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TOYOTA HILUX VIGO 10 เซยีนประจญับาน 

THE MAGNIFICENT TEN 2011 
  

 การแขงขันรถยนตออฟโรดภายใตชื่อรายการ “10 เซียนประจัญบาน” ซึ่งดําเนินการจัดการแขงขันโดย นิตยสาร

ออฟโรด ในเครือ บริษัท กรังดปรีซ อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด ถือเปนตํานานหนาสําคัญของวงการออฟโรดเมืองไทย การ

แขงขันรถยนตออฟโรดที่รวบรวมเหลาบรรดานักแขงระดับมือพระกาฬระดับประเทศ จากทั่วทุกสารทิศมารวมประชัน

ฝมือ ทักษะ การชิงไหวชิงพริบในเชิงออฟโรด และการวัดขนาดของหัวใจ เพื่อคนหา จัดอันดับเพียง 10 สดุยอดนักแขง

ออฟโรดประจําปน้ันๆ ที่จะไดรับการจารึกชื่อเปนหน่ึงในสุดยอดของแตละป เกียรติยศ และความใฝฝนสูงสุดที่เหลาจอม

ยุทธในวงการออฟโรดตางปรารถนาที่จะไดรวมการแขงขัน กระทั่งในป 2006 การแขงขันรายการ 10 เซียนประจัญบาน จึง

ไดเปลี่ยนชื่อรายการแขงขันใหม โดย บริษัท โตโยตา มอเตอร ประเทศไทย จํากัด ไดเขามาเปนผูสนับสนุนหลัก ชื่อการ

แขงขัน และรูปแบบการแขงขันจึงมีการเปลี่ยนแปลงใหสนุกสนานเราใจยิ่งขึ้น   

ในป 2011 นี้ การแขงขันรายการ TOYOTA HILUX VIGO 10 เซียนประจัญบาน THE MAGNIFICENT TEN 

2011 คณะผูจัดไดปรับปรุง และพัฒนารูปแบบการแขงขันใหม มุงเนนทักษะ ฝมือ ความสามารถในเชิงออฟโรด โดยจําลอง

เหตุการณตางๆ ในสภาพเสนทางธรรมชาติมาไวในสนามแขงขัน เพื่อใหผูเขาแขงขันไดประชันฝมือในการแกไขเหตุการณ

ที่เกิดขึ้น ดวยการใชอุปกรณออฟโรดอยางสมบูรณแบบ ซึ่งเปนเกมสการแขงขันในรูปแบบออฟโรดอยางแทจริง ใน 8 SS 

ความมันสที่ถูกกําหนดขึ้น และ ในคร้ังน้ีเปนคร้ังแรกของประวัติศาสตรวงการออฟโรดที่ไดจัดสนามแบบผสมผสาน ออฟ

โรดรูปแบบใหม ที่ใชการแขงขัน GYMKHANA  OFF ROAD CHALLENGE และ QUAIFY LAP OFF ROAD 

TROPHY เขามาประยุครวมกัน ในเสนทางดินและพื้นปูนที่เนนเฉพาะดานความเร็ว ในอีก 4SS ที่มันสเราใจและไมเคยได

สัมผัสที่ไหนมากอน  

 

               ใคร...จะไดเปนจาวแหงวงการออฟโรดป 2011 รวมพิสูจนขนาดหัวใจไดในการแขงขัน 

TOYOTA HILUX VIGO 10 เซียนประจัญบาน THE MAGNIFICENT TEN 2011 
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ชื่อรายการ 

             TOYOTA HILUX VIGO 10 เซียนประจัญบาน  

 THE MAGNIFICENT TEN 2011 

ผูใหการสนับสนุนหลัก  

 บริษัท โตโยตา มอเตอร ประเทศไทย จํากัด  

ผูดําเนินการจัดการแขงขัน 

 นิตยสารออฟโรด ในเครือ บริษัท กรังดปรีซ อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด  

- สนามแขงขันรถยนตออฟโรด ริมทะเลสาบ เมอืงทองธานี ในงาน THE BANGKOK INTERNATIONAL 

MOTOR SHOW คร้ังท่ี 32 ระหวางวันท่ี  24-27 มี.ค  2554 โดยการแขงขันแบงออกเปน 4  รุน  

รูปแบบการแขงขัน และสนามแขง  

  1. TOYOTA HILUX VIGO ชวงลางปกนก 

  2. TOYOTA HILUX VIGO ชวงลางคานแข็ง 

  3. OFF ROAD CLUB 

   4. OFF ROAD SUPER OPEN 

 ซึ่งในแตละสนามแขงขัน (TRACK) จะแยกออกเปน 2 เสนทาง ตามสรีระ และรูปแบบการแขงขันในแตละรุนโดย

จะแบงแทร็กซการแขงขันออกเปน 2 กลุม ดวยกันคือ  

  - กลุม A จะใชสําหรับทําการแขงขันในรุน TOYOTA HILUX VIGO ท้ัง 2 รุน 

  - กลุม B จะใชสําหรับทําการแขงขันในรุน OFF ROAD CLUB และ OFF ROAD SUPER OPEN  

 การแขงขัน 4 รุน แขงขันทั้งหมดรวม 13 SS 

   -     การแขงขนัในรุน TOYOTA HILUX VIGO ชวงลางปกนก และชวงลางคานแข็ง ประเภทบุคคลแบบปลอย

คู ซึ่งในที่น้ีขอระบุกลุมการแขงขันออกเปน “กลุม A” ทําการแขงขันทั้งหมดจํานวน 13 SS เชนเดียวกับในรุนอ่ืน แตความ

แตกตางของรูปแบบการแขงขันเก็บคะแนนกลุมนี้ จะแบงออกเปน 3 รูปแบบการแขงขัน คือ  

1. การแขงขันรูปแบบ GYMKHANA 

2. 
  

3. 
การแขงขันในลักษณะ OFF ROAD CHALLENGE  

 ทั้งน้ี เพื่อมิใหรถแขงที่ไดรับการปรับแตงสรีระแตกตางกัน เกิดความไดเปรียบ – เสียเปรียบ ในเชิงสรีระและเชงิ

ทักษะ เพื่อความเทาเทียมเสมอภาค กอนที่จะเขาไปทําการแขงขันแบบปลอยคูในลักษณะแพคัดออกใน SS ที่ 13 

การแขงขันรูปแบบ QUAIFY LAP OFF ROAD TROPHY  

- การแขงขันในรุน OFF ROAD CLUB และ OFF ROAD SUPER OPEN ซึ่งในที่น้ีขอระบุกลุมการแขงขัน

ออกเปน “กลุม B” เปนประเภทบุคคลปลอยเด่ียวและปลอยคู  เกบ็คะแนนสะสมทั้งหมด 13 SS (Special 

States) สําหรับการแขงขันแบงเปนปลอยเด่ียว 8 SS และแขงขันตออีก 4 SS ในลักษณะปลอยคู รวม 12 SS 

- Special States (SS) ที่ 13 ตัดรถ 16 คันที่ทําคะแนนสะสมสุงสุด 12  SS  มาแบงสายจับคูแขงในลักษณะปลอย

คูในสนามดินผสมปนู แพคดัออกแตคะแนนยงัคงสะสมตอจนจบ 

 ใน SS ท่ี13   ถายทอดสดทางสถานีโทรทัศนแหงประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ (ชอง 11) เปนการแขงแบบนอคเอาท 

แพคัดออกเพื่อหาผูชนะเลิศอันดับ 1 ของแตละรุนใน SS ที่ 13  
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กําหนดการแขงขัน 

วันที่  24-27 มี.ค  2554 รวมจํานวน  13 SS  

ณ สนามแขงขันรถยนตออฟโรด ริมทะเลสาป เมืองทองธานี 

 

วันท่ี/เวลา            รายละเอียด – สถานท่ี 

วัน พฤหัสบดี ท่ี 24 มี.ค. 2554 

 08.00 -15.00 น.  รับสมัครพรอมตรวจสภาพรถแขงทุกรุน ณ สนามแขงรถยนตออฟโรด  

    ริมทะเลสาบ  เมืองทองธานี 

 16.00-20.00 น.  ทําการแขงขัน SS 1- SS2 จาํนวน 2 SS ทุกรุน                                                             

วันศุกร ท่ี 25 มี.ค. 2554 

 13.00-17.00 น.             ทําการแขงขันตอใน SS 3 – SS 6 จาํนวน 4 SS ทุกรุน             

  ต้ังแต 19.00 น.                ทําการแขงขัน  NIGH SS ใน SS 7 จาํนวน 1 SS ทุกรุน  

วันเสาร ท่ี 26 มี.ค. 2554 

 11.00-22.00 น.             ทําการแขงขันตอใน SS 8 – SS 12 จาํนวน 5 SS ทุกรุน      

  วันอาทิตย ท่ี 27 มี.ค. 2554 

ภาคเชา   

 09.30-12.00 น.               ทําการแขงขันรอบตัดเชือกแบบปลอยคูแพคัดออก หาคูชิงชนะเลิศ เพื่อนําไป  

    ถายทอดสดในภาคบาย  

ภาคบาย 

 12.30-13.00 น.  พิธีเปดการแขงขัน 

 14.00-15.30 น.               นักแขงนํารถเขาจุดปารคเฟรมเพื่อทําการแขงขันในรอบชิงชนะเลิศ  

    ทําการแขงขันรอบชิงชนะเลิศใน SS ที่ 13 ทั้ง 4 รุน แขงขันแบบปลอยคูในแตละรุน 

    1. รุน  TOYOTA HILUX VIGO ชวงลางปกนก แขงขัน 4 คู (8 คัน) 

    2. รุน TOYOTA HILUX VIGO ชวงลางคานแข็ง แขงขัน 4 คู (8 คัน) 

    3. รุน OFF ROAD CLUB แขงขัน 2 คู (4 คัน) 

    4. รุน OFF ROAD SUPER OPEN แขงขัน 2 คู (4 คัน)  

  หมายเหตุ         มอบรางวัลอยางเปนทางการ ในวันท่ี 2 เมษายน 2554  ตั้งแตเวลา 18.00น. ท่ีสนามแขงขันรถยนต

ออฟโรดริมทะเลสาบ เมืองทองธานี ภายในงาน THE BANGKOK INTERNATIONALMOTOR SHOW คร้ังท่ี 32 
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คุณสมบัตินักแขง / กติกาเทคนิครถแขง 

CLASS 1     TOYOTA HILUX VIGO ชวงลางปกนก  

1. คุณสมบัติรถแขง  

1.1 เปนรถยนตปคอัพ Toyota Hilux Vigo แบบขับเคลื่อน 4 ลอเทาน้ัน ใชเคร่ืองยนตดีเซล และเบนซิน ที่มี

สายพานการผลิตควบคูมากับตัวรถซึ่งผลิตขึ้นในประเทศไทย โดยดูขอมูลจําเพาะไดจากแคตตาล็อคของรถที่ผลิต

ออกจําหนายทั่วไป (Series Production) 

 1.2 ตัวถัง (BODYSHELL) และโครงสราง (CHASSIS) ตองเปนของเดิมจากโรงงานผูผลิตในรถรุนน้ันๆ หามใช

ไฟเบอรหรือวัสดุอ่ืนๆ ทดแทน (หามถอดฝาปดกระบะทาย) 

 1.3 ตองเปนรถที่จดทะเบียนเพื่อใชบนถนนสาธารณะทั่วไป  

1.4 สภาพเสนทางแขงขันเปนแบบจําลองอุปสรรคจากธรรมชาติ รถทุกคันของรุนHILUX VIGO สามารถแขงขัน

ได ไมบังคับติดต้ัง WINCH แตหากรถแขงคนัใดติดต้ัง WINCH จะตองเปน WINCH ไฟฟาเทาน้ัน แตไมมีการจํากัดกําลัง

ฉุดลากของ WINCH สวนรถที่มีการติดต้ังวินชเพลาจะตองทําการตัดระบบการทํางานของวินชออกใหชัดเจน  และรถที่

ติดต้ัง WINCH จะตองมี สมอบก สแน็ชบล็อก ผากระสอบ ถุงมือหนังคลุมเต็มใบ สําหรับจับสายสลิง เปนอุปกรณเสริม  

 1.5 อุปกรณชวยเหลือที่ตองมี คือ ถังดับเพลิงนํ้าหนักไมตํ่ากวา 2 กิโลกรัม ติดต้ังอยางแนนหนาในตําแหนงที่

สามารถหยิบใชงานไดงาย  

 1.6 ตองมีการติดต้ังขอลากสําหรับการชวยเหลือ พรอมติดสต๊ิกเกอรบงชี้ตําแหนงที่ชัดเจน และเห็นไดงาย  

 1.7 ตองติดต้ังเข็มขัดนิรภัยที่มีจุดยึดอยางนอย 3 จุด และสามารถใชงานไดโดยไมขัดของ  

2. การปรับแตงเคร่ืองยนต 

2.1 ตัวเทอรโบ (โขงไอดี โขงไอเสีย และ CENTER-SECTION) สามารถปรับเปลี่ยน และทําการตกแตงได 

       2.2   ระบบหลอเย็นอากาศไอดี (INTERCOOLER) สามารถเปลีย่นแปลงขนาดได แตการติดต้ังตองยดึในตําแหนง

ของเดิมจากโรงงานผูผลิต  

       2.3   ชิ้นสวนและวัสดุขอตอทอ INTERCOOLER ทอนํ้า ทอนํ้ามัน ทออากาศ อนุญาตให เปลี่ยนไดแตยังคง

ลักษณะทิศทางเดิมเอาไว 

       2.4 สามาถติดต้ังตัวปรับแรงดันเทอรโบภายในหองโดยสารได หรือตําแหนงที่ปรับไดระหวางขับ  

2.5 ระบบหัวฉีด ปมดีเซล ปรับแตงได แตหามเปลี่ยนแปลงระบบคอมมอนเรล  

2.6 หามติดต้ังระบบ DRY-SUMP, SUPERCHARGER และ/หรือ NITROUS OXIDE 

2.7 ระบบทอรวมไอดี ตองเปนของเดิมจากโรงงานผูผลิต ทอไอเสียอนุญาตใหปรับเปลี่ยนได แตปลายทอไอเสีย

ตองออกทายรถ และไมเปาลงดิน 

        2.8 หมอกรองอากาศ และไสกรองอากาศอนุญาตใหเปลี่ยนได 

        2.9 อนุญาตใหเปลี่ยนหรือปรับขยายหมอนํ้าได แตตองติดต้ังอยูในตําแหนงเดิม (สามารถติดต้ังพัดลมไฟฟา

เพิ่มเติมได) 

     2.10 กลอง ECU ตองใชของสแตนดารดที่ติดมากับรถ อนุญาตใหโมดิฟาย หรือตอพวงกลองเพิ่มจากกลองเดิมได  
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3. ระบบสงกําลัง 

           3.1 เสื้อเกียรตองใชของเดิมจากโรงงานผูผลิต ปรับแตงอัตราทดเกียรได แตหามใชเฟองเกียรแบบ “DOG- 

ENGAGEMENT” 

           3.2 ตองใชเสื้อเฟองทายเดิมที่ติดรถมาจากโรงงานผูผลิต แตปรับปรุงชิ้นสวนภายในได  

                    ไมอนุญาตใหติดต้ังอุปกรณเสริมดังตอไปน้ี  

                  -  แอรลอ็คเกอร 

                 -  ด๊ิฟล็อค 

                  -  อีซี่ล็อค 

                  - ล็อคไลท 

4. ชวงลาง 

           4.1 หามเปลี่ยนแปลงระบบการทํางานของชวงลาง  

            4.2 อนุญาตใหเปลี่ยนขนาดของเหล็กกันโคลง แหนบ คอยลสปริง แตตองติดต้ังในตําแหนงจุดยึดเดิม (สามารถ

ปรับปรุงจุดยึดตางๆ ใหแข็งแรงขึ้นได) 

            4.3 อนุญาตใหเปลี่ยน SHOCK-ABSORBER หรือติดต้ังเพิ่มเติมไดไมเกินขางละ 2 ตัว  

(รวมทั้งคันไมเกิน 8 ตัว) และใหคงไวตําแหนงจุดเดิมขางละ 1 จุด 

4.4 รถแขงสามารถติดต้ังชุดยกขนาดตางๆ ได โดยจะตองคงระบบพื้นฐานเดิมของชวงลางทั้งดานหนา (อิสระป

กนก) และหลัง รวมถึงเสื้อเพลาทายทั้งดานหนา – หลัง  

4.5 อะไหลชิ้นสวนตางๆ จะตองไมมีการเปลี่ยนแปลงไปใชของรถรุนอ่ืน (ขามรุน) 

5. ระบบเบรก 

          5.1 ระบบหามลอตองคงรูปแบบเดิม คารลิเปอรตองคงเดิมจากโรงงานผูผลิต อนุญาตให   

             เปลี่ยนผา เบรก-จานเบรค และสายสงน้ํามันเบรกได (รถที่มี ABS หรือ DYNAMIC STABILITY CONTROL เปน

อุปกรณมาตรฐานจากโรงงงาน อนุญาตใหตัดระบบการทํางานดังกลาวออกก็ได )  

 5.2 ระบบเบรคมือ สามารถปรับแตงแยกอิสระได 

6. ขนาดของยาง 

               6.1 ยาง ตองมีขนาดไมเกินกวา 37 น้ิว และตองไมใชยางสําหรับการเกษตร  

7. ภายในหองโดยสาร   

 7.1. ภายในหองโดยสาร อุปกรณระบบควบคุม และแผงหนาปดเรือนไมลของโรงงานผูผลิต ตองคงสภาพเดิมไว  

แตเบาะน่ังและแผงประตู พรมปูพื้น และสิ่งอํานวยความสะดวกอ่ืนๆ ถอดออกได 

8. คุณสมบัตินักแขง 

 นักแขงที่มีความประสงคจะเขารวมการแขงขันในรุนนี้ สามารถลงทําการแขงขันได แตคุณสมบัติของรถแขง

จะตองเปนไปตามขอกําหนดที่ 1.1 – 1.7 เทาน้ัน 

 นักแขงที่เขารวมทําการแขงขัน จะตองมีใบอนุญาตขับขี่ที่ถูกตองตามกฎหมาย ซึ่งออกใหโดยกรมการขนสงทาง

บกเทาน้ัน หรือหาก อายุยังไมถึงเกณฑทําใบขับขี่ ตองไดรับการยินยอมจากผูปกครองเทาน้ัน  
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 CLASS 2     TOYOTA HILUX VIGO ชวงลางคานแข็ง 

1. คุณสมบัติรถแขง  

คุณสมบัติรถแขงเหมือนในรุน TOYOTA HILUX VIGO ชวงลางปกนก ทุกประการ (ขอ 1.1-1.7)  

2. การปรับแตงเคร่ืองยนต 

 สามารถปรับแตงเคร่ืองยนต ไดตามกติกาในรุน ชวงลางปกนก  (ขอ 2.1-2.10)  

3. การปรับแตงระบบชวงลาง และระบบสงกําลัง 

 3.1 จะตองเปนรถที่ใชระบบชวงลางดานหนาแบบ คานแข็ง เทานั้น 

 3.2 เสือ้คานหนา – หลัง สามารถเปลี่ยนมาใชของรถรุนอ่ืนได 

 3.3 ระบบรองรับการสั่นสะเทือนเลือกแบบแหนบแผนซอน หรือคอยลสปริงได  

 3.4 เปลี่ยนโชคอัพใหมไดและดับเบิ้ลโชคได แตรวมแลวตองไมเกิน 8 ตน ทั้งดานหนา-หลงั  

 3.5 ยางที่ใชจะตองมีขนาดต้ังแต 32 น้ิว ขึ้นไป แตตองไมเกิน 37 น้ิว และตองไมใชยางสําหรับการเกษตร  

 3.6 ติดต้ังอุปกรณเสริมระบบสงกําลังอาทิ ดิฟล็อก, แอรล็อกเกอร หรือลิมิเต็ดสลิปได  

 3.7 สามารถปรับแตงเบรกมืออิสระได  

4. คุณสมบัตินักแขง 

 นักแขงที่มีความประสงคจะเขารวมการแขงขันในรุนนี้ สามารถลงทําการแขงขันได แตคุณสมบัติของรถแขง

จะตองเปนไปตามขอกําหนดที่ 1.1 – 1.7 เทาน้ัน 

 นักแขงที่เขารวมทําการแขงขัน จะตองมีใบอนุญาตขับขี่ที่ถูกตองตามกฎหมาย ซึ่งออกใหโดยกรมการขนสงทาง

บกเทาน้ัน หรือหาก อายุยังไมถึงเกณฑทําใบขับขี่ ตองไดรับการยินยอมจากผูปกครองเทาน้ัน    

CLASS 3   OFF  ROAD CLUB  

- ขอสงวนสิทธิ์นักแขงที่เคยเขารวมการแขงขันรถยนตออฟโรดรายการ OFF ROAD TROPHY และการแขงขัน

รายการ 10 เซียนประจัญบาน รวมไปถึงการแขงขันรถยนตครอสคันทร่ี เก็บคะแนนชิงแชมปประเทศไทย ซึ่ง

เคยติดอันดับติดอันดับ 1 - 10 ประจําปของการแขงขันรุนใดก็ได ยอนหลังไปถึงป 2006 ไมสามารถทําการ

แขงขนัในรุนน้ีได 

คุณสมบัตินักแขง   

- อนุญาตใหนักแขงที่เคยเขาทําการแขงขันในรุน 4x4 มือใหมโอเพนในปที่แลว สามารถเขารวมการแขงขันได  

- นักแขงมือใหมที่เขารวมทําการแขงขัน จะตองมีใบอนุญาตขับขี่ที่ถูกตองตามกฎหมาย ซึ่งออกใหโดยกรมการ

ขนสงทางบกเทานั้น   

คุณสมบัติรถแขง 

 1.1 ตองเปนรถที่มีการจดทะเบียน / ตอภาษีถูกตองตามกฏหมาย และสามารถขับขี่บนถนนปกติได รถที่เขารวม

การแขงขันไมจํากัดยี่หอในประเภทขับเคลื่อน 4ลอ ยกเวนรถยนตปคอัพที่เปนคูแขงทางการตลาดกับ บริษัทโตโยตา

มอเตอรประเทศไทย ซึ่งมีคูมือจดทะเบียนต้ังแตป 2006-2011 หามลงทําการแขงขัน แตรถยนตในตระกูลโตโยตาสามารถ

เขารวมการแขงขันไดไมจํากัดทั้งรุนและป 

 1.2 จะเปนรถที่มีการตกแตงชวงลางแบบปกนก หรือคานแข็งก็ได 

 1.3 รถที่เขาทําการแขงขันทุกคัน สามารถติดต้ังวินชประเภทใดก็ได จํานวนไมเกิน 3 เคร่ือง  

1.4 บอด้ีรถ สามารถบงบอกรุนไดชัดเจนไมผิดเพี้ยน   
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 1.5 อนุญาตใหรถที่มีเลขแชสซีส และเลขตัวถังซึ่งไมตรงรุนสามารถทําการแขงขันได 

 1.6 รถทุกคันจะตองมีการติดต้ังถังดับเพลิงประจํารถ อยางนอยขนาด 2 กิโลกรัม ในจุดที่หยิบใชงานงาย และมีการ

ติดต้ังแนนหนา ไมหลดุกระเด็นงาย 

 1.7 เคร่ืองยนตอนุญาตใหปรับแตง หรือเปลี่ยนใหมได ไมจํากัดความจุกระบอกสูบ และประเภทของเคร่ืองยนต 

กรณีเปลี่ยนเคร่ืองยนตจะตองมีเอกสารใบอินวอยที่ถูกตองแนบประกอบดวย  

 1.8 ยางสําหรับรถที่เขาแขงขันจะตองไมเกิน 37 นิ้ว หามใชยางเพื่อการเกษตรในการแขงขัน 

 1.9 สามารถตัดรนกระบะ หรือสวนทายของบอด้ีรถได แตตองมีกระบะและไมผิดเพี้ยนจากสภาพรูปลักษณเดิม

ของรถพรอมทั้งตองมีไฟหนาและไฟทายสองสวางชัดเจน สามารถตัด/ตอแชสซีสได แตตองไมรนจนกอใหเกิดอันตรายตอ

ผูขับขี่ และผูโดยสาร  

 1.10 การปรับแตงระบบชวงลาง สามารถทําไดเต็มที่ รวมถึงสามารถติดต้ังอุปกรณเสริมสมรรถนะของระบบสง

กําลัง อาทิ ดิฟล็อก แอรล็อกเกอร และลิมิเต็ดสลิปได  

 1.11 ตองติดต้ังขอลากหนา-หลัง สําหรับการชวยเหลือ พรอมติดสต๊ิกเกอร บอกตําแหนงทีช่ดัเจน และเห็นไดงาย 

 1.12 ตองติดต้ังเข็มขัดนิรภัยที่มีจุดยึดอยางนอย 4 จุด สามารถใชงานไดโดยไมขัดของ พรอมการติดต้ังชุดโรลบาร

ดามหองโดยสาร จะเปนการติดต้ังโรลบารดานใน หรือดานนอกก็ได แตตองมีขนาดความหนาของเหล็กไมตํ่ากวา 2 

มิลลิเมตร  

 1.13 หมวกกันนอคตองมีตรามาตราฐานอุตสาหกรรม และตองมีการดปกปดใบหนาที่มิดชิด          

 

CLASS 4   OFF ROAD SUPER OPEN  

คุณสมบัตินักแขง   

 นักแขงที่เขารวมทําการแขงขัน จะตองมีใบอนุญาตขับขี่ที่ถูกตองตามกฎหมาย ซึ่งออกใหโดยกรมการขนสงทาง

บกเทาน้ัน หรือหาก อายุยังไมถึงเกณฑทําใบขับขี่ ตองไดรับการยินยอมจากผูปกครองเทาน้ัน  

คุณสมบัติรถแขง 

1.1 เปนรถยนตขับเคลื่อน 4 ลอเทาน้ัน ทั้งเบนซิน และดีเซล ไมจํากัดความจุ ซี.ซี. และแรงมาเคร่ืองยนต  

 1.2 ตัวถัง ระบบชวงลางปรับแตงไดอิสระ  

 1.3 รถแขงทุกคันจะตองมีเอกสารการจดเลขทะเบียนเคร่ืองยนตที่ถูกตองตามกฎหมาย  

 1.4 อุปกรณชวยเหลืออิสระ   

 1.5 จะติดต้ังขอลากหนา-หลงั ( MATCH BOX) และสวิตชตัดไฟที่เห็นไดชัดเจน 

 1.6 จะตองติดต้ังโรลบารความหนาไมตํ่ากวา 2 มิลลิเมตรขึ้นไป  

 1.7 รถแขงทุกคันจะตองมีการติดต้ังสวิตชตัดไฟบริเวณดานนอกในตําแหนงที่เห็นไดชัดเจนอยางนอย 1 จุด  และ

ภายในหองโดยสารในตําแหนงที่สามารถเลือกใชงานไดชัดเจน 1 จุด 

 1.8 ตองมีถังดับเพลิงที่อยูในสภาพพรอมใช ปลอดภัยติดต้ังอยางแนนหนา และใชงานไดอยางรวดเร็ว  

 1.9 มีสมอบกติดต้ังประจํารถในสภาพพรอมใชงานยึดกับตัวรถอยางแนนหนา  

 1.10 รถแขงทุกคันจะตองมีการติดต้ังเข็มขัดนิรภัย ( SAFETY BELT) ที่มีจุดยึดรางกายใหแนบกับเบาะโดยสารไม

นอยกวา 4 จุด 

1.11 หมวกกันนอคตองมีตรามาตราฐานอุตสาหกรรม และตองมีการดปกปดใบหนาที่มิดชิด          
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การตรวจสภาพ 

 รถแขงทุกคันตองผานการตรวจสภาพ และเซ็นตรับรองบนสต๊ิกเกอร OK จึงจะมีสิทธิ์ทําการแขงขัน กรรมการ 

ตรวจสภาพมีสิทธิ์จะขอตรวจเช็ครถแขงไดตลอดเวลา ต้ังแตรับสมัคร จนสิ้นสุดการแขงขัน  

 

รูปแบบการคิดคะแนนการแขงขันในรอบตางๆ 

การคิดคะแนนบุคคล  คะแนนสะสม (SS ท่ี 1-12) 

 

ลําดับที่ 

อัตราคะแนนสะสม  SS 1-12 (100 คะแนน)  

คะแนน ลําดับที่ คะแนน 

1     100 9     72 

2    95 10     69 

3    90 11     67 

4    87 12     65 

5    84 13     63 

6    81 14     61 

7    78 15     59 

8    75 16     57 

 

- อันดับที่ 17  เปนตนไป คะแนน 55  คะแนน     

- รถที่ไมจบการแขงขันใน SS น้ันๆ ถือวา DNF (DID NOT FINISH) ไดคะแนน 35 คะแนน  

- รถที่ไมสามารถเขาจุดสตารทภายในเวลาที่กําหนด ( 5นาที ) จะถือวา DNS (DID NOT START) ได 0 คะแนน  

 

อัตราคะแนน  SS KNOCK OUT (ปลอยคู แพคัดออก) รถจาํนวน 16 คันในแตละรุน คะแนนมีดังน้ี 

รอบ 16 คันสุดทายแขงแบบแพคัดออก    

  รอบ 16 คนั  ไดคะแนน 84 คะแนน  

 รอบ 8 คนั  ไดคะแนน 87 คะแนน  

 รอบ 4 คนัสดุทาย ไดคะแนน 90 คะแนน  

 รองชนะเลิศอันดับที่ 1  ไดคะแนน 95 คะแนน  

 ชนะเลิศ   ไดคะแนน 100 คะแนน 
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1. นํารถแขงเขาจุดสตารทของแตละชวงชาเกินกวา 5 นาที ถือวาสละสิทธิ์ และไมมีเวลา และคะแนนสะสมในชวง

การแขงขันน้ัน 

ขอบังคบั และการปรับโทษการแขงขัน 

2. การลัดเสนทางโดยเจตนา หรือไมก็ตาม (ตลอดการแขงขัน) ปรับโทษใหออกจากการแขงขัน (โดยลอออกจาก

เสนทางทั้ง 4 ลอ) ถือวาเปนการ DNF ในชวงทดสอบน้ัน ๆ  

3. รถแขงที่กําลังทําการแขงขัน แตไมสามารถเคลื่อนที่ตอไปในเสนทางการแขงขัน จะตองชวยเหลือตนเองดวย

อุปกรณชวยเหลือตามที่กําหนดในกติกา หากไมสามารถชวยเหลือตนเองใหเคลื่อนที่ตอไปในเวลาที่กําหนด 

เจาหนาที่สนามจะทําการชวยเหลือเคลื่อนยายรถแขงใหออกจากเสนทาง และปรับโทษใหออกจากการแขงขัน ถือ

วา DNF ในชวงทดสอบน้ันๆ 

4. ในกรณีที่รถแขงไมสามารถเขาจุดสตารท เพื่อทําการแขงขันในชวงทดสอบนั้นๆ จะถือวา DNS และไมมคีะแนน

สะสมในชวงทดสอบน้ันๆ 

5. ไมออกสตารทหลังกรรมการใหสัญญาณภายใน 5 นาที ปรับโทษใหออกจากการแขงขัน และถือวาเปนการ DNF 

ในชวงทดสอบน้ัน ๆ 

6. กรณีชนเชือกขาด หรือเสาหลักลมลงกับพื้นเอียงเกิน 45 องศา จะถูกบวกเวลาเพิ่มจุดละ 30 วินาที ทันทีโดยไมตอง

ลงมาซอมแซม 

7. ในกรณีทีชนไพลอน (กรวย) จนขยับออกมานอกจุดที่กําหนด ในเสนทางที่เปนปูน กรรมการจะบวกเวลาเพิ่ม ไพ

ลอนละ 2 วินาที 

8. ลากสลิงโดยไมสวมถุงมือ บวกเวลาเพิ่ม 30 วินาที (ทุกคร้ังที่มีการจับสลิง) 

9.  ลอด หรือขามสลิงขณะที่ตะขอสลิงเกี่ยวกับเชือก – สมอบก ขณะวินชทํางาน บวกเวลาเพิ่ม 30 วินาที ตอ คร้ัง 

10. การแตงกายตองรัดกุม ใสกางเกงตองเลยระดับหัวเขาลงไป รองเทาจะตองเปนรองเทาหุมสนเปนอยางนอย  

11. ระหวางการแขงขนัสามารถถอดหรือโยน แวนออกมานอกตัวรถได (เพื่อความปลอดภัยในการแขงขัน)  

12. กติกาอ่ืนๆ ใด ที่ไมไดระบุในเอกสาร คณะกรรมการเห็นวาไมปลอดภัยจะแจงใหทราบ กอนการแขงขัน และใช

บังคับตอไป หรืออยูในดุลพินิจของนายสนาม และผูจัด 

13. ไมมีการแจงซอมทั้งกอนการแขงขันและในระหวางการแขงขัน 

14. หามทีมแขง และ คนทั่วไปเขาไปในสนามแขงโดยเด็ดขาด ถาฝาฝนจะยุติการแขงขันทันที และจะแขงตอเมื่อไมมี

คนภายนอกในสนามแขงขัน (เพื่อความปรอดภัยของผูชมและนักแขง) 

 

การปรับโทษใหออกจากการแขงขัน 

1. ผูเขาทําการแขงขันทําการหยุดเวลา หรือกระทําการใดๆ ที่ทําใหผูแขงขันของตนเสียโอกาส (อยูในดุลพินิจของ

นายสนาม) ถือวาตองออกจากการแขงขัน 

2. เขาไปในเขตเก็บรถ PARK FIRM โดยไมไดรับอนุญาต 

3. แสดงมารยาทไมสุภาพตอคณะกรรมการ 

4. เจตนากลั่นแกลงคูแขงในระหวางการแขงขัน 

5. ด่ืมสุรา, เสพของมึนเมา, ยาเสพติด ในระหวางการแขงขัน 
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6. ไดรับความชวยเหลือจากบุคคลภายนอกในระหวางการแขงขัน (ขึ้นอยูในดุลพินิจของนายสนามหรือผูควบคุมการ

แขงขัน) 

7. ไมสวมหมวกนิรภัยใหออกจากการแขงขัน 

8. โค-ไดรเวอรขึ้นไปยืนอยูบนกระบะหลังรถในขณะทําการแขงขันในสถานการณแขงขันปกติ โดยที่มิไดมีอุปสรรค

ใดขวางหนา 

9. ไมติดสต๊ิกเกอรบังคับตามตําแหนงของผูจัดการแขงขันระบุ นายสนามมีสิทธิ์พิจารณาถอนสิทธิ์การแขงขันใน

รถแขงคนัน้ันๆ 

10. หามติดสต๊ิกเกอรผลิตภัณฑที่เปนคูแขงทางการคาของโตโยตา  

 

การแขงขันในแตละ STATION จะคดิคะแนนดงัน้ี 

1. ไมลงทําการแขงขัน หรือไมออกสตารทดวยกําลังเคร่ืองยนต ไมมีเวลา และไมมีคะแนนในชวงทดสอบน้ันๆ  

2. การแขงขันแตละ STATION หากรถแขงคันใดไมสามารถแขงขันไดจบภายในเวลา TARGET TIME ที่กําหนด จะ

ถือวา DNF และถาการแขงขันใน STATION นั้น มีรถแขงไมจบการแขงขันตามเวลาที่กําหนดเกินกวา 1 คัน ใหวัด

ระยะทางหาตําแหนงผูชนะเพื่อทําการแขงขันใน STATION ถัดไป 

3. ถาคะแนนสะสมของนักแขงในรุนน้ันๆ มคีะแนนเทากนั ใหนบัเวลา STATION สุดทายเปนผูชนะ 

4. ถาคะแนนยังเทากันอยู ใหนับเวลาใน STATION แรกเปนผูชนะ 

5. ถาคะแนนยังเทากันอยู ใหนับเวลาใน STATION ที่สองเปนผูชนะ 

6. ถาคะแนนยังเทากันอยู ใหจับฉลากหาผูชนะ 

 

การประทวงการแขงขัน 

 การประทวงจะกระทําไดเฉพาะผูท่ีมีชื่อเขารวมการแขงขันในรถที่ทําการแขงขันประทวงเทานั้น หรือผูจัดการทีม 

ผูอ่ืนไมสามารถทําการประทวงได การประทวงจะตองทําเปนจดหมายตอนายสนาม และสามารถทําไดในขกําหนด

ดังตอไปน้ี 

1. การประทวงคุณสมบัติ ผูเขารวมการแขงขัน, รถแขง, สวนประกอบรถแขง และอุปกรณตอพวง ใหยื่นประทวง

กอนการแขงขัน 30 นาที 

2. การประทวงผลการแขงขันใหยื่นประทวงภายในเวลา 30 นาที นับจากเวลาการประกาศผล 

3. การประทวงเร่ืองเวลา ใหประทวงกับกรรมการ ณ จุดนั้นๆ และทําจดหมายแจงตอนายสนามภายในเวลา 15 นาที 

หรือหลังจากรถแขงคันนั้นจบการแขงขันชวงนั้นๆ  

4. การประทวงตองแนบเงินค้ําประกันการประทวงจํานวน 5,000 บาท พรอมจดหมายการประทวง ถาคะแนน

ประทวงถูกตองตามคําประทวง จะคืนเงินค้ําประกันใหตามจํานวน แตถาคําประทวงไมเปนผล จะริบเงินทั้งหมด 

และจะตองจายคาเสียหายในการพิสูจน เพื่อเปนการดําเนินการตรวจสอบขอเท็จจริง  
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คาสมัครการแขงขัน  

 Class 1:   TOYOTA Hilux Vigo ชวงลาง ปกนก    5,000 บาท         

 Class 2:  TOYOTA   Hilux Vigo ชวงลางคานแข็ง     5,000 บาท  

 Class 3:  Offroad Club Open                            5,000 บาท 

 Class 4:  Offroad Super Open             5,000 บาท 

 *  คาสมัครในรุน   TOYOTA Hilux Vigo ชวงลาง ปกนก และ TOYOTA   Hilux Vigo ชวงลางคานแข็ง 

ทั้ง 2 รุน ลดราคาพิเศษ 50% สํา หรับ 20 คันแรกในแตละรุน เหลือคาสมัครเพียง 2,500 บาท เทานั้น 

รางวัลผูชนะเลิศอันดับตางๆ จะไดรับ 

CLASS 1 รุน TOYOTA HILUX VIGO CLASS A ปกนก คะแนนสะสมสูงสุด 5 อันดับ  

CLASS 2 รุน TOYOTA HILUX VIGO CLASS B คานแข็ง คะแนนสะสมสงูสดุ 5 อันดับ  

CLASS 3 รุน OFF ROAD CLUB OPEN คะแนนสะสมสูงสุด 5 อันดับ 

CLASS 4 รุน 4X4 SUPER OPEN คะแนนสะสมสูงสุด 5 อันดับ 

อันดับท่ี    เงินรางวัล (บาท)   

      1    60,000  

      2    4 0,000 

      3    25,000  

      4    15,000  

      5    10,000 

เง่ือนไขการจายเงินรางวลั 

ประเภทบุคคล 

ผูเขารวมการแขงขันตอรุนมีจํานวนต้ังแต  10 คันขึ้นไป                           เงินรางวัล  1- 5    รางวัล  

ผูเขารวมการแขงขันตอรุนต้ังแต  5 คันขึ้นไป แตไมถึง 10 คัน                 เงินรางวัล   1- 3     รางวัล  

ผูเขารวมการแขงขันตอรุนไมถึง  5 คัน     เงินรางวัล   1-3     รางวัล และหักลบ เงนิรางวัลตามสดัสวน 20 % 

หมายเหตุ  รถทั้งหมดที่เขารวมการแขงขันในแตละรุนตองทําการแขงขันอยางนอย 75 % ของการแขงขันจึงจะมีสิทธิรับ

รางวัลตามเงื่อนไขที่กําหนดหรืออยูภายใตดุลพินิจของผูจัดการแขงขัน 

 ถวยรางวัล-โลหรางวัล ในทุกรุน 

  อันดับที่ 1           ไดรับถวยรางวัล พรอมเงินรางวัล  

  อันดับที่ 2-5       ไดรับโลหรางวัล พรอมเงินรางวัล 

ติดตอสอบถามขอมูลเพ่ิมเติมไดที่นิตยสารออฟโรด บริษัท กรังดปรีซ อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด  

4/299 หมู 5 ซ.ลาดปลาเคา 66 ถ.ลาดปลาเคา แขวงอนุสาวรีย เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220 โทร. 0-2522-

1731-8 หรือ 0-2971-6450-60 ตอ 364 และ 356 แฟกซ 0-2522-1730  

ติดตอสอบถาม  ฐิติพงศ จินตสวัสดิ์  087-8038097  โชติศีล รัตนวราหะ 081-9207819  (กองบรรณาธิการ) 

สามารถชําระคาสมัครไดที่ บัญชีธนาคารกรุงไทย สาขารามอินทรา  

เลขที่บัญชี 060-6-01844-1 (กระแสรายวัน) แลวแฟกซใบ PAY IN มาที่ 02-522-1730 


