นิสิตวิศวฯ มก. กวาด 4 รางวัล การแขงขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร
แหงประเทศไทย ครั้งที่ 13 : ICT Contest 2011

ทีมนิสิตภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร กวาด 4
รางวัล จากการแขงขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอรแหงประเทศไทย ครั้งที่ 13 : The 13th Nation Software
Contest (NSC 2011) ซึ่งจัดโดยศูนยเทคโนโลยีอเิ ล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ (NECTEC)
สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี รวมกับ สํานักงาน
สงเสริมอุตสาหกรรมซอฟทแวรแหงชาติองคการมหาชน(ซิปา) และ บริษัท อินเทล ไมโครอิเล็กทรอนิกส
(ประเทศไทย) จํากัด ภายในงาน “มหกรรมประกวดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) แหงประเทศ
ไทย ครั้งที่ 10 หรือ The Tenth Thailand ICT Contest Festival 2011” ระหวางวันที่ 1- 3 กุมภาพันธ 2554
ณ หองไอสแลนดฮอลล ศูนยการคาแฟชั่นไอสแลนด
สําหรับรางวัลและผลงานที่ไดรับจากการแขงขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอรในระดับประเทศครั้งนี้
ประกอบดวย
รางวัลที่ 1 ประเภทโปรแกรมเพื่อการประยุกตใชงานบนเครือขายสําหรับอุปกรณ
คอมพิวเตอรเคลื่อนที่ (Mobile Application) จากผลงาน “ระบบการวัดและกระจายขาวสารการจราจร
ผานเครือขายการสื่อสารระหวางยานพาหนะในรูปแบบแอดฮอค” ของ นายวัชรินทร ศรีพงษพันธุกุล
นิสิตชั้นปที่ 4 ไดรับทุนการศึกษา 60,000 บาท และโลรางวัลพรอมเกียรติบัตร โดยไดคิดคนสรางระบบ
เครือขายการสื่อสารระหวางยานพาหนะแบบแอดฮอค (Vehicular Ad hoc Network: VANET) ที่ทําให
ยานพาหนะบนทองถนนสามารถแลกเปลี่ยนขาวสาร หรือสงขอมูลสภาพการจราจรถึงกันไดเองอยางรวดเร็ว
ดวยระบบตรวจวัดซึ่งเปนโปรแกรมประยุกตทตี่ ิดตั้งอยูบนสมารทโฟนหรือโทรศัพทมอื ถือที่ติดอยูก ับตัว
ยานพาหนะใชสําหรับ วัดและวิเคราะหขอมูลสภาพการจราจร ไดแก ความหนาแนนของยานพาหนะบนทอง
ถนน อัตราการไหลของของการจราจร บนทองถนน เปนตน จากนัน้ ระบบจะสรางแพกเก็ตขอมูลสภาพ
การจราจรและและกระจายขอมูลเหลานั้นออกไปใหกบั ยานพาหนะคันอื่นทราบ แลวแสดงผลลัพธออกมาใน
รูปแบบของแผนทีก่ ราฟกหรือขอความ และยังสามารถสงขอมูลตอไปใหกบั ยานพาหนะคันอื่นไดในรูปแบบมัล
ติฮ็อป (Multihop) อีกดวย ดวยสมรรถนะของระบบนี้ ผูขบั ขี่จะสามารถรับขอมูลขาวสารสภาพการจราจรที่อยู
ในละแวกใกลเคียงไดอยางทันทวงที และเปนประโยชนตอการเลือกใชเสนทางเพื่อประหยัดเวลาในการเดินทาง
อีกดวย
รางวัลที่ 2 ประเภทโปรแกรมเพื่อชวยคนพิการ จากผลงาน สปคอัพ-ระบบถายทอดการ
สื่อสารอัตโนมัติ (Automatic Telecommunication Relay Service) ของนายพีรเดช บางเจริญทรัพย
นายฆนา จินดามัยกุล และนายปตพ
ิ งษ ปตาวรานนท นิสิตชั้นปที่ 2 ไดรับเงินรางวัล 40,000 บาท และ
โลรางวัลพรอมเกียรติบัตร

CPEeK UP คือโปรแกรมคอมพิวเตอร ที่สามารชวยถายทอดการสื่อสาร สําหรับผูบกพรองทางการพูด
โดยประยุกตใชเทคโนโลยีสังเคราะหเสียงพูดจากขอความ (Text to Speech: TTS) และเทคโนโลยีบลูทธู
(Bluetooch)ในการติดตอกับโทรศัพทมอื ถือ ทั้งนี้โปรแกรมสามารถทํางานไดบน Linux และ MS Windows
ผลงานชิ้นนีเ้ ปนการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอรที่จําลองตัวเองเปนผูช วยการสื่อสาร โดยอาศัยการ
สังเคราะหเสียงพูด (TTS) และการเชื่อมตอมือถือผาน Bluetooth Hands Free Profile หรืออุปกรณ Hand
ware เพื่อเปนตัวกลางในการติดตอสื่อสาร ระหวางผูที่มีความบกพรองและบุคคลทั่วไป และสามารถชวยขยาย
โอกาสเขาถึงระบบเทคโนโลยีการสื่อสารใหแกกลุมผูพิการ ซึ่งจะชวยอํานวยความสะดวก ในการดําเนิน
ชีวิตประจําวันและเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพแกบคุ คลกลุมดังกลาว และเนื่องจากผลงานที่พฒ
ั นา
ทํางานดวยระบบอัตโนมัติ ทําใหสามารถลดตนทุนในการลงทุนสรางระบบถายทอดการสื่อสารในประเทศไทย
โดยทั้ง 2 ผลงานมี ผศ.ดร.ชัยพร ใจแกว เปนอาจารยที่ปรึกษา
รางวัลชมเชย จํานวน 2 รางวัล คือ ประเภทโปรแกรมเพื่อความบันเทิง จากผลงาน กะทิขน
หรือ Theory Of Everything ของ นายเบญจรงค กัลยานมิตตา นายอิทธิพงศ ลี้จินดา และนางสาว
ณิชนันทน ศักดิ์สนิ ธุชยั นิสิตชั้นปที่ 2 ไดรับทุนการศึกษา 10,000 บาท พรอมเกียรติบัตร “กะทิขน” เปน
เกมที่สรางมาเพื่อใหความบันเทิง โดยจะเปนเกมตอสูแบบมุมมองดานขางที่ใชไหวพริบและความรวดเร็วใน
การบังคับตัวละคร ตัวละครที่สามารถเลือกมาเลน ไดถูกออกแบบมาใหมคี วามสามารถไมซ้ําซอนกัน แตละตัว
จะมีความสามารถไมมากแตสามารถประยุกตไดหลากหลาย ซึ่งจะทําใหผูเลนสามารถเขาถึงงายแตทาทายที่
จะใชตัวละครใหมปี ระสิทธิภาพสูงสุด อารมณของเกมเปนเกมแนวอิงวิทยาศาสตร (Sci-fi) ความสามารถ
ตาง ๆ ของตัวละครไดออกแบบจากแนวคิดแปลกใหม คือตัวละครจะมีความสามารถทางวิชาการตาง ๆ เชน
คณิตศาสตร ฟสิกส เปนตน มีการโจมตีไปในแนวของสาขาวิชาที่ตัวเองถนัด เกมนีย้ งั มีความพยายามพยายาม
ที่จะเสนอแนวทางใหม ๆ และใสสงิ่ ที่ขาดหายไปในเกมตอสูดานขางในปจจุบัน ภาพของเกมนีเ้ ปนแบบ 2 มิติ
ซึ่งจะเห็นวาสามารถสื่อถึงความสนุกสนาน ความคมชัดสดใสของ Effect และดึงดูดผูเลนไดดกี วาภาพแบบ 3
มิติมาก
และประเภทโปรแกรมเพื่อสงเสริมการเรียนรู จากผลงาน เกมฟสกิ สทะลุอวกาศ ของ นาย
พิชญวัฒน กาญจนาเวส นายณพัชร รัตนถาวรกิตติ และนายธนาทิพย อาชวเมธี นิสติ ชั้นปที่ 4
ไดรับทุนการศึกษา 10,000 บาท พรอมเกียรติบัตร เปนโปรแกรม Space Lord ไดพัฒนาขึ้น เพื่อใหผูเลนเกม
ไดศึกษาทําความเขาใจรูปแบบการเคลื่อนทีใ่ นแนวระนาบอยางละเอียด ซึง่ เปนความรูพ้นื ฐานทีม่ ีความจําเปน
ในการเรียนรูฟส กิ สข้นั ตอไป และนอกจากจะเปนเกมที่ฝก ใหผูเลนไดฝกการคิดคํานวณคณิตศาสตรในเชิง
ฟสิกสแลว ยังเปนเกมที่มคี วามทาทาย นาตื่นเตน สามารถทาผูเลนคนอื่นเขารวมตอสูในโหมด Versus ได ซึ่ง
เปนการกระตุนใหผเู ลนไดคิดวิเคราะห วางแผนอยางรอบคอบ ในขณะที่รูปแบบของเกมมีความยืดหยุนสูง
สามารถนําไปพัฒนาตอยอดเปนเกมชั้นนําไดในอนาคต โดยทั้ง 2 ผลงานนี้ มี ผศ.ดร.ฐิติวรรณ ศรีนาค
เปนอาจารยทปี่ รึกษา

