
Thailand Green Mech Contest 2017 

1. วัตถุประสงคการจัดงาน 

การแขงขัน Thailand GreenMech Contest 2017 เปนการแขงขันการสรางโครงสรางจักรกลที่มี

ความสนุกสนานซ่ึงจัดขึ้นโดยสมาคม Thailand GreenMech ตามหลักวิทยาศาสตรแลว การแขงขันนี้ได

รวบรวม 5 ลักษณะการเรียนรูและการเติบโตหรือที่เรียกวา STEAM (วิทยาศาสตร = S, เทคโนโลยี = T, 

วิศวกรรมศาสตร = E, ศิลปะ = A, และคณิตศาสตร = M) เพื่อสรางแรงบันดาลใจใหแกผูเขาแขงขันในดาน

การประยุกตและความคิดสรางสรรคทางวิทยาศาสตรและเพื่อใหตระหนักตอความตองการ ในการสงเสริม

การเรียนรูวิทยาศาสตรเชิงสรางสรรคโดยการรวมความคิดสรางสรรคเขากับการสรางบล็อกเพื่อใหผูเขา

แขงขันสามารถสนุกสนานไปกับการประดิษฐและความคิดสรางสรรค ทั้งยังเปนการแสดงใหเห็นถึงผลลัพธ

การศึกษาวิทยาศาสตรเชิงสรางสรรคในประเทศไทยอีกดวย การแขงขัน Thailand GreenMech Contest 

2017    จัดขึ้นในประเทศไทยเพื่อคัดเลือกทีมที่มีผลงานโดดเดนเขาแขงขันระดับนานาชาติ 

 

2. ผูเขารวมที่คาดหวังและการจัดกลุม  

2.1. ผู เขาแขงขันจากโรงเรียนตางๆที่อยู ในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนตน และ

มัธยมศึกษาตอนปลาย โดยเปนนักเรียนที่กําลังศึกษา ในสถานศึกษา  ณ วันที่สมัครเขารวมการแขงขัน 
 

2.2. การจัดกลุมจะแบงออกตามกลุมอายุ ไดแก (1) กลุมระดับชั้นประถมศึกษา (2) กลุมระดับชั้น

มัธยมศึกษาตอนตน (3) กลุมระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ผูเขาแขงขันไมสามารถลงสมัครเขารวมในกลุม

อื่นๆไดเนื่องจากการจัดทีมจะอางตามอายุของผูเขาแขงขันที่มากที่สุดในทีม   

2.3. ขนาดของทีม: แตละทีมจะประกอบไปดวยผูเขาแขงขัน 3-4 คน 

2.4. ผูเขาแขงขันสํารอง: ในการแขงขัน หากจะตองขาดผูเลนเนื่องจากเหตุฉุกเฉินหรือเหตุไมคาดคิด 

หัวหนาทีมควรทําการทดแทนตําแหนงผูเลนลวงหนาอยางนอย 7 วันกอนวันแขงขัน หากมีการฝาฝนใดๆหลัง

ไดรับการตรวจสอบยืนยันแลวจะทําใหทั้งทีมถูกตัดสิทธิ์และขาดคุณสมบัติในการแขงขัน ผูนําทีมจะตองสง

อีเมลผานเว็บไซตไปยังผูจัดการแขงขัน Thailand GreenMech Contest เพื่อขอใชสิทธิ์ในการเปลี่ยน ไม

สามารถทําการเปลี่ยนแปลงใดๆในอาทิตยสุดทายกอนการแขงขัน ทีมที่ฝาฝนจะถูกตัดสิทธิ์ในการแขงขัน  
 

2.5. ผูฝกสอนทีม: ในหนึ่งทีมจะตองประกอบไปดวยผูฝกสอนทีม 1-3 คนเพื่อใหแนวทาง

ในการสรางงาน 

3. ตารางการแขงขัน Thailand GreenMech /World GreenMech Contest 2017 

3.1. เวลาและสถานที่การแขงขัน:  

การแขงขัน วัน เวลา สถานที่ 

การแขงขันระดับประเทศ 

 

 

10 มิถุนายน 2560 8.00น. - 18.00น. ศูนยการคา Fashion Island 

  
การแขงขันระดับนานาชาติ 

 
04 สิงหาคม 2017 

 
07:00  - 18.00น. 

เมืองเจียชิง เจอเจียง 

ประเทศจีน 



3.2 สามารถสมัครเขารวมการแขงขันได ตั้งแตเวลา 00:00 น. ของวันท่ี 22 มีนาคม 2560 จนถึง

เวลา 24:00 น.ของวันท่ี 22 พฤษภาคม 2560 โดยจะมีการสงอีเมลแจงจํานวนทีมและตําแหนงในวันท่ี 2 

มิถุนายน 2560  
 
4. หมายเหตุสําหรับผูสมัคร 

4.1 เอกสารในการลงทะเบียน: ทีมตางๆจะตองกรอกขอมูล 

4.1.1 แบบฟอรมลงทะเบียน ดังแสดงในภาคผนวก 1  

4.1.2 เอกสารอธิบายงาน ในภาคผนวก 2 และ 

4.1.3 แบบฟอรมอิเลคทรอนิคสตางๆใหครบถวน  

โดยจะตองยื่นเอกสารทั้งหมดภายใน วันที่ 22 พฤษภาคม 2560 ผานอีเมล โดยสงมาที่ 

gogreenmech@hotmail.com   
 

4.2 ชื่อทีม (และผลงาน) : ทุกทีมจะตองทําการตั้งชื่อทีมและผลงานของตัวเอง ทีมที่ลงทะเบียนกอน

จะมีโอกาสเลือกใชชื่อนั้นหากมีหนึ่งหรือสองทีมหรือมากกวานั้นเลือกใชชื่อที่ตรงกัน และจะมีการแจงทีมอื่นๆ 

ใหทําการเปลี่ยนชื่อ หามใชชื่อโรงเรียนปรากฏในการตั้งชื่อ หากมีการฝาฝนขอกําหนดนี้ จะถือวาขอมูล

ลงทะเบียนไมสมบูรณ  

4.3 หมายเหตุ: เอกสารการลงทะเบียนทั้งหมดจะไมถูกสงคืน หากจําเปน กรุณาทําเอกสารสํารอง

ของคุณไว และกรุณาทําการตรวจสอบหนาเว็บไซตทางการเสมอ เนื่องจากจะมีการลงประกาศใหม ประเด็น

เพิ่มเติมและประเด็นตางๆที่เกี่ยวของ  

5. ขอกําหนดงาน 

5.1. ขนาดของผลงาน : จะตองทําการสรางงานบนโตะที่มีความยาว 180 ซม.และกวาง 60 ซม. ไม

มีการจํากัดความสูงของงานแตงานจะตองดูมีความมั่นคง ผูเขาแขงขันจะตองเตรียมฐานในการสรางเอง โดย

ไมมีการจํากัดจํานวนกระดานที่ใช เจาหนาที่ๆไดรับมอบหมายจะเปนผูทําการวัดพื้นที่งาน  

5.2 วัสดุ: ทีมที่เขาแขงขันจะตองใชชิ้นสวนถอดประกอบของ GreenMech ซ่ึงไดรับการรับรองตาม

เกณฑในระดับรัฐวาปลอดสารพิษ เชน มาตรฐาน CE (ยุโรป) ASTM (สหรัฐอเมริกา) ST (ไตหวัน) CCC 

(ประเทศจีน) เปนตน หากพบวาใชวัสดุอื่นๆที่ไมไดรับการรับรองอาจทําใหเสียคะแนนหรือถูกตัดสิทธิ์เขารวม

ในการแขงขันและโอกาสในการชนะรางวัล ดังนั้น กรุณาทําการรักษาชิ้นสวนประกอบของทานใหดีเพื่อไมให

เสียโอกาส  

6. อุปกรณเพิ่มเติม:  

6.1. สามารถใชวัสดุที่ไมผานการแปรรูปและวัสดุรีไซเคิล เพื่อเพิ่มเติมรายละเอียดของงาน เชน 

กระดาษแข็ง แผนไม กระปอง และขวดตางๆ เปนตน ไมแนะนําใหใชอุปกรณสําหรับระบบควบคุมแผนงาน

ทั้งหมด ระบบควบคุมแบบอิเลคทรอนิคส และรีโมทคอนโทรล ในระหวางการแขงขัน ถาหากมีการนํามาใชก็

จะไมสงผลตอการไดรับคะแนน ไมแนะนําใหใชอุปกรณอิเล็คทรอนิคสตางๆ เชน โทรศัพทมือถือ ไอแพด 

แล็ปทอป เปนตน แมหากมีการใชงานอุปกรณดังกลาวเพื่อใหเกิดผลลัพธแบบพิเศษกับผลงาน ก็จะไมมีผลตอ

การไดรับคะแนนพิเศษ   

mailto:gogreenmech@hotmail.com


6.2. ความปลอดภัยของอุปกรณ: หามใชอุปกรณที่มีอันตรายอยางเด็ดขาด ยกตัวอยางเชน อุปกรณ

ไวไฟ สารกัดกรอน อุปกรณที่มีอันตรายดานอิเล็คทรอนิคสหรือเปนอันตรายตอสุขภาพ หากตรวจพบวามี

การลักลอบนําเขามา ทั้งทีมจะถูกตัดสิทธิ์ในการแขงขัน  

6.3. จุดตรวจสอบการออกแบบ: เพื่อทําเครื่องหมายจุดตรวจสอบใหชัดเจน ผูเขาแขงขันจะตอง

กรอก “แผนปายจุดตรวจสอบ” ตามภาคผนวก 3 และเรียงปายเหลานั้นไวตรงจุดตรวจสอบเพื่อให

กรรมการเขาไปทําการตรวจสอบและใหคะแนน  
 

7. หัวขอในการแขงขันและวิธีการใหคะแนน  

7.1. การประกอบและการทดสอบจะตองแลวเสร็จภายใน 3 ชั่วโมง  

7.2. หัวขอที่กําหนดสําหรับการแขงขันคือ ปกปองบานเกิดของฉัน  
 
โจทยที่กําหนด  

สําหรับกลุมโรงเรียนในระดับชั้นประถมศึกษา --- ผลกระทบจากอุกกาบาต 
 
ก. ผูเขาแขงขันจะตองสรางบานดวยตัวตอ Gigo และออกแบบอุปกรณปองกันที่ใชในการปกปองบาน  

ข. อุปกรณปองกันจะตองสามารถยกได ณ จุดตรวจสอบใดๆ และในจุดตรวจสอบสุดทาย จะตองปลอย

ลูกบาศกขนาด 2 ซม.              (ไมกําหนดสี) หรือบล็อกเชื่อมตอหลายทิศทาง              อยางนอย 

10 ตัวสูบาน  

ค. บล็อกที่ถูกปลอยจะตองตกกระทบกับอุปกรณปองกันโดยไมสัมผัสกับตัวบานหลังจากหลนลงมาหรือ

ตอนกระเดงกลับ  

หมายเหตุ : ผลกระทบดังกลาวก็คือการตกกระทบซ่ึงสามารถเกิดขึ้นจากหลายทิศทาง โดยบล็อกจะตองตก

กระทบกับอุปกรณปองกัน หากแนวของบล็อก ณ จุดตรวจสอบถูกออกออกแบบใหมีทิศทางไกลจากตัวบาน

จะถูกพิจารณาวาไมผานการตรวจสอบ รวมถึงจุดตรวจสอบสุดทาย ที่มีการปลอยบล็อกนอยกวา 10 ตัว (ไม

ควรขาดแมแตตัวเดียว) นอกจากนั้นกอนการปลอยบล็อกในจุดตรวจสอบสุดทายนั้น หากอุปกรณปองกันไม

ถูกยกขึ้น หรือถูกยกขึ้นแตบล็อกที่ถูกปลอยลงมาตกกระทบกับบานหรือไมมีบล็อกตัวใดตกกระทบกับ

อุปกรณปองกันเลย จะถือวาไมผานการตรวจสอบ  

สําหรับกลุมระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน --- น้ําทวม 

ก. ผูเขาแขงขันจะตองสรางพื้นที่ในขอบเขต 20ซม. x 20ซม.ดวยตัวตอ Gigo และสรางบานภายในพื้นที่นั้น 

ข. ใชอุปกรณยกตัวบานใหสูงขึ้น 10-30 ซม.เพื่อหลีกหนีน้ําทวม 

ค. ณ จุดตรวจสอบสุดทาย จะตองทิ้งลูกแกวที่มีเสนผานศูนยกลางขนาด 2 ซม (ชวงคลาดเคลื่อน 1.8 -2.2 

ซม.) จํานวนอยางนอย 15 ลูกลงเพื่อจําลองน้ําทวม โดยลูกแกวจะตองถูกเก็บไวในบริเวณพื้นที่สราง

ขนาด 20 x 20 ซม.ยกเวนสําหรับตัวกระตุนการทํางาน ลูกแกวไมควรสัมผัสกับพื้นที่บริเวณอื่นๆของ

บาน 

 

หมายเหตุ:  ทุกจุดตรวจสอบจะตองยกตัวบานขึ้นกอนยกเวนจุดตรวจสอบสุดทายซ่ึงจะมีการทิ้งลูกแกวลงมา

เพื่อจําลองสถานการณน้ําทวม ซ่ึงในตอนนี้ ตัวบานจะตองถูกยกขึ้นเพื่อใหแนใจวาจะไมไดรับผลกระทบจาก



ลูกแกว ผลงานจะถูกพิจารณาวาไมสมบูรณในกรณีที่สามารถทิ้งลูกแกวไดจํานวนนอยกวา 15 ลูก (ไมพลาด

เลยสักลูก) ณ จุดตรวจสอบสุดทายหรือ ณ จุดตรวจสอบกอนหนาจุดตรวจสอบสุดทาย, ไมควรเกิด

ขอผิดพลาดในการยกบาน, ความสูงที่ยกและลูกแกวเกินขอบเขตที่กําหนด  
 

สําหรับกลุมระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย --- การสลายหมอกควันพิษ 

ก. ผูเขาแขงขันจะตองสรางบานดวยบล็อก Gigo ขนาดไมนอยกวา 15 x 15 x 15 ซม. และวางลูกโปงที่สูบ

ลมแลวไวขางบน 

ข. ลูกโปงจะตองมีขนาดไมนอยกวาตัวบานเพื่อทําการจําลองหมอกควันพิษ 

ค. จะทําการเปดปุมสลายหมอกควันพิษ ณ จุดตรวจสอบสุดทาย เพื่อปลอยลมในลูกโปง ในการจําลองการ

สลายหมอกควันพิษ 

หมายเหตุ: ผูเขาแขงขันจําเปนจะตองเตรียมลูกโปงและเครื่องสูบลมมาเอง ไมมีขอกําหนดดานวัสดุและขนาด

ของลูกโปง โดยขอกําหนดเดียวที่ระบุไวคือลูกโปงที่สูบลมจะตองมีขนาดไมเล็กกวาตัวบาน โดยสามารถวาง

ลูกโปงเอาไวกอนลวงหนาหรือวางไวที่จุดตรวจสอบใดก็ได อุปกรณ “สลายหมอกควัน” จะเปดมากขึ้น ผูเขา

แขงขันสามารถเจาะลูกโปงหรือยิง “มิสไซลสลายหมอกควัน” เพื่อเจาะลูกโปง (เปนการปลอยเข็มเพื่อเจาะ

ลูกโปง)  และหากเกิดเหตุการณเหลานี้ขึ้นจะถือวาไมผานการพิจารณา ซ่ึงไดแก ความผิดพลาดของอุปกรณ

เจาะลูกโปงที่สถานีสุดทาย ลูกโปงมีขนาดเล็กกวาตัวบานกอนถึงจุดตรวจสอบสุดทาย (รวมถึงลูกโปงที่แตก

โดยไมไดตั้งใจ)  อุปกรณไมทํางานตามคําสั่งใหเจาะลูกโปง 
 

7.3. การใหคะแนนและเกณฑตางๆ:  

เกณฑที่สําคัญที่สุด ไดแก:  

1. ตามแนวคิดของ GreenMech แลว ผลงานในการประกวดจะตองแสดงถึงความคิดสรางสรรค 

ฝมือ งายตอการใชงานแตมีประสิทธิภาพและมีความสมบูรณตามที่กําหนด   

2. ผลงานที่ดีควรจะตองมีระบบเครื่องกลที่หลากหลายและตอเนื่องควรมีความสอดคลองกับหัวขอ

ของการประกวดและสามารถสรางผลงานใหเสร็จสิ้นสมบูรณตามที่กําหนดในจุดตรวจสอบ 

3. แมวาขั้นตอนจะมีความซับซอนแคไหน แต "GreenMech" กําหนดใหผลงานมีความสําคัญมาก

ที่สุด โดยจะตองบรรลุเปาหมายสุดทาย ณ จุดตรวจสอบสุดทาย หรือที่เรียกวา จุดตรวจสอบที่กําหนดรวมถึง

ความตอเนื่องของระบบเครื่องกลเปนสิ่งที่สําคัญที่สุดในการใหคะแนน เกณฑสําหรับการใหคะแนน มี

ดังตอไปนี้ 
 

รายการใหคะแนน การแจกแจง

คะแนน 

 
มาตรฐานการใหคะแนน 

 
จุดตรวจสอบท่ีกําหนด 

 

 
5%  

จุดตรวจสอบที่กําหนดหมายถึงจุดที่แสดงและดําเนินการในขั้น

สุดทาย ซ่ึงแตละทีมมีโอกาสสูงสุดสองครั้งในการแสดงผลงาน 

เฉพาะจุ ดตรวจแรก เท านั้ นที่ อนุญาตให ใ ช บุ คคลหรื อ

สิ่ งประดิษฐ ในงาน หากมีการใช ในจุดตรวจสอบอื่นๆจะ

พิจารณาวาไมประสบความสําเร็จ เมื่อทําการแสดง ณ จุด



ตรวจสอบที่กําหนด จําเปนจะตองเริ่มตนการทํางานของจุด

ตรวจสอบที่อยูกอนหนาหนึ่ งหรือสองจุดดวยมือ ซ่ึงเปน

ตัวกระตุนการทํางานของจุดที่กําหนดซ่ึงกําลังทําการตรวจสอบ 

หากจุดตรวจสอบที่กําหนดกระตุนใหเกิดการทํางานในจุด

ตรวจสอบหนึ่งหรือหลายๆจุดและเปนจุดกระตุนในเวลา

เดียวกันจะถือวาประสบความสําเร็จ 

หมายเหตุ: ผูเขาแขงขันมีโอกาสสองครั้ง โดยจะมีการประเมิน

การทํางานควบคูไปกับวัสดุเฉพาะที่ถูกนําเสนอ และพิจารณา

ประสิทธิภาพการทํางานที่ดีกวา การตัดสินจะใหคะแนนเพียง

สองคะแนนคือ 0 หรือ 5 คณะกรรมการตัดสินจะเปนผูทําการ

ตัดสินในขั้นสุดทายวาการทํางานของจุดตรวจสอบที่กําหนด

สํา เร็จหรือไมหรือทํ างานไดตรงตามขอกํ าหนดของจุด

ตรวจสอบที่กําหนดนั้นหรือไม 

 

วัสดุเฉพาะ 5%  ในวันที ่ทําการแขงขัน ทุกทีมที ่เขาแขงขันจะไดรับวัสดุที ่ถ ูก

กําหนดใหใชในการแขงขันจํานวนหนึ่งชิ ้นโดยจะตองใชวัสดุ

ดังกลาวในการสรางอุปกรณและใหเครื่องจักรสามารถทํางาน

ไดสําเร็จ เมื ่อทําการสาธิตจุดตรวจสอบของวัสดุที ่กําหนด 

จําเปนจะตองเริ ่มตนการทํางานของจุดตรวจสอบที่อยู กอน

หนาหนึ่งหรือสองจุดดวยมือ ซึ่งเปนตัวกระตุนการทํางานของ

จุดที ่กําหนดซึ่งกําลังทําการตรวจสอบ หากจุดตรวจสอบที่

กําหนดกระตุ นใหเกิดการทํางานในจุดตรวจสอบหนึ ่งหรือ

หลายๆจุดและเปนจุดกระตุนในเวลาเดียวกันจะถือวาประสบ

ความสําเร็จ 
 

จํานวนรวมของจุด

ตรวจสอบ 

20%  กลุ ม ระดับชั้ นประถมศึ กษา  มั ธยมศึ กษาตอนตนและ

มัธยมศึกษาตอนปลายจะตองสรางจุดตรวจสอบอยางนอย 10 

จุดตามลําดับ โดยการทํางานแตละจุดตรวจสอบมีคะแนน 10% 

หากมีจุดตรวจสอบที่ผานการพิจารณานอยกวา 10 จุดแตละจุด

ตรวจสอบจะโดนหัก 2% จนกวาคะแนนจะถูกหักออกหมด 

หากผานการพิจารณามากกวา 10 จุด จะไดรับคะแนนเพิ่ม 2% 

เปนรางวัลในแตละจุดตรวจที่เพิ่มขึ้นมาจํานวนสูงสุด 5 จุด

ตรวจหรือคิดเปน 10 คะแนน 

หมายเหต:ุ  

(1) แตละจุดตรวจสอบจะตองมีการติดปายไวขางๆ ดู



ภาคผนวก 3 สําหรับรูปแบบปายประจําจุดตรวจสอบ หากไมมี

ปายก็จะไมไดรับคะแนน จุดตรวจสอบ 15 จุดจะทําใหได

คะแนนเต็มแตไมไดเปนขอบังคับ เพราะหากจุดตรวจสอบ 10 

จุดผานการพิจารณาก็จะไดรับคะแนน 10% ขึ้นอยูกับผูเขา

แขงขันวาตองการสรางจุดตรวจสอบกี่จุด  

(2) อุปกรณเครื่องกล (จุดตรวจสอบ ก.) หรือที่เรียกวา 

เทคนิคพิเศษของเครื่องกล ซึ่งการทํางานของอุปกรณนั้นจะ

กระตุนใหเกิดการทํางานของอุปกรณเครื่องกลถัดไป 

ยกตัวอยางเชน  

ตัวอยางที่ 1: เมื่อลูกบอลกลิ้งลงมาตามรางรูปซิกแซก และตก

ลงบนรองของรางที่อยูถัดไปและสุดทายตกกระทบลงบนเชือกที่

ผูกเชื่อมตอไวเพื่อเปดอุปกรณตัวที่อยูถัดไป กระบวนการ

ทั้งหมดนี้ถือวาเปนกระบวนการของอุปกรณหนึ่งตัวไมใชสองตัว 

เนื่ อ งจากหากไมนับกระบวนการกลิ้ งของลูกบอลแล ว 

เครื่องจักร (บอลที่กลิ้งบนราง) มีจุดประสงคและผลลัพธคือการ

ตกลงบนเชือกเพื่อกระตุนการทํางานของเครื่องจักรตัวถัดไป  

ตัวอยางที่ 2: หากลูกบอลกลิ้งลงมาตามรางรูปซิกแซก ตกลง

บนเชือกที่ผูกเชื่อมตอในรางและเชือกไปกระตุนลูกตุมถวง

น้ําหนักซ่ึงไปกระทบกับคานงัดและกระตุนการทํางานของจุด

ตรวจสอบถัดไป ขั้นตอนนี้ถือวามีจุดตรวจสอบทั้งหมดสามจุด 

หนึ่งคือเครื่องจักร (ลูกบอลที่กลิ้งบนราง) ซ่ึงมีเปามายในการ

ชนกับเชือกเชื่อมตอหรือคานงัด สองคือเชือกเชื่อมตอหรือคาน

งัดที่ชนกับลูกตุมถวงน้ําหนัก และสามคือลูกตุมถวงน้ําหนักที่ทํา

ใหเกิดการทํางานของเครื่องจักรตัวถัดไป 

(3) กรรมการตัดสินจะเปนผูตัดสินใจในขั้นสุดทายวาจุด

ตรวจสอบนั้นถูกตองและใชไดและไดรับการพิจารณา จํานวน

จุดตรวจสอบและวัสดุที่กําหนดจะไดรับการตรวจสอบ ไม

จําเปนตองแสดงการทํางานของเครื่องและกรรมการตัดสินจะ

พิจารณาใหคะแนนตามปาย ณ จุดตรวจสอบ หากมีขอสงสัย 

กรรมการตัดสินมีสิทธิ์ที่จะทําการตรวจสอบการทํางานของ

อุปกรณเครื่องกลเฉพาะจุด 

 

การใชหลักการทาง

วิทยาศาสตร 

20%  การใชหลักการทางวิทยาศาสตรถูกนํามาพิจารณาอุปกรณ

เครื่องกลแตละตัว โดยจะไดรับคะแนน 1% ตอการใชทฤษฏี



ทางวิทยาศาสตรในจุดตรวจสอบหนึ่งจุด อุปกรณเครื่องกลหนึ่ง

ตัวอาจใชหลักการทางวิทยาศาสตรหลายหลักการ หากใช

หลักการนั้นซํ้าจะไมไดรับคะแนน กรุณาศึกษาภาคผนวก 4 

เรื่อง ตารางอางอิงหลักการทางวิทยาศาสตร 

หมายเหตุ: จะตองเขียนหลักการทางวิทยาศาสตรที่ใชลงบน

ปาย ณ จุดตรวจสอบมิ เชนนั้นจะไม ได รับคะแนน โดย

คณะกรรมการจะ เปนผู ตั ดสินว ามีการใชหลักการทาง

วิทยาศาสตรหรือตัดสินวาไดคะแนนหรือไม หากมีขอสงสัยหรือ

ขอโตแยง สามารถยื่นคํารองกับหัวหนากรรมการตัดสินเพื่อ

ขอรับการประเมินอีกครั้ง  

การใชแหลงพลังงานสี

เขียว 

20%  แหลงพลังงานสีเขียวรวมถึง พลังงานลม พลังงานน้ํา พลังงาน

แสงอาทิตย พลังงานแมเหล็กและพลังงานเคมี อุปกรณที่

ขับเคลื่อนดวยพลังงานสีเขียวจะไดรับคะแนน 4% แตจะไมได

รับคะแนนหากมีการใชซํ้า 

หมายเหตุ: จะตองมีการแจงในปาย ณ จุดตรวจสอบหากมีการ

ใชพลังงานสีเขียวตามที่กําหนดมิเชนนั้นจะไมไดรับคะแนน 

หากไดรับคะแนนจากการใชพลังงานสีเขียวจะไมไดรับคะแนน

จากการใชหลักการทางวิทยาศาสตร ในกรณีที่มีการใชแหลง

พลังงานสีเขียวซํ้าจะไมไดรับคะแนนซํ้าในแงของการใชพลังงาน

สี เขียวแตสามารถไดคะแนนในแงของการใชหลักทาง

วิทยาศาสตร หากขั้นตอนการใชพลังงานสีเขียวมีบุคคลเขามา

เกี่ยวของก็จะไมไดรับคะแนน  

ตัวอยาง 

1. อุปกรณตัวแรกที่ขับเคลื่อนดวยพลังงานน้ําจะไดรับคะแนน 

4% ในการทดลองอุปกรณที่ขับเคลื่อนดวยพลังงานน้ําครั้ง

ที่สอง หากมีการใชทุนลอยน้ําหรือแรงดันหรือความเขมขน

ของแรงดัน จะสามารถไดรับคะแนนอีก 2% ในแงของการ

ใชหลักการทางวิทยาศาสตร  

2. ความยืดหยุนและพลังงานศักยยืดหยุนไมจัดวาเปนแหลง

พลังงานสีเขียว แตการใชความยืดหยุนและพลังงานศักย

ยืดหยุนอาจไดคะแนนในแงของการใชหลักการทาง

วิทยาศาสตร  

3. การใชหลักขั้วแมเหล็กเดียวกันผลักกันและขั้วตางกันดูดเขา

หากันนั้นถือวาเปนการใชพลังงานแมเหล็ก ดังนั้นจึงได



คะแนน 4% แตการใชหลักการดูดเขาหากันของแมเหล็กใน

การเหนี่ยวนําไฟฟาจะไดคะแนนในแงของการใชหลักการ

ทางวิทยาศาสตร 

 

ความคิดสรางสรรค       

1. อุปกรณ 

2. ความสรางสรรค 

3. หัวขอเรื่องราว 

4. ความสวยงาม 

15%  1. ความคิดสรางสรรคดานอุปกรณคิดเปน 9% ผูเขาแขงขันจะ

ระบุโดยการเขียนลงบนปาย ณ จุดตรวจสอบสามจุดเพื่อ

พิจารณาดานความคิดสรางสรรค โดยจะไดรับการประเมินใน

แงของการประดิษฐ ความคิดสรางสรรคและความแปลกใหม 

โดยจะไดรับคะแนนตั้งแต 1-3 ซ่ึงกําหนดคะแนนสูงสุดที่ 9% 

2. ความสวยงามตามหัวขอเรื่องราวคิดเปน 6% โดยจะ

พิจารณาตัดสินการนําเสนอหัวขอและความสวยงาม 

หมายเหต:ุ กรรมการจะตัดสินผลจากการประดิษฐอุปกรณและ

ความสวยงามตามหัวขอ อุปกรณตางๆเชน ลูกบอลที่กลิ้งบน

ราง รางรูปซิกแซ็กและลูกตุมถวงน้ําหนักจัดวาเปนเครื่องกล

ทั่วไป เฉพาะอุปกรณพิเศษหนึ่งเดียวเทานั้นที่จะไดรับการ

พิจารณาในแงของการประดิษฐ ความคิดสรางสรรคและความ

แปลกใหม ทามกลางอุปกรณตางๆมากมาย ทีมจําเปนจะตอง

ทําอุปกรณพิเศษขึ้นมา 3 ตัวเพื่อใหไดคะแนน 9% เต็มจาก

ความคิดสรางสรรคในอุปกรณ  

 

ความตอเนื่อง 15%  ความตอเนื่องเปนขอกําหนดสากล โดยทีมมีโอกาสเพียงแคสอง

ครั้งเทานั้นในการเดินเครื่องทั้งระบบ ซ่ึงในแตละครั้ง กรรมการ

ตัดสินจะหัก 1 คะแนน จาก 15% เมื่ออุปกรณหยุดหรือไม

สามารถทํางานได คะแนนสุดทายจะพิจารณาจากคะแนนที่ดี

ที่สุดจากการดําเนินการทั้งสองครั้ง  

สถานการณตอไปนี้ถือวาระบบเกิดความติดขัดหรือขัดของหรือ 

“ไมสามารถดําเนินการได”  

ก. การติดขัด: อุปกรณหยุดหรือติดขัดแตสามารถทําการ

เริ่มตนใหมดวยระบบมือ 

ข. การตกหลน: ชิ้นสวนหนึ่งหรือหลายชิ้นสวนที่ควรติดอยูกับ

อุปกรณเกิดรวงลงบนโตะหรือนอกโตะ  

 

การฝาฝนกฎ การหัก

คะแนน 

หมายเหตุ: รายการใหคะแนนนี้อางอิงตามการทํางานโดยรวม

แทนการพิจารณาการสาธิตการทํางานของอุปกรณทีละตัว หาก



ใชมือชวยหรือปรับอุปกรณเมื่อเกิดการติดขัด เชนเดียวกับที่

ชิ้นสวนใดชิ้นสวนหนึ่งหรือมากกวาหนึ่งตกออกจากพื้นที่ๆ

กําหนด จะทําใหถูกหักคะแนน    

สถานการณตอไปนี้ถือวาเปนการฝาฝนกฎ 

1. หามใชโปรแกรมภาษาหรือรีโมทคอนโทรลหรือการควบคุม

กราฟกับอุปกรณใดๆเพื่อใหเกิดการทํางานแบบเปนระบบ 

หากฝาฝนจะไดรับศูนยคะแนน 

2. งานใดๆที่เกินขอบเขตพื้นที่ๆกําหนดจะถูกหัก 5 คะแนน

จากคะแนนรวม 

3. โตะงานที่ไมสะอาดและพื้นที่บริเวณโดยรอบสกปรก (เชน 

เศษวัสดุกระจัดกระจาย พื้นเปยกและลื่น) และจะถูกหัก 5 

คะแนนจากคะแนนรวม หากไมมีการปรับปรุงหลังจาก

ไดรับการแจงเตือน  

4. ไมศึกษากฎการแขงขัน รบกวนการทําโครงงานของผูเขา

แขงขันอื่นและจะถูกหัก 5 คะแนนจากคะแนนรวมหากไม

ปรับปรุงหลังไดรับเหลืองแจงเตือน หากฝาฝนกฎรุนแรงจะ

ทําใหทีมถูกตัดสิทธิ์จากการแขงขัน 

5.  

คณะกรรมการจัดงานสามารถปรับเกณฑการใหคะแนนไดหากจําเปน 
 

7.4 เวลาการใหคะแนน: ทีมที่เขาแขงขันจะสรางและทดสอบงานในตอนเชาของวันที่ประกวด (3 

ชั่วโมง) และใหคะแนนผลงานในตอนบายตั้งแตเวลา 13:00 น. ถึง 16:30 น. พรอมๆกันทั้งในกลุมระดับชั้น

ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนตนและมัธยมศึกษาตอนปลาย  

7.5 การจัดการขอโตแยง: ผูเขาแขงขันควรเคารพคําตัดสินจากคณะกรรมการที่ใหคะแนน หากมีขอ

สงสัย สามารถยื่นคํารองไปที่หัวหนากรรมการตัดสินเพื่อรองขอการทบทวน หากหัวหนาทีมมีความคิดเห็น

แตกตางจากผลการใหคะแนน พวกเขาสามารถไปที่หนวยบริการของงานในวันประกวดเพื่อรองขอใหมีการ

ตรวจสอบใหมอีกครั้ง  

 

8. กฎระเบียบของสถานท่ีจัดการแขงขัน 

8.1 ขอจํากัดในการแขงขัน: ในชวงเวลาท่ีทําการแขงขันผูดูแลทีมหรือผูปกครองจะไมไดรับอนุญาตให

เขาไปในพ้ืนท่ีการแขงขันหรือสงผานอะไรเขาไปในการแขงขัน การละเมิดใดๆ ท่ีไดรับการพิสูจนแลวจะมีผลใน

การตัดสิทธิ์การแขงขัน 

8.2 แหลงจายไฟ  :ไมมีแหลงจายไฟในสถานท่ีจัดแขงขัน  ผูเขาแขงขันจะตองนําของมาเอง ซ่ึงจะตอง

ไมกอใหเกิดมลพิษในพ้ืนท่ี (เชนการแตกของของเหลวหรือการกระจายของกาซ ถามีผลทําใหมีผูไดรับบาดเจ็บ

ทางรางกายเกิดข้ึนกับสมาชิกในทีม หรือผูเขาแขงขันอ่ืนๆ ไมเพียงแตทีมงานท่ีกระทําผิดจะถูกตัดสิทธิ์ แต



ผูกระทําผิดและผูนําทีมจะตองรับผิดชอบผลกระทบท้ังหมดท่ีเกิดข้ึนดวย หามใชแบตเตอรี่ท่ีเปนอันตรายใด ๆ ท่ี

มีขนาดใหญรวมไปถึงท่ีชารจแบตเตอรี่ยาว 

8.3 การรบกวนผูอ่ืน : ระหวางการแขงขันไมอนุญาตใหทําการรบกวนทีมแขงขันไมวาในรูปแบบ

ใด ๆ (เชนวิ่งไปรอบ ๆ หรือการทําเสียงดัง) การกอสรางของทีมอ่ืนๆ หรือขัดขวางการจัดลําดับของผู

ตัดสิน ผูฝาฝนจะตองถูกตัดสิทธิ์การแขงขัน  

8.4 ส่ิงอํานวยความสะดวกในสถานท่ี : การแขงขันครั้งนี้ มีเพียงแตตารางการแสดงผลใหผู เขา

แขงขัน หากทีมการแขงขันจะตองการนําเกาอ้ีของตัวเองมาไดหากมีความจําเปนตองใช แตจะตองไมขัดขวาง

ทางเดินหลัก 

8.5 การส่ือสารและอุปกรณการส่ือสาร : ในชวงแขงขัน ผูรวมเขาแขงขันจะไมพูด หรือแลกเปลี่ยน

ขอมูลใด ๆ ดวยวิธีการใดๆ กับผู ท่ีไมใชผูแขงขัน (เชนผูนําทีม หรือพอแม ( ซ่ึงจะตองรออยูนอกพ้ืนท่ีการ

แขงขัน การฝาฝนใด ๆ ท่ีพิสูจนแลวจะทําใหมีการตัดสิทธิ์ของทีมท่ีเก่ียวของ ในกรณีฉุกเฉินตางๆใหทีมผูแขงขัน

แจงท่ีกรรมการเพ่ือพิจารณาเทานั้น 

8.6 กรรมสิทธิ์ของส่ิงของ: การแกลงทําลายทีมคูแขงโดยเจตนา การลัก ขโมยหรืออางการครอบครอง

โดยทุจริตสิ่งของหรืออุปกรณตางๆของทีมอ่ืน ๆ นั้นเม่ือพิสูจนทราบจะมีผลทําใหทีมขาดคุณสมบัติ 

8.7 วัสดุท่ีไดรับอนุญาตใหนํามาใชได : อนุญาตใหทีมท่ีแขงขันสามารถใชงานเขียน, ภาพและขอมูล

อ่ืน ๆ ท่ีพิมพลงในเว็บไซตของการแขงขันมาใชเพ่ือการแขงขันได 

8.8 การบันทึกวิดีโอเปนหลักฐาน : เพ่ือหลีกเลี่ยงความขัดแยงหลังจากเกมการแขงขัน  หากมีการ

คัดคาน ทีมแขงขันควรใหความรวมมือกับผูจัดงานเพ่ือบันทึกวิดีโอบันทึกกระบวนการทํางานโครงการในชวงการ

แขงขันเพ่ือใชเปนหลักฐานอางอิงในอนาคต 

9. รางวัล 

9.1 วัตถุประสงค : เพ่ือใหรางวัลทีมท่ีประสบความสําเร็จท่ีโดดเดน ท้ังในแงของการทํางานรวมกันเปน

ทีม การออกแบบ การสรางและประสิทธิภาพในการทํางานท่ีดีเยี่ยม จะไดรับประกาศนียบัตร และเงินรางวัล

จากผูจัดงาน 

9.2 รางวัลท่ีไดรับ  

1. ระดับประถมศึกษา 

2. ระดับมัธยมศึกษาตอนตน 

3. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

4. ความคิดริเริ่มสรางสรรคดีเดน 

 9.2.1 รางวัล Champion   

 - ถวยประทานรางวัลจากพระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ  

 - นักเรียนไมเกิน 4 คน ท่ีปรึกษา 1 คน เปนตัวแทนประเทศไทยไปแขงขัน  2017 World Green 

Mech contest ระดับนานาชาติ ณ เมืองเจียชิง มลฑลเจอเจียง ประเทศจีน ในวันท่ี 4 สิงหาคม 2560  

- ตั๋วเครื่องบิน  พรอม  ท่ีพัก  อาหาร และทัศนศึกษา  จํานวน  4  วัน  3 คืนมูลคา  132,500  บาท 

 -ประกาศนียบัตร  



9.2.2 รางวัล Runner-up 

-  เงินสดมูลคา  6,000  บาท  

-  ถวยรางวัล   

-  ประกาศนียบัตร 

9.2.3 รางวัล 3rd Place 

-  เงินสดมูลคา  5,000  บาท  

-  พรอมถวยรางวัล  

-  ประกาศนียบัตร 

9.2.4 รางวัลความคิดริเริ่มสรางสรรค 3 รางวัลคือ 

1. รางวัล Innovation in the Application of Science ความโดดเดนในการสรางสรรค

นวัตกรรมการประยุกตใชวิทยาศาสตร  

- เงินสดมูลคา 4,000 บาท  

- ประกาศนียบัตร 

2. รางวัล Innovation in Green Energy Design ความโดดเดนในการสรางสรรค

นวัตกรรมดานการออกแบบพลังงานสีเขียว  

- เงินสดมูลคา 3,000 บาท  

- พรอมประกาศนียบัตร 

3. รางวัล Innovation in Design and Explanation of Juncture ความโดดเดนในการ

สรางสรรค นวัตกรรมใน การออกแบบและ อธิบาย จุดเชื่อมโยง  

- เงินสดมูลคา 3,000 บาท 

- ประกาศนียบัตร 

9.3 รางวัลพิเศษ 

  รางวัลวิศวกรหนาใหม จํานวน 3 รางวัล คือ 

  9.3.1  รางวัลท่ี 1   

- เงินสดมูลคา 3,000 บาท 

- ประกาศนียบัตร 

9.3.2  รางวัลท่ี 2   

- เงินสดมูลคา 2,000 บาท 

- ประกาศนียบัตร 

9.3.3  รางวัลท่ี 3  

- เงินสดมูลคา 1,000 บาท 

- ประกาศนียบัตร 

9.4 ขอมูลผูชนะ : ขอมูลผูชนะจะถูกพิมพบนใบประกาศรางวัล (เชนชื่อ โรงเรียน ฯลฯ ) ขอมูลจะมาจากการ

ลงทะเบียนแบบฟอรมในภาคผนวก 



9.5 ภาระผูกพันของทีมท่ีชนะ: จะตองใหความรวมมือกับผูจัดงานในการแสดงผลและการนําเสนอผลงาน 

10. ประเด็นทางกฎหมายท่ีเกี่ยวของ 

 10.1 สิทธิในทรัพยสินทางปญญา: ในแบบฟอรมการลงทะเบียนในภาคผนวก I, ผูนําทีมจะตองลงนามเพ่ือ

ยืนยันการเขาแขงขัน เปนงานตนฉบับและเพ่ือใหแนใจวาพวกเขาทํางานนั้นข้ึนมา โดยไมไดละเมิดสิทธิบัตรหรือ

ทรัพยสินทางปญญาสิทธิของผูอ่ืนใด หากผูเขาแขงขันตองใชทรัพยสินทางปญญาของคนอ่ืน ๆ ท่ีพวกเขาตองสง

หนังสือมอบอํานาจจากเจาของลิขสิทธิ์ ท่ีจะพิสูจนการใชงานท่ีถูกตองตามกฎหมายในชวงเวลาของการ

ลงทะเบียน 

10.2 สิทธิในทรัพยสินทางปญญาของผูจัดงาน  :ทีมแขงขันท้ังหมดจะให IPR โครงการของตนแกผูจัดงาน

ท่ีตองการประชาสัมพันธมีสิทธิ์แกไขปรับปรุงถายภาพ เผยแพร จัดทําหนังสือ จัดนิทรรศการและแสดงแผนงาน

โดยไมคัดคานจากผูชนะ ในกรณีท่ีผูจัดงานจําเปนตองดําเนินการออกแบบท่ีไดรับรางวัลจากงานท่ีไดรับรางวัล ผู

ชนะควรใหความรวมมือในการจัดหารูปภาพและเอกสาร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11. ภาคผนวก   

ภาคผนวก I: แบบฟอรมขอมูลการลงทะเบียน  

2017 World GreenMech Contest 

 ช่ือทีม  

รายการการแขงขัน GreenMech กลุมลงแขงขัน   

□ประถม  

□ มัธยมตน   
□ มัธยมปลาย 

ขอมูลของสมาชิกในทีม   

ขอมูล

ของ

สมาชิก

ในทีม   

 สมาชิกทีม 1   สมาชิกทีม 2   สมาชิกทีม 3   สมาชิกทีม 4   

ช่ือ – นามสกุล     

วันเกิด     

หมายเลข

ประจําตัว

ประชาชน    

    

โรงเรียน     

ผูปกครอง     

เบอรโทรศัพท

ของผูดูแล 
    

ขอมูลทีมผูสอน    

 ผูสอนทีม 1 ผูสอนทีม 2 ผูสอนทีม 3 

ช่ือ – นามสกุล    

เลขประจําตัวประชาชน       

โรงเรียน / บริษัท        

โทรศัพทท่ีทํางาน      

โทรศัพทมือถือ    

สงอีเมล    

รับรางวัลตัวแทนขอมูล 

ช่ือตัวแทน      โทรศัพทท่ีทํางาน     

อีเมลของตัวแทน 
 

 

 



 ภาคผนวก II คําอธิบายการทํางาน  

 2017 World GreenMech Contest 

 

 หมายเลขประจําของทีม ชื่อทีม สมาชิกในทีม 

กรอกขอมูลใหครบถวน   

ภาพของการทํางานท่ีสมบูรณ รายละเอียดการทํางาน 

รูปภาพของการทํางานท่ีสมบูรณ 
เรื่องราวการทํางาน  

 ( ไมมีมากกวา 300 คํา ) 

จุดตรวจท่ี 1 ชื่อ จุดตรวจท่ี 2 ชื่อ 

จุดตรวจภาพ จุดตรวจภาพ  

การดําเนินงาน การดําเนินงาน 

 คําอธิบาย, ภายใน 100 คํา  คําอธิบาย, ภายใน 100 คํา  



จุดตรวจ 3 ชื่อท่ีจุดตรวจ จุดตรวจ 4 ชื่อท่ีจุดตรวจ  

จุดตรวจสอบรูปภาพ จุดตรวจสอบรูปภาพ  

การดําเนินงาน การดําเนินงาน 

คําอธิบาย, ภายใน 100 คํา  คําอธิบาย, ภายใน 100 คํา  

กรุณาเขียนชื่อท่ีเหลือท่ีจุดตรวจ รูปภาพและคําอธิบาย 

  

  



ภาคผนวก III จุดตรวจสอบของการติดแท็ก 

จุดตรวจสอบหมายเลขท่ี ประยุกตหลักการทางวิทยาศาสตร 

 

จุดตรวจสอบชื่อ การประยุกตใชแหลงพลังงานสีเขียว 

 

เครื่องมือท่ีสรางสรรค 

 

 

ใช/ไมใช 

ชนิดท่ีระบุใหวัสดุท่ีกําหนด 

 

ใช/ไมใช 

  

  

  

  

  



ภาคผนวก IV ตารางอางอิงหลักการทางวิทยาศาสตร 

การแขงขัน World GreenMech Contest 2017 

           จํานวนรวมท้ังหมดของหลักการทางวิทยาศาสตรของแอปพลิเคชันท่ีจุดตรวจของงานท้ังหมดจะถูกนับรวม โดยการใช

งานซํ้าของหลักการทางวิทยาศาสตรจะตองไมไดรับคะแนนพิเศษเพ่ิมข้ึน หลักการทางวิทยาศาสตรท่ีแตละนี้ไดรับรางวัลท่ีมีจุด

ท่ี 1 ยกเวนสําหรับอุปกรณเริ่มตน แตละขอท่ีเหลือจะตองถูกเรียกใชโดยกอนหนา 

ใชประโยชนจาก พ้ืนท่ีลาดเอียง

และรองทาง 

สงผานเกียร สงผานรอก พลังงานศักยโนม

ถวง  

แรงยืดหยุน 

ความตึง 

 

 

     

ทุนลอยน้ํา ลูกตุมและลูกตุม

ไมซับซอน 

เฟองและเกลียว

ตัวหนอน 

ผลกระทบ

ตอเนื่อง 

ปฏิกิริยา การใชราง 

 

 

     

การสะทอนแสง ตัวนําไฟฟาและ

ความรอน 

โครงสรางไมการ

เช่ือมตอ 

การใชงานของ      

ตัวยึด 

โครงสรางสะพาน เปล่ียนของศูนย 

แรงโนมถวง 

 

 

     

ความดันอากาศ 

ความดันความเขม

, 

เปล่ียนแปลงของ

แรงเสียดทาน 

ระบบขับเคลื่อน

เฟอง 

แรงซ่ึงเคล่ือนท่ี

หนีศูนยกลาง 

น้ําหนักความ

สมดุล 

การใชบล็อก

ลูกรอก 

 

 

     

หลักการทางเคมี ใชรอกเคล่ือนท่ี ลอเฟอง และ

เฟอง 

หลักการของ

พลังงานไฟฟา 

อ่ืนๆ อ่ืนๆ 
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