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การแข่งขัน

ประจำาปี 2555

เมื่อเทคโนโลยีทางด้านหุ่นยนต์เข้ามามีบทบาทในชวีติประจ�า
วันของคนเรามากขึ้น หุ่นยนต์จึงต้องเข้ามามีบทบาทกับ

เยาวชนไทยมากข้ึน โดยได้บรรจุความรู้ทางด้านหุ่นยนต์ไว้ในหลักสูตร
การเรียนการสอน ซึ่งนักเรียนและนิสิต นักศึกษาได้มีการเรียนรู้รูปแบบ

ต่างๆ ของหุน่ยนต์และเหน็พัฒนาการของการท�างานของหุน่ยนต์ และได้
ท�าการประดษิฐ์หุน่ยนต์ขึน้มา ทัง้ทีเ่ป็นการเรยีนในหลกัสตูร หรอืประดษิฐ์
เพือ่น�ามาประกวด แข่งขนักนั โดยมหีลายหน่วยงานได้น�าหุน่ยนต์ มาเป็น
โจทย์ในการให้เยาวชนไทยได้ประดิษฐ์ คิดค้น หุ่นยนต์ในรูปแบบต่างๆ 
ผ่านการแข่งขันหุ่นยนต์ประเภทต่างๆ 

     สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) หรือ ส.ส.ท. เล็งเห็น
ความส�าคัญในการส่งเสริมและพัฒนาในเรื่องเทคโนโลยีของ 
หุ่นยนต์ให้แก่เยาวชนไทย ทั้งในระดับอุดมศึกษาและมัธยมศึกษา 
ผ่านการแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. โดยแบ่งการแข่งขันออกเป็น 4 
ประเภทการแข่งขัน คือ การแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. ชิงแชมป์
ประเทศไทย (ระดับอุดมศึกษา) การแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. ยุวชน 
(ระดับมัธยมศึกษา) และการแข่งขัน TPA PLC Competition (ระดับ
อุดมศึกษา)  

 และการแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. ประจ�าปี 2555 ความสนุก 
ตื่นเต้น ก�าลังจะกลับมาอีกครั้ง ในวันที่ 19-20 พฤษภาคม 2555 ณ 
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เอ็ม ซี ซี ฮอลล์ ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ บางกะปิ ตลอดระยะ
เวลาที่จัดการแข่งขัน โดยในปี 2555 นี้เป็นปีที่ 19 ของการแข่งขัน
หุ่นยนต์ ส.ส.ท. ระดับอุดมศึกษา ปีที่ 12 ในระดับยุวชน และปีที่ 7  
ในประเภทการแข่งขัน TPA PLC Competition ส.ส.ท. ได้สร้าง
สีสันและเกมการแข่งขันหุ่นยนต์ที่ท้าทายความสามารถของเหล่า
นิสิตนักศึกษา นักเรียน มาอย่างต่อเนื่อง ด้วยวัตถุประสงค์ที่
ต้องการให้เยาวชนรู ้จักการท�างานเป็นทีมและน�าความรู ้ท่ีได้
ร�่าเรียนมามาใช้ให้เกิดประโยชน์และการที่เยาวชนได้ร่วมกันคิด 
ร่วมกนัประดิษฐ์ ร่วมกนัแก้ปัญหาเฉพาะหน้า ทีม่ากไปกว่านัน้ คอื 
การแสดงออกซึ่งความมีน�้าใจเป็นนักกีฬาด้วยการจับมือแสดง
ความยินดีกับผู ้ชนะนั้น สร้างความน่าชื่นชมและถือว่าบรรลุ
วัตถุประสงค์

ส�าหรับเกมการแข่งขันหุ ่นยนต์ ส.ส.ท. ชิงแชมป์
ประเทศไทยในปีนี ้เกมการแข่งขนั คอื “พชิติขุนเขา ชงิชัยซาลาเปา
แห่งสันติภาพ” แนวคิดการแข่งขันนี้น�ามาจากเทศกาลซาลาเปา 
ของฮ่องกง ซึ่งเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน ABU Robocon 2012 
ในปีนี้ 

เทศกาลซาลาเปา (Bun Festival) จัดขึ้นเป็นประจ�าทุกปี 
เพื่อแสดงความคารวะและขอบคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์ งานเทศกาลนี้ได้
ท�าสืบทอดกันมาหลายชั่วอายุคน ภายในงานเทศกาลนี้ชาวบ้าน
จะได้แสดงฝีมือในงานหัตถกรรม การท�าตุ๊กตากระดาษ การสร้าง
นัง่ร้านภเูขาซาลาเปา รวมไปถงึการท�าซาลาเปาด้วย นอกจากนีย้งั
มกีารแสดงศลิปะพืน้เมอืง อาท ิการแสดงดนตร ีขบวนพาเหรด การ
เชิดสิงโต การตีกลอง เป็นต้น จุดหลักของการเฉลิมฉลองเทศกาล
นี ้อยูท่ีช่่วงเวลาเทีย่งคนื ทีบ่รรดาเหล่านกักฬีาต่างเตรยีมพร้อมเพือ่
แข่งขันกันทั้งความเฉลียวฉลาดไหวพริบและพละก�าลังเพื่อปีน
ภูเขาซาลาเปาหยิบซาลาเปาลูกบนยอดสุด ซึ่งถือว่าเป็นลูกที่โชค
ดีที่สุด ตามที่กล่าวกันว่า “Peng On Dai Gat” ความสงบสุขและ
เจริญรุ่งเรือง ซึ่งเป็นที่ประทับใจของนักท่องเที่ยวเข้าร่วมงานนี้
จ�านวนมาก 

และการแข่งขนั พชิติขนุเขา ชงิชยัซาลาเปาแห่งสนัติภาพ 
มีเป้าหมายคอืการพิชติภเูขาซาลาเปาเพ่ือเก็บซาลาเปาลกูบนยอด
สุด การแข่งขันแบ่งเป็น 2 ฝ่ายสีแดงและสีน�้าเงิน ใช้เวลาการ
แข่งขัน 3 นาที มาร่วมลุ้นกันว่าหุ่นยนต์จะปีนภูเขาเก็บซาลาเปา
ได้หรือไม่    
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และการแข่งขนัประเภทนีแ้ชมป์จาก ส.ส.ท. และรองแชมป์
อีก 15 ทีม จะได้เป็นตัวแทนจากภาคอุดมศึกษาเข้าแข่งขัน ABU 
Robot Contest Thailand 2012 และผู้ที่ชนะเลิศการแข่งขัน ABU 
Robot Contest Thailand 2012 จะได้เป็นตัวแทนประเทศไทยไป
แข่งขัน ABU Robot Contest 2012 ณ เกาะฮ่องกง

 

การแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. ยุวชน 

การแข่งขันในปีนี้เป็นการแข่งขันที่ท้าทายความสามารถ
ของเยาวชนระดับมัธยมศึกษา โดยแบ่งการแข่งขันออกเป็น 2 
ประเภทคือ

1. การแข่งขันหุ่นยนต์กู้ภัย (Robo Rescue) เป็นการ
แข่งขันโดยใช้ Robo creator เป็นการสร้างหุ่นยนต์ที่เคลื่อนที่ด้วย
ล้อ ปฏบิตัภิารกจิช่วยเหลอืผูป้ระสบภัยน�า้ท่วม ความสนกุของการ
แข่งขันนี้อยู ่ที่การท้าทายความสามารถของเด็กที่จะท�าการ
โปรแกรมหุ่นยนต์ให้สามารถวิ่งตามเส้นทางที่มีสิ่งกีดขวางเพื่อไป
ช่วยเหลือผู้ประสบภัย 

2.  การแข่งขนัหุน่ยนต์ Cool Robot Show เป็นการแข่งขนั
ประดิษฐ์หุ่นยนต์ หรือกลไกบังคับด้วยมือ (Remote Control) TPA

news

ควบคุมด้วย Servo Motor ผู้เข้าแข่งขันจะต้องสร้างสรรค์ในการ
ประดษิฐ์หุน่ยนต์และการน�าเสนอเป็นเนือ้เรือ่ง ความน่าสนใจของ
การแข่งขันประเภทน้ีอยู่ท่ีความสามารถในการสร้างสรรค์ประดิษฐ์
หุ่นยนต์ให้เข้ากับเนื้อเรื่อง โดยในปีนี้ก�าหนดให้อยู่ภายใต้แนวคิด 

หุ่นยนต์ซ่าท้ากึ๋น แปลงกายโดยไร้ขีดจ�ากัด โดยต้องไม่มีเนื้อหา
ขัด หรือกระทบต่อขนบธรรมเนียม ประเพณีศีลธรรม สถาบัน และ
ไม่ปลุกระดมทางการเมือง

นอกจากนี้ยังมีการแข่งขันประดิษฐ์หุ ่นยนต์โดยใช้
โปรแกรม PLC ในการควบคุม (PLC Competition) การแข่งขัน
ประเภทน้ีเปิดโอกาสให้นิสิตนักศึกษาที่มีความรู้ด้าน PLC มา
ประยุกต์ใช้ควบคุมกลไก เพื่อน�าไปสู่การประดิษฐ์หุ ่นยนต์ให้
สามารถเลียนแบบการเคล่ือนไหวของมนุษย์ โดยปีน้ีได้ยกการ
แข่งขันกีฬาแชร์บอลท่ีรูจ้กักันด ีมาผนวกกับเทคโนโลยี PLC ทีผ่สม
ผสานได้อย่าสมบูรณ์แบบกับเกม “Robo’s Chair Ball”

และสีสันท่ีขาดไม่ได้คือการแข่งขันประกวดกองเชียร์จาก
ตัวแทนนักเรียน นักศึกษาที่เข้าร่วมแข่งขันทั่วประเทศ 

จากการแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. ทุกประเภท นักเรียนและ
นิสิต นักศกึษา ทุกคนท่ีเข้าร่วมการแข่งขันต่างรูสึ้กว่าเป็นโอกาสที่
ดีในการเรียนรู้นอกห้องเรียนท่ีหาได้ยากและได้เปิดโอกาสให้กับ
ตนเองในหลายๆ ด้าน เช่น ความคิด ความสามารถ ประสบการณ์ 
ซึง่จะสามารถน�าไปปรบัใช้ในชวีติของตนเองและถ่ายทอดให้กับผู้
อืน่ได้ น่าประทบัใจกบัความคดิเล็กๆ ทีเ่ริม่เจรญิงอกงาม อนัน�าไป
สู่การขยายความคิดของการแสวงหาความรู้ที่มีอยู่มากมายต่อไป

ในอนาคต แต่เหนือสิ่งอื่นใดการแข่งขันในทุกๆ ครั้งที่ผ่านมา  
เราได้เห็นและชื่นชมความสามารถของนักเรียน นิสิต นักศึกษา ที่
ร่วมแรง ร่วมใจ ผสานกันเป็นหนึ่งเดียว พร้อมทั้งได้รับมิตรภาพที่ดี
จากทีมผู้เข้าแข่งขันด้วยกัน การแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. ประจ�าปี 
2555 จะสร้างความตื่นเต้นเร้าใจและความสนุกสนานของ
เยาวชนนักคิด นักประดิษฐ์ ต่างซุ่มซ้อมและเตรียมการให้กับ 
ผลงานชิ้นโบว์แดงเพ่ือช่วงชิงความเป็นหน่ึงเดียวของประเทศ 
มาร่วมลุน้และร่วมเชยีร์พวกเขากนัได้ ในวนัที ่19-20 พฤษภาคม 
2555 ณ เอ็ม ซี ซี ฮอล์ เดอะมอลล์ บางกะปิ


