กติกาและข้ อกาหนดโดยสั งเขป ในการแข่ งขันหุ่นยนต์ สพฐ.
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66 ปี การศึกษา 2559
........................................

หุ่นยนต์ อตั โนมัติ (Automatic Control Robot)
หุ่นยนต์อตั โนมัติ (Automatic Control Robot) หมายถึงการนามอเตอร์ อุปกรณ์ไฟฟ้ าวัสดุทาง
กลศาสตร์ อาจมีการใช้แผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์หรื อตัวตรวจจับชนิ ดต่างๆและใช้อุปกรณ์ทวั่ ไปอย่างไม่จากัด
มาออกแบบประกอบเป็ นหุ่นยนต์ที่เคลื่อนไหวหรื อเคลื่อนที่ได้ ในการปฏิบตั ิภารกิจต้องใช้ระบบสมองกล
(Computer System) ชนิดใดชนิดหนึ่ง และ/หรื อ มีการเขียนโปรแกรมให้คอมพิวเตอร์ เพื่อควบคุมการทา
ภารกิจแบบอัตโนมัติหลังเริ่ มต้น ขับเคลื่อนหุ่นยนต์ดว้ ยสวิทซ์เปิ ด-ปิ ดเพียงครั้งเดียว ระหว่างการแข่งขันห้าม
ใช้อุปกรณ์ควบคุมใดๆ ทั้งแบบมีสาย ไร้สาย หรื อแบบสัญญาณวิทยุ ในการส่ งสัญญาณไปยังหุ่นยนต์ ผลการ
แข่งขันขึ้นอยูก่ บั การเขียนโปรแกรมควบคุมกลไกทาให้หุ่นยนต์สามารถปฏิบตั ิภารกิจตามโจทย์กาหนดได้
ทันเวลา
ระดับประถมศึกษา (ป.1 – ป.6)
หุ่นยนต์ ก้ ภู ัย
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น (ม.1- ม.3)
หุ่นยนต์ ก้ ภู ัย
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4- ม.6) หุ่นยนต์ ก้ ภู ัย
หุ่นยนต์ ก้ ภู ัย (Robo Rescue)
สนาม
•สนามเป็ นแบบแยกส่ วนโดยใช้กระเบื้อง ซึ่งสามารถนามาใช้ในการทาสนามให้แตกต่างกันจานวนไม่รู้จบ
สาหรับหุ่นยนต์ในการสารวจและยังให้มีความสามารถในการเพิ่มกระเบื้องใหม่ในอนาคต
•สนามจะประกอบด้วยกระเบื้องขนาด 300 มม. x 300 มม.ที่มีรูปแบบที่แตกต่างกัน ท้ายสุ ดการเลือก
กระเบื้องและการจัดเรี ยงจะไม่ถูกเปิ ดเผยจนกว่าจะถึงวันของการแข่งขัน กระเบื้องการแข่งขันอาจจะติดตั้งอยู่
บนวัสดุรองรับที่แข็งที่มีความหนาใด ๆ
•จะมีกระเบื้องไม่ต่ากว่า 8 ชิ้นในสนามแข่งขัน
•มีการออกแบบกระเบื้องที่แตกต่างกัน (ตัวอย่างสามารถพบได้ภายใต้กฎกติกา "เส้น")
•กระเบื้องในระดับที่แตกต่างกันมีการเชื่อมต่อกับทางลาด ทางลาดไม่เกินเอียง 25 องศาจากพื้นผิวในแนว
ระดับ
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พื้น
•พื้นมีสีขาวหรื อใกล้เคียงกับโทนสี ขาว พื้นอาจเป็ นได้ท้ งั เรี ยบหรื อมีพ้นื ผิว (เช่นเสื่ อน้ ามันหรื อพรม) และอาจ
มีข้ นั สู ง 3 มิลลิเมตรที่เชื่อมระหว่างกระเบื้อง เนื่ องจากธรรมชาติของกระเบื้องอาจจะมีข้ นั และ / หรื อ
ช่องว่างในการสร้างสนาม สิ่ งเหล่านี้ไม่ได้เจตนาและจะลดลงให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็ นไปได้โดยผูจ้ ดั งาน
(กรรมการ)
•คู่แข่งจะต้องตระหนักว่าในการแข่งขันบางครั้ง กระเบื้องอาจจะติดอยูแ่ ผ่นรองรับหนา
หรื อยกจากพื้น ซึ่งอาจทาให้มนั ยากที่จะกลับมาบนกระเบื้องหุ่นยนต์ควรหลุดออกมา
ไม่มีขอ้ กาหนดจะทาการช่วยเหลือให้หุ่นยนต์ที่ขบั กระเบื้องออกสาหรับการเดินทางกลับบนกระเบื้อง
•กระเบื้องจะถูกใช้เป็ นทางลาดเพื่อช่วยให้หุ่นยนต์ที่จะ "ปี น" ขึ้นและลงจากกระเบื้องที่ยกระดับ
•หุ่นยนต์จึงต้องได้รับการออกแบบเพื่อให้พวกเขาสามารถนาทางพร้อมกระเบื้องใด ๆ ที่
อาจจะอยูภ่ ายใต้กระเบื้องอื่นๆ ความสู งขั้นต่า 25 ซม.
เส้น
•เส้นสี ดากว้าง 1-2 ซม. อาจจะทาด้วยเทปฉนวนไฟฟ้ ามาตรฐาน(เทปพันสายไฟฟ้ า)หรื อพิมพ์ลงบนกระดาษ
หรื อวัสดุอื่น ๆ เส้นสี ดารู ปแบบเส้นทางบนพื้น (เส้นกริ ดที่ระบุไว้ในภาพวาดมีไว้สาหรับการอ้างอิงเท่านั้น
และคู่แข่งสามารถคาดหวังที่จะได้รับกระเบื้องซ้ าเดิม แตกต่างกัน และ/หรื อถูกตัดออก )
•ส่ วนของเส้นตรงของเส้นสี ดาอาจมีช่องว่างที่มีอย่างน้อย 5 เซนติเมตร เส้นตรงก่อนแต่ละช่องว่าง
ช่องว่างมากที่สุดคือ 20 ซม.
•การจัดเรี ยงกระเบื้องและเส้นทางอาจแตกต่างกันระหว่างรอบ
•เส้นจะไม่ใกล้ขอบใด ๆเกิน 10 เซนติเมตร ดังนั้นหุ่นยนต์จะไม่ตกออกนอกสนาม
การควบคุม
•หุ่นยนต์ตอ้ งมีการควบคุมโดยอัตโนมัติ ไม่อนุ ญาตให้ใช้ การใช้การควบคุมด้วยรี โมทหรื อการควบคุมด้วยมือ
หรื อผ่านทางข้อมูลสื่ อสาร (โดยเซ็นเซอร์ , สาย, ไร้สายอื่น ๆ )
•หุ่นยนต์จะต้องเริ่ มต้นด้วยตนเองโดยหัวหน้าทีม
• การเคลื่อนไหวที่กาหนดไว้ล่วงหน้าอยูบ่ นพื้นฐานของสถานที่ที่รู้จกั กันก่อนที่จะเล่นเกม เป็ นสิ่ งต้องห้าม
•หุ่นยนต์จะต้องไม่ทาให้เกิดความเสี ยหายแก่ส่วนใดส่ วนหนึ่งของสนาม ทางใดทางก็ตาม
การสร้าง
•ชุดหุ่นยนต์ใด ๆ หรื อบล็อกที่สร้างขึ้น ทั้งที่มีอยูใ่ นตลาดหรื อสร้างขึ้นจากฮาร์ ดแวร์ ให้นามาใช้ในการ
ออกแบบและสร้างของหุ่นยนต์ได้
•ชุดหุ่นยนต์ใดๆที่ผลิตในเชิงพาณิ ชย์หรื อส่ วนประกอบเซ็นเซอร์ ที่จะวางตลาดเฉพาะเพื่อดาเนิ นการใด ๆ ที่
สาคัญอย่างเดียวของหุ่นยนต์กภู้ ยั จะถูกตัดสิ ทธิ์ ยกตัวอย่างเช่น โปรแกรมสาเร็ จรู ป เซ็นเซอร์ที่มีคุณสมบัติ
พิเศษในการเดินตามเส้นหรื อการติดตามอุปสรรคจะไม่ได้รับอนุ ญาต
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เพื่อความปลอดภัยของผูเ้ ข้าร่ วมแข่งขันและผูช้ ม อนุญาตให้ใช้ เพียงเลเซอร์ ชั้นที่ 1 และ 2
หากมีขอ้ สงสัยใด ๆ จะได้รับการตรวจระหว่างการตรวจสอบ
•บลูทู ธ รุ่ นที่ 2, 3 และการสื่ อสาร ZigBee เป็ นเพียงประเภทการสื่ อสารไร้สาย
อนุญาตให้ใช้ในการแข่งขันครั้งนี้ได้ หุ่ นยนต์ที่มีบอร์ ดการสื่ อสารชนิดไร้สายที่ไปรบกวนได้กบั คนอื่น ๆ
จะต้องถูกนาออกหรื อปิ ดใช้งาน ในการแข่งขันในพื้นที่การแข่งขัน ถ้าหุ่ นยนต์มีอุปกรณ์การสื่ อสารไร้สาย
รู ปแบบอื่น ๆ ทีมจะต้องพิสูจน์ให้เห็นว่าพวกเขาได้ปิดไว้ หุ่นยนต์ที่ไม่ปฏิบตั ิตามจะถูกตัดสิ ทธิออกจาก
การแข่งขันทันที
•หุ่นยนต์ตอ้ งสามารถที่จะผ่านเข้าประตูโดยไม่ตอ้ งย้ายจากตาแหน่งเดิม
กติกา
หุ่นยนต์ควรเดินตามเส้นในขณะที่การเอาชนะปั ญหาที่แตกต่างกัน
• 15 คะแนนสาหรับแต่ละกระเบื้องกับสี่ แยก
• 10 คะแนนสาหรับแต่ละอุปสรรค
• 10 คะแนนสาหรับการเข้าถึงเส้นหลังช่องว่างในเส้น
• 5 คะแนนสาหรับแต่ละกระเบื้องด้วยความเร็ วในการกระแทก
ในตอนท้ายของเส้นมันจะเป็ นห้องสี่ เหลี่ยมที่มีผนัง ตาแหน่งที่ หุ่นยนต์ควรขนย้ายลูกบอลจานวนมาก
เป็ นไปได้ที่จะจุดอพยพในมุมหนึ่ง ของห้อง ทีมจะได้รับ 40 คะแนนสาหรับลูกบอลแต่ละลูก
ถ้าหุ่นยนต์ติดอยูท่ ี่ไหนสักแห่งในสนาม สามารถเริ่ มต้นใหม่ที่ด่านสุ ดท้ายที่ผา่ นมา หุ่ นยนต์น้ ี จะ
ยังได้รับคะแนนเมื่อถึงด่านใหม่
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หุ่นยนต์ กงึ่ อัตโนมัติ (Semi- Automatic Robot)
หุ่นยนต์ก่ ึงอัตโนมัติ (Semi- Automatic Robot) หมายถึงการนามอเตอร์ อุปกรณ์ไฟฟ้ าวัสดุทาง
กลศาสตร์ อาจมีการใช้แผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์หรื อตัวตรวจจับชนิ ดต่างๆและใช้อุปกรณ์ตามข้อกาหนดมา
ออกแบบประกอบเป็ นหุ่นยนต์ที่เคลื่อนไหวหรื อเคลื่อนที่ได้ ในการปฏิบตั ิภารกิจจะต้องใช้ระบบสมองกล
(Computer System) ชนิดใดชนิดหนึ่งและมีการเขียนโปรแกรมให้คอมพิวเตอร์ เพื่อควบคุมการทาภารกิจหลัง
เริ่ มต้นในการขับเคลื่อนหุ่นยนต์ สามารถใช้อุปกรณ์ควบคุมใดๆ แบบไร้สาย ในการส่ งสัญญาณไปยังหุ่นยนต์
เพื่อทาให้หุ่นยนต์สามารถปฏิบตั ิภารกิจตามโจทย์กาหนดได้ทนั เวลา

หุ่นยนต์ กงึ่ อัตโนมัติ ระดับประถมศึกษา (ป.1 – ป.6)
หุ่นยนต์ ซูโม่ (Sumo Robot)
สนามหุ่นยนต์ซูโม่ทามาจากไม้กระดานวงกลม ทาสี ขาวขอบด้านนอกและทาสี ดาภายในวงกลม
ความหนาของสนามต้องหนาพอที่จะให้หุ่นยนต์สามารถเคลื่อนที่บนสนามนี้ได้
ขนาดของหุ่นยนต์ ยาวไม่เกิน 25 ซม. กว้างไม่เกิน 25 ซม. มีน้ าหนักไม่เกิน 1 กิโลกรัม
ความสู งไม่จากัด
หุ่นยนต์จะต้องควบคุมโดยรี โมทคอนโทรลแบบไร้สาย ห้ามไม่ให้ทาการใดๆรบกวนระบบควบคุม
ของฝ่ ายตรงข้าม
ผูเ้ ข้าแข่งขันจะได้รับการจับคู่แบบสุ่ มขึ้นมาเป็ นฝ่ ายตรงข้ามของพวกเขาในประเภทบุคคล
ซูโม่เกมเป็ นการเล่นโดยการกาจัดฝ่ ายตรงข้าม
แต่ละเกมประกอบด้วยการแข่งขัน 3 กัน แต่ละครั้งจะใช้เวลา 2 นาที ผูช้ นะเลิศจากการแข่งขัน 3 รอบ
จะสู ้ต่อไป
ถ้าเกมจบลงด้วยการเสมอกัน จะแข่งขันซูโม่ครั้งที่ 4 ในกรณี ที่ยงั คงมีการเสมอกันอีก จะมีการ
แข่งขันครั้งที่ 5 ในทันที เพื่อตัดสิ นผูช้ นะ
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หุ่นยนต์ กงึ่ อัตโนมัติ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น (ม.1- ม.3)
หุ่นยนต์ ชกมวย (Boxing Robot)
ขนาดเวทีมวย กว้าง 1220 มิลลิเมตร ยาว 1220 มิลลิเมตร สู ง 300 มิลลิเมตร
หุ่นยนต์ใช้เกียร์ บล็อก จานวน 4 ชุด ซึ่ง 2 ชุดใช้สารับการเดิน และอีก 2 ชุด สาหรับชกมวย
หุ่นยนต์จะต้องมีหวั และ มีนวมที่มือทั้งสอง
หุ่นยนต์จะต้องควบคุมโดยรี โมทคอนโทรลแบบไร้สายซึ่ งได้รับอนุญาตโดยผูด้ าเนินการ
การติดตั้งแบบไร้สายทั้งหมดจะต้องสามารถที่จะปรับเปลี่ยนช่องความถี่ได้ เมื่อพบเครื่ องส่ งสัญญาณ
รบกวนต้องมีการเปลี่ยนช่องสัญญาณได้ทนั ที มิฉะนั้นก็จะถูกตัดสิ ทธิ์
สาหรับการแข่งขัน ขอแนะนา รี โมทคอนโทรล 2.4 G
ฐานของหุ่นยนต์จะต้องไม่เกิน 120 x120 มิลลิเมตร ความสู งไม่เกิน 250 มิลลิเมตร และน้ าหนักรวม
จะต้องไม่เกิน 1.5 กิโลกรัม
กาหนดให้แต่ละทีมใช้หุ่นยนต์หนึ่งตัวสาหรับการแข่งขัน หุ่นยนต์จะถูกควบคุมโดยสมาชิกหนึ่งคน
หุ่นยนต์จะถูกวางไว้ที่มุมตรงข้ามกับแต่ละอื่น ๆ ผูต้ ดั สิ นตรวจสอบหุ่นยนต์เพื่อให้แน่ใจว่า
ไม่มีกลไกที่เป็ นอันตราย ก่อนที่จะเริ่ มแข่งขัน
เวลาในการแข่งขัน 2 นาที การน็อคคู่ต่อสู ้ลงได้ 1 คะแนน ไม่นบั คะแนนถ้าฝ่ ายตรงข้ามล้มลงเอง
หุ่นยนต์ที่มีคะแนนสู งสุ ดเป็ นฝ่ ายชนะ
เมื่อการแข่งขันสิ้ นสุ ดลงไม่สามารถหาผูช้ นะได้ หุ่ นยนต์ที่มีน้ าหนักเบากว่าจะเป็ นผูช้ นะการแข่งขัน
กรรมการจะเตือนทีมที่หลบหนีอย่างต่อเนื่องและไม่โจมตีฝ่ายตรงข้าม ทีมนั้นจะถูกตัดสิ ทธิ์ หลังจาก
ที่ได้รับการเตือนครั้งที่สอง
หุ่นยนต์หยุดการต่อสู ้ถา้ หุ่นยนต์ลม้ ลงไปและจะแข่งขันต่อหลังจากกรรมการได้นาหุ่นยนต์ที่ลม้ ลง
ขึ้นมาวาง
ถ้าหุ่นยนต์ไม่เคลื่อนที่หรื อต่อสู ้อีกต่อไปไม่ได้ ฝ่ ายตรงข้ามจะกลายเป็ นผูช้ นะ
มีเส้นสี แดงตามขอบเขตของเวทีมวย จะได้รับคาเตือนเมื่อหุ่นยนต์อยูน่ อกแนวเขตสี แดง
ฝ่ ายตรงข้ามจะได้ 1 คะแนน หลังจากที่มีคาเตือน 5 ครั้ง
•การตัดสิ นใจของคณะกรรมการเป็ นที่สิ้นสุ ด
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หุ่นยนต์ กงึ่ อัตโนมัติ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4- ม.6)
หุ่นยนต์ เตะฟุตบอล (Soccer Robot)
หุ่นยนต์เตะฟุตบอลเป็ นการแข่งขันแบบทีม แต่ละทีมจะมีหุ่นยนต์สี่ตวั ซึ่งหนึ่งตัวใช้เป็ นตัวสารอง
•สนามฟุตบอลถูกนามาใช้สาหรับการแข่งขัน พื้นที่สนามขนาด 3658 มิลลิเมตร (12 ฟุต) × 2438 มิลลิเมตร
(8 ฟุต) ที่ลอ้ มรอบด้วยขอบสามเหลี่ยมสู ง100 มิลลิเมตร เอียง 45 องศารั้ว มีประตูขนาด กว้าง 915 มิลลิเมตร
สู ง 200 มิลลิเมตร ลึก 200 มิลลิเมตร ลูกบอลยางใช้สาหรับการแข่งขันมีเส้นผ่าศูนย์กลาง 60 มิลลิเมตร
•ขนาดของหุ่ นยนต์จะต้องยาวไม่เกิน 300 มิลลิเมตร กว้างไม่เกิน 200 มิลลิเมตรและ สู งไม่เกิน 240 มิลลิเมตร
น้ าหนักไม่เกิน 1.5 กิโลกรัม (รวมแบตเตอรี่ และเครื่ องรับสัญญาณ)
•แต่ละทีมประกอบด้วยหุ่นยนต์สามตัว
1) หุ่นยนต์กองหน้าระบุตวั เองด้วยธงครึ่ งวงกลมสี เหลืองบนเสาสู ง 200 มิลลิเมตร มันสามารถ
เคลื่อนที่ไปรอบ ๆ ในช่วงครึ่ งหน้าของสนามตัวเองและเข้าไปในเขตโทษของของฝ่ ายตรงข้าม
2) หุ่นยนต์กองกลาง ระบุตวั เองด้วยธงรู ปสามเหลี่ยมสี แดง บนเสาสู ง 200 มิลลิเมตร
เคลื่อนที่ไปรอบ ๆ ในสนามทั้งหมดยกเว้นพื้นที่เขตโทษทั้งสอง
3) หุ่นยนต์รักษาประตู ระบุตวั เองด้วยธงรู ปสี่ เหลี่ยมผืนผ้าสี ฟ้า บนเสาสู ง 200 มิลลิเมตร มันอาจจะ
ย้ายไปรอบ ๆ ในช่วงครึ่ งหลังของสนามตัวเอง รวมถึงเขตโทษของตัวเอง
•ด้านหน้าสุ ดของหุ่นยนต์จะติดแผ่นปี ก(กันชน)เอียง 30-45 ไปด้านหลังทั้งสองด้านเพื่อป้ องกันไม่ให้ขาหน้า
หุ่นยนต์เตะลูกฟุตบอล โดยเปิ ดช่องว่างระหว่างแผ่นปี ก(กันชน)ทั้งสองกว้างไม่เกิน 30 มิลลิเมตร
ดังนั้นเท้าสาหรับการเตะบอลจะมีขนาดใหญ่ไม่เกิน 30 มิลลิเมตร (ภาพอ้างอิง)
•หุ่นยนต์ท้ งั หมดจะถูกควบคุมโดยควบคุมแบบไร้สายได้รับอนุญาตจากผูจ้ ดั งาน(กรรมการ)
การติดตั้งแบบไร้สายทั้งหมดจะต้องสามารถที่จะปรับเปลี่ยนช่องความถี่ได้ ถ้าพบว่าเครื่ องส่ งสัญญาณมีการ
รบกวนจะต้องเปลี่ยนช่องทันที มิฉะนั้นก็จะถูกตัดสิ ทธิ์ สาหรับการแข่งขัน รี โมทคอนโทรลไร้สาย ที่แนะนา
ควรเป็ น 2.4 G
•มอเตอร์ สาหรับขับเครื่ องหุ่ นยนต์ ใช้กบั แบตเตอรี อลั คาไลน์ ขนาดไม่เกิน 9 V สามารถใช้แบตเตอรี่ แบบ
ชาร์จไฟ 7.2 V หรื อ แบตเตอรี่ ลิเธียมโพลิเมอร์ ขนาด 7.4 V ( 2 เซลล์) ไม่มีขอ้ จากัด เกี่ยวกับแบตเตอรี่
สาหรับเครื่ องส่ งสัญญาณและตัวรับสัญญาณ ผูเ้ ข้าร่ วมมีการเตรี ยมแบตเตอรี่ มาเองในการแข่งขันระดับ
ภูมิภาค
•หุ่นยนต์ตอ้ งเตะบอลด้วยการแกว่ง (ไม่หมุน)
•หุ่นยนต์เตะเพียง อย่างเดียว ไม่ถือครองหรื อผลักดันลูกบอล
•หุ่นยนต์สารองและตัวควบคุมจะต้องวางอยูใ่ นตาแหน่งที่กาหนดโดยผูต้ ดั สิ น มิฉะนั้นผูเ้ ข้าแข่งขันจะไม่
ได้รับอนุญาตให้เปลี่ยนหุ่ นยนต์
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•เกมที่มีครึ่ งแรกและครึ่ งหลัง ในแต่ละครั้งใช้เวลา 2 นาที ฝ่ ายที่ชนะจะได้รับ 3 คะแนน ฝ่ ายแพ้ได้ 0 คะแนน
และเสมอกันได้ขา้ งละ 1 คะแนน
•การเลือกแดนและการเตะครั้งแรกจะถูกกาหนดโดยการโยนเหรี ยญ แต่ละทีมมีโอกาสเตะครั้งแรกที่ในครึ่ ง
แรกหรื อครึ่ งหลังของเกม แต่ละฝ่ ายนาหุ่นยนต์กองหน้าในตาแหน่งแรกหุ่นยนต์ป้องกันประตูวางไว้ใน
ตาแหน่งเขตโทษของตัวเอง ทีมที่ได้เตะครั้งแรกวางหุ่นยนต์กองกลาง ภายในสนาม(วงกลม)และทีมฝ่ ายตรง
ข้ามวางหุ่นยนต์กองกลางไว้ นอกสนาม(วงกลม)
•เริ่ มจับเวลาเมื่อผูต้ ดั สิ นให้สัญญาณเริ่ มต้นของเกม ทีมเตะครั้งแรกต้องเตะบอลภายใน 5 วินาที
มิฉะนั้นจะเปลี่ยนเป็ นทีมตรงข้าม หุ่นยนต์ท้ งั หมดจะต้องยังคงหยุดนิ่งก่อนที่จะเตะครั้งแรก
•ถ้าลูกที่พนั กันโดยหุ่นยนต์มานานกว่า 10 วินาที ผูต้ ดั สิ นอาจหยุดการแข่งขันและย้ายหุ่นยนต์ ห่างจากลูก
บอลออกไป 300 มิลลิเมตร และเริ่ มต้นการแข่งขันใหม่
•ผูเ้ ล่นของแต่ละทีมควรจะอยูใ่ นพื้นที่ที่กาหนดในเพื่อควบคุมหุ่นยนต์ของพวกเขา เมื่อเริ่ มการแข่งขันผูเ้ ล่น
ไม่สามารถสัมผัสหุ่นยนต์ จนกว่าลูกบอลจะเข้าสู่ ประตูหรื อจบการแข่งขัน
•การได้ประตูจะไม่ถูกนับเป็ นคะแนนโดยการเตะครั้งแรกหรื อผลักฝ่ ายตรงข้ามและร่ วมกันยิงประตู
•ในระหว่างการแข่งขันการขออนุญาตซ่ อมแซมหรื อการเปลี่ยนหุ่นยนต์ จะต้องได้รับอนุญาตจากผูต้ ดั สิ น
หุ่นยนต์จะถูกนาออกหรื อเอากลับเข้ามาในสนามโดยผูต้ ดั สิ นเท่านั้น โดยจะไม่หยุดเวลาและแข่งขันต่อไป
หุ่นยนต์ที่นากลับมาในสนามควรรอให้ได้รับอนุญาตจากผูต้ ดั สิ นและแข่งขันต่อไป
•การยิงประตูแต่ละครั้งได้ 1 คะแนน ทีมที่เสี ยประตูจะเป็ นผู ้ เริ่ มการแข่งขันจากกลางสนาม จะไม่หยุดเวลา
ฝ่ ายที่ได้คะแนนสู งสุ ดเมื่อการแข่งขันสิ้ นสุ ดจะเป็ นฝ่ ายชนะ
•เมื่อหมดเวลา หากมีการเสมอกัน จะต่อเวลาพิเศษ 2 นาที เพื่อหาผูช้ นะ แต่ละทีมสามารถส่ งหุ่นยนต์เพียง
หนึ่งตัวเพื่อเล่นในช่วงต่อเวลาพิเศษ
•หากไม่มีคะแนนหรื อมีคะแนนเท่ากันในช่วงต่อเวลาพิเศษ แต่ละทีมจะส่ ง หุ่นยนต์ 3 ตัวกลับไป ที่
จุดยิงที่กาหนดไว้ เวลาในการยิงที่ประสบความสาเร็ จในแต่ละครั้งจะถูกบันทึกและบวกเพิ่มขึ้น
หลังจากหุ่นยนต์ ทั้ง 3 ตัวของแต่ละทีมได้ยงิ ครบทุกตัวแล้ว ทีมที่มีคะแนนสู งกว่าจะเป็ นผูช้ นะ
ในกรณี เสมอกัน, ทีมที่มีผลรวมเวลาที่นอ้ ยที่สุดในการยิงสามครั้งจะเป็ นผูช้ นะ หากยังคงเสมอกัน
จะดาเนินการแข่งขันต่อจนกว่าจะหาผูช้ นะได้
•กาหนดจุดยิง : แต่ละทีมจะมีเวลา 1 นาที ในการย้ายลูกบอลจากกลางสนาม ในการยิงประตูโดยไม่ตอ้ งมี
หุ่นยนต์ป้องกันประตู ถ้าการยิงไม่เข้ายิงซ้ าได้ ภายในเขตโทษหุ่นยนต์ไม่สามารถยิง แต่รับลูกบอล
•การเตะลูกโทษ: ลูกบอลวางอยูท่ ี่ดา้ นบนสุ ดตรงกลางของเขตโทษ หุ่นยนต์ที่ยงิ ประตู อยูน่ อกเขตโทษ
หุ่นยนต์ป้องกันประตูจะถูกวางไว้ที่เส้นประตูต้ งั ฉากกับเส้นประตู (ด้านที่ส้ นั ที่สุดที่อยูด่ า้ นหน้าลูกบอล)
หุ่นยนต์ป้องกันประตูจะต้องไม่เคลื่อนที่ก่อนที่ลูกบอลจะถูกเตะหรื อยิงประตู มิฉะนั้นจะถูกจับและเตือนให้
เตะอีกครั้ง
•การตัดสิ นใจของคณะกรรมการเป็ นที่สิ้นสุ ด
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หุ่นยนต์ บังคับมือ (Manual Control Robot)
หุ่นยนต์บงั คับมือ (Manual Control Robot) หมายถึง การนามอเตอร์ อุปกรณ์ไฟฟ้ า วัสดุทาง
กลศาสตร์ มาออกแบบประกอบเป็ นหุ่นยนต์ที่เคลื่อนไหวหรื อเคลื่อนที่ได้ ในการทางานสามารถขับเคลื่อนได้
ด้วยสวิทซ์เปิ ด-ปิ ด หรื ออุปกรณ์ควบคุม (Remote Control) แบบมีสาย ข้อสาคัญคือไม่มีการเขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอร์เพื่อควบคุมการทางาน ผลการแข่งขันขึ้นอยูก่ บั การสร้างกลไกพิเศษที่ทาให้หุ่นยนต์สามารถ
ปฏิบตั ิภารกิจตามที่โจทย์กาหนดได้ทนั เวลาโดยปราศจากโปรแกรม
ระดับประถมศึกษา (ป.1 – ป.6)
หุ่นยนต์ หนอน (Worm Robot)
สนามแข่งขัน ลู่วงิ่ ที่ใช้ในรอบแรก มีความยาว 2 เมตร มีจุเริ่ มต้น ยาว 40 เซนติเมตร
ลู่วงิ่ มี 3 ลู่ แต่ละลู่มีความกว้าง 15 ซม. มีเครื่ องจับเวลาติดตั้งไว้ที่จุดสิ้ นสุ ดของลู่วงิ่
หุ่นยนต์ที่ใช้ในการแข่งขันใช้ มอเตอร์ 1 ตัว ผูเ้ ข้าแข่งขันจะต้องใช้เครื่ องกาเนิดไฟฟ้ าปั่ นมือที่ได้รับ
จากผูจ้ ดั งาน(กรรมการ) เพื่อเป็ นแหล่งพลังงานให้กบั หุ่นยนต์ หุ่นยนต์จะต้องติดตั้งแจ๊คสาหรับเสี ยบไฟขนาด
2.1 มิลลิเมตร เพื่อเชื่ อมต่อกับเครื่ องกาเนิดไฟฟ้ าปั่ นมือ
ขนาดของหุ่นยนต์ตอ้ งมีความยาวไม่เกิน 30 ซม. กว้างไม่เกิน 15 ซม. สู งไม่เกิน 18 ซม.
น้ าหนักทั้งหมดไม้เกิน 500 กรัม
หุ่นยนต์เคลื่อนที่โดยการหดตัวและยืดตัว ไม่ให้ใช้ลอ้ ช่วยในการเคลื่อนที่ ส่ วนพื้นเท้าของหุ่นยนต์
อนุญาตให้สัมผัสพื้นได้ ไม่ให้ชิ้นส่ วนอื่นๆของหุ่ นยนต์สัมผัสพื้น
แต่ละทีมสามารถเล่นได้ 2 ครั้ง และเวลาที่ดีที่สุดจะถูบนั ทึกไว้ ทีมที่ทาภารกิจสมบูรณ์ดว้ ยเวลาน้อย
ที่สุดเป็ นฝ่ ายชนะ
ผูเ้ ข้าแข่งขันต้องใช้เครื่ องกาเนิดไฟฟ้ าปั่ นมือ (เอกสารแนบ 1) ให้โดยผูจ้ ดั งาน(กรรมการ) เพื่อเป็ น
แหล่งพลังงานให้กบั หุ่นยนต์ ห้ามดึงสายเครื่ องกาเนิดไฟฟ้ าปั่ นมือ
สายของเครื่ องกาเนิดไฟฟ้ าปั่ นมือต้องมีความยาวพอที่จะให้ผเู ้ ข้าแข่งขันยังคงอยูด่ า้ นหลังจุดเริ่ มต้น
ได้
ทันทีที่เริ่ มต้นเกม ผูเ้ ข้าแข่งขันไม่สามารถสัมผัสหุ่นยนต์กาลังเดิน จนกว่าการแข่งขันจะสิ้ นสุ ด เวลา
ในการแข่งขัน 60 วินาที หุ่ นยนต์ที่ทาภารกิจไม่สมบูรณ์ จะถูกบันทึกเวลาเป็ น 60 วินาที
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ระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น (ม.1- ม.3)
หุ่นยนต์ ไตรกีฬา (Triathlon Robot)
(ประกอบด้ วย วิง่ เร็ว 2 ขา , ปี นบันได , ไต่ ราว )
สนามไตรกีฬาที่ใช้ความกว้างของบันไดด้านนอก 12 ซม. และด้านใน 8 ซม.
อุปกรณ์แขวนอย่างง่ายได้รับการออกแบบมาสาหรับหุ่ นยนต์ไต่ราว ผูเ้ ข้าแข่งขันไม่สามารถดึงออกจากแถบ
ด้านบนที่จะแขวนในหุ่ นยนต์ไต่ราว
หุ่นยนต์แต่ละตัวสร้างโดยใช้ 1 มอเตอร์ ผูเ้ ข้าแข่งขันต้องใช้เครื่ องกาเนิดไฟฟ้ าปั่ นมือ (เอกสารแนบ
1) จัดให้โดยผูจ้ ดั งาน(กรรมการ) เพื่อเป็ นแหล่งพลังงานให้กบั หุ่นยนต์ เครื่ องกาเนิ ดไฟฟ้ าปั่ นมือเพียงอัน
เดียวใช้กบั หุ่นยนต์ท้ งั หมด 3 ตัว
ขนาดของหุ่นยนต์แต่ละตัว ยาวไม่เกิน 30 ซม. กว้างไม่เกิน 15 ซม. สู งไม่เกิน 18 ซม. น้ าหนักสุ ทธิ
ไม่เกิน 500 กรัม
หุ่นยนต์ไม่ให้ขบั เคลื่อนโดยล้อ(หรื อหมุนเหมือนล้อ) ไม่มีลอ้ เสริ ม
หุ่นยนต์วงิ่ เร็ วต้องดาเนินการแข่งขันด้วย 2 ขา (สเปคเช่นเดียวกับการแข่งขันหุ่ นยนต์วงิ่ เร็ ว 2 ขาปั่ นมือ)
ไม่ให้มีชิ้นส่ วนเสริ มใดๆสัมผัสพื้น
หุ่นยนต์แต่ละตัวจะต้องติดตั้งปลัก๊ ขนาด 2.1mm สาหรับการเชื่ อมต่อของเครื่ องกาเนิ ดไฟฟ้ าปั่ นมือ
ปลัก๊ ของเครื่ องกาเนิ ดไฟฟ้ าปั่ นมือนั้นจะสามารถถอดออกและโอนไปยังหุ่นยนต์ตวั อื่นในระหว่างการ
ผลัดเปลี่ยน
แต่ละทีมอาจมีสมาชิกได้สูงสุ ด 6 คน ระยะเวลาการแข่งขัน 3 นาที หุ่นยนต์ตวั แรก (2 ขา
วิง่ เร็ ว) เริ่ มต้นจากจุดเริ่ มต้น เมื่อด้านหน้าสุ ดของหุ่นยนต์ตวั แรกสัมผัสเส้นสี แดงที่อยูใ่ นตอนท้ายของลู่วงิ่
ปลัก๊ ของเครื่ องกาเนิ ดไฟฟ้ าปั่ นมือที่สามารถถอดออกและโอนไปยังหุ่นยนต์ตวั ที่สอง (หุ่นยนต์ปีนบันได)
หุ่นยนต์ปีนบันไดเริ่ มปี นจากภายนอกของบันไดไปด้านบน ปลัก๊ ของเครื่ องกาเนิดไฟฟ้ าปั่ นมือสามารถถอด
ออกและโอนไปยังหุ่นยนต์ที่สาม(หุ่นยนต์ไต่ราว) เมื่อหุ่นยนต์ตวั ที่สองผ่านเส้นสี แดง เมื่อด้านหน้าสุ ดของ
หุ่นยนต์ไต่ราวผ่านเส้นสี แดง เกมนี้จึงเสร็ จสิ้ น
ถ้าหุ่นยนต์ใดไม่เคลื่อนที่ ก็สามารถลองใหม่อีกครั้งจากจุดเริ่ มต้นของการแข่งขันของหุ นยนต์น้ นั ๆ
ไม่จากัดจานวนรี ไท แต่ละทีมสามารถเล่นได้สองครั้งและเวลาที่ดีที่สุดจะถูกบันทึกไว้ ทีมที่มีการบันทึกเวลา
น้อยที่สุดที่และเสร็ จสมบูรณ์เป็ นผูช้ นะ
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ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4- ม.6)
หุ่นยนต์ สารวจดาวนพเคราะห์ (Planet Exploration Competition)
เกมนี้จะใช้สนามที่เป็ นสากล มีลูกปิ งปองสี เหลืองและสี ขาวประมาณ สี ละ 200 ลูก
จะถูกใช้แทนหิน
พื้นที่ของสนามกว้าง 2440 มิลลิเมตร ยาว 1220 มิลลิเมตร มีขอบสู ง 50mm รอบทั้งสี่ ดา้ น
ถังสาหรับการจัดเก็บก้อนหิ น (ปิ งปอง) ตั้งอยูท่ ี่ปลายทั้งสองของสนามขนาดกว้าง 300 มิลลิเมตร
ยาว 300 มิลลิเมตร สู ง 50 มิลลิเมตร
หุ่นยนต์ขณะหดแขน ยาวไม่เกิน 300 มิลลิเมตร กว้างไม่เกิน 200 มิลลิเมตรและสู ง 240 มิลลิเมตร
มีน้ าหนักไม่เกิน 1.5 กิโลกรัม
หุ่นยนต์ใช้ชุดเกียร์ บล็อกได้สูงสุ ด 5 ชุด หุ่นยนต์จะต้องเคลื่อนที่ดว้ ยการเดิน
ในโหมดที่สามารถเดินได้ ไม่จากัด เกี่ยวกับจานวนของก้อนหิ นที่หยิบ แต่ละครั้ง ตราบใดที่กริ ปเปอร์หรื อมือ
จับสามารถจับได้ ไม่อนุญาต 'ตัก' หรื อ 'กวาด'
หุ่นยนต์จะถูกควบคุมโดยตัวบังคับด้วยมือแบบมีสาย โดยใช้แบตเตอรี่ ขนาด AA 1.5 V
จานวนไม่เกิน 6 ก้อน
หุ่นยนต์แต่ละตัวจะควบคุมด้วยสมาชิก 1 คน
หุ่นยนต์พยายามหยิบหินเป็ นจานวนมาก (ปิ งปอง) ได้ภายในเวลาการแข่งขัน 2 นาที
สี หินที่แตกต่างมีคะแนนต่างกัน ทีมที่มีหินในถังเก็บด้วยคะแคนสะสมสู งสุ ดจะเป็ นผูช้ นะ
หิน (ปิ งปองสี ขาวและสี ส้ม) ในตัวของหุ่นยนต์จะไม่ได้มีคะแนน ถ้าคะแนนเท่ากันทีมที่มีหินสี ส้มมากกว่า
จะเป็ นผูช้ นะ (ดูจานวนหิ นสี ส้มในตัวหุ่นยนต์)
คะแนนของหินสี ที่แตกต่างกันมีดงั นี้ สี ขาว - 50 คะแนน สี ส้ม +10 คะแนน
หุ่นยนต์ตอ้ งไม่ทาให้เกิดความเสี ยหายหรื อขัดขวางหุ่นยนต์อื่น ๆ ในการแข่งขัน ผูต้ ดั สิ นจะทาหน้าที่
เตือนไปยังผูเ้ ล่นที่กระทาผิด ผูเ้ ล่นจะถูกตัดสิ ทธิ์ หลังจากคาเตือนสองครั้งและขอให้ออกจากสนามทันที
ในระหว่างการแข่งขัน หุ่ นยนต์อาจได้รับการซ่อมแซมนอกสนาม หลังจากซ่อมแซมแล้ว
ผูต้ ดั สิ นนาหุ่นยนต์กลับไปยังตาแหน่งและแข่งขันต่อไป ไม่มีการต่อเวลาให้กบั หุ่นยนต์ .
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การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ สพฐ.
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559
1. กติกาการแข่งขัน
กติกาการแข่งขันประเภทหุ่นยนต์อัตโนมัติได้ถูกจัดทาขึ้นด้วยคณะกรรมการผู้จัดเตรียมงานและใช้ในงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559 เท่านั้น
คาถาม – คาตอบ ที่กรรมการจัดทาขึ้นและเผยแพร่ใน www.sillapa.net ถือเป็นส่วนหนึ่งของกติกาการแข่งขัน
2. คุณสมบัติการเข้าร่วมแข่งขันและองค์ประกอบของทีม
ดูรายละเอียดได้จากตารางสรุปกิจกรรมการประกวดและแข่งขันหุ่นยนต์
3. ชนิดของวัสดุที่ใช้ในการแข่งขัน
1. ไม่จากัดชนิดของวัสดุ อุปกรณ์ และซอฟต์แวร์ที่นามาใช้ในการแข่งขัน
2. ทีมที่เข้าแข่งขันต้องจัดเตรียมและนาอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่จาเป็นต้องใช้ระหว่างการแข่งขันรวมทั้ง ตัวกาเนิด
พลังงาน (Battery) ซอฟต์แวร์ และคอมพิวเตอร์มาเอง
3. ทีมต้องจัดเตรียมอะไหล่สารองมาด้วย คณะกรรมการจะไม่รับผิดชอบในการซ่อมแซมหรือจัดหามาทดแทนไม่
ว่าในกรณีใด ๆ
4. กฎข้อบังคับหุ่นยนต์อัตโนมัติ
1. ขนาดของหุ่นยนต์ตามที่กติกากาหนด
2. หุ่นยนต์ต้องทางานโดยอัตโนมัติเท่านั้น (ไม่มีการใช้รีโมทคอนโทรล)
3. ไม่จากัดจานวนมอเตอร์และเซนเซอร์ที่ใช้การแข่งขัน
4. ห้ามใช้ (ปิด) ช่องสัญญาณสื่อสารทุกชนิด เพื่อการควบคุมหุ่นยนต์ในระหว่างการแข่งขัน
5. หุ่นยนต์ของแต่ละทีมต้องทางานอัตโนมัติและสามารถผ่านภารกิจได้ด้วยตัวเอง ไม่อนุญาตให้ใช้ การควบคุม
หุ่นด้วยวิธีการอื่นได้แก่ การสื่อสารผ่านวิทยุต่าง ๆ เครื่องมือรีโมทคอนโทรล และการใช้สายเชื่อมต่อ ทีมที่ฝ่าฝืน
กฎนี้จะถูกตัดสิทธิในการแข่งขัน และต้องออกจากการแข่งขันทันที
5. กฎข้อบังคับและมารยาทในการแข่งขัน
1. ไม่อนุญาตให้ผู้ควบคุมทีมและบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปในพื้นที่การแข่งขัน
2. ให้แยกชิ้นส่วนอุปกรณ์ทุกชิ้น ก่อนการเข้าร่วมการแข่งขัน
3. ผู้เข้าแข่งขันไม่สามารถเข้าพื้นที่ในส่วนของสนามแข่งขันได้ จนกว่ากรรมการจะอนุญาต
4. ผู้เข้าแข่งขันจะต้องประกอบหุ่นยนต์และเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์ด้วยตนเอง ในพื้นที่การแข่งขันเท่านั้น
ระยะเวลาในการประกอบหุ่นยนต์และทดสอบหุ่นยนต์ 3 ชั่วโมง
5. ไม่อนุญาตให้ผู้เข้าแข่งขันนาหุ่นยนต์ออกจากพื้นที่แข่งขันหลังจากการรายงานตัวเสร็จสิ้น
6. คณะกรรมการจะทาการตรวจสอบความพร้อมของหุ่นยนต์ที่ลงแข่งขันในแต่ละรอบ โดยให้แต่ละทีมเตรียม
ความพร้อมของหุ่นยนต์ในพื้นที่ ที่คณะกรรมการจัดไว้ให้เท่านั้น
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7. ไม่อนุญาตให้กระทาการใดๆ ที่เป็นการรบกวนหรือให้ความช่วยเหลือแก่หุ่นยนต์ที่อยู่ ในระหว่างการแข่งขัน
บุคคลใดที่ฝ่าฝืนกฎนี้จะถูกพิจารณาให้ออกจากบริเวณการแข่งขันทันที
6. การแข่งขันในระดับภาคและระดับประเทศ จะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
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การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ สพฐ.
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559
1. กติกาการแข่งขัน
กติกาการแข่งขันประเภทหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติได้ถูกจัดทาขึ้นด้วยคณะกรรมการผู้จัดเตรียมงานและใช้ในงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559 เท่านั้น
คาถาม – คาตอบ ที่กรรมการจัดทาขึ้นและเผยแพร่ใน www.sillapa.net ถือเป็นส่วนหนึ่งของกติกาการแข่งขัน
2. คุณสมบัติการเข้าร่วมแข่งขันและองค์ประกอบของทีม
ดูรายละเอียดได้จากตารางสรุปกิจกรรมการประกวดและแข่งขันหุ่นยนต์
3. ชนิดของวัสดุ /อุปกรณ์ที่ใช้ในการแข่งขัน
1. ชนิดและวัสดุอุปกรณ์ที่นามาใช้ในการแข่งขันอยู่ในข้อกาหนด ของแต่ละกติกา ห้ามนาวัสดุสาเร็จรูปที่มีจา
หน่ายไว้เพื่อการแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. โดยเฉพาะ (ห้ามซื้อหุ่นยนต์สาเร็จรูปมาแข่งขัน) ยกเว้น รีโมทคอนโทรล
ให้เตรียมมาได้ และถ้าหากกรรมการพิสูจน์ทราบได้ โดยวิธีใด ๆ ก็ตาม อาจพิจารณาไม่ให้แข่งขันหรือตัดสิทธิ์
จากการแข่งขัน
2. ทีมที่เข้าแข่งขันต้องจัดเตรียมและนาอุปกรณ์ต่างๆที่จาเป็นต้องใช้ระหว่างการแข่งขันรวมทั้งแหล่งกาเนิด
พลังงาน (Battery) มาเอง
3. ทีมต้องจัดเตรียมอะไหล่สารองมาด้วยคณะกรรมการจะไม่รับผิดชอบในการซ่อมแซมหรือจัดหามาทดแทนไม่
ว่าในกรณีใดๆ
4. โครงสร้างของหุ่นยนต์ให้นามาสร้าง ตัด เจาะ ประกอบ ที่สนามการแข่งขัน
5. ให้เตรียมวัสดุ อุปกรณ์ ชุดเฟืองทด มาสร้างหุ่นยนต์ในวันแข่งขัน
6. ห้ามนาอุปกรณ์เครื่องมือหนักมาใช้สร้างหุ่นยนต์ภายในพื้นที่สร้างและประกอบหุ่นยนต์ โดยคณะกรรมการผู้
จัดอาจจัดหาไว้ให้ใช้ร่วมกันเป็นส่วนกลางได้ เพื่อป้องกันอันตรายในขณะทาการสร้างและประกอบหุ่นยนต์
7. จะต้องมีการเขียนโปรแกรมและจะใช้แผงวงจรในการควบคุมชนิดใดก็ได้ ในการควบคุมการทางานของ
หุ่นยนต์
4. กฎข้อบังคับหุ่นยนต์
1. ขนาดของหุ่นยนต์ก่อนเริ่มเดินต้องมีขนาดไม่เกินตามที่กติกากาหนด
2. หุ่นยนต์ต้องทางานโดยใช้รีโมทคอนโทรลควบคุมการทางานของหุ่นยนต์ ตามกติกากาหนด
3. ไม่อนุญาตให้กระทาการใดๆ ที่เป็นการรบกวนหรือให้ความช่วยเหลือแก่หุ่นยนต์ที่อยู่ใน ระหว่างการแข่งขัน
บุคคลใดที่ฝ่าฝืนกฎนี้จะถูกพิจารณาให้ออกจากบริเวณการแข่งขันทันที ศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66 ปีการศึกษา
2559
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5. กฎข้อบังคับและมารยาทในการแข่งขัน
1. ไม่อนุญาตให้ผู้ควบคุมทีมและบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปในพื้นที่การแข่งขัน
2. ไม่อนุญาตให้ผู้เข้าแข่งขันนาหุ่นยนต์ออกจากพื้นที่แข่งขันระหว่างดาเนินการแข่งขัน หลังจากการรายงานตัว
เสร็จสิ้น
3. คณะกรรมการจะทาการตรวจสอบความพร้อมของหุ่นยนต์ที่ลงแข่งขันในแต่ละรอบโดยให้แต่ละทีมเตรียม
ความพร้อมของหุ่นยนต์ในพื้นที่ที่คณะกรรมการจัดไว้ให้เท่านั้น
4. ผู้เข้าแข่งขันไม่สามารถเข้าพื้นที่ในส่วนของสนามแข่งขันได้จนกว่ากรรมการจะอนุญาต
5. ให้สร้างและประกอบหุ่นยนต์ด้วยตัวเองทั้งหมดในวันสร้างและประกอบหุ่นยนต์มิให้ตัดชิ้นส่วนของ
หุ่นยนต์ล่วงหน้า
- ระดับประถมศึกษา 3 ชั่วโมง
- ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 4 ชั่วโมง
- ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 4 ชั่วโมง
6. กรรมการตัดสินทาการรวบรวมคะแนนการแข่งขันในแต่ละรอบเมื่อเสร็จสิ้นการแข่งขันของทุกทีมและแจ้งให้ผู้
เข้าแข่งขันทราบ การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นอันสิ้นสุด
7. ทุกทีมที่เสร็จสิ้นการแข่งขันในแต่ละรอบแล้วให้นาหุ่นยนต์กลับไปเก็บ ณ ทีก่ าหนด จนกว่าคณะกรรมการจะ
ประกาศให้รับหุ่นยนต์อีกครั้ง
8. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นอันสิ้นสุด
6. การแข่งขันในระดับภาคและระดับประเทศ จะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
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การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ สพฐ.
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559
1. กติกาการแข่งขัน
กติกาการแข่งขันประเภทหุ่นยนต์บังคับมือได้ถูกจัดทาขึ้นด้วยคณะกรรมการผู้จัดเตรียมงานและใช้ในงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559 เท่านั้น
คาถาม – คาตอบ ที่กรรมการจัดทาขึ้นและเผยแพร่ใน www.sillapa.net ถือเป็นส่วนหนึ่งของกติกาการแข่งขัน
2. คุณสมบัติการเข้าร่วมแข่งขันและองค์ประกอบของทีม
ดูรายละเอียดได้จากตารางสรุปกิจกรรมการประกวดและแข่งขันหุ่นยนต์
3. ชนิดของวัสดุ /อุปกรณ์ที่ใช้ในการแข่งขัน
1. ชนิดและวัสดุอุปกรณ์ที่นามาใช้ในการแข่งขันอยู่ในข้อกาหนด ของแต่ละกติกา ห้ามนาวัสดุสาเร็จรูปที่มีจา
หน่ายไว้เพื่อการแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. โดยเฉพาะ (ห้ามซื้อหุ่นยนต์สาเร็จรูปมาแข่งขัน) ยกเว้น รีโมทคอนโทรล
ให้เตรียมมาได้ และถ้าหากกรรมการพิสูจน์ทราบได้ โดยวิธีใด ๆ ก็ตาม อาจพิจารณาไม่ให้แข่งขันหรือตัดสิทธิ์
จากการแข่งขัน
2. ทีมที่เข้าแข่งขันต้องจัดเตรียมและนาอุปกรณ์ต่างๆที่จาเป็นต้องใช้ระหว่างการแข่งขันรวมทั้งแหล่งกาเนิด
พลังงาน (Battery) มาเอง
3. ทีมต้องจัดเตรียมอะไหล่สารองมาด้วยคณะกรรมการจะไม่รับผิดชอบในการซ่อมแซมหรือจัดหามาทดแทนไม่
ว่าในกรณีใดๆ
4. โครงสร้างของหุ่นยนต์ให้นามาสร้าง ตัด เจาะ ประกอบ ที่สนามการแข่งขัน
5. ให้เตรียมวัสดุ อุปกรณ์ ชุดเฟืองทด มาสร้างหุ่นยนต์ในวันแข่งขัน
6. ห้ามนาอุปกรณ์เครื่องมือหนักมาใช้สร้างหุ่นยนต์ภายในพื้นที่สร้างและประกอบหุ่นยนต์ โดยคณะกรรมการผู้
จัดอาจจัดหาไว้ให้ใช้ร่วมกันเป็นส่วนกลางได้ เพื่อป้องกันอันตรายในขณะทาการสร้าง และประกอบหุ่นยนต์
4. กฎข้อบังคับหุ่นยนต์
1. ขนาดของหุ่นยนต์ก่อนเริ่มเดินต้องมีขนาดไม่เกินตามที่กติกากาหนด
2. หุ่นยนต์ต้องขับเคลื่อนได้ด้วยสวิทซ์เปิด-ปิด หรืออุปกรณ์ควบคุม (Remote Control) แบบมีสาย ตามที่ระบุ
ในกติกา
3. ไม่อนุญาตให้กระทาการใดๆ ที่เป็นการรบกวนหรือให้ความช่วยเหลือแก่หุ่นยนต์ที่อยู่ใน ระหว่างการแข่งขัน
บุคคลใดที่ฝ่าฝืนกฎนี้จะถูกพิจารณาให้ออกจากบริเวณการแข่งขันทันที
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