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ค
วามสนีุ้ก ความท่้าท่าย บันี้ถึนี้นี้เท่คโนี้โล่ย้ กำล่ังจะ

กล่ับัมาอ้กคร้ั�ง กับัการแข่งขันหุ่นยนต์์ ส.ส.ท. 

ชิงแชม่ป์ีปีระเทศีไทย ปีระจำปีี 2565 ชิงถี้วัยพระราชทาน

สม่เด็ีจพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรม่สม่เด็ีจพระเทพรัต์นราช

สุดีา ฯ สยาม่บรม่ราชกุม่ารี ความท่้าท่ายท่้�นี้ิสิต้ นี้ักศึกษา 

นี้ักเร้้ยนี้ เยาวชินี้ จากท่ั�วปีร้ะเท่ศ ท่ั�งจากสถึาบัันี้อุดูมศึกษา 

มธัียมศึกษา ต้า่งนี้ำผู้ล่งานี้สร้า้งสร้ร้ค์หุน่ี้ยนี้ต์้ หล่ากดูไ้ซึ่น์ี้เดิูนี้ท่าง

มาพบักันี้ เพ้�อเข้า ร่้วมชิิงชัิยความเป็ีนี้หนี้ึ�งร้ะดัูบัปีร้ะเท่ศ 

การ้แข่งขันี้ในี้ปีีนี้้� ม้อะไร้บั้าง ต้ิดูต้ามกันี้ไดู้เล่ย 

สม่าคืม่ส่งเสริม่เทคืโนโลัยี (ไทย-ญี�ปีุ�น) หร้้อ ส.ส.ท. 

ผูู้ร้เิริ�ม่นำการแขง่ขนัหุน่ยนต์เ์ขา้สูป่ีระเทศีไทย โดียใชช้ื�อการ

แขง่ขันว่ัา “การแข่งขันหุน่ยนต์ ์ส.ส.ท. ชงิแชม่ป์ีปีระเทศีไทย” 

เป็ีนี้กจิกร้ร้มหลั่กท่้� ส.ส.ท่. จดัูขึ�นี้อย่างต่้อเนี้้�องเป็ีนี้ปีร้ะจำทุ่กปี ีโดูย

เร้ิ�มจัดูคร้ั�งแร้กในี้ปีร้ะเท่ศไท่ยเม้�อปีี พ.ศ. 2536 เพ้�อส่งเสริ้มให้

เยาวชินี้ต้ร้ะหนี้ักถึึงความสำคัญของการ้เร้้ยนี้รู้้ดู้านี้วิท่ยาศาสต้ร้์ 

แล่ะเท่คโนี้โล่ย้ เปี็นี้การ้เปีิดูโอกาสให้นี้ักเร้้ยนี้ นี้ิสิต้ นี้ักศึกษา ไดู้

ใช้ิเวล่าว่างให้เป็ีนี้ปีร้ะโยชิน์ี้ ร้วมท่ั�งฝึึกฝึนี้การ้ท่ำงานี้เป็ีนี้ท่ม้ เร้ย้นี้รู้ ้

ชิิงถี้วิยพระราชิทานสมเด็็จพระกนิษฐาธิิราชิเจ้า

กรมสมเด็็จพระเทพรัตนราชิสุด็า ฯ สยามบรมราชิกุมารี

กร้ะบัวนี้การ้ท่ำงานี้ ท่้�ต้้อง

เปี็นี้ผูู้้คิดูเปี็นี้ ท่ำเปี็นี้ แล่ะ

แ ก้ ปีั ญ ห า เ ป็ีนี้  อั นี้ เ ป็ี นี้ 

พ้�นี้ฐานี้ของกร้ะบัวนี้การ้คิดูท่าง

วิท่ยาศาสต้ร้์ นี้อกจากนี้้� ความรู้้ แล่ะท่ักษะท่้�ไดู้

จากการ้แข่งขันี้ยังสามาร้ถึนี้ำมาคิดูต่้อยอดูเพ้�อ

สร้้างสร้ร้ค์ปีร้ะโยชินี้์ต่้อสังคม แล่ะวงการ้วิท่ยาศาสต้ร้์ แล่ะ

เท่คโนี้โล่ย้ต้่อไปีไดู้ในี้อนี้าคต้ 

จากสถึานี้การ้ณีก์าร้แพร้ร่้ะบัาดูของโคโร้นี้าไวร้สั 2019 (โค

วดิู-19) ในี้ช่ิวง 2 ปีท้ี่�ผู่้านี้มาส่งผู้ล่ให้ต้้องยกเลิ่กการ้แข่งขนัี้ในี้ร้อบั

ชิิงชินี้ะเล่ิศออกไปี แต้่ในี้ร้ะยะเวล่า 2 ปีีท่้�ผู้่านี้มา เร้ายังคงมุ่งมั�นี้

ในี้เจต้นี้าร้มณ์ี ท้่�ต้้องการ้ส่งเสริ้มให้เยาวชินี้ นี้ักเร้้ยนี้ นี้ิสิต้ 

นี้กัศกึษา ไดู้ใชิเ้วล่าว่างให้เกดิูปีร้ะโยชิน์ี้ ไดู้เร้ย้นี้รู้ดู้้านี้วทิ่ยาศาสต้ร์้ 

แล่ะเท่คโนี้โล่ย ้ท่าง ส.ส.ท่. ยงัคงมก้าร้จดัูการ้แขง่ขนัี้อยา่งต้อ่เนี้้�อง 

ท่ั�งในี้ร้ะดูับัมัธียมศึกษา แล่ะอุดูมศึกษา ดู้วยการ้จัดูฝึึกอบัร้ม ให้

ความรู้้ สอบัคัดูเล่้อก แล่ะจัดูการ้แข่งขันี้ในี้รู้ปีแบับัออนี้ไล่นี้์ 

หุ่่�นยนต์์ ส.ส.ท.
เชิิญชิมการแข่่งข่ัน

ชิิงแชิมูป์์ป์ระเทศไทย ป์ระจํําป์ี 2565
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การ้แข่งขันี้หุน่ี้ยนี้ต์้ชิว่ยเปิีดูโล่กกว้างให้กบััเด็ูกไท่ย กา้วต่้อ

ไปีสู่เวท่้นี้านี้าชิาติ้ จากปีร้ะสบัการ้ณ์ี แล่ะความสำเร็้จของ 

การ้จัดูการ้แข่งขันี้ ต้ล่อดูร้ะยะเวล่า 29 ปีี ท่ำให้ปีี พ.ศ.2565 นี้้� 

ส.ส.ท่. แบั่งการ้แข่งขันี้หุ่นี้ยนี้ต้์ออกเปี็นี้ 3 ปีร้ะเภท่ ปีร้ะกอบัดู้วย

การแข่งขันหุ่นยนต์์ ส.ส.ท. ชิงแชม่ป์ีปีระเทศีไทย (ระดัีบ

อุดีม่ศีึกษา) การแข่งขันหุ่นยนต์์ ส.ส.ท.-สพฐ. ยุวัชน (ระดีับ

ม่ธัยม่ศีกึษา) แลัะการแข่งขนั ส.ส.ท. PLC Competition (ระดัีบ

อุดีม่ศีึกษา) เพ้�อให้เยาวชินี้สามาร้ถึเข้าร่้วมการ้แข่งขันี้ไดู้ 

หล่ากหล่ายปีร้ะเภท่ โดียการแข่งขนัทั�ง 3 ปีระเภัท กำหนดีจดัีรอบ 

ชิงชนะเลัิศีพร้อม่กันในวัันที� 28-29 พฤษภัาคืม่ 2565 ณี 

ศีูนย์การคื้าเซียร์ รังสิต์ ซึ่ึ�งเปี็นี้เวท่้จัดูการ้แข่งขันี้หุ่นี้ยนี้ต้์ร้ะดูับั 

ปีร้ะเท่ศ แล่ะปีร้ะสบัความสำเร้จ็ สูเ่วท่ร้้ะดูบัันี้านี้าชิาต้ ิโดูยเปีดิูให้

นี้ักเร้้ยนี้ นี้ิสิต้ นี้ักศึกษา แล่ะปีร้ะชิาชินี้ท่ั�วไปีเข้าชิมไดู้ต้ล่อดู 2 วันี้

เต้็ม โดูยแบั่งสนี้ามการ้แข่งขันี้ออกเปี็นี้ 3 สนี้าม ดูังต้่อไปีนี้้�

การู้แข้่งข้ันหุ่่นย่นต์	 ส.ส.ท.	 ชิิงแชิมป์ปรู้ะเทศไทย่ 

ปรู้ะจัำาปี	2565

สมาคมส่งเสริ้มเท่คโนี้โล่ย้ (ไท่ย-ญ้�ปุ่ีนี้) หร้้อ ส.ส.ท่. ไดู้ 

ร้บััเกย้ร้ต้จิาก NHK JAPAN BROADCASTING CORPORATION 

ให้เป็ีนี้ผูู้้จัดูการ้แข่งขันี้ ใช้ิกต้ิกา แล่ะรู้ปีแบับัเหม้อนี้ในี้ปีร้ะเท่ศ

ญ้�ปีุ่นี้ แล่ะใชิ้ชิ้�อเกมการ้แข่งขันี้ว่า “การ้แข่งขันี้หุ่นี้ยนี้ต้์ ส.ส.ท่. 

ชิิงแชิมปี์ปีร้ะเท่ศไท่ย” จัดูขึ�นี้คร้ั�งแร้กในี้ปีร้ะเท่ศไท่ย เม้�อปีี 

พ.ศ.2536 (ค.ศ. 1993) แล่ะจดัูขึ�นี้เปีน็ี้ปีร้ะจำท่กุปี ีจวบัจนี้ปีจัจบุันัี้ 

ต้ล่อดูเวล่า 29 ปีี ส.ส.ท่. ไดู้สั�งสมปีร้ะสบัการ้ณี์ แล่ะความสำเร้็จ 

จากการ้จดัูการ้แขง่ขนัี้หุน่ี้ยนี้ต้ ์ส.ส.ท่. ชิงิแชิมปีป์ีร้ะเท่ศไท่ย สง่ผู้ล่

ให้การ้แข่งขันี้ไดู้ร้ับัความสนี้ใจจากนี้ิสิต้ นี้ักศึกษา ท่ั�วปีร้ะเท่ศ

นี้สิติ้ นี้กัศกึษาจากท่ั�วปีร้ะเท่ศผู่้านี้การ้แข่งขนัี้ร้อบัคดัูเล่อ้ก

เข้ามาชิิงชัิย ในี้เกมการ้แข่งขันี้ “พิชิต์วััฏจักรหอคือย สู่แดีน 

ภัารต์ะ” ซึ่ึ�งเปี็นี้การ้จำล่องการ้ล่ะเล่่นี้ “ลัาโกริ (Lagori)” ของ

ปีร้ะเท่ศอินี้เดู้ย

ลัาโกร ิ(Lagori) เปีน็ี้การ้ล่ะเล่น่ี้ท่้�มม้าแต้โ่บัร้าณี ท่้�เล่น่ี้กนัี้

มายาวนี้านี้ โดูยม้จุดูกำเนี้ิดูจากท่างใต้้ของปีร้ะเท่ศอินี้เดู้ย ล่าโกร้ิ

เปีน็ี้เกมท้่�แพร้ห่ล่ายท่้�สดุูในี้อนิี้เดูย้ ชิว่ง ค.ศ. 1990 ไดูม้ก้าร้บัันี้ท่กึ

เปี็นี้ล่ายลั่กษณ์ีอักษร้ในี้คัมภ้ร้์ Bhagavata Purana ของศาสนี้า

ฮีินี้ดููเม้�อ 5000 ปีีก่อนี้ โดูยกล่่าวว่าพร้ะกฤษณีะไดู้เล่่นี้เกมนี้้�กับั

สหาย โดูยผูู้้เล่่นี้แบั่งออกเปี็นี้สองท่้ม (ท่้ม 1: “ผูู้้หา” แล่ะ ท่้ม 2: 
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“ผูู้้ต้้”) เกมเร้ิ�มจากการ้ท้่�ฝัึ�งผูู้้หา

โยนี้บัอล่เพ้�อท่ำล่ายหอคอยชิ้�อ

วา่ “ล่าโกร้ ิ(Lagori)” หล่งัจากนี้ั�นี้

ผูู้้หาต้้องพยายามท่้�จะสร้้าง

หอคอยขึ�นี้มาใหม่ ฝัึ� งผูู้้ ต้้จะ

พยายามโยนี้ลู่กบัอล่เพ้�อขดัูขวาง

ในี้ปีี ค.ศ. 2022 นี้้� ซึ่ึ�งเปี็นี้ปีีท่้� ABU Robocon คร้บัร้อบั 21 

ปีี หอคอยล่าโกริ้จะถูึกสร้้างสำเร็้จหร้้อไม่ ? หร้้อจะถูึกขัดูขวาง 

กอ่นี้ท่้�จะสร้า้งสำเร็้จ ? เกมการ้แขง่ขนัี้นี้้�ร้อคอยทุ่กท่า่นี้อยู!่ ร้ว่มลุ่น้ี้ 

ร้่วมเช้ิยร้์ ความสำเร้็จของหุ่นี้ยนี้ต้์ท่้�ถูึกสร้้างขึ�นี้ แล่ะต้ัวแท่นี้

ปีร้ะเท่ศไท่ย เพ้�อก้าวสูเ่วท่ร้้ะดัูบันี้านี้าชิาติ้ ณี เมอ้ง New Delhi, India.

การู้แข้ง่ข้นัหุ่น่ย่นต	์ส.ส.ท.-สพัฐ.	ย่วุชิน	ปรู้ะจัำาป	ี2565	

(2	การู้แข้่งข้ัน)	

การ้แข่งขันี้หุ่นี้ยนี้ต้์ ส.ส.ท่. - สพฐ. ยุวชินี้ เปี็นี้การ้แข่งขันี้

ปีร้ะดูิษฐ์หุ่นี้ยนี้ต้์ร้ะดูับัมัธียมศึกษา กต้ิกาการ้แข่งขันี้จะแต้กต้่าง

กันี้ไปีในี้แต้่ล่ะปีี เพ้�อให้การ้แข่งขันี้เกิดูความสนีุ้กสนี้านี้ ต้้�นี้เต้้นี้ 

เร้้าใจ แล่ะเปี็นี้การ้พัฒ่นี้าท่ักษะให้แก่ผูู้้ท่้�เข้าร้่วมในี้การ้แข่งขันี้ 

ท่ั�งนี้้� ผูู้้เข้าแข่งขันี้ทุ่กท่้มไดู้ผู้่านี้การ้เร้้ยนี้รู้้ในี้รู้ปีแบับัออนี้ไล่นี้์ แล่ะ

สอบัคัดูเล่้อกออนี้ไล่นี้์ จนี้เข้าสู่ร้อบัชิิงชินี้ะเล่ิศ โดูยการ้แข่งขันี้ 

แบั่งเปี็นี้ 2 เกมการ้แข่งขันี้ ไดู้แก่

1. เกม่ Rescue Line คอ้ การ้แขง่ขนัี้หุน่ี้ยนี้ต้ก์ูภ้ยั เคล่้�อนี้ท่้�

ต้ามเส้นี้ แล่ะปีฏิบััติ้ภาร้กิจต้ามท้่�กำหนี้ดู ท้่มท่้�ม้การ้ท่ำงานี้

สม�ำเสมอมากท้่�สุดูจะม้โอกาสเปี็นี้ผูู้้ชินี้ะ แล่ะผูู้้ชนะจะไดี้เปี็น

ต์ัวัแทนปีระเทศีไทยเข้าร่วัม่การแข่งขันหุ่นยนต์์โลัก Robo-

Cup 2022

2. เกม่ Rescue Maze การ้แข่งขันี้หุ่นี้ยนี้ต้์กู้ภัยปีฏิบััติ้

ภาร้กิจต้ามท้่�กำหนี้ดู ท้่มท้่�ม้การ้ท่ำงานี้สม�ำเสมอมากท่้�สุดูจะม้

โอกาสเปี็นี้ผูู้้ชินี้ะ แล่ะผูู้้ชนะจะไดี้เปี็นต์ัวัแทนปีระเทศีไทยเข้า

ร่วัม่การแข่งขันหุ่นยนต์์โลัก RoboCup 2022

การู้แข้่งข้ัน	ส.ส.ท.	PLC	Competition	ปรู้ะจัำาปี	2565	

(รู้ะดับอุดมศ่กษา)	

การ้แข่งขันี้หุ่นี้ยนี้ต้์ ส.ส.ท่. PLC Competition เปี็นี้การ้

แข่งขันี้โดูยใชิ้อุปีกร้ณี์ Program Logic Controller เปี็นี้ 

สว่นี้ปีร้ะกอบัหล่กัในี้การ้ปีร้ะดูษิฐห์ุน่ี้ยนี้ต้ ์โดูยกต้กิาการ้แขง่ขนัี้จะ

แต้กต้่างกันี้ไปีในี้แต้่ล่ะปีี อาท่ิ ดูัดูแปีล่งจากเกมก้ฬา การ้ล่ะเล่่นี้

พ้�นี้บั้านี้ แล่ะงานี้ในี้ภาคอุต้สาหกร้ร้ม เปี็นี้ต้้นี้ ซึ่ึ�งผูู้้เข้าแข่งขันี้ต้้อง

ใชิท้่กัษะท่้�หล่ากหล่ายมาปีร้ะยุกต์้เข้าดู้วยกันี้ เพ้�อปีร้ะดิูษฐ์หุน่ี้ยนี้ต์้ 

แล่ะเขย้นี้โปีร้แกร้มควบัคมุหุน่ี้ยนี้ต้ใ์หป้ีฏบิัตั้ภิาร้กจิต้ามท่้�กำหนี้ดู

ในี้ปีี 2565 น้ี้�  การแข่งขันหุ่นยนต์์ ส.ส.ท. PLC 

Competition นี้ิสิต้ นี้ักศึกษา ผู้่านี้การ้อบัร้มในี้รู้ปีแบับัออนี้ไล่น์ี้ 

แล่ะคัดูเล้่อก เข้าชิิงชัิยในี้เกม “Robo Saleng” โดูยต้้องการ้ให้ 
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ผูู้้เข้าแข่งขันี้ม้ส่วนี้ร้่วมในี้การ้แก้ไขปีัญหาสิ�งแวดูล่้อม โดูยเฉพาะ

ปีัญหาขยะมูล่ฝึอยท่้�ส่งผู้ล่กร้ะท่บัต่้อสุขภาพของมนุี้ษย์ แล่ะสิ�ง 

ม้ชิ้วิต้ ต้ล่อดูจนี้ยังก่อให้เกิดูปีัญหาอ้�นี้ ๆ  ต้ามมาอ้กหล่ายปีร้ะการ้ 

เชิ่นี้ ปีัญหานี้�ำเส้ย อากาศเส้ย เปี็นี้แหล่่งเพาะพันี้ธ์ุี แล่ะแพร้่

กร้ะจายของเช้ิ�อโร้คเป็ีนี้ต้้นี้ จึงไดู้นี้ำปัีญหาดัูงกล่่าวมาดัูดูแปีล่ง

เป็ีนี้เกมการ้แข่งขันี้ ผูู้แ้ข่งขันี้จะต้อ้งปีร้ะดิูษฐ์หุน่ี้ยนี้ต์้ชิว่ยเก็บั แล่ะ

แยกขยะ อาท่ิ ขวดูนี้�ำพล่าสต้ิก กร้ะปี๋องอลู่มิเนี้้ยม กล่่องกร้ะดูาษ

ลู่กฟัูก โดูยต้้องให้หุ่นี้ยนี้ต้์ท่ำงานี้ไดู้เองอัต้โนี้มัต้ิ แล่ะแยกแยะ

ปีร้ะเภท่ของขยะไดู้

จากคืวัาม่มุ่่งม่ั�นต์ั�งใจของน้อง ๆ เยาวัชนไทยทุกทีม่

ที�ไดี้ฝ้ึกซ้อม่ เรียนรู้ แลัะพัฒนาทักษะต์่าง ๆ ในการคืิดีคื้น

ปีระดีิษฐ์ หุ่นยนต์์ จนสาม่ารถีผู้่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลัิศี 

ม่าร่วัม่ลัุ้น แลัะร่วัม่เปี็นกำาลัังใจ ให้กับเหลั่าวัิศีวักรรุ่นเยาวั์ 

วั่าสถีาบันใดี โรงเรียนใดี ทีม่ใดี ที�จะไดี้เดิีนทางเข้าสู่รอบ

สดุีท้ายของการแขง่ขนัหุน่ยนต์ ์ส.ส.ท. ชงิแชม่ปีป์ีระเทศีไทย 

ปีระจำปีี 2565 ชิงถี้วัยพระราชทานสม่เดี็จพระกนิษฐาธิราช

เจา้ กรม่สม่เด็ีจพระเทพรัต์นราชสดุีา ฯ สยาม่บรม่ราชกุม่ารี 

จัดีขึ�นในวัันที� 28-29 พฤษภัาคืม่ 2565 ณี ศีูนย์การคื้าเซียร์ 

รังสิต์ 

ท่ั�งนี้้� เพ้�อความปีล่อดูภัยของผูู้้เข้าร้่วมงานี้ทุ่กคนี้ ท่าง 

ผูู้้จัดูงานี้ม้มาต้ร้การ้เข้มข้นี้ในี้การ้ดููแล่สุขภาพอนี้ามัย ภายใต้้

มาต้ร้การ้ควบัคุมโร้คโควิดู-19 ต้ามปีร้ะกาศของกร้ะท่ร้วง

สาธีาร้ณีสุข อย่างเคร้่งคร้ัดู 




