
กติกาการแขงขันหุนยนต 

TURTLEBOT 3 Thailand Championship 2019 

วันที่ 2 และ 3 พฤศจิกายน 2562 

ณ มหาวิทยาลัยธุรกิจบณัฑิตย 
 

1. รูปแบบการแขงขัน 
การแขงขันเปนการจําลองรูปแบบการทํางานของระบบรถไรคนขับ โดยหุนยนตจะเคลื่อนที่ไปตาม 

เสนทางที่กําหนดดวยการใชกลองเปนตัวตรวจจับ เพื่อเคลื่อนที่ไปทําภาระกจิในโซนตางๆ 6 โซนและกลบัไป 

ยังจุดเริ่มตน ดวยการเขียนโปรแกรมใหหุนยนตทํางานอยางอัตโนมัติ นําผลการแขงขันที่ดีที่สุดมาจัดอันดับเพื่อ

รับรางวัล 

 

2. ขอกําหนดของหุนยนต 
 2.1 หุนยนตที่ใชในการแขงขันจะตองเปนหุนยนต TURTLEBOT 3 BURGER เทาน้ัน 

 2.2 ผูเขาแขงขันสามารถติดต้ังตัวตรวจจบัหรืออปุกรณตางๆ ไดอยางไมจํากัด 

 2.3 สามารถเปลี่ยนบอรดควบคุมจาก Raspberry Pi 3B+ เปน 4B+ ได 

 2.4 ตองใชบอรด OpenCR และมอเตอร Dynamixel รุน XL430 (เปนอปุกรณมาตรฐานของชุด

หุนยนต TurtleBot 3)  

 

3. สนามแขงขันและโซนภารกิจ 
 3.1 ลักษณะของสนามในภาพรวม 
  3.1.1 สนามแขงขันทําดวยไมความหนา 10 มิลลเิมตรเปนพืน้ที่สําหรับเคลือ่นที่ของหุนยนต 
โดยชองทางจะมีความกวาง 260 มิลลิเมตร เปนสีดํา มีเสนขางทั้งซายและขวา โดยดานซายจะเปนเสนสีเหลอืง

กวาง 20 มิลลิเมตร และดานขวาเปนเสนสีขาวกวาง 20 มิลลิเมตร 
  3.1.2 พื้นที่ขางสนามเปนไมสีดําความกวางไมนอยกวา 500 มิลลเิมตร 
  3.1.3 พื้นของสนามอาจมรีอยตอหรือความตางระดับเกิดข้ึนได  
  3.1.4 สภาวะของแสงที่ไมคงที่และการรบกวนทางสนามแมเหล็กอาจเกิดข้ึนได ผูเขาแขงขัน

ตองเตรียมพรอมใหหุนยนตทํางานได 
 

 



 3.2 โซนภารกิจมี 6 โซน ประกอบดวย 

  3.2.1 จุดเริ่มตน 

  3.2.2 สัญญาณไฟจราจร 

  3.2.3 ทางคดเค้ียว 

  3.2.4 จุดจอดหุนยนต 

  3.2.5 ไมกั้นทาง 

  3.2.6 โซนมืด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. การเริ่มตน และการแขงขันในรอบเก็บคะแนน 
 4.1 กรรมการเรียกเก็บหุนยนตทกุทีมกอนเริ่มแขงขัน 
 4.2 การจัดลําดับการแขง ใชวิธีจับสลาก 
 4.3 เมื่อกรรมการเรียกทีมใดใหทีมสงตัวแทน 2 คนเขามารบัหุนยนตเพื่อเริ่มตนทําการแขงขัน 
 4.4 แตละทีมมเีวลาแขงขันทั้งหมด 10 นาที แบงเปนเวลาในการเตรียมความพรอม 5 นาที และเวลา

สําหรับแขงขัน 5 นาที อยางไรก็ตาม เวลาเตรียมความพรอมและเวลาแขงขันอาจเปลี่ยนแปลงไดตามจํานวน

ทีมที่เขารวมแขงขัน  
 4.5 เมื่อกรรมการใหสัญญาณเริ่มตนการแขงขัน ใหผูเขาแขงขันทําการเตรียมความพรอมและสัง่งาน

หุนยนตใหเคลื่อนที่ไปตามเสนทางและทําภาระกจิในโซนตางๆ โดยการจับเวลาจะเริ่มเมื่อกรรมการให

สัญญาณเริม่ตนการแขงขัน 
 4.6 ในกรณีที่หุนยนตหลุดออกนอกเสนทาง ใหทําการรีไทร 
 4.7 หากหุนยนตไมสามารถทําภารกิจในโซนใดโซนหน่ึงใหลลุวงได ผูแขงขันสามารถขอผานได โดย

ไมไดคะแนนในโซนน้ันๆ ยกเวนในโซนที่ 1 ที่บงัคับตองทําภารกิจใหสําร็จ 
 4.8 ผูเขาแขงขันสามารถรีไทรกี่ครัง้ก็ได และสามารถแกไขโปรแกรมหรือหุนยตไดไมจํากัดจํานวนครั้ง

แตจะไมมีการหยุดเวลา โดยกรรมการจะเก็บจํานวนการรีไทรไวเปนขอมลู 
 4.9 เมื่อหุนยนตเคลื่อนที่ครบรอบ กรรมการจะบันทึกเวลาไว 
 4.10 ในกรณีที่หุนยนตเคลี่อนที่ไมครบรอบ จะบันทกึจุดที่ไปไดไกลทีสุ่ดไว 
 4.11 หากเวลายังไมหมด และหุนยนตสามารถทําภารกิจครบรอบ ผูเขาแขงขันสามารถกําหนดให

หุนยนตทําภารกจิตอไปได โดยหากทําคะแนนได จะไดรับคะแนนสะสมเพิ่มจนหมดเวลา 
หมายเหตุ #1 : กติกาในขอ 4.6 ถึง 4.8 เปนการเพ่ิมเติมโอกาสใหผูแขงขันสําหรับการแขงชันในรอบ

ประเทศไทย เน่ืองจากในกติการอบนานาชาติ จะไมเปดโอกาสใหรีไทรแมแตครั้งเดียวในแตละภารกิจ น่ัน

คือ หากไมสามารถทําภารกิจในโซนใดๆ ไมสําเร็จในครั้งเดียว จะตองขามไปทําภารกิจถัดไป 

   

5. การขอรีไทร 
 5.1 สัญญาณการขอรีไทรคือ ผูแขงขันตองยกมือและแจงกรรมการอยางชัดเจนวา ตองการรีไทร 
 5.2 เมื่อขอรีไทร ผูแขงขันตองนําหุนยนตกลับไปยังจุดเริม่ตน 
 5.3 เมื่อขอรีไทร จะไมมกีารลางคะแนนทีเ่คยทําไดกอนหนา แตจะไมไดคะแนนเพิ่ม หากทําภารกิจที่

เคยทําไดซ้ํา จนกวาจะเคลื่อนที่ไดครบรอบ 
หมายเหตุ #2 : กติกาในขอ 5 เปนการเพ่ิมเติมโอกาสใหผูแขงขันสําหรับการแขงชันในรอบประเทศไทย 

เน่ืองจากในกติการอบนานาชาติ จะไมเปดโอกาสใหรีไทรแมแตครั้งเดียวในแตละภารกิจ  

 

 



6. การสิ้นสุดการแขงขัน 
 6.1 การแขงขันจะสิ้นสุดเมื่อเวลาในการแขงขันครบ 10 นาที หรือผูแขงขันขอสิ้นสุดการแขงขันเอง 
 6.2 หากหุนยนตไมสามารถเคลื่อนทีไ่ดครบรอบและมีการขอสิ้นสุดการแขงขัน กรรมการจะบันทึก

เวลาเปน 10 นาที 
 6.3 หากหุนยนตมีการเคลื่อนที่ครบรอบ กรรมการจะบันทึกเวลาตามที่ใชแขงขันจริง 
 6.4 หากเกิดเหตุการอันไมคาดคิดที่อาจมีผลตอความปลอดภัยของการแขงขัน กรรมการอาจสั่งหยุด

การแขงขันได 
 

7. การใหคะแนน 

 ผูแขงขันจะไดคะแนนจากขอกําหนดและจากการทําภารกจิในโซนตางๆ ดังน้ี 

 7.1 โซนเริม่ตน จะได 20 คะแนน เมื่อทุกสวนของหุนยนตผานจุดเริม่ตน (คะแนนน้ีเปนการคะแนน

เพ่ิมเติมโอกาสใหผูแขงขันสําหรับการแขงชันในรอบประเทศไทยเทาน้ัน) 

   
 

 7.2 โซนสัญญาณไฟจราจร จะได 30 คะแนน เมื่อหุนยนตหยุดเมื่อตรวจพบสัญญานไฟแดง และ

เคลื่อนที่ไปตอเมื่อตรวจพบสัญญานไฟเขียว (ในรอบนานาชาติ คะแนนของภารกิจน้ี 20 คะแนน) 

   
 

  

 

 

 

 



 7.3 โซนทางคดเค้ียว จะได 20 คะแนน เมื่อทุกสวนของหุนยนตผานจุดจบเสนทางคดเค้ียว (ในรอบ

นานาชาติจะเปนภารกิจตรวจสอบทางแยก 20 คะแนน) 

   
 

 7.4 โซนจุดจอดหุนยนต จะได 30 คะแนน เมื่อหุนยนตเขาจอดในพื้นที่ที่กําหนด หยุดน่ิงเปนเวลา 2 

วินาทีเปนอยางนอยและเคลื่อนที่กลับเขาไปในเสนทาง (ในรอบนานาชาติ คะแนนของภารกิจน้ีคือ 20 

คะแนน) 

   
 

 7.5 โซนไมกั้นทาง จะได 30 คะแนน เมื่อหุนยนตหยุดน่ิง รอจนกวาไมกั้นทางจะถูกยกข้ึน จึงเคลื่อนที่

ตอไปได (ในรอบนานาชาติ คะแนนของภารกิจน้ีคือ 20 คะแนน) 

   
 

 

 

 



 7.6 โซนมืด จะได 50 คะแนน เมื่อหุนยนตเขาไปในโซนมืดและเคลื่อนที่ออกมาตรงทางออกได (ใน

รอบนานาชาติ คะแนนของภารกิจน้ีคือ 20 คะแนน) 

   
 

 7.7 เมื่อหุนยนตเคลื่อนที่ครบรอบโดยไมมีการรีไทร และไมมีการขามภารกิจ จะไดคะแนนพเิศษเพิ่ม 

20 คะแนน  (ในรอบนานาชาติ คะแนนของภารกิจน้ีคือ 20 คะแนนเชนกัน) 

หมายเหตุ #3 - ภารกิจในรอบนานาชาติ จะมีอีกหน่ึงภารกิจคือ การเคลื่อนท่ีหลบหลีกสิ่งกีดขวาง แตใน

รอบประเทศไทย ไมมีการทําภารกิจน้ี) 

หมายเหตุ #4 - ภารกิจในรอบนานาชาติจะมตัีดคะแนนครั้งละ -5 คะแนน เมื่อมีการจับหุนยนต แตในรอบ

ประเทศไทย ไมมีการหักคะแนนใดๆ) 

7.8 คะแนนรวมของการแขงขัน 1 รอบคือ 200 คะแนน 

7.9 แตละทีมมีโอกาสแขงขันไมนอยกวา 2 ครั้ง นําผลการแขงขันที่ดีที่สุดมาจัดอันดับ  

 

8. การจัดอันดบั 
การพิจารณาอันดับจะอางองิตามหัวขอตอไปน้ี 

8.1 คะแนนรวมที่ดีที่สุด (best run) ของแตละทมี 

8.2 เวลาที่ใชในการเคลื่อนที่ครบรอบแรก  

8.3 หากไมสามารถเคลือ่นที่ครบรอบสนามได จะพจิารณาจากจํานวนของภารกจิที่ทําไดสําเร็จของ

รอบแขงขันที่ไดคะแนนดีทีสุ่ด ทีมทีท่ําภารกจิไดมากกวา จะไดอันดับทีดี่กวา  

8.4 หากผลจากขอ 8.3 เทากัน ทมีทีส่ามารถผานภารกจิโซนมืดได จะไดอันดับที่ดีกวา 

8.5 หากผลจากขอ 8.4 เทากัน ทมีทีส่ามารถผานภารกจิไมกั้นทางได จะไดอันดับที่ดีกวา 

8.6 หากผลจากขอ 8.5 เทากัน ทมีทีส่ามารถผานภารกจิโซนจอดหุนยนตได จะไดอันดับทีดี่กวา 

8.7 หากผลจากขอ 8.6 เทากัน ทมีทีส่ามารถผานภารกจิไฟจราจรได จะไดอันดับที่ดีกวา 

8.8 หากผลจากขอ 8.7 เทากัน ทมีทีส่ามารถผานภารกจิทางคดเค้ียวได จะไดอันดับที่ดีกวา 

8.9 หากผลจากขอ 8.9 เทากัน ทมีทีส่ามารถเคลื่อนที่ไปไดระยะทางที่ไกลกวา จะไดอนัดับที่ดีกวา 



8.10 หากผลจากขอ 8.9 ยังเทากัน ทีมที่ใชอปุกรณเสริมจากชุดมาตรฐานนอยกวา จะไดอันดับที่

ดีกวา 

8.11 หากผลจากขอ 8.10 ยังเทากัน กรรมการอาจพจิารณาการจัดอันดับดวยการจับสลาก 

8.12 การจัดอันดับเพื่อรับรางวัล ประกอบดวย  

 8.12.1 ทีมอันดับ 1 เปนทีมชนะเลิศ 

 8.12.2 ทีมอันดับ 2 เปนทีมรองชนะเลิศอันดับ 1 

 8.12.3 ทีมอันดับ 3 เปนทีมรองชนะเลิศอันดับ 2 

 8.12.4 ทีมรางวัล Performance Award (3 รางวัล)  

8.13 การตัดสินของกรรมการถือเปนที่สิ้นสุด 

 การขงขันรอบชิงชนะเลิศใชกติกาเชนเดียวกบัรอบเก็บคะแนน แตหามขามโซนภารกจิตางๆ จะตอง 

ทําใหครบถวนสมบรูณเทาน้ัน โดยนําเอาคะแนนที่ไดจากการแขงขันในรอบน้ีมาจัดอันดับทมีชนะเลิศ รอง 

ชนะเลิศอันดับ 1 และรองชนะเลิศอันดับ 2 

 

9. การผิดกติกา 
9.1 ผูแขงขันที่กระทําการดูถูก เหยียดหยามฝายตรงขาม ไมวาจะโดยวาจาหรือการกระทํา หรือให 

หุนยนตสงเสียง, แสดงขอความ หรือแสดงอากปักริยาอันเปนการดูถูก เหยียดหยามฝายตรงขาม จะ 

ถูกปรบัแพ 

9.2 หากผูแขงขันกระทําการดังตอไปน้ี จะถือวาผิดกติกาและปรบัแพเชนกัน 

9.2.1 ตองไมทําการใดๆ อันเปนการรบกวนการทํางานของหุนยนตของคูแขงขัน  

9.2.2 เขาไปในพื้นที่ของสนามในระหวางการแขงขันของทมีอื่น 

9.2.3 โยนหรือนําสิ่งใดๆ เขาไปในพื้นที่ของสนามในระหวางการแขงขันของทมีอื่น 

9.2.4 กระทําการใดๆ ที่ทําใหการแขงขันหยุดลงโดยไมมเีหตุผลอันควร 

9.2.5 กระทําการใดก็ตามที่ไมสุภาพและทําใหเกิดการเสื่อมเสียตอการแขงขัน 

9.3 ถูกตรวจสอบไดวามีการควบคุมหุนยนตดวยวิธีการใดๆ โดยมนุษย 

 

10. ความเสียหายและอุบัติเหตุในการแขงขัน 
10.1 การขอหยุดการแขงขัน ผูแขงขันสามารถขอหยุดการแขงขันได หากหุนยนตของตนเองประสบ 

อุบัติเหตุจนแขงขันตอไมได กรรมการจะบันทกึเวลาเปน 10 นาที 

10.2 เวลาสําหรับการซอมหุนยนต ผูแขงขันสามารถซอมแซมหุนยนตไดตลอดเวลาการแขงขัน โดย 

การจบัเวลายังคงดําเนินตอไป 

 



11. รางวลั 
 11.1 ทีมชนะเลิศ ไดรับเงินรางวัล 10,000 บาท, โลรางวัล, ประกาศณียบัตรรับรองผลรางวัลของการ

แขงขัน โดย Robotis และบริษัท อินโนเวตีฟ เอ็กเพอริเมนต จํากัด (INEX), ตุกตาที่ระลึก WRG และเอกสาร

รับรองสิทธ์ิในการเปนตัวแทนทมีหุนยนตประเทศไทยเพื่อเขารวมการแขงขัน STEAM CUP 2020 

TuttleBot3 Autorace ที่ Robotis Campus กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต ในวันที่ 18 และ 19 มกราคม 

2563   

 11.2 รองชนะเลศิอันดับ 1 ไดรับเงินรางวัล 5,000 บาท, โลรางวัล, ประกาศณียบัตรรบัรองผลรางวัล

ของการแขงขัน โดย Robotis และบริษัท อินโนเวตีฟ เอ็กเพอริเมนต จํากัด (INEX), ตุกตาที่ระลกึ WRG และ

เอกสารรับรองสิทธ์ิในการเปนตัวแทนทีมหุนยนตประเทศไทยเพื่อเขารวมการแขงขัน STEAM CUP 2020 

TuttleBot3 Autorace ที่ Robotis Campus กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต ในวันที่ 18 และ 19 มกราคม 2563 

 11.3 รองชนะเลิศอันดับ 2 ไดรับเงินรางวัล 3,000 บาท, โลรางวัล, ประกาศณียบัตรรบัรองผลรางวัล

ของการแขงขัน โดย Robotis และบริษัท อินโนเวตีฟ เอ็กเพอริเมนต จํากัด (INEX), ตุกตาที่ระลกึ WRG และ

เอกสารรับรองสิทธ์ิในการเปนตัวแทนทีมหุนยนตประเทศไทยเพื่อเขารวมการแขงขัน STEAM CUP 2020 

TuttleBot3 Autorace ที่ Robotis Campus กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต ในวันที่ 18 และ 19 มกราคม 2563 

 11.4 รางวัล Performance Award 3 รางวัล ไดรับโมดูลกลองสําหรับ Raspberry Pi แบบมี Fish 

lens ในตัว รางวัลละ 1 ชุด 

 

 
 

 

 


