เกณฑ์การแข่งขันหุ่นยนต์
๑. การแข่งขันแบ่งออกเป็น ๓ ระดับ คือ
- ระดับประถมศึกษา
- ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๓
- ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๔ - ๖
๒. จานวนผู้เข้าแข่งขัน
อปท. ส่งตัวแทนระดับการศึกษาละ 1 ทีม ทีมละ ๔ คน ประกอบด้วย ครูผู้ควบคุมทีม ๑ คน และ
นักเรียน ๓ คน
๓. ประเภทการแข่งขัน
หุ่นยนต์บังคับมือ (Manual Control)
- ระดับประถมศึกษา
หุ่นยนต์อัตโนมัติ (Automatic Control)
- ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๓
- ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๔ - ๖
๔. หลักการแข่งขัน
๔.๑ กรณี ผู้ เข้ า แข่ ง ขั น ไปรายงานตั ว ไม่ ค รบตามจ านวนที่ ก าหนดในหลั ก เกณฑ์ ก ารแข่ ง ขั น ให้
กรรมการฯ พิจารณาตัดสิทธิ์การเข้าแข่งขัน
๔.๒ ผู้เข้าแข่งขันต้องมารายงานตัวก่อนการประกวดแข่งขัน 30 นาที (หากมารายงานตัวพ้นจาก
เวลาที่กาหนด ให้กรรมการฯ พิจารณาตัดสิทธิ์การเข้าแข่งขัน)
๔.๓ กรณีผู้เข้าแข่งขันเป็นคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย ให้แสดงหลักฐานทางราชการที่แสดงให้เห็นว่าอยู่ใน
ประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ดังนี้
4.3.1 สาเนาบัตรประจาตัวบุคคลผู้ไม่มีสัญชาติไทยหรือสาเนาสูติบัตรหรือหนังสือรับรองการ
เกิด (อย่างใดอย่างหนึ่ง) และ
4.3.2 หนังสือรับรองของผู้บริหารสถานศึกษา
ทั้งนี้ กรณีเอกสารไม่ครบตาม 4.3.1 และ 4.3.2 ให้กรรมการพิจารณาตัดสิทธิ์การเข้าแข่งขัน
๕. การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ระดับประถมศึกษา
๕.๑ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ หมายถึง การออกแบบและประดิษฐ์หนุ่ ยนต์ที่ทาการขับเคลื่อนด้วย
อุปกรณ์ควบคุม (Remote Control) แบบมีสาย ที่สามารถบังคับตัวหุ่นยนต์ให้เคลื่อนไหวหรือเคลื่อนที่
โดยใช้คนเป็นผู้ควบคุมการทางานของหุ่นยนต์ เพื่อปฏิบัติภารกิจตามกติกาภายในเวลาที่กาหนด
๕.๒ ขอบเขตและความหมาย
หุ่ น ยนต์ บั งคั บ มื อ หมายถึ ง การน ามอเตอร์ อุ ป กรณ์ ไ ฟฟ้ าหรือ อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ วั ส ดุ ท าง
กลศาสตร์ มาออกแบบและประดิษฐ์หุ่น ยนต์ที่เคลื่อ นไหวหรือเคลื่อ นที่ การทางานให้ขับเคลื่อนด้วย
อุปกรณ์ควบคุม (Remote Control) แบบมีสาย โดยคนเป็นผู้ควบคุมการทางานของหุ่นยนต์
ข้อสาคัญ คือ หุ่นยนต์สามารถปฏิบัติภารกิจ โดยปราศจากโปรแกรมคอมพิวเตอร์ นั่นคือ ไม่มี
การโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อควบคุมการทางาน

๒

๕.๓ สนามแข่งขัน
๕.๓.๑ รายละเอียดสนาม
๕.๓.๑.๑ สนามมีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส ขนาดความกว้าง 2,400 มิลลิเมตร
ความยาว 2,400 มิลลิเมตร มีขอบสูง 100 มิลลิเมตร
๕.๓.๑.๒ ก่อนขึ้นสะพานมีทางลาดขนาด กว้าง 250 มิลลิเมตร ยาว 1,850 มิลลิเมตร
ทางลาดขึ้นที่สูง 100 มิลลิเมตร
๕.๓.๑.๓ ขนาดสะพาน กว้าง 250 มิลลิเมตร ยาว 600 มิลลิเมตร และสูง 120 มิลลิเมตร
(วัดจากพื้น) ปลายทั้งสองข้างของสะพานเอียงทามุม 30 องศา
๕.๓.๑.๔ พื้นที่เก็บวัตถุ มีความกว้าง 300 มิลลิเมตร และยาว 750 มิลลิเมตร
๕.๓.๑.๕ พื้นที่วางวัตถุ มีความกว้าง 600 มิลลิเมตร และยาว 1,000 มิลลิเมตร
๕.๓.๑.๖ พื้นที่วางสิ่งกีดขวาง มีความกว้าง 1,000 มิลลิเมตร และยาว 1,500 มิลลิเมตร
ภาพจาลองสนามแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ระดับประถมศึกษา

๓

๕.๓.๒ วัตถุและสิ่งกีดขวางในสนาม
๕.๓.๒.๑ สิ่งกี ด ขวาง ขนาดเส้น ผ่ าศูน ย์ ก ลาง 30 มิล ลิเมตร สู ง 200 มิ ลลิ เมตร
จานวน 10 ชิ้น วางกระจายตามจุดต่างๆ ในสนามตามที่คณะกรรมการกาหนด
๕.๓.๒.๒ วัตถุที่ต้องเก็บเป็นสี่เหลี่ยมลูกบาศก์ขนาดความกว้าง 40 มิลลิเมตร ความยาว
40 มิลลิเมตร และความสูง 40 มิลลิเมตร วัตถุดัง กล่าวมีสามสี คือ สีแดง สีเหลื องและสีเขียว วัต ถุ
แต่ละสี มีจานวน 10 ชิ้น
๕.๓.๓ คุณสมบัติของหุ่นยนต์
๕.๓.๓.๑ หุ่นยนต์ที่ใช้แข่งขัน 1 ตัว ไม่จากัดชนิดของวัสดุที่นามาทาหุ่นยนต์
๕.๓.๓.๒ หุ่ น ยนต์ แ ข่ง ขั น เป็ น หุ่ น ยนต์ ที่ ใช้ มอเตอร์แ ละชุ ด เฟื อ งทด ไม่ เกิ น 2 ชุ ด
แบตเตอรี่ใช้กับมอเตอร์เป็นขนาด AA (แบบประจุไฟฟ้าได้ (Rechargeable) หรือเป็นแบบอัลคาไลน์)
ขนาดกระแสไฟฟ้าไม่เกิน 2,400 มิลลิแอมแปร์ชั่วโมงต่อก้อน ในการแข่งขันอนุญาตให้ใช้แบตเตอรี่ได้
ไม่เกิน 4 ก้อน
๕.๓.๓.๓ ขนาดหุ่นยนต์ที่ใช้ในการแข่งขัน มีความกว้างไม่เกิน 150 มิลลิเมตร ความยาว
ไม่เกิน 300 มิลลิเมตร และความสูงไม่เกิน 180 มิลลิเมตร น้ าหนักตัวหุ่นยนต์และอุปกรณ์ ควบคุม
ทั้งหมดที่ใช้ในการแข่งขันรวมกันไม่เกิน 1,500 กรัม
๕.๓.๓.๔ หุ่นยนต์ที่ใช้แข่งขันจะต้องเคลื่อนไหวเสมือนการก้าวขาเดินหรือการวิ่งโดยที่
ขาของหุ่นยนต์สามารถยกขึ้นสูงจากพื้นได้
๕.๓.๓.๕ ความยาวสายสัญ ญาณควบคุมหุ่นยนต์จากตัวหุ่นยนต์ถึงอุปกรณ์ควบคุม
ต้องไม่น้อยกว่า 2,000 มิลลิเมตรและติดตั้ง ที่ตัวหุ่นยนต์สูง จากพื้นไม่เกิน 240 มิลลิเมตร ในขณะ
แข่งขันไม่อนุญาตให้สายสัญญาณควบคุมหุ่นยนต์ลากไปบนพื้นสนามแข่งขัน
๕.๔ กฎและกติกาการแข่งขัน
หุ่นยนต์มีภารกิจในการฝ่าอุปสรรคต่าง ๆ ภายในสนามแข่งขัน โดยผ่านเส้นทางลาดขึ้นที่สูง
และข้ามสะพาน เพื่อผ่านสิ่งกีดขวางไปเก็บวัตถุในพื้นที่วางวัตถุ และลาเลียงวัตถุไปยังพื้นที่เก็บวัตถุให้
ได้มากที่สุด ภายในระยะเวลา 240 วินาที ทีมใดได้คะแนนสูงสุดเป็นผู้ชนะ
๕.๔.๑ วิธีการแข่งขัน
๕.๔.๑.๑ ก่อนเข้าสนามแข่ง ขัน อุปกรณ์ทุกชิ้นของหุ่นยนต์ ต้องไม่มีการประกอบ
มาก่อน (ให้แยกชิ้นส่วนทุกชิ้น)
๕.๔.๑.๒ การประกอบหุ่นยนต์ภายในพื้นที่ที่คณะกรรมการกาหนด
๕.๔.๑.๓ เมื่อถึงเวลาแข่งขัน ทีมผู้เข้าแข่ง ขันจะต้องนาหุ่น ยนต์มาวางที่จุดเริ่มต้ น
และรอสัญญาณแข่งขันจากกรรมการ
๕.๔.๑.๔ เมื่ อกรรมการให้สั ญ ญาณแข่ง ขัน ผู้เข้ าแข่ง ขันบั ง คับหุ่ นยนต์เดินไปตาม
เส้นทางที่กาหนด คือ เส้นทางราบ ทางลาดขึ้นที่สูง ข้ามสะพาน และผ่านสิ่งกีดขวาง ไปยังพื้นที่วางวัตถุ
เพื่อไปเก็บวัตถุและลาเลียงไปยังพื้นที่เก็บวัตถุ
๕.๔.๑.๕ ผู้เข้าแข่งขันลาเลียงวัตถุไปยังพื้นที่เก็บวัตถุจนครบทุกชิ้น และนาหุ่นยนต์
กลับมาที่จุดเริ่มต้น ถือว่าทาภารกิจเสร็จสมบูรณ์
๕.๔.๒ วิธีนับคะแนน
๕.๔.๒.๑ หุ่นยนต์เดินผ่านทางลาดขึ้นที่สูงไปถึงจุดก่อนข้ามสะพาน +15 คะแนน
๕.๔.๒.๒ หุ่นยนต์เดินข้ามสะพาน
+10 คะแนน

๔

๕.๔.๒.๓ ลาเลียงวัตถุจากพื้นที่วางวัตถุไปยังพื้นที่เก็บวัตถุได้คะแนนตามสีที่กาหนด
ดังนี้ คือ
1) สีแดง
+20 คะแนน
2) สีเหลือง
+15 คะแนน
3) สีเขียว
+10 คะแนน
๕.๔.๒.๔ หุ่ น ยนต์ ล าเลี ย งวั ต ถุ ไ ปยั ง พื้ น ที่ เก็ บ วั ต ถุ จ นครบทุ ก ชิ้ น และกลั บ มาที่
จุดเริ่มต้น ถือว่าทาภารกิจเสร็จสมบูรณ์
+30 คะแนน
๕.๔.๒.๕ ชนสิ่งกีดขวางล้มหรือเคลื่อนออกจากจุดที่กาหนด
-5 คะแนน
๕.๔.๒.๖ หุ่นยนต์ขัดข้องขณะแข่งขันและต้องเริ่มใหม่
-5 คะแนน
๕.๔.๒.๗ ถ้าขาของหุ่นยนต์ล้าเขตของพื้นที่แม่น้า
-5 คะแนน
๕.๔.๒.๘ วัตถุหล่นระหว่างทาง (ห้ามหยิบวัตถุนั้น)
0 คะแนน
๕.๔.๓ ข้อบังคับ
๕.๔.๓.๑ ในกรณีที่หุ่นยนต์ขัดข้องขณะแข่งขัน ผู้แข่งขันสามารถนาหุ่นยนต์มาแก้ไขได้
ณ จุดที่กาหนด เมื่อแก้ไขเสร็จจะต้องนาหุ่นยนต์ไปวางที่จุดเริ่มต้น เพื่อเริ่มการแข่งขันใหม่ แต่จะถูกตัด
คะแนนทุกครั้งที่มีการแก้ไขครั้งละ 5 คะแนน และเวลาในการแข่งขันจะดาเนินต่อไปจนครบระยะเวลาที่
กาหนดไว้ การเริ่มต้นแข่งขันใหม่จะนับคะแนนให้เฉพาะภารกิจที่ทาได้ก่อนหน้านี้เท่านั้น
5.๔.๓.๒ กรณีที่หุ่นยนต์ไม่สามารถออกจากจุดเริ่มต้นหรือออกจากจุดเริ่มต้นแล้วไม่
สามารถทาภารกิจได้ภายในเวลา ๒๐ วินาที ให้ถือว่าผิดกติกาและออกจากการแข่งขันในรอบนั้น
๕.๔.๓.๓ แต่ละทีมแข่งขันได้ 2 รอบ และนาคะแนนสูงสุด มาเรียงลาดับหาผู้ชนะ
๕.๔.๓.๔ กรณีที่ทาภารกิจสาเร็จแต่คะแนนเท่ากัน จะพิจารณาทีมแข่งขันที่ใช้เวลา
น้อยที่สุดเป็นผู้ชนะ
๕.๔.๓.๕ กรณีที่ทาภารกิจไม่สาเร็จ และมีวัตถุวางอยู่ในพื้นที่ วางวัตถุแต่มีคะแนน
เท่ากัน ให้พิจารณาน้าหนักหุ่นยนต์ของทีมที่น้าหนักน้อยสุดเป็นผู้ชนะ
๕.๔.๓.๖ ห้ามนาอุปกรณ์เครื่องมือหนักที่อาจเป็นอันตรายต่อตนเองและผู้อื่นมาใช้
สร้างหุ่นยนต์ภายในพื้นที่แข่งขัน เช่น เครื่องตัดไฟเบอร์ เครื่องเจียรมือ เป็นต้น
๖. การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ (Automatic Control)
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๓ และ ระดับมัธยมศึกษา ปีที่ ๔ - ๖
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ (Automatic Control) หมายถึง การนามอเตอร์ อุปกรณ์ไฟฟ้า
วัสดุทางกลศาสตร์ ที่อาจมีการใช้แผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์หรือตัวตรวจจับชนิดต่างๆ และใช้อุปกรณ์ทั่วไป
อย่างไม่จากัดมาออกแบบประกอบเป็นหุ่นยนต์ที่เคลื่อนไหวหรือเคลื่อนที่ได้ ในการปฏิบัติภารกิจต้องใช้
ระบบสมองกล (Computer System) ชนิ ด ใดชนิ ด หนึ ่ ง และ/หรื อ มี ก ารเขี ย นโปรแกรมให้
คอมพิ ว เตอร์ เ พื่ อ ควบคุ ม การทาภารกิจแบบอัตโนมัติหลังเริ่มต้น ขับเคลื่อนหุ่นยนต์ด้วยสวิทซ์เปิด - ปิด
เพียงครั้งเดียว ระหว่างการแข่งขันห้ามใช้อุปกรณ์ควบคุมใด ๆ ทั้ง แบบมีสาย ไร้สาย หรือแบบสัญญาณ
วิท ยุ ในการส่ง สัญ ญาณไปยัง หุ่นยนต์ ผลการแข่ง ขันขึ้นอยู่กับการเขียนโปรแกรมควบคุมกลไกทาให้
หุ่นยนต์สามารถปฏิบัติภารกิจตามโจทย์กาหนดได้ทันเวลา
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6.1 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๓
6.1.1 สนามแข่งขัน
6.1.1.1 รายละเอียดภายในสนาม
(1) สนามมีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาดความ กว้าง 1,200 มิลลิเมตร
ความยาว 2,400 มิลลิเมตร
(2) พื้นที่เก็บกระป๋องมี 2 สี คือสีขาวและสีดา มีขนาดความกว้าง 250 มิลลิเมตร
และความยาว 250 มิลลิเมตร
(3) พื้นที่จุดเริ่มต้นเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสมีขนาดความกว้าง 250 มิลลิเมตร
และความยาว 250 มิลลิเมตร
6.1.1.2 วัตถุและอุปกรณ์ภายในสนาม
กระป๋อง ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 50 มิ ลลิเมตร สูง 100 มิลลิ เมตร น้ าหนั ก
ไม่เกิน 50 กรัม มี 2 สี คือ สีขาวจานวน 5 อัน และสีดา จานวน 5 อัน
6.1.2 คุณสมบัติของหุ่นยนต์
6.1.2.1 หุ่นยนต์ที่ใช้ในการแข่งขัน มีขนาดความกว้างไม่เกิน 250 มิลลิเมตร ความยาว
ไม่เกิน 250 มิลลิเมตร และความสูงไม่เกิน 250 มิลลิเมตร
6.1.2.2 หุ่นยนต์ที่ใช้แข่งขัน 1 ตัว ไม่จากัดชนิดของวัสดุ และอุปกรณ์ รวมทั้งจานวน
มอเตอร์ และเซนเซอร์ที่ใช้
6.1.2.3 หุ่นยนต์ต้องทางานโดยอัตโนมัติเท่านั้น ไม่ให้ควบคุมด้วยรีโมท
6.1.2.4 ให้ใช้คอมพิวเตอร์ 1 เครื่องสาหรับเขียนโปรแกรม โดยไม่จากัดซอฟต์แวร์
6.1.2.5 ห้ ามใช้ ช่ อ งสั ญ ญาณสื่ อ สารทุ ก ชนิ ด เพื่ อ การควบคุ ม หุ่ น ยนต์ ในระหว่ า ง
แข่งขัน (ปิดช่องสัญญาณ)
6.1.3 กฎและกติกาการแข่งขัน
หุ่นยนต์มีภารกิจต้องเคลื่อนที่ไปตามเส้นสีดาเท่านั้น (เซนเซอร์หรือล้อคร่อมอยู่บนเส้น)
เพื่อไปเก็บกระป๋องแต่ละสี และนากระป๋องที่เก็บได้ไปวางบริเวณพื้นที่เก็บกระป๋องให้ตรงตามสีจนครบ
ทุกกระป๋อง และนาหุ่นยนต์กลับมาที่จุดเริ่มต้นภายในระยะเวลา 180 วิน าที ทีมใดได้คะแนนสูงสุดจะ
เป็นผู้ชนะ
6.1.3.1 วิธีการแข่งขัน
(1) ก่อนเข้าสนามแข่งขัน อุปกรณ์ทุกชิ้นของหุ่นยนต์ต้องไม่มีการประกอบ
มาก่อน (ให้แยกชิ้นส่วนทุกชิ้น)
(2) การประกอบหุ่นยนต์ภายในพื้นที่ที่คณะกรรมการกาหนด
(3) ให้เขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์ด้วยตัวเองภายในพื้นที่ที่คณะกรรมการ
กาหนด
(4) เมื่อถึงเวลาแข่งขัน ทีมผู้เข้าแข่งขันจะต้องนาหุ่นยนต์มาวางที่จุดเริ่มต้น
และรอสัญญาณแข่งขันจากกรรมการ
(5) เมื่อกรรมการให้สัญ ญาณแข่ง ขัน หุ่นยนต์จึงเริ่มทาภารกิจ โดยทางาน
แบบอั ตโนมั ติ ไม่อ นุ ญ าตให้ ค วบคุ ม หุ่ น ยนต์ โดยวิธี อื่น ใด เช่ น ควบคุ ม ด้ วยรีโมท ควบคุม ด้ วยระบบ
ช่องสัญญาณ เป็นต้น
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(6) ทีม ที่เข้ าแข่ง ขัน ลาเลีย งกระป๋อ งไปยัง พื้น ที่ เก็บ กระป๋ องตามพื้ น ที่สี ที่
กาหนด สีขาววางไว้ที่พื้นที่เก็บกระป๋องสีขาว สีดาวางไว้ที่พื้นที่เก็บกระป๋องสีดา จนครบทุกกระป๋อง และ
นาหุ่นยนต์กลับมาที่จุดเริ่มต้น ถือว่าทาภารกิจเสร็จสมบูรณ์
6.1.3.2 วิธีนับคะแนน
(1) เก็บกระป๋องและนามาวางที่พื้นที่เก็บกระป๋อง
+10 คะแนน
(2) หุ่นยนต์ลาเลียงวัตถุไปยังพื้นที่เก็บวัตถุจนครบทุกชิ้น
และกลับมาที่จุดเริ่มต้น ถือว่าทาภารกิจเสร็จสมบูรณ์ +30 คะแนน
(3) ถ้ากระป๋องเคลื่อนออกจากจุดที่กาหนด
-5 คะแนน
(4) วางกระป๋องผิดพื้นที่เก็บกระป๋อง (ผิดสี)
-5 คะแนน
(5) ถ้ากระป๋องที่วางบนพื้นที่เก็บกระป๋องล้ม กระป๋องละ
-5 คะแนน
(6) หุ่นยนต์ขัดข้องขณะแข่งขันและต้องเริ่มใหม่
-5 คะแนน
(7) หุ่นยนต์ไม่ขัดข้องขณะแข่งขัน แต่ต้องการเริ่มใหม่ (Retry) -5 คะแนน
(8) การเก็บกระป๋องต้องใช้วิธี หนีบ จับ และยกลอยสูง
-5 คะแนน
จากพื้นเท่านั้นห้ามไถไปกับพื้น ถ้าไถกับพื้น
6.1.3.3 การขอเริ่มต้นใหม่ (Retry)
(1) ผู้เข้าแข่งขันขอเริ่มต้นใหม่ต้องให้กรรมการตัดสินอนุญาตก่อน จึงเริ่มต้น
ใหม่ได้ และนาหุ่นยนต์ไปวางที่จุดเริ่มต้น
(2) ผู้เข้าแข่ง ขัน สามารถขอเริ่ม ต้น ใหม่ไ ด้ไ ม่ จากัด จานวนครั้ง แต่ จะถู กตั ด
คะแนนครั้งละ 5 คะแนน และวัตถุที่อยู่ในสนามต้องอยู่ในตาแหน่งเดิม โดยถือเป็นอุปสรรคของการแข่งขัน
6.1.3.4 ข้อบังคับ
(1) กรณีที่หุ่นยนต์ขัดข้องขณะแข่งขัน ผู้แข่งขันสามารถนาหุ่นยนต์มาแก้ไขได้
ณ จุดที่คณะกรรมการกาหนดให้ เมื่อแก้ไขเสร็จต้องนาหุ่นยนต์ไปวางที่จุดเริ่มต้นเพื่อเริ่มการแข่งขันใหม่
แต่จะถูกตัดคะแนนทุกครั้งที่มีการแก้ไขครั้งละ 5 คะแนน และเวลาในการแข่งขันจะดาเนินต่อไปจนครบ
ระยะเวลาที่กาหนดไว้ การเริ่มต้นแข่งขันใหม่จะนับคะแนนให้เฉพาะภารกิจที่ทาได้ก่อนหน้านี้เท่านั้น
(2) กรณีที่หุ่นยนต์ไม่สามารถออกจากจุดเริ่มต้นหรือออกจากจุดเริ่มต้นแล้วไม่
สามารถทาภารกิจต่อได้ (หยุดอยู่กับที่) ภายในเวลา 20 วินาที กรรมการให้เริ่มต้นใหม่
(3) แต่ละทีมแข่งได้ 2 รอบ และนาคะแนนสูงสุด มาเรียงลาดับหาผู้ชนะ
(4) กรณีที่ทาภารกิจสาเร็จแต่คะแนนเท่ากันจะพิจารณาทีมแข่งขันที่ใช้เวลา
น้อยที่สุดและจานวนครั้งที่เริ่มต้นใหม่น้อยที่สุด เป็นผู้ชนะ
(5) กรณี ที่ ห มดเวลาและท าภารกิ จไม่ สาเร็จ แต่ คะแนนเท่า กัน จะพิ จ ารณา
น้าหนักหุ่นยนต์ของทีมที่มีน้าหนักที่น้อยที่สุดและจานวนครั้งที่เริ่มต้นใหม่น้อยที่สุด เป็นผู้ชนะ
(6) ไม่อนุญาตให้ผู้ควบคุมทีมและบุคลที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปในพื้นที่แข่งขัน
(7) ไม่อนุญ าตให้ที มที่เข้าแข่งขัน นาหุ่ นยนต์ออกจากพื้ นที่ที่คณะกรรมการ
กาหนดในระหว่างการแข่งขัน
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ภาพจาลองสนามแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3
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6.2 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๔ – ๖
6.2.1 สนามแข่งขัน
6.2.1 รายละเอียดภายในสนาม
(1) สนามมีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาดความ กว้าง 1,200 มิลลิเมตร
ความยาว 2,400 มิลลิเมตร
(2) พื้นที่เก็บกระป๋องมี 3 สี คือสีเขียว สีเหลืองและสีแดง มีขนาดความกว้าง
250 มิลลิเมตรและความยาว 250 มิลลิเมตร
(3) พื้นที่จุดเริ่มต้นเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสมีขนาดความกว้าง 250 มิลลิเมตรและ
ความยาว 250 มิลลิเมตร
6.2.2 วัตถุและอุปกรณ์ภายในสนาม
กระป๋องขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 50 มิลลิเมตร สูง 100 มิลลิเมตร น้าหนักไม่เกิน
50 กรัม มี 3 สี คือ สีเขียวจานวน 5 อัน สีเหลืองจานวน 5 อัน และสีแดง จานวน 5 อัน
6.2.2 คุณสมบัติของหุ่นยนต์
(1) หุ่นยนต์ที่ใช้ในการแข่งขัน มีขนาดความกว้างไม่เกิน 250 มิลลิเมตร ความยาวไม่เกิน
250 มิลลิเมตร และความสูงไม่เกิน 250 มิลลิเมตร
(2) หุ่นยนต์ที่ใช้แข่งขัน 1 ตัว ไม่จากัดชนิดของวัสดุ และอุปกรณ์ รวมทั้งจานวนมอเตอร์
และเซนเซอร์ที่ใช้ หุ่นยนต์ต้องทางานโดยอัตโนมัติเท่านั้น ไม่ให้ควบคุมด้วยรีโมท
(3) ให้ใช้คอมพิวเตอร์ 1 เครื่องสาหรับเขียนโปรแกรม โดยไม่จากัดซอฟต์แวร์
(4) ห้ า มใช้ ช่ อ งสั ญ ญาณสื่ อ สารทุ ก ชนิ ด เพื่ อ การควบคุ ม หุ่ น ยนต์ ในระหว่ างแข่ ง ขั น
(ปิดช่องสัญญาณ)
6.2.3 กฎและกติกาการแข่งขัน
หุ่น ยนต์มีภ ารกิจ ต้อ งเคลื่อ นที่ไ ปตามเส้นสีดาเท่า นั้น (เซนเซอร์ห รือ ล้อ คร่อมอยู่บ นเส้น )
เพื่อไปเก็บกระป๋องแต่ละสีและนากระป๋องที่เก็บได้ไปวางบริเวณพื้นที่เก็บกระป๋องให้ตรงตามสีจนครบทุก
กระป๋อง และนาหุ่นยนต์กลับมาที่จุดเริ่มต้นภายในระยะเวลา 180 วินาที ทีมใดได้คะแนนสูงสุดจะเป็นผู้ชนะ
6.2.3.1 วิธีการแข่งขัน
(1) ก่อนเข้าสนามแข่งขัน อุปกรณ์ทุกชิ้นของหุ่นยนต์ต้องไม่มีการประกอบมาก่อน
(ให้แยกชิ้นส่วนทุกชิ้น)
(2) การประกอบหุ่นยนต์ภายในพื้นที่ที่คณะกรรมการกาหนด
(3) ให้เขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์ด้วยตัวเองภายในพื้นที่ที่คณะกรรมการ
กาหนด
(4) เมื่อถึงเวลาแข่งขัน ทีมผู้เข้าแข่งขันจะต้องนาหุ่นยนต์มาวางที่จุดเริ่มต้น
และรอสัญญาณแข่งขันจากกรรมการ
(5) เมื่อกรรมการให้สัญญาณแข่งขัน หุ่นยนต์จึงเริ่มทาภารกิจ โดยทางานแบบ
อัตโนมัติ ไม่อนุญาตให้ควบคุมหุ่นยนต์โดยวิธีอื่นใด เช่น ควบคุมด้วยรีโมท ควบคุมด้วยระบบช่องสัญญาณ
เป็นต้น
(6) ทีมที่เข้าแข่งขันลาเลียงกระป๋องไปยังพื้นที่เก็บกระป๋องตามพื้นที่สีที่กาหนด
สีเขียววางไว้ที่พื้นที่เก็บกระป๋องสีเขียว สีเหลืองวางไว้ที่พื้นที่เก็บกระป๋องสีเหลือง และสีแดงวางไว้ที่พื้นที่
เก็บกระป๋องสีแดง จนครบทุกกระป๋อง และนาหุ่นยนต์กลับมาที่จุดเริ่มต้น ถือว่าทาภารกิจเสร็จสมบูรณ์
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6.2.3.2 วิธีนับคะแนน
(1) เก็บกระป๋องและนามาวางที่พื้นที่เก็บกระป๋องตามสีที่กาหนด
+10 คะแนน
(2) หุ่นยนต์ลาเลียงวัตถุไปยังพื้นที่เก็บวัตถุจนครบทุกชิ้น
+30 คะแนน
และกลับมาที่จุดเริ่มต้น ถือว่าทาภารกิจเสร็จสมบูรณ์
(3) ถ้ากระป๋องเคลื่อนออกจากจุดที่กาหนด
-5 คะแนน
(4) วางกระป๋องผิดพื้นที่เก็บกระป๋อง (ผิดสี)
-5 คะแนน
(5) ถ้ากระป๋องที่วางบนพื้นที่เก็บกระป๋องล้ม กระป๋องละ
-5 คะแนน
(6) หุ่นยนต์ขัดข้องขณะแข่งขันและต้องเริ่มใหม่
-5 คะแนน
(7) หุ่นยนต์ไม่ขัดข้องขณะแข่งขัน แต่ต้องการเริ่มใหม่ (Retry)
-5 คะแนน
(8) การเก็บกระป๋องต้องใช้วิธี หนีบ จับ และยกลอยสูงจากพื้นเท่านั้น -5 คะแนน
ห้ามไถไปกับพื้น ถ้าไถกับพื้น
6.2.3.3 การขอเริ่มต้นใหม่ (Retry)
(1) ผู้เข้าแข่งขันขอเริ่มต้นใหม่ต้องให้กรรมการตัดสินอนุญาตก่อน จึงเริ่มต้นใหม่ได้ และ
นาหุ่นยนต์ไปวางที่จุดเริ่มต้น
(2) ผู้เข้าแข่งขันสามารถขอเริ่มต้นใหม่ได้ไม่จากัดจานวนครั้ง แต่จะถูกตัดคะแนนครั้งละ
5 คะแนน และวัตถุที่อยู่ในสนามต้องอยู่ในตาแหน่งเดิม โดยถือเป็นอุปสรรคของการแข่งขัน
6.2.3.4 ข้อบังคับ
(1) กรณีที่หุ่นยนต์ขัดข้องขณะแข่งขัน ผู้แข่งขันสามารถนาหุ่นยนต์ มาแก้ไขได้ ณ จุดที่
คณะกรรมการกาหนดให้ เมื่อแก้ไขเสร็จต้องนาหุ่นยนต์ไปวางที่จุดเริ่มต้นเพื่อเริ่มการแข่งขันใหม่ แต่จะ
ถูกตัดคะแนนทุ กครั้งที่มีการแก้ไขครั้งละ 5 คะแนน และเวลาในการแข่งขั นจะดาเนิน ต่อไปจนครบ
ระยะเวลาที่กาหนดไว้ การเริ่มต้นแข่งขันใหม่จะนับคะแนนให้เฉพาะภารกิจที่ทาได้ก่อนหน้านี้เท่านั้น
(2) กรณีที่หุ่นยนต์ไม่สามารถออกจากจุดเริ่มต้นหรือออกจากจุดเริ่มต้นแล้วไม่สามารถทา
ภารกิจต่อได้ (หยุดอยู่กับที่) ภายในเวลา 20 วินาที กรรมการให้เริ่มต้นใหม่
(3) แต่ละทีมแข่งได้ 2 รอบ และนาคะแนนสูงสุด มาเรียงลาดับหาผู้ชนะ
(4) กรณีที่ทาภารกิจสาเร็จแต่คะแนนเท่ากันจะพิจารณาทีมแข่งขันที่ใช้เวลาน้อยที่สุด
และจานวนครั้งที่เริ่มต้นใหม่น้อยที่สุด เป็นผู้ชนะ
(5) กรณีที่หมดเวลาและทาภารกิจไม่สาเร็จแต่คะแนนเท่ากันจะพิจารณาน้าหนักหุ่นยนต์
ของทีมที่มีน้าหนักที่น้อยที่สุดและจานวนครั้งที่เริ่มต้นใหม่น้อยที่สุด เป็นผู้ชนะ
(6) ไม่อนุญาตให้ผู้ควบคุมทีมและบุคลที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปในพื้นที่แข่งขัน
(7) ไม่อนุ ญาตให้ทีมที่ เข้าแข่งขั นนาหุ่น ยนต์ออกจากพื้ นที่ ที่คณะกรรมการกาหนดใน
ระหว่างการแข่งขัน

๑๐

ภาพจาลองสนามหุ่นยนต์อัตโนมัติระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๔ - ๖

7. ดุลพินิจของคณะกรรมการ
สภาพการและกรณีใด ๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างการแข่งขันทุกประเภทและทุกระดับ ที่ไม่ได้ระบุในกติกา
ให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการ และการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นอันสิ้นสุด
8. รางวัลการประกวด
- รางวัลเหรียญทอง
- รางวัลเหรียญเงิน
- รางวัลเหรียญทองแดง
- รางวัลชมเชย
- เข้าร่วมแข่งขัน

ได้คะแนน 80 คะแนน ขึ้นไป
ได้คะแนน 70-79 คะแนน
ได้คะแนน 60-69 คะแนน
ได้คะแนน 50-59 คะแนน
ได้คะแนนต่ากว่า 50 คะแนน

ได้รับเกียรติบัตร ระดับเหรียญทอง
ได้รับเกียรติบัตร ระดับเหรียญเงิน
ได้รับเกียรติบัตร ระดับเหรียญทองแดง
ได้รับเกียรติบัตร ระดับชมเชย
ได้รับเกียรติบัตร เข้าร่วมแข่งขัน

