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การแข'งขันออกแบบโครงการสำรวจอวกาศระดับเยาวชนประจำป: 2565 

ยอดเยาวชน คนอวกาศ : Space Youth Challenge 2022   
 

หลักการและเหตุผล 

  สถาบันวิจัยดาราศาสตร0แห3งชาติ (องค0การมหาชน) หรือ สดร. เป@นหนึ่งในสามหน3วยงานท่ีผลักดันใหHเกิด

การจัดตั้ง “ภาคีความร3วมมืออวกาศไทย” (Thai Space Consortium : TSC) มีเป_าหมายสรHางกลุ3มผูHเชี่ยวชาญ 

นักวิทยาศาสตร0 วิศวกรรุ3นใหม3 ใหHมีโอกาสเรียนรูHลงมือทำโดยตรง ดHวยการสรHาง “ดาวเทียมวิจัยวิทยาศาสตรX” 

ดHวยกำลังคนและเทคโนโลยีในประเทศ  ออกแบบพัฒนา สรHาง ทดสอบ และควบคุมการใชHงานโดยฝiมือคนไทย 

สรHางประสบการณ0การพัฒนาเทคโนโลยีและวิศวกรรมขั้นสูงในประเทศไทย ยกระดับองค0ความรูH และจะเป@น

พ้ืนฐานท่ีก3อใหHเกิดอุตสาหกรรมอวกาศในอนาคต 

         วัตถุประสงค0ของ “ภาคีความร3วมมืออวกาศไทย” ไม3เพียงแต3สรHางดาวเทียมวิจัยวิทยาศาสตร0 พัฒนา

เทคโนโลยีและวิศวกรรมขั ้นสูงเท3านั ้น ยังมีเป_าหมายสำคัญคือการสรHางแรงบันดาลใจใฝmรู HใหHกับคนในชาติ           

ใหHตระหนักถึงความสำคัญของเทคโนโลยีอวกาศ ร3วมแรงร3วมใจพลิกโฉมประเทศไทยใหHพHนจากกับดักรายไดHปาน

กลาง ซ่ึงผลลัพธ0ท่ีเกิดข้ึนไม3สามารถประเมินออกมาเป@นมูลค3าไดH 

สดร. เล็งเห็นถึงความสำคัญของการสรHางความตระหนัก และความรับรูHดHานเทคโนโลยีอวกาศสำหรับ

เยาวชนไทย จึงจัดการแข3งขัน “ออกแบบโครงการสำรวจอวกาศระดับเยาวชน” ในรูปแบบเกมออนไลน0 ซึ่งเป@นส่ือ

ที่เยาวชนคุHนเคยและนิยมเป@นอย3างมาก การเล3นเกมแนว space simulator นี้ นอกจากจะทำใหHเยาวชนไดHเรียนรูH

หลักการทางฟtสิกส0ที่เกี่ยวขHองกับการส3งยานสำรวจอวกาศที่สอดคลHองกับความเป@นจริงแลHว ยังไดHฝuกทักษะดHาน

การบันทึกและตัดต3อวีดีโอ สื่อสาร และนำเสนอในสารสนเทศยุคใหม3 ในลักษณะของการแคสเกมหรือยูทูบเบอร0 

ซึ่งนอกจากจะเป@นทางเลือกอาชีพเสริมที่สามารถหารายไดHไดHจริงแลHว ทักษะที่ไดHจากการทำงานเหล3านี้ยังจะเป@น

ทักษะท่ีจำเป@นต3อตลาดแรงงานในทุกสาขาในอนาคต 

กิจกรรมดังกล3าวจัดขึ้นครั้งแรกในปi 2564 พบว3ามีเยาวชนใหHความสนใจส3งผลงานเขHาร3วมแข3งขันมากถึง 

200 ทีม และเพ่ือใหHเกิดการประชาสัมพันธ0สรHางการรับรูHอย3างต3อเน่ืองในวงกวHาง สดร. จึงกำหนดจัดการแข3งขันข้ึน

อีกคร้ังในปi 2565 

           

วัตถุประสงคX 

         - เพ่ือสรHางแรงบันดาลใจใหHแก3เยาวชนภายในประเทศทางดHานเทคโนโลยีอวกาศ เพ่ือนำไปต3อยอด

ทางดHานการศึกษา เทคโนโลยี และภาคอุตสาหกรรม 

- เพ่ือสรHางความเขHาใจถึงหลักการทางฟtสิกส0ท่ีเก่ียวขHองกับยานสำรวจอวกาศ 
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         - เพ่ือต3อยอดองค0ความรูHท่ีไม3สามารถเรียนรูHไดHภายในหHองเรียน 

         - เพ่ือฝuกการวางแผน และสรHางความสามารถในการทำงานร3วมกันเป@นทีม 

         - เพ่ือฝuกทักษะในการบันทึกและตัดต3อวีดีโอและส่ือสารสนเทศออนไลน0 

         - ฝuกการนำเสนอผลงานรูปแบบออนไลน0 ภายในระยะเวลาท่ีจำกัด 

 

คุณสมบัติผู]เข]าแข'งขัน 

• กำลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนตHน-มัธยมศึกษาตอนปลาย  

• สมัครในนามโรงเรียน เป@นทีม ทีมละไม3เกิน 5 คน  
 

ทักษะท่ีเก่ียวข]อง 

• ความรูHทางฟtสิกส0 และ Orbital mechanics เบ้ืองตHน  

• การวางแผน 

• การตัดต3อวีดีโอ 

• การนำเสนอ 

• การทำงานเป@นทีม 
 

รูปแบบการแข'งขัน 

• ออกแบบโครงการสำรวจอวกาศภายในเกมส0 Kerbal Space Program โดยใชHโปรแกรมพ้ืนฐานในโหมด 

sandbox (ไม3อนุญาติใหHใชH DLC หรือ user created content ของผูHอ่ืน) เลือกเป_าหมายการสำรวจไดH

เอง ไม3จำกัดงบประมาณ ไม3จำกัดจำนวนช้ินส3วน หรือน้ำหนัก และตHองประกอบช้ินส3วนทุกอย3างข้ึนใหม3

ท้ังหมด 

• นำเสนอโครงการสำรวจอวกาศท่ีออกแบบข้ึนในรูปแบบวิดีโอคลHายกับวีดีโอการแคสเกม ความยาวไม3เกิน 

6 นาที ใหHครอบคลุมตามหัวขHอดังน้ี 

1. หลักการและเหตุผลของการออกแบบโครงการสำรวจ 

2. เป_าหมายการสำรวจ 

3. แผนการสำรวจ 

4. รายละเอียด องค0ประกอบ และช้ินส3วนของยานสำรวจ 

5. นำเสนอการปฏิบัติภารกิจเพ่ือไปยังเป_าหมาย และแสดงใหHเห็นข้ันตอนสำคัญทุกข้ันตอน 

6. ความลHมเหลว/prototype ก3อนหนHา  

7. ในคลิปวิดีโอจะตHองแสดงใหHเห็นใบหนHาของทีมงานทุกคน 

 คณะกรรมการจะพิจารณาหลักการและเหตุผลในการเลือกเป_าหมายสำรวจ และการวางแผนการใชH

ทรัพยากรอย3างคุHมค3าท่ีสุดเป@นหลัก 
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กำหนดการและวิธีการคัดเลือก 

รอบคัดเลือก :  

• บัดน้ี - 31 กรกฎาคม 2565 : สมัครออนไลนXทาง https://bit.ly/SYC2022-Reg 

หมายเหตุ : - ทีมท่ียังไม3มีซอฟต0แวร0เกม Kerbal Space Program สามารถกรอกขHอมูลสมัครพรHอม

แสดงความประสงค0ขอรับแอคเคาท0 เพ่ือใชHเขHาร3วมแข3งขันคร้ังน้ีไดHฟรี  **(จำกัดเพียง 150 ทีมแรก โดย

พิจารณาจากลำดับการสมัครในระบบออนไลนX จนกว'าจะสิทธ์ิจะเต็มตามจำนวน)**  

• 18 มิถุนายน 2565 : จัด Online Workshop แนะนำเทคนิคการสร]างจรวดสำรวจอวกาศ   

• บัดน้ี - 31 กรกฎาคม 2565 : นำส'งผลงานทาง https://bit.ly/SYC2022-Submit  

- เปtดรับผลงานในรูปแบบวิดีโอความยาวไม3เกิน 6 นาที (นามสกุลไฟล0 .mp4 เท3าน้ัน ความละเอียดภาพ 

  ไม3ต่ำกว3า 720p)  

- อัพโหลดไฟล0วิดีโอบน Google Drive หรือ Dropbox เท3าน้ัน พรHอมต้ังค3าเป@นสาธารณะเพ่ือใหH 

  คณะกรรมการดาวน0โหลดไฟล0 (ขอสงวนสิทธ์ิตัดสิทธ์ิการพิจารณาผลงานท่ีไม3ไดHต้ังค3าเป@นสาธารณะ) 

- ทุกผลงานท่ีส3งเขHาร3วมแข3งขันจะไดHรับการเผยแพร3ผ3านยูทูป Space Youth Challenge 

- เปtดใหHประชาชนท่ัวไปร3วมโหวตทีมท่ีไดHเขHารอบชิงชนะเลิศ จำนวน 3 ทีม (พิจารณาจากยอด like จาก 

  คลิปท่ีเผยแพร3ในยูทูป สูงสุด 3 อันดับแรก) 

• 1 สิงหาคม - 7 สิงหาคม 2565 : คัดเลือก 10 ทีมเข]ารอบชิงชนะเลิศ 

- คัดเลือกจำนวน 3 ทีม โดยพิจารณาจากยอด like คลิปท่ีเผยแพร3ในยูทูป สูงสุด 3 อันดับแรก  

- คัดเลือกจำนวน 7 ทีม โดยคณะกรรมการ  

• 8 สิงหาคม 2565 : ประกาศรายช่ือ 10 ทีมท่ีเข]ารอบชิงชนะเลิศ 

 ทางเฟซบุ�ก : NARIT สถาบันวิจัยดาราศาสตร0แห3งชาติ https://www.facebook.com/NARITpage และ  

เว็บไซต0 : www.NARIT.or.th 

 

รอบชิงชนะเลิศ : วันศุกร0ท่ี 19 สิงหาคม 2565 นำเสนอคลิปวิดีโอความยาวไม3เกิน 3 นาที ถาม-ตอบ ต3อหนHา

คณะกรรมการ เพ่ือคัดเลือกทีมชนะเลิศ ณ เวทีกลาง งานมหกรรมวิทยาศาสตร0 และเทคโนโลยีแห3งชาติ ประจำปi 

2565  
 

เกณฑXการตัดสิน 

• ความน3าสนใจของภารกิจการสำรวจ 

• ความคิดสรHางสรรค0 

• ความทHาทายเชิงกลศาสตร0 

• ความคุHมค3าดHานการจัดสรรทรัพยากร 
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• นำเสนอน3าสนใจ 

• สามารถอธิบายหลักกลศาสตร0ท่ีเก่ียวขHองไดHอย3างแม3นยำและน3าสนใจ 
 

อุปกรณXและโปรแกรมพ้ืนฐานสำหรับเข]าร'วมแข'งขัน 

• คอมพิวเตอร0 

• Client เกม Kerbal Space Program ตัวพ้ืนฐาน ไม3ใชH DLC เสริมใดๆ ท้ังส้ิน* 

• กลHอง webcam หรือวิดีโอเพ่ือบันทึกการนำเสนอ  ไมโครโฟน 

• โปรแกรม capture หนHาจอเกม และตัดต3อวีดีโอ          
 

รางวัล 

1. ชนะเลิศ 

 โล3รางวัล ทุนการศึกษา 25,000 บาท พรHอมเกียรติบัตร 

2. รองชนะเลิศอันดับ 1    

 โล3รางวัล ทุนการศึกษา 20,000 บาท พรHอมเกียรติบัตร 

3. รองชนะเลิศอันดับ 2 

 โล3รางวัล ทุนการศึกษา 15,000 บาท พรHอมเกียรติบัตร 

4. ชมเชย 7 รางวัล 

 ทุนการศึกษา  5,000 บาท  พรHอมเกียรติบัตร 

5. รางวัลความคิดสรHางสรรค0     

 ทุนการศึกษา  5,000 บาท  พรHอมเกียรติบัตร 

6. รางวัลการนำเสนอโดดเด3น   

 ทุนการศึกษา  5,000 บาท  พรHอมเกียรติบัตร  

7. Popular Vote  

  ทุนการศึกษา  5,000 บาท  พรHอมเกียรติบัตร     

 

ผลท่ีคาดว'าจะได]รับ 

         - เด็กและเยาวชนไดHรับแรงบันดาลใจดHานเทคโนโลยีอวกาศ เกิดความรูHความเขHาใจในหลักการฟtสิกส0ท่ี

เก่ียวขHองกับการสำรวจอวกาศ ต3อยอดไปสู3ดHานการศึกษา เทคโนโลยี และภาคอุตสาหกรรม 

- เด็กและเยาวชนไดHเขHาร3วมกิจกรรมการเรียนรูHนอกหHองเรียน เกิดการพัฒนาทักษะการวางแผน 

กระบวนการคิดเชิงวิเคราะห0 การแกHไขป�ญหา และการทำงานร3วมกันเป@นทีม 

         - เด็กและเยาวชนไดHฝuกทักษะการบันทึกและตัดต3อวิดีโอและส่ือสารสนเทศออนไลน0 สามารถนำเสนอ

ผลงานใหHน3าสนใจภายในระยะเวลาท่ีจำกัด และพัฒนาต3อยอดไปสู3วิชาชีพไดHในอนาคต 
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 - โครงการ “ภาคีความร3วมมืออวกาศไทย” (Thai Space Consortium : TSC) เป@นท่ีรูHจักต3อสาธารณชน

เพ่ิมมากข้ึน 

--------------------------- 
 

 


