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หุ่นยนต์ ส.ส.ท.

ความ
สนกุ ตืน่เต้น เร้ำใจ ก�ำลงัจะกลบัมำอกีครัง้ กบัเวทกีำร
แข่งขันทำงด้ำนเทคโนโลยี ระดับประเทศ ควำม

ท้ำทำยทีเ่หล่ำนักศกึษำคนหนุม่สำว นกัเรยีน เยำวชน จำกทัว่ประเทศ 
ทั้งจำกสถำบันอุดมศึกษำ มัธยมศึกษำ ต่ำงน�ำผลงำนสร้ำงสรรค์ 
หุ่นยนต์ หลำกดีไซน์เดินทำงมำพบกันเพื่อเข้ำร่วมประชันใน การ
แข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. ชิงแชมป์ประเทศไทย ประจ�าปี 2558

สมาคมส่งเสริมเทคโนโลย ี(ไทย-ญ่ีปุน่) หรอื ส.ส.ท. เลง็เหน็ 
ควำมส�ำคญัในกำรส่งเสรมิ และพฒันำในเรือ่งเทคโนโลยีของ หุน่ยนต์
ให้แก่เยำวชนไทย ทั้งในระดับอุดมศึกษำ และมัธยมศึกษำ ผ่ำนการ
แข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. โดยแบ่งกำรแข่งขันออกเป็น 4 ประเภทกำร
แข่งขนั คอื การแข่งขนัหุน่ยนต์ ส.ส.ท. ชงิแชมป์ ประเทศไทย (ระดบั
อุดมศึกษา) การแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. ยุวชน (ระดับมัธยมศึกษา) 
และการแข่งขนั TPA PLC Competition (ระดบั อดุมศกึษา) และการ
แข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. ประจ�าปี 2558 ควำมสนุก ตื่นเต้น ก�ำลังจะ
กลับมำอีกครั้ง ในวันที่ 13-14 มิถุนายน 2558 ณ เอ็ม ซี ซี ฮอลล์ 
ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ บางกะปิ

ตลอดระยะเวลำทีจ่ดักำรแข่งขนั โดยในปี 2558 นีเ้ป็นปีที ่22 
ของกำรแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. ระดบัอดุมศกึษำ ปีที ่15 ในระดับยุวชน 
และปีที่ 10 ในประเภทกำรแข่งขัน TPA PLC Competition ส.ส.ท. 
ได้สร้ำงสสีนั และเกมกำรแข่งขนัหุน่ยนต์ทีท้่ำทำยควำมสำมำรถของ
เหล่ำนิสิต นักศึกษำ นักเรียน มำอย่ำงต่อเนื่อง ด้วยวัตถุประสงค์ที่ 
ต้องกำรให้เยำวชนรูจ้กักำรท�ำงำนเป็นทมี และน�ำควำมรูท้ีไ่ด้ ร�ำ่เรยีน
มำ มำใช้ให้เกิดประโยชน์ และกำรที่เยำวชนได้ร่วมกันคิด ร่วมกัน
ประดิษฐ์ ร่วมกันแก้ปัญหำเฉพำะหน้ำ ที่มำกไปกว่ำนั้น คือ กำร
แสดงออกซึง่ควำมมนี�ำ้ใจเป็นนกักีฬำด้วยกำรจบัมอืแสดง ควำมยนิดี

อุ่นเครื่อง พร้อมเปิดเวที สร้างสรรค์หุ่นยนต์ หลากดีไซน์

กับผู้ชนะนั้น สร้ำงควำมน่ำชื่นชม และถือว่ำบรรลุวัตถุประสงค์ 
ส�ำหรับเกมกำรแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. ชิงแชมป์ประเทศไทย

ในปีนี้ ทำง Asia – Pacific Broadcasting Union (ABU) ได้ก�ำหนด
ให้สำธำรณรัฐอินโดนีเซีย เป็นเจ้ำภำพในกำรแข่งขัน ภำยใต้ช่ือเกม
กำรแข่งขันครั้งนี้ว่ำ ROBOMINTON ก�ำหนดให้เป็นกำรแข่งขัน
แบดมนิตนัประเภทคูผ่สม โดยมวีตัถปุระสงค์ เพือ่ส่งเสรมิ และพฒันำ
ทกัษะควำมรูค้วำมสำมำรถในกำรออกแบบ และประดษิฐ์หุน่ยนต์จน
เกิดควำมช�ำนำญ สำมำรถน�ำมำประยุกต์ใช้กับกำรศึกษำในระดับ
อุดมศึกษำ

จุดเด่นของเกมนี้คือการที่หุ ่นยนต์สองตัวจะต้องท�างาน 
ร่วมกนักบัทมีฝ่ายตรงข้ามในการตลีกูขนไก่ไปมา การตโีต้กนัต่อเนือ่ง
อย่างยาวนานจะท�าให้การแข่งขันมีความต่ืนเต้นมากยิ่งข้ึน ความ

ชิงแชมป์ประเทศไทย ประจ�ำปี 2558

กำรแข่งขัน
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บันเทิงของการแข่งขันอยู ่ที่หุ ่นยนต์ที่มีรูปแบบเฉพาะในการต ี
ลกูขนไก่ผูช้มการแข่งขนัจะเพลดิเพลนิเมือ่ได้เหน็หุน่ยนต์กระโดดตบ 
ลูกขนไก่ ซึ่งผู้ชมจะได้เห็นการแข่งขันที่น่าตื่นเต้นของหุ่นยนต์ใน
เอกลักษณ์ต่างๆ ที่สร้างขึ้นโดยวิศวกรรุ่นเยาว์

กำรแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. ชิงแชมป์ประเทศไทย (ABU) 
ประจ�ำปี 2558 จะจัดให้มีกำรแข่งขันรอบคัดเลือกในวันที่ 21-22 
เมษำยน 2558 ณ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลธัญญบุรี โดยมี
คณะครุศำสตร์อุตสำหกรรม มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำ
พระนครเหนือ ร่วมกับ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคล ธัญญบุรี
เป็นเจ้ำภำพจัดกำรแข่งขัน ทั้งนี้ จะคัดเลือก 32 ทีม เพื่อเข้ำสู่รอบชิง
ชนะเลิศ จัดขึ้นระหว่ำงวันที่ 13 - 14 มิถุนำยน 2558 ณ MCC Hall 
เดอะมอลล์ บำงกะปิ กรุงเทพฯ 

และส�ำหรบัทมีท่ีผ่ำนเข้ำรอบ 16 ทีมสุดท้ำย จะได้เข้ำร่วมกำร
แข่งขัน ABU Robot Contest Thailand 2015 เพือ่คดัเลอืกเป็นตัวแทน
ประเทศไทยเข้ำร่วมกำรแข่งขัน ABU Robot Contest  2015 ที่
สำธำรณรัฐอินโดนีเซียเป็นเจ้ำภำพจัดกำรแข่งขัน

กำรแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. ยุวชน กำรแข่งขันในปีนี้เป็นกำร
แข่งขันที่ท้ำทำยควำมสำมำรถ ของเยำวชนระดับมัธยมศึกษำ โดย
แบ่งกำรแข่งขันออกเป็น 2 ประเภทคือ 

1. การแข่งขนัหุน่ยนต์กูภ้ยั (Robo Rescue) เป็นกำรแข่งขนั
โดยใช้ Robo creator เป็นกำรสร้ำงหุ่นยนต์ที่เคลื่อนที่ด้วยล้อ ปฏิบัติ
ภำรกจิทีไ่ด้มอบหมำยไว้ โดยได้ท�ำกำรจ�ำลองเหตกุำรณต่ืำงๆ เพือ่ให้
หุ่นยนต์ได้เข้ำไปท�ำกำรช่วยเหลือเหยื่อ หรือผู้ประสบภัยให้ออกมำ
จำกเหตกุำรณ์น้ันๆ  ควำมสนกุของกำรแข่งขนันีอ้ยูท่ีก่ำรท้ำทำยควำม
สำมำรถของเด็กท่ีจะใช้ทักษะในกำรพัฒนำโปรแกรมหุ่นยนต์ที่ได ้
ฝึกอบรม และพัฒนำให้สำมำรถปฏิบัติภำระกิจที่มอบหมำยไว้ อำทิ 
วิ่งตำมเส้นทำงที่มีสิ่งกีดขวำงเพื่อไป ช่วยเหลือผู้ประสบภัย เป็นต้น

การแข่งขันหุ่นยนต์กู้ภัย (Robo Rescue) ส.ส.ท. ได้จัดให้มี
การอบรมการใช้โปรแกรมหุ่นยนต์ เป็นระยะเวลา 3 วัน มีผู้สมัครเข้า
ร่วมการแข่งขนัจากโรงเรยีนระดบัมธัยมทัว่ประเทศ กว่า 100 ทมี โดย
จะท�าการคัดเลือก 16 ทีม เพื่อเข้าร่วมแข่งขันในรอบสุดท้าย จัดขึ้น
ระหว่างวันท่ี 13 - 14 มิถุนายน 2558 ณ MCC Hall เดอะมอลล์ 
บางกะปิ กรุงเทพฯ

2.  การแข่งขนัหุน่ยนต์ Robo Music Awards เป็นกำรแข่งขนั
สร้ำงหุ่นยนต์อัตโนมัติที่มีกำรใช้ควำมคิดสร้ำงสรรค์ รวมองค์ควำมรู้
ด้ำนศิลปะ และดนตรีโดยหุ่นยนต์ต้องเล่นดนตรีหรือท�ำให้เกิดเสียง
ดนตรีด้วยกลไก ไม่มีข้อจ�ำกัดด้ำนแนวคิดหรือรูปร่ำงลักษณะของ 
หุ่นยนต์ ซึ่งหุ่นยนต์ต้องมีควำมโดดเด่น เป็นเอกลักษณ์ เคลื่อนที่ได้

อย่ำงมีประสิทธิภำพโดยไม่จ�ำกัดรูปแบบ ทั้งนี้เพื่อให้นักเรียนผู้เข้ำ
แข่งขัน ได้ใช้ ควำมรู้ ควำมสำมำรถ ตลอดจนกำรท�ำงำนร่วมกัน 
เป็นหมู่คณะในกำรระดมควำมคิดเพื่อสร้ำงสรรค์ หุ ่นยนต์ที่เป็น 
สิ่งประดิษฐ์ทำงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีให้เล่นดนตรีโดยล�ำพัง 
หรือเล่นรวมวงกับมนุษย์ได้ 

นอกจำกนีย้งัมกีารแข่งขนัประดษิฐ์หุน่ยนต์โดยใช้ โปรแกรม 
PLC ในการควบคุม (PLC Competition) กำรแข่งขัน ประเภทนี้เปิด
โอกำสให้นิสิตนักศึกษำที่มีควำมรู้ด้ำน PLC มำ ประยุกต์ใช้ควบคุม
กลไก เพื่อน�ำไปสู่กำรประดิษฐ์หุ่นยนต์ให้ สำมำรถเลียนแบบกำร
เคลื่อนไหวของมนุษย์ โดยปีนี้ได้หยิบยกกำรท�ำงำนทำงด้ำนรถยนต์
มำเป็นเกมในกำรแข่งขัน นั่นคือ “เกมการแข่งขันประดิษฐ์หุ่นยนต์
ประกอบยางรถยนต์ (TPA Robo’s Pitcrew Competition 2015)”

 อีกทั้งทีมที่สมัคร และผ่ำนกำรคัดเลือกจะได้รับควำมรู้ และ 
ประสบกำรณ์ข้อแนะน�ำเพิม่เตมิจำกคณะกรรมกำรประดษิฐ์หุน่ยนต์
รวมทัง้ค่ำใช้จ่ำยสนบัสนนุตลอดกำรแข่งขนั ทัง้นี ้ส.ส.ท. จะจดัอบรม
ให้ควำมรู้เกี่ยวกับ Servo Motor, Sensor, Pneumatics เพื่อให้ 
หุ่นยนต์ที่ควบคุมด้วย PLC มีกำรขับเคลื่อน และหยิบจับ ตลอดจน
สำมำรถขว้ำงปำได้ ซึ่งช่วยเพิ่มสีสันของกำรแข่งขันให้มีควำมสนุก
เร้ำใจมำกยิ่งขึ้น 

จำกกำรแข่งขนัหุน่ยนต์ ส.ส.ท. ทกุประเภท นกัเรยีนและ นสิติ 
นกัศึกษำ ทกุคนทีเ่ข้ำร่วมกำรแข่งขนัต่ำงรูส้กึว่ำเป็นโอกำสที ่ดใีนกำร
เรียนรู้นอกห้องเรียนที่หำได้ยำก และได้เปิดโอกำสให้กับตนเองใน
หลำยๆ ด้ำน เช่น ควำมคิด ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ ซึง่จะสำมำรถ
น�ำไปปรับใช้ในชีวิตของตนเอง และถ่ำยทอดให้กับผู้ อื่นได้ น�ำไปสู่
กำรขยำยควำมคิดของกำรแสวงหำควำมรู้ที่มีอยู่มำกมำยต่อไปใน
อนำคต มำร่วมลุน้ และร่วมเป็นก�ำลงัใจให้กบัเหล่ำวศิวกรรุน่เยำว์ ว่ำ
สถำบันใด โรงเรียนใด ทีมใด ที่จะได้เดินทำงเข้ำสู่รอบสุดท้ำยของ 
การแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. ชิงแชมป์ประเทศไทย ประจ�าปี 2558 
จดัข้ึนระหว่างวนัท่ี 13 - 14 มิถนุายน 2558 ณ MCC Hall เดอะมอลล์ 
บางกะปิ กรุงเทพฯ 
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1. Name :             Position :

Tel :      Fax :              E-mail :

2. Name :             Position :

Tel :      Fax :              E-mail :

Company / Organization name :

Address :

Reply Form Free

Fax. 0-2259-9117
E-mail: jitrapat@tpa.or.th

no later than 
Feb 20, 2015

For Further information
Please contact:

Tel. 0-2258-0320-5
Ms.Jitrapat ext.1115
Mr.Panya    ext.1112 
Ms.Jittinan ext.1916

and by sending 
the reply form

Wednesday, February 25, 2015 : 8.30 - 17.00 hrs.   At Ballroom, Grand Millennium Sukhumvit Hotel, Bangkok

Program:
08.30-09.00 Registration
09.00-12.00 Business Matching
12.00-13.00 Lunch
13.00-13.10 Welcome Address 
 Assoc. Prof.Dr. Sucharit Koontanakulvong
 President, Technology Promotion Association (Thailand-Japan)/TPA
13.10-13.30 Opening Address (To be confirmed)
13.30-14.15 Government Policy in Promoting Japan SMEs to Collaborate with Thai - SMEs
 Mr. Daisuke Matsushima
 Advisor for Competitiveness in the Sub-region Government of Japan
14.15-15.00 Strategy to Network Government and Private Sectors in Thailand and Overseas
 Dr. Wimonkan Kosumas, Acting Director General of Office of Small and Medium 
 Enterprises Promotion(OSMEP) 
15.00-15.30 Development Strategy for Thai SMEs toward AEC2015 - Japan Perspective
 Mr. Yoshihiro Otsuji, Adjunct Professor 
 National Graduate Institute for Policy Studies   
15.50-17.00 Panel Discussion: “Preparing Thai SMEs to Stay Competitive under AEC2015 
 Environment”
 Mr. Supant Mongkolsuthree, Chairman of The Federation of Thai Industries (F.T.I.)
 Mr. Hideto Okazaki, Managing Director Greater Tokyo Initiative
 Dr. Wimonkan Kosumas, Acting Director General of Office of Small and Medium 
 Enterprises Promotion (OSMEP) 
 Mr. Yoshihiro Otsuji, Adjunct Professor 
 National Graduate Institute for Policy Studies

Preparing to StayThai SMEs

AE 2015Competitive under Environment

TPA International Forum 2015 FREE

Admission


