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ต้องขอแสดงความยินดีกับทุกทีม ทุกสถาบันการศึกษา ท่ี
ได้รับรางวัลการแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. ประจำาปี 2554 รวมทั้งขอ
ขอบคณุและชืน่ชมสถาบนัการศกึษาทีส่่งผลงานเข้าร่วมการแข่งขนั
ถึงแม้จะพลาดรางวัลในปีนี้ก็ตาม แต่สิ่งที่ได้กลับไปจากเวทีการ
แข่งขันแห่งนี้คือประสบการณ์ที่ดี

การแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. ระดับอุดมศึกษา ประจำาปี 2554 
มีนิสิตนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ 34 สถาบัน 51 ทีม ให้
ความสนใจสมคัรเข้าร่วมการแข่งขนั ซึง่ทาง ส.ส.ท. ได้จดัการแข่งขนั
เพื่อเฟ้นหาแชมป์หน่ึงเดียวของไทยในระดับอุดมศึกษา ภายใต้เกม
การแข่งขัน “จุดประกายแห่งความสุขด้วยมิตรภาพ (Lighting Hap-
piness with Friendship)” โดยในปี 2554 (ค.ศ. 2011) นี้ เป็นปีที่ครบ
รอบทศวรรษของการแข่งขันหุ่นยนต์นานาชาติ ABU Asia-Pacific 
Robot Contest (ABU Robocon) ซึง่ประเทศไทยได้รบัเกยีรตใิห้เป็น
เจ้าภาพจดัการแข่งขนัอกีครัง้ และได้นำาเอาประเพณลีอยกระทงจาก
โบราณประเพณอีนังดงามของไทยมาใช้เป็น Theme การแข่งขนั บาง
ส่วนได้ถูกประยุกต์ให้เหมาะสมกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่ใช้หุ่นยนต์ 
ผู้ใดเอาชนะใจตนเองและเอาชนะใจผู้อ่ืนได้ ผู้น้ันจะเป็นผู้ชนะ นั่น
คือหัวใจของเกมการแข่งขันนี้ 

การแข่งขันจะแบ่งเป็น 2 ฝ่าย คือ สีแดงและสีนำ้าเงิน การ
แข่งขนัจะใช้เวลาทัง้หมด 3 นาที ทีมเข้าแข่งขนัแต่ละทีมสร้างหุน่ยนต์
ทั้งหมดไม่เกิน 3 ตัว ประกอบด้วย หุ่นยนต์บังคับด้วยมือ (Manual 
Robot) และ หุ่นยนต์อัตโนมัติ 1 หรือ 2 ตัว (Automatic Robots) หุ่น
ยนต์บงัคบัด้วยมอื (Manual Robot) ต้องทำาภารกจิแรกให้สำาเรจ็ด้วย
การหยิบกระถางธูป จำานวน 3 กระถาง นำาไปวางไว้บนเสา ก่อนการ
ทำาภารกิจอื่นๆ 

หลังจากนั้น หุ่นยนต์บังคับด้วยมือ นำา ฐานต้นเทียน ไปวาง 
ณ จดุตกแต่ง (Decoration Point) หุน่ยนต์บงัคบัด้วยมอื นำาธูปเตรยีม
ไปใช้ในการประกอบกระทง หุ่นยนต์อัตโนมัติ นำากลีบกระทงและ
ดอกไม้ ทำาการประกอบกระทง ภายหลังจากที่ทำาภารกิจนี้เสร็จ  
หุน่ยนต์บงัคับด้วยมอืจงึจะสามารถนำาไปเสยีบลงในกระทง หลงัจาก
นัน้ หุน่ยนต์อตัโนมติัยกกระทงทีป่ระกอบเสรจ็นำาไปปล่อยลงในนำา้ ใน
ฝั่งของตนเอง โดยห้ามมิให้ชิ้นส่วนใดๆ ของหุ่นยนต์ทุกตัวสัมผัสกับ
แม่นำ้า

ท้ายสุด หุ่นยนต์อัตโนมัติเพียง 1 ตัว จะนำาเปลวเทียน ไป
ปล่อยเพื่อสวมลงบนต้นเทียนบนกระทงที่ลอยอยู่ในแม่นำ้า (River 
Surface) โดยห้ามมใิห้ชิน้ส่วนใดๆ ของหุน่ยนต์ทกุตวัสมัผสักับแม่นำา้
และกระทงทีป่ระกอบเสรจ็เแล้ว ทมีใดทีส่ามารถปล่อยเปลวเทยีนลง
บนยอดสดุของเทยีนซึง่เป็นส่วนสำาคญัทีส่ดุของเกม ได้ถกูออกแบบ
เพือ่ให้หุน่ยนต์ของทมีใดๆ กต็ามทีส่ามารถปฏบิตักิารได้สำาเรจ็ใน
สภาพสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลา สมควรได้รับ
ชัยชนะ

จาก 51 ทีมสมัครเข้ามา ได้แข่งขันรอบคัดเลือกให้เหลือ 32 
ทีม ที่ผ่านการคัดเลือกเข้ามาชิงชัยกันในรอบนี้ ค่อนข้างจะดูยากสัก
หน่อยว่าทมีใดจะป็นผูช้นะ และจาก 32 ทมี ต้องคดัเลอืกให้เหลอื 16 
ทีมสุดท้าย แต่ยิ่งทีมเหลือน้อยลงเท่าไร การฉายแววความเก่งก็ยิ่ง
เพิ่มมากขึ้น ไม่ใช่เพียงแค่เก่งอย่างเดียว ต้องพกความ “เฮง” มาด้วย 
ว่าใครจะเป็นผูน้ำาพาหุน่ยนต์โดยสารอตัโนมติัจดุเทยีนลอยกระทงได้
ก่อนกัน และเราก็ได้ผู้ชนะทีพ่กความเก่งและเฮงร่วมปล่อยกระทงลง
นำ้าได้สำาเร็จ คว้ารางวัลชนะเลิศไปครอง นั่นคือ ทีม Bangkok 2011 
จากมหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ถงึแม้จะได้แชมป์จาก ส.ส.ท. ไปแล้วกต็ามแต่กย็งัน่ิงนอนใจ
ไม่ได้ เพราะ 16 ทมีสดุท้ายทีผ่่านเข้ารอบมา จะต้องเข้าร่วมชงิชยักบั
อีก 16 ทีมสุดท้ายจากระดับอาชีวศึกษา ในการแข่งขันหุ่นยนต์ ABU 
Robot Contest Thailand 2011 จดัโดย บรษิทั อสมท จำากดั (มหาชน) 
และผู้ที่ชนะเลิศการแข่งขัน ABU Robot Contest Thailand 2011 
จะได้เป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าแข่งขัน ABU ROBOCON 2011 ที่
ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ

มาดูกันที่สนามแข่งขัน TPA PLC Competition กันบ้าง ปีนี้
จดัการแข่งขนัภายใต้ชือ่เกม “TPA Robo Hoop Takraw Competition 
2011” หรอืหุน่ยนต์ตะกร้อลอดห่วง กีฬาแบบไทยๆ ทีส่ร้างความตืน่
เต้นและสนุกสนาน เพื่อเปิดโอกาสให้นิสิตนักศึกษาที่มีความรู้ด้าน 
PLC (Program Logic Controller) ได้นำาความรู้ทางด้านทฤษฎีมา
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ประยุกต์ใช้ในการควบคุมกลไกนำาไปสู่การประดิษฐ์หุ่นยนต์ ให้
สามารถเลียนแบบลักษณะการเคล่ือนไหวของมนุษย์ สำาหรับการ
แข่งขนันีท้มีทีเ่ข้าแข่งขนัจะต้องประดษิฐ์หุน่ยนต์ด้วยโปรแกรม PLC 
ให้สามารถเตะลูกตะกร้อลงห่วงให้ได้ ความสนุกสนานของเกมนี้อยู่
ทีก่ารปล่อยลกูตะกร้อและการเตะตะกร้อให้ลงห่วงทีล่อยอยูด้่านบน 
ฝ่ายใดจะเตะลกูลอดเข้าห่วงได้มากกว่ากนั ความแม่นยำาและความ
เฮงของใครจะมากกว่ากัน ในที่สุดเราก็ได้ทีมที่สามารถโปรแกรม 
หุ่นยนต์ได้แม่นยำาคว้าแชมป์การแข่งขัน  TPA Robo Hoop Takraw 
Competition 2011” ไปครอง นั่นคือ ทีม SAZAN จาก สถาบัน
เทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

ข้ามมาดูกันต่อท่ีสนามหุ่นยนต์ยุวชนระดับมัธยมศึกษากัน
บ้าง ปีนีเ้รยีกความสนใจจากผู้ชมได้มากเลยทเีดยีว ถึงขนาดมงุดกูนั
รอบสนามการแข่งขนัเลยทเีดยีว ทีส่นามนีต้้องถกูมงุดอูย่างมากมาย
นั้น ก็เพราะทั้งการแข่งขัน Robo Rescue หรือหุ่นยนต์กู้ภัย ซึ่งใช้
หุ่นยนต์อัตโนมัติที่มีล้อ ให้นักเรียนผู้เข้าแข่งขันทำาการโปรแกรมหุ่น
ยนต์ให้สามารถปฏิบัติภารกิจที่กำาหนด ภายใต้สถานการณ์และสิ่ง
แวดล้อมสมมต ิโดยหุน่ยนต์ต้องเคล่ือนท่ีอย่างอัตโนมตัเิพือ่หลบหลกี
สิ่งกีดขวาง สร้างเส้นทางเพื่อทำาการปิดเตาปฏิกรณ์ปรมาณู

ภารกิจของการแข่งขัน คือ หุ่นยนต์ต้องพยายามเคลื่อนที่ไป
ตามเส้นทางการเคลือ่นทีส่ดีำา เพือ่ทีจ่ะทำาภารกจิต่อไป คอื การสร้าง
สะพานลาดชัน 20 องศา และเคลื่อนที่ข้ามสะพานไปให้ได้ เพื่อไป
ยงัแท่นสวติช์เพือ่ต่อสะพานระหว่างสนามวบิากและสนามศนูย์กลาง
และเคลื่อนที่ข้ามสะพานจากสนามวิบากไปยังสนามศูนย์กลางเพื่อ
กดสวิตช์ปิดเตาปฏิกรณ์ปรมาณู เป็นการเสร็จส้ินภารกิจ หากทำา
ภารกิจได้ครบในแต่ละรอบจะได้รับ 100 คะแนน (คะแนนหนึ่งครั้ง
ต่อการปฏิบัติงานหนึ่งอย่าง) 

และการแข่งขัน Robo Fashion หรือหุ่นยนต์เดินแฟชั่น ที่
ผู้เข้าแข่งขันต้องประดิษฐ์หุ่นยนต์ที่ประกอบมาจากเซอร์โวมอเตอร์ 
สร้างและควบคมุหุ่นยนต์ทีม่กีารใช้ความคดิสร้างสรรค์และรวมองค์

ความรู้ด้านศิลปะ เพื่อทำาให้หุ่นยนต์มีความสวยงาม โดดเด่น เป็น
เอกลักษณ์ เคลื่อนที่บนทางเดินที่กำาหนดให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ทัง้นีเ้พือ่ให้นกัเรยีนผูเ้ข้าแข่งขนัได้ใช้ความรู ้ความสามารถ ตลอดจน
การทำางานร่วมกันเป็นหมู่คณะในการระดมความคิดเพื่อสร้างสรรค์
หุ่นยนต์ที่เป็นสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้เข้ากับ
ส่วนประกอบทางศิลปะทั้งในการตัดเย็บเสื้อผ้า เครื่องแต่งกาย 
และเครื่องประดับ

การแข่งขันประเภทนี้ ผู้แข่งขันสามารถสร้างหุ่นยนต์ได้ไม่
จำากดัจำานวนและรปูแบบของหุน่ยนต์ หุน่ยนต์ต้องมกีารตกแต่ง และ
มีเครื่องแต่งกายที่แสดงให้เห็นถึงงานศิลปะที่ไม่จำากัดรูปแบบ และ
ต้องไม่มขีดั หรอืกระทบต่อขนบธรรมเนยีม ประเพณ ีศลีธรรมอันดงีาม 
รวมถึงการพาดพิงสถาบัน และไม่ปลุกระดมทางการเมือง หุ่นยนต์
ต้องเคลื่อนที่ไปยังจุดต่างๆ ที่กำาหนดรวม 4 จุด (จุดที่ 1 ถึง 4) บนทาง
เดนิ หรอื Catwalk ต้องมกีารเคลือ่นไหวและแสดงความสามารถพเิศษ 
เช่น เปล่งแสง หรอืแสดงท่าทางเป็นพเิศษ ณ จุดทีก่ำาหนดทัง้ 4 จดุบน
ทางเดิน หรือ Catwalk 

จากการแข่งขนัหุน่ยนต์ ส.ส.ท. ทกุประเภท นกัเรยีนและนสิติ 
นกัศึกษา ทกุคนทีเ่ข้าร่วมการแข่งขนัต่างรูส้กึว่าเป็นโอกาสทีด่ใีนการ
เรียนรู้นอกห้องเรียนที่หาได้ยากและได้เปิดโอกาสให้กับตนเองใน
หลายๆ ด้าน เช่น ความคิด ความสามารถ ประสบการณ์ ซึ่งจะ
สามารถนำาไปปรับใช้ในชีวิตของตนเองและถ่ายทอดให้กับผู้อื่นได้ 
น่าประทับใจกับความคิดเล็กๆ ที่เริ่มเจริญงอกงาม อันนำาไปสู่การ
ขยายความคิดของการแสวงหาความรู ้ที่มีอยู ่มากมายต่อไปใน
อนาคต แต่เหนอืสิง่อืน่ใดการแข่งขนัในครัง้นี ้และทกุๆ ครัง้ทีผ่่านมา 
เราได้เหน็และชืน่ชมความสามารถของนกัเรยีน นสิติ นกัศกึษา ทีร่่วม
แรง ร่วมใจ ผสานกันเป็นหนึ่งเดียว พร้อมทั้งได้รับมิตรภาพที่ดีจาก
ทมีผูเ้ข้าแข่งขนัด้วยกนั และกลบัมาพบกบัพวกเขาเหล่านีไ้ด้อกีครัง้
ใน “การแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. ประจำาปี 2555” TPA
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การแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. ชิงแชมป์ประเทศ 2554 ระดับอุดมศึกษา

“จุดประกายแห่งความสุขด้วยมิตรภาพ” (Lighting Happiness with Friendship)

รางวัลชนะเลิศ  
ทีม บางกอก 2011  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ    เงินรางวัล 50,000 บาท
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 
ทีม iRAP_MELLOW  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ เงินรางวัล 30,000 บาท
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 (2 รางวัล) 
ทีม เจไดเดอะเพาเวอร์อัพ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตย์    เงินรางวัล 10,000 บาท
ทีม ชมพูพันธ์ทิพย์ Generation สถาบันเทคโนโลยีไทย – ญี่ปุ่น    เงินรางวัล 10,000 บาท
รางวัลเทคนิคยอดเยี่ยม  
ทีม ลูกเจ้าแม่คลองประปา The Limited มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์   เงินรางวัล 10,000 บาท
รางวัล TPA Robot of The Year  
ทีม iRAP_MELLOW    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ เงินรางวัล 10,000 บาท

การแข่งขัน TPA PLC Competition 2011 

“TPA Robo Hoop Takraw Competition หรือหุ่นยนต์ตระกร้อลอดห่วง”

รางวัลชนะเลิศ
ทีม Sazan    สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น    เงินรางวัล 50,000 บาท
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  
ทีม Up 2 Me  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง      เงินรางวัล 30,000 บาท
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 (2 รางวัล) 
ทีม อู้เล่น     มหาวิทยาลัยเชียงใหม่    เงินรางวัล 10,000 บาท
ทีม EE-SKC SENIOR  มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอสีาน วทิยาเขตสกลนคร        เงินรางวัล 10,000 บาท  
รางวัลเทคนิคยอดเยี่ยม   
ดงยาง_VMAX #1  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์    เงินรางวัล 10,000 บาท

การแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. ยุวชน 2554  
ROBO Rescue หรือหุ่นยนต์กู้ภัย

รางวัลชนะเลิศ  
ทีม AC Rescue  โรงเรียนอัสสัมชัญ     เงินรางวัล 30,000 บาท
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 
ทีม สตรีวิทยา2  โรงเรียนสตรีวิทยา 2     เงินรางวัล 20,000 บาท
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2
ทีม Identy    โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย    เงินรางวัล 10,000 บาท

ROBO Fashion หรือหุ่นยนต์เดินแฟชั่น

รางวัลชนะเลิศ  
ทีม Inspiration robo   โรงเรียนวัดศรีสุทธาราม    เงินรางวัล 30,000 บาท
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 
ทีม UN2    โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี     เงินรางวัล 20,000 บาท
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2
ทีม AC Fashion  โรงเรียนอัสสัมชัญ     เงินรางวัล 10,000 บาท

ผลการแข่งขัน




