เกณฑการแขงขัน รอบชิงชนะเลิศ
การแขงขันจรวดขวดน้ำระดับประเทศ ครั้งที่ ๑๘ (Thailand Water Rocket Championship#18)
วันที่ ๑๐ - ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ณ องคการพิพิธภัณฑวิทยาศาสตรแหงชาติ (อพวช.)
ทีมที่ผานเขาสูรอบชิงชนะเลิศฯ จะเขามาแขงขันตามประเภทและแตละระดับชั้น ทีไ่ ดผา นเขารอบ ประกอบดวย
๑. ประเภทความแมนยำ
ระดับ ประถมศึกษา ๒๔ ทีม และ ระดับ มัธยมศึกษา ๒๔ ทีม รวม ๔๘ ทีม
๒. ประเภทไกลแบบหลายขวด ระดับ ประถมศึกษา ๘ ทีม และ ระดับ มัธยมศึกษา ๘ ทีม รวม ๑๖ ทีม
๓. ประเภทไกลแบบขวดเดียว ระดับ ประถมศึกษา ๑๖ ทีม และ ระดับ มัธยมศึกษา ๑๖ ทีม รวม ๓๒ ทีม
เจตนารมณและแนวทางในการดำเนินงาน: เพื่อใหนอง ๆ ไดแสดงทักษะความสามารถ กระบวนการคิด ประดิษฐ
ทดลองและแกไขปญหาดวยตนเอง เราจะมาประดิษฐจรวดขวดน้ำและฝกซอมพรอมกันในเวลา ๓ ชั่วโมง รวมลุนไป
กับโจทยการแขงขันที่จะทาทายความสามารถพรอมกัน โดยวิธีการแขงขันทั่วไปยังคงดำเนินการเชนเดียวกับรอบ
คัดเลือก แตเพิ่มเติมเงื่อนไข ดังตอไปนี้ (รายละเอียดวัสดุตาม *รายการอุปกรณ สำหรับประดิษฐจรวดขวดน้ำ)

A ประเภทความแมนยำ: ประดิษฐและปลอยจรวดขวดน้ำ ไปยังเปาหมายระยะ ๕๐ เมตร ใหแมนยำที่สุด
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.

ผูเขาแขงขันตองเตรียมวัสดุและอุปกรณสำหรับประดิษฐมาดวยตนเอง
ขวดที่นำมาใชบรรจุแรงดัน ตองเปนขวดน้ำอัดลม (ขวด PET) เทานัน้
สามารถนำฐานปลอยจรวดขวดน้ำของตนเองได (หากไมมี ตองใชฐานปลอยของกรรมการเทานัน้ )
ระยะเปาหมาย ๕๐ เมตร รูปแบบเปาหมาย
สามารถปลอยจรวดฯ ได ๒ รอบ รอบละ ๒ นาที แตละรอบปลอยไดครั้งเดียว
สามารถสงสมาชิกทีมไปสังเกตการณที่จุดวัดระยะได
สถิติทั้งสองครั้ง จะถูกนำมารวมกันเพื่อหาคาเฉลี่ยเปนสถิติทบี่ ันทึก

สนามแขงขันประเภทความแมนยำ

เปาหมาย
Platform

๕๐ เมตร
รัศมี ๓ เมตร

B ประเภทความไกลแบบหลายขวด : ประดิษฐจรวดขวดน้ำจากวัสดุที่กำหนดใหแลวปลอยใหไดระยะทางไกลที่สุด
๑. ผูเขาแขงขันตองใชขวดน้ำอัดลมและสิ่งของที่เตรียมไวใหเทานั้น
๒. ใชฐานปลอยของกรรมการเทานั้น
๓. กำหนดใหใชแรงดัน ๔๐ psi
๔. สามารถปลอยจรวดฯ ได ๒ รอบ รอบละ ๒ นาที แตละรอบปลอยไดครั้งเดียว
๕. ระยะที่ไกลที่สุดเปนสถิติที่บันทึก
C ประเภทความไกลแบบขวดเดียว : ประดิษฐจรวดขวดน้ำจากวัสดุที่กำหนดใหแลวปลอยใหไดระยะทางไกลที่สุด
๑. ผูเขาแขงขันตองใชขวดน้ำอัดลมและสิ่งของที่เตรียมไวใหเทานั้น
๒. จรวดขวดน้ำที่ใชบรรจุแรงดันไดเพียง ขวดเดียว เทานั้น
๓. ใชฐานปลอยของกรรมการเทานั้น
๔. กำหนดใหใชแรงดัน ๔๐ psi
๕. สามารถปลอยจรวดฯ ได ๒ รอบ รอบละ ๒ นาที แตละรอบปลอยไดครั้งเดียว
๖. ระยะที่ไกลที่สุดเปนสถิติที่บันทึก

สนามแขงขันประเภทความไกล
ระยะความยาวสนาม

ความกวาง ๒๐ เมตร

ระยะต่ำสุดที่บันทึกสถิติ

Platform

๔๐ เมตร

หมายเหตุ :
๑. คณะกรรมการ จะจัดเตรียมอุปกรณ เครื่องมือ ตัด เจาะ ขัด ทดสอบแรงดันและอุปกรณซอมแซมไวใหเปนสวนกลาง
๒. ผูควบคุมใหเตรียมสำเนาบัตรประชาชน/บัตรขาราชการ ทีมละ ๑ ใบ เพื่อรับทุนการศึกษาทีมละ ๒,๐๐๐ บาท

รายการอุปกรณ สำหรับการประดิษฐจรวดขวดน้ำ
การแขงขันจรวดขวดน้ำระดับประเทศ ครั้งที่ ๑๘ รอบชิงชนะเลิศ
A. ประเภทความแมนยำ
a. ทุกทีมเตรียมวัสดุอุปกรณสำหรับประดิษฐจรวดขวดน้ำมาดวยตนเอง (ไมสามารถเบิกวัสดุอุปกรณใด ๆ ได)
b. วัสดุที่ใชประดิษฐจรวดขวดน้ำ ตองยังไมมีการ ตัด แตง หรือดัดแปลง กอนเริ่มทำการแขงขัน
c. สามารถใช หัวจรวดแบบสำเร็จรูป หรือ แกนหัวจรวดที่ดดั แปลงเรียบรอยแลวได
d. สามารถใชเครื่องมือชางที่เตรียมไวใหใชที่เปนสวนกลางได
B. ประเภทความไกลแบบหลายขวด
C. ประเภทความไกลแบบขวดเดียว
a. ประเภทความไกลทั้งแบบหลายขวดและแบบขวดเดียว ใชวัสดุอุปกรณ ที่จัดเตรียมไวใหเทานั้น
b. วัสดุที่ใชประดิษฐจรวดขวดน้ำ เปนโจทยหลักในการแขงขัน จะทำการเปดเผยพรอมกันเมื่อเริ่มการแขงขัน
c. สามารถใชเครื่องมือชวยประดิษฐได (ดังรายการดานลาง) และตองทำการสงคืน
d. สามารถใชเครื่องมือชาง ที่เตรียมไวใหใชสวนกลางใด
เครื่องมือชวงประดิษฐ สำหรับประเภทความไกล (ใชแลวสงคืน)
ลำดับ
รายการ
จำนวน หนวย
๑ ไมบรรทัดเหล็ก
๑
อัน
๒ มีดคัตเตอร
๒
ดาม
๓ กรรไกร
๒
เลม
๔ ปากกา permanent
๑
แทง
๕ แผนรองตัด
๑
แผน
๖ แวนตานิรภัย
๓
อัด
๗ ถุงมือ + ชุดกันเปอน
๓
ชุด
***หามใชเครื่องมือชวยประดิษฐ เปนสวนประกอบของจรวด***

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗

รายการ เครื่องมือชาง (เตรียมไวใหใชที่สวนกลาง)
จุบทดสอบขวด/ความดัน
๘
เครื่องชั่งน้ำหนัก
ถุงขยะ
๙
เครื่องเจียรแบบมือถือ
ปากกาจับชิ้นงาน
๑๐ เครื่องเจียรแบบแทน
สูบมือ (Hand Pump)
๑๑ เลื่อยฉลุ
ชุดตะไบ
๑๒ เลื่อยตัดเหล็ก
คีมตัด PVC
๑๓ คอนหัวเหล็ก
ชุดคีมตัดลวด
๑๔ คอนหัวยาง

หมายเหตุ

