การแข่ งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. ชิงแชมป์ ประเทศไทย ประจาปี 2565
ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุ ดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
กติกา
การแข่ งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. PLC Competition เกม Robo Saleng
*********************************************
ปี นี้ คณะกรรมการต้องการให้ผเู ้ ข้าแข่งขันมีส่วนร่ วมในการปั ญหาสิ่ งแวดล้อม โดยเฉพาะปั ญหาขยะมูลฝอยที่ส่งผล
กระทบต่อสุ ขภาพของมนุ ษย์และสิ่ งมีชิวิต ตลอดจนยังก่อให้เกิดปั ญหาอื่นๆ ตามมาอีกหลายประการ เช่น ปั ญหา น้ าเสี ย
อากาศเสี ย เป็ นแหล่งเพาะพันธุ์และแพร่ กระจายของเชื้อโรค เป็ นต้น จึงได้นาปั ญหาดังกล่าวมาดัดแปลงเป็ นเกมการแข่งขัน
ผูแ้ ข่งขันจะต้องประดิษฐ์หุ่นยนต์ช่วยเก็บและแยกขยะ อาทิ ขวดน้ าพลาสติก กระป๋ องอลูมิเนียม กล่องกระดาษลูกฟูก โดยต้อง
ให้หุ่นยนต์ทางานได้เองอัตโนมัติ และแยกแยะประเภทของขยะได้
โครงสร้ างของสนามแข่ งขัน
เป็ นถนนจาลองรู ปสี่ เหลี่ยมผืนผ้ากว้าง 2 เมตร ความยาว 6 เมตร
มีพ้นื ที่ต้งั หุ่นยนต์อยูก่ ่อนเข้าพี้นที่ถนน และพื้นที่สาหรับผูค้ วบคุมอยูข่ า้ งถนน ตามภาพ
หมายเหตุ พื้นที่สาหรับผูค้ วบคุมหุ่นยนต์อาจอยูข่ า้ งถนนอีกด้านก็ได้ข้ นึ กับการจับฉลากแบ่งสี

พื้นที่
ตั้งหุ่นยนต์

ทิศทางการเคลื่อนที่ของหุ่นยนต์

พื้นที่ถนน

2 เมตร

15 ซม.
มีขยะในพื้นที่ถนนห่างจากขอบไม่นอ้ ยกว่า 15 ซม.

6 เมตร
15 ซม.
พื้นที่สาหรับผูค้ วบคุมหุ่นยนต์ขณะแข่งขัน
ข้ อกาหนดในการสร้ างหุ่นยนต์
1. ต้องใช้ PLC ที่ผจู ้ ดั การแข่งขันจัดให้เป็ นอุปกรณ์ควบคุมหลัก ใช้อุปกรณ์ควบคุมอื่นเสริ มได้
2. หุ่ นยนต์มีความกว้างก่อนสั่งเริ่ มทางานไม่เกิน 150 ซม. (วัดความกว้างตามแนวราบรวมเส้นทแยงมุม) โดยต้องติดตั้ง
อุปกรณ์ ควบคุมรวมทั้งชิ้ นส่ วนทั้งหมดในตัวหุ่ นยนต์ ให้อยู่ภายนอกได้เฉพาะปั๊ มลม (ถ้ามี ) สวิตช์ควบคุมและ/หรื อ
คอมพิวเตอร์เท่านั้น
3. เมื่อเริ่ มทางานแล้วหุ่ นยนต์ตอ้ งทางานโดยอัตโนมัติ โดยเคลื่อนที่ตามทิศทางที่แสดงในภาพและหยุดเคลื่อนที่ได้แต่ห้าม
เคลื่อนที่ถอยหลัง และสามารถเคลื่อนที่ตามแนวความกว้างของถนนหรื อมีส่วนเคลื่อนที่ได้ยื่นออกมาจากหุ่นยนต์เพื่อเก็บ
ขยะได้โดยห้ามมีส่วนใดของหุ่นยนต์เคลื่อนที่ออกนอกพื้นที่ถนน โดยต้องจัดให้สายไฟเลี้ยงหุ่นยนต์ ท่อลม สวิตช์ควบคุม
หรื อคอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ไปพร้อมหุ่นยนต์ได้โดยสายไม่ลากไปใกล้พ้ืนถนน สามารถให้ผคู ้ วบคุมหุ่นยนต์ถือสายต่าง ๆ

4.
5.
6.
7.
8.
9.

ได้แต่ไม่ใช้แรงคนช่วยให้หุ่นยนต์เคลื่อนที่
ในช่วงแข่งขัน หลังจากสั่งหุ่ นยนต์เริ่ มทางานผ่านคอมพิวเตอร์ หรื อสวิตช์ที่เตรี ยมไว้แล้ว ห้ามกดปุ่ มคอมพิวเตอร์ หรื อ
สวิตช์อีก ยกเว้นการกดเพื่อหยุดฉุกเฉินหรื อหยุดเมื่อจบการแข่งขัน
มีส่วนเก็บแบ่งขยะ 3 ประเภทในหุ่ นยนต์ โดยมีป้ายระบุประเภทขยะ และหลังเก็บขยะเสร็ จสามารถถอดส่ วนเก็บขยะ
ออกมาให้กรรมการนับได้ โดยผูจ้ ดั การแข่งขันจะแสดงตัวอย่างแต่ละประเภทให้ดูในวันรับอุปกรณ์
พื้นถนนคือพื้นกระเบื้องยางปกติของห้องไดมอนด์ ฮอลล์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าเซี ยร์ รังสิ ต พื้นอาจลื่นและมีหลายสี ผูจ้ ดั การ
แข่งขันจะแสดงภาพสี พ้นื ของห้องให้ดูในวันรับอุปกรณ์
ถ้าใช้ระบบ Pneumatic ผูแ้ ข่งขันต้องเตรี ยมเครื่ องปั๊มลมมาเอง
เตรี ยมเอกสารอธิบายหุ่นยนต์ 1 หน้า A4 ให้คณะกรรมการใช้ประกอบการตัดสิ นเทคนิคยอดเยี่ยม
ต้องมีเครื่ องมือถอดชุด Servo และ PLC เพื่อคืนให้ผจู ้ ดั การแข่งขันได้ทนั ทีหลังจบการแข่งขัน

การนับคะแนน
เป้าหมายของการแข่งขันเพื่อเก็บและแยกขยะ 3 ประเภท คือ ขวดน้ าพลาสติก กระป๋ องอลูมิเนียม และกล่องกระดาษลูกฟูก
โดยเก็บแต่ละประเภทแยกออกจากกัน กรรมการจะนับขยะเมื่อหมดเวลาแต่ละช่วงแข่งขัน ไม่นบั ชิ้นที่ใส่หลังหมดเวลาแล้ว
1. ส่วนเก็บขยะที่มีเฉพาะขยะที่ตรงกับป้ายที่ระบุ ได้ชิ้นละ 2 คะแนน
2. ส่วนเก็บขยะที่มีขยะไม่ตรงกับป้ายที่ระบุไว้ปะปนอยู่ ให้ขยะทั้งหมดในส่วนนี้ ได้ชิ้นละ 1 คะแนน
การแข่ งขันรอบเก็บคะแนน
ทุกทีมจับฉลากจัดคู่แข่งขันครั้งละ 2 ทีม เพื่อเก็บคะแนนไว้แบ่งกลุ่มรอบคัดเลือก
1. ช่วงติดตั้งและทดลอง
- ทีมที่เข้าแข่งเคลื่อนย้ายหุ่นยนต์เข้าสนามแล้วเริ่ มจับเวลา 10 นาที
- ทีมรับขยะแต่ละประเภทตามจานวนที่จะใช้แข่งไปจัดวางเองบนพื้นถนน
- ผูแ้ ข่งขันจัดตาแหน่ง ทดสอบการทางาน ปรับแก้ไขกลไกของหุ่นยนต์ได้จนหมดเวลา
- ผูแ้ ข่งขันให้หุ่นยนต์อยูท่ ี่ตาแหน่งเริ่ มต้นแล้วรอกรรมการให้สัญญาณเริ่ มการแข่งขัน
- ห้ามผูแ้ ข่งขันสัมผัสถูกต้องหรื อปรับแก้หุ่นยนต์ ขณะกรรมการจัดวางขยะบนพื้นถนน
2. ช่วงแข่งขัน ใช้เวลา 3 นาที
3. กรรมการให้สัญญาณเริ่ มการแข่งขัน ผูแ้ ข่งขันสั่งหุ่นยนต์เริ่ มทางานอัตโนมัติผา่ นคอมพิวเตอร์หรื อสวิตซ์ที่เตรี ยมไว้ เพื่อ
เคลื่อนที่หาตาแหน่ง ประเภท และเก็บขยะแยกประเภทได้ต่อเนื่องจนหมดเวลา หรื อหุ่นยนต์เคลื่อนที่ไปสุ ดปลายถนน
4. ขณะหุ่นยนต์ทางานอัตโนมัติ ห้ามผูแ้ ข่งขันควบคุมหุ่นยนต์หรื อปรับแต่งหุ่นยนต์โดยเด็ดขาด ไม่ว่าจะเป็ นการปรับแรงลม
การปรับข้อมูลในคอมพิวเตอร์ การใช้สวิตซ์ที่เตรี ยมไว้ หรื อวิธีอื่นๆ
5. ในกรณี ฉุกเฉินหรื อเกิดปัญหาระหว่างการควบคุมอัตโนมัติ อนุญาตให้กดปุ่ มหยุดฉุกเฉิน และถือว่าสิ้นสุ ดการแข่งขัน
ทันที ให้นบั คะแนนเท่าที่ได้
ใช้อนั ดับคะแนนที่ได้แบ่งทีมเป็ น 8 คู่ตามตาราง กรณี คะแนนเท่ากัน ให้ทีมที่มีคะแนนส่ วนแยกประเภทมากกว่า อยู่อนั ดับ
ดีกว่า ถ้ายังเท่ากันให้จบั ฉลากเลือกคู่
คู่ที่ 1

คู่ที่ 2

คู่ที่ 3

คู่ที่ 4

คู่ที่ 5

คู่ที่ 6

คู่ที่ 7

คู่ที่ 8

อันดับ

1

2

3

4

5

6

7

8

คะแนน

16

15

14

13

12

11

10

9

การแข่ งขันรอบคัดเลือก
1. ช่วงติดตั้งและทดลอง ใช้วิธีเดียวกับการแข่งขันรอบเก็บคะแนน (10 นาที)
2. ช่วงแข่งขันครั้งที่ 1 ใช้วิธีเดียวกับการแข่งขันรอบเก็บคะแนน แต่ให้ทีมตรงข้ามเป็ นผูว้ างขยะแทนกรรมการ นับคะแนน
ในครั้งนี้ไว้รวมเพื่อตัดสิ น
3. ช่วงทดลองก่อนแข่งครั้งที่ 2 ใช้เวลา 3 นาที ผูเ้ ข้าแข่งสามารถปรับแต่งหุ่นและทดสอบในสนามได้ แต่ตอ้ งย้ายหุ่นออกมา
ในพื้นที่ที่กาหนดก่อนหมดเวลา
4. ช่วงแข่งขันครั้งที่ 2 ใช้วิธีเดียวกับช่วงแข่งขันครั้งที่ 1
รวมคะแนนที่ได้จากทั้ง 2 ช่วงการแข่งขัน ทีมที่ได้คะแนนรวมสู งกว่าเป็ นผูช้ นะ ได้เข้าแข่งขันรอบ 8 ทีม กรณี คะแนนรวม
เท่ากัน ให้ทีมที่ มีคะแนนส่ วนแยกประเภทมากกว่าเป็ นผูช้ นะ ถ้ายังเท่ากันให้แข่งครั้ งที่ 3 ด้วยวิธีการเดี ยวกับครั้ งที่ 2 ถ้า
คะแนนยังเท่ากัน ให้แข่งขันครั้งที่ 4 โดยลดเวลาการแข่งขันเหลือ 1.30 นาที ถ้ายังเท่ากันอีกจะใช้วิธีการจับฉลาก
การแข่ งขันรอบ 8 ทีม แบ่งทีมเป็ น 4 คู่ตามตาราง
คู่ที่ 1

คู่ที่ 2

คู่ที่ 3

คู่ที่ 4

ผู้ชนะ

1

2

3

4

ในรอบคัดเลือกคู่ที่

8

7

6

5

1.
2.
3.
4.
5.

ช่วงติดตั้งและทดลอง ใช้วิธีเดียวกับการแข่งขันรอบคัดเลือก (10 นาที)
ช่วงแข่งขันครั้งที่ 1 ใช้วิธีเดียวกับการแข่งขันรอบคัดเลือก นับคะแนนครั้งนี้ไว้รวมเพื่อตัดสิ น
ช่วงทดลองก่อนแข่งครั้งที่ 2 ใช้วธิ ีเดียวกับช่วงทดลองก่อนแข่งครั้งที่ 2 ของรอบคัดเลือก (3 นาที)
ช่วงแข่งขันครั้งที่ 2 ใช้วิธีเดียวกับช่วงแข่งขันครั้งที่ 1 นับคะแนนในครั้งนี้รวมกับครั้งที่ 1
ทีมที่ได้คะแนนรวมสู งกว่าเป็ นผูช้ นะ กรณี คะแนนรวมเท่ากัน ให้ทีมที่มีคะแนนส่วนแยกประเภทมากกว่าเป็ นผูช้ นะ ถ้ายัง
เท่ากันให้แข่งครั้งที่ 3 ด้วยวิธีการเดียวกับครั้งที่ 2 ถ้าคะแนนยังเท่ากัน ให้แข่งขันครั้งที่ 4 โดยลดเวลาการแข่งขันเหลือ
1.30 นาที ถ้ายังเท่ากันอีกจะใช้ลาดับในรอบเก็บคะแนนเป็ นคะแนนตัดสิ น ผูท้ ี่ลาดับคะแนนดีกว่าจะเป็ นผูช้ นะ
6. ทีมที่ชนะได้เข้าแข่งขันรอบรองชนะเลิศ
การแข่ งขันรอบรองชนะเลิศ แข่ งเป็ นคู่ รวม 2 คู่ ดังนี้
คู่ที่ 1 ระหว่างผูช้ นะรอบ 8 ทีมคู่ที่ 1 กับคู่ที่ 3
คู่ที่ 2 ระหว่างผูช้ นะรอบ 8 ทีมคู่ที่ 2 กับคู่ที่ 4
1. ช่วงติดตั้งและทดลอง ใช้วิธีเดียวกับการแข่งขันรอบ 8 ทีม (10 นาที)
2. ช่วงแข่งขันครั้งที่ 1 ใช้วิธีเดียวกับการแข่งขันรอบ 8 ทีม นับคะแนนครั้งนี้ไว้รวมเพื่อตัดสิ น
3. ช่วงทดลองก่อนแข่งครั้งที่ 2 ใช้วธิ ีเดียวกับช่วงทดลองก่อนแข่งครั้งที่ 2 ของรอบ 8 ทีม
4. ช่วงแข่งขันครั้งที่ 2 ใช้วิธีเดียวกับช่วงแข่งขันครั้งที่ 1 นับคะแนนในครั้งนี้รวมกับครั้งที่ 1
5. ทีมที่ได้คะแนนรวมสู งกว่าเป็ นผูช้ นะ กรณี คะแนนรวมเท่ากัน ให้ทีมที่มีคะแนนส่วนแยกประเภทมากกว่าเป็ นผูช้ นะ ถ้ายัง
เท่ากันให้แข่งครั้งที่ 3 ด้วยวิธีการเดียวกับครั้งที่ 2 ถ้าคะแนนยังเท่ากัน ให้แข่งขันครั้งที่ 4 โดยลดเวลาการแข่งขันเหลือ
1.30 นาที ถ้ายังเท่ากันอีกจะใช้ลาดับในรอบเก็บคะแนนเป็ นคะแนนตัดสิ น ผูท้ ี่ลาดับคะแนนดีกว่าจะเป็ นผูช้ นะ
ทีมที่ชนะได้เข้าแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ ผูแ้ พ้ในรอบนี้ได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ทั้ง 2 ทีม

การแข่ งขันรอบชิงชนะเลิศ
1.
2.
3.
4.
5.

ช่วงติดตั้งและทดลอง ให้ทาในระหว่างมีพิธีเปิ ด ไม่มีการจับเวลา
ช่วงแข่งขันครั้งที่ 1 ใช้วิธีเดียวกับการแข่งขันรอบรองชนะเลิศ นับคะแนนครั้งนี้ไว้รวมเพื่อตัดสิ น
ช่วงทดลองก่อนแข่งครั้งที่ 2 ใช้วธิ ีเดียวกับช่วงทดลองก่อนแข่งครั้งที่ 2 ของรอบรองชนะเลิศ
ช่วงแข่งขันครั้งที่ 2 ใช้วิธีเดียวกับช่วงแข่งขันครั้งที่ 1 นับคะแนนครั้งนี้รวมกับครั้งที่ 1
ทีมที่ได้คะแนนรวมสู งกว่าเป็ นผูช้ นะ กรณี คะแนนรวมเท่ากัน ให้ทีมที่มีคะแนนส่วนแยกประเภทมากกว่าเป็ นผูช้ นะ ถ้ายัง
เท่ากันให้แข่งครั้งที่ 3 ด้วยวิธีการเดียวกับครั้งที่ 2 ถ้าคะแนนยังเท่ากัน ให้แข่งขันครั้งที่ 4 โดยลดเวลาการแข่งขันเหลือ
1.30 นาที ถ้ายังเท่ากันอีกจะใช้ลาดับในรอบเก็บคะแนนเป็ นคะแนนตัดสิ น ผูท้ ี่ลาดับคะแนนดีกว่าจะเป็ นผูช้ นะเลิศ

กรณีมีการแข่ งครั้งที่ 3 ใช้ วิธีเดียวกับการแข่ งครั้งที่ 3 ของรอบรองชนะเลิศ
ทีมที่ได้คะแนนรวมสู งกว่าเป็ นผูช้ นะ กรณี คะแนนรวมเท่ากัน ให้ทีมที่มีคะแนนส่วนแยกประเภทมากกว่าเป็ นผูช้ นะ ถ้าเท่ากัน
ให้แข่งใหม่อีกครั้งจนกว่าจะได้ผชู ้ นะ
ทีมที่ชนะได้ได้รางวัลชนะเลิศ ผูแ้ พ้ในรอบนี้ได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
การลงโทษทีมที่สละสิทธิ์
ที มที่ ไม่มาจับฉลากจัดชุ ดแข่งขันในวันแข่งขันวันแรก เวลา 9:00 น. หรื อหุ่ นยนต์ไม่อยู่ในสภาพพร้ อมเมื่ อถึ งเวลาแข่ ง
สถานศึกษาจะถูกตัดสิ ทธิการส่งทีมเข้าสมัครในปี ถัดไปตามจานวนทีมที่สละสิ ทธิ์

กาหนดการ
วันศุกร์ ที่ 27 พฤษภาคม 2565
ทุกทีมนาหุ่นยนต์มาทดลองซ้อมในสนามจริ ง
วันเสาร์ ที่ 28 พฤษภาคม 2565
1. การแข่งขันรอบเก็บคะแนน มี 16 ทีม แบ่งเป็ น 8 คู่ ได้คะแนนเพื่อการจับคู่ในรอบคัดเลือก
2. การแข่งขันรอบคัดเลือก มี 16 ทีม แบ่งเป็ น 8 คู่ ได้เข้ารอบถัดไป 8 ทีม
3. ประกาศชื่อทีมที่ได้รางวัลความคิดสร้างสรรค์ยอดเยี่ยม
วันอาทิตย์ ที่ 29 พฤษภาคม 2565
1. การแข่งขันรอบ 8 ทีม แบ่งเป็ น 4 คู่ ได้ทีมเข้ารอบรองชนะเลิศ 4 ทีม
2. การแข่งขันรอบรองชนะเลิศ มี 4 ทีม แบ่งเป็ น 2 คู่ ได้ทีมเข้ารอบชิงชนะเลิศ 2 ทีม
3. การแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ
กรณีมีปัญหาในการแข่ งขัน คณะกรรมการจะเป็ นผู้ตัดสินและผลการตัดสินถือเป็ นที่สิ้นสุ ด

*********************************************

