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เอกสารการจัดการความรู
เรื่อง

การออกแบบและปรับปรุงรถยนตเพ่ือเขารวมแขงขัน
ฮอนดาประหยัดเชื้อเพลิง

จัดทําเมื่อ ๑ พ.ค. ๖๐
รายชื่อคณะผูจัดทํา

พ.อ.พิษณุ พวงสุนทร
พ.อ.โสภณ เสนียวงศ ณ อยุธยา
พ.ท.บุญอนันต อนันตเสาวภาคย
พ.ต.สัญญา เลาอรณุ
ร.อ.อุกฤษณ อันทพิษ

โดย
สวนการศึกษา

โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา
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บทนํา

การออกแบบและปรับปรุงรถยนตเพ่ือเขารวมแขงขันฮอนดาประหยัดเช้ือเพลิง

กองวิชาวิศวกรรมเครื่องกล สวนการศึกษา โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา ไดพิจารณาถึง
ความสําคัญของพลังงานเชื้อเพลิงเปนสิ่งจําเปนสําหรับชีวิตประจําวันของมนุษยและนับวันจะหมดไป การ
ประดิษฐยานยนตท่ีสามารถประหยัดเชื้อเพลิงไดมากเทาไรก็จะทําใหยืดระยะเวลาการหมดไปของพลังงาน
เชื้อเพลิงของโลกมากข้ึนเทานั้น รวมท้ังสามารถชวยลดมลภาวะท่ีเกิดข้ึนจากการเผาไหมไดอีกทางหนึ่งดวย

การแขงขันฮอนดาประหยัดเชื้อเพลิงจึงถือกําเนิดข้ึนโดยมีวัตถุประสงคเพ่ือปลูกฝงและกระตุนจิตสํานึก
ดานการประหยัดพลังงานใหแกผูเขาแขงขันและประชาชนท่ัวไป รวมท้ังเปนโอกาสใหนักประดิษฐไทยไดทาทาย
แนวความคิดใหมๆ ในการประดิษฐคิดคนพัฒนาความคิดสรางสรรคทางเทคโนโลยี จากทฤษฎีสูการปฏิบัติเพ่ือ
ยกระดับความสามารถนักประดิษฐไทย สงเสริมการทํางานเปนหมูคณะและสนับสนุนการใชเวลาวางใหเปน
ประโยชน การแขงขันฮอนดาประหยัดเชื้อเพลิงซึ่งจัดข้ึนในประเทศไทย โดยบริษัท เอ.พี.ฮอนดา จํากัด รวมกับ
สํานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ไดจัดการแขงขันฮอนดาประหยัดเชื้อเพลิงข้ึนอยาง
ตอเนื่อง ไดมีการปรับเปลี่ยนกติกา โดยกําหนดใหทุกประเภทแขงขันใชเครื่องยนตฮอนดาเวฟ ๑๑๐ ไอ ระบบ
หัวฉีดท้ังหมด เพ่ือเปนการพัฒนาความรู ความสามารถของนักเรียน นักศึกษา ในการคัดเลือกทีมแขงขันเขาสู
ระดับประเทศ ชิงถวยพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

การเขารวมแขงขันฮอนดาประหยัดเชื้อเพลิงเปนการสนับสนุนให นนร. สาขาวิชาวิศกรรมเครื่องกล มี
ทักษะและขีดความสามารถเพียงพอท่ีจะเปนวิศวกรของกองทัพตอไปในอนาคต และเปนการสงเสริมกิจกรรม
ของ นนร. ใหไดมีโอกาสรวมกิจกรรมภายนอกในระดับประเทศรวมกับสถาบันการศึกษาตางๆ ในประเทศ กอง
วิชาวิศวกรรมเครื่องกล จึงสงทีมเขารวมการแขงขันฮอนดาประหยัดเชื้อเพลิงในครั้งนี้ ในนามชื่อทีม “นายรอย
จปร.” จึงทําใหเกิดการจัดทําคูมือลําดับข้ันตอนการดําเนินการการออกแบบและปรับปรุงรถยนตเพ่ือเขารวม
แขงขันฮอนดาประหยัดเชื้อเพลิงเพ่ือความพรอมสําหรับผูรวมงานและผูท่ีเก่ียวของในปถัดไป
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ลําดับข้ันตอนการดําเนินการออกแบบและปรับปรุงรถยนตเพ่ือเขารวมแขงขันฮอนดาประหยัด
เช้ือเพลิง

๑. การจัดทําประมาณการและขออนุมัติโครงการฯ (เดือน พ.ค. ๖๐)
๑.๑ คาตอบแทนการทํางาน ไดแก เบี้ยเลี้ยง และคาเชาท่ีพัก
๑.๒ จัดทํารายการสิ่งอุปกรณสิ้นเปลือง สําหรับใชในการปฏิบัติท้ังหมด
๑.๓ รายงานขออนุมัติโครงการเพ่ือดําเนินการตามโครงการฯ

๒. การออกแบบและปรับปรุงรถยนต (เดือน มิ.ย. – ก.ย. ๖๐)
๓. การซักซอมเพื่อเขารวมแขงขัน (เดือน ต.ค. ๖๐)
๔. การเขารวมแขงขัน (เดือน พ.ย. ๖๐)
๕. รายงานผลแขงขันและทําหลักฐานการเบิกจายเงิน (เดือน พ.ย. - ธ.ค. ๖๐)
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แบบฟอรมท่ี ๑ การจําแนกองคความรูท่ีจําเปนตอการผลักดันตามประเด็นยุทธศาสตรของสวนราชการ/จังหวัด
(KM Action Plan)
ชื่อสวนราชการ : กวค.สกศ. รร.จปร.

ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค
(objective)

ตัวช้ีวัด (KPI)
ตามคํารับรอง

เปาหมายของ
ตัวช้ีวัด

องคความรูท่ีจําเปนตอ
การปฏิบัติงานตาม
ประเด็นยุทธศาสตร

การรักษาความ
ม่ันคงของรัฐ

การประหยัด
เชื้อเพลิง

การศึกษาลําดับ
ข้ันตอนการดําเนินการ
จัดทําตามโครงการฯ

องคความรูท่ีจําเปนตอการปฏิบัติราชการตามประเด็นยุทธศาสตรท่ีเลือกมาจัดทําแผนการจัดการความรู คือ
การศึกษาลําดับข้ันตอนการออกแบบและปรับปรุงรถยนตเพ่ือเขารวมแขงขันฮอนดาประหยัดเชื้อเพลิง

แผนการจัดการ
ความรู

ประเด็นยุทธศาสตร : การรักษาความม่ันคงของรัฐ

แผนท่ี ๑ องคความรูท่ีจําเปน : การศึกษาลําดับข้ันตอนการออกแบบและปรับปรุงรถยนตเพ่ือเขา
รวมแขงขันฮอนดาประหยัดเชื้อเพลิง
เหตุผลท่ีเลือกองคความรู : เพ่ือเผยแพรและสงตอความรูและประสบการณในการ
ออกแบบและปรับปรุงรถยนตใหกับบุคคลากรท่ีจะรับผิดชอบการดําเนินงานตอไปใน
อนาคต

ตัวชี้วัดตามคํารับรองและเปาหมายท่ีเลือกใชวัดการทํา KM : สนับสนุนให นนร.ไดเขา
รวมกิจกรรมและมีสวนรวมในการแขงขัน รวมท้ังมีประสบการณในการทํางานจริง
เพ่ือใหไดรถยนตท่ีมีความประหยัดเชื้อเพลิง
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แบบฟอรมท่ี ๒ แผนการจัดการความรู (KM Action Plan)

ชื่อสวนราชการ : กวค.สกศ. รร.จปร.
ประเด็นยุทธศาสตร : การรักษาความม่ันคงของรัฐ
องคความรูท่ีจําเปน : การศึกษาลําดับข้ันตอนการออกแบบและปรับปรุงรถยนตเพ่ือเขารวมแขงขันฮอนดาประหยัดเชื้อเพลิง
ลําดับ กิจกรรม ระยะเวลา ตัวช้ีวัด เปาหมาย กลุมเปาหมาย เครื่องมือ/

อุปกรณ
งบประมาณ ผูรับผิดชอบ CMP

๑ การบงชี้ความรู
-สมาชิกกลุมไดรวมกันทบทวน
ลําดับข้ันตอนการดําเนินงาน

พ.ค. ๖๐ สมาชิกในทีม อาจารย ๕ นาย และ
นนร. ๑๐ นาย (๒ ทีม)

ทีมดําเนินงาน ขอมูลพ้ืนฐานท่ี
ดําเนินการ

- กวค. ๑,๒,๓

๒ การสรางและแสวงหาความรู
คนควาจากประวัติการ
ดําเนินงานท่ีผานมา

มิ.ย. ๖๐ ลําดับการดําเนินงาน
ท่ีสอดคลองกัน

ไมนอยกวา ๒ แหลง คลังเอกสาร กวค. ขอมูลพ้ืนฐาน - กวค. ๑, ๒,๓,๔

๓ การจัดความรูใหเปนระบบ
ลําดับข้ันตอนการปฎิบตัิงาน

ก.ค. ๖๐ มีข้ันตอนการ
ดําเนินงานท่ีชัดเจน

รอยละ ๘๐ ความรูเก่ียวกับเอกสาร
สําคัญ

ขอมูลพ้ืนฐาน - กวค. ๑, ๒,๓,๔

๔ การประมวลและกลั่นกรอง
ความรู
นําขอมูลเบื้องตนใหตรวจสอบ
โดยผูบริหารตรวจสอบ

ก.ค. ๖๐ จํานวนผูตรวจสอบ ไมนอยกวา ๒ คน ผูเช่ียวชาญเอกสาร
สําคัญ

ขอมูลพ้ืนฐาน - กวค. ๑,
๒,๓,๔,๕

๕ การเขาถึงความรู
นํารางคูมือใหกําลังพลในหนวย
ทดลองศึกษา

ส.ค. ๖๐ จํานวนชองทาง ไมนอยกวา ๑ ชองทาง หนังสือเวียน หนังสือเวียน ๑,
๒,๓,๔,๕
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ลําดับ กิจกรรม ระยะเวลา ตัวช้ีวัด เปาหมาย กลุมเปาหมาย เครื่องมือ/
อุปกรณ

งบประมาณ ผูรับผิดชอบ CMP

๖ การแบงปนแลกเปลี่ยนเรียนรู
สอบถามความคดิเห็นเพ่ิมเติม
นํามาปรับปรุง

ส.ค. ๖๐ จํานวนการจัดประชุม ไมนอยกวา ๑ ครั้ง กําลังพลในกองวิชา การแลกเปลี่ยน
ความรู

- ๑,
๒,๓,๔,๕

๗ ๗.๑ การเรียนรู
เผยแพรในเอกสารกองวิชา

ต.ค. ๖๐ จํานวนผูศึกษาขอมลู อาจารย ๕ นาย และ
นนร. ๑๐ นาย (๒ ทีม)

กําลังพลในกองวิชา การแลกเปลี่ยน
ความรู

- ๑,
๒,๓,๔,๕

๗.๒ การยกยองชมเชย ต.ค. ๖๐ จํานวนรางวัล ๑ รางวัล กําลังพลในกองวิชา การประเมินผล ๖
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ภาคผนวก
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ปจจัยท่ีทําใหยานยนตใชเช้ือเพลิงไดนอยลงขนาดนั้นมาจาก 3M นั้นคือ Man, Machine และ Method
1.ผูขับข่ี (Man)
ผูขับข่ีมีน้ําหนักเบา
แตงกายดวยเสื้อผาท่ีมีน้ําหนักเบา
ขับข่ีท่ีความเร็วประมาณ 25 km/h
2.ตัวรถแขง (Machine)
ยานยนตมีน้ําหนักเบา
ลอหมุนไดอยางคลองตัว
เบรกไมเสียดสีกับลอและยาง
การออกแบบตัวถังคํานึงถึงหลักอากาศพลศาสตร
ตานทานลมใหนอยท่ีสุด
ทานั่งของผูขับข่ีอยูในทาท่ีสบาย
คันบังคับอยูในตําแหนงท่ีปรับเปลี่ยนไดงาย
หองโดยสารมีขนาดพอเหมาะกับสรีระของผูขับข่ี
มีการระบายอากาศภายในหองโดยสารท่ีดี
เครื่องยนตใหแรงบิดสูงในยานรอบเครื่องต่ํา อัตราทด 1:5-5.5
รถแขงมีสามลอ โดยบังคับเลี้ยวอิสระ 2 ลอหนา
ขับเคลื่อนลอหลังเพ่ือลดอุปกรณเฟองทาย
3.วิธีการ (Method)
ผูขับข่ีรูจักจังหวะการใชคันเรง การใชเบรก
กําหนดความเร็วและรอบเครื่องยนตท่ีใช
จังหวะและชวงเวลาในการปลอยไหล

ระเบียบการเขารวมการแขงขัน
การสมัครเขารวมการแขงขันจะตองทําการสมัครแขงขันเปนทีม
โดยแตละทีมตองประกอบดวย สมาชิกท้ังหมด 5 คนดังนี้
ผูจัดการทีม 1 คน
ผูขับข่ี 1 คน** (อายุจะตองไมต่ํากวา 15 ป บริบูรณในวันทําการแขงขัน)
ชางเครื่อง 2 คน
ธุรการ 1 คน
- กรณีการสมัครแขงประเภทรถประดิษฐกลุม 1.1 ระดับอาชีวศึกษา และกลุม 1.2 ระดับอุดมศึกษา

ผูจัดการทีมจะตองเปนอาจารยประจําในสถาบันการศึกษานั้น และสมาชิกท่ีเหลืออีก 4 คนจะตอง
เปนนักศึกษาในสถาบันเดียวกัน



๑๐

- สมาชิกทีมแขง 1 คน มีสิทธิ์เขารวมการแขงขันไดเพียง 1 ตําแหนงตอ 1 ทีม หรือตอรถแขง 1 คัน
เทานั้น (คนเดียวลงหลายตําแหนงหลายทีมไมได)

- กรณีมีการเปลี่ยนแปลง สมาชิก สามารถแกไขไดทางหนาเว็บไซต และจะตองสงเอกสารท้ังหมด
กอนการแขงขัน 2 สัปดาห

- ผูขับข่ีทุกประเภทตองมีอายุไมตํากวา 15 ปบริบูรณ ในวันทําการแขงขัน
- ผูขับข่ีประเภทรถตลาดจะตองมีสวนสูงไมต่ํากวา 150 ซม. ในวันทําการแขงขัน

หลักฐานสําคัญของผูสมัครท่ีจะตองแนบมาพรอมกับใบสมัคร (ใหดูตามตารางดานลาง)
- กรณีเอกสารและหลักฐานในการสมัครไมครบ อาจถูกตัดสิทธิ์ ไมใหเขารวมการแขงขัน หรือไม

ไดรับการสนับสนุนใด ๆ ท้ังสิ้น
- กรณีท่ีสมัครในประเภทรถประดิษฐ 1.1 และ 1.2 ในนามสถานศึกษา ตองประทับตราสถานศึกษา

พรอมลายเซ็นผูอํานวยการสถาบันการศึกษาในเอกสารยืนยันการแขงขัน (ออกโดย บริษัท เอ.พี.
ฮอนดา จํากัด ไดรับทันหลังจากกรอกใบสมัครทางเว็บไซตครบถวน) เพ่ือรักษาสิทธิ์ประโยชนใน
การรับการสนับสนุนจากบริษัทฯ

- ผูขับข่ีแตละประเภท จะตองมีอายุไมต่ํากวา 15 ปบริบูรณในวันทําการแขงขัน สวนผูขับข่ีท่ีอายุไม
ถึง 20 ป จะตองมี “ใบอนุญาตจากผูปกครอง” (สามารถดาวนโหลดไดทาง
www.hondaaeconothai.com) ใหเขารวมการแขงขัน

ประเภท ตําแหนง หนังสือรับรอง
การเปนอาจารย
ประจําสถาบัน

บัตร
ขาราชการ/

บัตรประชาชน

บัตรนักศึกษา ใบอนุญาตใหเขารวม
การแขงขันจาก

ผูปกครอง

อีเมล– แอดเดรส

ประเภทรถ
ประดิษฐระดับ
อาชีวศึกษาและ
ระดับอุดมศึกษา

ผูจัดการทีม (อาจารย) / / /
ผูขับขี่ (นักศึกษา) / / /
ชางเคร่ือง 1 (นักศึกษา) / /
ชางเคร่ือง 2 (นักศึกษา) / /
ธุรการ (นกัศึกษา) / /

ระเภทรถ
ประดิษฐระดับ
ประชาชนทั่วไป
และรถตลาด

ผูจัดการทีม /

ผูขับขี่ /
ชางเคร่ือง 1 /
ชางเคร่ือง 2 /
ธุรการ /

การจัดสงเอกสารหลักฐานการสมัครสามารถจัดสงได 2 ทางดังนี้
1. ทางหนาเว็บไซต ภายในข้ันตอนการสมัคร
2. ทางไปรษณีย (ถือตราไปรษณีย เปนสําคัญ): ท่ีอยูระบุในหนังสือยืนยันการแขงขัน (เอกสารสมัคร

ฮอนดาประหยัดเชื้อเพลิง)
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3. ทางอีเมล: hondaecone@hotmail.com
หมายเหตุ: ไมรับสมัครดวยวาจา ทางโทรศัพท และทางโทรสาร
ทีมแขงสามารถขอรับการสนับสนุนไดจากรานผูจําหนายรถจักรยานยนตฮอนดา 1 สถาบัน ตอ 1
รานผูจําหนายฯ เทานั้น (ท้ังนี้ข้ึนอยูกับดุลบพินิจของทางรานเปนสําคัญ)
ติดตามขาวสารตาง ๆ เก่ียวกับกิจกรรมการแขงขันฮอนดาประหยัดเชื้อเพลิงไดท่ี >>>
www.hondaaeconothai.com

การอนุมัติใหเขารวมการแขงขัน
- หลังจากท่ีทีมแขงกรอกขอมูลสมัคร ทีมแขงจะไดรับหนังสือยืนยันการเขารวมการแขงขันและ

จัดสงเอกสารตามท่ีผูจัดการแขงขันกําหนด รวมถึงกรอกขอมูลรายงานสภาพรถและปรับแตง
เครื่องยนตทางเว็บไซตเปนท่ีเรียบรอยแลว ทีมแขงจะไดรับหมายเลขรถแขง และหมายเลขพิท
สวนสต ิ๊กเกอรหมายเลขรถจะจัดสงใหทีมแขงอีกครั้งกอนการแขงขัน 2 สัปดาหทางไปรษณีย
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ข้ันตอนในการดูตารางเวลาการแขงขัน
ข้ันตอนท่ี 1 การลงทะเบียนรายงานตัวในสนามแขง

วัตถุประสงค
จุดรายงานตัวเปนจุดเริ่มตนของการเขารวมแขงขัน ซึ่งผูเขาแขงขันจะตองรายงานตัว ณ จุด

ลงทะเบียนนี้ ในชวงเวลาท่ีกําหนดตามตารางเวลาการแขงขัน เพ่ือจะผานเขาสูการแขงขันลําดับตอไป
สิ่งท่ีตองเตรียมในการรายงานตัว
1. ใบรายงานตัว (ทีมแขงสามารถพิมพใบรายงานตัวไดจาก www.hondaaeconothai.com

หลังจากท่ีไดมีการบันทึกขอมูลใบรายงานสภาพและปรับแตงเครื่องยนตเรียบรอยแลว) ในใบรายงานตัวจะมี
รายละเอียดตาง ๆ เชน วันและสถานท่ีแขงขัน หมายเลขทีมแขง ประเภท และรุนการแขงขัน รวมท้ังรายชื่อ
ของสมาชิกท้ัง 5 ทาน กรณีมีการเปลี่ยนแปลงขอมูลสมาชิก สามารถแกไขไดทางหนาเว็บไซต เมนู
“เปลี่ยนแปลงสมาชิก” พรอมสงไฟลภาพบัตรประชาชนทางอีเมลhondaecone@hotmail.com ซึ่งสามารถ
แกไขไดจนถึงกอนการแขงขัน 2 สัปดาห

2. ผูขับข่ี พรอมบัตรประชาชนตัวจริงของผูขับข่ี
3. ใบรายงานสภาพรถและปรับแตงเครื่องยนต (ฉบับลาสุด) รายละเอียดเก่ียวกับใบรายงาน

สภาพรถฯ ใหดูท่ีหนา 10 กฎกติกาวาดวยการตรวจสภาพและอุปกรณขอท่ี 1
- ตัวแทนทีมแขงในการรายงานตัว : 2 ทาน (1. ผูจัดการทีม หรือธุรการ 2. ผูขับข่ี)
- ข้ันตอนในการลงทะเบียน

จุดท่ี 1 ตรวจสอบรายชื่อทีมแขง
จุดท่ี 2 ตรวจสอบขอมูลทีมแขงและรับใบนําทาง
จุดท่ี 3 ตรวจความเรียบรอยและลงชื่อผานจุดลงทะเบียน

หมายเหตุ:กรณีใบนําทางสูญหาย ถือวาทีมแขงสละสิทธิ์การแขงขันทันที
ข้ันตอนท่ี 2 การตรวจสภาพรถแขง

วัตถุประสงค
การตรวจสภาพรถมีวัตถุประสงคเพ่ือตรวจเช็คระบบความปลอดภัยของตัวรถและระบบการ

จายน้ํามันเชื้อเพลิงของเครื่องยนตโดยถือเปนข้ันตอนสําคัญท่ีผูเขาแขงขันทุกทีมจะตองนํารถเขามาตรวจสภาพ
เพ่ือผานเขาสูการแขงขันในข้ันตอนตอไป

สิ่งท่ีตองเตรียมในการรายงานตัว
1. ใบนําทาง
2. ใบรายงานสภาพรถและปรับแตงเครื่องยนต (แกไขฉบับลาสุด)
3. รถแขง
- ตัวแทนทีมแขงในการรายงานตัว: ผูจัดการทีมและผูขับข่ี
- ข้ันตอนของจุดตรวจสภาพ แบงเปน 3 ข้ันตอน

ข้ันท่ี 1 ตรวจสอบรายชื่อทีมแขง
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ข้ันท่ี 2 ตรวจสภาพรถแขง ซึ่งจะเนนท่ีระบบความปลอดภัย และระบบไอดี เชน
รถแขงมีความแข็งแรงเพ่ือการแขงขันหรือไม กระจกมองหลังติดอยูในตําแหนงท่ีมองเห็นดานหลังไดอยาง
ชัดเจนหรือไม ทัศนวิสัยดานหนาตองสามารถมองเห็นไดอยางชัดเจน ระบบเบรกตองใชงานไดเปนอยางดี
รวมถึงการตรวจสอบระบบปอนน้ํามันเชื้อเพลิงวาปฏิบัติถูกตองตามกติกาการแขงขันหรือไม

ข้ันท่ี 3 ติดสติ้กเกอรรับรองการตรวจสภาพและลงชื่อโดยกรรมการหัวหนาจุดและ
ผูจัดการทีม
กฎกติกาวาดวยการตรวจสภาพและอุปกรณ

ขอ 1 ทีมแขงทุกทีมจะตองสง “ใบรายงานสภาพรถและปรับแตงเครื่องยนต” ใหกรรมการแขงขัน
ทราบลวงหนากอนการแขงขันแตละครั้ งอยางนอย 15 วัน โดยสามารถกรอกขอมูลทางเว็บไซต
www.hondaaeconothai.com เมนู “รายงานสภาพรถและปรับแตง เครื่ องยนต” ในกรณี ท่ี มีการ
เปลี่ยนแปลงสภาพรถภายหลังการบันทึกขอมูล จะตองทําการแจงสภาพรถใหมอีกครั้ง ท้ังนี้เพ่ือใหกรรมการ
ตรวจเช็ควาการดัดแปลงของทีมแขงถูกตองตามกติกาหรือไม กรณีถามีการดัดแปลงไมถูกตองตามกติกา ทาง
กรรมการจะติดตอกลับไป แจงใหทีมแขงทราบเพ่ือแกไขไดทันกอนการแขงขัน สวนใบรายงานสภาพรถและ
ปรับแตงเครื่องยนต ฉบับจริงนั้นใหสงมอบแกกรรมการ ณ จุดตรวจสภาพ เพ่ือนํารถเขาตรวจสภาพ

ขอ 2 การตรวจสภาพรถแขงทุกคันจะกระทําในวันซอมจับสถิติ ทีมแขงจะตองนํารถท่ีเขารวมการ
แขงขัน ไปทําการตรวจสภาพตามวันเวลา และสถานท่ีท่ีกําหนด

ขอ 3 ในการนํารถเขาตรวจสภาพ ใหผูจัดการทีมและชางเครื่องคนท่ี 1 ท่ีสามารถตอบขอซักถามของ
กรรมการได เปนผูนํารถเขาตรวจสภาพ

ขอ 4 กรรมการจะทําการตรวจสภาพรถโดยยึดจาก “ใบรายงานสภาพรถและปรับแตงเครื่องยนต” ท่ี
ทีมแขงแจงลวงหนาเปนหลัก กรณีท่ีทีมแขงไมสงใบรายงานสภาพรถฯ หรือสภาพของรถในวันตรวจสภาพไม
ตรงกับเนื้อหาในใบรายงานสภาพรถฯ กรรมการจะมีสิทธิ์ระงับการลงแขง ตลอดจนยกเลิกผลแขงได

ขอ 5 รถแขงท่ีเขารับการตรวจสภาพ และมีคุณสมบัติถูกตองตามท่ีกติกากําหนด กรรมการ ณ จุด
ตรวจสภาพจะติดสติ๊กเกอร OK ใหท่ีตัวรถแขง เพ่ือรับรองการตรวจสภาพ โดยนักแขงและรถแขงท่ีผานการ
ตรวจสภาพแลวตองลงแขงขันในเงื่อนไขนั้น หามเปลี่ยนแปลงสภาพรถและนักแขงอีก

ขอ 6 กรณีท่ีคุณสมบัติของรถแขงไมเปนไปตามกติกาท่ีกําหนด ทีมแขงสามารถนํารถกลับไปแกไขและ
นํากลับมาตรวจสภาพใหมอีกครั้งตามท่ีกรรมการหัวหนาจุดเห็นควร เวนแตผลการตรวจสภาพรถจะปรากฏวา
ผิดกติกาหรือกรรมการพิจารณาวาไมปลอดภัย กรรมการมีสิทธิ์ไมใหลงแขงขัน

ขอ 7 ผูจัดการแขงขันมีสิทธิเขาตรวจสภาพรถแขง หรือกักรถหลังการตรวจสภาพไดตามความจําเปน
ขอ 8 รถแขงทุกคันจะตองผานการตรวจสภาพในวันซอมจับสถิติ รถแขงท่ียังไมไดรับการตรวจสภาพ

จะไมไดรับอนุญาตใหลงแขงขัน และกรณีท่ีทีมแขงไมนํารถเขาตรวจสภาพตามวันท่ีกําหนด กรรมการจะถือวา
รถแขงคันนั้นสละสิทธิ์ ไมเขารวมการแขงขันและจะไมไดรับสิทธิ์ในการลงแขงขันในวันรุงข้ึน

ขอ 9 กรณีตรวจสภาพรถแขงในวันซอมผานเรียบรอยแลว แตมีเหตุใหไมสามารถลงซอมจับสถิติได
ผูจัดการทีมจะตองแจงขอสละสิทธิ์ไมทําการซอมจับสถิติ พรอมกับชี้แจงเหตุผลไดท่ีกองอํานวยการและเม่ือ
แกไขรถแขงอยูในสภาพพรอมแขงแลว ผูจัดการทีมจะตองแจงขอเขารวมแขงขันในวันแขงขันจริง
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ข้ันตอนท่ี 3 การรับหลอดแกวน้ํามันเช้ือเพลิง และ Transponder (อุปกรณรับ-สงสัญญาณ
คลื่นวิทยุ)
วัตถุประสงค
เพ่ือสงมอบหลอดแกวบรรจุน้ํามันเชื้อเพลิงและน้ํามันเชื้อเพลิง รวมถึงสงมอบ Transponder

(อุปกรณรับ-สงสัญญาณคลื่นวิทยุ) สําหรับใชจับเวลา และนับรอบใหแกทีมแขงเพ่ือใชในการแขงขัน
สิ่งท่ีตองเตรียม

1. ใบนําทาง
2. หลอดแกวน้ํามันเชื้อเพลิงและน้ํามันเชื้อเพลิง
3. Transponder (อุปกรณรับ-สงสัญญาณคลื่นวิทยุ)
4. ตัวแทนทีมแขง : ผูจัดการทีม หรือสมาชิกของทีม
5. ข้ันตอน

จุดท่ี 1 ตรวจสอบรายชื่อทีมแขง
จุดท่ี 2 รับหลอดแกว
จุดท่ี 3 ลงชื่อโดยกรรมการหัวหนาจุดและผูจัดการทีม
จุดท่ี 4 รับ Transponder (อุปกรณรับ-สงสัญญาณคลื่นวิทยุ)
จุดท่ี 5 ลงชื่อโดยกรรมการหัวหนาจุดและผูจัดการทีม

กฎกติกาวาดวยการจายน้ํามันเช้ือเพลิง
ขอท่ี 1 ผูจัดการแขงขันจะใหยืมหลอดแกวบรรจุเชื้อเพลิงและน้ํามันเชื้อเพลิงท่ีใชในการแขงขัน โดยสง

มอบใหแกทีมแขงท่ีจุดจายน้ํามันเชื้อเพลิงในระหวางแขงขัน เฉพาะทีมแขงท่ีไดรับการรับรองการตรวจสภาพ
แลวเทานั้น

ขอ 2 หลอดแกวทุกหลอดจะสติ๊กเกอรแสดงหมายเลขท่ีตัวหลอด เจาหนาท่ีจะบันทึกหมายเลขหลอดท่ี
ทีมแขงไดรับในใบนําทาง เม่ือทีมแขงทําการแขงขันเสร็จสิ้นทุกข้ันตอนแลว ทึมแขงจะตองสงคืนหลอดแกว
บรรจุเชื่อเพลิงใหกับกรรมการท่ีจุดคืนหลอดแกวหลังแขง

ขอ 3 ทีมแขงจะตองรักษาหลอดแกวบรรจุเชื้อเพลิงท่ีทางผูจัดเตรียมไวใหดวยความระมัดระวัง กรณี
หลอดแกวชํารุดหรือสูญหาย ทีมแขงตองรับผิดชอบดังนี้

- อุปกรณบรรจุเชื้อเพลิงแบบไมทนแรงดัน ในอัตราหลอดละ 3,000 บาท ฝาหลอดแกวจุกละ 300 บาท
- อุปกรณบรรจุเชื้อเพลิงแบบทนแรงดัน ในอัตราหลอดละ 7,000 บาท ฝาหลอดแกวจุกละ 1,000 บาท

ขอ 4 กรณีท่ีสติ๊กเกอรแสดงหมายเลขหลอดเกิดการชํารุด หรือหลุดลอกหลังการแขงขัน กรรมการมี
สิทธิ์พิจารณาไมจัดลําดับผลการแขงขันของทีมนั้น ๆ
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หมายเหตุ :กรณีท่ีทีมตองการซอมไมจับสถิตินอกสนามแขง ทีมแขงจะตองเตรียมภาชนะบรรจุเชื้อเพลิงและ
น้ํามันเชื้อเพลิงมาเอง

กฎกติกาวาดวยการจาย Transponder (อุปกรณรับ-สงสัญญาณคลื่นวิทยุ)
ขอ 1 ผูจัดการแขงขันจะใหยืม Transponder ท่ีใชในการแขงขัน โดยสงมอบใหแกทีมแขงท่ีจุดจาย

น้ํามันเชื้อเพลิงในระหวางการแขงขัน เฉพาะทีมท่ีไดรับการรับรองการตรวจสภาพแลวเทานั้น
ขอ 2 Transponder ทุกชิ้น จะติดสติ๊กเกอรหมายเลขรถ และชื่อทีมแขง พรอมบรรจุถุงลงซิปล็อค

เจาหนาท่ีจะบันทึกหมายเลขหลอดแกวท่ีทีมแขงไดรับในใบนําทาง เม่ือทีมแขงทําการแขงขันเสร็จสิ้นทุก
ข้ันตอนแลว ทีมแขงจะตองสงคืน Transponder ใหกับกรรมการท่ีจุดคืน Transponder หลังแขง

ขอ 3 วิธีการติดตั้ง
- ติด Transponder ดานซายโดยหันหัวลูกศรข้ึนดานบนและตั้งฉากกับพ้ืนเทานั้น
- ติด Transponder โดยวัดระยะจากสวนหนาสุดของรถเขามา 30 ซม. ในบริเวณท่ีไมมีการเคลื่อนไหว
- ติด Transponder ในบริเวณท่ีไมมีสิ่งกีดขวาง ดานบน ดานลาง ซาย ขวา อยางนอย 3 ซม.
ขอ 4 ขอควรระวัง
- หามเก็บ Transponder ใกลโทรทัศน คอมพิวเตอร หรืออุปกรณสื่อสารทุกชนิด
- ยึดติด Transponder ดวยเทปกาว หรือสายยึดใหแนนหนาและม่ันคงไมหลุดงาย
- หามแกะ Transponder ออกจากถุงซิปล็อคโดยเด็ดขาด กรณีท่ีสติกเกอรแสดงหมายเลขรถและชื่อ

ทีมแขงชํารุด หรือหลุดลอกหลังการแขงขัน กรรมการมีสิทธิ์พิจารณาไมจัดลําดับผลการแขงขันของทีม
นั้น ๆ

- ทีมแขงจะตองรักษา Transponder ท่ีทางผูจัดเตรียมไวใหดวยความระมัดระวัง กรณี Transponder
ชํารุดหรือสูญหาย ทีมแขงจะตองรับผิดชอบในอัตราชุดละ 2,000 บาท

ข้ันตอนท่ี 4 การช่ังน้ําหนักน้ํามันเช้ือเพลิงกอนแขง
วัตถุประสงค
เพ่ือปรับระดับน้ํามันในหลอดแกวบรรจุน้ํามันเชื้อเพลิงใหอยูในแนวเสนท่ีกําหนด และทําการ

ชั่งน้ําหนักกอนการแขงขัน ดวยเครื่องชั่งระบบดิจิตอล
สิ่งท่ีตองเตรียม
1. ใบนําทาง
2. หลอดแกวบรรจุน้ํามันเชื้อเพลิง พรอมน้ํามันเชื้อเพลิง
ตัวแทนทีมแขง:ผูจัดการทีม หรือสมาชิกของทีม
ข้ันตอน

1. ตรวจสอบรายชื่อทีมแขง
2. ปรับระดับน้ํามัน และชั่งน้ําหนัก
3. บันทึกน้ําหนักในใบนําทาง และในเอกสารกรรมการ
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4. ลงชื่อโดยกรรมการหัวหนาจุด และตัวแทนทีมแขง

กฎกติกาวาดวยการช่ังน้ําหนักน้ํามันเช้ือเพลิงกอนแขง
ขอ 1 เจาหนาท่ีตรวจความเรียบรอยของหลอดกอนทําการชั่ง กรณีท่ีมีฝาครอบหรือสายครอบติดมา

ดวย ใหทีมแขงถอดออกกอนทําการชั่ง
ขอ 2 หากพบหลอดแกวชํารุดแตกหักจะไมชั่งน้ําหนักใหเปนอันขาด และใหถือวาทีมแขงนั้น ๆ ไดออก

จากการแขงขันไปเรียบรอยแลว

ข้ันตอนท่ี 5 การเช็คความพรอมกอนสตารท และการปรับระดับน้ํามันเช้ือเพลิง
5.1 การเช็คความพรอมกอนสตารท
วัตถุประสงค

เพ่ือเช็คความพรอมของรถแขงและผูขับข่ีกอนออกสตารทรวมท้ังตรวจสอบเพ่ิมเติม
ตามท่ีกรรมการเห็นควรซึ่งทีมแขงจะตองปฏิบัติตามอยางเครงครัด กอนเข็ญรถไปท่ีจุดสตารท

สิ่งท่ีตองเตรียม
1. ใบนําทาง
2. ผูขับข่ี พรอมบัตรประจําตัวประชาชนของผูขับข่ี
3. รถแขง

ตัวแทนทีมแขง:ผูจัดการทีม หรือสมาชิกของทีม

กฎกติกาวาดวยการเช็คกอนสตารท
ขอ 1 ผู ขับข่ีตองสวมหมวกกันน็อกเต็มใบ แบบเปดหนา ท่ีไดมาตรฐาน สมอ. มอก. หรือ

มาตรฐานสากลอ่ืน ซึ่งอยูในสภาพการใชงานไดอยางปลอดภัย
ขอ 2 ผูขับข่ีตองสวมเครื่องแตงกายท่ีรัดกุม ปลอดภัย โดยสวมเสื้อแขนยาว กางเกงขายาว ถุงมือเต็ม

นิ้ว และรองเทาหุมสน โดยตองเปนวัสดุท่ีติดไฟยาก
ขอ 3 ผูขับข่ีตองมีอายุไมตํากวา 15 ปบริบูรณ ในวันทําการแขงขัน โดยผูขับข่ีตองแสดงบัตรประชาชน

ใหกรรมการพิจารณาในกรณีท่ีมีอายุไมถึง 20 ปบริบูรณ ตองมี “ใบอนุญาตใหรวมการแขงขันจากผูปกครอง”
วิธีการ
1. เจาหนาท่ีจะทําการทดสอบประสิทธิภาพของเบรกอีกครั้งหนึ่ง โดยเจาหนาท่ีจะเข็ญรถเดินหนา

ดวยความเร็วประมาณ 5 กม./ชม. จากนั้นจะใหเบรกโดยทันทีทันใด หากสามารถหยุดการหมุน
ของลอไดโดยทันทีก็จะถือวาผาน ซึ่งมาตรการทดสอบความปลอดภัยจะถูกปฏิบัติอยางเครงครัด
และหากกรณีทดสอบระบบเบรกไมผาน เจาหนาท่ีจะใหทําการแกไข โดยจะมีกําหนดเวลาไมเกิน
15 นาที หากไมสามารถปฏิบัติไดตามเวลาท่ีกําหนดจะตองถูกตัดสิทธิ์จากการแขงขัน

2. การตรวจสอบระบบไอดี เจาหนาท่ีอาจใหมีการปฏิบัติดังตอไปนี้
2.1 ใหอธิบายการทํางานของระบบไอดี ระบบจุดระเบิด ระบบสตารท และอ่ืนๆ
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2.2 ใหมีการถายน้ํามันเชื้อเพลิงท่ีตกคางอยูในระบบ เพ่ือตรวจสอบการไหลและระดับเชื้อเพลิง
ข้ันตน สารปลอมปน อุณหภูมิเชื้อเพลิงและอ่ืน ๆ

2.3 เม่ือตรวจสอบระบบไอดีเรียบรอยและทําความเขาใจกันท้ัง 2 ฝาย เจาหนาท่ีจะใหทําการ
สตารทเครื่องยนตเพ่ือตรวจสอบอัตราการสิ้นเปลืองในระดับน้ํามันเชื้อเพลิงในหลอดแกว
จากนั้นใหปฏิบัติดังนี้

1. หลอดแกวทนแรงดัน ใหทําการลดแรงดันหลอดแกวและปดฝาเพ่ือเตรียมการปรับ
ระดับน้ํามันเชื้อเพลิง ณ จุดตอไป โดยไมตองทําการปดวาลวหลอดแกว ณ จุดนี้

2. หลอดแกวไมทนแรงดัน ใหตรวจสอบระดับน้ํามันเชื้อเพลิงในหลอดแกว โดยการเปด
และปดสวิตซมอเตอรปมน้ํามันเชื้อเพลิง ระดับเชื้อเพลิงในหลอดแกวจะตองไมมีการ
เปลี่ยนแปลง จากนั้นใหเตรียมการเปดฝาหลอดแกว เพ่ือปรับระดับ ณ จุดตอไป โดย
ไมตองทําการปดวาลวหลอดแกว ณ จุดนี้

2.4 เม่ือตรวจสอบเรียบรอยแลว เจาหนาท่ีจะตองเซ็นกํากับลงในใบนําทาง จึงจะเสร็จข้ันตอนการ
เช็คความพรอมกอนสตารท

5.2 การปรับระดับน้ํามันเช้ือเพลิง
วิธีการ
กรรมการปรับระดับน้ํามันเชื้อเพลิงใหไดระดับท่ีกําหนด โดยไมตองปดวาลวหลอดแกว

จากนั้นผูจัดการทีมหรือชางเครื่องจะติดตั้งและปรับระบบใหสมบูรณท่ีหลอดแกวบรรจุเชื้อเพลิงดวยตนเอง

ข้ันตอนท่ี 6 การออกสตารทและว่ิงในสนาม
6.1 การออกสตารท

วิธีการ
กรรมการปรับระดับน้ํามันใหอยูในระดับท่ีกําหนดแลว ผูขับข่ีจะตองประจําท่ีตําแหนง

คนขับ สวนผูจัดการทีมหรือชางเครื่องจะเปนผูเข็ญรถไปยังจุดสตารทกอนออกสตารท กรรมการจะตรวจสอบ
ใหสวนหนาสุดของตัวรถอยูตรงแนวเสนสตารทพอดี จากนั้นกรรมการจะเปนผูนับและใหสัญญาณปลอยสตารท
ในการออกสตารทของรถแขงแตละคัน กรรมการ ณ จุดสตารทจะจดบันทึกขอมูลเก่ียวกับรถแขงคันนั้นท้ังหมด
เชน เบอรรถแขง และเวลาในการออกสตารท
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กฎและกติกาวาดวยการออกสตารท
ขอ 1 กรรมการจะปลอยรถครั้งละ 1 คัน ข้ึนอยูกับจํานวนรถแขงในแตละรุน
ขอ 2 การออกรถของทีมแขงจะตองใชกําลังของเครื่องยนตเทานั้น (หามทําการผลักหรือเข็ญ)
ขอ 3 การจับเวลาจะเริ่มตนทันทีท่ีโบกธงสตารท
ขอ 4 นักแขงจะตองสตารทและออกรถภายในเวลา 10 วินาที หากไมสามารถติดเครื่องยนตไดภายใน 10

วินาที หรือรถมีปญหาเครื่องยนตขัดของภายในระยะเวลา 20 เมตรจากจุดสตารท ทีมแขงมีสิทธิท่ีจะ Re-start
ไดอีก 1 ครั้ง โดยจะตองนํารถกลับไปยังจุดเช็คความพรอมกอนสตารทเพ่ือตรวจสอบใหมอีกครั้ง และเริ่มออก
สตารทใหม

6.2 การว่ิงในสนาม
วิธีการ
จํานวนรอบในการวิ่งในสนามข้ึนอยูกับสภาพของสนามแตละแหง ในการประชุมทีมแขงในวัน

ซอมจับสถิติจะแจงจํานวนรอบในการวิ่งใหทราบอยางเปนทางการ ในการวิ่งในสนามของรถแขงแตละคันนั้น
จะมีกรรมการ ณ จุดนับรอบคอยนับรอบและจดบันทึกไวเพ่ือนํามาทําการประมวลผล ทีมแขงและผูขับข่ีควร
ตองมีการสื่อสารกันตลอดเวลาการแขงขัน เพ่ือผูขับข่ีจะไดทราบวาตนเองวิ่งไปก่ีรอบแลว

กฎและกติกาวาดวยการว่ิงในสนาม
ขอ 1 ผูขับข่ีตองใชความระมัดระวังและจะตองควบคุมความเร็วใหไดเฉลี่ยไมต่ํากวา 25 กม. ตอชั่วโมง
ขอ 2 กรณีเกิดอุบัติเหตุหรือมีเหตุขัดของใหตองหยุดรถในระหวางการแขงขัน ผูขับข่ีจะตองเชื่อฟง

คําแนะนําของเจาหนาท่ีสนามและนํารถเขามาจอดบริเวณไหลทางเพ่ือความปลอดภัย
ขอ 3 เนื่องจากเจาหนาท่ีสนามจะตองดูแลความปลอดภัยของผูเขารวมการแขงขัน เจาหนาท่ีสนามมี

สิทธิ์ท่ีจะนํารถท่ีประสบเหตุขัดของออกนอกสนามแขงขันได
ขอ 4 ในกรณีท่ีเกิดเหตุขัดของ ผูขับข่ีตองสามารถซอมหรือแกไขปญหาไดดวยตนเองเทานั้น จึง

สามารถเขารวมการแขงขันตอไปได
ขอ 5 ในกรณีรถขัดของจนไมสามารถจะวิ่งตอไปได ใหผูขับข่ีหรือผูจัดการทีมแจงตอกรรมการเพ่ือขอ

ออกจากการแขงขัน
ขอ 6 หามผูขับข่ีพกเครื่องมือชางตาง ๆ เขาไปในสนามเด็ดขาด

ข้ันตอนท่ี 7 การเขาเสนชัย และการตัดสายน้ํามัน
7.1 การเขาเสนชัย
วิธีการ
ในการเขาเสนชัยของรถแตละคัน กรรมการ ณ จุดนี้จะจดบันทึกเวลาเขาเสนชัย เม่ือสวนหนา

สุดของรถเขาเสนชัยและเม่ือรถแขงเขาเสนชัยแลว นักแขงจะตองบังคับรถแขงไปจอด ณ จุดตัดสายน้ํามันท่ี
กรรมการกําหนด เพ่ือทําการตัดสายน้ํามันในข้ันตอนตอไป
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กฎและกติกาวาดวยการเขาเสนชัย
ขอ 1 การจับเวลาเขาเสนชัย กรรมการจะจับเวลาเม่ือสวนหนาสุดของรถผานเขาสูเสนชัย
ขอ 2 กรรมการ ณ จุดเขาเสนชัย จะไมจดบันทึกเวลาเขาเสนชัยให ในกรณีท่ีรถแขงเขาเสนชัยโดยใช

กําลังขับเคลื่อนอ่ืน ๆ นอกเหนือจากกําลังเครื่องยนต
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7.2 การตัดสายน้ํามัน
วิธีการ
เม่ือรถผานจุดเขาเสนชัยมาแลว ทีมแขงจะตองนํารถแขงมาจอดท่ีจุดตัดสายน้ํามันเชื้อเพลิง

เพ่ือใหกรรมการทําการตรวจสอบ โดยท่ีผูจัดการทีมหรือชางทีมแขงมีหนาท่ีรับผิดชอบการปดวาลวน้ํามัน ตัด
สายน้ํามันและถือหลอดแกวบรรจุน้ํามันไปพรอมกับเจาหนาท่ี เพ่ือชั่งน้ําหนักน้ํามันเชื้อเพลิงหลังแขง
หมายเหตุ:

1. กรณีหลอดแกวทนแรงดัน ใหทําการลดแรงดันในหลอดแกวใหเทากับบรรยากาศภายนอก แลวจึง
ตรวจสอบฟองอากาศในระบบทอทาง ใหปดสวิตซมอเตอรปมน้ํามันเชื้อเพลิง แลวจึงตรวจสอบ
ฟองอากาศในระบบทอทาง จากนั้นจึงทําการปดวาลวหลอดแกว และทําการตัดสาย

กฎและกติกาวาดวยการตัดสายน้ํามัน
ขอ 1 ผูจัดการทีมมีหนาท่ีรับผิดชอบในการปดกอกเชื้อเพลิง รวมท้ังการถอดอุปกรณบรรจุเชื้อเพลิงออก
จากตัวรถ เพ่ือนําไปชั่งน้ําหนักหลังแขง แตท้ังนี้จะตองอยูภายใตคําแนะนําของเจาหนาท่ีเทานั้น
ขอ 2 ภายหลังจากเขาเสนชัยแลว เจาหนาท่ีมีสิทธิท่ีจะกักพักรถไว และทําการตรวจสภาพรถท่ีเขาเสนชัย
อีกครั้งได ท้ังนี้อยูภายใตดุลยพินิจของเจาหนาท่ี
ขอ 3 หลังจากท่ีผูจัดการทีมถอดอุปกรณบรรจุเชื้อเพลิงออกจากตัวรถแลว ใหรีบนําหลอดแกวบรรจุ
เชื้อเพลิงไปชั่งน้ําหนักท่ีจุดชั่งน้ําหนักเชื้อเพลิงหลังแขงทันที

ข้ันตอนท่ี 8 การช่ังน้ําหนักน้ํามันเช้ือเพลิงหลังแขง
วิธีการ เพ่ือชั่งน้ําหนักน้ํามันเชื้อเพลิงท่ีคงเหลือหลังการแขงขัน ดวยเครื่องชั่งระบบดิจิตอล
สิง่ท่ีตองเตรียม
1. ใบนําทาง
2. หลอดแกวบรรจุน้ํามันเชื้อเพลิง พรอมน้ํามันเชื้อเพลิง
ตัวแทนทีมแขง ผูจัดการทีม หรือสมาชิกของทีม

ข้ันตอน
1. ตรวจสอบรายชื่อทีมแขง
2. ชั่งน้ําหนัก
3. บันทึกน้ําหนักในใบนําทาง และในเอกสารกรรมการ
4. ลงชื่อโดยกรรมการหัวหนาจุดและตัวแทนทีมแขง

กฎกติกาวาดวยการช่ังน้ําหนักน้ํามันเช้ือเพลิงหลังแขง
ขอ 1 ทีมแขงจะตองนําหลอดแกวบรรจุน้ํามันเชื้อเพลิงพรอมกับ “ใบนําทาง” มายังจุดชั่งน้ําหนัก

เชื้อเพลิงหลังแขงทันทีหลังจากตัดสายน้ํามัน
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ขอ 2 เจาหนาท่ีจะตรวจความเรียบรอยของหลอดกอนทําการชั่ง กรณีท่ีมีฝาครอบหรือขอตอทอติดมา
ดวย ใหทีมแขงถอดออกทําการชั่ง และตองซับน้ํามันใตวาลวเปดปดน้ํามันใหหมดเสียกอน

ขอ 3 หากพบหลอดแกวชํารุดแตกหักจะไมชั่งน้ําหนักใหเปนอันขาด และใหถือวาทีมแขงนั้น ๆ ไดออก
จากการแขงขันไปเรียบรอยแลว

ขอ 4 กรรมการจะตรวจน้ํามันในหลอดแกวท่ีทีมแขงนํามาคืนวามีสารอ่ืนเจือปนหรือไม

ข้ันตอนท่ี 9 คืนหลอดแกว และ Transponder (อุปกรณรับ-สงสัญญาณคลื่นวิทยุ)
วัตถุประสงค
เพ่ือคืนหลอดแกวและ Transponder รวมถึงตรวจเช็คสภาพหลอดแกวและ Transponder

เม่ือสิ้นสุดการแขงขัน
สิ่งท่ีตองเตรียม

1. ใบนําทาง
2. หลอดแกวบรรจุน้ํามันเชื้อเพลิง พรอมน้ํามันเชื้อเพลิง
3. Transponder (อุปกรณรับ-สงสัญญาณคลื่นวิทยุ)

ตัวแทนทีมแขง :ผูจัดการทีม หรือสมาชิกของทีม
ข้ันตอน

1. ตรวจสอบรายชื่อทีมแขง
2. ตรวจสภาพหลอดแกวโดยกรรมการ
3. บันทึกการสงคืนหลอดแกวในใบนําทางและในเอกสารกรรมการ
4. ลงชื่อโดยกรรมการหัวหนาจุด และตัวแทนทีมแขง
5. ตรวจเช็คสภาพ Transponder โดยกรรมการ
6. บันทึกการสงคืน Transponder ในใบนําทางและในเอกสารกรรมการ
7. ลงชื่อโดยกรรมการหัวหนาจุด และตัวแทนทีมแขง

กฎและกติกาวาดวยหลอดแกว
กรณีหลอดแกวชํารุด หรือเสียหาย ทีมแขงตองรับผิดชอบดังนี้

- อุปกรณบรรจุเชื้อเพลิงแบบไมทนแรงดัน ในอัตราหลอดละ 3,000 บาท ฝาหลอดแกวจุกละ 300 บาท
- อุปกรณบรรจุเชื้อเพลิงแบบทนแรงดัน ในอัตราหลอดละ 7,000 บาท ฝาหลอดแกวจุกละ 1,000 บาท

กฎกติกาวาดวย Transponder (อุปกรณรับ-สงสัญญาณคลื่นวิทยุ)
กรณี Transponder ชํารุด หรือเสียหาย ทีมแขงจะตองรับผิดชอบในอัตราชุดละ 2,000 บาท
ข้ันตอนท่ี 10 การประมวลผลและประกาศผลรางวัล

วิธีการ เม่ือรถแขงแตละคันแขงขันเสร็จแลว กรรมการ ณ จุดประมวลผล จะทําการ
ประมวลผล โดยนําเอาคาแตกตางระหวางน้ําหนักเชื้อเพลิงกอนแขงและหลังแขง ไปคํานวณหาคาความ
สิ้นเปลืองโดยมีสูตรคํานวณดังนี้
สูตรคํานวณ
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อัตราสิ้นเปลือง (กม.ตอลิตร) = ระยะทางในการวิ่ง (เมตร) x คาความหนาแนน (กรัม/ซีซี)
น้ําหนักเชื้อเพลิงท่ีสิ้นเปลือง (กรัม)
กฎกติกาอ่ืน ๆ
ขอ 1 การเสียสิทธิในการแขงขัน
ผูเขาแขงขันจะถูกตัดสิทธิในการแขงขันในกรณีตอไปนี้

1. ไมใชน้ํามันเชื้อเพลิงของผูจัดการแขงขัน
2. มีการเพ่ิมเติมน้ํามันเชื้อเพลิงระหวางการแขงขัน
3. ถูกตัดสินวามีเจตนาและจงใจกีดขวางหรือปะทะกับรถคันอ่ืนในระหวางการแขงขัน
4. ขับเคลื่อนรถโดยใชกําลังขับเคลื่อนอ่ืนนอกเหนือจากกําลังเครื่องยนต
5. เจตนาทําผิดกฎกติกาการแขงขันหรือเงื่อนไขกติกาของรถแขง
6. ขับข่ีรถเกินจํานวนรอบหรือนอยกวาจํานวนรอบท่ีกําหนด
7. ไมสามารถเขาเสนชัยไดในเวลาท่ีกําหนดไว
8. มีเจตนาหรือจงใจเขารายงานตัว ณ สถานีตาง ๆ ลาชา
9. ลงแขงขันโดยไมผานการตรวจสภาพ

ขอ 2 การตัดสิน
เกณฑการตัดสินจะเปนไปตามหลักการดังนี้
1. ผูชนะคือผูท่ีสามารถประหยัดเชื้อเพลิงไดดีท่ีสุด หรืออีกนัยหนึ่งคือ ขับข่ีโดยใชเพลิงนอยท่ีสุด
2. ในกรณีท่ีการประหยัดน้ํามันเทากัน ผูชนะคือผูท่ีใชความเร็วเฉลี่ยสูงกวา
3. กรณีท่ีระดับการประหยัดน้ํามันเทากันและระดับความเร็วเฉลี่ยเทากัน จะตัดสินโดยพิจารณาจาก

น้ําหนักของผูขับข่ีผูชนะคือผูท่ีมีน้ําหนักมากกวา
ขอ 3 การประทวง

1. ผูจัดการทีมเทานั้นท่ีมีสิทธิ์ทําการประทวง โดยตองยื่นหนังสือเปนลายลักษณอักษร พรอมท้ังจายเงิน
คาประกันการประทวง จํานวน 500 บาท ตอหนึ่งกรณีดวยตนเองตอผูควบคุมการแขงขัน การ
ประทวงไมสามารถกระทําผานทางกรรมการจัดการแขงขันรายบุคคลหรือกรรมการในแตละหนวย

2. การประทวงจะตองกระทําภายใน 15 นาที หลังจากการติดประกาศผลการแขงขันอยางไมเปนทางการ
3. การประทวงจะไมไดรับการพิจารณาในกรณีท่ีถูกพิจารณาวาเกิดจากการกระทําหรือพูดจาใหรายตอ

ทีมอ่ืน รวมถึงกรณีท่ีไมมีหลักฐานเพียงพอ
4. หลังจากติดประกาศผลอยางไมเปนทางการผานไปแลว 30 นาที จะถือวาผลท่ีประกาศนั้นเปนผลการ

แขงขันอยางเปนทางการ ผูควบคุมการแขงขันจะไมรับการประทวงใด ๆ ท้ังสิ้น และการตัดสินคํา
ประทวงของกรรมการควบคุมการแขงขันถือวาสิ้นสุด ไมสามารถอุทธรณได

5. จะไมมีการคืนเงินประกันการประทวง ในกรณีท่ีการประทวงไมเปนผล
6. ผูถูกประทวงสามารถแสดงเจตนาบริสุทธิ์ตอคณะผูจัดการแขงขัน โดยจะตองสามารถอธิบายระบบตาง

ๆ อยางละเอียดตอคณะกรรมการและสาธารณชนได
ขอ 4 สิทธิ์ของผูจัดการแขงขันและอ่ืน ๆ
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1. สิทธิ์ของผูจัดการแขงขันมีดังนี้
ก. ผูจัดการแขงขันสามารถเลื่อน หยุด หรือยกเลิกการแขงขันไดในกรณีเกิดเหตุสุดวิสัย เชน เหตุอัน

เนื่องมาจากสภาพอากาศหรือเกิดอุบัติเหตุในสนามแขงขัน
ข. ผูจัดการแขงขันทรงไวซึ่งสิทธิในการท่ีจะกําหนดโทษ ยกเลิกสิทธิ์ในการแขงขันของผูเขาแขงขัน

ในกรณีท่ีพบวาฝาฝนกฎการแขงขันหรือกติกาตัวรถ โดยเฉพาะขอกําหนดเรื่องเชื้อเพลิง และ
ระบบขับเคลื่อน

ค. ผูจัดการแขงขันสามารถรับหรือปฏิเสธ การพิจารณาคํารองทุกและคําประทวงของผูลงแขงขันได
โดยไมตองแจงเหตุผล

ง. ผูจัดการแขงขันจะตัดสินทุกอยางภายใตกฎกติกาท่ีระบุนี้ ในกรณีท่ีมีขอขัดแยง หรือไมมีสิ่งท่ีระบุ
ในกติกานี้ จะใชดุลยพินิจของผูจัดการแขงขันเปนเครื่องชี้ขาด ผูจัดการแขงขันสามารถกําหนด
แกไขกติกา หรือผลการแขงขันได

จ. ผูจัดการแขงขันมีสิทธิ์ท่ีจะพิสูจนขอเท็จจริงเก่ียวกับยานยนต หรือคุณสมบัติของผูเขาแขงขันใน
ทุก ๆ กรณี ภายใตเงื่อนไขกติกาการแขงขันทุกประการ

2. การบาดเจ็บของบุคคล
3. ในกรณีท่ีมีขอบังคับปลีกยอยเพ่ิมเติม

- แจงไปยังผูจัดการทีมทางไปรษณีย
- ประกาศผานอินเทอรเน็ต www.hondaeconothai.com หรือwww.aphonda.co.th
- ประกาศบนบอรดในวันแขงขัน
- ประกาศในท่ีประชุมผูขับข่ี
- ประกาศโดยเครื่องขยายเสียงในวันแขงขัน

4. กฎกติกานี้จะมีผลบังคับใชทันทีท่ีทีมแขงลงสมัครเขารวมการแขงขัน
5. เพ่ือเปนวิทยาทานและสงเสริมพัฒนาการทางวิศวกรรมยานยนตใหแกอนุชนรุนตอๆ ไป สมดัง

เจตนารมณของการจัดการแขงขัน ทีมแขงทุกทีมตองพรอมท่ีจะเผยแพรเทคโนโลยีท่ีคิดคนข้ึนนี้สู
สาธารณชนตามท่ีไดรับการรองขอในโอกาสตาง ๆ

กติการถแขง
เนื่องดวยรถแขงมี 2 ประเภท คือ ประเภทรถประดิษฐและประเภทรถตลาด ซึ่งมีรายละเอียดแตกตางกัน
คุณสมบัติของรถประดิษฐ

ขอ 1 ตัวถัง (Frame)
1.1) รถท่ีเขาแขงขัน ตองมีลอสัมผัสพ้ืนผิวทางวิ่งไมต่ํากวา 3 ลอ ท้ังขณะเวลาวิ่งและขณะจอดอยูกับท่ีตอง

สามารถตั้งไดดวยโครงสรางของรถเอง
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ก. ความสูงของรถ วัดจากพ้ืนไมเกิน 180 ซม.
ข. ระยะหางของลอหนากับลอหลังวัดจากดานขางไมตํากวา 100 ซม.
ค. ความยาวของตัวรถวัดจากหนาสุดถึงหลังสุดยาวสุดไมเกิน 150 ซม.
ง. ระยะหางของลอซายกับลอขวาหางไมนอยกวา 50 ซม.
จ. ความกวางของรถวัดจากซายสุดถึงขวาสุดกวางไมเกิน 250 ซม.
ฉ. ทอไอเสียจะตองยื่นออกนอกตัวรถยื่นไมเกิน 10 ซม.
ช. ความสูงจากพ้ืนถึงใตทองรถ (เม่ือผูขับข่ีเขาประจําตําแหนง) วัดจากพ้ืนไมต่ํากวา 5 ซม.

1.2) การวางตําแหนงผูขับข่ี เพ่ือความปลอดภัยของผูขับข่ี การออกแบบตัวรถจะตองใหสวนหนาหมวก
นิรภัยของผูขับข่ีอยูหลังแกนลอหนา นอกจากนั้นโครงสรางของรถตองปองกันไมใหศีรษะของผูขับข่ี
กระทบกับสิง่ภายนอกไดโดยตรง

ขอ 2 แผนปายหมายเลขรถ (Number)
รถท่ีเขาแขงขันทุกคันจะไดรับแผนปายหมายเลขรถท่ีกําหนดโดยผูจัดการแขงขัน โดยจะตองติดท่ีตัว

รถหรือฝาครอบ ในบริเวณท่ีเห็นชัดเจนครบท้ัง 3 ดาน คือ
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แผนปายหมายเลขรถจะมีขนาดดังนี้
- แผนปายหมายเลขระดานขาง ซาย – ขวา ขนาด 27 x 27 ซม.
- แผนปายหมายเลขรถดานหนา ขนาด 15 x 20 ซม.

ในกรณีท่ีแผนปายหมายเลขรถสูญหายหรือมองไมชัดเจนระหวางการแขงขัน ทีมแขงขันนั้นจะไมไดรับการ
บันทึกเพ่ือรับรองสถิติ

ขอ 3 ระบบหามลอ (Brake)
รถทุกคันจะตองมีระบบหามลอท่ีเปนระบบ Disk Brake เทานั้น จํานวน 2 ชุดข้ึนไป แตละชุดตองแยก

การทํางานออกจากกันโดยเด็ดขาด โดยมีคันบังคับแยกกัน นอกจากนั้นหามลอแตละชุดจะตองชวยในการหยุด
รถไดอยางมีประสิทธิภาพ อุปกรณหามลอและคันบังคับแตละชุดจะตองยึดติดกับสวนตัวของรถอยางแข็งแรง
แนนหนาไมหลุดขณะทําการขับข่ี
หมายเหตุ:

1. การทดสอบประสิทธิภาพการเบรกจะทดสอบบนระดับความเอียง 11 องศา
2. หามมิใหสวนใดสวนหนึ่งของระบบหามลอ สัมผัสกับผิวสัมผัสของยาง
3. หามทําการปรับตั้งระบบหามลอ หลังจากผานการเช็กความพรอมกอนสตารท
4. หามติดตั้งระบบหามลอ ท่ีลอหนาเพียงลอใดลอหนึ่ง กรณีตองการติดตั้งระบบหามลอหนา จะตอง

ติดตั้งท้ัง 2 ลอ โดยควบคุมดวย 1 คันบังคับ (นับเปนระบบหามลอ 1 ชุด)

ขอ 4 เครื่องยนต (Engine)
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กําหนดใหใชเครื่องยนต 4 จังหวะ รุนฮอนดาเวฟ 110 ไอ, ดรีม 110 ไอ, ดรีม ซุปเปอรคับ และ ซี
แซดไอ เทานั้นสามารถดัดแปลงไดโดยอิสระ แตตองอยูภายใตเงื่อนไขตอไปนี้

ก) ฝาสูบ (Cylinder) หรือหองเครื่องยนต (Crankcase) อยางใดอยางหนึ่งตองเปนรุนฮอนดา
เวฟ 110 ไอ, ดรีม 110 ไอ, ดรีม ซูเปอรคับ หรือ ซีแซดไอ เทานั้น

ข) ปริมาตรกระบอกสูบ ตองไมต่ํากวา 109 ซีซี และไมเกิน 115 ซีซี
สูตรในการคํานวณปริมาตรกระบอกสูบ :

ปริมาตรกระบอกสูบ = (D2 x 3.1416 x L/4) x กระบอกสูบ
D = เสนผานศูนยกลางกระบอกสูบ
L = ระยะชัก

หมายเหตุ:หนวยเปนเซนติเมตร (cm) จุดทศนิยมเกิน 4 หลักใหตัดออก

ขอ 5 อุปกรณระบบสตารทเครื่องยนต (Starter)
1. รถท่ีเขาแขงขันทุกคันจะตองติดตั้งอุปกรณชวยสตารทเครื่อง ซึ่งผูขับข่ีสามารถสตารทเครื่องยนตไดเอง

ในขณะท่ีผูขับข่ีนั่งอยูในตําแหนงทานั่งขับปกติ
2. หามทําการเข็ญหรือผลักเพ่ือใหเครื่องยนตติด
3. หามติดตั้งระบบสตารทท่ีทําใหรถเคลื่อนท่ีในขณะสตารทเครื่องยนต
4. เครื่องยนตติดเครื่องเดินเบาอยูกับท่ีโดยปราศจากการเบรก
5. หามใชตัวเก็บประจุไฟ (Capacitor) หรืออุปกรณพักไฟ (Condenser) ตอเพ่ิมเติมในวงจรไฟฟา
6. ใหใชมอเตอรสตารท (Motor Start) ของรุนฮอนดาดรีม, ฮอนดาเวฟ และ ดรีม ซุปเปอรคับ และซี

แซดไอ เทานั้น และหามทําการปรับแตงหรือดัดแปลงตัวมอเตอรสตารท
7. ในกรณีท่ีใชระบบคลัทชมือ (Manual Clutch System) หรืออุปกรณตัดตอกําลัง (Connector)

จะตองทําการบีบคลัทช หรือตัดการสงกําลังออกทุกครั้งในการสตารทเครื่องยนต

ขอ 6 แบตเตอรี่ (Battery)
รถท่ีเขาแขงขันทุกคันตองใชแบตเตอรี่ท่ีมีจําหนายท่ัวไปในทองตลาดไดเพียง 1 ลูกเทานั้น โดยตองมี

ขนาดแรงเคลื่อนไมเกิน 12 โวลต และมีขนาดประจุกระแสไฟฟาไมเกิน 6 แอมแปร

ขอ 7 ทัศนวิสัยดานหนาของรถ (Visibility)
รถแขงท่ีออกแบบใหมีฝาครอบหองผูขับข่ี จะตองมีสวนท่ีผูขับข่ีสามารถมองเห็นไดกวางไมนอยกวา 90

องศา และวัสดุท่ีใชจะตองเปนวัสดุโปรงใสเทานั้น
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ขอ 8 กระจกสองหลัง (Back Mirror)
กําหนดใหรถทุกคันตองติดกระจกสองหลัง ท้ังซายและขวาอยางละ 1 บาน เพ่ือใหการมองเห็นทัศน

วิสัยไดอยางชัดเจน กระจกสองหลังตองมีพ้ืนท่ีกระจกไมนอยกวา 40 ตร.ซม. และตองมีกรอบปองกันตัวกระจํา
เพ่ือความปลอดภัย

ขอ 9 ยาง (Tire)
1. อนุญาตใหใชยางไดโดยอิสระ แตตองเปนยางท่ีมีจําหนายท่ัวไปในประเทศไทย
2. สภาพยางจะตองอยูในสภาพท่ีปลอดภัยพรอมใชงาน

ขอ 10 สิ่งท่ีตองปฏิบัติเพื่อความปลอดภัย (Safety)
1. โครงสรางของรถตองออกแบบใหผูขับข่ีสามารถออกรถไดเอง ภายในระยะเวลาไมเกิน 10 วินาที ใน

กรณีของรถแขงท่ีมีฝาครอบตองเปนแบบท่ีสามารถเปดออกไดโดยงาย โดยสามารถเปดไดท้ังจาก
ภายในและภายนอก หามทําการปดฝาครอบโดยการใชเทปคาดปด

2. จะตองมีแผนวัสดุก้ันระหวางท่ีนัง่ผูขับข่ีกับหองเครื่อง เพ่ือปองกันความรอนและน้ํามันหลอลื่นจาก
หองเครื่องยนต โดยวัสดุนั้นจะตองเปนวัสดุท่ีไมติดไฟงาย เพ่ือความปลอดภัยอันอาจเกิดจากอัคคีภัย

3. การออกแบบรูปทรงรถแขง ตองไมมีสวนแหลมคมอันอาจกอใหเกิดอันตรายแกตนเองและผูเขารวม
การแขงขันทานอ่ืน

4. โครงสรางตัวถัง (Main Frame) ตองแข็งแรงสามารถรองรับน้ําหนักและมีการทรงตัวท่ีดี
5. รถแขงทุกคันตองติดตั้งแตรสัญญาณ แบบมาตรฐานเดียวกับรถจักรยานยนตฮอนดา
6. รถแขงทุกคัน จะตองมีถาดรองน้ํามันเครื่อง
7. ในทุกข้ันตอนการซอม และการแขงขัน ผูขับข่ีหามปดก้ันการไดยิน รวมถึงเม่ือประกอบรถแขงขัน

เรียบรอยแลว ผูขับข่ีจะตองสามารถไดยินเสียงภายนอกไดอยางชัดเจน
หมายเหตุ:ในกรณีท่ีใชวงลอจากรถจักรยาน ตองระมัดระวังความคงทนของวงลอในขณะเลี้ยว

ขอสงสัยท่ีเกิดข้ึนในการแขงขัน

1. การขอรับสนับสนุนเครื่องยนต ฮอนดาเวฟ 110 แ ระบบหัวฉีด PGM-FI มีข้ันตอนอยางไร
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ตอบ ทีมแขงท่ีสมัครเขารวมการแขงขันทางเว็บไซต พรอมสงเอกสาร 1. หนังสือยืนยันการแขงขัน
2. หนังสือสนับสนุนจากสถานศึกษา (Eco-01) 3. จดหมายขอรับการสนับสนุนจาก
สถานศึกษา สามารถติดตอขอรับการสนับสนุนเครื่องยนต ฮอนดาเวฟ 110 ไอ จากรานผู
จําหนายรถจักรยานยนตฮอนดาในพ้ืนท่ี (การพิจารณาสนับสนุนข้ึนอยูกับดุลยพินิจของผู
จําหนายฯ)

2. เม่ือไดรับการสนับสนุนเครื่องยนต ฮอนดาเวฟ 110 ไอ ระบบหัวฉีด PGM-FI แลว จําเปนตองใช
เครื่องยนตดังกลาวลงแขงหรือไม
ตอบ ทีมแขงจะตองใชเครื่องยนตท่ีไดรับการสนับสนุนลงแขงขันฮอนดาประหยัดเชื้อเพลิงปท่ี 19

มิฉะนั้นจะตองเสียคาปรับเปนเงิน 15,000 บาท ใหกับรานผูจําหนายฯ
3. กรณีรถประดิษฐระดับประชาชนท่ัวไป ท่ีไมไดรับสนับสนุนเครื่องยนตฮอนดาเวฟ 110 ไอ สามารถ

ใชเครื่องยนตฮอนดาเวฟ 125 ไอ แตเปลี่ยนฝาสูบ หรือแครงค เปน เวฟ 110 ไอ ไดหรือไม
ตอบ สามารถใชได โดยฝาสูบ หรือ หองแครงค อยางใดอยางหนึ่งเปนของรุน ฮอนดาเวฟ 110 ไอ

4. ในกติกาไดกําหนดใหมีชุดเบรก 2 ชุด และแยกการทํางานกัน เบรกชนิดจาน (Disk Brake) เปน
เบรกท่ีมีประสิทธิภาพสูงเพียงพอตอการเบรก จะติดตั้งเพียง 1 ชุด ไดหรือไม
ตอบ แมวาจะมีประสิทธิภาพดีอยางไร ก็ตองมีเบรก 2 ชุด เพราะถาหากชุดใดชุดหนึ่งมีปญหาขณะ

วิ่ง ก็ยังมีอีก 1 ชุดสํารองเพ่ือความปลอดภัย
5. เปลี่ยนใชหัวฉีดของรุนอ่ืนไดหรือไม

ตอบ เปลี่ยนขนาดหัวฉีดไดโดยใชหัวฉีดของรถจักรยานยนตท่ีผลิตในประเทศไทยเทานั้น
6. รถประดิษฐสามารถติดตั้งดิสกเบรกท่ีลอหนาเพียงลอใดลอหนึ่งไดหรือไม

ตอบ ไมได กรณีตองการติดตั้งดิสกเบรกท่ีลอหนาจะตองติดตั้งท้ัง 2 ลอ โดยควบคุมดวย 1 คัน


