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ระเบียบการและกติกาการแขงขันจรวดขวดน้ำราชมงคลลำปาง คร้ังที่ 11 
(Rajamangala Lampang Water Rocket  Championship #11) 

 

คุณสมบัติทีมที่เขารวมการแขงขัน 
1. ระดับประถม-มัธยม 

ผูที่กำลังศึกษาระดับประถมศกึษาตอนปลายและระดับมัธยมศกึษา (ป.4-ม.6)  
2. ระดับอาชีวะ-อุดมศึกษา 

ผูท่ีกำลังศึกษาระดับและประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง (ปวส.) และปริญญาตรีหรือสูงกวา 
 3. กำหนดให 1 ทีมมีสมาชิกอยางนอย 2 คน แตไมเกิน 4 คน และมีอาจารยที่ปรึกษาอยาง
นอย 1 คน 
 

ขั้นตอนการสมัคร 
 สมัครดวยตนเองที่ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี  
ราชมงคลลานนา ลำปาง หรือติดตอท่ี ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปณิฐิ  แสนจิตร คณะวิศวกรรมศาสตร            
โทร.054-342547-8 ตอ 158 หรือ 089-8513255  
 

ประเภทการแขงขัน 
 1. ประเภทความแมนยำ 
 

กำหนดการแขงขัน 
 แขงขันในวันที่ 3 ธันวาคม 2565 เวลา 08.30น.-16.00 น. 
 แขงขันรอบเชา เวลา 08.30น.-12.00น. และรอบบาย 13.00น.-16.00น. 

08.00-08.30 น. ผูเขารวมการแขงขันลงทะเบียน 
08.30-08.45 น. ประชุมผูควบคมุทีม 
08.45-09.00 น. จับฉลากลำดับการแขงขัน 
09.00-09.15 น. พิธีเปดการแขงขันจรวดขวดน้ำราชมงคลลำปาง ครั้งที่ 11 

(Rajamangala Lampang Water Rocket #11) 
งานเกษตรแฟรลำปาง 2565 

09.15-12.00 น. แขงขันจรวดขวดน้ำประเภทแมนยำ  
12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00-15.00 น. แขงขันจรวดขวดน้ำประเภทแมนยำ 
16.00-16.30 น. พิธีมอบรางวัลและพิธีปดการแขงขัน 

 หมายเหตุ  กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 
 

สนามแขงขัน 
 1. สนามแขงขันประเภทแมนยำ บริเวณสนามฟุตบอล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ลานนา ลำปาง 
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ขอกำหนดของจรวดขวดน้ำ 
 1. เปนจรวดขวดน้ำที่ทำมาจากขวด PET (Poly Ethylene Terephthalate) สวนของจรวด
ที่เปนสวนเติมน้ำและเก็บความดัน ตองเปนขวดเพียงใบเดียว ไมจำกัดขนาดความจุ 
 2. ใหเขียนชื่อทีมลงบนสวนเก็บอากาศของจรวดสำหรบัการตรวจสอบระยะ 
 3. เปนจรวดขวดน้ำที่ประดิษฐขึ้นเอง ไมจำกัดรูปแบบและไมจำกัดวัสดุที่ใชตกแตงแตตองไม
เปนอันตรายตอผูรวมแขงขันและคณะกรรมการ 
 4. เปนจรวดขวดน้ำท่ีตองใชแรงขับดันจากน้ำและแรงดันอากาศ จากปมลม(Air Pump)
เทานั้น 
 
ขอกำหนดของฐานปลอย 
 ผูเขาแขงขันตองนำฐานปลอยจรวดขวดน้ำมาเอง โดยมีขอกำหนดดังน้ี 

1. ฐานปลอยจรวดขวดน้ำสามารถปรับมุมปลอยได ตามความตองการของผูแขงขัน
  2. ไมจำกัดขนาดกวาง ยาว แตเมื่อติดตั้งจรวด เติมอากาศ และอยูในสภาพพรอมยิง
แลว สวนที่สูงที่สุดของจรวดตองมีความสูงไมเกิน 1 เมตรจากพ้ืนสนามที่วางฐานและไมเกินจุดตั้งตน
ของการวัดระยะ 

3. ตองสามารถใชไดกับหัวเติมลมที่คณะกรรมการตัดสิน จัดเตรียมไวให ซึ่งมีขนาด
เทากับหัวเติมลมรถจักรยานยนตหรือรถยนตทั่วไป 
  4. ตองไมมีผลตอการสงใหจรวดพุงข้ึน (เชน สปริง ยางยืด หรือกลไกเพ่ิมความดัน 
หรือเพิ่มปริมาณลมในตัวจรวด เปนตน) นอกจากแรงขับดนัจากน้ำและแรงดันอากาศจากปม 
 
ขั้นตอนการแขงขัน 
 1. การลงทะเบียน 
  1.1 ลงทะเบียน ณ สนามแขงขัน ในวันที่ 3 ธันวาคม 2565 เวลา 08.30น.-09.00น.  

1.2 กรณีผูเขาแขงขันลงทะเบียนชากวาเวลาที่กำหนด คณะกรรมการตัดสิน สงวน
สิทธ์ิเขารวมการแขงขัน ทั้งน้ีขึ้นอยูกับดุลพินิจของคณะกรรมการตัดสิน 
  1.3 หลักฐานในการลงทะเบียน 

- แบบฟอรมประวัติผูเขาแขงขัน ที่กรอกรายละเอียดแลว (รับไดจาก
คณะกรรมการตัดสิน ในวันแขงขัน) 
 2. การตรวจสอบจรวดขวดน้ำและฐานปลอย 

2.1 ผูเขาแขงขันตองนำจรวดขวดน้ำที่จะใชในการปลอยครั้งนั้นใหคณะกรรมการ
ตัดสิน ตรวจสอบกอนอยางนอย 2 ลำ 

2.2 กรณีที่ใชฐานปลอยจรวดที่นำมาเอง ตองใหคณะกรรมการตัดสิน ตรวจสอบ
กอนนำไปใชในการปลอยทุกครั้ง ท้ังนี้ขึ้นอยูกับเงื่อนไขขอกำหนดฐานปลอยจรวดขวดน้ำ 
 3. การเติมน้ำและความดัน 
  3.1 ผูเขาแขงขันตองใชน้ำที่คณะกรรมการตัดสิน เตรียมใหเทานั้น 
  3.2 เม่ือเติมนำ้แลวใหผูแขงขันรอคณะกรรมการตัดสิน เรียกเขาสูฐานปลอย 
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  3.3 เมื่อผูแขงขันติดตั้งจรวดพรอมแลว ผูเขาแขงขันควรออกจากบริเวณฐานยิง 
(ระยะหางจากตัวจรวดไมนอยกวา 1 เมตร ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของผูเขาแขงขันเอง กรณีที่จรวดมี
การระเบิด) และบอกกรรมการที่ตั้งฐานยิงเพ่ือขอจายอากาศ และใหมีความดันในฐานยิงไมเกิน        
5 กิโลกรัม/ตารางเซนติเมตร 
 4. การปลอยจรวดขวดน้ำ 

4.1 ผูเขาแขงขันในลำดับตอไป ตองเขามาเตรียมตัวใหพรอมในบริเวณที่กำหนด 
กอนท่ีผูเขาแขงขันในลำดับกอนหนา จะทำการปลอยจรวดขวดน้ำเสร็จ 
  4.2 ลำดับการแขงขันจากการลงทะเบียน 

4.3 เมื่อผูเขาแขงขันถึงเวลาเขาฐานปลอยจรวดแลวจะตองติดตั้งฐานปลอยและ
จรวดขวดน้ำและปลอยจรวดขวดน้ำภายในบริเวณที่กำหนดใหดวยตัวเองใหเสร็จภายในเวลาไมเกิน 5 
นาที 

4.4 ในกรณีที่จรวดขวดน้ำมีเหตุขัดของระหวางติดตั้งจรวดขวดน้ำเพื่อทำการปลอย
ผูเขาแขงขันสามารถใชจรวดขวดน้ำสำรองที่ผานการตรวจจากคณะกรรมการตัดสิน และใหแลวเสร็จ
ในเวลาที่กำหนดในขอ 4.3 

4.5 กรณีที่ใชเวลาในการปลอยจรวดขวดน้ำเกินเวลาท่ีกำหนดถือวาหมดสิทธิ์ในการ
แขงขันรอบนั้น 

4.6 กรณีที่ทีมใดไมสามารถเขาฐานแขงขันในลำดับที่กำหนดไวได สามารถแจง
เหตุผลท่ีเหมาะสมกับคณะกรรมการเพ่ือเลื่อนการแขงขันภายในรอบนั้นได ทั้งน้ีขึ้นอยูกับดุลพินิจของ
คณะกรรมการ  

4.7 คณะกรรมการตัดสิน มีสิทธ์ิเลื่อนเวลาการปลอยจรวดขวดน้ำได ในกรณีที่
สภาวะอากาศแปรปรวนอยางมาก ท้ังนี้ขึ้นอยูกับดุลพินิจของคณะกรรมการตัดสิน 

4.8 ผูเขาแขงขันจะตองทำการติดตั้งและปลอยจรวดขวดน้ำดวยตนเองหรือให
คณะกรรมการตัดสินดำเนินการใหก็ได โดยคณะกรรมการตัดสินจะไมรับผิดชอบความเสียหายที่
เกิดขึ้น เชน Fins หลุด เปนตน 
  4.9 การปลอยจรวดขวดน้ำจะตองมีคณะกรรมการตัดสิน กำกับการปลอยทุกครั้ง 
  4.10 หลังการปลอยจรวดขวดน้ำผูเขาแขงขันตองไปรับจรวดคืน ณ จุดรับ ดวย
ตัวเอง 

5. การบันทึกผลการแขงขัน 
5.1 เมื่อผูเขาแขงขันปลอยจรวดขวดน้ำแลว ใหนำใบบันทึกผลการแขงขัน ไปที่กอง

อำนวยการเพ่ือบันทึกสถิติท่ีไมเปนทางการ 
5.2 สถิติและผลการแขงขันที่เปนทางการ จะประกาศผลใหทราบหลังจากการ

แขงขันแลวเสร็จ 
 
ขอกำหนดและกติกาการแขงขัน 

1. ใหผูเขาแขงขันทำการปลอยจรวดขวดน้ำไดทีมละ 2 ครั้ง โดยจะบันทกึสถิติที่ดีที่สุดเทานั้น 
2. ผูเขาแขงขันตองใชจรวดขวดน้ำที่นำมาเองเทานั้น โดยสามารถนำมาใหคณะกรรมการ

ตรวจสอบไดมากกวา 2 ลำ 
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3. การปลอยจรวดขวดน้ำทุกครั้งตองมีคณะกรรมการตัดสิน อยูในพ้ืนท่ีปลอยจรวดขวดน้ำ
ดวยเสมอ 

4. ผูเขาแขงขันสามารถสงจรวดขวดน้ำลำใดๆ ที่ผานการตรวจสอบจากคณะกรรมการตัดสิน 
แลวเขาแขงขันได 

5. ผูเขารวมแขงขันในลำดับตอไป ตองเขามาเตรียมตัวใหพรอมในบริเวณท่ีกำหนด กอนที่ผู
เขาแขงขันในลำดับกอนหนาจะทำการปลอยจรวดขวดน้ำเสร็จ 

6. สำหรับการแขงขันประเภทแมนยำใหผูรวมแขงขันเตรียมฐานปลอยจรวดมาดวยตนเอง
(คณะกรรมการไมจัดเตรียมไวให) 

7. ผูเขาแขงขันตองเตรียมอุปกรณปองกันอันตรายที่อาจเกิดจากการปลอยจรวดมาดวย
ตนเอง เชน หมวก แวนตา ชุดกันฝน เปนตน 

8. อุบัติเหตุใดๆที่เกิดขึ้นกับผูเขาแขงขันในระหวางทำการแขงขัน ทางผูดำเนินการแขงขันจะ
ไมรบัผิดชอบ ไมวากรณีใดๆท้ังสิ้น 

9. จรวดขวดน้ำที่ไมไดผานการตรวจสอบจากคณะกรรมการตัดสินจะไมสามารถใชในการ
แขงขันได 

10. การตัดสินของคณะกรรมการจัดการแขงขันถือเปนขอยุติ 
11. ผลงานสิ่งประดิษฐจรวดขวดน้ำ ฐานปลอยจรวดขวดน้ำ และภาพระหวางการดำเนิน

กิจกรรมการแขงขัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา ลำปาง สามารถนำไปเผยแพรได 
 

เกณฑการตัดสินใหคะแนน 
 ความแมนยำ  (50 คะแนน) 

1. ผูเขาแขงขันตองปลอยจรวดใหตกตรงเปาหมายกระบะทรายรูปวงกลมเสนผานศูนยกลาง 
5 เมตร พื้นทรายหนา 10 เซนติเมตร ระยะหาง 50 เมตร จากฐานปลอย  

2. ทำการบันทึกสถิติโดยวัดระยะทางจากจุดเปาหมาย(จุดศูนยกลางของวงกลม) ถึงจุดที่
จรวดหยุดนิ่ง คิดคะแนนจากระยะท่ีวัดได ในหนวยเปนเมตร (ทศนิยม 2 ตำแหนง) ไปลบออกจาก 50 
เปนคะแนนที่ได 

ตัวอยางการใหคะแนน  
วัดระยะหางของจรวดจากจุดศนูยกลางวงกลมได 1.25 เมตร 
คะแนนที่ได = 50 – 1.25 = 48.75 คะแนน 

3. ในกรณีที่จุดตกของจรวดขวดน้ำอยูนอกพื้นที่ที่กำหนด คณะกรรมการจะไมทำการบันทึก
สถิติครั้งน้ัน 
 4. กรณีที่จรวดขวดน้ำแตกกระจายใหวัดจากชิ้นสวนที่เปนสวนเก็บความดัน 
 5. ใหทำการปลอยจรวดขวดน้ำได 2 ครั้ง และจะบันทึกสถิติครั้งท่ีดีที่สุดเพียงครั้งเดียว 
 
รางวัล 

- รางวัลชนะเลิศ ประเภทแมนยำ           เงินรางวัล 3,000 บาท 
- รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ประเภทแมนยำ        เงนิรางวัล 2,500 บาท 
- รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ประเภทแมนยำ        เงนิรางวัล 2,000 บาท 
และเกียรติบัตรจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา ลำปางทุกรางวัล 
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จุดปลอยจรวด

50 เมตร

กระบะทราย

เสนผานศนูยกลาง 5 เมตร

สนามแขงขันจรวดขวดน้ํา

ประเภทแมนยํา

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ใบสมัคร การแข่งขัน สร้างต้นแบบการส้ารวจพ้ืนที่เกษตร ด้วยกิจกรรมจรวดขวดน้้า 

“งานเกษตรแฟร์ล าปาง” 
ในวันท่ี ๒ – ๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ล าปาง 
จัดโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดล าปางร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ล าปาง 

 
 

 
ชื่อทีม………………………………………………………………………………………………. 
 

รายชื่อผู้เข้าร่วมแข่งขัน 
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ลงชื่อ......................................................ผู้สมัคร  
       (……………………………………………..) 

 
 

ลงชื่อ..........................................................กรรมการรับสมัคร 
       (………….……………………………………..) 

หมายเหตุ 
         กรอกใบสมัคร ส่งที่  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ล าปาง 200 หมู่ 17 ต.พิชัย   อ.เมือง จ.ล าปาง 
52000 โทรศัพท์ 054-342547-8   โทรสาร 054-342549  

หรือติดต่อ ที่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปณิฐิ  แสนจิตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ โทร .054-342547-8 ต่อ 158 
หรือ 089-8513255 


