สุดยอดนิสิต มก. ทีมหุนยนตเตะฟุตบอล Skuba ควาแชมปโลก 2 สมัยซอน
World RoboCup 2010 ณ ประเทศสิงคโปร พวงรางวัลเทคนิคยอดเยี่ยมอีก1รางวัล
ทีมหุนยนตเตะฟุตบอลอัจฉริย ะ Skuba นิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ตัวแทนประเทศไทย
สรา งผลงานยอดเยี่ย ม ประกาศศักดาแชมปโลกสมัยที่ 2 อยางสวยงาม ชนะทีมคูแขงจากประเทศ
มหาอํ า นาจด า นเทคโนโลยี แ ละแชมป 4 สมั ย ที ม
CMDragon จากสหรัฐ อเมริก า อยา งขาดลอย 6 ประตู
ต อ 1 ด า น รศ.วุ ฒิ ชั ย กป ล กาญจน อธิ ก ารบดี
มหาวิ ทยาลั ย เกษตรศาสตร รั บ ขวั ญ ให ทุ น สนั บ สนุ น
การศึกษาแกนิสิต ถึงระดับปริญญาเอก และสงเสริมให
ทํ า ง า น เ ป น อ า จ า ร ย ค ณ ะ วิ ศ ว ก ร ร ม ศ า ส ต ร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร หากนิสิตมีความประสงค รับ
ทันที สวนตําแหนงรองชนะเลิศเปนของทีมCMDragon จากสหรัฐอเมริกา และที่ 3 ทีม MRL จากอิหราน
เมื่อวันอาทิตยที่ 27 มิถุนายน 2553 ที่สนามบินสุวรรณภูมิ สายการบินสิงคโปร แอรไลน เที่ยวบิน
SQ 976 เครื่องลงเวลา 17.25 น. รศ. วุฒิชัย กปลกาญจน อธิการบดีมหาวิท ยาลัยเกษตรศาสตร พรอมดวย
อาจารยนนทวัฒน จันทรเจริญ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร และนิสิต จํานวนกวา
50 คน ไดเ ดิน ทางไปแสดงความยินดีและตอนรับนิสิต มก. ทีม Skuba ตัวแทน
ประเทศไทย ซึ่งสรางผลงานยอดเยี่ยม ควาแชมปบอลโลกพรอมดวยรางวัลเทคนิค
ยอดเยี่ยมมาครองไดสําเร็จตามความคาดหมาย ประกาศศักดาเปนแชมปโลก 2
สมัย ซอนอยา งสวยงาม จากการแขง ขัน หุ น ยนตเ ตะฟุต บอลระดั บ โลก World
Robocup 2010 รุนหุนยนตขนาดเล็ก (Small Size Robot League) ซึ่งจัดแขงขัน
ระหวางวันที2่ 1-24 มิ.ย.53 ที่ผานมา ณ ประเทศสิงคโปร โดยมี 10 ประเทศ รวม
18 ทีม เขารวมแขงขัน
รศ. วุฒิชัย กปลกาญจน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร กลาววา นับเปนความภาคภูมิใจ
อีกครั้งที่นิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร นําองคความรูที่ไดรับจากการเรียนไปสรางผลงานระดับโลก การแขงขัน
World Robocup เปนการแขงขันหุนยนตประดิษฐที่มีระบบการมองเห็นและการตัดสินใจแบบอัตโนมัติ ลักษณะ
หุนยนตเปนทรงกระบอก ขนาดเสนผาศูนยกลางไมเกิน 18 เซนติเมตร สูงไมเกิน 15 เซนติเมตร โดยลงโปรแกรม
กลยุทธใหหุนยนตสามารถแขงขันกันเองได (Artificial Intelligence) โดยไมมีการควบคุมจากมนุษยใหกับหุนยนต
ในระหวางการแขงขัน ดังนั้นการแขงขันชนิดนี้ จึงตองใชหุนยนตจํานวนมาก และใชเทคโนโลยีที่สูงมาก ไมมีการ
ใชคนบังคับเลย ทําใหลงทุนสูงและตองการจํานวนคนทําหุนยนตจํานวนมากหลากหลายสาขา ที่สําคัญจะตองมี
การถายทอดองคความรูที่สะสมกัน มาจากรุน สูรุน จึงจะประสบความสําเร็จ ในการเดิน ทางไปแขง ขัน ครั้งนี้
การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย มูลนิธิสวิตา และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เปนผูสนับสนุนงบประมาณ
สรางหุนยนตและคาใชจายในการเดินทาง สําหรับการรับขวัญและเชิดชูเกียรติ นั้น มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

เตรียมจัดงานฉลองชัยเชิดชูเกียรตินิสิตผูสรางชื่อเสียงใหกับประเทศไทย พรอมกันนี้ยังไดมอบทุนการศึกษาใหกับ
นิสิตไดศึกษาตอจนถึงระดับปริญญาเอก และหากมีความ
ประสงคจะทํางานเปนอาจารย ของมก. ก็จะใหสิทธิ์รับเปน
อาจารยทันที
อาจารย ป ญ ญา เหล า อนั น ต ธ นา จาก
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟา คณะวิศวกรรมศาสตร ในฐานะ
อาจารยที่ปรึกษาทีม Skuba กลาววา รูสึกตื่นเตน และดีใจ
เปนอยางยิ่ง เนื่องจากการแขงขันในครั้งนี้เปนการปองกัน
แชมปโลก ครั้งแรก และเราสามารถเอาชนะทีม CMDragon จากประเทศสหรัฐอเมริกา อดีตแชมป โลก 4 สมัย
“ทีมที่มีเกมสรุกดุดันและการตั้งรับชั้นยอด”เปนทีมคูแขงที่นากลัวที่สุด มาจากCarnegie Mellon University/USA
ซึ่งเปนมหาวิทยาลัยที่เนนดานวิจัยหุนยนตโดยเฉพาะและดังมากในสหรัฐอเมริกา
โดยในการแขงขัน รอบชิงชนะเลิศนั้นเปนที่สนใจของผูชมและผูเขาแขง ขันรอบ
สนาม ดวยความเปนอัจฉริยะของหุนยนตบวกกับสมาชิกในทีมที่ยงั เปนเพียงนิสติ
ระดับปริญญาตรี และตองตอสูกันอยางเขมขนมาก โดยจบครึ่งแรกทีม Skuba
ทําประตูขึ้น นําทีม CMDragon 4 ตอ 0 ในครึ่งหลังทีมCMDragon เปดเกมรุก
หนักพรอมยิงประตูในนาทีแรก แตตอมา Skuba แกเกมไดโดยงัดเอาลูกโดงยิงทํา
ประตูเ พิ่มขึ้น พรอมเปด เกมรุกอยางหนัก จนทีมCMDragon ตองขอเวลานอก
เมื่อนักเตะหุนยนตกลับลงสนามดวลศึกลูกบอลกันอีกครั้งจนจบเกมการแขงขัน
ผลปรากฏวาทีม Skuba เอาชนะไปไดอยางสวยงามยิงถลมไป 6 ตอ 1 ประตู รักษาแชมปโลกเปนสมัยที่ 2 โดย
กอนหนานี้ทีม Skuba ควารางวัลเทคนิคยอดเยี่ยมมาครองดวย
อาจารยกาญจนพันธุ สุขวิชชัย ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟา คณะวิศวกรรมศาสตร ผูจัดการทีม Skuba
กลาววา ทีม Skuba สามารถเอาชนะคูแ ขงไดโดยใช ก ลยุท ธแบบใหม ที่ใ ชสําหรับ บุก ทีมที่มีก ารตั้งรับ แน น
โดยอาศัยความเร็วในการบุกเขายิงประตูและการเปดลูกขามกองหลังเพื่อโหมงทําประตู สําหรับรางวัลเทคนิคยอด
เยี่ยมที่ไดรับนั้น เนื่องจากปนกี้ ารแขงเทคนิคมีรูปแบบที่เปลี่ยนไป เปนการแขงขันแบบรวมทีมและแบบเปดกวาง
แตเราไมมีปญหาเนือ่ งจากการรวมทีม Skuba มีประสบการณในการรวมทีมจากการแขงในครั้งที่แลว และการแขง
แบบเปด กวางนั้นทีม Skuba ไดโชวความสามารถนําระบบกรรมการสั่งการดวยเสียง , โชว Skuba แชรบอล
(โชวสงลูกโดงใหอีกตัววิ่งไปรับบอลใหตกลงในตะกราบนหุนยนต) และ โชวการเคลื่อนที่รอบสิ่งกีดขวางความเร็วสูง
จึงทําใหสามารถเอาชนะใจคณะกรรมการไดสําเร็จ
ประวัติการแขงขันของทีม Skuba นั้น ในป 2551 ทีม Skuba ไดรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 และ รอง
ชนะเลิศอันดับ 1 รางวัลเทคนิคยอดเยี่ยม ในรุน Small-Size League จากการแขงขัน World RoboCup 2008 ณ
เมืองซูโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน และในป 2552 ทีม Skuba สามารถควาแชมปโลกในรุน Small-Size League
พรอมกับรางวัลเทคนิคยอดเยี่ยมและรางวัลเอกสารงานวิจัยหุนยนตยอดเยี่ยม รวม 3 รางวัล จากการแขงขัน World
RoboCup 2009 ณ เมืองกราซ ประเทศออสเตรีย และในปเดียวกันทีม Skuba ยังไดลงแขงขันในรายการ China

RoboCup 2009 ณ เมืองตาเหลียน สาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งเปนการแขงขันระดับภูมิภาค สามารถควาแชมปใน
รุน Small-Size League และรางวัลเทคนิคยอดเยี่ยมมาไดอีกหนึ่งรางวัล
สํา หรั บ รายชื่อ ที ม Skuba ประกอบด ว ย อ.ที่ ป รึก ษาที ม : อ.ป ญ ญา เหลา อนัน ต ธนา ภาควิ ช า
วิศวกรรมไฟฟา ผูจัด การทีม : อ.กาญจนพันธุ สุขวิชชัย ภาควิช าวิศ วกรรมไฟฟา นิสิต ไดแก นาย ปยเมษฐ
วสุน ทพิชัย กุล วศ. คอมพิวเตอร (หัวหนาทีม) นาย ภูมิน ทร พวงใจศรี วศ.ไฟฟา นาย ชิน ธัน ย อารีป ระเสริฐ
วศ.เครื่องกล นาย ธนุศักดิ์ กาทองทุง วศ. เครื่องกล นาย ณัฐพล รัญเสวะ วศ.คอมพิวเตอร นาย คัคนะ ธิมาชัย
วศ .คอมพิวเตอร นาย กฤษฎิ์ ชัย โส วศ. คอมพิวเตอร นาย ธีรธัช อริย ชาติผดุง กิจ วศ. ไฟฟา และ นายชานน
ออนมั่น นิสิตปริญญาโท วศ. คอมพิวเตอร

