
กติกาการแขงขันหุนยนต 

INEX Robotics School League 2018  
ประเภท หุนยนตเคลื่อนทีต่ามเสนความเร็วสูง 

SprinterBOT 
ที่ ศนูยการคาเซียรรังสิต  

วันที่ 10 และ 11 กุมภาพันธ พ.ศ. 2561 

 

 
 

 
หมวดที่ 1 รุน/ผูแขงขัน 

ขอที ่1  
 1.1 ทีมหุนยนตมีสมาชิกต้ังแต 1 ถึง 2 คน จะมาจากโรงเรียนเดียวกันหรือไมก็ได  

 1.2 ผูแขงขันตองศึกษาระดับสามัญศึกษาในโรงเรียนภายใตสังกัดของ สพฐ., สช. (โรงเรียนเอกชน), สาธิตแหง

มหาวิทยาลัยทุกแหง และโรงเรียนนานาชาติ  

 1.3 การแขงขันมี 1 รุนคือ รุน Junior สําหรบัผูแขงขันอาย ุ8 ถึง 14 ป นับถึงพ.ศ. 2561 (เกิดระหวาง พ.ศ. 2548 ถึง 2554)  

 1.4 ทุกทีมตองมีครู/อาจารยทีป่รึกษาอยางนอย 1 คน (สามารถเปนที่ปรึกษาพรอมกนัหลายทีมได)  

 1.5 ผูแขงขันในแตละทีมสามารถลงแขงขันได 1 รายการ  

 
หมวดที่ 2 รูปแบบสนามแขงขัน 

ขอที ่2 เก่ียวกับสนามแขงขัน 
 เปนสนามพื้นเรยีบที่มีเสนขาวบนพื้นสีดําท่ีสามารถแยกไดอยางชัดเจน 2 สนาม แบงพื้นที่เปน 3 สวนคือ  

 1. พื้นทีเ่ริ่มตน  

 2. เสนทางเคลื่อนที่เปนพื้นสีดําที่มีเสนสีขาวขนาด 2 เซนติเมตรอยูกึ่งกลาง จนถึงเสนชัย  

 3. พื้นทีห่ยุด มีเสนชัยซึ่งเปนสีขาวตัดกับเสนทางเคลื่อนที่ในแบบตัวอักษร T  

 4. มีการติดตั้งตัวตรวจจบัที่จุดเริม่ตนและเสนชัย เพื่อเริ่มและหยุดเวลา 

       5. แตละสนามจะทําการแขงขันและจับเวลาแยกกัน กรรมการอาจกําหนดใหแขงขันพรอมกันกไ็ด 

 6. แบบของสนามแขงขนัจะเปดเผยในวันแขงขนั 

 
 



หมวดที่ 3 ขอกําหนดของหุนยนต   

ขอที ่3 คุณสมบัติทางเทคนคิ  
 3.1 ขนาดของหุนยนตไมจํากัด แตตองวางในพืน้ที่เริ่มตนได โดยไมมสีวนหนึ่งสวนใดพนออกมา สูงไมจํากดั  

 3.2 ใชบอรดควบคุมแบบใดกไ็ด  

 3.3 หุนยนตที่ใชในการแขงขนัจะตองเคลื่อนที่ดวยลอไปตามเสน โดยไมจํากัดจํานวนลอ 

 3.4 หุนยนตตองไมแยกหรือขยายขนาดออกไดในขณะแขงขนั  

 3.5 ไมจาํกัดที่มาและจํานวนของชิ้นสวนทางกลและอุปกรณประกอบ จะทําเอง, ขึ้นรปูจากเครื่องพิมพ 3 มิติ, ดัดแปลงจาก

ของเลน ทําไดทัง้ส้ิน 

 3.6 จํากัดจํานวนมอเตอรไฟตรง 2 ตัว  

 3.8 การยึดสกรแูละนอตหรืออปุกรณยึดตรึงใดๆ ในตัวหุนยนตจะตองกระทําอยางแนนหนา หากในระหวางการแขงขันมี

ชิ้นสวนหลุด แตก หัก ลงในสนาม กรรมการจะนําออก และอนุญาตใหแขงขนัตอไปได กรรมการไมอาจรบัผิดชอบตอผลท่ีกระทบที่

เกิดขึ้นในระหวางที่นําชิ้นสวนที่หลุดออกนอกสนาม 

 3.9 ไมจาํกัดน้ําหนัก  
 

ขอที่ 4 สิ่งที่ตองไมกระทําในการสรางหุนยนต  
 ตองไมใชชิ้นสวนหรืออปุกรณใดๆ เม่ือติดตั้งแลวสรางความเสียหายแกสนามแขงขันในทุกกรณ ี  

  

หมวดที่ 4 รูปแบบการแขงขัน  

ขอที่ 5 การจัดแขงขนั 
 5.1 แตละทีมมีโอกาสแขงขัน 2 ครั้ง เลือกผลการทํางานที่ดีทีสุ่ดมาจัดลําดับ  โดยแขงขันในวันที่ 11 กุมภาพันธ 2561 เวลา 

13.00 น.  

 5.2 ระบบการแขงขันเปนระบบจัดอันดบั โดยดจูากเวลาที่ดีที่สุด (best run)  เพื่อคัดเลือก 2 ทีมเขาสูรอบชิงชนะเลิศ  

  5.2.1 หากเวลาเทากัน จะดูจากระยะหางจากเสนชัยของหุนยนต โดยวัดจากเสนชัยถึงสวนที่ยาวที่สุดของหุนยนต

เม่ือหยุดนิ่งภายในพื้นทีห่ยุด ทีมท่ีมีระยะหางที่ส้ันกวา จะไดอันดับทีด่ีกวา  

  5.2.2 จากขอ 5.2.1 หากยังเทากัน และเปนทีมอันดับ 1 ทั้งคู ตัดสินดวยการแขงขนัอีก 1 ครั้ง ทีมที่เขาเสนชัยได

กอน เปนผูชนะ   
 

 
 
 
 
 
 
 
 



หมวดที่ 5 การเริ่มตน, หยุด, แขงขันตอ และจบการแขงขัน 

ขอที่ 6 การเริ่มตนแขงขนั  
 6.1 เม่ือกรรมการใหสัญญาณ ผูแขงขันตองมาพรอมกนัที่สนาม นําหุนยนตวางบนจดุเริ่มตน จะหันหุนยนตไปในทศิทางใด

ก็ได และตองวางใหชิดขอบของพื้นที่เริ่มตน  

 

 









 
 (ภาพประกอบเปนเพียงแนวทางเทานั้น แบบของสนามจริงเปล่ียนแปลงได โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา) 

 6.2 เม่ือกรรมการใหสัญญาณ ผูแขงขันตองเปดสวิตชใหหุนยนตเริ่มทํางาน เวลาจะถูกจับเมื่อหุนยนตเคล่ือนที่ถึงเสน โดยมี

ตัวตรวจจับแสงทําหนาท่ีตรวจจับและเริ่มจับเวลาโดยอัตโนมัติ   
 

   









 
 (ภาพประกอบเปนเพียงแนวทางเทานั้น แบบของสนามจริงเปล่ียนแปลงได โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา) 

ขอที่ 7 การแขงขันตอ 
 7.1 เมื่อหุนยนตเคล่ือนที่ถึงเสน และสามารถเลี้ยวเพื่อครอมเสนได หุนยนตตองเคลื่อนที่ตามเสนไปใหถึงเสนชัยโดยเร็ว

ที่สุด 

 

 






 

 
 (ภาพประกอบเปนเพียงแนวทางเทานั้น แบบของสนามจริงเปล่ียนแปลงได โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา) 



 

 7.2  เมื่อหุนยนตเคล่ือนที่เขาเสนชัย เวลาจะหยุดโดยอัตโนมตัิ จากนัน้หุนยนตตองหยุดเคลื่อนที่ภายในพื้นทีห่ยุดใหได หาก

ทําไดกรรมการจะบันทกึเวลาและระยะหางจากเสนชัยของหุนยนต  

 








  

 

 














 
  

 





  
  (ภาพประกอบเปนเพียงแนวทางเทานั้น แบบของสนามจริงเปล่ียนแปลงได โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา) 

 
ขอที ่8 การจบการแขงขนั  
 การแขงขันจะจบลงเมื่อ 

 8.1 หุนยนตเคล่ือนที่ถึงเสนชัยและหยุดนิ่งภายในพื้นทีห่ยุด จะถือวา ทําภารกิจสําเร็จ กรรมการบันทึกเวลาและระยะหาง

จากเสนชัยของหุนยนต เพื่อนําไปจัดอนัดับ 
 8.2 หุนยนตเคล่ือนที่หลุดออกจากเสน จะถือวา ทําภารกิจไมสําเร็จ การแขงขนัในรอบนั้น สิ้นสุดลงทันทีและไมบันทึกผล

การแขงขันในรอบนั้น 

 8.3  ผูแขงขันใชมือจับหุนยนต จะถือวา ทําภารกิจไมสําเร็จ การแขงขนัในรอบนั้น สิ้นสุดลงทันทีและไมบันทึกผลการ

แขงขันในรอบนั้น 

 8.4 หุนยนตหยุดเคลื่อนที่กอนถึงเสนชัย จะถือวา ทําภารกิจไมสําเร็จ การแขงขนัในรอบนั้น สิ้นสุดลงทันทีและไมบันทึกผล

การแขงขันในรอบนั้น 



 8.5 หุนยนตเคล่ือนที่ผานเสนชัย แลวไมสามารถหยุดภายในกรอบของพื้นที่หยดุได จะถือวา ทําภารกิจไมสําเร็จ การแขงขัน

ในรอบนั้น สิ้นสุดลงทันทีและไมบันทกึผลการแขงขนัในรอบนั้น 

  

หมวดที่ 6 การผิดกติกา  

ขอที่ 9  
 ถาผูแขงขันทําการละเมิดขอกําหนดในขอที ่4, 9 และ 10 หรือขอหนึ่งขอใด จะถือวา ทําผิดกติกา   

 ผูแขงขนัที่กระทําการดถููก เหยียดหยามฝายตรงขาม ไมวาจะโดยวาจาหรือการกระทํา หรือใหหุนยนตสงเสียง, แสดง

ขอความ หรือแสดงอากัปกรยิาอันเปนการดถููก เหยียดหยามฝายตรงขาม จะถูกปรับแพ 

ขอที่ 10 
 หากผูแขงขันกระทําการดังตอไปนี ้จะถือวาผิดกติกาเชนกัน 

 10.1 ตองไมทําการใดๆ อันเปนการรบกวนการทํางานของหุนยนตของคูแขงขัน เชน การสงแสงอินฟราเรดเขาไปรบกวน

การทํางานของโมดูลตรวจจับแสงอินฟราเรดของคูแขงขัน 

 10.2 เขาไปในพื้นที่ของสนามในระหวางการแขงขันของทีมอื่น  

 10.3 โยนหรือนาํชิ้นสวนหรืออปุกรณใดๆ เขาไปในพืน้ที่ของสนามในระหวางการแขงขันของทีมอื่น  

 10.4 กระทําการใดๆ ที่ทําใหการแขงขนัหยุดลงโดยไมมีเหตุผลอันควร 

  10.5 กระทําการใดก็ตามที่ไมสุภาพและทําใหเกิดการเสื่อมเสียตอการแขงขัน 

  
หมวดที่ 7 บทลงโทษ   

ขอที่ 11  
 ผูที่กระทําผิดกติกาในขอที่ 9 จะถูกบวกเวลาอีก 20 วินาที  

ขอที่ 12  
 หากเปนผูควบคุมทีมกระทําผดิ ทีมที่อยูภายใตการดแูลทั้งหมด จะถูกปรับแพใหออกจากการแขงขนั  

 

หมวดที่ 10 ความเสียหายและอุบัติเหตุในการแขงขัน 

ขอที่ 13 การขอหยุดการแขงขนั 
 ผูแขงขนัสามารถขอหยุดการแขงขันได หากหุนยนตของตนเองประสบอุบัติเหตุจนแขงขันตอไมได กรรมการจะจะถือวา 

ทําภารกิจไมสําเร็จ การแขงขันในรอบนั้น สิ้นสุดลงทันทีและไมบันทกึผลการแขงขนัในรอบนั้น  
ขอที่ 14 เวลาสําหรับการซอมหุนยนต 
 ผูแขงขนัสามารถซอมแซมหุนยนตไดหลังจบการแขงขันครั้งแรกเทานั้น  
  

หมวดที่ 11 การระบุหรือแสดงตัวของหุนยนต 

ขอที่ 15 
 การระบชุื่อหรือหมายเลขของหุนยนตทีเ่ขารวมการแขงขันตองกระทําอยางชัดเจน งายตอการเห็นและอานบนตัวถังของ

หุนยนตตลอดระยะเวลาของการแขงขนั 

 



รางวัลของการแขงขัน 

1. ของที่ระลึก 
 ทีมที่สมัครเขาแขงขัน 8 ทีมแรกจะไดรบัของที่ระลึกจากผูจัดการแขงขนั 

2. รางวัลและสิทธ์ิในการแขงขนัหุนยนต World Robot Games 2018 

(WRG2018) 
  

1. ผูชนะเลิศ ไดรับเงินรางวัล 2,500 บาท, บัตรกํานัล INEX มูลคา 1,000 บาท, สิทธ์ิในการเขารวมการแขงขัน 

WRG2018 ที่ประเทศฟลิปปนส ในนามทมีหุนยนตประเทศไทย 

 2. รองชนะเลิศอันดับ 1 ไดรับเงนิรางวัล 1,500 บาท, บัตรกํานลั INEX มูลคา 1,000 บาท 

 3. รองชนะเลิศอันดับ 2 ไดรับเงนิรางวัล 1,000 บาท, บัตรกํานลั INEX มูลคา 1,000 บาท,  

 สิทธิ์ในการเขารวมการแขงขันหุนยนต WRG2018 เปนการใหสิทธ์ิแกสมาชิกทุกคนในทีม รวมถึงครูที่ปรึกษา ซึ่ง

สามารถลงทะเบียนเปนผูแขงขนัในรุน Open หรือลงทะเบียนเปนผูสังเกตการณหรอื Observer ก็ได (คาลงทะเบียนไมเทากัน) 
 

สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการลงทะเบียนและคาใชจายในการเดินทางรวมถึงที่พักสําหรับการเขารวม

แขงขันหุนยนต World Robot Games 2018 ที่ประเทศฟลิปปนส ติดตอไดที่ บริษัท อินโนเวตีฟ เอ็กเพอริ

เมนต จํากัด  (INEX) โทรศัพท 0-2747-7001-4 โทรสาร 0-2747-7005 อีเมล tech@inex.co.th  

หรือทางเว็บไซต http://wrg-thailand.inex.co.th/ 

หรือติดตามผานทาง facebook ของ INEX ที่  
 https://www.facebook.com/innovativeexperiment 
 
 

 
 


