
กติกาการแขงขนัหุนยนต 

INEX Robotics School League 2018  
ประเภท หุนยนตซูโม 

 ในรายการแขงขนัหุนยนต สพฐ.  

ที่ ศนูยการคาเซียรรังสิต  

วันที่ 10 และ 11 กุมภาพันธ พ.ศ. 2561 

 
 

ดําเนินการภายใตกฏกติกาของการแขงขันหุนยนตซูโมชิงแชมปประเทศญี่ปุน โดย Fujisoft ABC Inc.

และ Bill Harison ผูควบคุมการแขงขัน The Northwest Robot Sumo Tournament 

สหรัฐอเมริกา ปรับปรุงเพ่ือใชแขงขันในประเทศไทยโดยบริษัท อินโนเวตีฟ เอ็กเพอริเมนต จํากัด เฉพาะ

ในการแขงขัน INEX Robotics School League2018 โดยไมมีความเกี่ยวของใดๆ กับ Fujisoft 

ABC Inc. และ The Northwest Robot Sumo Tournament 
 

หมวดที่ 1 รุน/ผูแขงขัน 

ขอที ่1  
 1.1 ทีมหุนยนตมีสมาชิกต้ังแต 1 ถึง 2 คน จะมาจากโรงเรียนเดียวกันหรือไมก็ได  

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

แหง และโรงเรยีนนานาชาติ  

 1.3 การแขงขันมี 2 รุนคือ  

  1.3.1 รุน Junior สําหรับผูแขงขันอาย ุ8 ถึง 14 ป นับถึงพ.ศ. 2561 (เกิดระหวาง พ.ศ. 2548 ถึง 2554)  

  1.3.2 รุน Senior สําหรับผูแขงขันอายุเกิน 14 ป แตไมเกิน 19 ป นับถึง พ.ศ. 2561 (เกิดระหวาง พ.ศ. 2542 ถึง 2547)   

 1.4 ทุกทีมตองมีครู/อาจารยทีป่รึกษาอยางนอย 1 คน (สามารถเปนที่ปรึกษาพรอมกนัหลายทีมได)  

 1.5 ผูแขงขันในแตละทีมสามารถลงแขงขันได 1 รายการ  
 
 
 
 
 

 
 



หมวดที่ 2 รูปแบบสนามแขงขัน 

ขอที ่2 นิยามของสนาม  
 สนามแขงขันคอืพื้นที่รวมของวงแหวนซูโม (Sumo ring) พื้นที่ภายในวงแหวน และพื้นที่ขางสนาม 

ขอที ่3 ขอกําหนดของสนาม 
 

< 120 ซม.

2.5 ซม.
1 ซม.

10 ซม.20 ซม.

พ้ืนที่ขางสนาม

25 ซม.

 
  

 3.1 สนามแขงขนัเปนวงกลม เสนผานศูนยกลาง 120 เซนติเมตร มีความสูงประมาณ 2.5 เซนติเมตร  

 3.2 มีเสนรอบวงเปนแถบสีขาว กวาง 2.5 เซนติเมตร โดยแถบสีขาวนั้นจะตองอยูภายในวงกลม ภายในวงกลมเปนพื้นสีดําสนิท 

เรียบแข็ง ไมมันวาว สีท่ีใชในสนามนั้นจะตองไมเปนสีท่ีสะทอนแสงอินฟราเรดหรือสะทอนรงัสีอัลตราไวโอเล็ต ตลอดจนหมึกจําพวก 

Durabite  

 3.3 มีเสนสําหรับวางหุนยนตเพื่อเริ่มแขงขัน 2 เสน บริเวณกลางสนาม เรียกวา เสนชิคิร ิ(Shikiri) ควรเปนสีน้ําตาลหรือสีอื่นที่

สามารถแยกแยะได นอกจากสีขาวและดํา ทั้งสองเสนมีความกวาง 1 เซนติเมตร ยาว 10 เซนติเมตร อยูตรงขามกัน และหางกันไมเกนิ 20 

เซนติเมตร  

ขอที ่4 พื้นที่ขางสนาม  
 จะตองมีพื้นที่วางขางสนามเปนสีใดกไ็ด ยกเวนสีขาว และจะมีรูปรางเปนอยางไรกไ็ด  
 

หมวดที่ 3 ขอกําหนดของหุนยนต   

ขอที ่5 คุณสมบัติทางเทคนคิ  
 5.1 ขนาดของหุนยนตตองไมเกิน  

  - 15 x 15 เซนติเมตร สูงไมจํากดั และตองใสลงในกลองส่ีเหลี่ยมขนาดภายใน 15 x 15 เซนติเมตรที่ทางกรรมการ

เตรียมไวไดกอนการแขงขัน มนี้ําหนักรวมกอนลงสนามแขงขนัไมเกนิ 500 กรัม (รวมชิ้นสวน, แบตเตอรี่ และอุปกรณท่ีติดตั้งบนหุนยนต

ทั้งหมด) สําหรบัรุน Junior 

  - 20 x 20 เซนติเมตร สูงไมจํากดั และตองใสลงในกลองส่ีเหลี่ยมขนาดภายใน 20 x 20 เซนติเมตรที่ทางกรรมการ

เตรียมไวไดกอนการแขงขันมนี้ําหนักรวมกอนลงสนามแขงขนัไมเกนิ 1 กิโลกรัม (รวมชิ้นสวน, แบตเตอรี่ และอุปกรณท่ีติดตั้งบน

หุนยนตทั้งหมด) สําหรบัรุน Senior 

 5.2 ใชบอรดควบคุมแบบใดก็ได ใชตัวตรวจจบัไดไมจํากัด 



 5.3 หุนยนตสามารถแยกหรือขยายขนาดออกในขณะแขงขัน แตตองไมมีการยิง ขวาง หรือสงช้ินสวนหรืออปุกรณอืน่ใดออก

จากตัวหุนยนตในขณะทําการแขงขัน มิเชนนั้นจะปรบัแพในการแขงขันนัดนัน้ทันท ี 

 5.4 การยึดสกรแูละนอตหรืออปุกรณยึดตรึงใดๆ ในตัวหุนยนตจะตองกระทําอยางแนนหนา หากในระหวางการแขงขันมี

ชิ้นสวนหลุด แตก หัก ลงในสนาม กรรมการจะนําออก และอนุญาตใหแขงขนัตอไปได กรรมการไมอาจรบัผิดชอบตอผลท่ีกระทบที่

เกิดขึ้นในระหวางที่นําชิ้นสวนที่หลุดออกนอกสนาม 

 5.5 น้ําหนักรวมของหุนยนตตองไมเกิน  

  500 กรัม ไมรวมสายสัญญาณสําหรับการดาวนโหลด สําหรับรุน Junior  

  1 กิโลกรัม ไมรวมสายสัญญาณสําหรับการดาวนโหลด สําหรบัรุน Senior 

 5.6 ไมจาํกัดคุณสมบัติของเครื่องคอมพวิเตอรที่ใชในการเขียนโปรแกรมเพื่อควบคุมหุนยนต  
 

ขอที่ 6 สิ่งที่ตองไมกระทําในการสรางหุนยนต  
 6.1 ตองไมทําการใดๆ อันเปนการรบกวนการทาํงานของตัวตรวจจับของคูแขงขัน เชน การสงแสงอินฟราเรดเขาไปรบกวนการ

ทํางานของโมดลูตรวจจับแสงอินฟราเรดของคูแขงขนั หรือติดตั้งช้ินสวนที่มีสีขาวหรือสีออน หรอืสีสะทอนแสงซ่ึงทําใหตัวตรวจจับของ

คูแขงขนัทํางานผิดพลาด 

 6.2 ตองไมใชชิน้สวนหรืออุปกรณใดๆ เม่ือติดตั้งแลวสามารถสรางความเสียหายแกวงแหวนซูโม   

 6.3 ตองไมติดตัง้หรือใชอุปกรณท่ีมีการบรรจขุองเหลว แปงหรือผงฝุน รวมถึงอากาศ ที่สามารถสงออกไปยงัหุนยนตของคู

แขงขันดวยวิธีการใดๆ   

 6.4 ตองไมใชอปุกรณใดที่เม่ือทํางานตามปกติแลวทําใหเกิดเปลวไฟ หรือการลุกไหม 

 6.5 ตองไมใชอปุกรณใดๆ ที่สามารถยิง ขวาง หรือสงช้ินสวนออกจากหุนยนตไปยังคูแขงขนั 

 6.6 ตองไมติดตัง้หรือใชงานอปุกรณและเครื่องมืออื่นใดที่สามารถยึดหุนยนตไวกับพืน้สนามและวงแหวนซูโม ไมวาจะเปนกาว 

ยางเหนียวยึดเกาะพื้นผวิ เทปกาว สต๊ิกเกอร รวมไปถึงอุปกรณพิเศษที่ใชในการพยุงหรือสรางแรงตานกับพืน้สนาม เชน ระบบไอพน  

 

หมวดที่ 4 รูปแบบการแขงขัน  

ขอที่ 7 การจัดแขงขนั  
 7.1 การแขงขัน 1 นัด มี 3 ยก ยกละ 2 นาที   

 7.2 แตละทีมตองมีหุนยนต 2 ตัว เพื่อลงแขงขนั 3 ยก โดยสองยกแรก ตองใชหุนยนตคนละตัว และหากมีการแขงขันในยกทีส่าม

เกิดขึ้น ผูแขงขนัสามารถเลือกหุนยนตตัวใดลงแขงขันก็ได  

 7.3 ผูชนะการแขงขันคือ ทีมที่สามารถชนะได 2 จาก 3 ยก หรือไดคะแนน 2 “ยูโค” แรก ภายในเวลาที่กําหนด เม่ือชนะใน 

แตละยก จะได 1 ยูโค หากไมมีทีมใดทําคะแนนไดกอนหมดเวลา จะถือวา ยกนั้นเสมอกัน หากครบ 3 ยก แลวไมมีทีมใดทําคะแนนได  

2 ยูโค กรรมการจะตัดสินผลการแขงขนัดังนี ้

  7.3.1 หากทั้งสองทีม ไดทีมละ 1 ยูโค (ชนะทีมละยก) และมี 1 ยกที่เสมอกัน ทีมที่มีน้ําหนักรวมของหุนยนตทั้งสองตัว

เบากวาจะเปนผูชนะ 

  7.3.2  หากเสมอกันทั้ง 3 ยก ทีมที่มีน้ําหนักรวมของหุนยนตทั้งสองตัวเบากวาจะเปนผูชนะ 

  7.3.3 หากเสมอกัน 2 ยก และมีทีมใดทมีหนึ่งชนะในยกที่เหลือ ถือวา เปนผูชนะในนดันั้น 

 7.4 ในกรณีตอเวลาสําหรับรอบชิงชนะเลิศ ทีมที่ทํายูโคไดกอนจะเปนผูชนะ อยางไรก็ตาม การตัดสินทั้งหมดจะขึน้อยูกับ

กรรมการ ซึ่งอาจกําหนดใหมีการตอเวลาเพื่อตัดสินแพ-ชนะหรืออาจตดัสินดวยน้ําหนกัของหุนยนตกไ็ด 

 7.5 ระบบการแขงขันเปนแบบดบัเบิลอิลิมิเนชั่น (double elimination) ทีมที่แพสองครั้งจะตกรอบ ทีมท่ีชนะไดเขารอบ

ตอไป แขงอยางตอเนื่องจนไดทมีชนะเลิศ, รองชนะเลิศอันดับ 1 และรองชนะเลิศอันดบั 2 

 



หมวดที่ 5 การเริ่มตน, หยุด, แขงขันตอ และจบการแขงขัน 

ขอที่ 8 การเริ่มตนแขงขนั  
 8.1 เม่ือกรรมการใหสัญญาณ ผูแขงขันตองมาพรอมกนัที่สนาม นําหุนยนตวางบนพืน้สนามหลังเสนชิคิร ิโดยหันดานใดของ

หุนยนตก็ไดเขาหาฝายตรงขาม และตองไมมีสวนหนึ่งสวนเลยขามเสนชิคิริของดานตนเอง  

 8.2 ลําดับในการวางหุนยนตครั้งแรก จะมาจากการเส่ียงทายเหรียญโดยกรรมการ ทมีที่แพในการเสี่ยงทายจะไดวางหุนยนตกอน   

 8.3 เม่ือกรรมการใหสัญญาณ ผูแขงขันกดสวิตชเริ่มตนการทาํงานของหุนยนต หลังจากนั้น 5 วินาท ีหุนยนตจึงจะเริ่มทํางาน 

โดยกอนหนานัน้ตองไมมีผูแขงขันอยูภายในพื้นที่วงแหวน หากหุนยนตเคลื่อนที่กอนระยะเวลาเริ่มตน 5 วินาที จะตองเริ่มตนแขงขันใหม 

หากทีมใดกระทําผิดกติกา 2 ครั้ง จะเสียคะแนน 1 ยโูค 

 8.4 ทีมที่ชนะในยกที่หนึ่ง จะไดวางหุนยนตกอนในยกที่สอง  

 8.5 หากมีการแขงขันในยกที่สามเกิดขึน้ ทีมที่ชนะในยกที่สองจะไดวางหุนยนตกอน 

 8.6 หากยกใดมผีลเสมอเกิดขึน้ และตองมีการแขงขันตอไป ทีมท่ีไดวางหุนยนตกอนในยกกอนหนา จะเปนผูวางหุนยนตกอน

ตอไป 

 

ขอที ่9 การหยดุและเริ่มตนใหม  
 การแขงขันจะหยุดและเริ่มตนใหมได ก็ตอเมื่อไดรับการประกาศจากกรรมการ  

ขอที ่10 การจบการแขงขนั  
 การแขงขันจะจบลงอยางเปนทางการเมื่อหัวหนากรรมการประกาศ ผูแขงขันนําหุนยนตออกจากสนาม  

 

หมวดที่ 6 เวลาของการแขงขัน  

ขอที ่11 เวลาการแขงขัน  
 ในแตละยก มีเวลา 2 นาที เริ่มตนและสิ้นสุดตามการประกาศของหวัหนากรรมการ   

ขอที ่12 การตอเวลา  
 กําหนดไว 2 นาท ีหรือขึ้นกับการกําหนดโดยกรรมการ จะใชการตอเวลาเฉพาะนัดชงิชนะเลิศเทานั้น 

ขอที ่13  
 เหตุการณตอไปนี้ จะไมนํามารวมในเวลาของการแขงขนั 

 13.1 เวลาที่หัวหนากรรมการใชในการประกาศใหคะแนนยูโค 

 13.2 เวลากอนเริ่มตนแขงขันในยกใหม หลังจากหัวหนากรรมการประกาศใหคะแนนยูโค 

 13.3 เวลาที่หัวหนากรรมการใชในการประกาศหยุดแขงขัน  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หมวดที่ 7 ยูโค (YUHKOH)  

ขอที ่14 คะแนนยูโค 
 14.1 คะแนน 1 ยูโค จะเกิดขึ้นเมื่อ  

  14.1.1 ฝายหนึง่สามารถทําใหสวนใดสวนหนึ่งของหุนยนตฝายตรงขามสัมผัสกับพื้นของพืน้ที่นอกวงแหวนซูโม ซึ่งก็

คือ พื้นที่ขางสนาม ฝายที่ทําไดกอนจะไดคะแนน 1 ยูโค 

  14.1.2 เมื่อสวนใดสวนหนึ่งของหุนยนตฝายตรงขามสัมผัสกับพื้นของพื้นที่นอกวงแหวนซูโมดวยตัวเอง ฝายตรงขาม

จะไดคะแนน 1 ยูโค 

 14.2 ถาหุนยนตยังอยูบนเสนวงแหวน ยังไมถือวาไดคะแนน ใหทําการแขงขนัตอไป 

 14.3 การแขงขนัจะหยดุและตัเสินใหเสมอกันเมื่อ :  

  14.3.1 หุนยนตทั้งสองกอดกันหรือประกบติดกันและไมมีการเคล่ือนไหวใดๆ 10 วินาท ี 

  14.3.2 หุนยนตทั้งสองตัวเคล่ือนที่ในลกัษณะซํ้าๆ เชน เดินหนา-ถอยหลังไปมา หรือหมุนตัวตลอดเวลา หรือเคล่ือนที่

วงกลมเปนเวลาตอเนื่องกัน 10 วินาท ีและกรณีหยุดนิ่งดวย  

  14.3.3 กรณีที่ผายใดฝายหนึ่งเกิดเหตุการณในขอ 14.3.2 ขึ้น อีกผายหนึ่งจะไดคะแนน 1 ยูโค  

  14.3.4 ถาหากหุนยนตทั้งสองตัวไปสัมผัสกับพื้นของพื้นที่นอกวงแหวนซูโม โดยไมสามารถระบุไดอยางชัดแจงวา 

ใครสัมผัสกอน กรรมการจะตัดสินใหแขงขันใหม  
 

หมวดที่ 8 การผิดกติกา  

ขอที่ 15  
 ถาผูแขงขันทําการละเมิดขอกําหนดในขอที ่6, 16 และ 17 หรือขอหนึ่งขอใด จะถือวา ทําผิดกติกา   

ขอที่ 16  
 ผูแขงขนัที่กระทําการดถููก เหยียดหยามฝายตรงขาม ไมวาจะโดยวาจาหรือการกระทํา หรือใหหุนยนตสงเสียง, แสดงขอความ 

หรือแสดงอากปักริยาอันเปนการดูถกู เหยียดหยามฝายตรงขาม จะถูกปรับแพ 

ขอที่ 17 
 หากผูแขงขันกระทําการดังตอไปนี ้จะถือวาผิดกติกาเชนกัน 

 17.1 เขาไปในพื้นที่วงแหวนในระหวางการแขงขัน หรือใชอุปกรณ ยกเวนในกรณเีขาไปเพื่อนําหุนยนตออกมาเมื่อหัวหนา

กรรมการประกาศใหคะแนนยูโคหรือในชวงหยุดการแขงขัน 

 17.2 โยนหรือนาํชิ้นสวนหรืออปุกรณใดๆ เขาไปในพืน้ที่วงแหวน  

 17.3 กระทําการใดๆ ที่ทําใหการแขงขนัหยุดลงโดยไมมีเหตุผลอันควร 

 17.4 ใชเวลามากกวา 30 วินาท ีในการเริ่มตนแขงขันใหม เวนแตไดรบัอนุญาตจากกรรมการ 

  17.5 เริ่มตนการทํางานของหุนยนตกอน 5 วินาท ีหลังจากกดสวิตชเริ่มทํางานเมื่อไดรับเสียงประกาศเริ่มตนการแขงขันจาก

กรรมการ 

 17.6 กระทําการใดก็ตามที่ไมสุภาพและทําใหเกิดการเสื่อมเสียตอการแขงขัน 

  

 
 
 



หมวดที่ 9 บทลงโทษ   

ขอที่ 18  
 ผูที่กระทําผิดกติกาในขอที ่6 และ 16 จะถูกปรับแพ เนื่องจากกรรมการจะใหคะแนน 2 ยูโค แกฝายตรงขามทันท ีการตัดสินถือ

เปนสิ้นสุด ผูกระทําผิดไมสามารถประทวงได  

ขอที่ 19  
 ถาผูแขงขันฝายหนึ่งกระทําผิดกติกาในขอที ่17 รวม 2 กรณีหรือกรณีเดียวกัน 2 ครั้ง กรรมการจะใหคะแนน 1 ยูโคแกฝายตรง

ขาม  

ขอที่ 20  
 การทําผดิกติกาในขอที ่17 จะนบัรวมตอการแขงขัน 1 นัด  

 

หมวดที่ 10 ความเสียหายและอุบัติเหตุในการแขงขัน 

ขอที่ 21 การขอหยุดการแขงขนั 
 ผูแขงขนัสามารถขอหยุดการแขงขันได หากหุนยนตของตนเองประสบอุบัติเหตุจนแขงขันตอไมได 

ขอที่ 22 การไมสามารถแขงขันตอได 
 ถาหากมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นจนไมสามารถแขงขันตอได กรรมการจะพิจารณาวา ทีมใดเปนตนเหตุแหงอุบัติเหตุนั้น ทีมนั้นตองเปน

ฝายแพ แตถาตัดสินไมได จะถือวา ทีมที่แขงตอไมไดเปนฝายแพ 

ขอที่ 23 เวลาสําหรับการพิจารณากรณีเกิดอุบัติเหต ุ
 ขึ้นอยูกบัคณะกรรมการ แตจะตองไมเกิน 5 นาท ี

ขอที่ 24 การใหยูโคแกทีมที่ไมสามารถแขงขันตอได 
 กรณีเกิดเหตุการณในขอที ่22 แลว ทีมที่เปนไมไดเปนตนเหตุของอุบัติเหต ุแตไมสามารถแขงขันตอไดจะไดรับ 2 ยูโค ทําให

ชนะการแขงขนั แตถาหากมีอยูแลว 1 ยูโค จะไดรับเพิ่ม 1 ยูโค เพื่อทําใหเปนผูชนะ   

 

หมวดที่ 11 การระบุหรือแสดงตัวของหุนยนต 

ขอที่ 25  
 การระบชุื่อหรือหมายเลขของหุนยนตทีเ่ขารวมการแขงขันตองกระทําอยางชัดเจน งายตอการเห็นและอานบนตัวถังของหุนยนต

ตลอดระยะเวลาของการแขงขนั 

 

 
 
 
 
 
 



รางวัลของการแขงขัน 

1. ของที่ระลึก 
 ทีมที่สมัครเขาแขงขัน 8 ทีมแรกจะไดรบัของที่ระลึกจากผูจัดการแขงขนั 

2. รางวัลและสิทธ์ิในการแขงขนัหุนยนต World Robot Games 2018 

(WRG2018) 
 การแขงขัน INEX Robotics School League ประเภท Sumo มีการแขงขัน 3 รุน คอื รุน Junior (อายุไมเกิน 14 ป), 

Senior (อายุ 14 ปขึ้นไปไมเกนิ 19 ป) และ LeggedSumo โดยทุกรุนมีรางวัลดังนี้  

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 ซึ่งสามารถ

ลงทะเบียนเปนผูแขงขนัในรุน Open หรือลงทะเบียนเปนผูสังเกตการณหรอื Observer ก็ได (คาลงทะเบียนไมเทากัน) 
 

สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการลงทะเบียนและคาใชจายในการเดินทางรวมถึงที่พักสําหรับการเขารวมแขงขัน

หุนยนต World Robot Games 2018 ที่ประเทศฟลิปปนส ติดตอไดที่ บริษัท อินโนเวตีฟ เอ็กเพอริเมนต 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 
 
 

 
  
 
 
 


