เอบียูโรบอท คอนเทสต์ (ABU robot contest 2014)
อาจารย์สายหยุด ทองอ่อน ภาควิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ คณะวิทยาศาสตร์

มหาวิทยาลัยรามคาแหง

เป็ นการแข่งขันหุ่นยนต์ของนักเรี ยน นักศึกษาในระดับอาชีวะศึกษาและอุดมศึกษา ที่มีการจัดการแข่งขันทุกๆปี โดยมี
ประเทศที่เป็ นสมาชิกหมุนเวียนกันเป็ นเจ้าภาพ ซึ่งปี นี้ประเทศเจ้าภาพ คือ ประเทศอินเดีย

ในหัวข้ อ ABU

ROBOT CONTEST 2014 A SALUTE TO PARENTHOOD

ประวัติของ เอบียโู รบอตคอนเทสต์การแข่งขันหุ่นยนต์เอบียโู รบอตคอนเทสต์ มีพ้นื ฐานมาจากการแข่งขันหุ่นยนต์
เอ็นเอชเค โรโบคอน (NHK Robocon) ของประเทศญี่ปนุ่ ซึ่งในตอนแรกได้จดั ให้มีการแข่งขันเฉพาะนักเรี ยน นักศึกษาใน
ระดับอาชีวศึกษา และอุดมศึกษาในประเทศญี่ปนเท่
ุ่ า นั้น ต่อมาได้ขยายขอบเขตให้เป็ นการแข่งขันในระดับนานาชาติ ทา
ให้สมาชิกของเอบียเู ริ่ มเล็งเห็นความสาคัญ และมีแนวคิดที่จะขยายขอบเขตของการแข่งขันให้เป็ นที่รู้จกั ของคนทัว่ ไป จึง
ได้เริ่ มจัดการแข่งขัน เอบียโู รบอตคอนเทสต์ ครั้งแรกขึ้นในปี พ.ศ. 2545 โดยให้ประเทศญี่ปุ่นเป็ นเจ้าภาพ และมีการกาหนด
ว่า สมาชิกของเอบียจู ะหมุนเวียนผลัดเปลี่ยนกันเป็ นเจ้าภาพทุกๆ ปี

รู ปแบบพืน้ ฐานของการแข่ งขัน รู ปแบบพื้นฐานของการแข่งขันนั้น ในแต่ละทีมจะมีหุ่นยนต์อยู่ 2 ประเภท คือ
หุ่นยนต์บงั คับด้วยมือ และ หุ่นยนต์อตั โนมัติ โดยในแต่ละทีมนั้นจะต้องทาให้หุ่นยนต์ท้ งั 2 ประเภท ทาภารกิจให้สาเร็ จ
ก่อนหุ่นยนต์ของคู่ต่อสู ้ หรื อทาคะแนนให้ได้มากที่สุด ภายในเวลา 3 นาที ซึ่งรู ปแบบกติกา ภารกิจ และการทาคะแนนจะมี
การเปลี่ยนแปลงไปในทุกๆปี

รายชื่อเจ้ าภาพ ชื่อของการแข่ งขัน และผู้ชนะ
เจ้ าภาพ และ ปี
จัดการแข่ งขัน

ญี่ปนุ่
พ.ศ. 2545
(ค.ศ. 2002)

ไทย
พ.ศ. 2546
(ค.ศ. 2003)

ชื่อของการแข่ งขัน และ
โลโก้ ของการแข่ งขัน

ที่มาของกติกาการ
แข่ งขัน

ทีมที่เป็ นตัวแทนประเทศไทย

ทีมและประเทศที่ชนะ

ยอดเขาฟูจิ

MEMI
(มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบุรี)

TELEMATIC
(มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีโฮจิมินซิ ตี)

Reach for The Top of Mt.Fuji
(พิชิตยอดภูเขาไฟฟูจิ)

Takraw Space Conqueror
(ตะกร้อพิชิตจักรวาล)

นายฮ้อยทมิฬ 2002 V.2
(วิทยาลัยการอาชีพสว่างแดนดิน)
การละเล่นตะกร้อ
และ
ลอดห่ วง
Yuppicide
(สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระ
นครเหนือ)

เกาหลีใต้
ตานานความรักของ
พ.ศ. 2547
Reunion of Separated Lovers, Gyeonwoo ประเทศเกาหลี
(ค.ศ. 2004)
& Jiknyeo

นายฮ้อยทมิฬ 2002 V.2
(วิทยาลัยการอาชีพสว่างแดนดิน)

หอยหลอด 2004
(วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม)

FXR
(มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีโฮจิมินซิ ต้ ี)

Origin 3
(วิทยาลัยการอาชีพนครศรี ธรรมราช)

Robo Tech
(มหาวิทยาลัยโตเกียว)

(โอแจ็ค สะพานตานานแห่ งความรัก)

จีน
พ.ศ. 2548
(ค.ศ. 2005)

กาแพงเมืองจีน
Climb on the Great Wall Light the Holy
Fire
(จุดไฟศักดิ์สิทธิ์
พิชิตกาแพงเมืองจีน)

มาเลเซี ย
พ.ศ. 2549
(ค.ศ. 2006)

ตึกแฝดปิ โตรนาส

หอยหลอด
(วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม)

BKPro
(มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีโฮจิมินซิ ตี)

ตานานของ
เมืองฮาลอง

มะพร้าวอ่อน 3
(วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา)

Inspire
(มหาวิทยาลัยเซี ยอานเจียวทง)

การละเล่นของชาว
อินเดีย

PEM 2008
(วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร)

Inspire
(มหาวิทยาลัยเซี ยอานเจียวทง)

Building the World’s Tallest Twin Tower
(ตึกแฝดเสี ยดฟ้ า ท้าพิชิต)

เวียดนาม
พ.ศ. 2550
(ค.ศ. 2007)
Halong Bay Discovery
(มหัศจรรย์ ฮาลองเบ)

อินเดีย
พ.ศ. 2551
(ค.ศ. 2008)

Touch The Sky
(เหิ นฟ้ าท้าพิชิต)

การเดินทางในสมัย
โบราณ
ของชาวญี่ปุ่น

ญี่ปนุ่
พ.ศ. 2552
(ค.ศ. 2009)

ลูกเจ้าแม่คลองประปา All Star
(มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์)

Dragon
(สถาบันเทคโนโลยีฮาร์ บิน)

Travel Together for the Victory Drums
(ร่ วมตะลุย ลัน่ กลองชัย)

อียปิ ต์
พ.ศ. 2553
(ค.ศ. 2010)

ไทย
พ.ศ. 2554
(ค.ศ. 2011)

ฮ่องกง
พ.ศ. 2555
(ค.ศ. 2012)

Robocon Pharaoh
(บุกอารยธรรมอียปิ ต์
พิชิตมหาพีระมิดแห่ งกิซา)

ลูกเจ้าแม่คลองประปา THE OMEGA
การก่อสร้างพีระมิด
3
(มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์)

ประเพณีลอยกระทง

ลูกเจ้าแม่คลองประปา THE
LIMITED
(มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์)
และ
ซุ้มกอ
(วิทยาลัยเทคนิคกาแพงเพชร)

ประเพณีเก็บ
ซาลาเปา

ลูกเจ้าแม่คลองประปา The Remaker
(มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์)

Loy Krathong, Lighting Happiness with
Friendship
(ลอยกระทง จุดประกายแห่ งความสุ ขด้วย
มิตรภาพ)

In pursuit of peace and prosperity
(พิชิตยอดเขา คว้าซาลาเปา มุ่งสู่ สันติ)

เวียดนาม
พ.ศ. 2556
(ค.ศ. 2013)

การอนุรักษ์ป่าไม้
The Green Planet
(หุ่ นยนต์พิทกั ษ์ รักโลกสี เขียว)

Fighters.UESTC
(มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ประเทศจีน)

ลูกเจ้าแม่คลองประปา THE LIMITED
(มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์)

(มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ประเทศจีน)

ลูกเจ้าแม่คลองประปา The Best Seed (Kanazawa Institute of Technology, JAPAN)
(มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์)



การแข่งขันในประเทศไทย เริ่ มขึ้นในปี พ.ศ. 2544 โดยบริ ษทั อสมท. จากัด (มหาชน)เป็ น ผูด้ าเนินการจัดการแข่งขัน และ
ใช้ชื่อการแข่งขันว่า "การแข่งขันหุ่นยนต์เอบียชู ิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย (ABU Robot Contest Thailand Championship)"
ซึ่งก็ยงั คงใช้กติกาการแข่งขันแบบเดียวกันกับ เอบียโู รบอตคอนเทสต์ ทุกประการ จนถึงปั จจุบนั โดยจะมีการจัดการแข่งขัน
เพื่อคัดเลือกตัวแทนประเทศไทยในรอบสุดท้าย ณ อิมแพ็คอารี นา เมืองทองธานี ในช่วงเดือนมิถนุ ายนของทุกปี ยกเว้นในปี
พ.ศ. 2544 และ พ.ศ. 2546 ที่ได้ไปจัดแข่งขัน ณ MCC Hall เดอะมอลล์ บางกะปิ และอินดอร์สเตเดียมหัวหมาก ตามลาดับ
ส่วนในปี พ.ศ. 2545 ไม่มีการจัดการแข่งขัน
•

การแข่งขันหุ่นยนต์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคาแหง ได้ส่งนักศึกษาเข้าร่ วมการแข่งขันมาหลายปี ใน
นามทีม “ลูกพ่อขุนแสนแสบ”โดยมีนกั ศึกษาของสาขาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิคส์ เป็ นผูป้ ระดิษฐ์หุ่นยนต์เพื่อเข้า
ร่ วมแข่งขันในทุกครั้ง
ในสถาบันอื่นผูป้ ระดิษฐ์หุ่นยนต์จะเป็ นนักศึกษาของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มีเพียง
มหาวิทยาลัยรามคาแหงเท่านั้นที่เป็ นนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ หลายครั้งทีม “ลูกพ่อขุนแสนแสบ”ได้เข้ารอบ ๘
ทีมสุดท้ายจากทีมที่ส่งเข้าร่ วมการแข่งขันเกือบ๖๐สถาบันในระดับอุดมศึกษา เกือบเอาชนะแชมป์ ประเทศไทยไม่
ว่าจะเป็ นทีมจากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ(บางมด)และทีมลูกเจ้าแม่คลองประปาจาก
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต ในปี 2013 ได้รับรางวัล เทคนิคยอดเยีย่ ม

•

ABU robot contest ปี 2014 มหาวิทยาลัยรามคาแหง ได้อนุมตั ิงบประมาณ จานวน๑๓๐,๐๐๐บาท ให้คณะ
วิทยาศาสตร์จดั ทาโครงการประดิษฐ์หุ่นยนต์เพื่อเข้าร่ วมการแข่งขัน ABU 2014 ในปี นี้

รองศาสตราจารย์ปรี ชา พหลเทพ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ กล่าวว่า “คณะวิทยาศาสตร์ มี
นโยบาย การส่ งเสริ มให้นักศึ กษานาความรู ้ จาก ทฤษฎี ในห้องเรี ยนนาไปประยุกต์สู่
ภาคปฏิบตั ิจริ งถือเป็ นผลสาเร็ จตามเป้ าหมายทางการศึกษาอย่างสูงสุด นอกจากนั้นยังทาให้
เกิ ดความร่ ว มมื อ ของนัก ศึ ก ษาทั้งภายในและภายนอกสถาบัน เกิ ด เครื อ ข่ ายทางวิช าการ
คณะฯจะมุ่งเน้นส่งเสริ มโครงการเช่นนี้อย่างต่อเนื่องต่อไป”

อาจารย์สายหยุด ทองอ่อน อาจารย์ที่ปรึ กษาโครงการฯ “ ขอขอบคุณคณะผูบ้ ริ หาร
มหาวิทยาลัยรามคาแหงที่เห็นความสาคัญของโครงการฯนี้ และได้อนุมตั ิงบประมาณมาให้ ทีม
“ลูกพ่อขุนแสนแสบ” ถึงโจทก์การแข่งขันปี นี้ ค่อนข้างยาก จากความรู ้ความสามารถของเหล่า
อาจารย์ที่ปรึ กษาและนักศึกษาของสาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ จะพิชิตชัยชนะให้จงได้”

นักศึกษา “ผมนายกชกร แสงจันทร์ ตอนนี้ถือมีประสบการณ์การเข้าร่ วมแข่งขันประดิษฐ์หุ่นยนต์
มากที่สุด เมื่อได้อนุมตั ิงบประมาณฯมาทีมงานเริ่ มประชุมกาหนดแผนงานและมีการหาทีมงานแบ่ง
งานกันทาหาพื้นที่ สร้างสนามฝึ กซ้อม แก้โจทก์ซ่ ึ งโจทก์ปีนี้ ตอ้ งสร้างหุ่ นยนต์๒ตัวมีหุ่นควบคุม
ด้วยมือและหุ่ นควบคุ มอัตโนมัติโดยหุ่ นควบคุ มด้วยมือต้องอุม้ หุ่ นอัตโนมัติไปเล่นของเล่นที่ มี
ทั้งหมด ๔ชนิดแต่ละชนิดมีคะแนนให้โดยมีเวลาเป็ นตัวบังคับ ยากแต่ทีมเรา ทาให้ได้ครับ”

“ผมนายพิ ชิ ต พงศ์ เมฆวิ บู ล ย์ชัย เป็ นนั ก ศึ ก ษาภาควิ ช าเทคโนโลยี อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ คณะ
วิทยาศาสตร์ ผมมีชื่นชอบการทาหุ่นยนต์อยูแ่ ล้วตั้งแต่เข้ามาในภาควิชา ซึ่ งช่วงนั้นเป็ นช่วงแรกๆ
ที่เริ่ มมีการส่ งเข้าแข่งขัน ได้ติดตามและศึ กษาการทางานของหุ่ นยนต์มาตลอด ทั้งรู ปแบบของ
ABU ROBOT และรายการอื่ นๆ ในมุมมองของผม ผมมองว่าการทาหุ่ นยนต์เป็ นการพัฒนา
ศักยภาพขั้นพื้นฐานของนักอิเล็กทรอนิกส์เพราะเราจะได้เห็นการงานของวงจรอิเล็กทรอนิกส์เพื่อ
ขับกาลังร่ วมกับการออกแบบระบบของเครื่ องกล ซึ่งอาจพบได้กบั งานจริ งที่เราอาจจะได้เจอในอนาคต และในการแข่งขัน
ABU ROBOCON 2014 นี้เป็ นครั้งแรกที่ผมได้เข้าร่ วมทีม ผมจะพยายามอย่างเต็มที่ครับ”

นักศึกษา “นายภูวดล จูมพิลา รหัส 5405003665 "ผมหนึ่งในนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์
สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยรามรามคาแหง มีความสนใจในหุ่นยนต์อยูแ่ ล้วครับ พอ
มาเรี ยนที่น้ ีผมก็ได้เห็นรุ่ นพีท่ า โครงการ เกี่ยวกับการแข่งขันหุ่นยนต์ ในปี พ.ศ. 2554 ผมสนใจ
จึงได้เข้าร่ วม โครงการครับ และได้เรี ยนรู ้เกี่ยวกับหุ่นยนต์ในรู ปแบบต่างๆ สามารถนาความรู ้ที่
ได้จากการทาหุ่นยนต์มา ประยุกต์ใช้ กับงานที่เราทาในชีวติ ประจาวันได้ หรื อพัฒนาต่อยอดใน
ด้านอื่นๆได้เช่นกัน และอยากให้มีโครงการนี้ต่อไปครับ”

นัก ศึ กษา “ผมนายนิ ว ฒ
ั น์ จัน ตรา นัก ศึ กษาคณะวิ ท ยาศาสตร์ สาขาวิช าอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์
มหาวิทยาลัยรามคาแหง รหัส 5401067490 เนื่ องจากปี นี้ มีการแข่งขันหุ่ นยนต์ ABU robot
2014 ผมเองเลยได้มีโอกาสเข้าร่ วมการแข่งขันนี้ เนื่ องจากได้มีรุ่นพี่ที่เคยเข้าร่ วมการแข่งนี้ แล้ว
มาเสนอให้ผมเข้าร่ วมเพื่อหาประสบการณ์และฝึ กฝี มือทักษะทางด้านการทาหุ่ นยนต์น้ ี จากเดิม
ผมก็ถือว่าผมก็เคยศึกษามาบ้างเนื่ องจากผมเคยเรี ยนอาชีวะที่วิทยาลัยเทคนิ คพิจิตรมาก่อนแล้ว
เลยมีประสบการณ์อยูบ่ า้ งแต่เพื่อเรี ยนรู ้และศึกษาเพิ่มเติมผมเลยได้มีโอกาสเข้าร่ วมการแข่งขันนี้ เพื่อจะนาประสบการณ์น้ ี
ไปพัฒนาปรับใช้กบั อนาคตต่อไป”

นัก ศึ ก ษา"วรั ญ ญู “อุ ทัย ฤกษ์ "รหั ส 5405002097นัก ศึ ก ษามหาวิ ท ยาลัย รามค าแหง สาขาวิ ช า
อิเล็กทรอนิ กส์ ในส่ วนตัวนั้นผมชอบเรื่ องหุ่ นยนต์อยูแ่ ล้ว ได้เห็นรุ่ นพี่เข้าร่ วมการแข่งขันในครั้ง
ก่อนจึ งสนใจอยากจะทาบ้างเลยเข้าร่ วมการแข่งขันในปี นี้ การแข่งขันรายการนี้ จะช่วยให้ผมได้
ความรู ้ไปใช้ประกอบการเรี ยนได้พวกเราเป็ นนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ที่มีประสบการณ์ในการ
สร้างหุ่ นยนต์นอ้ ยมากหรื อไม่มีเลยแต่เมื่อท่านอาจารย์และรุ่ นพี่ให้โอกาสมาเรี ยนรู ้สิ่งที่เราอยาก
เรี ยนรู ้และอยากปฏิบตั ิจริ ง อยากเข้าร่ วมการแข่งขันในระดับประเทศและระดับนานาชาติอยูแ่ ล้ว จึงเข้ามาเป็ นส่วนหนึ่งของ
ทีม“ลูกพ่อขุนแสนแสบ” เพื่อเก็บเกี่ยวประสบการณ์”

“ผมนั ก ศึ ก ษา รหั ส 5405008078 ชื่ อ นาย

อนุ ชา โชติ ยุท ธ เป็ นนักศึ กษาภาควิ ชาเทคโนโลยี

อิเล็กทรอนิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคาแหง เนื่ องจากในปี พ.ศ. 2556 ผมได้ไปชม
รุ่ นพี่แข่งขันหุ่ นยนต์ ABU Robocon ในการแข่งขันครั้งที่แล้ว จึงมีความประสงค์อยากที่จะเข้าร่ วม
การทาหุ่นยนต์เพื่อเข้าแข่งขันหุ่นยนต์เหมือนดังเช่นรุ่ นพี่ และประกอบกับมีท้ งั อาจารย์และเพื่อน
ที่เคยมีประสบการณ์ทาหุ่ นยนต์ชกั ชวน จึ งเข้าร่ วมการทาหุ่ นยนต์เพื่อเป็ นประสบการณ์และหา
ความรู ้เพิ่มเติม เพื่อเป็ นแนวทางในการพัฒนาตนเองต่อไปในอนาคต”

โปรแกรมการแข่งขัน ABU robot contest 2014
*ชิงแชมป์ ประเทศไทย - รอบแรก 23-25เม.ย.2557
แข่งขัน ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
- รอบชิงชนะเลิศชิงแชมป์ ประเทศไทยระดับอุดมศึกษาแข่งขัน
17-18 พ.ค.2557 ณ MCC Hall เดอะมอลล์ บางกะปิ
*ชิงแชมป์ ระดับนานาชาติ ณ.สถานทีแจ้งให้ทราบต่อไป

มาร่ วมเชียร์และให้กาลังใจพวกเรา “ลูกพ่อขุนแสนแสบสู้ศึกครั้งนี้”

