Press Release:
มาเลเซีย ม้ ามืดเฉือนชนะ จีน อดีตแชมป์ 5 สมัย คว้ าแชมป์ แข่ งขันหุ่นยนต์ นานาชาติ
2016
ทีมยูนิเวอร์ ซิตี ้ เทคโนโลยี มาเลเซีย(Universiti Teknologi Malaysia) โชว์ฟอร์ มเจ๋ง คว้ าแชมป์ การ
แข่งขันหุ่นยนต์นานาชาติ ABU ROBOCON 2016 BANGKOK ครัง้ ที่ 15 ไปครอง เฉือนชนะตัวเต็งแชมป์
เก่า 5 สมัยจากจีนอย่างพลิกความคาดหมาย ทาไชโยด้ วยความเร็ ว 0.29 วินาที ส่งผลให้ ทีมจากจีนรับ
รางวัล รองชนะเลิ ศ อัน ดับ ที่ 1 ส่ ว นญี่ ปุ่ นและอิ น โดนี เ ซี ย ได้ ร างวัล รองชนะเลิ ศ อัน ดับ ที่ 2 ด้ า นที ม
MODFIRE@FIET จากไทย คว้ า BEST IDEA AWARD ไปครอง
ปิ ดฉากอย่างยิ่งใหญ่กับการแข่งขันหุ่นยนต์นานาชาติ ABU ROBOCON 2016 BANGKOK
เวทีประลองฝี มือการแข่งขันหุน่ ยนต์ของเยาวชนตัวแทนจาก 16 ประเทศในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก และ
ปี นี ้ประเทศไทย โดย บริ ษัท อสมท จากัด (มหาชน) (บมจ.อสมท) ในนามโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่ง
ประเทศไทย (ทรท.) เป็ นเจ้ าภาพจัดการแข่งขัน พร้ อมพร้ อมผู้บริ หารสถานีโ ทรทัศน์ สมาชิกสหภาพวิทยุ
และโทรทัศน์แห่งภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก (Asia-Pacific Broadcasting Union - ABU) เข้ าร่วมงาน โดย
มี ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ให้ เกียรติเป็ นประธานเปิ ด
การแข่งขัน พร้ อมถ่ายทอดสดทางช่อง MCOT FAMILY ช่อง 14 ในวันนี ้ (21 ส.ค.) จากสนามกีฬาอินดอร์
สเตเดียม หัวหมาก
การแข่งขันหุ่นยนต์นานาชาติ ABU Asia-Pacific Robot Contest 2016 Bangkok หรื อ ABU
ROBOCON 2016 Bangkok เป็ นอีกหนึ่งการแข่งขันที่ประเทศไทยได้ รับความไว้ วางใจให้ เป็ นเจ้ าภาพใน
การจัดการแข่งขัน และเป็ นประเทศแรกที่ได้ รับเกียรติในการเป็ นเจ้ าภาพ ถึง 3 ครัง้ โดยปี นี ้ จัดขึ ้นภายใต้
กติกา Clean Energy Recharging the World หรื อ พลังงานบริ สทุ ธิ์จดุ ประกายโลก และเป็ นครัง้ แรกของ
การแข่งขันที่มีการนาเรื่ องพลังงานและสิ่งแวดล้ อมมาใช้ เป็ นกติกาการแข่งขั น ซึ่งทีมที่เข้ าแข่งขันต้ องใช้
ทักษะการควบคุมหุ่นยนต์ Eco Robot ซึ่งไม่มีอุปกรณ์ตวั ขับด้ วยตัวเอง แต่จะได้ รับพลังทางอ้ อมจาก
หุน่ ยนต์ Hybrid Robot เคลื่อนที่ผา่ นทางลาดชันขึ ้นเนินเขา แม่น ้า และทางลาดชันลงเนินเขา เพื่อนาใบพัด
กังหันลมไต่ขึ ้นเสาไปติดตังยั
้ งเครื่ องกังหันที่อยู่บนยอดเสา โดยทีมที่สามารถติดตังใบพั
้ ดกังหันลมได้ สาเร็ จ
ก่ อ นคู่แ ข่ ง ขัน เป็ นฝ่ ายชนะ และเรี ย กการกระท าส าเร็ จ ว่ า “ไชโย” ซึ่ ง มี ที ม ตัว แทนนัก ศึ ก ษาใน
ระดับ อุดมศึกษาและอาชี วศึก ษา จ านวน 17 ที ม จาก 16 ประเทศ คื อ จี น อี ยิป ต์ ฟิ จิ ฮ่องกง อิ นเดี ย
อินโดนีเซีย ญี่ปนุ่ คาซัคสถาน เกาหลี มาเลเซีย มองโกเลีย เนปาล ปากีสถาน ศรี ลงั กา เวียดนาม และไทย
เข้ าร่ วมแข่งขัน โดยแต่ละทีมจะประกอบไปด้ วยนักศึกษา 3 คน และอาจารย์ที่ปรึ กษา 1 คน ในส่วนของ
ประเทศไทยในฐานะเจ้ าภาพจัดการแข่งขันได้ รับสิทธิ์ในการส่งทีมตัวแทนเยาวชนไทยเข้ าร่ วมการแข่งขัน
จานวน 2 ทีม ได้ แก่ ทีม MODFIRE@FIET จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ าธนบุรี(ทีมชนะเลิศ
ระดับอุดมศึกษา) และทีมเซาะกราวโรบอท จากวิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ (ทีมชนะเลิศระดับอาชีวศึกษา)

โดยในรอบ 8 ทีมสุดท้ าย เป็ นการแข่งขันแบบชนะน็อค 4 แมตซ์ ซึ่งทีมที่ผ่านเข้ ารอบ คือ ทีมจากประเทศ
อิ น โดนี เ ซี ย และ มาเลเซี ย และ 2 ที ม ตัว เต็ ง คื อ จี น และ ญี่ ปุ่ น ส่ว นที ม MODFIRE@FIET จาก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ าธนบุรี พ่ายทีมจากประเทศอินโดนีเซียไปในรอบนี ้
สาหรับการแข่งขันรอบรองชนะเลิศ ทีมจากประเทศมาเลเซีย เอาชนะทีมจากประทศอินโดนีเซีย ไป
ด้ วยเวลา 0.29 วินาที เข้ ารอบไปชิงชนะเลิศกับทีมจากประเทศจีนที่เฉือนเอาชนะทีมจากประเทศญี่ ปนไป
ุ่
อย่างฉิวเฉียด ด้ วยเวลาที่น้อยที่สดุ ในการแข่งขัน ที่ 0.13 วินาที และเมื่อถึงช่วงเวลาที่ทกุ คนรอคอยกับการ
แข่งขัน ชิงความเป็ นเจ้ าสนามระหว่างทีมจากประเทศมาเลเซียและประเทศจีน ซึง่ จีนถือว่าได้ เปรี ยบในด้ าน
ของความเร็ ว และทังสองที
้
มต่างงัดเอาเทคนิคต่าง ๆ มาใช้ เพื่อให้ ทาเวลาได้ น้อยที่สดุ และแม่นยาที่สุดใน
การนากังหันไปติดไว้ บนยอดเสาเพื่อสาเร็ จภารกิจ ไชโย ซึ่งปรากฏว่าระหว่างการแข่งขันกรรมการ ชี ้ว่าทีม
จากประเทศจีนทาฟาวล์ แต่เมื่อตรวจสอบจากภาพวีดีโอบันทึกการแข่งขันแล้ ว ไม่สามารถชี ้ชัดได้ ว่าทีม
จากจีนทาฟาวล์จริ ง จึงทาให้ ต้องมีการแข่งขันใหม่อีกครัง้ และในที่สุดทีมจากประเทศมาเลเซียสามารถ
เอาชนะคูแ่ ข่งไปอย่างไร้ ข้อกังขาด้ วยเวลา 0.29 วินาที
นอกจากนี ้การแข่งขันหุ่นยนต์นานาชาติ ABU ROBOCON 2016 Bangkok ยังมีการมอบรางวัล
ต่าง ๆ ได้ แก่ รางวัล BEST ENGINEERING AWARD ได้ แก่ ทีมจากประเทศเนปาล และรางวัล BEST
DESIGN AWARD ได้ แก่ ทีมจากประเทศอินเดีย อีกทัง้ ทีม MODFIRE@FIET จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้ าธนบุรี ได้ รางวัล BEST IDEA AWARD และ TOYATA AWARD ส่วนทีมเซาะกราวโรบอท
จากวิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ ได้ รางวัล ROHM AWARD ไปครอง สาหรับช่วงสุดท้ ายของการแข่งขัน
นายศิวะพร ชมสุวรรณ กรรมการผู้อานวยการใหญ่ บมจ.อสมท ได้ มอบธงการเป็ นเจ้ าภาพการแข่งขัน
หุ่นยนต์นานาชาติ ABU ROBOCON 2017 ให้ แก่ Mr. Hisashi Anzai Senior Director of NHK ซึ่ง
ประเทศญี่ปนุ่ จะรับช่วงเป็ นเจ้ าภาพจัดการแข่งขันต่อไป ภายใต้ กติกา “The Landing Disc”
*****************************************

