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ปิด
ฉากไปเป็นทีเ่รยีบร้อยแล้วกบัการแข่งขนัหุน่ยนต์ ส.ส.ท. 
ประจ�าปี 2556 ซึง่จดัโดยสมาคมส่งเสรมิเทคโนโลย ี(ไทย-

ญีปุ่น่) หรอื ส.ส.ท. เลง็เหน็ความส�าคญัในการส่งเสรมิและ
พัฒนาในเรือ่งเทคโนโลยขีองหุน่ยนต์ให้แก่เยาวชน
ไทย ทั้งในระดับอุดมศึกษาและมัธยมศึกษา 
ผ่านการแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. 

จำกควำมมุ่งมั่นตั้งใจของน้องๆ 
เยำวชนไทยทกุทมี ทีไ่ด้ซุม่ฝึกซ้อม เรยีน
รู้และพัฒนำทักษะต่ำงๆ ในกำรคิดค้น
ประดิษฐ์หุ่นยนต์ จนสำมำรถเข้ำสู่เกม
กำรแข่งขันบนเวทีหุ่นยนต์ ส.ส.ท. สิ่งนี้
นบัเป็นควำมส�ำเรจ็ทีน่่ำภำคภมูใิจทีเ่รำ
ต่ำงได้เหน็อนำคตของประเทศมำรวมตวั
อยู่บนเวทีแห่งกำรสร้ำงสรรค์เทคโนโลยี 
สมำคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) หรือ 
ส.ส.ท. ในฐำนะผูร้ิเริ่มน�ำกำรแข่งขันหุ่นยนต์เข้ำสู่
ประเทศไทยและผูจ้ดักำรแข่งขนั ขอแสดงควำมยนิดแีละ
ชืน่ชมในควำมส�ำเรจ็จำกควำมเพยีรพยำยำมของเยำวชนทุกทมีใน
กำรแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. ประจ�ำปี 2556 ระหว่ำงวันที่ 18-19 
พฤษภำคม 2556 ทีผ่่ำนมำ ณ MCC Hall ห้ำงสรรพสนิค้ำเดอะมอลล์ 
บำงกะปิ

การแข่งขันหุ ่นยนต์ เป็นกิจกรรมหลักท่ีสมาคมส่งเสริม
เทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) หรือ ส.ส.ท. จัดขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเริ่มจัด

ครั้งแรกในประเทศไทยเมื่อปี พ.ศ. 2536 ภายใต้ชื่อ “การแข่งขันหุ่น-
ยนต์ ส.ส.ท. ชงิแชมป์ประเทศไทย” เพือ่ส่งเสรมิให้เยาวชนตระหนกั

ถึงความส�าคัญของการเรยีนรูด้้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ด้วยเจตนารมณ์อันมุ่งมั่นที่ต้องการผลักดันและส่ง

เสริมให้เยาวชนไทยมีความตื่นตัว หันมาสนใจ
เรยีนรูด้้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีพฒันา

สู ่การเป ็นเยาวชนที่มีคุณภาพ เรียนรู ้
กระบวนการท�างานที่ต้องเป็นผู้ที่คิดเป็น 
ท�าเป็นและแก้ปัญหาเป็น อนัเป็นพืน้ฐาน
ของกระบวนการคิดทางวิทยาศาสตร์ 

นอกจากนีค้วามรูแ้ละทกัษะทีไ่ด้
จากการแข่งขัน ยังสามารถน�ามาคิดต่อย

อดเพื่อสร้างสรรค์ประโยชน์ต่อสังคมและ
วงการวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยต่ีอไปได้ใน

อนาคต การแข่งขนัหุน่ยนต์จงึช่วยเปิดโลกกว้าง
ให้กับเด็กไทยได้แสดงศักยภาพของตนเองอย่างเตม็

ที่ และก้าวต่อไปสู่การแข่งขันในเวทีนานาชาติ
ในปัจจบุนั ส.ส.ท. แบ่งการแข่งขนัหุน่ยนต์ออกเป็น 4 ประเภท 

เพื่อให้เยาวชนสามารถเข้าร่วมการแข่งขันได้หลากหลายประเภท 
ย่ิงขึ้น โดยการจัดงานในปีนี้ได้รับความสนใจและดึงดูดผู้ชมจากทุก
เพศทุกวัยเข้าร่วมงานอย่างมากมาย และ ส.ส.ท. ได้รับเกียรติจาก  
นายอาทติย์ วฒุคิะโร รองปลดักระทรวงอตุสาหกรรม เป็นประธาน
เปิดงาน ภายในงานผู้ชมได้ร่วมลุ้นร่วมเชยีร์การแข่งขนัทัง้ 4 ประเภท 

หนุนเยาวชนไทย คว้าชัยในเวทีโลก

ร่วมชื่นชมความส�าเร็จของเยาวชนไทย

หุ่นยนต์

ส.ส.ท.
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แห่งชีวิต” จวบจนปัจจุบันโลกได้เริ่มถูกท�าลายโดยมีสาเหตุมาจาก
ผู้คนและผลกระทบต่างๆ โลกเกิดการเปลี่ยนแปลงจนกลายเป็น
ปัญหารุกลามไปทั่วทุกพื้นที่ จึงน�าไปสู่แนวคิดที่ว่า “แต่ละประเทศ
เปรยีบเสมอืนชิน้ส่วนเลก็ๆ ทีป่ระกอบรวมกนัเป็นโลก ดงันัน้ความรบั
ผิดชอบในการปกป้องโลกคือภาระหน้าที่ของทุกคน การสร้างความ
ตระหนกัและการร่วมกนัรกัษ์โลกจงึเป็นสิง่ส�าคญัในการด�ารงชีวติร่วม
กนับนโลกใบนี”้ และนีค่อืทีม่าของเกมการแข่งขนัจากประเทศเจ้าภาพ
ที่น�ามาประยุกต์เป็นเกมในการแข่งขันหุ่นยนต์นานาชาติครั้งที่ 12 
หรือ “ABU Robocon 2013” ที่ประเทศเวียดนามเป็นเจ้าภาพในปีนี้
นั่นเอง

การแข่งขนั “THE GREEN PLANET” หรอื “หุน่ยนต์รกัษ์โลก” 
มีภารกิจส�าคัญ คือ การท้าทายความสามารถของหุ่นยนต์ที่นอกจาก
การท�าภารกิจบนพื้นโลกแล้วยังต้องพิชิตภารกิจสุดท้ายด้วยการส่ง 
(โยน) “ต้นกล้า” ไปไว้ยงัดวงจนัทร์เพือ่แผ่ขยาย หรอืส่งต่อความเขยีว
ขจจีากพืน้โลก โดยการแข่งขนัแบ่งออกเป็น 2 ฝ่าย สแีดงและสนี�า้เงนิ 
ใช้เวลาการแข่งขัน 3 นาที ผู้ชมได้ร่วมลุ้นในเสี้ยววินาทีส�าคัญว่า 
หุ่นยนต์ของทีมใดสามารถบรรลุภารกิจ “THE GREEN PLANET” ได้
ส�าเร็จ

ทั้งนี้ แชมป์จาก ส.ส.ท. และรองแชมป์รวมทั้งสิ้น 16 ทีม จะ
ได้เป็นตัวแทนจากภาคอุดมศึกษาเข้าแข่งขัน ABU Robot Contest 
Thailand 2013 เพื่อชิงชัยกับผู้เข้าแข่งขัน 16 ทีม จากระดับ
อาชวีศกึษา เพือ่คดัเลอืกตวัแทนประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขนั ABU 
Robocon 2013 ณ เมืองดานัง ประเทศเวียดนามต่อไป

 
สนามที่ 2: การแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. ยุวชน 

2556

นักเรียนระดับมัธยมศึกษา ทั้ง 35 ทีม จากทีมที่สมัครเข้าร่วม
แข่งขันทั้งหมด 187 ทีม ทั่วประเทศ ผ่านเข้ารอบสุดท้ายเพื่อมาชิงชัย
เป็นแชมป์หนึ่งเดียวของประเทศ โดยแบ่งการแข่งขันเป็น 2 เกมการ
แข่งขัน คือ

การแข่งขัน ROBO Rescue หรือหุ่นยนต์กู้ภัย กับภารกิจ  
“กู้บ้าน-สร้างเมือง”

เป็นการแข่งขนัหุน่ยนต์อัตโนมติัทีท่�างานภายใต้สถานการณ์
และสิ่งแวดล้อมสมมติ โดยโจทย์ของการแข่งขันปีนี้คือ หุ่นยนต์ต้อง

ได้แก่
1. การแข่งขนัหุน่ยนต์ ส.ส.ท. ชงิแชมป์ประเทศไทย 2556 

(ระดับอุดมศึกษา) ครั้งที่ 20
2. การแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. ยุวชน 2556 ครั้งที่ 13
3. การแข่งขัน TPA PLC Competitiom: TPA ROBO Skeet 

Competition 2013 (ระดับอุดมศึกษา) ครั้งที่ 8
4. การประกวดกองเชียร์
 การแข่งขนัทกุประเภทน้ี จดัขึน้ในรอบชงิชนะเลิศตลอด 2 วนั

เต็ม เร่ิมการแข่งขันตั้งแต่วันที่ 18-19 พฤษภาคม 2556 ณ MCC 
HALL ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ บางกะปิ โดยเปิดให้นักเรียน นิสิต 
นักศึกษาและประชาชนทั่วไปเข้าชมได้ ซึ่งภายในงานจัดการแข่งขัน
ออกเป็น 4 สนาม

 
สนามที่ 1: การแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. ชิงแชมป์

ประเทศไทย 2556 ระดับอุดมศึกษา

นสิติ นกัศกึษาจากท่ัวประเทศ ท่ีผ่านการคดัเลือกเข้ามาชงิชยั
ในครัง้นีจ้�านวน 32 ทมี ภายใต้เกมการแข่งขนัทีม่ชีือ่ว่า “THE GREEN 
PLANET” หรือ “หุ่นยนต์รักษ์โลก” เพื่อค้นหาแชมป์ระดับอุดมศึกษา 
โดยจดุเด่นของการแข่งขนัหุ่นยนต์ ส.ส.ท. ชงิแชมป์ประเทศไทย 2556 
ในปีนี้ คือการจ�าลองสนามไว้ด้วยโลกทั้งใบ 

ด้วย “โลก” ถกูก�าหนดให้เป็นวฏัจกัรแรกทีก่�าเนดิสิง่มชีวิีตขึน้
และหล่อเลี้ยงเมล็ดพันธ์แห่งชีวิตและ “สีเขียว” ได้ถูกแทนให้เป็น “สี

กำรแข่งขัน  THE GREEN PLANET กำรแข่งขัน ROBO Rescue
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เคลือ่นย้ายวสัดแุละชิน้ส่วนต่างๆ น�ามาสร้างสิง่ปลกูสร้าง เพือ่บรูณะ
และสร้างเมอืงขึน้มาใหม่ โดยมรีปูแบบการปฏิบตัภิารกิจ 2 ส่วนหลกั 
ประกอบด้วย การท�าภารกิจของหุ่นยนต์ที่ได้รับการควบคุมจาก
อุปกรณ์สื่อสารสมัยใหม่ เช่น แท็บเล็ต หรือสมาร์ทโฟนที่ติดตั้งระบบ
ปฏิบัติการแอนดรอยด์ ท�าหน้าที่ในการขนย้ายชิ้นส่วนและอุปกรณ์
สมมตแิละการท�าภารกจิของหุ่นยนต์อตัโนมตัใินการน�าชิน้ส่วนเหล่า
นัน้มาเชือ่มต่อและประกอบกันเพือ่สร้างเป็นอาคารหรอืส่ิงปลกูสร้าง
สมมติขึ้น

การแข่งขัน ROBO Parade หรือ หุ่นยนต์พาเหรด
เป็นการแข่งขนัสร้างหุน่ยนต์อตัโนมตัทิีส่ือ่แนวคดิ “รักษ์โลก” 

โดยใช้ความคดิสร้างสรรค์ในการคดิค้นหุน่ยนต์ทีเ่ป็นสิง่ประดิษฐ์ทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้เข้ากับองค์ประกอบทางศิลปะอย่าง
ไม่จ�ากดัรูปแบบ ทัง้ในการตดัเยบ็เสือ้ผ้า เครือ่งแต่งกาย เครือ่งประดบั
และวัสดุตกแต่งอื่นๆ เพื่อให้หุ่นยนต์มีความสวยงามโดดเด่น เป็น
เอกลกัษณ์ โดยหุน่ยนต์ต้องสามารถเคลือ่นทีไ่ด้อย่างมปีระสทิธภิาพ 
ตามเส้นร่วมกันเป็นขบวนอย่างอัตโนมัติ โดยไม่ชน หรือสัมผัสกัน

 
สนามที่ 3: การแข่งขัน TPA ROBO Skeet 

Competition 2013 (TPA PLC Com-

petition)

นิสิต นักศึกษา 16 ทีม ที่ผ่านการคัดเลือกจากมหาวิทยาลัย
ทั่วประเทศ ด้วยการน�าความรู้ด้าน PLC (Programmable Logic 
Controller) มาประยุกต์ใช้ในการควบคุมกลไก น�าไปสู่การประดิษฐ์
หุ่นยนต์ให้สามารถเคล่ือนไหวตามเกมการแข่งขันกันในแบบกีฬา
สากล ผู้ชมได้ร่วมพิสูจน์ความแม่นย�าและเกมการแข่งขันที่เต็มไป
ด้วยความสนุกสนานเร้าใจ ในเกมการแข่งขัน “TPA ROBO Skeet 
Competition 2013” หรือ “หุ่นยนต์เป้าบิน”

 
สนามที่ 4: การประกวดกองเชียร์

สนั่นฮอลล์ตลอดสองวันเต็ม กับกองทัพเสียงเชียร์ ที่มาร่วม
สร้างสีสันและประชันความสามารถกันอย่างสร้างสรรค์ ท่ามกลาง
บรรยากาศการแข่งขันในรูปแบบที่ผู้ชมคาดไม่ถึง!!!

การแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. ที่จัดขึ้นทั้งหมดนี้ นอกจาก
สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ ่น) หรือ ส.ส.ท. จะมี
เจตนารมณ์เพือ่ส่งเสรมิให้เยาวชนตระหนกัถงึความส�าคญัของการ

เรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแล้ว ยังเป็นการเปิดโอกาส
ให้นักเรียน นิสิตนักศึกษา ได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ รวมทั้ง
ฝึกฝนการท�างานเป็นทีมและที่มากไปกว่านั้น คือ การแสดงออกซึ่ง
ความมีน�้าใจเป็นนักกีฬาด้วยการจับมือแสดงความยินดีกับผู้ชนะ
นั้น ที่สร้างความน่าช่ืนชมและถือว่าการจัดการแข่งขันได้บรรลุ
วัตถุประสงค์ 

และขอแสดงความยินดีกับน้องๆ ทุกทีมที่ได้รับรางวัลใน
ครั้งน้ี ส�าหรับน้องๆ ทีมใดท่ีพลาดรางวัลในปีน้ี ขอให้มีความมุ่ง
มัน่และเพยีรพยามต่อไป เพราะประสบการณ์และการเรยีนรูต่้างๆ 
ที่ได้จากเวทีการแข่งขัน ถือเป็นสิ่งที่มีค่าที่สุดที่ทุกคนได้รับเทียบ
เท่ากัน พบกันใหม่ใน “การแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. ประจ�าปี 2557” 
อีกไม่นานเกินรอ !!!

กำรแข่งขัน  ROBO Parade

กำรแข่งขันประกวดกองเชียร์

กำรแข่งขัน  PLC Competition
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สรุปผลการแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. ประจำาปี 2556

1.1 รางวัลการแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. ชิงแชมป์ประเทศไทย 

ระดับอุดมศึกษา ประจำาปี 2556 “THE GREEN PLANET” 

หุ่นยนต์รักษ์โลก

➠ รางวัลชนะเลิศ (เงินรางวัล 50,000 บาท พร้อมโล่และเกียรติบัตร)  
ทีม iRAP_Newborn มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

➠ รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 (เงินรางวัล 30,000 บาท พร้อมโล่และ
เกียรติบัตร) 

ทีมลูกเจ้าแม่คลองประปา THE TOGETHER มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
➠ รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 จ�านวน 2 รางวัล (เงินรางวัล 10,000 บาท 

พร้อมโล่และเกียรติบัตร) 
ทีม Spinal_ID.ED. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
ทีม ลูกเจ้าแม่คลองประปา THE BEST SEED  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
➠ รางวัลเทคนิคยอดเยี่ยม (เงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมโล่และเกียรติบัตร) 
ทีมลูกพ่อขุนแสนแสบ Look Phor Khun-Saen Saeb มหาวิทยาลัยรามค�าแหง
➠ รางวัล TPA Robot of The Year (เงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมโล่และเกียรติบัตร) 
ทีม Mahanakorn Robot2013  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

1.2 รางวัลการแข่งขันหุ่นยนต์ ส.สท. ยุวชน ประจำาปี 2556 

ประเภท Robo Rescue
➠ รางวลัชนะเลิศ (เงนิรางวลั 30,000 บาท พร้อมโล่ เกียรติบตัรและทนุการศึกษาระดับปรญิญาตร ีจากสถาบนัเทคโนโลยีไทย-ญีปุ่น่)
 ทีม ST Robot  โรงเรียนสวนแตงวิทยา
➠ รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 (เงินรางวัล 20,000 บาท พร้อมโล่และเกียรติบัตร) ทีมลูกนางฟ้า  โรงเรียนกัลยาณวัตร
➠ รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 (เงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมโล่และเกียรติบัตร) ทีม CKK-ROBOT โรงเรียนจักรค�าคณาทร
ประเภท Robo Parade
➠ รางวลัชนะเลศิ  (เงนิรางวลั 30,000 บาท พร้อมโล่ เกียรติบตัรและทนุการศึกษาระดับปรญิญาตร ีจากสถาบนัเทคโนโลยไีทย-ญีปุ่น่)
 ทีม SaveThe Earthtower  โรงเรียนบางปลาม้า “สูงสุมารผดุงวิทย์”
➠ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 (เงินรางวัล 20,000 บาท พร้อมโล่และเกียรติบัตร) 
 ทีม ฮีโร่รักษ์โลก “โลกสวยด้วยมือเรา” โรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา
➠ รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 (เงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมโล่และเกียรติบัตร) ทีม SWK-Parade  โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม

1.3 รางวัล การแข่งขัน TPA PLC Competition “TPA Robo Skeet 2013” หุ่นยนต์เป้าบิน

➠ รางวลัชนะเลศิ (เงินรางวลั 50,000 บาท พร้อมโล่และเกยีรตบิตัร) ทมี ดงยางนะจ๊ะ  มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร์ วทิยาเขตหาดใหญ่
➠ รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 (เงินรางวัล 30,000 บาท พร้อมโล่และเกียรติบัตร) ทีม Outof Bound  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
➠ รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2  จ�านวน 2 รางวัล (เงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมโล่และเกียรติบัตร)
 ทีม ช้างเผือกในป่าใหญ่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร
 ทีม Pepper มหาวิทยาลัยพะเยา
➠ รางวัลเทคนิคยอดเยี่ยม (เงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมโล่และเกียรติบัตร)
 ทีม ช้างเผือกในป่าใหญ่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร

1.4 รางวัลกองเชียร์

➠ รางวัลชนะเลิศ (เงินรางวัล 15,000 บาท พร้อมโล่และเกียรติบัตร) ทีม Davil มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
➠ รางวัลรองชนะเลิศ (เงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมโล่และเกียรติบัตร) ทีม Dragon Ball มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ขอขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีทุกท่านที่ร่วมส่งเสริมและเป็นก�าลังใจให้น้องๆ นักเรียน นิสิต นักศึกษา ร่วมกันสานฝัน ฉายแวว นักประดิษฐ์รุ่นเยาว์กับการแข่งขันในครั้งนี้




