ร่วมแสดงความยินดีกับ

เยาวชนไทย
ในการแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท.
ปิด

ฉากไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วกับการแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. ประจ�ำ
ปี 2555 ซึ่งจัดโดยสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) หรือ
ส.ส.ท. เล็งเห็นความส�ำคัญในการส่งเสริมและพัฒนาในเรือ่ งเทคโนโลยีของ
หุน่ ยนต์ให้แก่เยาวชนไทย ทัง้ ในระดับอุดมศึกษาและมัธยมศึกษา ผ่านการ
แข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. โดยแบ่งการแข่งขันออกเป็น 4 ประเภทการ
แข่งขัน คือ การแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. ชิงแชมป์ประเทศไทย (ระดับ
อุดมศึกษา) การแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. ยุวชน (ระดับมัธยมศึกษา) และ
การแข่งขัน TPA PLC Competition (ระดับอุดมศึกษา)
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ประจ�ำปี

และการแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. ประจ�ำปี 2555 จัดขึ้นเมื่อวันที่
19-20 พฤษภาคม 2555 ณ เอ็ม ซี ซี ฮอลล์ ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์
บางกะปิ พร้อมกับความส�ำเร็จของทั้งผู้จัดและนิสิต นักศึกษา นักเรียน
ทุกโรงเรียน ทุกสถาบันที่เข้าร่วมการแข่งขัน
ตลอดระยะเวลา 19 ปีของการแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. ระดับ
อุดมศึกษา 12 ปี ในระดับยุวชน และ 7 ปี ในประเภทการแข่งขัน TPA PLC
Competition ส.ส.ท. ได้สร้างสีสันและเกมการแข่งขันหุ่นยนต์ที่ท้าทาย
ความสามารถของเหล่านิสิตนักศึกษา นักเรียน มาอย่างต่อเนื่อง ด้วย
วัตถุประสงค์ที่ต้องการให้เยาวชนรู้จักการท�ำงานเป็นทีมและน�ำความรู้ที่
ได้ร�่ำเรียนมาใช้ให้เกิดประโยชน์และการที่เยาวชนได้ร่วมกันคิด ร่วมกัน
ประดิษฐ์ ร่วมกันแก้ปญ
ั หาเฉพาะหน้า ทีม่ ากไปกว่านัน้ คือ การแสดงออก
ซึ่งความมีน�้ำใจเป็นนักกีฬาด้วยการจับมือแสดงความยินดีกับผู้ชนะนั้น
สร้างความน่าชื่นชมและถือว่าบรรลุวัตถุประสงค์
ต้องขอแสดงความยินดีกับทุกทีม ทุกสถาบันการศึกษา ที่ได้
รับรางวัลการแข่งขันหุน่ ยนต์ ส.ส.ท. ประจ�ำปี 2555 รวมทัง้ ขอขอบคุณ
และชื่นชมสถาบันการศึกษาที่ส่งผลงานเข้าร่วมการแข่งขันถึงแม้จะ
พลาดรางวัลในปีนกี้ ต็ าม แต่สงิ่ ทีไ่ ด้กลับไปจากเวทีการแข่งขันแห่งนีค้ อื
ประสบการณ์ทดี่ ี
การแข่งขันหุน่ ยนต์ ส.ส.ท. ระดับอุดมศึกษา ประจ�ำปี 2555 มีนสิ ติ
นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ 40 สถาบัน 45 ทีม ให้ความสนใจ
สมัครเข้าร่วมการแข่งขัน ซึ่งทาง ส.ส.ท. ได้จัดการแข่งขันเพื่อเฟ้นหาแชมป์
หนึ่งเดียวของไทยในระดับอุดมศึกษา ภายใต้เกมการแข่งขัน “พิชติ ขุนเขา
ชิงชัยซาลาเปาแห่งสันติภาพ (Peng On Dai Gat)” โดยในปี 2555 (ค.ศ.
2012) นี้ ฮ่องกงได้รบั เกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันและได้นำ� เทศกาล
ซาลาเปาที่จัดขึ้นเป็นประจ�ำทุกปี เพื่อแสดงความคารวะและขอบคุณสิ่ง
ศักดิ์สิทธิ์ โดยจุดหลักของเทศกาลนี้อยู่ที่การแข่งขันปีนภูเขาซาลาเปาเพื่อ
หยิบซาลาเปาบนยอดสูงสุด ซึ่งถือว่าเป็นลูกที่โชคดีที่สุด หรือที่เขาเรียกกัน
ว่า Peng On Dai Gat มาใช้เป็นเกมการแข่งขันในปีนี้ ซึ่งบางส่วนได้ถูก
ประยุกต์ให้เหมาะสมกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่ใช้หุ่นยนต์และกลไกบังคับ
โดยการแข่งขันจะแบ่งเป็น 2 ฝ่าย คือ สีแดงและสีน�้ำเงิน การ
แข่งขันจะใช้เวลาทั้งหมด 3 นาที ทีมเข้าแข่งขันแต่ละทีมสร้างหุ่นยนต์
ทั้งหมดไม่เกิน 3 ตัว ประกอบด้วย หุ่นยนต์บังคับด้วยมือ (Manual Robot)
June 2012 No. 186
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1 ตัว หุ่นยนต์อัตโนมัติ (Automatic Robot) 1 ตัว และหุ่นยนต์เก็บชิ้นงาน
(Collector Robot) 1 ตัว โดยหุน่ ยนต์ทงั้ 3 ตัว ต้องท�ำภารกิจต่างๆ ทีก่ ำ� หนด
ไว้คือ ผู้บังคับหุ่นยนต์ต้องบังคับหุ่นยนต์บังคับด้วยมือให้เคลื่อนไปยังที่ตั้ง
เหรียญ เพือ่ หยิบเหรียญและน�ำไปยังอุโมงค์ โดยต้องหยอดเหรียญใส่ลงใน
กล่องรับเหรียญของอุโมงค์
จากนั้น หยิบตะกร้าไปวาง ณ จุดใดจุดหนึ่งในบริเวณเขตหุ่นยนต์
บังคับด้วยมือ หุ่นยนต์บังคับด้วยมือเคลื่อนที่ลอดอุโมงค์และหยิบหุ่นยนต์
เก็บชิ้นงาน โดยท�ำการบรรทุกหุ่นยนต์เก็บชิ้นงาน ข้ามสะพานไป แล้ววาง
หุ่นยนต์เก็บชิ้นงานลง จากนั้นปีนบันไดขึ้นบนเกาะและหุ่นยนต์เก็บชิ้นงาน
หยิบซาลาเปาจากชั้นกลางและชั้นล่างสุดอย่างน้อย 1 ชิ้น
แล้วน�ำไปใส่ลงไปในตะกร้า เรียบร้อยแล้ว หุ่นยนต์เก็บชิ้นงานจึง
จะสามารถ หยิบซาลาเปาที่อยู่ชั้นบนสุดของหอคอยซาลาเปาได้ โดยที่
หุน่ ยนต์บงั คับด้วยมือจะต้องยกหุน่ ยนต์เก็บชิน้ งานขึน้ ไปเพือ่ เก็บชิน้ งาน เมือ่
หุ่นยนต์เก็บชิ้นงานหยิบซาลาเปาจากชั้นบนสุดและน�ำไปใส่ในตะกร้าได้
ส�ำเร็จ การแข่งขันจะสิ้นสุดลงทันที เรียกว่า “Peng On Dai Gat”
จาก 45 ทีมสมัครเข้ามา ได้แข่งขันรอบคัดเลือกให้เหลือ 32 ทีม
ที่ผ่านการคัดเลือกเข้ามาชิงชัยกันในรอบนี้ ค่อนข้างจะดูยากสักหน่อยว่า
ทีมใดจะป็นผู้ชนะ และจาก 32 ทีม ต้องคัดเลือกให้เหลือ 16 ทีมสุดท้าย
แต่ยิ่งทีมเหลือน้อยลงเท่าไร การฉายแววความเก่งก็ยิ่งเพิ่มมากขึ้น ไม่ใช่
เพียงแค่เก่งอย่างเดียว ต้องพกความ “เฮง” มาด้วย ว่าใครจะเป็นผู้น�ำพา
หุน่ ยนต์เก็บชิน้ งานหยิบซาลาเปาบนยอดสุดได้กอ่ นกัน และเราก็ได้ผชู้ นะ
ที่พกความเก่งและเฮงที่ปีนภูเขาซาลาเปาไปหยิบซาลาเปาบนยอดสุดได้
ส�ำเร็จ คว้ารางวัลชนะเลิศไปครอง นั่นคือ ทีมลูกเจ้าแม่คลองประปา The
Remaker จากมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ถึงแม้จะได้แชมป์จาก ส.ส.ท. ไปแล้วก็ตามแต่ก็ยังนิ่งนอนใจไม่
ได้ เพราะ 16 ทีมสุดท้ายที่ผ่านเข้ารอบมา จะต้องเข้าร่วมชิงชัยกับอีก 16
ทีมสุดท้ายจากระดับอาชีวศึกษา ในการแข่งขันหุ่นยนต์ ABU Robot
Contest Thailand 2012 จัดโดย บริษัท อสมท จ�ำกัด (มหาชน) และผู้ที่
ชนะเลิศการแข่งขัน ABU Robot Contest Thailand 2012 จะได้เป็น
ตัวแทนประเทศไทยเข้าแข่งขัน ABU ROBOCON 2012 ที่เกาะฮ่องกง
มาดูกนั ทีส่ นามแข่งขัน TPA PLC Competition กันบ้าง ปีนจี้ ดั การ
แข่งขันภายใต้ชื่อเกม “TPA Robo’s Chair Ball Competition 2012” หรือ
หุ่นยนต์แชร์บอล ที่น�ำรูปแบบการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ ที่สร้าง
ความตืน่ เต้นและสนุกสนาน เพือ่ เปิดโอกาสให้นสิ ติ นักศึกษาทีม่ คี วามรูด้ า้ น
PLC (Program Logic Controller) ได้น�ำความรู้ทางด้านทฤษฎีมาประยุกต์
ใช้ในการควบคุมกลไกน�ำไปสู่การประดิษฐ์หุ่นยนต์ ให้สามารถเลียนแบบ
ลักษณะการเคลื่อนไหวของมนุษย์ ส�ำหรับการแข่งขันนี้ทีมที่เข้าแข่งขันจะ
ต้องประดิษฐ์หนุ่ ยนต์ดว้ ยโปรแกรม PLC ให้สามารถโยนลูกบอลลงตระกร้า
ให้ได้ ความสนุกสนานของเกมนี้อยู่ที่การโยนลูกบอลและการรับลูกให้ลง
ตระกร้า ฝ่ายใดโยนลูกให้ลงตระกร้าได้มากกว่ากัน ความแม่นย�ำและความ
เฮงของใครจะมากกว่ากัน ในทีส่ ดุ เราก็ได้ทมี ทีส่ ามารถโปรแกรมหุน่ ยนต์ได้
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แม่นย�ำคว้าแชมป์การแข่งขัน TPA Robo’s Chair Ball Competition 2012”
ไปครอง นั่นคือ ทีม Barramundi จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ข้ามมาดูกันต่อที่สนามหุ่นยนต์ยุวชนระดับมัธยมศึกษากันบ้าง ปี
นีเ้ รียกความสนใจจากผูช้ มได้มากเลยทีเดียว ถึงขนาดมุงดูกนั รอบสนามการ
แข่งขันเลยทีเดียว ที่สนามนี้ต้องถูกมุงดูอย่างมากมายนั้น ก็เพราะทั้งการ
แข่งขัน Robo Rescue หรือหุ่นยนต์กู้ภัย ซึ่งใช้หุ่นยนต์อัตโนมัติที่มีล้อ ให้
นักเรียนผู้เข้าแข่งขันท�ำการโปรแกรมหุ่นยนต์ให้สามารถปฏิบัติภารกิจที่
ก�ำหนด ภายใต้สถานการณ์และสิง่ แวดล้อมสมมติ โดยหุน่ ยนต์ตอ้ งเคลือ่ นที่
อย่างอัตโนมัตเิ พือ่ สร้างเส้นทางการผันน�ำ้ และระบายน�ำ้ เพือ่ ป้องกันน�ำ้ ท่วม
ภารกิจหลักของการแข่งขัน คือ หุ่นยนต์ต้องสร้างเส้นทางของท่อ
เพื่อผัน หรือระบายน�้ำจากประตูผันน�้ำเข้า-ออก ไปยังประตูระบายน�้ำ
พยายามเคลื่อนที่ไปตามเส้นทางการเคลื่อนที่ โดยใช้กล่องรูปท่อมาวางต่อ
กัน เพือ่ สร้างเส้นทางน�ำ้ สมมติ หรือเพือ่ สร้างเป็นระบบกักเก็บน�ำ้ หรือแก้มลิง
จ�ำลอง ภารกิจเสร็จสิ้นเมื่อการวางเส้นทางระบายน�้ำที่สมบูรณ์ ครบวงจร
และการแข่งขัน Cool Robot Show หรือหุ่นยนต์ซ่า ท้ากึ๋น ที่
ผูเ้ ข้าแข่งขันต้องประดิษฐ์หนุ่ ยนต์ทปี่ ระกอบมาจากเซอร์โวมอเตอร์ สร้าง
และควบคุมหุน่ ยนต์ทมี่ กี ารใช้ความคิดสร้างสรรค์และรวมองค์ความรูด้ า้ น
ศิลปะ เพื่อท�ำให้เกิดการแสดงบนเวทีที่ท�ำให้ผู้ชมมีความสนุกสนาน โดย
ต้องมีการแปลงร่างจากหุน่ ยนต์เป็นสิง่ ประดิษฐ์ใดๆ หรือจากสิง่ ประดิษฐ์
ใดๆ เป็นหุ่นยนต์ ไม่มีข้อจ�ำกัดด้านแนวคิด ลักษณะของหุ่นยนต์ โดย
หุน่ ยนต์ตอ้ งมีความโดดเด่น เป็นเอกลักษณ์ เคลือ่ นทีไ่ ด้อย่างมีประสิทธิภาพ
ทั้งนี้ เพื่อให้นักเรียนผู้เข้าแข่งขันได้ใช้ความรู้ ความสามารถ ตลอดจนการ
ท�ำงานร่วมกันเป็นหมู่คณะในการระดมความคิดเพื่อสร้างสรรค์หุ่นยนต์ที่
เป็นสิง่ ประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้เข้ากับส่วนประกอบทาง
ศิลปะทั้งในการตัดเย็บเสื้อผ้า เครื่องแต่งกายและเครื่องประดับ
การแข่งขันประเภทนี้ ผู้แข่งขันสามารถสร้างหุ่นยนต์ได้ไม่จ�ำกัด
จ�ำนวนและรูปแบบของหุ่นยนต์ หุ่นยนต์ต้องมีแปลงร่างและต้องไม่ขัดหรือ
กระทบต่อขนบธรรมเนียม ประเพณี ศีลธรรมอันดีงาม รวมถึงการพาดพิง
สถาบัน และไม่ปลุกระดมทางการเมือง จึงจะถือว่าเสร็จสิ้น
จากการแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. ทุกประเภท นักเรียนและนิสิต
นักศึกษา ทุกคนทีเ่ ข้าร่วมการแข่งขันต่างรูส้ กึ ว่าเป็นโอกาสทีด่ ใี นการเรียน
รู้นอกห้องเรียนที่หาได้ยากและได้เปิดโอกาสให้กับตนเองในหลายๆ ด้าน
เช่น ความคิด ความสามารถ ประสบการณ์ ซึ่งจะสามารถน�ำไปปรับใช้ใน
ชีวติ ของตนเองและถ่ายทอดให้กบั ผูอ้ นื่ ได้ น่าประทับใจกับความคิดเล็กๆ
ที่เริ่มเจริญงอกงาม อันน�ำไปสู่การขยายความคิดของการแสวงหาความรู้

TPA news
Cover Story
ทีม่ อี ยูม่ ากมายต่อไปในอนาคต แต่เหนือสิง่ อืน่ ใดการแข่งขันในครัง้ นี้ และ
ทุกๆ ครั้งที่ผ่านมา เราได้เห็นและชื่นชมความสามารถของนักเรียน นิสิต
นักศึกษา ทีร่ ว่ มแรง ร่วมใจ ผสานกันเป็นหนึง่ เดียว พร้อมทัง้ ได้รบั มิตรภาพ
ทีด่ จี ากทีมผูเ้ ข้าแข่งขันด้วยกันและกลับมาพบกับพวกเขาเหล่านีไ้ ด้อกี ครัง้
ใน “การแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. ประจ�ำปี 2556”
ผลการแข่งขันหุน่ ยนต์ ส.ส.ท. ชิงแชมป์ประเทศไทย 2555 (ระดับอุดมศึกษา)
“พิชิตขุนเขา ชิงชัยซาลาเปาแห่งสันติภาพ” (Peng On Dai Gat)
รางวัลชนะเลิศ
เงินรางวัล 50,000 บาท
ทีม ลูกเจ้าแม่คลองประปา The Remaker มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
เงินรางวัล 30,000 บาท
ทีม IRAP มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ผลการแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. ยุวชน ประจ�ำปี 2555
การแข่งขัน ROBO Rescue หรือหุ่นยนต์กู้ภัย
รางวัลชนะเลิศ
เงินรางวัล 30,000 บาท
ทีม จักรดาว โรงเรียนเตรียมทหาร			
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
เงินรางวัล 20,000 บาท
ทีม SM Robot โรงเรียนบางปลาม้า “สูงสุมารผดุงวิทย์”
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2
เงินรางวัล 10,000 บาท
ทีม KKW-Robo-Rescue โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 		
การแข่งขัน Cool Robot Show หรือหุ่นยนต์ ซ่าท้ากึ๋น
รางวัลชนะเลิศ
เงินรางวัล 30,000 บาท
ทีม Cassia Robot 2 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์		

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 (2 รางวัล)
เงินรางวัล 10,000 บาท
ทีม BioNicBot Fus Ro Dah มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ทีม Mini Mecha Rampage มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
					
พระนครเหนือ
รางวัลเทคนิคยอดเยี่ยม
เงินรางวัล 10,000 บาท
ทีม ลูกพ่อขุนเม็งราย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 		

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
ทีม U-Thong Robot 2 โรงเรียนอู่ทอง 		

เงินรางวัล 20,000 บาท

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2
ทีม WTP 2 โรงเรียนวังทองพิทยาคม 		

เงินรางวัล 10,000 บาท

รางวัล TPA Robot of The Year
เงินรางวัล 10,000 บาท
ทีม ลูกเจ้าแม่คลองประปา The Excellence
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

รางวัลชนะเลิศ 		
เงินรางวัล 15,000 บาท
ทีม Devil Team มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ผลการแข่งขัน TPA PLC Competition 2012
“TPA Robo’s Chair ball หรือหุ่นยนต์แชร์บอล”
รางวัลชนะเลิศ		
เงินรางวัล 50,000 บาท
ทีม Barramundi จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 		

ผลการแข่งขันกองเชียร์

รางวัลรองชนะเลิศ 		
เงินรางวัล 10,000 บาท
ทีม Dragonball มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 		

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
เงินรางวัล 30,000 บาท
ทีม Bionic 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 (2 รางวัล)
เงินรางวัล 10,000 บาท
ทีม TNI Monozukuri สถาบันเทคโนโลยีไทย – ญี่ปุ่น		
ทีม ME_STEP มหาวิทยาลัยศิลปากร 			
รางวัลเทคนิคยอดเยี่ยม
ทีม GG มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เงินรางวัล 10,000 บาท

ขอขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีทุกท่านที่ร่วมส่งเสริมและเป็นก�ำลังใจให้น้องๆ นักเรียน นิสิต นักศึกษา ร่วมกันสานฝัน ฉายแวว นักประดิษฐ์รุ่นเยาว์กับการแข่งขันในครั้งนี้
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