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Regulation of Thailand CANSAT-ROCKET Competition 2021 

ขอบังคับและกติกาการแขงขัน 
Thailand CANSAT - ROCKET Competition 2022 

1. คุณสมบัติและการสมัคร 
1.1 เปนนักเรียนท่ีกำลังศึกษาอยูในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา (ม.4 - 6) 
1.2 กำหนดใหแตละทีม ประกอบดวยสมาชิกอยางนอย 3 คน และไมเกิน 5 คน และผูควบคุมทีม 1 คน              

(ผูควบคุมไมนับเปนสมาชิกในทีม)  
1.3 รับสมัครตั้งแตวันที่ 19 มกราคม – 18 กุมภาพันธ 2565 
1.4 ดาวนโหลดใบสมัครไดที่เว็บไซต www.nsm.or.th หรือ www.dti.or.th 
1.5 สอบถามขอมูลเพ่ิมเติมไดทางหมายเลขโทรศัพท 0-2577-9999 ตอ 1791 - 1792                          

หรือทาง Facebook Fanpage : Cansat Thailand 
1.6 สงใบสมัครกลับมาที่ระบบรับสมัคร  

 
2. การคัดเลือกและการแขงขัน 

2.1 รอบคัดเลือก  
o โครงการจะจัดทำสื ่อเกี ่ยวกับความรู พื ้นฐาน เผยแพรทางเว็ปไซต www.nsm.or.th และ 

www.dti.or.th 
o สงแบบแบบฟอรมใบสมัคร (ขอมูลทีมแขงขัน, แนวทางการทำภารกิจ CANSAT-ROCKET พรอม

ทั ้งแนบผลการ Simulation จากโปรแกรม Open Rocket จรวดที ่ออกแบบไวเบื ้องตน
ประกอบ, รายละเอียดภารกิจ, ขอมูลทางเทคนิคที่แสดงความเปนไปไดในการทำภารกิจ ตาม
ภารกิจการออกแบบ) มาใหคณะกรรมการพิจารณา เพื่อคัดเลือกทีมเขาสูรอบชิงชนะเลิศ 
จำนวน 15 ทีม 

2.2 รอบชิงชนะเลิศ (จำนวน 15 ทีม) 
o เปนทีมท่ีไดรับคัดเลือก จำนวน 15 ทีม จากรอบคัดเลือก 
o แสดงผลการทดสอบ CANSAT เบ้ืองตน (ทางกรรมการจะแจงวิธีการทดสอบในภายหลัง) 
o แตละทีมตองทำ CANSAT – ROCKET ใหแลวเสร็จกอนเริ่มการแขงขัน 
o แตละทีมจะตองนำเสนอภารกิจ CANSAT - ROCKET กอนปลอยและหลังปลอย ใหคณะกรรมการ

พิจารณา (ใชเวลาในการนำเสนอไมเกิน 10 นาที / ครั้ง) 
o อพวช. และ สทป. จะปลอย CANSAT – ROCKET โดยผูเขาแขงขันสงอุปกรณที่จำเปนใหกับ

เจาหนาท่ี  
o แตละทีมมีโอกาสปลอย CANSAT 1 รอบ โดยปลอยจาก ROCKET (ความสูงตามสมรรถนะ

ของ ROCKET) ในกรณีท่ีไมสามารถนำ CANSAT มาบรรจุและปลอยจาก ROCKET ได จะตองมี
การประดิษฐตัว CANSAT จำลองพรอมรมชูชีพ (ที่มีขนาดและน้ำหนักของ CANSAT จำลองตรง
ตามการออกแบบของทีม และเปนไปตามขอกำหนดขอ 4.1 - 4.4) เพื่อใหคณะกรรมการสามารถ
พิจารณาใหคะแนนในสวนของการออกแบบระบบ Deployment ของ ROCKET ได 

o การใหคะแนนจะแบงเปน 3 สวน คือ สวน CANSAT, สวน ROCKET และคะแนนรวม  
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3. ภารกิจ CANSAT  
3.1 สามารถติดตอสื่อสารกับสถานีภาคพื้นได โดยคณะกรรมการกำหนด communication link ใหเปน

ระบบ LoRa ความถี่ 920 – 925 MHz 
3.2 สามารถยืนยันตำแหนงของ CANSAT ระหวางปฏิบัติภารกิจได 
3.3 สามารถวัดสภาวะแวดลอมนอกเหนือจากตำแหนงระหวางการปฏิบัติภารกิจไดอยางนอยหนึ่งอยาง 

เชน อุณหภูมิ ความชื้น ความสวาง ฯลฯ เปนตน 
3.4 CANSAT หยุดใกลกับจุดปลอยมากท่ีสุด 
3.5 ทำงานอยูบนอากาศไมนอยกวา 90 วินาที 
3.6 วัดความเรงขณะลงจอดได 

 
4. ขอกำหนดเกี่ยวกับ CANSAT (ตองประดิษฐ CANSAT สำหรับรอบชิงชนะเลิศ 15 ทีม) 

4.1 CANSAT จะตองสามารถบรรจุลงใน dispenser พรอมรมชูชีพได และสามารถปลอยออกมาไดอยางไม
ติดขัด (ขนาดของ CANSAT สวนที่กวางสุดไมเกิน 68 มิลลิเมตร ยาวสุดไมเกิน 124 มิลลิเมตร)  

4.2 น้ำหนักของ CANSAT เม่ือรวมกับรมชูชีพแลว จะตองไมเกิน 700 กรัม  
4.3 ความเร็วขณะตกสูพื้นดินของ CANSAT ตองมีความเร็วสุดทายอยูระหวาง 5 - 10 เมตร/วินาที โดยทาง

ทีมแขงขัน มีภาระในการพิสูจนทราบความเร็วขณะตกสูพื้นดิน 
4.4 รูปลักษณของ CANSAT จะตองไมมีสวนแหลมคม รวมถึงขอบ มุมและองคประกอบอื่นๆ ที่กอใหเกิด

อันตราย 
4.5 CANSAT ตองสามารถสงสัญญาณพรอมยืนยันพิกัดอยูไดไมนอยกวา 3 ชั่วโมง  
4.6 CANSAT อาจถูกควบคุมจากสถานีภาคพ้ืนไดแตตองเปนระบบควบคุมอัตโนมัติเทานั้น 
4.7 หากไมเปนไปตามเงื่อนไข ทางคณะกรรมการขอสงวนสิทธิ์การแขงขัน 
4.8 ทุกทีมจะตองบรรจุ CANSAT ในหีบหอใหเรียบรอย เพื่อปองกันการชำรุด แตกหัก ระหวางการขนสง

หรือเคลื่อนยายไปยังสนามยิงทดสอบ โดยแตละทีมจะไมมีโอกาสในการเปดหีบหอเพื่อตรวจสอบ
หลังจากสงมายังผูจัด เนื่องจากทางผูจัดจะตองดำเนินการเคลื่อนยายกลองบรรจุจรวดไปยังพ้ืนท่ีสนาม
ทดสอบเพื่อเตรียมบรรจุใหพรอมสำหรับการยิงทดสอบในวันถัดไป ทั้งนี้ หากมีของทีมใดมีการชำรุด 
หรือมีความจำเปนตองมีการแกไขเพิ่มเติม จะแจงใหแตละทีมทราบตอไป (ขณะเปดกลองจะมีการ
บันทึกภาพไวเปนหลักฐานดวย) 

 
5. ขอกำหนดเกี่ยวกับ ROCKET (ทุกทีมประดิษฐ ROCKET สง CANSAT สำหรับในรอบชิงชนะเลิศ 15 ทีม โดย

ทาง อพวช. และ สทป. เตรียมอุปกรณใหทีมละ 1 ชุด) 
5.1 ROCKET มีขนาดเสนผาศูนยกลางกำหนด Dimension ภายนอกทอ ROCKET ไมเกิน 80 มิลลิเมตร 

ความยาวไมนอยกวา 500 มิลลิเมตร และไมจำกัดรูปแบบของสวนหัว และสวนหางตองสามารถยิงจาก
ฐานยิงที่กำหนดได โดยรายละเอียดและแบบฐานยิงสามารถดาวนโหลดเพ่ิมเติมไดที่ link  

https://drive.google.com/drive/folders/1o0e6TdzHGt1W9zernvNU8we2qh3xvZ-c 

5.2 ROCKET จะตองสามารถบรรจุ CANSAT ไวภายในได และมีระบบการปลอย (Deployment) ที่
สามารถปลอย CANSAT ออกมาได ณ ตำแหนงที ่ROCKET เคลื่อนที่ถึงระยะสูงสุด หรือ ถึงระยะความ
สูงซึ่งทีมไดกำหนดไวลวงหนา แตละทีมตองประดิษฐ ROCKET อยางนอย 1 ลูกท่ีสมบูรณ แตไมเกิน 2 
ลูก กรณีท่ีประดิษฐ ROCKET 2 ลูก ท้ัง 2 ลูกจะตองออกแบบและสรางใหเหมือนกัน   
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5.3 ระบบ Deployment ท่ีทางทีมออกแบบขึ้นเองอาจถูกควบคุมจากสถานีภาคพ้ืนไดแตตองเปนระบบ
ควบคุมอัตโนมัติเทานั้น 

5.4 คณะผูจัดจะเตรียมระบบการปลอย CANSAT Deployment สำรองไวให เปนแบบดินหนวงเวลาจุด  
ดินปนเพ่ือผลัก CANSAT และชุดรมออกจากตัว ROCKET ท่ีเวลา ประมาณ 12 วินาที (หากกลุมใดไม
ตองการระบบ Deployment สำรองนี้ใหแจงคณะผูจัด กอนรอบชิงชนะเลิศ 2 สัปดาห) 

5.5 ในการออกแบบ ROCKET เพ่ือความปลอดภัย ไมอนุญาตใหใชวัสดุโลหะเปนชิ้นสวนของ ROCKET 
ยกเวน อุปกรณจับยึด เชน น็อต สกรู แหวนรอง เปนตน 

5.6 ROCKET ตองมีรมชูชีพหรือระบบหนวงความเร็วอื่นสำหรับชะลอการตกของตัว ROCKET เอง เพ่ือใหมี
สภาพเสียหายนอยที่สุดเมื่อตกถึงพื้น 

5.7 น้ำหนักรวมของ ROCKET เม่ือบรรจุ CANSAT และเช้ือเพลิงเรียบรอยแลว ไมเกิน 4 กิโลกรัม 
5.8 แตละทีมมีโอกาสปลอย ROCKET ไดเพียงครั้งเดียว 
5.9 ROCKET หนึ่งลูกบรรจุเชื้อเพลิงไดไมเกิน 210 กรัม ซึ่งในกรณีท่ีออกแบบ ROCKET ไดถูกตองตาม

วิชาการ ROCKET จะขึ้นสูงไดอยางนอย 400 เมตร (โดยทางผูจัด จะเตรียมเชื้อเพลิงให) 
5.10 ในการออกแบบ ROCKET แตละทีมจะตองเวนชองวางดานทาย ROCKET เปนระยะไมนอยกวา 300 

มิลลิเมตร และไมเกิน 370 มิลลิเมตร โดยแตละทีมจะตองแนบรายละเอียดการออกแบบดวยโปรแกรม 
Open Rocket เพื่อใหทางผูจัดสามารถติดตั้งสวนขับเคลื่อนของ ROCKET ไดตรงตามแบบของแตละ
ทีม (***สวนขับเคลื่อนของ ROCKET หรือเรียก “มอเตอร ROCKET” นี้ ทำหนาที่ใหแรงขับในการ
ขับเคลื่อนจรวด มีระบบไพโรเทคนิคสำรอง สำหรับการปลอย CANSAT ของทางผูจัดรวมอยูดวย) 

5.11 ทุกทีมจะตองบรรจุจรวดในหีบหอใหเรียบรอย เพื่อปองกันการชำรุด แตกหัก ระหวางการขนสงหรือ
เคลื่อนยายไปยังสนามยิงทดสอบ โดยแตละทีมจะไมมีโอกาสในการเปดหีบหอเพื่อตรวจสอบลูกจรวด
หลังจากสงมายังผูจัด เนื่องจากทางผูจัดจะตองดำเนินการเคลื่อนยายกลองบรรจุจรวดไปยังพ้ืนท่ีสนาม
ทดสอบเพื่อเตรียมบรรจุสวนขับเคลื่อนใหพรอมสำหรับการยิงทดสอบในวันถัดไป ทั้งนี้ หากมีของทีมใด
มีการชำรุด หรือมีความจำเปนตองมีการแกไขเพิ่มเติม จะแจงใหแตละทีมทราบตอไป (ขณะเปดกลอง
จะมีการบันทึกภาพไวเปนหลักฐานดวย) 

 
6. ขอกำหนดอื่น ๆ 

6.1 การตัดสินของคณะกรรมการ ถือเปนขอยุต ิ
6.2 คณะกรรมการจะพิจารณาการใหรางวัลจากคะแนนสูงสุดเพียงรางวัลเดียว ยกเวนรางวัลชนะเลิศ 

CANSAT - ROCKET 
6.3 ผลงานสิ่งประดิษฐ ภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวของผูแขงขัน อพวช. และ สทป. สามารถนำไปเผยแพร

ไดโดยใหเครดิตแกทีมเจาของผลงาน 
6.4 คณะผูจัดงานขอสงวนสิทธิ์ในการปรับรูปแบบการจัดงานโดยแจงใหผูเขาแขงขันทราบกอนจะมีการ

เปลี่ยนแปลง 
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7. การประเมินและใหคะแนน 

หัวขอในการประเมินรอบคัดเลือก 
CANSAT 

 ความสำคัญ หลักการ ความสรางสรรคและวิธีการดำเนินภารกิจ  
 ความเปนไปไดในการทำภารกิจ 
 การประเมินความเสี่ยงที่อาจสงผลกระทบตอความสำเร็จของภารกิจ 
 ความงายในการใชงาน (operate) โดยบุคคลท่ัวไป 

          Rocket 
 ความเปนไปไดดานความปลอดภัยในการทำงานของ ROCKET 
 ความเปนไปไดในความสำเร็จของภารกิจ ROCKET และความคิดสรางสรรคท่ีเปนไปไดทางเทคนิค 
 กระบวนการคิดทางวิทยาศาสตร 
 หลักการออกแบบสวนประกอบยอย 
 ความสอดคลองของแผนงานการดำเนินการกับกระบวนการพัฒนาทางวิศวกรรมการเตรียมรับมือกับปญหา 

หัวขอในการประเมินรอบชิงชนะเลิศ 
 ความเขาใจและความเหมาะสมดานเทคนิค 
 ความสามารถในการนำเสนอ 
 คานิยมเพื่อการทำงานและเรียนรู (การแบงงาน / การแบงปนการเรียนรู) 
 ความสำเร็จและภาพรวมของภารกิจ 
 การรักษาเวลาในการแขงขันของทีม 
 พยายามในการดำเนินการใหเปนไปตาม Proposal ที่เสนอไว  

 
8. รางวัล และทุนการศึกษา 

8.1 รางวัล CANSAT 
o รางวัล CANSAT Mission Award      7,000   บาท 
o รางวัล Technique Award      7,000   บาท 
o รางวัล Failure Award       7,000   บาท 
o รางวัล Best CANSAT Award    10,000   บาท 

8.2 รางวัล ROCKET 
o รางวัล Rocket Mission Award     7,000     บาท 
o รางวัล Deployment Award     7,000     บาท 
o รางวัล Aerodynamics design Award    7,000     บาท 
o รางวัล Best Rocket Award           10,000    บาท 

8.3 รางวัล CANSAT – ROCKET 
o รางวัลชนะเลิศ              15,000    บาท 


