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แนวคดิของการแข่งขัน 
ประเทศจีนในสมยัโบราณ ชายหนุ่มจะไดรั้บการยอมรับให้เป็นผูใ้หญ่เม่ืออายุ 20 ปี ซ่ึงวนัการเฉลิมฉลองระหว่าง เพื่อน ๆ และ
ญาติๆ จะมารวมตวักนัเพ่ืออวยพรและสนุกกบัเกมซ่ึงจะเป็นเคร่ืองพิสูจน์ถึงความสามารถของชายหนุ่ม 
 
การแข่งขนั ABU Robocon จดัมาอย่างต่อเน่ืองและจะครบรอบ 20 ปี ในปี พ.ศ. 2564 จึงขอเชิญชวนสมาชิกชาวหุ่นยนต์มาร่วม  
เฉลิมฉลองครบรอบ 20 ปี และอวยพรส าหรับกา้วสู่ความเป็นผูใ้หญข่อง ABU Robocon และขอให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ท างานอยา่ง
มุ่งมัน่เพ่ือเติบโตและประสบความส าเร็จ 
 
“ขวา้งลูกธนูลงกระถาง” เป็นเกมการละเล่นท่ีถือเป็นธรรมเนียมปฏิบติัแบบดั้งเดิมของจีนในสมยัโบราณ โดยเร่ิมมาตั้งแต่ช่วง 770 ปี
ก่อนคริสตกาล ในช่วงนั้นหน่ึงในการรับรองแขกของเจา้บา้นคือการเชิญแขกใหย้งิธนูหรือท่ีเรียกวา่ “พิธีการยงิธนู” ซ่ึงแขกท่ีไดรั้บ
เชิญก็จะไม่สามารถปฏิเสธได ้ต่อมาในภายหลงัเพ่ือใหแ้ขกท่ีไม่ช านาญดา้นการยิงธนูสามารถร่วมเล่นไดอ้ยา่งสนุกสนาน จึงมีการ
ปรับพิธีการใหเ้ป็นการขวา้งลูกธนูลงในไหสุราแทน เม่ือเวลาผา่นไปกิจกรรมน้ีไดก้ลายเป็นพิธีการตอ้นรับและเกมท่ีเรียบง่ายสง่างาม
ในระหวา่งงานเล้ียง การละเล่นน้ีไดแ้พร่หลายมากวา่ 2,700 ปี โดยมีการพฒันาจากการเป็นกิจกรรมในพิธีการไปสู่การละเล่นเพ่ือ
ความบนัเทิง ถึงแมว้่าจะมีการเปล่ียนแปลงมากมายในวิธีการและกฎการเล่น แต่หัวใจส าคญัของเกมคือการผูกสัมพนัธ์ระหว่าง
บุคคลนั้นไม่เคยเปล่ียนแปลง 
 
หุ่นยนต์จะท าภารกิจเพ่ือขวา้งลูกธนูลงในกระถางไดดี้เพียงใด ? พวกเราทุกคนหวงัว่าจะไดเ้ห็นการท างานอย่างยอดเยี่ยมของ
หุ่นยนตท่ี์สร้างข้ึนโดยนกัพฒันารุ่นใหม่ท่ีเมือง Jimo ประเทศจีน 
 
เกมการแข่งขนัจะแบ่งเป็น 2 ทีมคือระหวา่งทีมสีแดงและสีน ้ าเงิน ใชเ้วลาไม่เกิน 3 นาที 
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รุปภาพที ่1 สนามแข่งขนัและพื้นทีต่่างๆ 

 

รูปภาพที ่2  สนามแข่งขัน (Perspective View) 

ความส าคญัของความปลอดภัย 
ความปลอดภยัเป็นหน่ึงในองคป์ระกอบส าคญัในการพฒันาอยา่งย ัง่ยนืของการแข่งขนัหุ่นยนตน์านาชาติ ABU Robocon 

ความปลอดภยัของหุ่นยนต์ท่ีไดรั้บการออกแบบมานั้นถือเป็นประเด็นแรกท่ีส าคญัท่ีสุดของหลกัการในดา้นความปลอดภยัของ    
การแข่งขนั ทีมท่ีเขา้ร่วมแข่งขนัในฐานะผูอ้อกแบบหุ่นยนต์จ าเป็นตอ้งมีความรับผิดชอบดา้นความปลอดภยัของหุ่นยนตท่ี์สร้าง
ข้ึนมา ความปลอดภยัถือเป็นส่ิงท่ีส าคญัท่ีสุด และทุกคนท่ีเก่ียวขอ้งในการแข่งขนัรวมถึงเจา้หนา้ท่ี ผูเ้ขา้ร่วมและผูช้ม ทีมแข่งขนัตอ้ง
ท างานและร่วมมือกบัผูจ้ดัการแข่งขนัอยา่งใกลชิ้ดเพ่ือใหม้ัน่ใจดา้นความปลอดภยัสูงสุดของการแข่งขนั 

*  ทีมตอ้งใส่ใจอยา่งเพียงพอในเร่ืองความปลอดภยัของหุ่นยนตก่์อนท่ีจะสมคัรเขา้ร่วมการแข่งขนั หุ่นยนตท่ี์ออกแบบนั้นตอ้ง
ถูกตรวจสอบไดว้า่มีความปลอดภยัทั้งในระหวา่งการตรวจสอบดว้ยวดีิโอและการวิง่ทดสอบการท างาน 

*  ตอ้งติดตั้งปุ่มหยดุฉุกเฉิน (Emergency Stop Button) ท่ีท างานไดจ้ริงอยา่งเหมาะสมบนหุ่นยนตทุ์กตวั 
*  สมาชิกในทีมตอ้งสวมรองเทา้ผา้ใบท่ีมีพ้ืนรองเทา้เป็นยาง หมวกและแวน่ตานิรภยัในระหวา่งการแข่งขนัและการทดสอบ

หุ่นยนต ์
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การแข่งขนัในประเทศ 
การแข่งขนัภายในแต่ละประเทศและ/หรือภูมิภาค เพ่ือใชค้น้หาตวัแทนเพ่ือเขา้ร่วมในการแข่งขนั ABU Robocon 2021 ณ เมือง Jimo 
ประเทศจีน ควรปฏิบติัตามกฎกติกาท่ีระบุไว ้ในกรณีท่ีวสัดุบางอยา่งไม่มีในบางประเทศนั้น ขอแนะน า ให้ผูจ้ดังานในประเทศใช้
วสัดุท่ีดีและใกลเ้คียงท่ีสุดเท่าท่ีจะเป็นไปได ้โดยใหส้อดคลอ้งกบัขอ้ก าหนดท่ีวางไวส้ าหรับการแข่งขนั 
 
การขนส่งหุ่นยนต์ 
1. หุ่นยนตจ์ะตอ้งบรรจุภายในกล่องเดียวท่ีมีขนาดกวา้ง 1,000 มม. x ยาว 1,800 มม. x สูง 800 มม. น ้ าหนกัของกล่องรวมหุ่นยนต์

จะตอ้งไม่เกิน 240 กิโลกรัม 
2. ส าหรับการแข่งขนั ABU Robocon 2021 หุ่นยนตจ์ากแต่ละประเทศจะถูกบรรจุส่งช่วงปลายเดือนกรกฎาคม ดงันั้นขอให้ผูเ้ขา้

แข่งขนั ค  านึงถึงเร่ืองเวลาดงักล่าวดว้ย 
 
เค้าโครงการแข่งขัน 
หวัขอ้ : Asia-Pacific Robot Contest 2021 Jimo, China (ABU Robocon 2021 Jimo) 
ผูจ้ดังาน :  ABU (Asia-Pacific Broadcasting Union)  
เจา้ภาพ :  ABU Asia Pacific Robot Contest 2021 Jimo, China Host Organizing Committee     

(Shandong TV)  
วนัแข่งขนั :   วนัอาทิตยท่ี์ 22 สิงหาคม 2564 
สถานท่ีจดัการแขง่ขนั :   Jimo Chuangzhi New Area Sports Center 
ก าหนดการ :   วนัศุกร์ท่ี 20 สิงหาคม  ผูเ้ขา้ร่วมการแข่งขนัเดินทางมาถึง 

วนัเสาร์ท่ี 21 สิงหาคม ปฐมนิเทศ ทดสอบหุ่นยนต ์ซอ้มพิธีเปิด 
วนัอาทิตยท่ี์ 22 สิงหาคม วนัแข่งขนั 
วนัจนัทร์ท่ี 23 สิงหาคม Friendship Exchange Programme และการประชุม ABU Robocon 
วนัองัคารท่ี 24 สิงหาคม ผูเ้ขา้ร่วมการแข่งขนัเดินทางกลบั 

สาระส าคญัและกติกา :   Throwing Arrows into Pots ~The ABU Robocon 20th Anniversary 
รูปแบบการแข่งขนั :   รอบแรกแข่งแบบแบ่งกลุ่ม และรอบสุดทา้ยแขง่แบบน็อคเอาท ์
ผูเ้ขา้ร่วมการแข่งขนั :   รอยนืยนัในเดือนกรกฎาคม 2564 
รางวลั:   ABU Robocon Award, Grand Prix, 1st runner-up, 2nd Runner-ups, Best Idea Award, Best Engineering Award, 

Best Design Award, Special Awards.  



การแข่งขนัหุ่นยนต ์ส.ส.ท. ชิงแชมป์ประเทศไทย ประจ าปี 2564 

ชิงถว้ยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา้ กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 

4 

 
กตกิาการแข่งขัน 

1.  ศัพท์และค าจ ากดัความ 
 ศพัทแ์ละค าจ ากดัความท่ีใชใ้นกติกาของ ABU Robocon 2021 Jimo แสดงไวใ้นตารางต่อไปน้ี 
 

ล าดบั ศัพท์ ค าจ ากดัความ 

1 Throwing  
Robot (TR) 
หุ่นยนตข์วา้ง (TR) 

หุ่นยนตแ์บบบงัคบัดว้ยมือหรือแบบอตัโนมติั ท่ีสามารถเคล่ือนท่ีและขวา้งลูกธนูลงใน 
Pot จากบริเวณ Outer Area เท่านั้น 

2 Defensive 
Robot (DR) 
หุ่นยนตป้์องกนั (DR) 

หุ่นยนตแ์บบบงัคบัดว้ยมือหรือแบบอตัโนมติั ท่ีมีหนา้ท่ีหลกัในการป้องกนั อยูใ่นบริเวณ 
Inner Area 

3 Game Field 
สนามแข่งขนั 

พ้ืนท่ีส าหรับใหหุ่้นยนตข์องทีมฝ่ายแดงและฝ่ายน ้ าเงินท าภารกิจ โดยมีพ้ืนท่ีเป็นส่ีเหล่ียม
จตัุรัสขนาด 12 ม.x12 ม. ลอ้มรอบดว้ยร้ัวสูง 80 มม. หนา 50 มม. 
มีพ้ืนท่ีรูปทรง 8 เหล่ียม ลอ้มรอบดว้ยไมก้ั้น อยูก่ลางสนาม ท าใหส้นามถูกแบ่งออกเป็น
เขต Inner Area และ Outer Area 

4 Inner Area 
พ้ืนท่ีภายใน 

พ้ืนท่ีเฉพาะหุ่นยนต ์DR เขา้ไปภายใน 
โดยจะมีจุดท าคะแนน 5 จุด (5 Scoring Spots) 
มีทางเขา้ออก Inner Area ฝ่ายละ 1 ทางส าหรับใชเ้ป็นทางเขา้ออกของหุ่นยนต ์DR และมี 
Retry Zone ส าหรับหุ่นยนต ์DR อยูบ่ริเวณทางเขา้ 

5 Outer Area 
พ้ืนท่ีภายนอก 

พ้ืนท่ีส าหรับหุ่นยนต ์TR และ DR จะท าภารกิจ โดยภารกิจขวา้งลูกธนูลงใน Pot จะ
กระท าไดใ้น Outer Area เท่านั้น 
มีจุดเร่ิมตน้ส าหรับทั้งหุ่นยนต ์TD และ DR ในบริเวณน้ี 

6 Half Field 
พ้ืนท่ีคร่ึงสนาม 

Inner Area และ Outer Area ถูกแบ่งเป็น 2 คร่ึงเท่ากนัโดยไมก้ั้น ส าหรับเป็นพ้ืนท่ีของทีม
สีแดงและสีน ้ าเงิน พ้ืนท่ีในส่วนของ Inner และ Outer ของแต่ละทีม รวมกนัเรียกวา่ Half 
Field ของทีม 
เสน้แบ่งของ Inner Area และ Outer Area ตั้งฉากซ่ึงกนัและกนั ดงันั้น Inner Area และ 
Outer Area ของแต่ละทีมจะวางตวัสลบักนั 

7 Baffle 
ไมก้ั้น 

ขอบไมข้นาดความสูง 80 มม. และหนา 50 มม. ส าหรับแบ่งพ้ืนท่ีสนามออกเป็น Inner 
Area และ Outer Area 
โดยจะมีเคร่ืองหมายเป็นวงกลมสีขาวเสน้ผา่นศูนยก์ลาง 80 มม. อยูบ่นฝ่ังไมด้า้น Outer 
Area ซ่ึงเป็นระยะท่ีหุ่นยนตส์ามารถใชเ้ป็นจุดอา้งอิงได ้
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ล าดบั ศัพท์ ค าจ ากดัความ 

8 Fence 
ร้ัวกั้น 

ขอบเขตกั้นรอบสนาม ใชส้ าหรับจ ากดัการเคล่ือนท่ีของหุ่นยนต ์โดยมีความสูง 80 มม. 
กวา้ง 50 มม. โดยหุ่นยนตไ์ม่อนุญาตใหส้มัผสัดา้นบนหรือดา้นนอกของร้ัวกั้น แต่
อนุญาตใหย้ืน่ล ้าไปบนพ้ืนท่ีดา้นบนของร้ัวรวมถึงการสมัผสักบัขอบร้ัว  
ดา้นในได ้

9 Scoring Spot and Pot 
Table 
 
จุดท าคะแนนและโตะ๊วาง
กระถาง 

ในแต่ละจุดท าคะแนน (Scoring Spot) จะมี Pot Table อยูซ่ึ่งจะมี Pots ส าหรับสีแดงและ
สีน ้ าเงิน ตั้งอยูด่า้นบน ในการแขง่ขนัจะมีจุดท าคะแนนทั้งหมด 5 จุดไดแ้ก่ 

1) Type-I Pot Table จ านวน 2 จุด ตั้งอยูใ่นเขต Inner Area ของสีแดง และสีน ้ าเงิน
อยา่งละ 1 จุด 

2) Type-II Pot Table จ านวน 2 จุด ตั้งอยูต่อนปลายทั้งสองดา้นของเสน้แบ่งเขต 
Inner Area ของสีแดงและสีน ้ าเงิน 

3) Type-III Pot Table จ านวน 1 จุด ตั้งอยูต่รงกลางระหวา่งเสน้แบ่งเขต Inner Area 
ของสีแดงและสีน ้ าเงิน 

ดงัแสดงในรูปท่ี 1 และ 2 

10 Type-I Pot Table 
โตะ๊วางกระถาง แบบท่ี 1 

โตะ๊ท่ีถูกติดตั้งอยูบ่นพ้ืนท่ี Inner Area ของสีแดงและสีน ้ าเงิน ซ่ึงแต่ละจุดจะมี Pot 
ส าหรับสีแดงและสีน ้ าเงินอยูบ่นแต่ละโตะ๊ 

11 Type-II และ Type-III Pot 
Tables 
โตะ๊วางกระถาง แบบท่ี 2 
และแบบท่ี 3 

โตะ๊ท่ีถูกติดตั้งอยูบ่นเสน้แบ่งเขต Inner Area ระหวา่งสีแดงและสีน ้ าเงิน โตะ๊น้ีสามารถ
หมุนได ้360° ในแนวระนาบ รอบแกนเสาเม่ือมีแรงภายนอกมากระท า ซ่ึงแต่ละจุดจะมี 
Pot ส าหรับสีแดงและสีน ้ าเงินตั้งอยูด่า้นบนของแต่ละโตะ๊ 

12 Pot 
กระถาง 

ภาชนะทรงกระบอกส าหรับรองรับลูกธนูท่ีขวา้งมาจากหุ่นยนต ์Pot จะมี 2 สี คือ สีแดง
และน ้ าเงิน ส าหรับทีมสีแดงและสีน ้ าเงินตามล าดบั 

13 Arrow 
ลูกธนู 

วตัถุรูปทรงหลอดแท่งไวใ้ชท้ าคะแนนในเกม ประกอบดว้ยส่วนหวั ส่วนตวัและส่วน
ปลายเป็นขนนก ลูกธนูท่ีใชใ้นเกมจะถูกจดัเตรียมโดยคณะกรรมการจดัการแข่งขนั 

14 TR Start Zone (TRSZ) 
เขตเร่ิมตน้ส าหรับ 
หุ่นยนต ์TR 

พ้ืนท่ีเร่ิมตน้ส าหรับหุ่นยนต ์TR เป็นรูปส่ีเหล่ียมจตัุรัสขนาด 1000 มม.x1000 มม. และ
เม่ือจะรีไทร์หุ่นยนต ์TR ก็จะใชบ้ริเวณน้ีดว้ยเช่นกนั 

15 DR Start Zone (DRSZ) 
เขตเร่ิมตน้ส าหรับ 
หุ่นยนต ์DR 

พ้ืนท่ีเร่ิมตน้ส าหรับหุ่นยนต ์DR เป็นรูปส่ีเหล่ียมจตัุรัสขนาด 1000 มม. x 1000 มม. และ
เม่ือจะรีไทร์หุ่นยนต ์DR ในขณะอยูใ่นเขต Outer Area ก็จะใชบ้ริเวณน้ีดว้ยเช่นกนั 
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ล าดบั ศัพท์ ค าจ ากดัความ 

16 DR Retry Zone (DRRZ) 
เขตรีไทร์ส าหรับ 
หุ่นยนต ์DR 

พ้ืนท่ีรีไทร์ส าหรับหุ่นยนต ์DR เป็นรูปส่ีเหล่ียมจตัุรัสขนาด 1000 มม.x1000 มม. โดยจะ
ใชจุ้ดรีไทร์น้ีไดก็้ต่อเม่ือหุ่นยนต ์DR ไดเ้ขา้เขต Inner Area แลว้อยา่ง สมบูรณ์ 

17 Storage Zone (SZ) 
เขตเก็บลูกธนู 

พ้ืนท่ีส าหรับติดตั้งชั้นวางลูกธนู โดยจะอยูบ่ริเวณมุมของ Outer Area ส าหรับแต่ละทีม 

18 Arrow Rack 
ชั้นวางลูกธนู 

ชั้นส าหรับบรรจุลูกธนูจ านวน 5 ดอก ซ่ึงจะถูกจดัเตรียมโดยคณะกรรมการจดัการแข่งขนั 

19 Support 
สถานะค ้ายนั 

สถานะระหวา่งวตัถุ 
หากวตัถุ A สมัผสัวตัถ ุB และเม่ือน าวตัถุ B ออก จะท าใหว้ตัถุ A มีการเปล่ืยนต าแหน่ง
หรือทิศทาง จะกล่าวไดว้า่วตัถุ B ช่วยค ้ายนัวตัถุ A อยู ่
กรรมการจะขยบัวตัถุ B ออกอยา่งระมดัระวงัเพ่ือตรวจสอบวา่วตัถุ A ถูกค ้ายนัไวห้รือไม่ 

20 Twinning 
ลูกธนูคู่ 

ลูกธนูจ านวน 1 คู่ อยูใ่น Pot เดียวกนั 

21 Great Victory สถานการณ์เม่ือเกมการแข่งขนัยติุลงตามเง่ือนไขท่ีระบุไวใ้นขอ้ 2.7.1 

 

2.  ขั้นตอนและภารกจิของการแข่งขนั 
 2.1 อุปกรณ์สนามและวตัถุท าคะแนน 
 a) ในการแข่งขนัน้ี วิธีในการท าคะแนนของแต่ละทีมคือการขวา้งลูกธนูให้ลงใน Pot ของตวัเอง ขณะท่ีฝ่ายตรงขา้มก็จะ
พยายามป้องกนัไม่ให้อีกฝ่ายไดค้ะแนน ดั้งนั้น อุปกรณ์สนามท่ีส าคญัในเกมการแข่งขนัคือ Arrow Racks, Pots และ Pot Tables    
โดยมีวตัถุท าคะแนนคือ ลูกธนู 
 
 b) ลูกธนูดงัแสดงในรูปท่ี 3 ยาวทั้งหมด 640 มม. และหนัก 86 กรัม แกนล าตวัท าจากคาร์บอนไฟเบอร์เส้นผ่านศูนยก์ลาง       
12 มม. หวัลูกธนูท าจากยางซิลิโคน ขนาดเสน้ผา่นศูนยก์ลางไม่เกิน 40 มม. และยาว 80 มม. บริเวณปลายของลูกธนู จะติดตั้งขนนก
จ านวน 4 ชุดไวโ้ดยรอบแกนลูกธนู มีระยะห่างเท่าๆกนั แต่ละเสน้ยาว 130 มม. และกวา้งสูงสุดไม่เกิน 25 มม. ในแต่ละเกมผูจ้ดัการ
แข่งขนัจะจดัเตรียมลูกธนูจ านวน 20 ดอกใหแ้ต่ละทีม ลูกธนูท่ีแต่ละทีมไดรั้บจะเหมือนกนัทั้งรูปทรง สี ขนาด และน ้ าหนกั โดยไม่
สามารถปรับแต่งคุณลกัษณะของลูกธนูเองได ้เม่ือเกมจบลง แต่ละทีมจะไดรั้บคะแนนตามจ านวนลูกธนูท่ีตกลงใน Pot ของทีม โดย
ไม่ข้ึนกบัวา่ทีมไหนเป็นคนขวา้งลงใน Pot 
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รูปท่ี 3 ลูกธนู 

 

 

รูปท่ี 4 Pot Table 

 
 c) Scoring Spot จะมีทั้งหมด 5 จุด โดยอยู่ใน Inner Area ในแต่ละจุดจะมี Pot Table ส าหรับติดตั้ง Pot สีแดงและสีน ้ าเงิน    
ดงัแสดงในรูปท่ี 4 โดย Pot สีแดงจะเป็นของทีมสีแดง และ Pot สีน ้ าเงินจะเป็นของทีมสีน ้ าเงิน Pot ท าจาก PVC ทรงกระบอกขนาด
เสน้ผา่นศูนยก์ลางภายใน 305 มม. และสูง 460 มม. โดยมีแผน่โฟมความหนา 30 มม. รองไวด้า้นล่าง แกนแนวด่ิงของ Pot จะตั้งฉาก
กบัแนวระนาบ Pot Tables จะมีทั้งหมด 3 แบบ ซ่ึงถูกเรียกวา่ Type-I, Type-II, และ Type-III ตามล าดบั ดงัแสดงในรูปท่ี 4 

- Type-I Table จ านวน 2 ชุดติดตั้งอยูบ่ริเวณ Inner Area ของสีแดงและสีน ้ าเงินอยา่งละ 1 ชุด Pot อยา่งละสีติดตั้งอยูบ่น    
แต่ละโตะ๊ ปลายเปิดดา้นบนของ Pot อยูสู่งกวา่ระดบัพ้ืน 500 มม. 

- Scoring Spot จ านวน 3 ชุดก าหนดใหอ้ยูท่ี่เสน้แบ่งเขต Inner Area ของสีแดงและสีน ้ าเงิน โดย Type-II Table จ านวน 2 ชุด
ติดตั้งอยูบ่ริเวณปลายของเสน้แบ่ง และ Type-III Table อยูบ่ริเวณกลางเสน้แบ่งเขต Pot อยา่งละสีติดตั้งอยูบ่นแต่ละโตะ๊ 
ใกลก้บั Pot จะมีท่ีจบัเพ่ือหุ่นยนตส์ามารถจบัได ้รูปทรงของ Pot ส าหรับ Type-II และ Type-III Table จะแตกต่างจาก Pot 
ส าหรับ Type-I Table เลก็นอ้ย กล่าวคือ Pot จะมีส่วนคอขอดลงมา ส าหรับ Type-II Tables ส่วนปลายเปิดดา้นบนของ Pot 
จะอยูสู่งกวา่ระดบัพ้ืน 600 มม. และมีขนาดเสน้ผา่นศูนยก์ลางดา้นใน 250 มม. ในขณะท่ี Pot ส าหรับ Type-III Table จะ
มีส่วนปลายเปิดดา้นบนของ Pot จะอยูสู่งกวา่ระดบัพ้ืน 800 มม. และมีขนาดเสน้ผา่นศูนยก์ลางดา้นใน 160 มม. แรงตา้นทาน
การหมุนของ Type-II และ Type-III Pot Table จะอยูร่ะหวา่ง 3-7 Nm 
 

 d) ในแต่ละ storage zone จะมีชั้นวางลูกธนูซ่ึงจดัเตรียมโดยกรรมการจดัการแข่งขนั ลูกธนูท่ีสอดคลอ้งกบัขอ้ก าหนดใน
กติกาหวัขอ้ 2.1 b) สามารถน ามาจดัเรียงไวบ้นชั้นวางได ้
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 e) สมาชิกในทีมไม่อนุญาตใหจ้บั ลูกธนู Pot หรือ Pot Table ระหวา่งเกมการแข่งขนั เวน้แต่ในช่วงรีไทร์และจดัเรียงลูกธนูบน
ชั้นวางเท่านั้น 
 
 2.2 ก่อนเร่ิมการแข่งขัน 

2.2.1  หลงัจากทีมไดเ้ขา้สู่บริเวณสนามแข่งขนั ใหว้างหุ่นยนตไ์วด้า้นนอกสนามแข่งขนั 
2.2.2  ก่อนการแข่งขนั จะมีเวลา 1 นาทีส าหรับใหที้มท าการ Setup หุ่นยนต ์โดยหลงัจากกรรมการใหส้ัญญาณสมาชิกทีม

และทีมผูช่้วย สามารถช่วยกนัน าหุ่นยนตเ์ขา้ไปในสนามได ้
2.2.3  สมาชิก 3 คนของทีม และทีมผูช่้วยสูงสุด 3 คน อนุญาตใหช่้วยกนัในช่วงการ Setup น้ี 
2.2.4  หากทีมไม่สามารถท าการ Setup ไดท้นัในเวลาท่ีก าหนด ทีมสามารถท าการ Setup ต่อไดห้ลงัจากการแข่งขนัเร่ิมข้ึน 

และเม่ือทีมได ้Setup เรียบร้อยแลว้สามารถใหหุ่้นยนตเ์ร่ิมการท างานภายหลงัไดรั้บอนุญาตจากกรรมการ 
2.2.5  ก่อนท่ีช่วงเวลา Setup จะหมดลง สมาชิกของทั้งสองทีมตอ้งออกจากสนามแข่งขนั โดยกรรมการจะใหส้ัญญาณเร่ิม

การแข่งขนัดว้ยการเป่านกหวดีและสญัญาณธง 
 
 2.3 ขณะเร่ิมการแข่งขันและระหว่างเกมการแข่งขัน 

a) ก่อนเร่ิมการแข่งขนัหุ่นยนต์ TR และ DR จะตอ้งถูกจดัวางอยู่ภายใน TR Start Zone และ DR Start Zone รวมถึงพ้ืนท่ี
ดา้นบน 

b) สมาชิกทีมทุกคนตอ้งอยูน่อกสนามแข่งขนั ยกเวน้ช่วงการสัง่ใหหุ่้นยนตเ์ร่ิมท างาน และช่วงรีไทร์ 
c) ก่อนช่วงเวลา Setup ลูกธนูจ านวน 5 ดอกจะจดัเรียงอยูบ่นชั้นวางลูกธนู ระหวา่ง Setup สมาชิกทีมสามารถโหลดลูกธนู

จ านวน 5 ดอกท่ีวางอยูด่า้นนอกสนาม เขา้สู่หุ่นยนต ์TR หรือ DR หรือทั้งสองตวัก็ได ้โดยลูกธนูท่ีเหลืออีก 10 ดอกจะ
วางไวด้า้นนอกสนามเพื่อเป็นลูกธนูส ารอง 

d) ระหวา่งเกมการแข่งขนั เม่ือลูกธนูบนชั้นวางลูกธนูหมดลง สมาชิกทีม 1 คนสามารถเขา้ไปในสนามเพื่อเติม ลูกธนูได ้
คร้ังละ 5 ดอก นั้นหมายความวา่ชั้นวางลูกธนูสามารถเติมลูกธนูไดสู้งสุด 2 คร้ัง หลงัจากเติมลูกธนูเสร็จแลว้ สมาชิกทีม
ตอ้งรีบออกจากสนามทนัที 

 
2.4 ภารกจิของหุ่นยนต์ 

2.4.1  ภารกิจของหุ่นยนต ์TR 
a) หลงัจากเร่ิมการแข่งขนั หุ่นยนต ์TR สามารถเคล่ือนออกจากจุดสตาร์ทได ้แต่ไม่อนุญาตใหหุ่้นยนต ์TR เขา้หรือ

ยืน่ล ้าทางอากาศเขา้เขต Inner Area 
b) หุ่นยนต ์TR สามารถขวา้งหรือปล่อยลูกธนู ไปยงั Pot ใดๆ จากท่ีใดก็ไดภ้ายในเขต Outer Area ของทีมตนเอง แต ่

i.  จะตอ้งขวา้งลูกธนูคร้ังละ 1 ดอกเท่านั้น หากจะขวา้งลูกธนูดอกต่อไปได ้ ก็ต่อเม่ือลูกธนูเดิมเขา้ไปใน Pot 
หรือตกอยูท่ี่พ้ืนแลว้เท่านั้น 

ii.  เม่ือลูกธนูถูกขวา้งเขา้ไปใน Pot แลว้ หุ่นยนต ์TR ตอ้งยา้ยไปขวา้งลูกธนูลูกใหม่สู่ Pot อ่ืนทนัที 
iii.  ลูกธนูท่ีเขา้ไปใน Pot ของฝ่ายตรงขา้ม จะท าใหฝ่้ายตรงขา้มไดค้ะแนน 

c) ภายหลงัจากท่ีลูกธนูจ านวน 5 ดอกท่ีโหลดเขา้สู่หุ่นยนต ์TR และ/หรือ DR หมดลง หุ่นยนต ์TR สามารถ  
i. ไปหยบิลูกธนูท่ีชั้นวางลูกธนู หรือ 
ii.  หยบิลูกธนูท่ีตกอยูบ่นพ้ืนใน Outer Area หรือ 
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iii. รับลูกธนูท่ีส่งจากหุ่นยนต ์DR 
d) หุ่นยนต ์TR สามารถใชลู้กธนูท่ีถูกขวา้งมาจากทีมตรงขา้ม และตกลงในเขต Half Field ของทีมตวัเอง 
e) ในระหวา่งแข่งขนัหุ่นยนต ์ TR ไม่อนุญาตใหเ้ขา้หรือยืน่ล ้าเขา้ไปใน Half Field ของทีมตรงขา้มรวมถึงพ้ืนท่ี

ดา้นบน หุ่นยนตส์ามารถยืน่ออกไปสู่พ้ืนท่ีนอกร้ัวสนามไดใ้นช่วงเวลาสั้นๆ 
2.4.2  ภารกิจของหุ่นยนต ์DR 

a) หลงัจากหุ่นยนต ์DR เร่ิมท างานจากเขตเร่ิมตน้ หุ่นยนตส์ามารถกา้วหรือกระโดดขา้ม ไมก้ั้น หรือเคล่ือนท่ีผา่น

ช่องเปิดเพ่ือเขา้สู่ Inner Area ได ้

b) หุ่นยนต ์DR สามารถท าภารกิจป้องกนัไดด้ว้ยวธีิการต่อไปน้ี 
i. หมุน Type-II Table หรือ Type-III Table 
ii. ปัดลูกธนูเพ่ือสกดัลูกธนูท่ีขวา้งจากฝ่ายตรงขา้มเขา้สู่ Type-II หรือ Type-III Table โดยมีเง่ือนไขดงัน้ี 

1)  ภาพฉายในแนวด่ิงของทุกส่วนของหุ่นยนต์ DR โดยไม่นับส่วนของลูกธนู ตอ้งไม่ล ้ าเขา้ ไปใน Half 
Field ของฝ่ายตรงขา้ม  

2)  ลูกธนูหา้มสมัผสักบั Pot ของฝ่ายตรงขา้ม 
iii. อยูบ่ริเวณ Type-I Table ภายใน Inner Area เพ่ือขวางหรือสกดัลูกธนูท่ีขวา้งมาจากฝ่ายตรงขา้มโดยใชไ้ดท้ั้ง 

ตวัหุ่นยนตแ์ละลูกธนูท่ีถืออยู ่โดยมีเง่ือนไขดงัน้ี 
1)  ภาพฉายในแนวด่ิงของทุกส่วนของหุ่นยนต ์DR ตอ้งไม่ล ้าเขา้ไปในภาพฉายในแนวด่ิงของ Pot ใด ๆ 
2)  หุ่นยนตห์า้มสมัผสักบัส่วนใดส่วนหน่ึงของ Type-I Table แตห่ากสมัผสัแบบไม่ตั้งใจตอ้งรีบเคล่ือนออก

ทนัที 
c) ในขณะท่ีหุ่นยนต์ DR ต้องการหมุน Type-II หรือ Type-III Table อนุญาตให้จับได้เฉพาะส่วนท่ีจับเท่านั้น      

หา้มสมัผสักบัส่วนอ่ืนของ Table และ Pot เวน้แต่สมัผสัโดยไม่ตั้งใจ ภาพฉายในแนวด่ิงของทุกส่วนของหุ่นยนต ์
DR ตอ้งไม่ล ้าเขา้ไปในภาพฉายในแนวด่ิงของ Pot ใด ๆ  

d) ห้ามไม่ให้หุ่นยนต์ DR จงใจปะทะหุ่นยนต์ฝ่ายตรงขา้มด้วยการหมุน Pot Table การฝ่าฝืนแบบไม่ตั้งใจท่ีไม่
ส่งผลต่อเกมการแข่งขนัจะไดรั้บการตกัเตือน แต่หากเกมการแข่งขนัไดรั้บผลจากการกระท าน้ีทีมท่ีกระท าผิดจะ
ไดรั้บโทษเป็นการปรับแพ ้(Disqualification) ทีมท่ีไดรั้บการตกัเตือนหลายคร้ังอาจจะไดรั้บโทษเป็นการปรับแพ ้
(Disqualification) จากการช้ีขาดของกรรมการตดัสิน 

e) หุ่นยนต์ DR สามารถหยิบลูกธนูท่ีตกอยู่ในเขต Inner Area และขวา้งกลับไปยงัเขต Outer Area หรือไปส่ง
โดยตรงใหก้บัหุ่นยนต ์TR ท่ีอยูใ่นเขต Outer Area ได ้

f) ไม่อนุญาตใหหุ่้นยนต ์DR น าลูกธนูออกจาก Pot ของฝ่ายตรงขา้ม ไม่วา่ดว้ยวธีิการใดๆ ก็ตาม 
g) หุ่นยนต ์DR ท่ีเขา้ไปในเขต Inner Area ไม่ไดรั้บอนุญาตใหข้วา้งลูกธนูเขา้ไปใน Pot อยา่งไรก็ตาม 
 หุ่นยนต ์DR สามารถยกเลิกภารกิจป้องกนั ไปหยบิลูกธนูท่ีชั้นวาง และขวา้งลูกธนูไปยงั Pot จากบริเวณ 
 Outer Area 
h) ในระหว่างแข่งขนั หุ่นยนต ์DR ไม่อนุญาตให้เขา้หรือยื่นล ้ าเขา้ไปใน Half Field ของทีมตรงขา้ม รวมถึงพ้ืนท่ี

ดา้นบน หุ่นยนตส์ามารถยืน่ออกไปสู่พ้ืนท่ีนอกร้ัวสนามในช่วงเวลาสั้นๆ 
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 2.5 รีไทร์ 
a) หากหุ่นยนตไ์ม่สามารถท างานไดห้รือการท าภารกิจไม่สมบูรณ์ สมาชิกทีมสามารถขออนุญาตเพื่อท าการรีไทร์ได้ โดย

จะท าการรีไทร์ไดภ้ายหลงัจากไดรั้บอนุญาตจากกรรมการเท่านั้น โดยให้น าหุ่นยนตท่ี์ตอ้งการรีไทร์ไปยงัจุดเร่ิมตน้ของ
หุ่นยนตน์ั้นๆ 

b) หากทีมฝ่าฝืนกติกา จะตอ้งถูกบงัคบัใหรี้ไทร์จากกรรมการ ในกรณีน้ีหุ่นยนตท์ั้งสองตวัจะตอ้งกลบัไปเร่ิมยงัจุดเร่ิมตน้
ของหุ่นยนตน์ั้นๆ 

c) ในขณะเตรียมการรีไทร์ สมาชิกทีมจะตอ้งน าหุ่นยนตท่ี์ตอ้งการรีไทร์ไปยงัต าแหน่งท่ีก าหนด กล่าวคือต าแหน่งรีไทร์
ของหุ่นยนต ์TR คือ TR Start Zone และหากหุ่นยนต ์DR ยงัไม่ไดเ้ขา้ไปในเขต Inner Area อยา่งสมบูรณ์ จะตอ้งรีไทร์ท่ี 
DR Start Zone แต่หากเขา้อยา่งสมบูรณ์แลว้จะตอ้งรีไทร์ท่ี DR Retry Zone 

d) ในระหวา่งการรีไทร์ สมาชิกทีมสามารถปรับแต่งหรือเปล่ียนต าแหน่งของลูกธนูท่ีหุ่นยนตถื์ออยูไ่ด ้
e) ในระหวา่งการรีไทร์ สมาชิกทีมไม่อนุญาตใหห้ยบิลูกธนูท่ีตกอยูใ่นสนามแข่งขนัได ้
f) ไม่จ ากัดจ านวนคร้ังของการรีไทร์ โดยการขอรีไทร์ ตอ้งเป็นไปตามท่ีกติการะบุไวแ้ละตอ้งได้รับการอนุญาตจาก

กรรมการ 
 
 2.6 การคดิคะแนน 

2.6.1 เม่ือเกมส้ินสุดลง กรรมการตรวจสอบคะแนนของทั้งสองทีม 
2.6.2 ลูกธนูท่ีถูกขวา้งออกไปก่อนเกมจะส้ินสุดลงสามารถน ามาคิดคะแนนได ้โดยตอ้งสอดคลอ้งกบัทุกเง่ือนไขต่อไปน้ี 

a) ลูกธนูไดส้มัผสักบั Pot หรือลูกธนูอ่ืนท่ีไดค้ะแนน 
b) ลูกธนูไม่ไดส้มัผสักบัพ้ืนผิวสนามหรือพ้ืนผิว Pot Table 
c) ลูกธนูไม่ไดส้มัผสักบัอีก Pot ท่ีอยูบ่น Pot Table เดียวกนั รวมทั้งลูกธนูภายใน Pot นั้น 
d) ลูกธนูไม่ไดถู้กค ้ายนัจาก ลูกธนูอ่ืนท่ีไม่ไดค้ะแนน 
e) ลูกธนูไม่ไดส้มัผสักบัหุ่นยนตท่ี์อยูใ่นทีมสีเดียวกบั Pot 

ตวัอยา่งบางส่วนของลูกธนูทั้งท่ีไดค้ะแนนและไม่ไดค้ะแนน ไดแ้สดงในรูปท่ี 5 

 
 

รูปท่ี 5 ตวัอยา่งบางส่วนของลูกธนูท่ีไดค้ะแนนและไม่ไดค้ะแนน 



การแข่งขนัหุ่นยนต ์ส.ส.ท. ชิงแชมป์ประเทศไทย ประจ าปี 2564 

ชิงถว้ยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา้ กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 

11 

2.6.3 หากมีลูกธนูจ านวน 1 ดอกอยู่ใน Pot ใดๆ ทีมนั้นจะได ้1 คะแนน หากมีลูกธนูจ านวน 2 ดอกอยู่ใน Pot ใดๆ จะ
เรียกวา่ “Twinning” และทีมนั้นจะได ้4 คะแนน 

2.6.4 อนุญาตให้มีหลาย “Twinning” ในแต่ละ Pot ได้ ยกตวัอย่างเช่น หากมีลูกธนูจ านวน 5 ดอกอยู่ใน Pot จะถือว่ามี 
“Twinning” จ านวน 2 คร้ัง แต่ละคร้ังจะได ้4 คะแนน และยงัมีลูกธนูเด่ียวท่ีไดค้ะแนน 1 อยูอี่ก ดงันั้นรวมทั้งหมดจึง
ได ้(4x2) + 1 = 9 คะแนน 

2.6.5 คะแนนรวมของแต่ละทีมจะน ามาจากผลรวมของคะแนนจากแต่ละ Pot ของทีมนั้นๆ 
 

2.7 การยุตกิารแข่งขัน 
2.7.1  ในการแข่งขนั เม่ือทีมใดท า “Twinning” ไดทุ้ก Pot ของทีมตวัเองทั้ง 5 จุดท าคะแนน จะเรียกวา่ทีม สามารถท า “Great 

Victory” และเกมการแข่งขนัจะยติุทนัที 
2.7.2 เม่ือเกมการแข่งขนัด าเนินไปจนครบ 3 นาที 

 
3.  การตดัสินผู้ชนะการแข่งขนั 
หลงัยติุการแข่งขนั ทีมท่ีชนะจะตดัสินตามล าดบัดงัน้ี 

a) ทีมท่ีสามารถท า “Great Victory” 
b) ทีมท่ีท าคะแนนไดสู้งกวา่ 
c) ในกรณีท่ีคะแนนเสมอกนั ผูช้นะจะพิจารณาตามล าดบัดงัน้ี 

i. ทีมท่ีมีคะแนนจาก Type-II และ Type-III สูงกวา่เป็นฝ่ายชนะ 
ii. ทีมท่ีมีคะแนนจาก Type-III สูงกวา่เป็นฝ่ายชนะ 
iii. ทีมท่ีมีน ้ าหนกัรวมของหุ่นยนตน์อ้ยกวา่เป็นฝ่ายชนะ 

 
4. หุ่นยนต์ 

4.1 แต่ละทีมมีหุ่นยนตไ์ดสู้งสุด 2 ตวั ในกรณีท่ีทีมมีหุ่นยนตเ์พียง 1 ตวั สามารถใชหุ่้นยนตน์ั้นเป็น TD หรือ DR ได ้และระหวา่ง
การแข่งขนัยงัสามารถสลบัภารกิจเป็นหุ่นยนต ์ TR หรือ DR เม่ือใดก็ได ้ ในกติกาน้ีหุ่นยนตส์ามารถพิจารณาเป็นไดท้ั้ง TR 
และหรือ DR 

4.2 หุ่นยนตท์ั้งสองตวัสามารถเป็นไดท้ั้ง บงัคบัมือ ก่ึงอตัโนมติั หรือ อตัโนมติั 
4.3 หุ่นยนตแ์ต่ละตวัจะไม่สามารถแยกร่างเป็นชุดยอ่ยหรือเช่ือมตอ่ดว้ยสายยดืหยุน่ 
4.4 หุ่นยนตท่ี์ส่งเขา้ร่วมการแข่งขนัจะตอ้งไดรั้บการพฒันาโดยสมาชิกในทีมท่ีมาจากสถาบนัการศึกษาเดียวกนัเท่านั้น 
4.5 ไม่อนุญาตใหส้มาชิกทีมน าหรือติดตั้งอุปกรณ์อ่ืนใดในบริเวณสนามแข่งขนั ยกเวน้หุ่นยนตแ์ละอะไหล่ส าหรับใชใ้นช่วงการ

แข่งขนั และเคร่ืองมือหรืออุปกรณ์ท่ีใชใ้นช่วง Setup 
4.6 ขนาดของหุ่นยนต ์

a) ขณะเร่ิมการแข่งขนั หุ่นยนต ์TR และ DR จะตอ้งมีขนาดกวา้งไม่เกิน 1,000 มม. และยาวไม่เกิน 1,000 มม. โดยมีความ
สูงไม่จ ากดั 

b) หลงัเร่ิมการแข่งขนั หุ่นยนตทุ์กตวัสามารถยดื ขยายร่างไดไ้ม่จ ากดั ตราบใดท่ีไม่ละเมิดกติกาขอ้อ่ืน แต่เม่ือ หุ่นยนต ์DR 
อยูใ่นเขต Inner Area จะตอ้งมีความสูงไม่เกิน 1,000 มม. 
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c) ในกรณีท่ีตอ้งการบงัคบัหุ่นยนต ์ผูค้วบคุมตอ้งบงัคบัอยู่รอบสนามแข่งขนั โดยระบบควบคุมหุ่นยนต์ DR จะตอ้งเป็น

แบบไร้สาย ในขณะท่ีหุ่นยนต ์TR สามารถบงัคบัไดท้ั้งแบบไร้สายและมีสาย โดยไม่จ ากดัความยาวสาย สมาชิกทีมตอ้ง

ระมดัระวงัไม่ให้สายควบคุมไปถูกอุปกรณ์สนามหรือวตัถุในเกมการแข่งขนั ไม่วา่จะเป็นการบงัคบัแบบไร้สายหรือมี
สาย หา้มไม่ใหส้มาชิกในทีมเขา้ไปในสนามแข่งขนั 

 4.7 น ้าหนกัของหุ่นยนต ์
น ้ าหนกัรวมของหุ่นยนตท์ั้ง 2 ตวัโดยรวมถึงชุดบงัคบั สายเคเบ้ิล แบตเตอร่ีหลกัท่ีใชใ้นการแข่งขนั จะตอ้งไม่เกิน 50 กก. อุปกรณ์
อ่ืนๆ ท่ีทีมน ามาเพื่อใชใ้นการ Setup เคร่ืองมือ ถงัลม และแบตเตอร่ีส ารองท่ีเป็นชนิดเดียวกบัแบตเตอร่ีหลกัจะไม่น ามาคิดเป็น
น ้ าหนกัรวมของหุ่นยนต ์
 
 4.8 แหล่งจ่ายพลงังานของหุ่นยนต ์

a) แต่ละทีมจะตอ้งจดัเตรียมแหล่งจ่ายพลงังานมาเอง 
b) แหล่งพลงังานท่ีสามารถน ามาใชไ้ดมี้เฉพาะแบตเตอร่ี พลงังานจากลมอดั และ/หรือ แรงจากการยืดหดของสปริงหรือ

หนงัยางเท่านั้น 
c) แบตเตอร่ีทั้งหมดท่ีใชใ้นหุ่นยนต ์ชุดควบคุม และอุปกรณ์ใดๆ ระหวา่งการแข่งขนัจะตอ้งมีค่าแรงดนัไฟฟ้าไม่เกิน 24 

โวลต ์แต่อยา่งไรก็ตามหากมีการน าแบตเตอร่ีมาเช่ือมต่อกนัในแบบอนุกรมหรือแบบขนาน แรงดนัไฟฟ้ารวมจะตอ้งมีคา่
ไม่เกิน 24 โวลต ์

d) แรงดนัไฟฟ้าในวงจรไฟฟ้าควรตั้งค่าไวท่ี้ 42 โวลต์หรือน้อยกว่าโดยการวดัจริง แต่อย่างไรก็ตามหากระบบจ่ายไฟฟ้า
ประกอบดว้ยวงจรไฟฟ้าท่ีแยกจากกนัหลายวงจร แต่ละวงจรจะตอ้งมีค่าไม่เกิน 42 โวลต ์

e) ทีมท่ีใช้พลงังานลมอดัจะตอ้งใช้ภาชนะท่ีท าข้ึนเพ่ือวตัถุประสงค์ดังกล่าว หากเป็นขวดพลาสติกจะตอ้งมีสภาพท่ี
เหมาะสมและปลอดภยั โดยแรงดนัอากาศจะตอ้งไม่เกิน 600 kPa 

f) หา้มน าแหล่งพลงังานท่ีพิจารณาดูแลว้มีอนัตรายมาใช ้
 
 4.9 การส่ือสารระหวา่งหุ่นยนต ์

a) อนุญาตใหหุ่้นยนตท์ั้งสองตวัติดต่อส่ือสารกนัได ้
b) ไม่มีขอ้จ ากดั ในเทคนิคการติดต่อส่ือสารท่ีใช ้
c) ในกรณีท่ีใชค้ล่ืนวทิย ุอนุญาตใหใ้ชเ้พียง Wi-Fi (IEEE 802.11), Zigbee (IEEE 802.15) และบลูทูธ เพ่ือติดต่อระหวา่งชุด

ควบคุมกบัหุ่นยนต ์และระหวา่งหุ่นยนตด์ว้ยกนั ทั้งน้ีกรรมการจดัการแข่งขนัจะไม่ควบคุมสภาพแวดลอ้มของ Wi-Fi, 
Zigbee และ บลูทูธ 

 
4.10 ไม่อนุญาตใหติ้ดอุปกรณ์ใดๆ ท่ีช่วยท าใหลู้กธนูเขา้สู่ Pot ไดง่้ายข้ึน บนหุ่นยนต ์DR เช่น กรวยหรือทางลาดเป็นตน้ ไม่อนุญาต

ใหติ้ดตั้งอุปกรณ์ส าหรับบดบงั Pot Table หรือ Pot หรือวธีิการอ่ืนใดท่ีแสดงถึงความไม่มีน ้ าใจนกักีฬา บนหุ่นยนต ์DR เช่นแผน่ป้าย
หรือตาข่าย เป็นตน้ 

 
 4.11 ในระหว่าง Test Run ก่อนเร่ิมการแข่งขนั กรรมการอาจจะตรวจสอบหุ่นยนต์ โดยหุ่นยนต์ท่ีไม่ผ่านคุณสมบติั ขา้งตน้        
จะไม่ไดรั้บอนุญาตใหเ้ขา้ร่วมการแข่งขนั 
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5. การกระท าผดิกตกิา (Violations) 
ทีมจะถูกบงัคบัใหต้อ้งรีไทร์ เม่ือกระท าผิดกติกา โดยการรีไทร์น้ีจะไม่มีผลกบัอีกทีมท่ีไม่ไดท้ าผดิกติกา การผิด กติกามีดงัน้ี 

a. ส่วนใดๆของหุ่นยนตเ์ขา้สู่พ้ืนท่ี ท่ีไม่ไดรั้บอนุญาตใหเ้ขา้ไป 
b. สมาชิกในทีมสมัผสัส่วนใดๆของหุ่นยนตย์กเวน้รีโมทคอนโทรลหรือในสถานการณ์ท่ีกติกาอนุญาตใหส้มัผสัได ้
c. ส่วนใดๆของหุ่นยนตย์ืน่ล ้าเขา้ไปในพ้ืนท่ี Half Field ของอีกฝ่าย รวมทั้งพ้ืนท่ีบนอากาศของส่วนนั้น 
d. ทีมกระท า False Start ซ่ึงทั้งสองทีมจะตอ้งเร่ิมตน้การแข่งขนัใหม่ 
e. การกระท าอ่ืน ๆ ท่ีละเมิดกฎโดยไม่กล่าวถึงในการ Disqualification ถือเป็นการกระท าผดิกติกา 

 
6. การปรับแพ้ (Disqualification)  

ทีมจะถูกปรับแพห้ากมีการกระท าต่อไปน้ีในระหวา่งการแข่งขนั 
a. การออกแบบหรือพฒันาหุ่นยนตท่ี์ไม่เป็นไปตามกติกาหมวด 4 และหมวด 7 
b. ทีมท่ีมีเจตนาหรือพยายามท าลายสนาม เคร่ืองอ านวยความสะดวก อุปกรณ์สนาม หรือหุ่นยนตข์องฝ่ายตรงขา้ม 
c. ทีมท่ีมีการกระท าท่ีแสดงถึงการขาดจิตวญิญาณของการแขง่ขนัท่ีเป็นยติุธรรม 
d. ทีมท่ีไม่เช่ือฟังค าตกัเตือนของกรรมการ 

 
7. ความปลอดภัย 

7.1 หุ่นยนตทุ์กตวัตอ้งไดรั้บการออกแบบและผลิตข้ึนเพ่ือไม่ก่อใหเ้กิดอนัตรายใด ๆ ต่อบุคคลใดๆในสถานท่ีจดัการแข่งขนั 
7.2 หุ่นยนตทุ์กตวัตอ้งไดรั้บการออกแบบและผลิตข้ึนเพ่ือไม่ท าความเสียหายใหก้บัหุ่นยนตฝ่์ายตรงขา้มหรือสนามการแข่งขนั 
7.3 ปุ่มหยดุการท างานฉุกเฉินท่ีท างานไดจ้ริงจะตอ้งถูกติดตั้งไวบ้นหุ่นยนตทุ์กตวั 
7.4 หา้มใชว้ตัถุระเบิด หรือสารเคมีอนัตราย 
7.5 หา้มใชแ้บตเตอร่ีแบบกรดตะกัว่ 
7.6 ในการออกแบบและจดัเตรียมเลเซอร์หรืออินฟราเรด จ าเป็นตอ้งใส่ใจอยา่งเตม็ท่ีเพ่ือปกป้องบุคคลทั้งหมดในสถานท่ีจดัการ

แข่งขนัไม่ใหไ้ดรั้บอนัตรายจากเลเซอร์หรืออินฟราเรดในทุกขั้นตอน โดยเฉพาะอยา่งยิง่ล าแสงจะตอ้งไม่หมุนไปส่องสายตา
ผูรั้บชมการแข่งขนั 

7.7 เลเซอร์ท่ีน ามาใชง้านตอ้งอยูใ่นคลาส 2 หรือต ่ากวา่ 
7.8 หากมีการใชร้ะบบควบคุมแบบไร้สาย ทีมตอ้งออกแบบเพ่ือใหว้งจรและกลไกของหุ่นยนตไ์ม่เสียการควบคุมหรือเคล่ือนท่ี

อยา่งอนัตรายในกรณีการเช่ือมต่อสญัญาณมีปัญหา 
7.9 หากทีมมีแหล่งจ่ายไฟหลายชุด ทีมจะตอ้งออกแบบวงจรและกลไกท่ีจะไม่เสียการควบคุมหรือเคล่ือนท่ีอยา่งอนัตราย ไม่วา่

แหล่งจ่ายไฟใดจะถูกตดั หรือแมก้ระทัง่จะเปิดแหล่งจ่ายไฟแหล่งใดๆก่อนก็ได ้
7.10  เพ่ือหลีกเล่ียงการเกิดไฟไหมห้รือควนัเน่ืองการใชง้านเกินพิกดัของมอเตอร์ จะตอ้งมีชุดควบคุมกระแสไฟฟ้าท่ีเหมาะสม

เช่น เบรกเกอร์ติดตั้งในวงจรจ่ายไฟฟ้า 
7.11 ใหใ้ชส้ายไฟ ตวัเช่ือม ขั้วต่อ ฯลฯ ท่ีสามารถรองรับกระแสไฟท่ีเท่ากบัหรือสูงกวา่กระแสสูงสุดท่ีจะเกิดข้ึน 
7.12. หากมีการใชแ้หล่งพลงังานแบบอากาศอดั ทีมจะตอ้งมีตาข่ายคลุมถงัลมและยดึติดกบัตวัโครงสร้างของหุ่นยนตเ์พื่อ

ป้องกนัการแตกกระเดน็ของถงัในกรณีท่ีเกิดอุบติัเหต ุ
a. ขณะเติมลมเขา้ไปในถงัลมผูป้ฏิบติังานจะตอ้งสวมใส่แวน่ตาและหมวกนิรภยัทุกคร้ัง โดยแต่ละทีมจะตอ้งเตรียม

แวน่ตาและหมวกนิรภยัเอง  
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8. ทมีแข่งขันในรอบคดัเลือกตวัแทนระดบัอุดมศึกษา  
8.1 คณะ / มหาวทิยาลยั สมคัรไดไ้ม่จ ากดัทีม 
8.2 ทีมประกอบดว้ยนกัศึกษาจ านวน 3 คน เรียกวา่สมาชิกในทีม (Team Member) และอาจารยท่ี์ปรึกษา (Instructor) 1 คน ซ่ึง

ทุกคนตอ้งสงักดัในสถานศึกษาเดียวกนั นกัศึกษา 3 คนในทีม มีสิทธ์ิลงแข่งขนัในสนาม 
8.3 นอกจากน้ี ยงัอนุญาตใหมี้ผูช่้วย (Pit Crew) ได ้3 คน ส าหรับช่วยในพ้ืนท่ีเตรียมหุ่นยนต ์(Pit Area) ยกหุ่นยนตไ์ปท่ีสนาม 

และช่วยระหวา่งการ Setup โดยผูช่้วยทีมทุกคนตอ้งสงักดัสถานศึกษาเดียวกนั กบัสมาชิกทีม 
8.4 ไม่อนุญาตใหน้กัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษาเขา้ร่วมในการแข่งขนั 
 

9. ทมีแข่งขันในรอบชิงชนะเลศิประเทศไทย 
9.1 แต่ละทีมประกอบดว้ยอาจารยท่ี์ปรึกษา 1 คน นกัศึกษาผูแ้ข่งขนั (Team member) 3 คน และนกัศึกษาผูช่้วยทีม (Pit Crew)    

6 คน ส าหรับช่วยในพ้ืนท่ีเตรียมหุ่นยนต ์(Pit Area) ซ่ึงทุกคนตอ้งสงักดัในสถาบนัการศึกษาเดียวกนั 
9.2 อนุญาตใหมี้ผูช่้วยทีม (Pit Crew) ได ้3 คน ส าหรับช่วยยกหุ่นยนตไ์ปท่ีสนาม และช่วยระหวา่งการ Setup 
9.3 ไม่อนุญาตใหน้กัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษาเขา้ร่วมในการแข่งขนั 
9.4 อาจารย์ท่ีปรึกษา และนักศึกษาท่ีเข้าร่วมแข่งขัน ต้องยื่นหลักฐานแสดงสถานะการศึกษาให้แก่ บมจ.อสมท ในการ

ลงทะเบียนเขา้ร่วมแข่งขนัหุ่นยนต ์MCOT-ABU ชิงชนะเลิศประเทศไทย ในทุกปีของการแข่งขนั 
 
10. ทมีแข่งขันในรอบนานาชาต ิ

10.1 แต่ละประเทศหรือภูมิภาคท่ีเขา้ร่วมในการแข่งขนัสามารถส่งตวัแทนเขา้ร่วมเพียงทีมเดียวเท่านั้น ยกเวน้ประเทศจีน
สามารถส่งทีมเขา้ร่วมไดส้องทีมในฐานะประเทศเจา้ภาพ 

10.2 ทีมประกอบดว้ยนกัศึกษาจ านวน 3 คน เรียกวา่สมาชิกในทีม (Team Member) และอาจารยท่ี์ปรึกษา (Instructor) 1 คน ซ่ึง
ทุกคนตอ้งสงักดัในสถานศึกษาเดียวกนั นกัศึกษา 3 คนในทีม มีสิทธ์ิลงแข่งขนัในสนาม 

10.3 นอกจากน้ี ยงัอนุญาตใหมี้ผูช่้วย (Pit Crew) ได ้3 คน ส าหรับช่วยในพ้ืนท่ีเตรียมหุ่นยนต ์(Pit Area) ยกหุ่นยนตไ์ปท่ีสนาม 
และช่วยระหวา่งการ Setup โดยผูช่้วยทีมทุกคนตอ้งสงักดัสถานศึกษาเดียวกนั กบัสมาชิกทีม 

10.4 ไม่อนุญาตใหน้กัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษาเขา้ร่วมในการแข่งขนั 
 
11. อ่ืนๆ 

11.1  ความชอบธรรมของการกระท าใด ๆ ท่ีไม่ไดร้ะบุไวใ้นกติกาน้ี ใหเ้ป็นไปตามดุลยพินิจของกรรมการ 
11.2 ขนาด น ้ าหนกั และค่าต่างๆ ของสนาม ส่ิงอ านวยความสะดวกและอุปกรณ์ท่ีอธิบายไวใ้นกฎน้ีมีค่าขอบเขตของ 

 ความผิดพลาดได ้5% เวน้แต่จะระบุไวเ้ป็นอยา่งอ่ืน อยา่งไรก็ตามขนาดและน ้ าหนกัของหุ่นยนตท่ี์แสดงในกติกา 
 เป็นค่าสูงสุดและไม่สามารถมีค่าเกินกวา่ท่ีระบุได ้

11.3 ค าถามทั้ งหมดสามารถส่งมาได้ท่ีเว็บไซต์ทางการของการแข่งขันหุ่นยนต์ ABU Asia-Pacific Robot Contest 2021,  
http://robocon2021.com โดย FAQ จะปรากฏในเวบ็ไซต์ การแจง้เตือนเม่ือมีการเพ่ิมเติม และ/หรือการแกไ้ขกฎนั้นจะแจง้
บนเวบ็ไซตท์างการของการแข่งขนั 

 
 
 

http://robocon2021.com/
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ภาคผนวก 
วสัดุและสีของสนามแข่งขนัและอุปกรณ์ต่างๆ 
 

Item Color R G B Material 

Outer Area Red team  255 105 105 Plywood, Water Paint 

Blue team  105 255 255 

Inner Area Red team  255 154 154 

Blue team  170 255 255 

TR/DR Start Zone Red team  255 5 5 

Blue team  5 5 255 

Storage Zone Red team  255 5 5 

Blue team  5 5 255 

DR Retry Zone  255 255 5  

Fence  227 134 75 Plywood, Water Paint 

Baffle  227 134 75 Plywood, Water Paint 

Guideline  255 250 245 Non-Shiny Vinyl Tape 

Arrow Rack  255 207 151 Metal/Steel, Oil Paint 

Pot Red team  255 5 5 PVC Tube and 

Connector 

Blue team  5 5 255 

Ⅰ-type Pot Table Top  255 154 154 Plywood, Water Paint 

 170 255 255 

Side  255 250 245 

ⅠⅠ or ⅠⅠⅠ-type Pot Table  255 250 245 Plywood, Water Paint 

 

Arrow 

Head  255 250 245 Silicon Rubber 

Body  0 0 0 Carbon Fiber Pipe 

Plume  255 180 0 Silica 

 


