
 

 

Press Release:  
มาเลเซยี ม้ามืดเฉือนชนะ จีน อดีตแชมป์ 5 สมัย คว้าแชมป์แข่งขันหุ่นยนต์นานาชาต ิ
2016 

 

ทีมยนูิเวอร์ซิตี ้เทคโนโลยี มาเลเซีย(Universiti Teknologi Malaysia) โชว์ฟอร์มเจ๋ง คว้าแชมป์การ
แข่งขนัหุ่นยนต์นานาชาติ ABU ROBOCON 2016 BANGKOK ครัง้ท่ี 15 ไปครอง เฉือนชนะตวัเต็งแชมป์
เก่า 5 สมัยจากจีนอย่างพลิกความคาดหมาย ท าไชโยด้วยความเร็ว 0.29 วินาที ส่งผลให้ทีมจากจีนรับ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับท่ี 1 ส่วนญ่ีปุ่ นและอินโดนีเซีย ได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ท่ี 2 ด้านทีม 
MODFIRE@FIET จากไทย คว้า BEST IDEA AWARD ไปครอง 

ปิดฉากอย่างยิ่งใหญ่กับการแข่งขนัหุ่นยนต์นานาชาติ ABU ROBOCON 2016 BANGKOK             
เวทีประลองฝีมือการแขง่ขนัหุน่ยนต์ของเยาวชนตวัแทนจาก 16 ประเทศในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก และ
ปีนีป้ระเทศไทย โดย บริษัท อสมท จ ากัด (มหาชน) (บมจ.อสมท) ในนามโทรทศัน์รวมการเฉพาะกิจแห่ง
ประเทศไทย (ทรท.) เป็นเจ้าภาพจดัการแข่งขนั พร้อมพร้อมผู้บริหารสถานีโทรทศัน์ สมาชิกสหภาพวิทยุ
และโทรทศัน์แห่งภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก (Asia-Pacific Broadcasting Union - ABU) เข้าร่วมงาน โดย
มี ดร.พิเชฐ ดรุงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้เกียรติเป็นประธานเปิด
การแข่งขนั พร้อมถ่ายทอดสดทางช่อง MCOT FAMILY ช่อง 14 ในวนันี ้(21 ส.ค.) จากสนามกีฬาอินดอร์ 
สเตเดียม หวัหมาก 

การแข่งขนัหุ่นยนต์นานาชาติ ABU Asia-Pacific Robot Contest 2016 Bangkok หรือ ABU 
ROBOCON 2016 Bangkok เป็นอีกหนึ่งการแข่งขนัท่ีประเทศไทยได้รับความไว้วางใจให้เป็นเจ้าภาพใน
การจดัการแข่งขนั และเป็นประเทศแรกท่ีได้รับเกียรติในการเป็นเจ้าภาพ ถึง 3 ครัง้ โดยปีนี ้จดัขึน้ภายใต้
กติกา Clean Energy Recharging the World หรือ พลงังานบริสทุธ์ิจดุประกายโลก และเป็นครัง้แรกของ
การแข่งขนัท่ีมีการน าเร่ืองพลงังานและสิ่งแวดล้อมมาใช้เป็นกติกาการแข่งขัน ซึ่งทีมท่ีเข้าแข่งขนัต้องใช้
ทกัษะการควบคมุหุ่นยนต์ Eco Robot ซึ่งไม่มีอุปกรณ์ตวัขบัด้วยตวัเอง แต่จะได้รับพลังทางอ้อมจาก
หุน่ยนต์ Hybrid Robot เคล่ือนท่ีผา่นทางลาดชนัขึน้เนินเขา แมน่ า้ และทางลาดชนัลงเนินเขา เพ่ือน าใบพดั
กงัหนัลมไตข่ึน้เสาไปตดิตัง้ยงัเคร่ืองกงัหนัท่ีอยู่บนยอดเสา โดยทีมท่ีสามารถติดตัง้ใบพดักงัหนัลมได้ส าเร็จ
ก่อนคู่แข่งขันเป็นฝ่ายชนะ และเรียกการกระท าส าเร็จว่า “ไชโย” ซึ่งมีทีมตัวแทนนักศึกษาใน
ระดับอุดมศึกษาและอาชีวศึกษา จ านวน 17 ทีม จาก 16 ประเทศ คือ จีน อียิปต์ ฟิจิ ฮ่องกง อินเดีย 
อินโดนีเซีย ญ่ีปุ่ น คาซคัสถาน เกาหลี มาเลเซีย มองโกเลีย เนปาล ปากีสถาน ศรีลงักา เวียดนาม และไทย 
เข้าร่วมแข่งขนั โดยแต่ละทีมจะประกอบไปด้วยนกัศึกษา 3 คน และอาจารย์ท่ีปรึกษา 1 คน ในส่วนของ
ประเทศไทยในฐานะเจ้าภาพจดัการแข่งขนัได้รับสิทธ์ิในการส่งทีมตวัแทนเยาวชนไทยเข้าร่วมการแข่งขนั 
จ านวน 2 ทีม ได้แก่ ทีม MODFIRE@FIET จากมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบรีุ(ทีมชนะเลิศ
ระดบัอุดมศึกษา) และทีมเซาะกราวโรบอท จากวิทยาลยัเทคนิคบุรีรัมย์ (ทีมชนะเลิศระดบัอาชีวศึกษา) 



 

 

โดยในรอบ 8 ทีมสุดท้าย เป็นการแข่งขนัแบบชนะน็อค 4 แมตซ์ ซึ่งทีมท่ีผ่านเข้ารอบ คือ ทีมจากประเทศ
อินโดนีเซีย และ มาเลเซีย และ 2 ทีมตัวเต็ง คือ จีน และ ญ่ีปุ่ น ส่วนทีม MODFIRE@FIET จาก
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบรีุ พา่ยทีมจากประเทศอินโดนีเซียไปในรอบนี ้ 

ส าหรับการแขง่ขนัรอบรองชนะเลิศ ทีมจากประเทศมาเลเซีย เอาชนะทีมจากประทศอินโดนีเซียไป
ด้วยเวลา 0.29 วินาที เข้ารอบไปชิงชนะเลิศกับทีมจากประเทศจีนท่ีเฉือนเอาชนะทีมจากประเทศญ่ีปุ่ นไป
อยา่งฉิวเฉียด ด้วยเวลาท่ีน้อยท่ีสดุในการแข่งขนั ท่ี 0.13 วินาที และเม่ือถึงช่วงเวลาท่ีทกุคนรอคอยกบัการ
แขง่ขนั ชิงความเป็นเจ้าสนามระหวา่งทีมจากประเทศมาเลเซียและประเทศจีน ซึง่จีนถือว่าได้เปรียบในด้าน
ของความเร็ว และทัง้สองทีมต่างงดัเอาเทคนิคตา่ง ๆ มาใช้เพ่ือให้ท าเวลาได้น้อยท่ีสดุและแม่นย าท่ีสุดใน
การน ากงัหนัไปติดไว้บนยอดเสาเพ่ือส าเร็จภารกิจ ไชโย ซึ่งปรากฏว่าระหว่างการแข่งขนักรรมการ ชีว้่าทีม
จากประเทศจีนท าฟาวล์ แต่เม่ือตรวจสอบจากภาพวีดีโอบนัทึกการแข่งขนัแล้ว ไม่สามารถชีช้ดัได้ว่าทีม
จากจีนท าฟาวล์จริง จึงท าให้ต้องมีการแข่งขนัใหม่อีกครัง้ และในท่ีสุดทีมจากประเทศมาเลเซียสามารถ
เอาชนะคูแ่ขง่ไปอยา่งไร้ข้อกงัขาด้วยเวลา 0.29 วินาที  

นอกจากนีก้ารแข่งขนัหุ่นยนต์นานาชาติ ABU ROBOCON 2016 Bangkok ยงัมีการมอบรางวลั
ตา่ง ๆ ได้แก่ รางวลั BEST ENGINEERING AWARD ได้แก่ ทีมจากประเทศเนปาล และรางวลั BEST 
DESIGN AWARD ได้แก่ ทีมจากประเทศอินเดีย อีกทัง้ ทีม MODFIRE@FIET จากมหาวิทยาลยัเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบรีุ ได้รางวลั BEST IDEA AWARD และ TOYATA AWARD ส่วนทีมเซาะกราวโรบอท 
จากวิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ ได้รางวัล ROHM AWARD ไปครอง ส าหรับช่วงสุดท้ายของการแข่งขัน            
นายศิวะพร  ชมสุวรรณ กรรมการผู้ อ านวยการใหญ่ บมจ.อสมท ได้มอบธงการเป็นเจ้าภาพการแข่งขัน 
หุ่นยนต์นานาชาติ ABU ROBOCON 2017 ให้แก่ Mr. Hisashi Anzai Senior Director of NHK ซึ่ง
ประเทศญ่ีปุ่ นจะรับชว่งเป็นเจ้าภาพจดัการแขง่ขนัตอ่ไป ภายใต้กตกิา “The Landing Disc” 
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