลิตออกมาใชื้�ให้ม่ 
อย่างไรก็ตามความที่�าที่ายในการแข่งขันครั�งน่� อย้่ที่่�ที่่มใดสามารถ 
พฒันาห่่้นยนต์ที่ำางานได�เองอัตโนมติั และแยกแยะได�ว่าอะไรคือขยะ 
และอะไรไม่ใชื้่ขยะ

การแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท.- สพฐ.ยุวชน 

เกมการแข่งขัน Robo Bit Racer และ 

Robo Mission Challenge 

การแข่งขันห้่่นยนต์ ส.ส.ที่. – สพฐ. ย่วชื้น จำะเป็นการแข่งขัน 
ประดิษฐ์ห้่่นยนต์ระดับมัธยมศ้กษา กติกาการแข่งขันจำะแตกต่าง
กันไปในแต่ละปี เพื�อให้�การแข่งขันเกิดความสน่กสนาน ตื�นเต�น 
เร�าใจำ และเป็นการพัฒนาที่ักษะให้�แก่ผู้้�ที่่�เข�าร่วมในการแข่งขัน โดย 
แบ่งออกเป็น 2 เกมการแข่งขัน ได�แก่

1. เกมการัแข่งขัน Robo Bit Racer เป็นการแข่งขัน 
ห้่่นยนต์อัตโนมัติเคลื�อนที่่�ตามเส�น และปฏิิบัติภัารกิจำตามที่่�กำาห้นด 
ซึ่้�งม่�ความแตกต่างกัน ที่่มที่่�ม่การที่ำางานที่่�สมำ�าเสมอมากที่่�ส่ด 
จำะม่โอกาสเป็นผู้้�ชื้นะ 

2. เกมการัแข่งขัน Robo Mission Challenge เป็นการ 
แข่งขันที่่�ให้�ห้่่นยนต์ที่ำาภัารกิจำรับส่งของ (Logistic) ภัายใต�สภัาวะ 
แวดล�อมอ่ตสาห้กรรม 4.0 ซึ่้�งจำะม่การนำา AI อย่างง่ายมาใชื้�ในการ 
ประดิษฐ์ห้่ ่นยนต์ โดยที่่มที่่�วางแผู้นมาเป็นอย่างด่ จำะม่โอกาส 
เป็นผู้้�ชื้นะ

จำากความม่่งมั�นตั�งใจำของน�องๆ เยาวชื้นไที่ยที่่กที่่ม ที่่�ได� 
ฝึ่กซึ่�อม เร่ยนร้� และพัฒนาทัี่กษะต่างๆ ในการคิดค�นประดิษฐ์ห่่้นยนต์ 
จำนสามารถผู่้านเข�าส้ร่อบชิื้งชื้นะเลิศ มาร่วมล่�น และร่วมเป็นกำาลงัใจำ 
ให้�กับเห้ล่าวิศวกรร่่นเยาว์ ว่าสถาบันใด โรงเร่ยนใด ที่่มใด ที่่�จำะได� 
เดิน ที่างเข�าส้่รอบส่ดที่�าย และคว�าแชื้มป์การแข่งขันห้่่นยนต์ระดับ 
ประเที่ศ ในการแข่งขันห่่้นยนต์ ส.ส.ที่. ชิื้งแชื้มป์ ประเที่ศไที่ย ประจำำาปี 
2563 จำัดข้�นระห้ว่างวันที่่� 30-31 พฤษภัาคม 2563 ณ ห้�องไดมอนด์ 
ฮอลล์ ชื้ั�น 5 ศ้นย์การค�าเซึ่่ยร์ รังสิต

และขอขอบค่ณผู้้�สนบัสน่นใจำด่ท่ี่กท่ี่าน ท่ี่�ร่วมสนบัสน่นน�องๆ 
ให้�ม่โอกาสคิดเป็น ที่ำาเป็น และแก�ปัญห้าเป็น และใชื้�เวลาว่างให้�เกิด 
ประโยชื้น์ เพื�อสร�างสรรค์ประโยชื้น์ต่อสังคม และวงการวิที่ยาศาสตร์
และเที่คโนโลย่ต่อไปได�ในอนาคต TPA
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