โครงการแข่ งขันประดิษฐ์ รถบรรทุกไข่ ด้วยกระดาษ ครั้งที่ 13 ปี 2560
1. ชื่อโครงการ การแข่งขันประดิษฐ์รถบรรทุกไข่ดว้ ยกระดาษ ครั้งที่ 13
2. ผู้รับผิดชอบ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่ องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่ อส่ งเสริ ม ความคิ ดสร้ างสรรค์ในการออกแบบ และสร้ างผลงานประดิ ษ ฐ์ ให้ก ับ นัก เรี ย น
ระดับมัธยมศึกษา
3.2 เพื่อสนับสนุนให้นกั เรี ยนนาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ฟิ สิ กส์ มาประยุกต์ใช้ในการออกแบบรถ
4. คุณสมบัติของผู้เข้ าร่ วมแข่ งขัน
ผูเ้ ข้าแข่งขันต้องเป็ นนักเรี ยนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นหรื อตอนปลาย จากัดจานวนสมาชิ กใน
ทีมไม่เกิน 4 คน และแต่ละโรงเรี ยนส่ งทีมเข้าแข่งขันได้เพียง 1 ทีม เท่านั้น
5. ลักษณะของรถบรรทุกไข่ ทปี่ ระดิษฐ์
ผูเ้ ข้าแข่งขันต้องประดิษฐ์รถ (ทั้งตัวรถและล้อ) จากกระดาษแข็งหรื อกระดาษลูกฟูก มีพ้นื ที่กระบะ
เปิ ดโล่งด้านบนสาหรับบรรทุกไข่ โดยสามารถยึดส่ วนประกอบของรถด้วยกาว ลวดเย็บหรื อเทปกาวติด
กระดาษ การขับเคลื่อนรถให้ใช้การขับเคลื่อนผ่านล้อเท่านั้น (ดังตัวอย่ างรถในรู ป 1) โดยใช้ยางเส้นที่ทางผู้
จัดเตรี ยมไว้ให้ เป็ นตัวให้พลังในการขับหมุนล้อ เพลาล้ออาจใช้ไม้ตะเกียบ ไม้ไผ่เหลา แกนลวดเหล็ก หรื อ
พลาสติก ผูเ้ ข้าร่ วมแข่งขันต้องสร้างรถให้เสร็ จมาจากโรงเรี ยนและพร้อมแข่งขันในวันแข่งขัน ทีมละ 1 คัน
เท่านั้น โดยอนุ ญาตให้เตรี ยมอุปกรณ์ที่ใช้ซ่อมแซมตัวรถมาได้ เช่น กาว เทปกาวติดกระดาษ ลวดเย็บ แกน
ไม้ เป็ นต้น
6. ข้ อกาหนดตัวรถและยางที่ใช้
6.1 รถต้องขับเคลื่อนด้วยยางเส้นเท่านั้น (เป็ นการหมุนด้วยพลังสะสมในยางที่เกิดจากการปั่ นไม่ใช่
การดีดด้วยยาง)
6.2 ยางเส้นที่ใช้ในการแข่งขัน ต้องเป็ นยางที่ผจู้ ดั การแข่งขันเตรี ยมไว้ให้เท่านั้น ซึ่ งทางผูจ้ ดั ฯ จะ
แจกยางเส้นให้แต่ละทีมในวันแข่งขันที่จุดลงทะเบียน (ลักษณะตัวอย่ างของยางที่ใช้ ดังแสดงในรู ปที่ 2)
6.3 ในการแข่งขันกาหนดให้แต่ละทีมใช้ยางได้เพียง 3 เส้น อนุ ญาตให้นามาผูกต่อกัน ไม่ อนุญาต
ให้ ตัดยางแต่ ละเส้ นมาต่ อกัน โดยกรรมการจะแจกยางให้ 6 เส้น เพื่อใช้สาหรับการแข่งขันในรอบคัดเลือก
และสาหรับรอบชิงชนะเลิศจะแจกให้อีก 3 เส้น (โดยไม่สามารถเปลี่ยนยางใหม่หรื อขอเพิ่มได้อีก)
6.4 กระบะบรรทุกไข่ตอ้ งเปิ ดโล่ง มีความสู งไม่นอ้ ยกว่า 5 ซม. กว้างไม่นอ้ ยกว่า 15 ซม. และยาวไม่
น้อยกว่า 25 ซม. ในการตรวจสอบกระบะกรรมการต้องสามารถบรรจุกล่องขนาด 15 ซม. x 25 ซม. x 5 ซม.
วางลงในกระบะได้
1

6.5 พื้นของกระบะและผนังกระบะต้องเรี ยบ ภายในกระบะห้ามแบ่งออกเป็ นส่ วนย่อยๆ สามารถ
บรรจุไข่ไก่ขนาดเบอร์ 0 หรื อใกล้เคียง ได้ 12 ฟอง รวมกัน และขยับกลิ้งไปมาในกระบะได้
7. ขั้นตอนการแข่ งขัน และเกณฑ์ การตัดสิ น
7.1 การแข่งขันจะแบ่งเป็ น 2 รอบ คือ รอบคัดเลือก และรอบชิงชนะเลิศ
7.2 ในการแข่ ง ขัน แต่ ล ะรอบ แต่ ล ะที ม จะมี โอกาสปล่ อ ยรถได้ 2 ครั้ ง โดยจะมี ก ารสลับ ลู่ (ผู ้
จัดเตรี ยมสนามไว้ 2 ลู่) โดยคะแนนที่นามาใช้ตดั สิ นคือระยะไกลสู งสุ ดของแต่ละทีม
7.3 เมื่อเริ่ มการแข่งขัน แต่ละทีมนารถบรรทุกไข่ที่ประกอบเสร็ จแล้ว รับไข่ไก่ 12 ฟอง เพื่อบรรทุก
ในกระบะแล้วปล่อยจากจุดเริ่ มต้น
7.4 กรรมการจะเป็ นผูใ้ ห้สัญญาณปล่อยรถให้แล่นไปตามลู่วงิ่ บนสนามไม้กระดานที่ได้เตรี ยมไว้ให้
(ดังแสดงในรู ปที่ 3)
7.5 รถที่เข้าแข่งขันต้องวิง่ ในลู่ของตัวเอง ห้ามเข้ามาเลนกลาง หากคันใดวิง่ เข้ามาในเลนกลางจะถือ
ว่าไม่มีคะแนนในครั้งนั้น
7.6 กรรมการจะไม่ให้คะแนนในกรณี ที่ไข่ไก่ลูกใดลูกหนึ่งที่อยูใ่ นกระบะแตก ร้าว หรื อตกจากรถ
7.7 การให้คะแนนในแต่ละครั้ง จะให้จากการวัดระยะจากจุดสัมผัสล้อหน้ากับพื้นของตาแหน่งจุด
ปล่อยตัว จนถึงจุดสัมผัสล้อหน้ากับพื้นของตาแหน่งไกลที่สุดเมื่อรถหยุดสนิท (ขึ้นอยูก่ บั ว่าส่ วนใดของรถ
อยูด่ า้ นหน้า ดังรู ปที่ 4)
7.8 รอบคัดเลือก จะคัดเลือก 8 ทีมที่มีคะแนนสู งสุ ด เพื่อแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศ โดยจะเลือกเอา
ระยะทางที่ดีที่สุดในแต่ละครั้งของแต่ละทีมมาทาการตัดสิ น
7.9 ในการแข่งขันรอบชิ งชนะเลิศ กรรมการจะแจกยางให้ใหม่ จานวน 3 เส้น (ไม่อนุญาตให้ใช้ยาง
เก่า) และก่อนการแข่งขันกรรมการจะตรวจสอบข้อกาหนดตัวรถตามข้อ 6 อีกครั้ง หากมีการดัดแปลงตัวรถ
หรื ออุปกรณ์ขบั เคลื่อนนอกเหนือจากข้อกาหนดดังกล่าว จะถูกตัดสิ ทธิ์ ในการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ และจะ
ให้ทีมที่มีอนั ดับถัดมาเข้าร่ วมแข่งแทน
7.10 สาหรับรอบชิงชนะเลิศจะใช้เกณฑ์การตัดสิ นเช่นเดียวกับรอบคัดเลือก ทีมที่ได้ระยะทางไกล
ที่สุดจะเป็ นผูช้ นะ
8. รางวัล
- รางวัลชนะเลิศ
ทุนการศึกษา 3,000.- บาท พร้อมเกียรติบตั ร
- รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ทุนการศึกษา 2,000.- บาท พร้อมเกียรติบตั ร
- รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ทุนการศึกษา 1,000.- บาท พร้อมเกียรติบตั ร
- รางวัลชมเชย
ทุนการศึกษา 500.- บาท พร้อมเกียรติบตั ร
ทั้งนี้ผเู ้ ข้าแข่งขันทุกทีมจะได้รับเกียรติบตั รที่เข้าร่ วมการแข่งขัน
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จานวน 1 รางวัล
จานวน 1 รางวัล
จานวน 1 รางวัล
จานวน 2 รางวัล

9. วัน เวลา และ สถานที่
การแข่งขันรถบรรทุกไข่ดว้ ยกระดาษจะจัด ในวันพฤหัสบดีที่ 17 สิ งหาคม 2560 ณ ลานหน้ า
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่ องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ โดยมีกาหนดการดังต่อไปนี้
เวลา 08.30-09.00 น.
เวลา 09.00 น.
เวลา 09.10 น.
เวลา 10.45 น.
เวลา 11.00 น.

เวลา 11.30 น.
เวลา 13.00 น.

ลงทะเบียน/ตรวจสอบรายชื่อ/ตรวจสอบรถ ณ บริ เวณลานหน้าภาควิชา
วิศวกรรมเครื่ องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์
อาจารย์ผคู ้ วบคุมทีม หรื อตัวแทนผูเ้ ข้าแข่งขัน เข้าร่ วมฟังชี้แจง ทาความ
เข้าใจ กฎกติกา ในการแข่งขันพร้อมกัน /ถามตอบรายละเอียด
เริ่ มการแข่งขันรอบคัดเลือก บริ เวณลานหน้าภาควิชาวิศวกรรมเครื่ องกล
ประกาศผลรอบคัดเลือก (8 ทีมที่ผา่ นรอบคัดเลือก)
กรรมการตรวจรถของทีมที่ผา่ นรอบแรก
แต่ละทีมสามารถซ่อมแซมรถของตัวเองได้ (ให้เวลา 20 นาที และ
กรรมการจะตรวจสอบรถครั้งสุ ดท้าย 10 นาที)
เริ่ มการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ บริ เวณลานหน้าภาควิชา
วิศวกรรมเครื่ องกล
พิธีมอบรางวัล

หมายเหตุ - กาหนดการอาจเปลี่ยนแปลงบ้างเล็กน้อยเพื่อความเหมาะสมตามจานวนทีมที่เข้าร่ วมแข่งขัน
จึงใคร่ ขอให้ผรู ้ ่ วมแข่งขันติดตามประกาศ
หรื อการประชาสัมพันธ์จากคณะกรรมการจัดการแข่งขันใน
ระหว่างการแข่งขัน เพื่อไม่ให้เสี ยสิ ทธิ์ ในการแข่งขัน
- การพิ จารณาเกณฑ์ขอ้ กาหนดตัวรถ และการตรวจสภาพรถว่าเป็ นไปตามกติ กาหรื อไม่
รวมถึงการตัดสิ นคะแนนการแข่งขันอยูใ่ นมติหรื อดุลยพินิจของกรรมการจัดการแข่งขันเท่านั้น
การรั บสมัครทีมเข้ าร่ วมแข่ งขันจากโรงเรี ยนต่ างๆ กาหนดสิ้ นสุ ด ภายในวันจันทร์ ที่ 31 กรกฎาคม 2560

3

รู ปที่ 1 ตัวอย่างรถบรรทุกไข่ ทเี่ ข้ าร่ วมแข่ งขัน

รู ปที่ 2 ตัวอย่าง “ยาง”
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รู ปที่ 3 รายละเอียดสนามแข่ งขัน
5

รู ปที่ 4 ภาพการวัดคะแนน
ทั้งนีส้ ามารถดูรายละเอียดการแข่ งขัน และตรวจสอบรายชื่อผู้เข้ าแข่ งขันได้ ที่
www.me.psu.ac.th หรื อ www.facebook.com/EggTruckChallenge
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ใบสมัครการแข่ งขันประดิษฐ์ รถบรรทุกไข่ ด้วยกระดาษ ครั้งที่ 13
ชื่อสถาบัน ………………………………………………………………………..……………………
ชื่อทีม………………………………………………………………………..…………………………
อาจารย์ทปี่ รึกษา...................................................................เบอร์ ติดต่ อ.................................................
E-mail…………………………………….
รายชื่อสมาชิกในทีม
1. ………………………………………..…… ชั้น…… เบอร์ ติดต่อ........................................
2. …………………………………………..… ชั้น…… เบอร์ ติดต่อ........................................
3. ………………………………………..…… ชั้น…… เบอร์ ติดต่อ........................................
4. ………………………………………..…… ชั้น…… เบอร์ ติดต่อ........................................
ทีอ่ ยู่สถาบัน
เลขที่ …………ถนน ….…………………. .....ตาบล………………….…อาเภอ ………………..…...
จังหวัด ……………………………รหัสไปรษณี ย ์ ………………โทรศัพท์..........................................
โทรสาร ……………………….……
รายละเอียดใบสมัครให้ พิมพ์ เท่ านั้น และส่ งใบสมัคร มาที่
คุณหทัย ไพบูลย์พิทยา
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่ องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90112 หรื อโทรสาร 0-7455-8830
โทรศัพท์ 0-7428-7198 E-mail : hatai@me.psu.ac.th
หลังจากส่ งใบสมัครแล้ วกรุณาตรวจสอบรายชื่ อกับทางผู้จัดอีกครั้ งเพือ่ ยืนยันการสมัคร
ภายในวันจันทร์ ที่ 31 กรกฎาคม 2560
………………………………………………………………………………………………

หมายเหตุ

ติดแสตมป์
กรุ ณาส่ ง

คุณหทัย ไพบูลย์พิทยา
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่ องกล
คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
90112
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