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1. บทนา
1.1 Theme
นักบินอวกาศได้ขึ้นไปสารวจอวกาศ เมื่อมองย้อนกลับไปบนโลก บ้านของเราที่เคยถูกปกคลุมไป
ด้วยทะเล และในตอนนี้ทะเลสกปรกมากขึ้น และคุณมีหน้าที่ในการออกแบบหุ่นยนต์เพื่อปรับปรุง
มลพิษที่มนุษย์ได้ปล่อยออกมา โดยใช้วิธีดังต่อไปนี้เพื่อให้โลกเป็น "Blue Planet" โดยการคัดแยก
ขยะและการกาจัดสารมลพิษที่ลอยตัวในน้า ปล่องควันและโรงไฟฟ้าพลังความร้อน ตรวจสอบ
คุณภาพของอากาศและน้าบาดาล เพื่อให้มนุษย์ใส่ใจกับสภาพแวดล้อมโดยรอบ คุณมีหน้าที่
รับผิดชอบในการฟื้นฟูโลกให้กลายเป็น “Blue Planet”

1.2 Arena
ขนาดของสนาม คือ 2 X 2 เมตรและสนามทาจากไวนิล ผู้เข้าแข่งขันจาเป็นต้องปรับให้หุ่นยนต์ให้
เข้ากับสถานการณ์หรือภารกิจต่าง ๆ ตามแสงสว่าง สภาพแวดล้อม ฯลฯ สาหรับช่องสี่เหลี่ยมสีน้า
เงินและสีแดงจะเป็นพื้นที่เริ่มต้นของหุ่นยนต์ จานวนภารกิจหลักมีทั้งหมด 6 ภารกิจ และ ภารกิจ
สาหรับร่วมมือ 4 ภารกิจ
จุดเริ่มต้น จะมีพื้นที่เริ่มปล่อยหุ่นยนต์ด้วย 3 ส่วน
ส่วนที่ 1 จุด A และพื้นที่สีแดง จะเป็นพื้นที่สาหรับทีมสีแดงเท่านั้น
ส่วนที่ 2 จุด B และพื้นที่สีน้าเงิน จะเป็นพื้นที่สาหรับทีมสีน้าเงิน
ส่วนที่ 3 จุดพื้นที่สี่เหลี่ยมสีแดงและสีน้าเงิน จะเป็นพื้นที่ทาภารกิจร่วมกัน ทั้งสองทีม ตามรูป
ด้านล่าง

รูปที่ 1 สนามการแข่งขัน https://drive.google.com/open?id=1S9OJ1MpaC2_6eE373K06DdNR9EkKxFu

1.3 คุณสมบัติของทีมและหุ่นยนต์
- ผู้เข้าแข่งขันจะต้องมีสมาชิก 2 คน และครูฝึกสอน 1 คน
- ผู้เข้าแข่งขันจะต้องมีอายุ 8 – 12 ปี
- หุ่นยนต์ที่จะเข้าแข่งขันจะต้องเป็นผลิตภัณฑ์ Makeblock รุ่น mBot เท่านั้นโดยจะไม่มีการ
ประกอบชิ้นส่วนเพิ่มใดๆทั้งสิ้น
- น้าหนักของหุ่นยนต์ไม่เกิน 5 กิโลกรัม
- หุ่นยนต์จะต้องไม่มโี ครงสร้างที่เป็นอันตราย
- หุ่นยนต์จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าแข่งขันหากไม่เป็นไปตามข้อกาหนด

1.4 กาหนดการ
เวลา
07.00-8.00 น.
8.00-9.00 น.
9.00-10.30 น.
10.30-12.00 น.
12.00-13.00 น.
13.00-14.30 น.
14.30-16.00 น.
16.00 น.

รายละเอียด
ลงทะเบียน
ชี้แจงรายละเอียดการแข่งขัน
ประกาศภารกิจหุ่นยนต์ และเริ่มประกอบหุ่นยนต์ ทดสอบ
หุ่นยนต์
แข่งขันรอบที่ 1
พักรับประทานอาหารกลางวัน
ประกาศภารกิจหุ่นยนต์ เริ่มประกอบหุ่นยนต์ ทดสอบหุ่นยนต์
แข่งขันรอบที่ 2
สรุปผลการคะแนนการแข่งขัน

หมายเหตุ

2. ภารกิจการแข่งขัน
ภารกิจหลัก มีทั้งหมด 6 ภารกิจ ดังนี้
2.1 ภารกิจ ปิดสวิตช์ไฟและรื้อปล่องควัน
ภารกิจ ปิดสวิตช์ไฟ
ภารกิจปิดสวิตช์ไฟ สาหรับทีมสีแดง โดยให้หุ่นยนต์หมุนคันโยกให้ได้มากกว่า 270 องศา หาก
หุ่นยนต์ทาได้จะได้รับคะแนน 20 คะแนน โดยคะแนนรวมภารกิจปิดสวิตช์ไฟ 20 คะแนน ดังรูป
ด้านล่าง

รูปที่ 2 ภารกิจปิดสวิตช์ไฟ (Turn off the power switch)

ภารกิจ รื้อปล่องควัน
ภารกิจ รื้อปล่องควัน สาหรับทีมสีน้าเงิน โดยให้หุ่นยนต์ทาการล้มปล่องควัน หากหุ่นยนต์ทาได้
จะได้รับคะแนน 20 คะแนน โดยคะแนนรวมในภารกิจรื้อปล่องควัน 20 คะแนน ดังรูปด้านล่าง

รูปที่ 3 ภารกิจ รื้อปล่องควัน (Dismantle chimney)

2.2 ภารกิจคัดแยกขยะ โดยจะมีถังขยะสีแดง สีน้าเงิน สีเหลือง โดยให้ผู้เข้าแข่งขัน คัดแยกขยะ
จากการสุ่มวางการ์ดสีที่มีตาแหน่งตรงกับขยะจากคณะกรรมการ เพื่อเคลื่อนย้ายขยะไปวางให้
ถูกต้อง หากหุ่นยนต์ทาได้จะได้รับคะแนนชิ้นละ 30 คะแนน โดยมีคะแนนรวม 90 คะแนน ดังรูป
ด้านล่าง

ตาแหน่งวางขยะ

ขยะ

รูปที่ 2 ภารกิจ การคัดแยกขยะ (Garbage Sorting)

2.3 ภารกิจ เก็บเครื่องทดสอบคุณภาพอากาศ โดยให้ผู้เข้าแข่งขันนาเครื่องทดสอบคุณภาพอากาศออก
จากฐานที่ตั้ง โดยให้วางไว้ที่พื้น หากหุ่นยนต์ทาได้จะได้รับคะแนน 30 คะแนน โดยคะแนนรวม 30
คะแนน ดังรูปด้านล่าง

รูปที่ 3 ภารกิจ เก็บเครื่องทดสอบคุณภาพอากาศ (Obtain air quality data)

2.4 ภารกิจ ยกเลิกการใช้พลังงานไฟฟ้าพลังงานความร้อน โดยผู้เข้าแข่งขันจะต้องตัดสวิตช์ไฟฟ้า ที่
ละ 1 สวิตช์ โดยผลักให้เอียงไปอีกด้าน จะมีทั้งหมด 3 สวิตช์ หากหุ่นยนต์ทาได้จะได้รับคะแนน 20
คะแนน โดยคะแนนรวมภารกิจ 60 คะแนน ดังรูปด้านล่าง

รูปที่ 4 ภารกิจ ยกเลิกการใช้พลังงานไฟฟ้าพลังงานความร้อน (Dismantle thermal power station)

2.5 ภารกิจ กาจัดขยะก่อสร้าง จะมีขยะอยู่ 3 สถานที่ก่อสร้างขนาดใหญ่ซึ่งส่งผลให้เกิดมลพิษ โดยให้
หุ่นยนต์ดันขยะในแต่ละสถานที่ก่อสร้างขนาดใหญ่ออกจากพื้นที่สี่เหลี่ยมจัตุรัส เพื่อกาจัดของเสีย
ไม่ให้อยู่ในพื้นที่ หากหุ่นยนต์ทาได้จะได้รับคะแนน 20 คะแนน โดยคะแนนรวมของภารกิจ 60
คะแนน

รูปที่ 7 ภารกิจกาจัดขยะก่อสร้าง (Dispose construction waste)

แหล่งน้าบาดาล

2.6 ภารกิจ ตรวจสอบข้อมูลน้าบาดาล ซึ่งจะมีพื้นที่ให้ตรวจสอบน้าบาดาลอยู่ทั้งหมด 5 แห่ง จะสุ่ม
วางการ์ดสีจากคณะกรรมการ โดยให้หุ่นยนต์ตรวจจับไซต์น้าใต้ดิน และแสดงจานวนไซต์ตรวจสอบ
ที่สามารถใช้งานได้ บน LED Matrix หากผิดปกติให้แสดงสีบนหลอด LED หากหุ่นยนต์ทาได้จะ
ได้รับคะแนน 20 คะแนน โดยคะแนนรวม 20 คะแนน ดังรูปด้านล่าง

รูปที่ 8 ภารกิจ ตรวจสอบข้อมูลน้าบาดาล (Monitor groundwater data)

ภารกิจร่วมมือ Team Work (ทีมสีแดงและสีน้าเงิน)
2.7 ภารกิจ การเคลื่อนย้ายถังหมักก๊าซเชื้อเพลิง ให้ทีมสีน้าเงินดันถังหมักก๊าซเชื้อเพลิงไปยังสถานี
บริการน้ามันเชื้อเพลิง หากหุ่นยนต์ทาได้จะได้รับคะแนน 10 คะแนน และให้หุ่นยนต์ทีมสีแดงผ่าน
ไปได้พอถึงจุดเลี้ยวให้เลี้ยวขวา โดยคะแนนรวมภารกิจ 20 คะแนน ดังรูปด้านล่าง

ทีมน้าเงินดันถัง

ถังเชื้อเพลิง

สถานีบริการน้ามัน

รูปที่ 9 ภารกิจ การเคลื่อนย้ายถังหมักก๊าซเชื้อเพลิง (fuel gas)

2.8 ภารกิจ ปลูกพืชในทะเลทราย เมื่อต้นกล้าถูกย้ายมายังสถานีขนส่ง ให้ทีมสีแดงและทีมสีน้าเงิน
ร่วมมือโดยให้ทีมใดทีมหนึ่งเลือก เพื่อเคลื่อนย้ายต้นกล้าจากสถานีขนส่งไปยังพื้นที่ทะเลทรายเมื่อ
ต้นกล้าเข้าสู่พื้นที่หรือส่งมอบเสร็จสิ้นจะได้รับคะแนนต้นละ 10 คะแนน และหากเคลื่อนย้ายต้น
กล้าไปยังพื้นที่ทะเลทรายอีกพื้นที่ จะได้รับคะแนนอีกต้นละ 10 คะแนน โดยคะแนนรวม ภารกิจ
40 คะแนน ดังรูปด้านล่าง

ตาแหน่งปลูกต้นกล้า

ทะเลทราย (ตาแหน่งส่งต่อ)

รูปที่ 10 ภารกิจ ปลูกพืชในทะเลทราย (Plant the desert)

2.9 ภารกิจ ทาน้าให้สะอาด จะมีสารสามประเภทที่จะทาความสะอาดจากมลพิษได้ โดยคณะกรรมการ
จะสุ่มวางสารตั้งต้น คือ A และให้ทีมสีแดงหรือทีมสีน้าเงิน เริ่มเคลื่อนย้ายสารตั้งต้นที่จุด B ให้มี
ปริมาณเท่ากับสารตั้งต้นที่จุด A หากหุ่นยนต์ทาได้จะได้รับคะแนน 10 คะแนน และอีกทีมที่ยังไม่ได้
ทา ถ้าเคลื่อนย้ายสารตั้งต้นที่จุด C ให้มีปริมาณเท่ากับสารตั้งต้นที่จุด A ก็จะได้รับคะแนนเพิ่มอีก
10 คะแนน โดยคะแนนรวมภารกิจ 20 คะแนน ดังรูปด้านล่าง

รูปที่ 11 ภารกิจ ทาน้าให้สะอาด (Clean water)

2.10 ภารกิจ ป๋าหรรษา เป็นภารกิจสู่ความสาเร็จ ให้หุ่นยนต์ทั้งสองทีมเคลื่อนที่ไป ที่ผืนป่าสีเขียวให้
ทีมใดทีมหนึ่งร้องเพลง และอีกทีมให้หมุนตัวหรือเต้น โดยทั้งสองทีมจะต้องรอทาพร้อมกันเมื่ออยู่
บนผืนป่าสีเขียว หากทาได้จะได้รับคะแนน 10 คะแนน โดยคะแนนรวมภารกิจ 20 คะแนน

ตาแหน่งแสดง Action

รูปที่ 12 ภารกิจป่าหรรษา (Forest ball)

ตัวอย่างสนามการแข่งขัน

ชุดการแข่งขัน Competition Kits
ลาดับ

ชื่ออุปกรณ์

1

9g Micro Servo(Metal Gear)

2

RJ25 Adapter

3

Audio player module

4

Color sensor

5

RGB Line Follower

6

LED Matrix (8×16)

7

Ultrasonic

8

mBot

รูปภาพประกอบ

3 ระดับการแข่งขัน
- ประถมศึกษาปีที่ 3 ถึง ระดับประถมศึกษาปีที่ 6
4 เกณฑ์การให้คะแนน
- คะแนนภารกิจ : ในระหว่างการแข่งขันผู้ตัดสินจะให้คะแนนภารกิจที่สมบรูณ์และเสร็จสิ้นจาก
ภารกิจนั้น ๆ
- เวลาการแข่งขัน : การแข่งขันจะใช้เวลา 5 นาที ผู้เข้าแข่งขันต้องทาเวลา และคะแนนภารกิจให้
ดีที่สุดเพื่อนามาจัดอันดับ โดยจะนาคะแนนและเวลารอบที่ 1 มารวมกับคะแนนและเวลา
รอบที่ 2 ดังนี้
รอบที่ 1
รอบที่ 2
รวมทั้ง 2 รอบ
คะแนน
เวลา
คะแนน
เวลา
คะแนน
เวลา
A
50
3:40
80
5:00
130
8:40
B
30
5:00
80
4:30
110
9:30
- ผลคะแนนรวมทั้งหมด : คะแนนภารกิจ + คะแนนรวมมือ – การทาผิดกติกาการแข่งขัน
ทีม

5 รูปแบบ ในการแข่งขัน
- การแข่งจะแบ่งเป็น 2 รอบ โดยแต่ละรอบจะ จะมีการสุ่มจับภารกิจ และก่อนการนาหุ่นยนต์ลง
แข่งขันในแต่ละรอบ จะให้ทาการประกอบอุปกรณ์เพิ่มเติมที่ลาน Maker Space เพื่อให้
สามารถ ทาภารกิจที่มีการสุ่มเลือกจากคณะกรรมการได้
- ในการประกอบหุ่นยนต์จะมีอุปกรณ์ ให้ผู้เข้าแข่งขันได้เลือกใช้แต่จะมีเงื่อนไขตามข้อกาหนด
ของกรรมการผู้ตัดสิน และหุ่นยนต์จะต้องมีขนาดไม่เกิน 30X30X30 cm
- อนุญาติให้บันทึกชุดคาสั่งโปรแกรม มาใช้ในการแข่งขันได้
6 เกณฑ์การตัดสินการเข้ารอบ (แต่ละรอบ)
- รอบคัดเลือก
จะมีทีมเข้าแข่งขันทั้งหมด 60 ทีม โดยจะแบ่งการแข่งขันออกเป็น 2 วัน วันละ 30 ทีม คัดให้
เหลือ 20 ทีม ที่ทาอันดับได้ดีที่สุดของทั้งสองวัน
o มีเงื่อนไขจะต้องทาภารกิจหลัก 2 ภารกิจ จากทั้งหมด 6 ภารกิจหลัก และกรรมการ
จะเป็นผู้เลือกภารกิจหลัก โดยจะแบ่ง 2 รอบ รอบเช้า และรอบบ่าย
- รอบที่ 1 รอบเช้า ให้ทาการแข่งขัน 1 ภารกิจหลัก
- รอบที่ 2 รอบบ่าย ให้ทาการแข่งขัน ทา ภารกิจหลักของรอบเช้า ( ซ้า ) และ
เพิ่ม อีก 1 ภารกิจ โดยกรรมการเป็นผู้เลือก

- รอบก่อนชิงชนะเลิศ
จะมีทีมเข้าแข่งขันทั้งหมด 20 ทีม โดยจะแข่งขัน 1 วัน คัดให้เหลือ 10 ทีม ที่ทาอันดับได้ดีที่สุด
o มีเงื่อนไขจะต้องทาภารกิจหลัก 2 ภารกิจหลักและ ภารกิจร่วมมือ 1 ภารกิจ และ
กรรมการเป็นผู้เลือกภารกิจ โดยจะแบ่ง 2 รอบ รอบเช้า และรอบบ่าย
- รอบที่ 1 รอบเช้า ให้ทาการแข่งขัน 1 ภารกิจหลัก
- รอบที่ 2 รอบบ่าย ให้ทาการแข่งขัน ภารกิจหลักของภาคเช้า ( ซ้า ) และ ทา
ภารกิจร่วมมือ 1 ภารกิจ
- รอบชิงชนะเลิศ
จะเหลือทีมเข้าแข่งขันทั้งหมด 10 ทีม โดยจะแข่งขัน 1 วัน เพื่อหาทีมชนะเลิศ อันดับที่ 1 ถึง
อันดับที่ 4
o มีเงื่อนไขจะต้องทาภารกิจ 4 ภารกิจหลักและ 1 ภารกิจร่วมมือ และกรรมการเป็นผู้
เลือกภารกิจ จะโดยจะแบ่ง 2 รอบ รอบเช้า และรอบบ่าย
- รอบที่ 1 รอบเช้า ให้ทาการแข่งขัน 1 ภารกิจหลัก
- รอบที่ 2 รอบบ่าย ให้ทาการแข่งขัน ภารกิจหลัก 3 และ ภารกิจร่วมมือ 1
ภารกิจ
ตารางคะแนนภารกิจ
ภารกิจที่
1
2
3

ภารกิจหลัก
คัดแยกขยะ
เก็บเครื่องทดสอบคุณภาพอากาศ
ยกเลิกการใช้พลังงานไฟฟ้าพลังงาน
ความร้อน
4
ปิดสวิตช์ไฟ (แดง)
รื้อปล่องควัน (น้าเงิน)
5
กาจัดขยะก่อสร้าง
6
ตรวจสอบข้อมูลน้าบาดาล
ภารกิจที่ ภารกิจร่วมมือ
1
การเคลื่อนย้ายถังหมักก๊าซเชื้อเพลิง
2
ปลูกพืชในทะเลทราย
3
ทาน้าให้สะอาด
4
ป่าหรรษา

คะแนนรวมของภารกิจ
90
30
60
20
20
60
20
คะแนนรวมของภารกิจ
20
40
20
20

ตัวอย่างการจัดลาดับ
ลาดับ

ชื่อทีม

1
2
3
4

Team A
Team B
Team C
Team D

แข่งขันรอบที่ 1
คะแนน เวลา
150
3.30
100
3.50
100
3.20
60
5

แข่งขันรอบที่ 2
สรุป
อันดับ
คะแนน เวลา คะแนน เวลา
0
5
150 8.30 4
150 4.30 250 8.20 1
90
3.22 190 6.42 2
130 3.29 190 8.29 3

7 ผู้รับผิดชอบการแข่งขัน
Imagineering Education Co.,Ltd
138 ถนนสุขุมวิท 77 ซอยอ่อนนุช สวนหลวง กทม. 10250
โทร. 02-3312729-30 Fax. 02-3312729 ต่อ 12
ผู้ประสานงานโครงการ
นายกาพล สิงห์โต ( ครูมะ ) โทร. 087-3482735
E-mail: killer_mark11@hotmail.com
นางสาวยุวดี จิตจักร ( ครูจุ๋ม ) โทร. 084-6425293
E-mail: yuwadee_1981@hotmail.co.th
บุหงา ติภิ ( ครูเหน่ง )
โทร. 086-4151759
E-mail: paint_kids@hotmail.com
วันมาฆะ ปะวรณา ( ครูติ๊ก )
โทร. 093-3646914
E-mail: wanmakap@gmail.com

