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เวัท่สร้�งสรรค์์เทค์โนโล็ย์่หุุ่่นย์นต่์ระดัับปุ่ระเทศ

 “กิ�รแข่่งข่ันหุุ่่นย์นต่์ ส.ส.ท. ชิิงแชิมีปุ่์ปุ่ระเทศไทย์ ปุ่ระจำ�ปุ่ี 2564 
ชิิงถ้้วัย์พระร�ชิท�นสมีเดั็จพระกินิษฐ�ธุิร�ชิเจ้� 

กิรมีสมีเดั็จพระเทพรัต่นร�ชิสุดั� ฯ สย์�มีบรมีร�ชิกิุมี�ร่”
เมื�อเที่คโนโลย่ที่�งด้ื�นหุ่นยนต์้เข้�ม�ม่บัที่บั�ที่ในช่ิวิต้

ประจำำ�วันของคนเร�ม�กัข้�น ในปัจำจุำบัันประเที่ศไที่ยจ้ำงได้ืม่กั�ร

ตื้�นตั้วที่�งด้ื�นหุ่นยนต์้อย่�งม�กัให้กัับัเย�วชิน และหน้�งใน

นโยบั�ยของรัฐบั�ล คือ กั�รเต้ร่ยมคนไที่ยส่้ศต้วรรษท่ี่� 21 โดืย

สร้�งแพลต้ฟัอร์มกั�รเร่ยนร้้ใหม่ในระบับัดืิจิำทัี่ล ปรับัปรุงร้ปแบับั

กั�รเร่ยนมุ่งส่้ระบับักั�รเร่ยนกั�รสอนวิที่ย�ศ�สต้ร์ เที่คโนโลย่ด้ื�น

วิศวกัรรม คณิ์ต้ศ�สต้ร์ โปรแกัรมเมอร์ และภ�ษ�ต่้�งประเที่ศ โดืย

เฉพ�ะกั�รส่งเสริมกั�รเร่ยนภ�ษ�คอมพิวเต้อร์ หรือโค้ดืดิื�ง (Cod-

ing) ซ้�งเป็นทัี่กัษะภ�ษ�ใหม่ท่ี่�จำะใช้ิสื�อส�รกัับัคอมพิวเต้อร์ และ

เที่คโนโลย่ในอน�คต้ 

สอดืคล้องกัับักั�รเต้ร่ยมกัำ�ลังคนของประเที่ศให้ม่ทัี่กัษะ

เท่ี่�ทัี่นโลกัยุคดิืจิำทัี่ล ซ้�งวิชิ�โค้ดืดิื�งอย่้ในกัลุ่มวิที่ย�ศ�สต้ร์เป็น

วิชิ�บัังคับัในหลักัส้ต้รแกันกัล�งกั�รศ้กัษ�ขั�นพื�นฐ�น พ.ศ. 2551 

(ฉบัับัปรับัปรุง พ.ศ. 2560) จำ�กัเดิืมท่ี่�เร่ยนวิชิ�คอมพิวเต้อร์ใน

ฐ�นะผ้้ใช้ิ ปัจำจุำบัันได้ืพัฒิน�หลักัส้ต้รเพื�อเป็นผ้้เข่ยน นักัพัฒิน� 

และฝึ่กัคิดืผ่�นกั�รแก้ัปัญห� โดืยอน�คต้อันใกัล้  โค้ดืดิื�งจำะไม่ใช่ิ

แค่ที่�งเลือกัของผ้้สนใจำเที่คโนโลย่เท่ี่�นั�น แต่้จำะเข้�ไปอย่้ใน 

องค์ประกัอบัต่้�งๆ ในกั�รใช้ิช่ิวิต้ และประกัอบัอ�ช่ิพ เพร�ะเป็น

พื�นฐ�นของคว�มเข้�ใจำกัระบัวนกั�รคิดื และกั�รสื�อส�รอย่�งเป็น

ระบับั ซ้�งจำะส�ม�รถต่้อยอดืส่้กั�รพัฒิน�อื�นๆ ทัี่�งด้ื�นหุ่นยนต์้, 

IoT, Machine Learning หรือปัญญ�ประดิืษฐ์ในอน�คต้ (Artificial 

Intelligence: AI)
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เป้�หม�ยกั�รพัฒิน�ท่ี่�ยั�งยืน (Sustainable Development 

Goals: SDGs) เป็นกัรอบักั�รพัฒิน�ท่ี่�บ้ัรณ์�กั�ร 17 เป้�หม�ย 

ในกั�รขับัเคลื�อนกั�รดืำ�เนินง�นด้ื�นต่้�งๆ ภ�ยใต้้กั�รกัำ�หนดืข้อต้กัลง 

ร่วมกัันในระดัืบัน�น�ชิ�ต้ท่ิี่�นำ�โดืยองค์กั�รสหประชิ�ชิ�ติ้ (United 

Nations : UN) โดืยหวังว่�จำะส�ม�รถสร้�งอน�คต้ และคว�มเป็น

อย่้ท่ี่�ด่ือย่�งยั�งยืนให้กัับัประชิ�กัรโลกั ทัี่�งมิติ้กั�รแก้ัไขปัญห�คว�ม

ย�กัจำน คว�มเหลื�อมลำ�� กั�รจัำดืกั�รสิ�งแวดืล้อม กั�รรบััมือกัับัคว�ม

เปล่�ยนแปลงสภ�พภ้มิอ�กั�ศ กั�รส่งเสริมคว�มเจำริญสันติ้ภ�พ 

และคว�มชิอบัธุรรม เป็นต้้น กั�รนำ�เที่คโนโลย่ AI ม�เป็นเครื�อง

มือสำ�คัญในกั�รประมวลผลข้อม้ล เร่ยนร้้ และช่ิวยในกั�รตั้ดืสินใจำ 

เพื�อให้บัรรลุวัต้ถุประสงค์ในกั�รพัฒิน�ท่ี่�ยั�งยืนภ�ยในปีค.ศ. 2030 

ส่มีาคิมีส่่งเส่ริมีเที่คิโนโลย่ื (ไที่ยื-ญ่�ป่่น) หรือ ส่.ส่.ที่. 

ในฐ�นะผ้้ริเริ�มนำ�กั�รแข่งขันหุ่นยนต์้เข้�ส่้ประเที่ศไที่ย และ 

ผ้้จัำดืกั�รแข่งขันหุ่นยนต์้ ซ้�งเป็นกิัจำกัรรมหลักัท่ี่� ส.ส.ที่. จัำดืข้�นอย่�ง

ต่้อเนื�องโดืยเริ�มจัำดืครั�งแรกัในประเที่ศไที่ยเมื�อปี พ.ศ. 2536 ภ�ยใต้้ 

ชืิ�อ “กั�รแข่งขันหุ่นยนต์้ ส.ส.ที่.ชิิงแชิมป์ประเที่ศไที่ย” เพื�อให้

เย�วชินต้ระหนักัถ้ง คว�มสำ�คัญของกั�รเร่ยนร้้ด้ื�นวิที่ย�ศ�สต้ร์ 

และเที่คโนโลย่ ด้ืวยเจำต้น�รมณ์์อันมุ่งมั�นท่ี่�ต้้องกั�รผลักัดัืน และ

ส่งเสริมให้เย�วชินไที่ยม่คว�มตื้�นตั้ว หันม�สนใจำเร่ยนร้้ด้ื�น

วิที่ย�ศ�สต้ร์ และเที่คโนโลย่ พัฒิน�ส่้กั�รเป็นเย�วชินท่ี่�ม่คุ�ณ์ภ�พ 

เร่ยนร้้กัระบัวนกั�รที่ำ�ง�นท่ี่�ต้้องเป็นผ้้ท่ี่�คิดืเป็น ที่ำ�เป็น และแก้ั

ปัญห�เป็น อันเป็นพื�นฐ�นของกัระบัวนกั�รคิดืที่�งวิที่ย�ศ�สต้ร์ 

นอกัจำ�กัน่� คว�มร้้  และทัี่กัษะท่ี่�ได้ืจำ�กักั�รแข่งขันยังส�ม�รถ

นำ�ม�คิดืต่้อยอดื เพื�อสร้�งสรรค์ประโยชิน์ต่้อสังคม และวงกั�ร

วิที่ย�ศ�สต้ร์ และเที่คโนโลย่ต่้อไปได้ืในอน�คต้ และเพื�อพัฒิน�

ประเที่ศให้ก้ั�วทัี่นกั�รเปล่�ยนแปลง 

ส่มีาคิมีส่่งเส่ริมีเที่คิโนโลย่ื (ไที่ยื-ญ่�ป่่น) ได้ืให้คว�ม

สำ�คัญในเที่คโนโลย่ AI หรือปัญญ�ประดิืษฐ์ จ้ำงได้ืดืำ�เนินง�น

จัำดืกั�รแข่งขันหุ่นยนต์้ ส.ส.ที่. ชิิงแชิมป์ประเที่ศไที่ย ต่้อเนื�องเป็น

ปีท่ี่� 29 ภ�ยใต้้ชืิ�อง�น “การแข่งขันห่่นยืนตั์ ส่.ส่.ที่. ชิ้งแช้มีป์

ประเที่ศไที่ยื ประจัำาปี 2564 ชิ้งถู้วยืพระราช้ที่านส่มีเด็จัพระ

กนิษฐ์าธิีราช้เจ้ัา กรมีส่มีเด็จัพระเที่พรัตันราช้ส่่ดา ฯ ส่ยืามี

บรมีราช้ก่มีาร่” เพื�อเป็นกั�รพัฒิน�ศักัยภ�พ และคว�มร้้คว�ม

ส�ม�รถที่�งดื้�นวิที่ย�กั�รหุ่นยนต้์ และระบับัอัต้โนมัติ้แก่ัเย�ชิน 

และบุัคล�กัรภ�คกั�รศ้กัษ� ด้ืวยวิธุ่กั�รกัระตุ้้นให้เกิัดืคว�มสนใจำ

ใคร่ร้้แบับัส�ระบัันเทิี่ง (Edutainment) และกั�รเล่น (Gamification) 

เปิดืโอกั�สให้นักัเร่ยน นิสิต้ และนักัศ้กัษ�นำ�คว�มร้้ม�ผนวกักัับั

คว�มคิดืสร้�งสรรค ์และคว�มสนกุั โดืยจำะที่ำ�ใหเ้กิัดืคว�มภ�คภ้มิ 

ใจำ และอย�กัพัฒิน�ด้ืวยต้นเองต่้อไป อันเป็นสิ�งสำ�คัญในกั�รสร้�ง

หัวใจำของกั�รเร่ยนร้้ต้ลอดืช่ิวิต้ 

จำ�กัประสบักั�รณ์์ และคว�มสำ�เร็จำของกั�รจัำดืกั�รแข่งขัน 

ต้ลอดืระยะเวล� 29 ปี โดืยในปี พ.ศ. 2564 ส.ส.ที่. ได้ื แบ่ังกั�ร

แข่งขันหุ่นยนต์้ ออกัเป็น 3 ประเภที่ ประกัอบัด้ืวย กั�รแข่งขันหุ่น

ยนต์้ ส.ส.ที่. ชิิงแชิมป์ประเที่ศไที่ย (ระดัืบัอุ�ดืมศ้กัษ�) กั�รแข่งขัน

หุ่นยนต์้ ส.ส.ที่.-สพฐ. ยุ�วชิน (ระดัืบัมัธุยมศ้กัษ�) และกั�รแข่งขัน 

TPA PLC Competition (ระดัืบัอุ�ดืมศ้กัษ�) เพื�อให้เย�วชิน ส�ม�รถ

เข้�ร่วมกั�รแข่งขันได้ืหล�กัหล�ยประเภที่ยิ�งข้�น

โดืยปีน่�สม�คมฯ ได้ืรับัพระมห�กัรุณ์�ธิุคุณ์จำ�กั สมเด็ืจำพระ

กันิษฐ�ธิุร�ชิเจำ้� กัรมสมเดื็จำพระเที่พรัต้นร�ชิสุดื� ฯ สย�มบัรม

ร�ชิกัมุ�ร่ พระร�ชิที่�นถว้ยร�งวลัชินะเลศิ ซ้�งถือเป็นร�งวัลอันที่รง

เก่ัยรติ้ท่ี่�จำะช่ิวยสร้�งขวัญ กัำ�ลังใจำ และแรงบัันดื�ลใจำแก่ัผ้้ท่ี่�ได้ืรับั 

จำำ�นวน 4 ร�งวัล ได้ืแก่ั

1. กั�รแข่งขันหุ่นยนต์้ ส.ส.ที่. – สพฐ. ยุวชิน เกัม ROBO 

BIT RACER
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2. กั�รแขง่ขันหุ่นยนต้ ์ส.ส.ที่. ยุวชิน เกัม ROBO MISSION 

CHALLENGE 

3. กั�รแข่งขันหุ่นยนต์้ ส.ส.ที่. ชิิงแชิมป์ประเที่ศไที่ย เกัม 

ดืวลเกั�ทัี่ณ์ฑ์์ ส�นฝั่นส่้แดืนมังกัร

4. กั�รแข่งขันหุ่นยนต์้ ส.ส.ที่. PLC Competition เกัม 

ROBO SALENG

ที่ั�งน่� เนื�องจำ�กัเหตุ้กั�รณ์์ระบั�ดืของโคโรน�ไวรัส 2019 

(โควิดื-19) ส่งผลให้ไม่ส�ม�รถจำัดืกั�รอบัรมกั�รใชิ้โปรแกัรม และ

ที่ดืสอบั เพื�อคดัืเลอืกัที่ม่เข้�ส้ร่อบัชิิงชินะเลศิได้ื ที่�งคณ์ะกัรรมกั�ร

วชิิ�กั�รต้ดัืสนิ จำง้ได้ืมม่ต้ใิห้ยกัเลกิักั�ร แข่งขนัหุน่ยนต์้ ส.ส.ที่. PLC 

Competition เกัม ROBO SALENG ในปืพ.ศ. 2564

การัแข�งขันหุ้�นยนติ์	ส.ส.ท.-	สพัฐ.	ยุวิชิน	

เกมีการแข่งขัน Robo Bit Racer และ Robo Mission 

Challenge 

กั�รแข่งขนัหุน่ยนต์้ ส.ส.ที่. – สพฐ. ยุุวชิน จำะเป็นกั�รแข่งขนั 

ประดืิษฐ์หุ่นยนต้์ระดัืบัมัธุยมศ้กัษ� กัต้ิกั�กั�รแข่งขันจำะแต้กัต้่�ง 

กัันไปในแต้่ละปี เพื�อให้กั�รแข่งขันเกัิดืคว�มสนุุกัสน�น ต้ื��นเต้้น 

เร้�ใจำ และเป็นกั�รพัฒิน�ทัี่กัษะให้แกั่ผ้้ที่่��เข้�ร่วมในกั�รแข่งขัน 

โดืยแบั่งออกัเป็น 2 เกัมกั�รแข่งขัน ไดื้แกั่ 

1. เกมีการแข่งขัน Robo Bit Racer เป็นกั�รแข่งขัน 

หุ่นยนต์้อัต้โนมัติ้เคลื�อ่นท่ี่�ต้�มเส้น และปฏิิบััต้ภิ�รกิัจำต้�มท่ี่�ก่ัำ�หนดื 

ซ้�ง่ม่คว�มแต้กัต้�่งกััน ท่ี่มท่ี่�ม่่กั�รที่ำ�ง�นท่ี่�ส่มำ��เสมอม�กัท่ี่�สุ่�ดื จำะม่

โอกั�สเป็นผ้้ชินะ

2. เกมีการแข่งขัน Robo Mission Challenge เป็นกั�ร

แข่งขันท่ี่�ให้หุ่นยนต์้ปฏิิบััติ้ภ�รกิัจำต้�มโจำที่ก์ัท่ี่�กัำ�หนดืไว้ ซ้�งจำะม่

กั�รนำ� AI อย่�งง่�ยม�ใช้ิในกั�รประดิืษฐ์หุ่นยนต์้ โดืยท่ี่มท่ี่�ว่�งแผน

ม�เป็นอย่�งด่ืจำะม่โอกั�สเป็นผ้้ชินะ

การัแข�งขันหุ้�นยนติ์	ส.ส.ท.	ชิิงแชิมป์ปรัะเทศไทย	

เกมี ดวลเกาทัี่ณีฑ์์ ส่านฝั่นสู่่แดนมัีงกร

กั�รแข่งขันหุ่นยนต์้ ส.ส.ที่. ชิิงแชิมป์ประเที่ศไที่ย จำะใช้ิ 

เกัมกั�รแข่งขันเด่ืยวกัันกัับักั�รแข่งขัน ABU ROBOCON โดืย

ในปีพ.ศ. 2564 น่� เจ้ำ�ภ�พจัำดืกั�รแข่งขัน ได้ืแก่ั ประเที่ศจ่ำน โดืย

เวท่ี่กั�รแข่งขันหุ่นยนต้์ ส.ส.ที่. ชิิงแชิมป์ระเที่ศไที่ย สม�คม 

ส่งเสริมเที่คโนโลย่ (ไที่ย-ญ่�ปุ่น) จำะเป็นผ้้ดืำ�เนินกั�รจัำดืกั�รแข่งขัน

คัดืเลือกัท่ี่มในระดัืบัอุ�ดืมศ้กัษ� จำำ�นวน 8 ท่ี่ม เข้�ร่วมแข่งขันกัับั

ระดืบััอ�ช่ิวศ้กัษ�ในกั�รแขง่ขัน MCOT ABU เพื�อคัดืเลอืกัตั้วแที่น

ประเที่ศไที่ยเข้�ร่วมกั�รแข่งขัน ABU ROBOCCON 2021 ณ์ 

ประเที่ศจ่ำน 

ประเที่ศจ่ำนเจ้ำ�ภ�พจัำดืกั�รแข่งขัน ได้ืนำ�กั�รละเล่นดัื�งเดิืม

ม�กัำ�หนดืเป็นเกัมกั�รแข่งขัน ประเที่ศจ่ำนในสมัยโบัร�ณ์ ชิ�ยหนุ่ม

จำะได้ืรับักั�รยอมรับัให้เป็นผ้้ใหญ่เมื�ออ�ยุ 20 ปี ซ้�งวันเฉลิมฉลอง 

เพื�อนๆ และญ�ต้ิๆ จำะม�รวมต้ัวกัันเพื�ออวยพร และสนุกักัับัเกัม

ซ้�งจำะเป็นเครื�องพิส้จำน์ถ้งคว�มส�ม�รถของชิ�ยหนุ่ม

“ขว้างลูกธีนูลงกระถูาง” เป็นเกัมกั�รละเล่นท่ี่�ถือเป็น

ธุรรมเน่ยมปฏิิบััติ้แบับัดัื�งเดิืมของจ่ำนในสมัยโบัร�ณ์ โดืยเริ�มม�
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ตั้�งแต่้ช่ิวง 770 ปีก่ัอนคริสต้กั�ล ในช่ิวงนั�นหน้�งในกั�รรับัรองแขกั

ของเจ้ำ�บ้ั�น คือกั�รเชิิญแขกัให้ยิงธุน้หรือท่ี่�เร่ยกัว่� “พิธุ่กั�รยิง

ธุน้” ซ้�งแขกัท่ี่�ไดื้รับัเชิิญก็ัจำะไม่ส�ม�รถปฏิิเสธุไดื้ ต่้อม�ในภ�ย

หลังเพื�อให้แขกัท่ี่�ไม่ชิำ�น�ญด้ื�นกั�รยิงธุน้ส�ม�รถร่วมเล่นได้ื

อย่�งสนุกัสน�น จ้ำงม่กั�รปรับัพิธุ่กั�รให้เป็นกั�รขว้�งล้กัธุน้ลงใน

ไหสุร�แที่น เมื�อเวล�ผ่�นไปกิัจำกัรรมน่�ได้ืกัล�ยเป็นพิธุ่กั�รต้้อนรับั 

และเกัมท่ี่�เร่ยบัง่�ยสง่�ง�มในระหว่�งง�นเล่�ยง กั�รละเล่นน่�ได้ื

แพร่หล�ยม�กัว่� 2,700 ปี โดืยม่กั�รพัฒิน�จำ�กักั�รเป็นกิัจำกัรรม

ในพิธุ่กั�รไปส่้กั�รละเล่นเพื�อคว�มบัันเทิี่ง ถ้งแม้ว่�จำะม่กั�ร

เปล่�ยนแปลงม�กัม�ยในวิธุ่กั�ร และกัฎกั�รเล่น แต่้หัวใจำสำ�คัญ

ของเกัมคือกั�รผ้กัสัมพันธ์ุระหว่�งบุัคคลนั�นไม่เคยเปล่�ยนแปลง

เกัมกั�รละเล่น “ขว้�งล้กัธุน้ลงกัระถ�ง” จ้ำงเป็นท่ี่�ม�ของ

เกมีการแข่งขันห่่นยืนต์ั ส่.ส่.ที่. ชิ้งแช้มีป์ประเที่ศไที่ยื ประจัำา

ปี 2564 “เกมี ดวลเกาทัี่ณีฑ์์ ส่านฝั่นสู่่แดนมัีงกร” โดืยหุ่นยนต์้

จำะที่ำ�ภ�รกิัจำเพื�อขว้�งล้กัธุน้ลงในกัระถ�งได้ืด่ืเพ่ยงใดื ? เกัมกั�ร

แข่งขันจำะแบ่ังเป็น 2 ท่ี่มคือระหว่�งท่ี่มส่แดืง และส่นำ��เงิน ใช้ิเวล�

ไม่เกิัน 3 น�ท่ี่ โดืยท่ี่มท่ี่�ส�ม�รถที่ำ� “Great Victory”ได้ืก่ัอน จำะ

เป็นผ้้ชินะ ห�กัไม่ม่ท่ี่มใดืท่ี่�ส�ม�รถที่ำ� Great Victory ได้ื ท่ี่มท่ี่�ที่ำ�

คะแนนได้ืส้งกัว่�จำะเป็นฝ่่�ยชินะ

จำ�กัคว�มมุ่งมั�่นตั้�งใจำของน้องๆ เย�วชินไที่ยทุี่�กัท่ี่มท่ี่�ได้ื 

ฝึ่กัซ้อม เร่ยนร้้ และพัฒิน�ทัี่กัษะต่้�งๆ ในกั�รคิดืค้นประดิืษฐ์หุ่นยนต์้ 

จำนส�ม�รถผ่�นเข้�ส่้รอบัชิิงชินะเลิศ ม�ร่วมลุ้น และร่วมเป็นกัำ�ลังใจำ 

ให้กัับัเหล่�วิศวกัรรุ่นเย�ว์ ว่�สถ�บัันใดื โรงเร่ยนใดื ท่ี่มใดื ท่ี่�่จำะได้ื 

เดิืนที่�งเข้�ส่้รอบัสุ�ดืท้ี่�ย และคว�้แชิมปก์ั�รแขง่ขันหุ่นยนต์้ระดัืบั

ประเที่ศ ในกั�รแข่งขันหุ่นยนต์้ ส.ส.ที่. ชิิงแชิมป์ประเที่ศไที่ย ประจำำ�

ปี 2564  (ติ้ดืต้�มกั�รแข่งขันได้ืท่ี่� www.tpa.or.th หรือ Facebook 

Fanpage : TPA Robot) ม�ร่วมชิม ร่วมเช่ิยร์ และเป็นกัำ�ลังใจำให้ 

กัับัน้องๆ นักัเร่ยน นิสิต้ นักัศ้กัษ�ในกั�รสร้�งสรรค์ ประดิืษฐ์ 

หุ่นยนต์้ และคว้�แชิมป์หน้�งเด่ืยวของประเที่ศ

และขอขอบัคุ�ณ์ผ้้สนับัสนุ�นใจำด่ืทุี่�กัท่ี่�น ท่ี่�่ร่วมสนับัสนุ�น

น้องๆ ให้ม่โอกั�สคิดืเป็น ที่ำ�เป็น และแก้ัปัญห�เป็น และใช้ิเวล�

ว่�งให้เกิัดืประโยขน์ เพื�อสร้�งสรรค์ประโยขน์ต่้อสังคม และวงกั�ร

วิที่ย�ศ�สต้ร์ เที่คโนโลย่ต่้อไปได้ืในอน�คต้




