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สมาคม
ส่งเสรมิเทคโนโลย ี(ไทย-ญีปุ่น่) 
หรือ ส.ส.ท. ผู้ริเริ่มน�าการ

แข่งขนัหุน่ยนต์เข้าสูป่ระเทศไทย เพือ่มุง่ผลกัดนั 
และส่งเสริมศักยภาพเยาวชนไทยให้สนใจ

เรียนรู้วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี พัฒนาสู่การเป็นเยาวชนที่มี
คุณภาพ คิดเป็น ท�าเป็น และแก้ปัญหาเป็น ตลอดจนใช้เวลาว่าง 
ให้เกิดประโยชน์ในช่วงปิดภาคเรียน จัดการแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท.  
ชิงแชมป์ประเทศไทย ต่อเนื่องเป็นปีที่ 21 โดยได้ด�าเนินการเปิดรับ-
สมัครนักเรียน นิสิตนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาต่างๆ ทั่วประเทศ 
เข้าร่วมการแข่งขันพร้อมจัดอบรมให้ความรู้จนคัดเลือกทีมเข้าสู่รอบ
ชิงชนะเลิศ หวังเปิดโลกกว้างให้กับเด็กไทยก้าวต่อไปสู่เวทีนานาชาติ

ในปี 2557 นี้ ส.ส.ท. แบ่งการแข่งขันหุ่นยนต์ออกเป็น 4 
ประเภท (5 สนามการแข่งขัน) ได้แก่

ประเภทที่  1 การแข่งขันหุ ่นยนต์ ส.ส.ท. ชิงแชมป์
ประเทศไทย ประจ�าปี 2557 (ระดับอุดมศึกษา)  

สนามที่ 1: การแข่งขัน “หุ่นยนต์อุ่น- 
ไอรัก” หรือ “A SALUTE TO PARENT-

HOOD” 

ชิงแชมป์ประเทศไทย

สุดยอดแชมป์นักประดิษฐ์หุ่นยนต์หน้าใหม่แห่งปี

ในงานแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. 

ประจำาปี 2557
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ประเภทที่ 2 การแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. ยุวชน ชิงแชมป์
ประเทศไทย ประจ�าปี 2557 ประกอบด้วย

สนามท่ี 2 : การแข่งขนั “ROBO Rescue” หรอื “หุน่ยนต์กูภ้ยั”
สนามที่ 3: การแข่งขัน “ROBO Parade” หรือ “หุ่นยนต์เดิน

ขบวน”
สนามที่ 4: การแข่งขัน “ROBO Dance” หรือ “หุ่นยนต์เต้น

ระบ�า”  
ประเภทที ่3 การแข่งขนั TPA PLC Competition 2014 (ระดับ

อุดมศึกษา) 
สนามที่ 5: การแข่งขัน “TPA ROBO Snooker” หรือ “หุ่นยนต์

สนุกเกอร์”
ประเภทที่ 4. การประกวดกองเชียร์ 

โดยภายในงานได้เปิดให้นักเรียน นิสิต นักศึกษา และ
ประชาชนท่ัวไปสามารถเข้าร่วมชมการแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศได้
ตลอด 2 วนัเตม็ ตัง้แต่วนัที ่17-18 พฤษภาคม 2557 ณ เอม็ ซซี ีฮอลล์ 
เดอะมอลล์ บางกะปิ ด้วยรปูแบบการจดังานภายใต้เกมส์การแข่งขนั 
“หุ่นยนต์อุ่นไอรัก” ท่ีมีการเนรมิตรรูปแบบสนามการแข่งขัน และ
ตกแต่งบรรยากาศภายในงานให้เป็นสนามเด็กเล่นแสนอบอุ่น ให้ 
พาหวนคนืสูค่วามสขุในวยัเยาว์ ต่างได้รบัความสนใจ และดึงดูดผูช้ม
จากทกุเพศทกุวยัเข้าร่วมงานอย่างมากมาย และ ส.ส.ท. ได้รบัเกยีรติ
จาก “พลเอกวุฒินันท์ ลีลายุทธ” ผู้บัญชาการสถาบันวิชาการป้องกัน
ประเทศเป็นประธานเปิดงานเพือ่ปักธงชยั “SHABAASH” ลงสูใ่จกลาง
สนาม “หุ่นยนต์อุ่นไอรัก” หรือ “A SALUTE TO PARENTHOOD”   

ความสำาเรจ็และความประทบัใจของเหล่าเยาวชนไทย

บรรยากาศความสนุก...ต่ืนเต้น...กับการสร้างสรรค์

เทคโนโลยีบนเวทีระดับประเทศ

ประเภทที่ 1 “การแข่งขันหุ ่นยนต์ ส.ส.ท. ชิงแชมป์
ประเทศไทย ประจ�าปี 2557 (ระดับอุดมศึกษา)”

สนามที ่1: นสิติ นกัศกึษาจากท่ัวประเทศ ท่ีผ่านการคดัเลอืก
เข้ามาชิงชัยในคร้ังนี้จ�านวน 32 ทีม ภายใต้เกมการแข่งขันที่ม ี
ชือ่ว่า “หุน่ยนต์อุน่ไอรกั” หรอื “A SALUTE TO PARENTHOOD” เพือ่
ค้นหาแชมป์ระดับอุดมศึกษา โดยจุดเด่นของการแข่งขันหุ่นยนต์ 
ส.ส.ท. ชงิแชมป์ประเทศไทย 2557 ในปีนี ้คอื ความน่ารกัของหุน่ยนต์
พ่อ และแม่ ที่พาหวนคืนสู่ความสุขในวัยเยาว์ ด้วยการจ�าลองสนาม

แข่งขันให้กลายเป็นสนามเด็กเล่นแสนสุข โดยรูปแบบการแข่งขันนี้
มาจากแนวคิดที่ว่า “ความเป็นพ่อแม่ถือได้ว่าเป็นประโยชน์อัน 
ยิ่งใหญ่ต่อมวลมนุษยชาติ พ่อแม่เป็นผู้ที่ส่งเสริม และสนับสนุน
พฒันาการของเดก็ทัง้ทางด้านร่างกาย อารมณ์ สงัคม และสตปัิญญา
ตั้งแต่ยังเป็นทารกจนเติบโตเป็นผู้ใหญ่ พ่อแม่ได้มอบประสบการณ์
อันหลากหลาย ที่เป็นทั้งความรัก ความปลอดภัย กระตุ้น ให้ก�าลังใจ 
และโอกาสเพือ่ช่วยให้เดก็ได้เตบิโตบรรลถุงึศกัยภาพของตนเองอย่าง
สมบูรณ์” Robocon India จึงได้ยกย่องคุณูปการที่ยิ่งใหญ่ของความ
เป็นพ่อแม่ โดยก�าหนดให้เป็นเนือ้หาของการแข่งขนั Robocon 2014 
ในครั้งนี้ว่า  “A SALUTE TO PARENTHOOD” มีรูปแบบการแข่งขัน
ที่ต้องการสื่อความหมายให้เห็นถึงความสุขในวัยเยาว์จากรักของพ่อ
แม่ ด้วยการจ�าลองสนามแข่งขันเป็นสนามเด็กเล่นที่ประกอบด้วย
เครื่องเล่นชนิดต่างๆ  โดยหุ่นยนต์ต้องสามารถปฏิบัติภาระกิจที่
ก�าหนดได้ หากทีมใดสามารถปฏิบัติภารกิจสุดท้ายได้ส�าเร็จเป็นทีม
แรก จะถือว่าเป็นผู้ทีส่ามารถท�า “SHABAASH” ได้ และจะเป็นผูช้นะ
ในเกมส์ 

ทั้งนี้ แชมป์จาก ส.ส.ท. และรองแชมป์อีก 15 ทีม จะได้เป็น
ตัวแทนจากภาคอุดมศึกษาเข้าแข่งขัน ABU Robot Contest Thai-
land 2014 เพื่อชิงชัยกับผู้เข้าแข่งขัน 16 ทีม จากระดับอาชีวศึกษา 
เพื่อคัดเลือกตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขัน ABU Robocon 
2014  ณ เมืองปูเน (Pune) ประเทศอินเดีย ต่อไป

ประเภทที่ 2 “การแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. ยุวชน 2557” 
เยาวชนระดับมัธยมศึกษา ทั้ง 38 ทีม จากทีมที่สมัครเข้าร่วม

แข่งขนัทัง้หมด 202 ทมี ทัว่ประเทศ ผ่านเข้าสูร่อบสดุท้ายเพือ่มาชิงชัย
เป็นแชมป์หนึ่งเดียวของประเทศ โดยแบ่งการแข่งขันเป็น 3 เกมการ
แข่งขัน คือ 

สนามที่ 2 : การแข่งขัน “ROBO-Rescue” หรือ “หุ่นยนต์
กู้ภัย” เป็นการแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติที่ท�างานภายใต้สถานการณ์
จ�าลองเพื่อเข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัย โดยหุ่นยนต์ต้องเคลื่อนที่ด้วย
การเขียนโปรแกรมภาษา C ซึ่งมีภาระกิจหลักของการแข่งขัน คือ 
หุ่นยนต์ต้องเดินตามเส้นทางที่ได้ก�าหนดไว้ให้ ทั้งในรูปแบบ มีเส้น 
และไม่มเีส้น ขึน้-ลง บรเิวณพืน้ทีต่่างระดับ หลบหลีกส่ิงกีดขวาง และ
เคลื่อนย้ายวัตถุที่เป็นอุปสรรคต่อการเดินทางของหุ่นยนต์ ภารกิจจะ
เป็นที่สิ้นสุดเมื่อเวลาครบ 3 นาที ทีมที่มีคะแนนสะสมมากที่สุดจะมี
โอกาสได้รับรางวัลชนะเลิศในการแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. ยุวชน  
ชงิแชมป์ประเทศไทย ประจ�าปี 2557 ประเภท “ROBO Rescue” หรอื 
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“หุ่นยนต์กู้ภัย” และรองชนะเลิศตามล�าดับ โดยทีมที่ได้รับรางวัล 
ชนะเลิศจะได้เป็นตัวแทนประเทศไทย เข้าร่วมการแข่งขัน  World 
RoboCup 2015  ต่อไป

สนามที่ 3 : การแข่งขัน “ROBO-Parade” หรือ “พาเหรด 
หุน่ยนต์”  เป็นการแข่งขนัสร้างหุน่ยนต์อตัโนมตั ิแบบไม่จ�ากดัแนวคดิ 
โดยใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการคิดค้น

หุ่นยนต์ที่เป็นสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี 
ให้เข้ากับองค์ประกอบทางศิลปะอย่างไม่จ�ากัดรูปแบบ ทั้งในการ 
ตดัเยบ็เสือ้ผ้า เครือ่งแต่งกาย เครือ่งประดบั และวสัดตุกแต่งอืน่ๆ เพือ่
ให้หุ่นยนต์มีความสวยงามโดดเด่น เป็นเอกลักษณ์ โดยหุ่นยนต์ต้อง
สามารถเคลื่อนที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตามเส้นร่วมกันเป็นขบวน
อย่างอัตโนมัติ โดยไม่ชนหรือสัมผัสกัน

สนามที่ 4 : การแข่งขัน “ROBO-Dance” หรือ “หุ่นยนต ์
เต้นระบ�า” เป็นการแข่งขันสร้างหุ่นยนต์อัตโนมัติที่มีการใช้ความคิด
สร้างสรรค์รวมองค์ความรู้ด้านศิลปะ และดนตรี โดยหุ่นยนต์ต้อง
แสดงท่าทางเต้นร�าอย่างอตัโนมตัใิห้เข้ากบัจงัหวะของเสยีงดนตร ีโดย
อนญุาตให้มกีารแสดงของมนษุย์ร่วมด้วยได้ โดยหุน่ยนต์ต้องสามารถ
ท�างานได้อย่างอัตโนมัติ ตลอดระยะเวลาที่ใช้แข่งขัน (ประมาณ 5 
นาที) หากมีหุ่นยนต์มากกว่า 1 ตัวสามารถก�าหนดให้มีการติดต่อ
สือ่สารกนัได้ในแบบไร้สายหรอืมสีาย ในกรณทีีเ่ป็นการตดิต่อแบบไร้
สายต้องใช้ระบบบลูทูธหรือ ZigBee เท่านั้น 

ในระหว่างการแสดง กรรมการจะให้คะแนนการแสดงของหุน่
ยนต์และของผูร่้วมแสดง โดยมกีารค�านงึถึงการแสดงทีต้่องเข้าจงัหวะ
เสียงดนตรทีีน่�ามาประกอบด้วย ทมีหุน่ยนต์ (ทัง้ตวัหุน่ยนต์ และผูร่้วม
แสดง-หากมี) ท่ีสามารถแสดงได้อย่างสมบูรณ์ เข้าจังหวะกับเสียง
ดนตรีประกอบ มีการตกแต่งสวยงาม แสดงให้เห็นถึงความคิด
สร้างสรรค์ได้อย่างสมบูรณ์ท่ีสุด จะเป็นทีมท่ีได้รับรางวัลชนะเลิศใน
การแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. ยวุชน ชงิแชมป์ประเทศไทย ประจ�าปี 2557 
ประเภท “ROBO Dance” หรือ “หุ่นยนต์เต้นระบ�า” และรองชนะเลิศ
ตามล�าดบั โดยทมีทีไ่ด้รบัรางวลัชนะเลิศจะได้เป็นตวัแทนประเทศไทย 
เข้าร่วมการแข่งขัน  World RoboCup 2015  ต่อไป

ประเภทที่ 3: การแข่งขัน TPA PLC Competition 2014 
(ระดับอุดมศึกษา) 

สนามที่ 5 : นิสิตนักศึกษา 16 ทีม ที่ผ่านการคัดเลือกจาก
มหาวิทยาลัยทั่วประเทศ ด้วยการน�าความรู้ด้าน PLC (Program-

mable Logic Controller) มาประยุกต์ใช้ในการควบคุมกลไก น�าไป
สู่การประดิษฐ์หุ่นยนต์ให้สามารถเคล่ือนไหวตามเกมการแข่งขันกัน
ในแบบกีฬาสากล ด้วยรูปแบบการแข่งขันที่เต็มไปด้วยความ
สนกุสนาน ตืน่เต้นเร้าใจ ให้ผูช้มได้ร่วมพสิจูน์ความแม่นย�า ตาต่อตา 
หลุมต่อหลุม ในการแข่งขัน “TPA ROBO Snooker” หรือ “หุ่นยนต์
สนุกเกอร์”

ประเภทที่ 4 : การประกวดกองเชียร์ 
สนั่นฮอลล์ตลอดสองวันเต็ม กับกองทัพเสียงเชียร์ที่มาร่วม

สร้างสีสันและประชันความสามารถกันอย่างสร้างสรรค์ ท่ามกลาง
บรรยากาศสุดคึกคักตลอดการแข่งขัน 2 วันเต็ม 

จากความมุ่งมั่นต้ังใจของน้องๆ เยาวชนไทยทุกทีม ที่ได้ซุ่ม
ฝึกซ้อม เรยีนรูแ้ละพฒันาทกัษะต่างๆ ในการคดิค้นประดษิฐ์หุน่ยนต์ 
จนสามารถเข้าสู่เกมส์การแข่งขันบนเวทีหุ่นยนต์ ส.ส.ท. สิ่งนี้นับเป็น
ความส�าเรจ็ทีน่่าภาคภมูใิจทีเ่ราต่างได้เหน็อนาคตของประเทศมารวม
ตวัอยูบ่นเวทแีห่งการสร้างสรรค์เทคโนโลย ีสมาคมส่งเสรมิเทคโนโลยี 
(ไทย-ญี่ปุ่น) หรือ ส.ส.ท. ในฐานะผู้ริเริ่มน�าการแข่งขันหุ่นยนต์เข้าสู่
ประเทศไทยและผู้จัดการแข่งขัน ขอแสดงความยินดีและชื่นชมใน
ความส�าเรจ็จากความเพยีรพยายามของเยาวชนทกุทมีในการแข่งขนั
ครั้งนี้ 

การแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. ที่จัดข้ึนทั้งหมดนี้ นอกจาก
สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญ่ีปุ่น) จะมีเจตนารมณ์เพื่อส่ง
เสริมให้เยาวชนตระหนักถึงความส�าคัญของการเรียนรู ้ด ้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแล้ว ยังเป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียน 
นิสิตนักศึกษา ได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ รวมทั้งฝึกฝนการ
ท�างานเป็นทีมแล้ว สิ่งที่สร้างความประทับใจและน่าชื่นชมเป็น
อย่างยิ่งอีกประการหนึ่ง คือ การแสดงออกซึ่งความมีน�้าใจเป็น
นกักฬีาของผูเ้ข้าแข่งขนั ทีผู่ช้มต่างได้เหน็จากการจบัมอืแสดงความ
ยนิดกีับผูช้นะ นบัได้วา่การจดัการแขง่ขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. ชิงแชมป์
ประเทศไทย ได้บรรลุวัตถุประสงค์แล้ว 

ส�าหรับน้องๆ ทีมใดที่พลาดรางวัลในปีนี้ ขอให้มีความมุ่งมั่น
และเพียรพยามต่อไป เพราะประสบการณ์ และการเรียนรู้ต่างๆ ที่ได้
จากเวทีการแข่งขัน ถือเป็นสิ่งที่มีค่าที่สุดที่ทุกคนได้รับเทียบเท่ากัน 
พบกันใหม่ใน “การแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. ชิงแชมป์ประเทศไทย 
ประจ�าปี 2558” อีกไม่นานเกินรอ!!!
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ผลการแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. ชิงแชมป์ประเทศไทย 

ประจำาปี 2557

1.  การหุ ่นยนต์ ส.ส.ท. ชิงแชมป์ประเทศไทย ระดับ
อุดมศึกษา ประจ�าปี 2557 “A Salute to Parenthood” หรือ “หุ่นยนต์ 
อุ่นไอรัก”  

➲ รางวัลชนะเลิศ 
ทีม “IRAP_The marked ones” 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
➲ รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 
ทีม “นาคาแห่งลุ่มน�้าโขง V1” มหาวิทยาลัยนครพนม
➲ รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 (จ�านวน 2 รางวัล)  
ทมี “InRoc-ATOM” มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ก�าแพงแสน
ทีม “IRAP_Robust” 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
➲ รางวัลเทคนิคยอดเยี่ยม 
ทีม “IRAP-Perdition” 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ    
➲ รางวัล TPA Robot of The Year 
ทีม “ลูกเจ้าพ่อทะเลแก้ว” 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
2. การแข่งขนัหุน่ยนต์ ส.ส.ท. ยวุชน ชงิแชมป์ประเทศไทย
ประเภท “Robo Rescue”
➲ รางวัลชนะเลิศ 
ทีม “SM-Robot” โรงเรียนบางปลาม้า “สูงสุมารผดุงวิทย์”
➲ รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 
ทีม “โรงเรียนจักรค�าคณาทร จังหวัดล�าพูน” 
โรงเรียนจักรค�าคณาทร จังหวัดล�าพูน
➲ รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 
ทีม “AC-Robot” โรงเรียนอัสสัมชัญ
ประเภท “Robo Parade”
➲ รางวัลชนะเลิศ 
ทีม “PBY Robotie” โรงเรียนสายปัญญารังสิต

➲ รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 
ทีม “RN-Parade” โรงเรียนราชินีบูรณะ 
➲ รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2  ทีม “KUK 29” 
โรงเรียนสาธิตแห่ง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ก�าแพงแสน
ประเภท “Robo Dance”
➲ รางวัลชนะเลิศ 
ทีม “SM Dance” โรงเรียนบางปลาม้า “สูงสุมารผดุงวิทย์”
➲ รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 
ทีม “reborn” โรงเรียนกะทู้วิทยา
➲ รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 
ทีม “RN-Dance” โรงเรียนราชินีบูรณะ  
3. การแข่งขัน TPA PLC Competition 2014: “TPA Robo 

Snooker 2014”
➲ รางวัลชนะเลิศ 
ทีม “เอราวัณ” มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
วิทยาเขตสกลนคร
➲ รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 
ทีม “CUE” จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย
➲ รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 (จ�านวน 2 รางวัล)  
ทีม “Explosion 1” มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
ภาคพายัพ เชียงใหม่
ทีม “TNI Senior Robot” สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
➲ รางวัลเทคนิคยอดเยี่ยม  
ทีม “INROC.ME.KU” มหา-วิทยาลัยเกษตรศาสตร์
4. การแข่งขันประกวดกองเชียร์   
➲ รางวัลชนะเลิศ ทีม “Devil” 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี พระจอมเกล้าพระนครเหนือ  
➲ รางวัลรองชนะเลิศ 
ทีม “Dragon Ball” มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีทุกท่านที่ร่วมส่งเสริมและเป็น 

ก�าลังใจให้น้องๆ นักเรียน นิสิต นักศึกษา ร่วมกันสานฝัน ฉายแวว  
นักประดิษฐ์รุ่นเยาว์กับการแข่งขันในครั้งนี้


