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โจทย์ และ ภารกิจการแข่งขัน 
      
   FREIGHT FRENZY เป็นเกมการแข่งขันหุ่นยนต์ที่จ าลองสถานการณ์การขนส่งสินค้า 
      ในเกมกำรแข่งขันหุ่นยนต์ FREIGHT FRENZY จะมีประกอบไปด้วย ผู้เล่นทั้งหมด 4 ทีมจำกกำรสุ่มเลือก 
โดยแต่ละทีมจะถูกแบ่งออกเป็น 2 ฝ่ำย (Alliances) คือ ฝ่ายแดง และ ฝ่ายน  าเงิน โดยมีเป้ำหมำยส ำคัญคือ กำรท ำคะแนน
ให้ได้มำกกว่ำฝ่ำยตรงข้ำม ซึ่งผู้เล่นสำมำรถท ำคะแนนได้จำก 

 
 หุ่นยนต์สำมำรถปฏบิัติภำรกิจโดยอัตโนมัต ิ
 หุ่นยนต์สำมำรถขนสง่ Freight ไปยังจดุต่ำงๆ ที่ก ำหนด   
 หุ่นยนต์สำมำรถพำ Rubber Duck หรือ Team Shipping 

Element ออกจำก Carousel ให้ตกลงบนพื้นสนำม 
 หุ่นยนต์สำมำรถเคลื่อนไปจอดในจุดที่ก ำหนด 
 หุ่นยนต์สำมำรถย้ำย Team Shipping Element ไปวำงไว ้

บนยอดของ Shipping Hub  
 
 

 
 
ก่อนการเริ่มการแข่งขัน  

 หุ่นยนต์ 
ผู้เล่นแต่ละทีมจะต้องมีหุ่นยนต์ 1 ตัว โดยก่อนกำรแข่งขัน หุ่นยนต์แต่ละตัวจะต้องผ่ำนกำรตรวจสอบ
คุณสมบัติและขนำดจำกคณะกรรมกำรก่อนจะน ำลงแข่งขันในสนำม โดยจะต้องมีควำมกว้ำง ควำมยำว
และควำมสูง ไม่เกิน 18 นิ้ว × 18 นิ้ว × 18 นิ้ว 

 การจับคู่แข่งขัน 
ในกำรแข่งขันแต่ละครั้งจะแบ่งผู้เล่นออกเป็น 2 ฝ่ำย คือ ฝ่ายแดง และ ฝ่ายน  าเงิน โดยแต่ละฝ่ำย 
จะประกอบด้วยผู้เล่น 2 ทีม ซึ่งมำจำกกำรสุ่มเลือก ผู้เล่นในฝ่ำยเดียวกันจะต้องช่วยกันท ำภำรกิจ  
ซึ่งจะได้คะแนนเท่ำกัน โดยในแต่ละทีม จะมีผู้เล่น 3 คน คือ ผู้ควบคุมหุ่นยนต์ 2 คน และโค้ช 1 คน  
และจะต้องยืนอยู่ในพื้นที่ Alliance Station ของฝ่ำยตนเอง  
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 สนามและอุปกรณ์ 
o สนำมแข่งขันจะเป็นรูปสี่เหลี่ยมขนำด 12 ฟุต × 12 ฟุต (3.7 เมตร × 3.7 เมตร) ปูด้วยพื้นโฟม ขอบสนำมสูง

ประมำณ 1 ฟุต (0.3 เมตร) โดยบริเวณขอบสนำมจะมีรูปภำพ (Navigation Images) ที่ไม่ซ้ ำกันทั้งหมด 4 รูป
ติดอยู่ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ภาพรวมของสนามแข่งขนั 

ภาพมุมสงูของสนามแข่งขนั 
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ศัพท์เฉพาะในการแข่งขัน  
           **ศึกษารายละเอียดเพิ่มเตมิได้ที่ Game Manual Part 2 – Traditional Events หัวข้อ 4.0 The Game ในหน้า 5 – 14 

o Alliance Station (บริเวณของผู้เล่น) แบ่งออกเป็นของฝ่ำย คือ ฝ่ายแดง และ ฝ่ายน ้าเงิน  
o Warehouses (คลังสินค้า) พื้นที่กรอบสี่เหลี่ยมขนำด 110.5 ซม. x 110.5 ซม. อยู่ทั้งสองด้ำนของสนำม 

กำรแข่งขัน มี Cargos และ Boxes คละกันอยู่ในกรอบสี่เหลี่ยมนี้ 
o Storage Unit (ที่ เก็บสินค้า) กรอบสี่ เหลี่ยมขนำด 57.8 ซม. x 57.8 ซม. อยู่บริเวณขอบสนำมฝั่งคนดู  

หุ่นยนต์สำมำรถเคลื่อนที่เข้ำไปจอดหรือล ำเลียง Freights ไปเก็บไว้ เพื่อท ำคะแนน 
o Shipping Hub (จุดขนส่งสินค้า) แต่ละฝ่ำยจะมี Shipping Hub ของตนตำมสีที่ระบุ โดยมีลักษณะเป็น 

ถำดวงกลม 3 ชั้น ผู้เล่นจะต้องบังคับหุ่นยนต์ให้น ำ  Freights ที่เก็บได้วำงบน Shipping Hub ซึ่งแต่ละชั้น 
ก็จะได้รับคะแนนที่แตกต่ำงกันออกไป  

o Shared Shipping Hub (จุดขนส่งสินค้าร่วม) ถำดวงกลมเส้นผ่ำศูนย์กลำง 45.7 ซม. มีเสำยึดอยู่แก่นกลำง  
ผู้เล่นของทั้งสองฝ่ำย สำมำรถท ำได้โดยกำรน ำ Freight ที่เก็บได้วำงบน Shared Shipping Hub  
 

 
 
 
 
 
 
** ดูลักษณะและขนาดของ Shipping Hub และ Shared Shipping Hub เพิ่มเติมได้ที่ Game Manual Part 2 – Traditional 
Events หน้า 39 – 40 ** 
 

o Barcode (จุดระบุต าแหน่ง) กรอบสี่เหลี่ยมขนำด 2 ซม. × 2 ซม. จ ำนวน 3 กรอบ วำงเรียงเป็นเส้นตรง  
อยู่ระหว่ำง  Storage Unit และ Warehouses ช่วงก่อนการเริ่มการแข่งขัน คณะกรรมกำรจะสุ่มวำง Rubber 
Ducks หรือ Team Shipping Elements บน Barcode ในต ำแหน่งที่แตกต่ำงกัน เพื่อระบุต ำแหน่งกำรขนส่ง  

o Team Shipping Elements (สินค้าเฉพาะทีม) แต่ละทีมสำมำรถเลือก Team Shipping Elements เพื่อใช้
เป็นส่วนหนึ่งของกำรแข่งขัน โดยกำรน ำไปวำงบนยอด Shipping Hub เพื่อท ำคะแนนพิเศษ 

o Freights (สินค้า) จะประกอบด้วย Cargos, Boxes และ Rubber Ducks  
a) Cargos มีขนำดเส้นผ่ำศูนย์กลำง 2.75 นิ้ว จ ำนวน 20 ลูก  
b) Boxes มีขนำด 2 นิ้ว × 2 นิ้ว โดยจะมีขนำดเท่ำกัน แต่มีน้ ำหนักและจ ำนวนที่ต่ำงกัน  
    โดยเเบ่งออกเป็น 4 ประเภท ดังนี้  

1) Pre-Load Boxes น้ ำหนัก  50.5 กรัม จ ำนวน  4 ลูก (มีสัญลักษณ์ X ติดอยู่)  
2) Light Boxes  น้ ำหนัก  50.5 กรัม จ ำนวน 26 ลูก  
3) Medium Boxes น้ ำหนัก  93.1 กรัม จ ำนวน 20 ลูก  
4) Heavy Boxes    น้ ำหนัก 135.4 กรัม จ ำนวน 10 ลูก  

c) Rubber Ducks มีขนำด 2.125 นิ้ว * 2 นิ้ว * 2 นิ้ว จ ำนวน 20 ตัว 

 

Shipping Hub 
 
 
 

Shared Shipping Hub 
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ช่วงการแข่งขัน  

เวลาในการแข่งขัน แบ่งออกเป็น 3 ช่วง ประกอบด้วย 1) ช่วงหุ่นยนต์ท างานโดยอัตโนมัติ (Autonomous 
Period) 2) ช่วงบังคับควบคุมหุ่นยนต์โดยผู้เล่น (Driver Controlled Period) และ 3) ช่วง End Game 
**ศึกษารายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่ Game Manual Part 2 – Traditional Events หัวข้อ 4.5 Gameplay ในหน้า 14 - 34 
 
1) ช่วงหุ่นยนต์ท างานโดยอัตโนมัติ (30 วินาทีแรกของการแข่งขัน)  

    ก่อนเริ่มกำรแข่งขัน ผู้ เล่นจะต้องวำง หุ่นยนต์ให้ชิดกับขอบสนำมของฝั่ ง  Alliance Station ของตน  
ในขณะเดียวกัน หุ่นยนต์จะต้องสัมผัสหรือยก Pre-Load Box ทีมละ 1 ลูก หลังจำกนั้น หุ่นยนต์จะต้องปฏิบัติภำรกิจ 
โดย อัต โนมั ติ  โ ดยอำศั ย โปรแกรมกับ  Sensor ที่ ติ ดตั้ ง ไ ว้  ส ำหรับกำรท ำคะแนนในช่ ว งนี้  สำมำรถท ำ ได้ 
โดยกำรเคลื่อนย้ำย Duck และ Pre-Load Box หรือ หุ่นสำมำรถเคลื่อนที่ ไปจอดในบริเวณ Storage Unit หรือ 
Warehouse ได้โดยอัตโนมัติ ดังนี้  

    หุ่นยนต์จะต้องปฏิบัติภารกิจ เพ่ือท าคะแนน ดังนี  
 หุ่นยนต์สำมำรถพำ Rubber Duck ออกจำก Carousel ให้ตกลงบนพื้นสนำมได ้
 หุ่นยนต์สำมำรถเคลื่อนที่ไปจอดในบริเวณ Storage Unit หรือ Warehouse 
 หุ่นยนต์สำมำรถเคลื่อนย้ำย Freight ไปวำงใน Storage Unit หรือ Shipping Hub 
 หุ่นยนต์ถูกตั้งระบบให้วำง Freight บนชั้นของ Shipping Hub ที่ตรงกับต ำแหน่งของ  

Rubber Duck หรือ Team Shipping Element บน Barcode 
 
 
2) ช่วงควบคุมหุ่นยนต์โดยผู้แข่งขัน (ช่วงเวลาต่อเนื่อง 2 นาที โดยเริ่มนับเวลาหลังจากสิ นสุดช่วงอัตโนมัติ) 

    ผู้แข่งขันในแต่ละฝ่ำย จะควบคุมหุ่นยนต์ของตนเพื่อน ำ Freight ไปวำงในบริเวณ Storage Unit และ Shipping 
Hub เพื่อท ำคะแนนให้ได้มำกที่สุด  

    หุ่นยนต์จะต้องปฏิบัติภารกิจ เพ่ือท าคะแนน ดังนี  
 หุ่นยนต์สำมำรถเคลื่อนย้ำย Freight ไปวำงในบริเวณ Storage Unit 
 หุ่นยนต์สำมำรถเคลื่อนย้ำย Freight ไปวำงบน Shipping Hub 

- ชั้นล่ำง   (Level 1) 
- ชั้นกลำง (Level 2) 
- ชั้นบน   (Level 3)  

 หุ่นยนต์สำมำรถเคลื่อนย้ำย Freight ไปวำงบน Shared Shipping Hub 
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3) ช่วง End Game (ช่วงเวลา 30 วินาทีสุดท้ายในช่วงควบคุมหุ่นยนต์โดยผู้แข่งขัน) 

นอกจำกกำรปฏิบัติภำรกิจในช่วงบังคับควบคุมหุ่นยนต์ตำมปกติแล้ว แต่ละทีมยังสำมำรถท ำคะแนนเพิ่มเติมได้ 
ดังนี้  

   หุ่นยนต์ท าคะแนนพิเศษได้ ดังนี   
 สำมำรถพำ Rubber Duck หรือ Team Shipping Element ออกจำก Carousel ให้ตกลงบนพื้นสนำม 
 สำมำรถท ำให้ Shipping Hub ของทีมตนเอง ตั้งได้อย่ำงสมดุล  
 
 
 
 
 
 
 
 
 สำมำรถท ำให้ Shared Shipping Hub ของฝั่งตนเอง สัมผสักบัพื้นได้  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 สำมำรถเคลื่อนที่ไปจอดในบริเวณ Warehouse  
 สำมำรถย้ำย Team Shipping Element ไปวำงไว้บนยอด Shipping Hub Center  

 
หมายเหตุ : ขอให้แต่ละทีมยึด กฎ กติกา และการให้คะแนน จากคู่มือการแข่งขัน Game Manual Part 1 และ 2 
(Traditional Events) โดยยึดฉบับปรับปรุงล่าสุดเป็นหลัก ทั งนี  สามารถศึกษารายละเอียดและดาวน์โหลดเอกสาร 
ได้ที่ https://cmu.to/rkDFM หรือ สแกน QR-Code ดังแนบ 
 

 
 
 

    

❶ 
❷ ❸ 

https://cmu.to/rkDFM%20หรือ

