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ที่มาของการแข่งขัน 

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโควิด – 19 ที่รุนแรงและยากที่จะคาดเดา ถ้าผู้เข้าร่วมการแข่งขันไม่

สามารถไปรวมตัวเพ่ือแข่งขันที่ประเทศจีนตามความต้ังใจเดิม การแข่งขันก็จะถูกปรบัไปเป็นการแข่งขันแบบ Online 

ดังน้ันกติกาการแข่งขันแบบ Online ที่เป็นแผนสํารองน้ี จะถูกประกาศคู่กับกติกาแบบปกติ ในเวลาเดียวกัน 

การแข่งขันแบบ Online จะใช้หุ่นยนต์รูปแบบเดียวกับการแข่งขันแบบปกติเพียงแต่รูปแบบสนามและกติกาจะมีการ

ปรับเปลี่ยนเพ่ือให้ง่ายมากย่ิงขึ้น แม้สถานการณ์ด้านไวรัสโควิด-19 จะเป็นอย่างไร หุ่นยนต์ของพวกเราก็จะยังคงได้

แสดงศักยภาพในสนามตามรปูภาพที่ 1 

 
รุปภาพท่ี 1 สนามแข่งขันและพ้ืนท่ีต่างๆ 

 

รูปภาพท่ี 2  สนามแข่งขัน (Perspective View) 
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กติกาการแข่งขัน 
1. ศัพท์และคาํจํากัดความ 

ศัพท์และคําจํากัดความท่ีใช้ในกติกาของ ABU Robocon 2021 ฉบับ Online แสดงไว้ในตารางต่อไปน้ี 

ลําดับ  ศัพท ์ คําจํากัดความ 

1  Throwing  
Robot (TR) 
หุ่นยนต์ขว้าง (TR) 

หุ่นยนต์แบบบังคับด้วยมือหรือแบบอัตโนมัติ ที่สามารถเคลื่อนที่และขว้างลูกธนู

ลงใน Pot จากบริเวณ Throwing Area เท่าน้ัน 

2  Arrowkid 
Robot (AR) 
หุ่นยนต์ผู้ช่วย (AR) 

หุ่นยนต์แบบบังคับด้วยมือหรือแบบอัตโนมัติ มีหน้าที่ช่วยหุ่นยนต์ TR ในการทํา
คะแนน ลักษณะเดียวกับแคดด้ีที่ช่วยนักกีฬากอล์ฟในสนาม หุ่นยนต์ AR น้ี
สามารถเคลื่อนที่ได้ทั้งในเขต Scoring Area และ Throwing Area 

3  Game Field 
สนามแข่งขัน 

พ้ืนที่สําหรับให้หุ่นยนต์ TR และหุ่นยนต์ AR ทําภารกิจ สนามประกอบด้วยส่วน 
Throwing Area ขนาด 2,050 มม. x 7,000 มม. และสว่น Scoring Area 
ขนาด 5,950 มม. x 7,000 มม. 
 

4  Throwing Area 
พ้ืนที่สําหรับขว้าง 

พ้ืนที่ ที่ทั้งหุ่นยนต์ TR และ หุ่นยนต์ AR เคลื่อนที่ได้ 
มีจุดเริ่มต้นสําหรับหุ่นยนต์ TR และ Storage Zone ในบรเิวณน้ี 

5  Scoring Area 
พ้ืนที่ทําคะแนน 

พ้ืนที่เฉพาะหุ่นยนต์ AR เคลือ่นที่ได้ 
มีจุดเริ่มต้นสําหรับหุ่นยนต์ AR ในบริเวณน้ี 
และมีจุดทําคะแนน 4 จุด (4 Scoring Spots) 

6  Scoring Spot 
จุดทําคะแนน 

บริเวณที่ลูกธนูที่ถูกขว้างมาจากหุ่นยนต์ สามารถเข้าสู่กระถาง (Pot) เพ่ือทํา
คะแนนได้ จะมีจุดทําคะแนนทั้งหมด 4 จดุในบริเวณ Scoring Area ซึง่ประกอบ
ไปด้วย  

1) I-type Pot Table จํานวน 2 จุด 
2) II-type Pot Table จํานวน 1 จุด 
3) III-type Pot Table จํานวน 1 จุด 

ดังแสดงในรูปที่ 1 และ 2 
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7  Fence 
รั้วก้ัน 

ขอบเขตกั้นรอบ Throwing Area ใช้สําหรบัจํากัดการเคลื่อนที่ของหุ่นยนต์ โดย
มีความสูง 80 มม. กว้าง 50 มม. โดยหุ่นยนต์ไม่อนุญาตใหส้ัมผสัด้านบนหรือ
ด้านนอกของร้ัวก้ัน แต่อนุญาตให้สัมผัสกับขอบรั้วด้านในได้ ทั้งน้ีจะมี
เครื่องหมายเป็นวงกลมสีขาวอยู่บนฝั่งไม้ด้านใน เฉพาะส่วนที่ก้ันกับ Scoring 
Area ซึ่งเคร่ืองหมายเหล่าน้ีสามารถใช้เป็นจุดอ้างอิงสําหรับช่วยในการระบุ
ตําแหน่งของหุ่นยนต์ได้ 

8  Pot 
กระถาง 

ภาชนะทรงกระบอกสําหรับรองรับลูกธนูที่ขว้างมาจากหุ่นยนต์ ทํามาจากท่อ 
PVC และลงสีเป็นสีแดงหรือสนํ้ีาเงิน สําหรับการแข่งขันแบบ Online น้ี ผู้เข้า
แข่งขันสามารถเลือกจะทําคะแนนที่กระถางสีใดก็ได้ 

9  I-type Pot Table 
โต๊ะวางกระถาง 
แบบที่ 1 

โต๊ะที่ถูกติดต้ังอยู่บนพ้ืนบริเวณ Scoring Area โดยจะมี I-type Pot Tables 
จํานวน 2 ชุด แต่ละชุดจะมี Pot สีแดงและสีนํ้าเงินอยู่อย่างละหน่ึง 

10  II-type Pot Table 
โต๊ะวางกระถาง 
แบบที่ 2 
 

โต๊ะความสูงระดับกลางที่ถูกติดต้ังอยู่บริเวณ Scoring Area โต๊ะน้ีสามารถหมุน
ได้ 360° ในแนวระนาบ รอบแกนเสาเมื่อมแีรงภายนอกมากระทํา ซึ่งในชุดจะมี 
Pot สีแดงและสีนํ้าเงินอยู่อย่างละหน่ึง 

11  III-type Pot Table 
โต๊ะวางกระถาง 
แบบที่ 3 

โต๊ะความสูงระดับสูงสุดที่ถูกติดต้ังอยู่บริเวณ Scoring Area โต๊ะน้ีสามารถหมุน
ได้ 360° ในแนวระนาบ รอบแกนเสาเมื่อมแีรงภายนอกมากระทํา ซึ่งในชุดจะมี 
Pot สีแดงและสีนํ้าเงินอยู่อย่างละหน่ึง 

12  Arrow 
ลูกธนู 

วัตถุรูปทรงหลอดแท่งไว้ใช้ทําคะแนนในเกม ประกอบด้วยส่วนหัว ส่วนตัวและ
ส่วนปลายเป็นขนนก ในเกมการแข่งขันแบบ Online แต่ละทีมควรใช้ลกูธนูตาม
รูปแบบที่กําหนดจากคณะกรรมการจัดการแข่งขัน 

13  TR Start Zone 
(TRSZ) 
เขตเร่ิมต้นสําหรับ 
หุ่นยนต์ TR 

พ้ืนที่เริ่มต้นสําหรับหุ่นยนต์ TR เป็นรูปสี่เหลีย่มจัตุรัสขนาด 1000 มม. x 1000 
มม. และเมื่อจะรีไทร์หุ่นยนต์ TR ก็จะใช้บริเวณน้ีด้วยเช่นกัน 

14  AR Start Zone 
(ARSZ) 
เขตเริ่มต้นสําหรับ 
หุ่นยนต์ AR 

พ้ืนที่เริ่มต้นสําหรับหุ่นยนต์ AR เป็นรูปสี่เหลีย่มจัตุรัสขนาด 1000 มม. x 1000 
มม. และเมื่อจะรีไทร์หุ่นยนต์ AR ก็จะใช้บริเวณน้ีด้วยเช่นกัน 
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15  Storage Zone (SZ) 
เขตเก็บลูกธนู 

พ้ืนที่สําหรับติดต้ังช้ันวางลูกธนู 

16  Arrow Rack 
ช้ันวางลูกธนู 

ช้ันสําหรับบรรจุลูกธนูจํานวน 5 ดอก ในเกมการแข่งขันแบบ Online แต่ละทีม
ควรใช้ช้ันวางลูกธนูตามรูปแบบที่กําหนดจากคณะกรรมการจัดการแข่งขัน 

17  Support 
สถานะค้ํายัน 

สถานะระหว่างวัตถุ หากวัตถุ A สัมผัสวัตถุ B และเมื่อนําวัตถุ B ออก จะทําให้
วัตถุ A มีการเปลื่ยนตําแหน่งหรือทิศทาง จะกล่าวได้ว่าวัตถุ B ช่วยค้ํายันวัตถุ A 
อยู่ 
กรรมการจะขยับวัตถุ B ออกอย่างระมัดระวังเพ่ือตรวจสอบว่าวัตถุ A ถูกค้ํายัน
ไว้หรือไม่ 

18  Twinning 
ลูกธนูคู ่

สถานะที่มีลูกธนูอย่างละ 1 ดอก ใน Pots ทั้งสองของแต่ละ Scoring Spot 
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2. ขั้นตอนและภารกิจของการแข่งขัน 

2.1  อุปกรณส์นามและวัตถุทําคะแนน 

 a) ในการแข่งขันน้ี วิธีในการทําคะแนนของแต่ละทีมคือการขว้างลูกธนูให้ลงใน Pot ดังน้ัน อุปกรณ์สนามที่

สําคัญในเกมการแข่งขันคือ Arrow Racks, Pots และ Pot Tables โดยมีวัตถุทําคะแนนคือ ลูกธนู 

 b) ลูกธนูดังแสดงในรูปที่ 3 ยาวทั้งหมด 600 มม. และหนัก 107 กรัม แกนลําตัวทําจากคาร์บอนไฟเบอร์เส้น

ผ่านศูนย์กลาง 12 มม. หัวลกูธนูทําจากยางซิลิโคน ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่เกิน 40 มม. และยาวประมาณ 80 มม. 

บริเวณปลายของลูกธนู จะติดต้ังขนนกจํานวน 4 ชุดไว้โดยรอบแกนลกูธนู มีระยะห่างเท่าๆกัน แต่ละเส้นยาว 130 

มม. และกว้างสูงสุดไม่เกิน 25 มม. ในแต่ละเกม ผู้เข้าแข่งขันควรจัดเตรียมลูกธนูจํานวน 20 ดอกที่สอดคล้องกับ

ข้อกําหนดในกติกา 

 

รูปที่ 3 ลูกธนู 

 

 
รูปท่ี 4 Pot Table 

 c) Scoring Spot จะมีทั้งหมด 4 จุด โดยอยู่ใน Scoring Area ในแต่ละจุดจะมี Pot Table สําหรบัติดต้ัง Pot      

สีแดงและสีนํ้าเงิน ดังแสดงในรูปที่ 4 โดย Pot ทําจาก PVC ทรงกระบอกขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 305 มม. 

และสูง 464 มม. โดยมีแผ่นโฟมความหนา 30 มม. รองไว้ด้านล่าง แกนแนวด่ิงของ Pot จะต้ังฉากกับแนวระนาบ Pot 

Tables จะมีทัง้หมด 3 แบบ ซึ่งถูกเรียกว่า I-type, II-type-II, และ III-type 



8 

ABU Robocon  2021 (Online)   

- I-type Pot Table จํานวน 2 ชุดติดต้ังอยู่บริเวณ Scoring Spot ที ่ 1 และ 3 ในแต่ละชุดจะมี Pot 

อย่างละสีติดต้ังอยู่ที่โต๊ะ ฐานของโต๊ะถูกติดต้ังคงที่อยู่ที่พ้ืนสนามบริเวณ Scoring Area ปลายเปิด

ด้านบนของ Pot อยู่สูงกว่าระดับพ้ืน 500 มม. 

- II-type Pot Table และ III-type Pot Table จํานวนอย่างละ 1 ชุดติดต้ังอยู่บริเวณ Scoring Spot ที ่2 

และ 4 ตามลําดับ ในแต่ละชุดจะมี Pot อย่างละสีติดต้ังอยู่ที่โต๊ะ ใกล้กับ Pot จะมีที่จบัเพ่ือให้หุ่นยนต์ได้

จับ รูปทรงของ Pot สําหรับ II-type และ III-type Pot Table จะแตกต่างจาก Pot สําหรับ I-type Pot 

Table เล็กน้อย กล่าวคือ Pot จะมีส่วนคอขอดลงมา สําหรับ II-type Table ส่วนปลายเปิดด้านบนของ 

Pot จะอยู่สูงกว่าระดับพ้ืน 600 มม. และมีขนาดเส้นผา่นศูนย์กลางด้านใน 250 มม. ในขณะที ่ Pot 

สําหรับ III-type Pot Table จะมีส่วนปลายเปิดด้านบนของ Pot จะอยู่สูงกว่าระดับพ้ืน 800 มม. และมี

ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางด้านใน 160 มม. แรงต้านทานการหมุนของ II-type และ III-type Pot Table 

จะอยู่ระหว่าง 3-7 Nm 

 d) ลูกธนูทีส่อดคล้องกับข้อกําหนดในกติกาหัวข้อ 2.1 b) สามารถนํามาจัดเรียงไว้บนช้ันวางได้ ดังรูปที่ 05.00 

ใน ABU ROBOCON 2021 Figures of Game Field 

 e) สมาชิกในทีมไม่อนุญาตให้จับ ลูกธนู Pot หรือ Pot Table ระหว่างเกมการแข่งขัน เว้นแต่ในช่วงรีไทร์และ

จัดเรียงลูกธนูบนช้ันวางเท่าน้ัน 

 

2.2  ก่อนเร่ิมการแข่งขนั 

2.2.1 ก่อนการแข่งขัน Online ทางทีมควรจัดเตรียมหุ่นยนต์และสนามให้พร้อม 

2.2.2 หุ่นยนต์ TR และ AR จะต้องถูกจัดวางอยู่ภายใน TR Start Zone และ AR Start Zone ถ้าทีมมีหุ่นยนต์เพียง

ตัวเดียว สามารถเลือกเริ่มต้นที่ TRSZ หรือ ARSZ ก็ได้  

2.2.3 ช้ินส่วนที่ไม่เก่ียวข้องกับการแข่งขันและสิ่งสกปรกขยะกีดขวาง ให้นําออกจากสนาม สมาชิกในทีมให้ออกนอก

สนามแข่งขัน และอนุญาตใหส้มาชิกเพียง 3 คน ทําการควบคุมหุ่นยนต์ระหว่างการแข่งขัน 

2.2.4 ก่อนช่วงเวลาแข่งขัน ลกูธนูจํานวน 5 ดอกจะจัดเรียงอยู่บนช้ันวางลูกธนู ลูกธนูอีก 5 ดอกให้ทําการบรรจุเข้าสู่

หุ่นยนต์ TR หรือ AR หรือทั้งสองตัวก็ได้ โดยลูกธนูที่เหลืออีก 10 ดอกจะวางไว้ด้านนอกสนามใกล้กับ Storage Zone 

2.2.5 ถ้ากรรมการมีข้อสงสยัเก่ียวกับคุณสมบัติและความพร้อมของสนามและอุปกรณ์ต่างๆ ให้ผู้เข้าแข่งขันตรวจสอบ

และอธิบายกับกรรมการ 

2.2.6 หลังจากที่ตรวจสอบความพร้อมต่างๆครบถ้วนแล้ว กรรมการจะประกาศให้เริ่มการแข่งขันโดยใช้เสียงและเริ่ม

จับเวลา 
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2.3 เริ่มการแข่งขนัแบบ Online 

a) หลังจากเริ่มการแข่งขัน หุ่นยนต์เคลื่อนที่ออกจากจุดเริ่มต้นเพ่ือทําภารกิจต่างๆ 

b) สมาชิกทีมทุกคนต้องอยู่นอกสนามแข่งขัน ยกเว้นช่วงการสั่งให้หุ่นยนต์เริ่มทํางาน และช่วงรีไทร์ 

c) ระหว่างเกมการแข่งขัน เมื่อลกูธนูบนช้ันวางลูกธนูหมดลง สมาชิกทีม 1 คนสามารถเข้าไปในสนามเพ่ือเติมลูก

ธนูได้ ครั้งละ 5 ดอก น้ันหมายความว่าสามารถเติมลูกธนูใส่ช้ันวางลูกธนูได้สูงสุด 2 ครั้ง หลังจากเติมลูกธนู

เสร็จแล้ว สมาชิกทีมต้องรีบออกจากสนามทนัที 

 

2.4 ภารกิจของหุน่ยนต์ 

2.4.1 ภารกิจของหุ่นยนต์ TR 

a) หลังจากเริ่มการแข่งขัน หุ่นยนต์ TR สามารถเคลื่อนออกจากจุดสตาร์ทได้ 

b) หุ่นยนต์ TR สามารถขว้างหรือปล่อยลูกธนู ไปยัง Pot ใดๆ จากทีใ่ดก็ได้ภายในเขต Throwing Area แต่

จะต้องขว้างลูกธนูครั้งละ 1 ดอกเท่าน้ัน โดยจะขว้างลูกธนูดอกต่อไปได้ ก็ต่อเมื่อลกูธนูเดิมจะต้องเข้าไป 

ใน Pot หรือตกอยู่บนวัสดุรองรับหรือพ้ืนแล้วเท่าน้ัน 

c) ภายหลังจากที่ลูกธนูจํานวน 5 ดอกที่โหลดเข้าสู่หุ่นยนต์ TR และ/หรือ AR หมดลง หุ่นยนต์ TR สามารถ 

 i. ไปหยิบลูกธนูที่ช้ันวางลูกธนู หรือ 

 ii. หยิบลูกธนูที่ตกอยู่บนพ้ืนใน Throwing Area หรือ 

 iii. รับลูกธนูที่ส่งจากหุ่นยนต์ AR โดยตรง 

d) ในระหว่างแข่งขัน หุ่นยนต์ TR ไม่อนุญาตให้ย่ืนล้ําออกนอกเขต Throwing Area รวมถึงพ้ืนที่ด้านบน 

e) ทุกๆการกระทาํที่หุ่นยนต์ TR ละเมิดกติกาข้างต้น จะถูกบังคับให้ทําการรีไทร์ ลูกธนูที่เข้าไปใน Pot 

ระหว่างที่ทําการละเมิดน้ี จะถูกนําออกโดยหัวหน้าทีมและไม่สามารถนํากลับมาใช้ได้อีกในการแข่งขัน

เกมน้ี 

2.4.2 ภารกิจของหุ่นยนต์ AR 

a) หลังจากหุ่นยนต์ AR เริ่มทาํงานจากเขตเร่ิมต้น หุ่นยนต์สามารถเคลือ่นที่เข้าสู่ Scoring Area หรือ 

Throwing Area ได้ทันที 
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b) หุ่นยนต์ AR สามารถหมุน II-type และ/หรอื III-type Pot Table เพ่ือประสานการทํางานกับหุ่นยนต์ 

TR ได้ ทั้งน้ีระหว่างที่หุ่นยนต์ AR หมุน Pot Table จะอนุญาตให้จบัได้เฉพาะส่วนที่จับเท่าน้ัน ห้าม

สัมผสักับส่วนอ่ืนของ Table และ Pot เว้นแต่สัมผสัโดยไม่ต้ังใจ 

c) หุ่นยนต์ AR สามารถหยิบลูกธนูที่ตกอยู่ในเขต Scoring Area หรือ Throwing Area และขว้าง/วางยัง

เขต Throwing Area หรือไปส่งโดยตรงให้กับหุ่นยนต์ TR ที่อยู่ในเขต Throwing Area ได้ 

d) หุ่นยนต์ AR สามารถย่ืนบางส่วนออกนอกสนามเพ่ือทําการหยิบลูกธนูที่ตกด้านนอกได้ แต่ไม่อนุญาตให้

ไปอยู่ด้านนอกสนามทั้งตัว ทั้งน้ีพิจารณาจากภาพฉายแนวด่ิงของหุ่นยนต์จะต้องมีบางส่วนอยู่ในบริเวณ

สนาม 

e) หุ่นยนต์ AR ทีเ่ข้าไปในเขต Scoring Area ไม่ได้รับอนุญาตให้ขว้างลูกธนูเข้าไปใน Pot แต่อย่างไรก็ตาม 

หุ่นยนต์ AR สามารถเคลื่อนที่ออกจาก Scoring Area เข้าสู่ Throwing Area ซึ่งในช่วงน้ีหุ่นยนต์จะถูก

พิจารณาว่าเป็นหุ่นยนต์ TR อีกตัวหน่ึง ซึ่งสามารถทําภารกิจได้ตามกติกาข้อ 2.4.1 รวมทั้งข้อจํากัดทุก

ข้อของหุ่นยนต์ TR ด้วย ทั้งน้ีไม่ได้มีข้อจํากัดถึงจํานวนครั้งที่หุ่นยนต์ AR เคลื่อนที่เข้าหรือออกจากเขต 

Scoring Area 

f) ทุกๆการกระทาํที่หุ่นยนต์ AR ละเมิดกติกาข้างต้น จะถูกบังคับให้ทําการรีไทร์ ลูกธนูที่เข้าไปใน Pot 

ระหว่างที่ทําการละเมิดน้ี จะถูกนําออกโดยหัวหน้าทีมและไม่สามารถนํากลับมาใช้ได้อีกในการแข่งขัน

เกมน้ี 

2.5 รีไทร ์

a) หากหุ่นยนต์ไม่สามารถทํางานได้หรือการทําภารกิจไม่สมบูรณ์ สมาชิกทีมสามารถขออนุญาตเพ่ือทําการ

รีไทร์ได้ โดยจะทําการรีไทร์ได้ภายหลังจากได้รับอนุญาตจากกรรมการเทา่น้ัน 

b) หากหุ่นยนต์ตัดใดทําผิดกติกา หุ่นยนต์ตัวน้ันจะต้องถูกบังคับให้รีไทร์จากกรรมการ 

c) ในขณะเตรียมการรีไทร์ สมาชิกทีมจะต้องนําหุ่นยนต์ที่ต้องการรีไทร์ไปยังตําแหน่งที่กําหนด กล่าวคือ

ตําแหน่งรีไทร์ของหุ่นยนต์ TR คอื TR Start Zone และหุ่นยนต์ AR คือ AR Start Zone ในกรณีที่

หุ่นยนต์ TR หรือ AR ออกตัวก่อนได้รับสัญญาณให้เริ่มการแข่งขัน หุน่ยนต์ทั้งสองตัวจะต้องถูกนํามาที่

จุดเริ่มต้น และเริ่มต้นใหม่โดยใช้การขอรีไทร ์

d) ในระหว่างการรีไทร์ สมาชิกทมีสามารถปรับแต่งหรือเปลี่ยนตําแหน่งของลูกธนูที่หุ่นยนต์ถืออยู่ได้ 

e) ในระหว่างการรีไทร์ สมาชิกทมีไม่อนุญาตใหห้ยิบลูกธนูที่ตกอยู่ในสนามแข่งขันได้ 
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f) หลังจากที่ปรับแต่งหุ่นยนต์และพร้อมที่จะปล่อยหุ่นยนต์แล้ว สมาชิกทีมสามารถทําได้ทันที ไม่ต้องรอ

การอนุญาตจากกรรมการ 

g) ไม่จํากัดจํานวนคร้ังของการรีไทร์ โดยการขอรีไทร์ ต้องเป็นไปตามที่กติการะบุไว้และต้องได้รับการ

อนุญาตจากกรรมการ 

 

2.6 การคิดคะแนน 
2.6.1 เมื่อเกมสิ้นสุดลง กรรมการตรวจสอบคะแนนของทีมที่เข้าแข่งขัน 
2.6.2 ลูกธนูที่ถูกขว้างออกไปก่อนเกมจะสิ้นสุดลงสามารถนํามาคิดคะแนนได้ โดยต้องสอดคล้องกับทุก

เง่ือนไขต่อไปน้ี 
a) ลูกธนูได้สัมผัสกับ Pot หรือลกูธนูอ่ืนที่ได้คะแนน 
b) ลูกธนูไม่ได้สัมผัสกับพ้ืนผิวสนามหรือพ้ืนผิว Pot Table 
c) ลูกธนูไม่ได้ถูกค้ํายันจาก ลูกธนูอ่ืนที่ไม่ได้คะแนน 
d) ลูกธนูไม่ได้สัมผัสกับหุ่นยนต์ 

2.6.3 หากมีลูกธนูอยู่ใน Pot เดียวของแต่ละจุดทําคะแนน ทมีจะได้ 1 คะแนน แต่หากมีลูกธนูอยู่ใน Pot ทั้งสอง
ของแต่ละจุดทาํคะแนนจะเรียกว่า “twinning” ซึ่งจะได้ 8 คะแนน ในกรณีที่ลูกธนูสมัผัสกับ Pot ทั้งสอง 
หรือลูกธนูใน Pot ทั้งสอง สามารถนับคะแนนลูกธนูน้ันได้ เพียงแต่ไม่นับว่าอยู่ใน Pot ดังน้ันจึงไม่อยู่ใน
เกณฑ์ “twinning” ดังแสดงในรูปที่ 5 

 
รูปที่ 5 ลูกธนูที่สัมผสั Pots ทั้งสอง 

 
2.6.4 อนุญาตให้มีหลาย “twinning” ในแต่ละ Scoring Spot ได้ ยกตัวอย่างเช่น มีลูกธนูจํานวน 3 ดอกอยู่ใน 

Pot แรก และมีลูกธนูจํานวน 2 ดอกอยู่อีก Pot หน่ึง ในกรณีน้ีจะถือว่ามี “twinning” จํานวน 2 ครั้ง แต่ละ
ครั้งจะได้ 8 คะแนน และยังมีลูกธนูเด่ียวที่ได้คะแนน 1 อยู่อีก ดังน้ันรวมทั้งหมดจึงได้ (8x2) + 1 = 17 
คะแนน 

2.6.5 ในแต่ละ Scoring Spot อนุญาตให้มี “twinning” ได้สูงสุด 3 ครั้ง ถ้าเกินกว่าน้ีจะนับส่วนที่เกินเป็นคะแนน
ธนูเด่ียว 

2.6.6 คะแนนรวมของทีมมาจากผลรวมของคะแนนจากทั้ง 4 Scoring Spots 
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2.6.7 คะแนนสูงสุดที่เป็นไปได้คือ 80 คะแนน (มลีูกธนูทั้งหมด 20 ดอก ซึ่งทํา twinning ได้ทั้งหมด 10 คร้ัง แต่ละ
ครั้งได้ 8 คะแนน จึงรวมเป็น 80 คะแนน) 
 

2.7 การยุติการแขง่ขัน 
2.7.1 ในการแข่งขัน หากทีมใดคิดว่าทําคะแนนได้เต็ม 80 แล้วหรือไม่มีลูกธนูทีส่ามารถใช้ได้ สมาชิกในทีมสามารถ

ยกมือเพ่ือส่งสัญญาณให้กรรมการหยุดเวลาการแข่งขัน และเกมจะยุติในทันที สําหรบัทีมที่ขอหยุดเกมก่อน
เวลาหมด กรรมการจะบันทึกเวลาที่เหลืออยู่หน่วยเป็นวินาที แต่หากว่าภายหลังการตรวจสอบพบว่าทีมไม่ได้
คะแนนเต็ม 80 คะแนน กรรมการจะปรับเวลาที่เหลือยู่ให้เป็น 0 

2.7.2 เมื่อเกมการแขง่ขันดําเนินไปจนครบ 3 นาที 
2.7.3 ในการแข่งขันถ้าลงแข่งขันได้ N รอบ ในแต่ละรอบจะบันทึกทั้งคะแนนและเวลาที่เหลืออยู่ เมื่อแข่งขันครบ

ทั้งหมดแล้ว คะแนนเฉล่ีย S และเวลาที่เหลอือยู่เฉลี่ย T จะถูกคํานวณ 
 

3. การตัดสนิผูช้นะการแขง่ขัน 
ทุกทีมจะถูกจดัอันดับโดยพิจารณาจากค่าเฉล่ียของคะแนนและเวลาที่เหลืออยู่ ตามลําดับเกณฑ์ต่อไปนี้ 

a) คะแนนเฉล่ีย (S) ที่ได้ 
b) เวลาที่เหลืออยู่เฉลี่ย (T) ที่ได้ 
c) คะแนนเฉล่ียที ่Scoring Spot 4 
d) คะแนนเฉล่ียที ่Scoring Spot 2 
e) ตามการตัดสินของคณะกรรมการ 

 

4. หุ่นยนต์ 

4.1 แต่ละทีมมีหุ่นยนต์ได้สูงสุด 2 ตัว ในกรณีที่ทีมมีหุ่นยนต์เพียง 1 ตัว สามารถใช้หุน่ยนต์น้ีเป็นได้ทั้ง TR หรือ AR 

และระหว่างการแข่งขันยังสามารถสลับภารกิจเป็นหุ่นยนต์ TR หรือ AR เมื่อใดก็ได้ ในกติกาน้ีหุ่นยนต์สามารถ

พิจารณาเป็นได้ทั้ง TR และ/หรือ AR 

4.2 หุ่นยนต์ทั้งสองตัวสามารถเป็นได้ทั้งแบบ บังคับมือ ก่ึงอัตโนมัติ หรือ อัตโนมัติ 

4.3 หุ่นยนต์แต่ละตัวไม่สามารถแยกร่างเป็นชุดย่อยหรือเช่ือมต่อด้วยสายยืดหยุ่น ไม่อนุญาตให้หุ่นยนต์ดูดหรือยึดติดที่

พ้ืนสนาม 

4.4 หุ่นยนต์ที่ส่งเข้าร่วมการแข่งขันจะต้องได้รับการพัฒนาโดยสมาชิกในทีมที่มาจากสถาบันการศึกษาเดียวกันเท่าน้ัน 

4.5 ไม่อนุญาตให้สมาชิกทมีนําหรือติดต้ังอุปกรณ์อ่ืนใดในบริเวณสนามแขง่ขัน ยกเว้นหุ่นยนต์และอะไหล่สําหรับใช้

ในช่วงการแข่งขัน และเครื่องมืออุปกรณ์ 

4.6 ขนาดของหุ่นยนต์ 
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a) ขณะเริ่มการแข่งขัน หุ่นยนต์ TR และ AR จะต้องมีขนาดกว้างไม่เกิน 1,000 มม. และยาวไม่เกิน 1,000 มม. 

โดยมีความสูงไม่จํากัด 

b) หลังเริ่มการแข่งขัน หุ่นยนต์ทุกตัวสามารถยืด ขยายร่างได้ไม่จํากัด ตราบใดที่ไม่ละเมิดกติกาข้ออ่ืน 

c) ในกรณีที่ต้องการบังคับหุ่นยนต์ ผู้ควบคุมต้องบังคับอยู่รอบสนามแข่งขนั โดยระบบควบคุมหุ่นยนต์ AR 

จะต้องเป็นแบบไร้สาย ในขณะที่หุ่นยนต์ TR สามารถบังคับได้ทั้งแบบไร้สายและมสีาย โดยไม่จํากัดความยาว

สาย สมาชิกทีมต้องระมัดระวังไม่ให้สายควบคุมไปถูกอุปกรณ์สนามหรือวัตถุในเกมการแข่งขัน ไมว่่าจะเป็น

การบังคับแบบไร้สายหรือมีสาย ห้ามไม่ใหส้มาชิกในทีมเขา้ไปในสนามแข่งขัน 

4.7 นํ้าหนักของหุ่นยนต์ 

นํ้าหนักรวมของหุ่นยนต์ทั้ง 2 ตัวโดยรวมถึงชุดบังคับ สายเคเบ้ิล แบตเตอรี่หลักที่ใช้ในการแข่งขัน จะต้องไม่

เกิน 50 กก. อุปกรณ์อ่ืนๆ ที่ทีมนํามาเพ่ือใช้ในการ Setup เครื่องมือ ถังลม และแบตเตอรี่สํารองที่เป็นชนิดเดียวกับ

แบตเตอรี่หลักจะไม่นํามาคิดเป็นนํ้าหนักรวมของหุ่นยนต์ 

4.8 แหล่งจ่ายพลังงานของหุ่นยนต์ 

a) แหล่งพลังงานท่ีสามารถนํามาใช้ได้มีเฉพาะแบตเตอรี่ พลังงานจากลมอัด และ/หรือ แรงจากการยืดหดของ

สปริงหรือหนังยางเท่าน้ัน 

b) แบตเตอรี่ทั้งหมดที่ใช้ในหุ่นยนต์ ชุดควบคุม และอุปกรณ์ใดๆ ระหว่างการแข่งขันจะต้องมีค่าแรงดันไฟฟ้าไม่

เกิน 24 โวลต์ แต่อย่างไรก็ตามหากมีการนําแบตเตอรี่มาเช่ือมต่อกันในแบบอนุกรมหรือแบบขนาน 

แรงดันไฟฟ้ารวมจะต้องมีค่าไม่เกิน 24 โวลต์ 

c) แรงดันไฟฟ้าในวงจรไฟฟ้าควรต้ังค่าไว้ที่ 42 โวลต์หรือน้อยกว่าโดยการวัดจริง 

d) ทีมที่ใช้พลังงานลมอัดจะต้องใช้ภาชนะที่ทําขึ้นเพ่ือวัตถุประสงค์ดังกล่าว หากเป็นขวดพลาสติกจะต้องมี

สภาพที่เหมาะสมและปลอดภัย โดยแรงดันอากาศจะต้องไม่เกิน 600 kPa 

e) ห้ามนําแหล่งพลังงานท่ีพิจารณาดูแล้วมีอันตรายมาใช้ 

4.9 การสื่อสารระหว่างหุ่นยนต์ 

a) อนุญาตให้หุ่นยนต์ทั้งสองตัวติดต่อสื่อสารกันได้ 

b) ไม่มีข้อจํากัด ในเทคนิคการติดต่อสื่อสารที่ใช้ 

c) ในกรณีทีใ่ช้คลืน่วิทยุ อนุญาตให้ใช้เพียง Wi-Fi (IEEE 802.11), Zigbee (IEEE 802.15) และบลูทูธ เพ่ือ

ติดต่อระหว่างชุดควบคุมกับหุ่นยนต์ และระหว่างหุ่นยนต์ด้วยกัน 

4.10 ไม่อนุญาตให้ติดอุปกรณ์ใดๆ ที่ช่วยทําให้ลูกธนูเข้าสู ่Pot ได้ง่ายขึ้น บนหุ่นยนต์ AR เช่น กรวยหรือทางลาด 
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เป็นต้น 

4.11 ก่อนการแข่งขัน กรรมการจะตรวจสอบหุ่นยนต์ผ่านช่องทาง online โดยหุ่นยนต์ที่ไม่ผ่านคุณสมบัติ ข้างต้น จะ

ไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าร่วมการแข่งขัน 

 

5. การกระทําผิดกติกา (Violations) 
ทีมจะถูกบังคบัให้ต้องรีไทร์ เมื่อกระทําผิดกติกา การผิดกติกามีดังน้ี 

a. ส่วนหน่ึงส่วนใดของหุ่นยนต์เข้าสู่พ้ืนที่ ที่ไมไ่ด้รับอนุญาตให้เข้าไป 
b. สมาชิกในทมีสมัผัสส่วนหน่ึงส่วนใดของหุ่นยนต์ยกเว้นรีโมทคอนโทรลหรือในสถานการณ์ที่กติกาอนุญาต

ให้สัมผัสได้ 
c. หุ่นยนต์ไม่ทําตามกติกาในหมวด 2.4 ภารกิจของหุ่นยนต์ 
d. ทีมกระทํา False Start 
e. การกระทําอ่ืน ๆ ที่ละเมิดกฎโดยไม่กล่าวถึงในการ Disqualification ถอืเป็นการกระทําผิดกติกา 

 

6. การปรับแพ้ (Disqualification)  
ทีมจะถูกปรับแพ้หากมีการกระทําต่อไปน้ีในระหว่างการแข่งขัน 

a. การออกแบบหรือพัฒนาหุ่นยนต์ที่ไม่เป็นไปตามกติกาหมวด 4 หุ่นยนต์ 
b. ทีมที่มีการกระทําที่แสดงถึงการขาดจิตวิญญาณของการแข่งขันอย่างยุติธรรม 
c. ทีมที่ไม่เช่ือฟังคําสั่งหรือคําตักเตือนของกรรมการ 

 

7 ทีม 
7.1 แต่ละประเทศหรือภูมิภาคท่ีเข้าร่วมในการแข่งขันสามารถส่งตัวแทนเข้าร่วมได้ 2 ทีม ที่ต่างสถาบันกัน ยกเว้น
ประเทศจีนสามารถส่งทีมเข้าร่วมได้ 3 ทีมในฐานะประเทศเจ้าภาพ 
7.2 นักศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษาต้องสังกัดในสถาบันการศึกษาเดียวกัน 
7.3 ไม่อนุญาตให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเข้าร่วมในการแข่งขัน 
 

8. อ่ืนๆ 
8.1  กติกาอาจจะมีการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงบางส่วนตามสถานการณ์และเหตุจําเปน็ 
8.2 ความชอบธรรมของการกระทําใด ๆ ทีไ่ม่ได้ระบุไว้ในกติกาน้ี ให้เป็นไปตามดุลยพินิจของกรรมการ 
8.3 ขนาด นํ้าหนัก และค่าต่างๆ ของสนาม สิ่งอํานวยความสะดวกและอุปกรณ์ที่อธิบายไว้ในกฎน้ีมีค่าขอบเขตของ
ความผิดพลาดได้ 5% เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอ่ืน อย่างไรก็ตามขนาดและนํ้าหนักของหุ่นยนต์ที่แสดงในกติกาเป็น
ค่าสูงสุดและไม่สามารถมีค่าเกินกว่าที่ระบุได้ 
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8.4 คําถามทั้งหมดสามารถสง่มาได้ที่เว็บไซต์ทางการของการแข่งขันหุ่นยนต์ ABU Asia-Pacific Robot Contest  
 2021, http://robocon2021.com โดย FAQ จะปรากฏในเว็บไซต์ การแจ้งเตือนเมื่อมีการเพ่ิมเติม และ/หรือ
 การแก้ไขกฎน้ันจะแจ้งบนเว็บไซต์ทางการของการแข่งขัน 
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ภาคผนวก 1 
 
วัสดุและสีของสนามแข่งขันและอุปกรณ์ต่างๆ 
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ภาคผนวก 2 
 
เอกสาร ABU ROBOCON 2021 Figures of Game Field เหมาะสมสาํหรับใช้ในการแข่งขัน online ยกเว้นเฉพาะ
รูปที่ 00.00 00.01 และ 00.03 ให้ใช้แบบด้านล่างน้ีแทน 
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ภาคผนวก 3 ทางเลือกสาํหรับจัดทําสนามราคาประหยัด 
 
การแข่งขันแบบ online น้ีแข่งขันบนสนามท่ีผู้เข้าแข่งขันสร้างเอง ซึ่งแตกต่างจากการแข่งขันแบบปกติที่แข่งบนสนาม
ที่ผู้จัดการแข่งขันสร้างขึ้น ถึงแม้ว่าขนาดและรูปแบบของสนามจะแสดงอย่างละเอียดใน ABU ROBOCON 2021 
Figures of Game Field และในภาคผนวก 2 รวมท้ังสามารถสั่งซื้ออุปกรณ์สนามเช่น Pot Tables, Arrow Rack, 
และลูกธนู ผ่านทางเว็ปไซต์ของ ABU ROBOCON 2021 แต่บางทีมอาจจะเลือกวิธีประหยัดในการจัดสร้างสนาม 
 
1. แปลงรูปแบบจากสนามแข่งขันแบบปกติ มาเป็นสนามแข่งขันแบบ online 
บางทีมได้จัดทําสนามสําหรับแข่งขันแบบปกติเต็มรูปแบบหรือ outer area ของสีนํ้าเงิน(หรือแดง)และส่วน inner 
area เพ่ือฝึกซอ้ม ถ้าการแข่งขันแบบปกติไม่สามารถจัดได้ ทางทีมสามารถปรับสนามแบบปกติมาเป็นแบบ online 
ได้ ในที่น้ีจะยกตัวอย่าง blue outer area สําหรับสาธิตขั้นตอนในการปรับเปลี่ยน 
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a) ปรับรั้วกันเขตระหว่าง throwing zone กับ scoring zone จากแนวร้ัวเดิมของเขต inner zone และ 
outer zone ทั้งน้ีแนวรั้วก้ันไม่จําเป็นต้องมีจุดสีขาวสําหรับนําทาง ถ้าทีมไม่ได้ใช้จุดขาวเหล่าน้ี 

b) ตามรูปที่ 00.01 ในภาคผนวก 2 ให้ปรับลดความยาวของ throwing area และจัดวางตําแหน่งของ TR Start 
Zone และ storage zone 

c) ติดเส้นนําทางสีขาวขนาดกว้าง 30 ม.ม. ในเขต throwing area ดังแสดงในรูปที่ 00.01 ในภาคผนวก 2 
d) ติดเส้นแสดงขอบเขตของ scoring area ด้วยเทปนํ้าเงินขนาดกว้าง 30 ม.ม. ดังแสดงในรูปที่ 00.01 ใน

ภาคผนวก 2 
e) ถ้าแนวไม้ก้ันเขตแปดเหลี่ยม ที่ขณะนี้อยู่ในเขต scoring area ไม่ได้กระทบกับการเคลือ่นที่ของหุ่นยนต์ AR 

ก็ไม่จําเป็นต้องร้ือถอนแนวไม้ก้ันออก 
f) สีพ้ืนสนามเดิมของ inner area และ outer area สามารถคงเดิมได้โดยไม่ต้องทาใหม่ 

 
8 สร้างสนามสําหรับแข่งขัน online 
บางทีมอาจจะมีข้อจํากัดทําให้ไม่ได้จัดสร้างสนามเต็มหรือบางส่วนสําหรับการแข่งขันแบบปกติ แต่ในการแข่งขันแบบ 
online น้ี ทางทีมจําเป็นต้องจัดสร้างสนามของทมีเอง ทั้งน้ีทางทีมสามารถลดค่าใช้จ่ายของการจัดหาวัสดุสนามลงได้
ตามแต่ข้อจํากัดของทีม โดยสอดคล้องกับรูปที่ 00.01 ในภาคผนวก 2 โดยเฉพาะอย่างย่ิงเรื่องของขนาดและจุดติดต้ัง 

a) ไม่ว่าสนามแขง่ขัน online จะติดต้ังบนพ้ืนไม้หรือพ้ืนปูน ทางทีมไม่จําเป็นต้องปูพ้ืนไม้อีกช้ันตราบใดที่ทีม
พิจารณาแล้วว่าไม่มีผลต่อการเคลื่อนที่ของหุ่นยนต์หรือการติดต้ังอุปกรณ์สนาม 

b) ถ้าสีเดิมของส่วน scoring area และ throwing area เป็นสีอ่อน ทางทีมก็ไม่จําเป็นต้องทาสีใหม่ แต่สีของ
ส่วน TR และ AR start zones จะต้องทําให้แตกต่างอย่างเด่นชัดกับสีของพ้ืนสนามทั่วไป 

c) ทางทีมไม่จําเป็นต้องทําแต้มจุดสีขาวสําหรับนําทาง ถ้าทีมไม่ได้ใช้ 
 
9 Pot table ราคาประหยัด 
กติกาข้อ 2.4.2 b) อนุญาตให้หุ่นยนต์ AR หมุน II-type และ III-type Pot Tables ได้ แต่ถ้าทีมพิจารณาแล้วไม่
จําเป็นต้องหมุนส่วนน้ี ทางทมีก็ไม่ต้องสั่งหรือทําให้ Pot Table หมุนได้ก็ได้ แต่ยังจําเป็นต้องทําฐานหนุนสําหรับ II-
type และ III-type Pot Tables โดยความสูงของปลายเปิดสําหรับ II-type คือ 600 ม.ม. และสําหรับ III-type คือ 
800 ม.ม. ทั้งน้ีทุก Pots จะต้องติดต้ังอย่างแข็งแรงและตรงตําแหน่งดังแสดงในรูปที่ 00.02 ของภาคผนวก 2 
 
10 Arrow rack ราคาประหยัด 
ทีมสามารถออกแบบและจัดสร้างช้ันวางลูกธนูโดยใช้วัสดุอะไรก็ได้ ตามขนาดในรูปที่ 05.00 ของ ABU ROBOCON 
2021 Figures of Game Field ทั้งน้ีกําหนดให้ลูกธนูทั้ง 5 ดอกจะต้องจัดเรียงแบบขนานกันโดยให้หัวลูกธนูอยู่
ด้านล่าง ปลายขนนกอยู่ด้านบน ระยะห่างระหว่างลูกธนูเป็น 200 ม.ม. ความสูงของหัวลูกธนูจะอยู่สูงจากพ้ืน
ประมาณ 240 ม.ม. ตัวลูกธนูจะเอียงประมาณ 10 องศา 
 


