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กฎ กติกา
การแข่งขันเครื่องบินกระดาษพับชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 16
(The 16th Thailand Paper-Folded Airplane Competition)
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ร่วมกับ สมาคมเครื่องบินกระดาษพับ

1. ประเภทการรับสมัคร
1.1 รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี
1.2 รุ่นทั่วไป

(ผู้ที่เกิดตั้งแต่ พ.ศ. 2550)
(ผู้ที่เกิดก่อน พ.ศ. 2550)

* พนักงาน อพวช. สมาชิกสมาคมเครื่องบินกระดาษพับ และบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดการแข่งขัน ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขัน

2. ประเภทการแข่งขัน
ประเภทร่อนนาน
3. ข้อกาหนดของเครื่องบินกระดาษพับ
3.1 ใช้กระดาษขนาด A5 (14.8 ซม. x 21.0 ซม.) ชนิด 65 แกรม เฉพาะที่เตรียมไว้ให้เท่านั้น โดยจะพับจาก
กระดาษ A5 ที่เป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้า หรือจะตัดเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัส (ด้านละ 14.8 ซม.) ก่อนใช้พับก็ได้
3.2 ใช้วิธีพั บ เพีย งอย่ างเดียวจากกระดาษแผ่ นเดียว ห้ าม ตัด เจาะ ติดกาวหรือเทปกาว โรยสิ่งอื่นใดลงบน
กระดาษ หรือติดที่ถ่วงน้้าหนักบนเครื่องบินกระดาษ
3.3 ให้เขียนชื่อ - นามสกุล ของผู้แข่งขันลงบนเครื่องบินกระดาษพับที่จะใช้ร่อนแข่งขัน
4. ข้อกาหนดการร่อน
4.1 ผู้แข่งขันจะต้องยืนอยู่บนพื้นระดับเดียวกันและเครื่องบินต้องตกบนระดับพื้นเดียวกับที่ผู้แข่งขันยืน
4.2 ให้ร่อนจากมือผู้แข่งขันเท่านั้น ห้ามใช้อุปกรณ์อื่นๆ ช่วยในการร่อน
4.3 ขณะร่อนเครื่องบินออกจากมือ ห้ามผู้เข้าแข่งขันกระโดด โดยเท้าทั้ง 2 ข้างต้องสัมผัสพื้นตลอดเวลา
4.4 การเข้าร่อน 1 รอบให้ผู้แข่งขันร่อนได้ 2 ครั้ง
4.5 เมื่อเข้าสู่สนามแข่งขัน ให้ผู้แข่งขันยื่นใบบันทึกสถิติให้กับกรรมการจับเวลา และยกมือให้สัญญาณกรรมการ
ก่อนการร่อนจับเวลาแต่ละครั้ง
5. เกณฑ์การนับเวลาบินในอากาศ
5.1 นับเวลาบินในอากาศตั้งแต่ร่อนออกจากมือ จนเครื่องบินกระดาษสัมผัสพื้นครั้งแรก
5.2 ในกรณีทผี่ ู้ร่อนท้าผิดข้อก้าหนดห้ามกระโดดขณะร่อน ให้ถือเป็นการร่อน 1 ครั้ง และนับเวลาเป็น 0 วินาที
5.3 ในกรณีที่เครื่องบินบินไปชนก้าแพงหรือสิ่งกีดขวางอื่นๆ ให้นับถึงเวลาที่เครื่องบินตกลงพื้น
5.4 หากเครื่องบินติดค้างอยู่บนสิ่งกีดขวางหรือไม่ตกบนพื้นระดับเดียวกับที่ผู้แข่งขันยืน ให้ร่อนใหม่
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6. ข้อกาหนดการลงทะเบียนและลาดับการแข่งขัน
6.1 ผู้แข่งขันสามารถลงทะเบียนเข้าแข่งขันได้ในระหว่างเวลาที่ก้าหนด โดยแสดงบัตรประจาตัวประชาชนหรือ
สาเนาทะเบียนบ้าน (กรณีอายุยังไม่ถึงเกณฑ์ท้าบัตรประชาชน) หรือในกรณี ไม่ใช่สัญชาติไทยให้แสดง
หนังสือเดินทางหรือเอกสารรับรองที่ออกโดยกระทรวงมหาดไทย ต่อกรรมการเป็นหลักฐาน
6.2 เมื่อผู้แข่งขันลงทะเบียนจะได้รับใบบันทึกสถิติ ให้กรอกรายละเอียดของตนเองให้ครบถ้วนและถูกต้อง ใบ
บันทึกสถิติสามารถใช้เข้าแข่งขันได้ตลอดทั้งวัน
6.3 ให้ผู้แข่งขันพับเครื่องบินกระดาษ ณ บริเวณที่เตรียมไว้ให้ เมื่อพร้อมที่จะแข่งขันให้น้า ใบบันทึกสถิติและ
เครื่องบินกระดาษไปตรวจกับเจ้าหน้าที่ แล้วเข้าแถวรอเข้าแข่งขันบันทึกสถิตกิ ับกรรมการจับเวลา
6.4 อนุโลมให้ผู้ที่ไม่ได้แสดงหลักฐานประจ้าตัว ตามข้อ 6.1 ลงทะเบียนเข้าแข่งขันรอบคัดเลือกได้ โดยต้อ งส่ง
หลักฐานให้กรรมการภายในวันที่ก้าหนดหากมีการร้องขอ
6.5 คณะกรรมการจัดการแข่งขันสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาตัดสิทธิ์การผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศของผู้แข่งขันที่ไม่
แสดงหลักฐานภายในก้าหนดหรือลงทะเบียนเข้าแข่งขันผิดรุ่น
7. การแข่งขันรอบคัดเลือก
7.1 ส่วนภูมิภาค
1) แต่ละสนาม จะเปิดลงทะเบียนเข้าแข่งขัน เวลา 9.00 - 16.00 น. โดยผู้แข่งขันสามารถเข้าร่วมการแข่งขันได้
ไม่จ้ากัดจ้านวนรอบและจ้านวนวันตลอดช่วงของวันที่จัดแข่งขัน
2) ผู้แข่งขันรอบแรกต้องท้าสถิติได้ 9 วินาทีขึ้นไปในรุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี และ 11 วินาทีขึ้นไปในรุ่นทั่วไป จึง
จะมีสิทธิ์บันทึกสถิติส้าหรับรอบตัดสิน โดยต้องนาใบบัน ทึกสถิติ รอบแรกมาเปลี่ยนเป็นบัตรประจาตัว
บันทึกสถิติรอบตัดสินจากกรรมการบันทึกสถิติ
3) ผู้ แ ข่ งขั น รอบตั ด สิ น จะต้ อ งใช้ ก ระดาษเฉพาะส้ าหรับ รอบตั ด สิ น เท่ านั้ น และต้ องพั บ เครื่อ งบิ น ต่ อ หน้ า
กรรมการภายในสนามแข่ง หากต้องการเปลี่ยนกระดาษแผ่นใหม่ ให้น้ากระดาษแผ่นเก่ามาเปลี่ยนได้กับ
กรรมการในสนาม โดยผู้แข่งขันรอบตัดสินแต่ละคนจะสามารถใช้กระดาษได้ไม่เกิน 7 แผ่นต่อวัน
4) ผู้แข่งขันรอบตัดสินสามารถเข้าแข่งขันบันทึกสถิติรอบตัดสินได้ไม่จ้ากัดจ้านวนรอบในวันนั้นๆ
5) การตัดสินอันดับจะใช้วิธีเรียงสถิติของผู้แข่งขันรอบตัดสินตั้งแต่วันแรกจนถึงวันสุดท้ายของสนามนั้นๆ โดยผู้
แข่งขันแต่ละรุ่นที่ได้อันดับที่ก้าหนดของแต่ละสนาม เป็นผู้ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศ
6) ผู้แข่งขันมีสิทธิ์บันทึกสถิติรอบตัดสิน ของสนามส่วนภูมิภาคได้เพียงคนละ 1 สนามเท่านั้น ผู้แข่งขันรอบ
ตัดสินที่ไม่ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศ จะไม่มีสิทธิ์เข้าแข่งขันรอบตัดสินของสนามอื่นในส่วนภูมิภาคได้อีก แต่มี
สิทธิ์เข้าแข่งขันในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์ฯ ได้
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เริ่มกิจกรรม

รอบแรก

แลกบัตรรอบตัดสิน

รับกระดาษ

รับกระดาษ

พับเครื่องบิน

พับเครื่องบิน

ทดสอบร่อน

ทดสอบร่อน

ลงทะเบียน

แข่งขันร่อน

แข่งขันร่อน

บันทึกสถิติ
9 วินาที
11 วินาที

ไม่เกิน 7 แผ่น/วัน

ตรวจเครื่องบิน

ตรวจเครื่องบิน

ไม่ผ่าน

รอบตัดสิน

ผ่าน

แข่งขันต่อ

เลิกแข่งขัน
สิ้นสุดกิจกรรม

แผนผังแสดงขั้นตอนการแข่งขันรอบคัดเลือกส่วนภูมภิ าคในแต่ละวัน

7.2 งานมหกรรมวิทยาศาสตร์ฯ
1) การแข่งขัน รอบคัดเลื อกในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์ ฯ แบ่งออกเป็น 2 รอบ โดยผู้ แข่งขันที่ท้าสถิติผ่าน
เกณฑ์การแข่งขันรอบแรกตั้งแต่วันที่ 16 - 23 สิงหาคม 2562 เวลา 9.00 - 16.00 น. เท่านั้น ที่มีสิทธิ์เข้า
แข่งขันพร้อมกันในรอบตัดสินวันเสาร์ที่ 24 สิงหาคม 2562
2) ผู้ แข่งขัน รอบแรกสามารถเข้าร่ว มการแข่งขัน ได้ไม่ จ้ากัดจ้านวนรอบและจ้านวนวัน โดยต้องท้า สถิติ ได้
11 วินาทีขึ้นไปในรุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี และ 14 วินาทีขึ้นไปในรุ่นทั่วไป จึงจะผ่านเข้ารอบตัดสิน
3) ผู้เข้ารอบตัดสินต้องมารายงานตัวเข้าแข่งขันในวัน และเวลาที่ก้าหนด พร้อมยื่นเอกสารหลักฐานให้ครบถ้วน
มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์
4) ผู้แข่งขันรอบตัดสินแต่ละรุ่นที่ได้อันดับที่ก้าหนด เป็นผู้ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศ
8. การแข่งขันรอบรองชนะเลิศและชิงชนะเลิศ
8.1 ผู้ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศแต่ละรุ่น ได้แก่
1) อันดับ 1-5 จากสนามแข่งขันรอบคัดเลือกส่วนภูมิภาค
2) อันดับ 1-12 จากสนามแข่งขันรอบคัดเลือกงานมหกรรมวิทยาศาสตร์ฯ
3) ผู้แข่งขัน 6 คนสุดท้ายของรอบชิงชนะเลิศการแข่งขันฯ ครั้งที่ 15
8.2 ใช้กระดาษมาตรฐาน International ORIGAMI PLANE Association ประเทศญี่ปุ่น ขนาด A5
8.3 ท้าการแข่งขันในวันอาทิตย์ที่ 25 สิงหาคม 2562 ณ ศูนย์แสดงสินค้า อิมแพ็ค เมืองทองธานี จ.นนทบุรี
1) รอบรองชนะเลิศ เวลา 9.00 - 12.00 น. คัดเลือกผู้ที่ท้าสถิติสูงสุด 6 อันดับในแต่ละรุ่น ผ่านเข้ารอบชิงฯ
2) รอบชิงชนะเลิศ เวลา 13.00 - 17.00 น. ให้ผู้แข่งขันพับเครื่องบิน แบบที่กรรมการกาหนดและแบบที่ผู้
แข่งขันถนัดน้ามาร่อนบันทึกสถิติ โดยขั้นตอนวิธีพับแบบเครื่องบินที่ก้าหนดจะประกาศในวันแข่งขัน การ
ตัดสินอันดับใช้วิธีเรียงสถิติเฉลี่ยที่ได้จากสถิติที่ดีที่สุดของเครื่องบินแต่ละแบบ เพื่อหาผู้ชนะเลิศในแต่ละรุ่น
3
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9. รางวัล
9.1 ชนะเลิศ
9.2
9.3
9.4
9.5
9.6
9.7
9.8
9.9

เงินรางวัล 5,000 บาท โล่รางวัล เกียรติบัตรและของรางวัล
และได้เป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันเครื่องบินกระดาษพับระดับนานาชาติ
รองชนะเลิศ อันดับ 1
เงินรางวัล 3,000 บาท โล่รางวัล เกียรติบัตรและของรางวัล
รองชนะเลิศ อันดับ 2
เงินรางวัล 1,000 บาท โล่รางวัล เกียรติบัตรและของรางวัล
ผู้แข่งขันหน้าใหม่ดีเยี่ยม
เงินรางวัล 3,000 บาท โล่รางวัลและเกียรติบัตร
ผู้สร้างสถิติใหม่สูงสุดประเทศไทย เงินรางวัล 3,000 บาท และเกียรติบัตร
เกียรติบัตรรองชนะเลิศ อันดับ 3 - 5
เงินทุนการศึกษา 500 บาท ส้าหรับผู้ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศทีเ่ ดินทางมาเข้าแข่งขัน
เกียรติบัตรผู้เข้ารอบรองชนะเลิศ ส้าหรับผู้แข่งขันที่ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศจากสนามแข่งขันรอบคัดเลือก
เกียรติบัตรการแข่งขันรอบคัดเลือก ส้าหรับผู้แข่งขันที่ท้าสถิติรอบตัดสินของแต่ละสนามรอบคัดเลือกได้ดังนี้
สนามรอบคัดเลือก
อันดับและสถิติที่ต้องทาได้ในรอบตัดสิน
9 วินาทีขึ้นไปในรุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี
ส่วนภูมิภาค
6 - 10
11 วินาทีขึ้นไปในรุ่นทั่วไป
11 วินาทีขึ้นไปในรุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี
งานมหกรรมวิทยาศาสตร์ฯ
13 - 20
14 วินาทีขึ้นไปในรุ่นทั่วไป

10. ข้อกาหนดอื่นๆ
10.1 ตรวจสอบรายชื่อ ผู้ มีสิ ทธิ์แข่งขัน รอบชิงชนะเลิ ศที่เป็น ผู้ แข่งขัน ที่ผ่ านเข้ารอบ 6 คนสุ ดท้ ายของรอบชิง
ชนะเลิศการแข่งขันฯ ครั้งที่ 15 ได้ที่เว็บไซต์ของสมาคม www.mtec.or.th/paperairplane/
10.2 ผู้แข่งขันหน้าใหม่ดีเยี่ยม หมายถึง ผู้แข่งขันที่ไม่เคยติดอันดับสถิติการร่อนเครื่องบินกระดาษพับของประเทศ
ไทย ณ วัน ที่ 26 สิงหาคม 2561 ในแต่ละรุ่นมาก่อน และสามารถท้าสถิติอย่างเป็นทางการในรอบที่ใ ช้
กระดาษมาตรฐาน International ORIGAMI PLANE Association ได้ ติ ด อั น ดั บ สถิ ติ ก ารร่ อ นเครื่อ งบิ น
กระดาษพับของประเทศไทยที่ดีที่สุด ณ วันสิ้นสุดการแข่งขันฯ ครั้งนี้
10.3 ผู้สร้างสถิติใหม่สูงสุดประเทศไทย หมายถึง ผู้แข่งขันในแต่ละรุ่นที่สามารถท้าสถิติอย่างเป็นทางการสูงที่สุด
ในรอบที่ ใช้กระดาษมาตรฐาน International ORIGAMI PLANE Association ณ วันสิ้นสุ ดการแข่งขันฯ
ครั้งนี้ ได้มากกว่าสถิติสูงสุดของการร่อนเครื่องบินกระดาษพับของประเทศไทย ณ วันที่ 26 สิงหาคม 2561
10.4 หากมีการเปลี่ยนแปลงก้าหนดการหรือกติกาการแข่งขัน จะประกาศบนเว็บไซต์ของ อพวช. และสมาคม
10.5 การตัดสินของคณะกรรมการจัดการแข่งขันถือเป็นที่สิ้นสุด
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