มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เปดตัว “หุนยนตเตะฟุตบอล ทีม Skuba”
เตรียมสงลงสนามแขง World Robocup 2009
และ“ตูจําหนายอินเตอรเน็ตอัจฉริยะ” ผลงานนวัตกรรมเหรียญทองนานาชาติ
วันที่ 8 มิถุนายน 2552 คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จัดงานแถลงขาวการ
เตรีย มความพรอมและเปดตัว “หุนยนตเ ตะฟุต บอล ทีม Skuba” เตรีย มสงลงสนามแขง World
Robocup 2009 และ “ตูจํา หนา ยอินเตอรเ น็ต
อัจฉริย ะ” ผลงานนิสิ ต เก าคณะวิศ วกรรมศาสตร
มหาวิท ยาลัยเกษตรศาสตร ไดรับ รางวัลนวัตกรรม
เหรียญทองนานาชาติดานการสื่อสาร โดย รศ.วุฒิชัย
กปลกาญจน อธิก ารบดี ใหเ กีย รติเ ปน ประธานเปด
งาน
การแขงขัน Robocup เปนการแขงขัน ทาง
วิชาการในดานการพัฒนาหุนยนตระดับโลก ซึ่งจัดติดตอกันมาอยางตอเนื่อง และปนี้เปนครั้งที่ 13 ใน
การแขงขัน World Robocup ประเภทหุนยนตเตะฟุตบอลอัตโนมัติขนาดเล็ก (Small-Size League) เปน
ประเภทที่มีทีมจากมหาวิท ยาลัย ชื่อดังจากทั่วโลกเขารวมการแขง ขัน ทั้งนี้ รศ.วุฒิชัย กปลกาญจน
อธิการบดี ไดกลาววา ทีม Skuba จากคณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ไดเขารวมการ
แขงขันหุนยนตเตะฟุตบอล World Robocup 2008 เมื่อวันที่ 13 – 22 กรกฎาคม 2551 ณ เมืองซูโจว
ประเทศจีน ซึ่งทีม Skuba ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ในรายการ Small-Size League และยังควา
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 เทคนิคยอดเยี่ยม ไดอีกหนึ่งรางวัล
อาจารยปญญา เหลาอนันตธนา ภาควิชา
วิศวกรรมไฟฟา คณะวิศ วกรรมศาสตร มก. และ
ประธานจัดการแขง ขัน ฟุต บอลหุน ยนตชิงแชมป
ประเทศไทย กลาววา ที มที่ เ ข ารว มการแข ง ขั น
จะตองประดิษ ฐหุน ยนตที่ใ ชระบบการมองเห็น
( อั ต โ น มั ติ ห รื อ ค ว บ คุ ม แ บ บ ไ ร ส า ย ด ว ย
คอมพิวเตอร) ขนาดเล็ก ทีมละ 5 ตัว เพื่อแขงขัน
ฟุตบอล ซึ่งมีเ วลาทั้งหมด 20 นาที แบงเปน ครึ่ง
แรก 10 นาที และครึ่ ง หลั ง 10 นาที ทีม ที่ทํ าประตูไ ดม ากกวาจะเปน ผู ช นะ ซึ่ ง ลัก ษณะหุน ยนต เ ป น
ทรงกระบอกขนาดเสนผาศูนยกลางไมเกิน 18 เซ็นติเมตร และสูงไมเกิน 15 เซ็นติเมตร โดยแตละทีมจะตอง

ลงโปรแกรมกลยุทธไวลวงหนาเพื่อใหหุนยนตแขงขันกันเอง (Artificial Intelligence) โดยไมมีการควบคุม
หรือสงสัญญาณใหกับหุนยนตในระหวางการแขงขัน
และในปนี้ ทีม Skuba จะเขารวมการแขงขัน World Robocup 2009 ปลายเดือนมิถุนายน 2552
ณ เมืองกราซ (Graz) ประเทศออสเตรีย (Austria)
โดยไดเตรีย มสงหุน ยนตที่ออกแบบขึ้นมาใหมใหมี
ความฉลาดมากขึ้น ระบบควบคุมไดออกแบบใหม
ใหสามารถควบคุมความเร็วและการเคลื่อนที่ของ
หุนยนตใหดีขึ้น นอกจากนี้ยังไดป รับปรุงโปรแกรม
และเปลี่ยนระบบการเลนใหมีประสิทธิภาพสูงกวา
ครั้งที่ไดรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ในปที่ผานมา
นายปยะเมษฐ วสุนทพิชัยกุล นิสิตภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร คณะวิศวกรรมศาสตร ชั้นปที่ 3 หัวหนา
ทีม Skuba และอาจารยกาญจนพันธ สุขวิชชัย อาจารยที่ปรึกษาทีม กลาวถึงการเตรียมความพรอมที่จะ
เขาแขงขันในปนี้วา ทีม Skuba ไดเตรียมหุนยนตเตะฟุตบอลขึ้นมาใหม จํานวน 10 ตัว ซึ่งมีความแข็งแรง
และทนทานตอการกระแทกมากกวาเดิม ทางทีมจะใชกลองตัวใหมเพื่อใหสามารถประมวลผลของภาพใหดี
ขึ้น ในสวนระบบควบคุมไดถูกออกแบบใหมใหสามารถความคุมความเร็วและการเคลื่อนที่ของหุนยนตใหมี
ความคลองตัวมากขึ้น นอกจากนี้ยังไดวางแผนการเลนและปรับปรุงโปรแกรมใหหุนยนตมีความฉลาดมาก
ยิ่งขึ้นอีกดวย
สําหรับผลงานนวัตกรรมเหรียญทองระดับนานาชาติ “ตูจําหนายอินเตอรเน็ตอัจฉริยะ” ผลงาน
ของ นายเฉลิมลาภ ศักดาปรีชา นิสิตเกาคณะวิศวกรรมศาสตร กรรมการผูจัดการ บริษัท มายด อินโนเวชั่น
จํากัด ศูนยบมเพาะธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร โดย อาจารยปญญา เหลาอนันตธนา เปนอาจารยที่
ปรึก ษา ไดรับ รางวัลเหรีย ญทองนวั ต กรรม สาขาการ
สื่อสาร จากงานนิทรรศการสิ่งประดิษฐ นวัตกรรม และ
เทคโนโลยี น านาชาติ หรือ ITEX 09 (International
Invention, Innovation and Technology Exhibition:
ITEX 09) จัดขึ้นเมื่อวันที่ 15 – 19 พฤษภาคม 2552 ณ
ประเทศมาเลเซี ย กลาววา จากปญ หาการใชบ ริ ก าร
อิน เตอรเ น็ตในปจ จุ บัน ที่ ตองใชวิ ธีเ หมาจา ยเป น ราย
เดือนหรือรายชั่วโมง ซึ่งไมมีการเสียคาใชจายตามนาทีที่ใชงานจริงจึงเกิดแนวคิดประดิษฐ Intelligence
Wifi – Box หรือ ตูจําหนายอินเตอรเน็ตอัจฉริยะ โดยมีวิธีการใชงาน คือ เมื่อตองการใชงานอินเตอรเน็ต
สามารถหยอดเหรีย ญใสลงไป ตูจ ะออก Ticket ที่ มี Username และ Password ให จากนั้น นําไป
ลงทะเบีย นใช ง านอิน เตอรเ น็ต ได โดยมี คาบริก ารเฉลี่ ย นาทีล ะ 20 สตางค และหากใช ไมห มดตาม

ระยะเวลาดังกลาวสามารถเก็บไวใชงานอินเตอรเน็ตในครั้งตอไปไดโดยมีอายุการใชงาน 3 เดือน ทําให
ลูก คาสามารถจายคาอิน เตอรเ น็ตตามการใชงานจริง ชวยประหยัดคาใชจา ย และเขาถึงการใชงาน
อินเตอรเน็ตไดอยางสะดวก
ดานความสามารถในการใหบริการ “ตูจําหนายอินเตอรเน็ตอัจฉริยะ” นี้ใหบริการสัญญาณ
อินเตอรเน็ตไดในรัศมีระยะ 150 เมตร จากบริเวณทีต่ ิดตั้ง ซึ่งขณะนี้อยูระหวางการพัฒนาผลิตภัณฑ
รวมกับสถาบันนวัตกรรม บริษทั ทีโอที จํากัด (มหาชน) เพื่อขยายการผลิตตูจ ําหนายอินเตอรเน็ตอัจฉริยะ
เพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้ยงั มีการผสมผสานเทคโนโลยีนี้ใหเขากับตูโทรศัพทสาธารณะที่มอี ยูเ ดิมไดดวยโดย
ที่ผานมามีการนําตูอินเตอรเน็ตอัจฉริยะ (Intelligence Wifi-Box) ติดตั้งตามสถานที่ตาง ๆ เชน รานสะดวก
ซื้อเพื่อสรางความสะดวกใหกบั ผูใชงาน นอกจากนี้ยังไดมกี ารติดตั้งตูจ ําหนายอินเตอรเน็ตอัจฉริยะทีห่ อพัก
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ซึง่ ไดรับผลตอบรับทีด่ ีเนื่องจากความพอใจในคาบริการทีจ่ ายตามจริงอีกดวย

