ระเบียบการแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๔๒
ว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬากระบี่กระบอง
โดยที่ เป็ น การสมควรวางระเบี ยบคณะกรรมการจั ดการแข่ งขั นกี ฬาสถาบั นการพลศึ กษา
แห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๔๒ ว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬากระบี่กระบอง
อาศัยอานาจตามความในข้อ ๑๓ (๔) แห่งระเบียบสถาบันการพลศึกษาว่าด้วยการแข่งขัน
กีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ ประกอบกับมติที่ประชุมคณะกรรมการจัดการแข่งขัน
กีฬาสถาบั น การพลศึ ก ษาแห่ งประเทศไทย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ เมื่ อวันที่ ๑๔ เดือน มิ ถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐
คณะกรรมการจัดการแข่งขันจึงออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบี ยบนี้เรี ยกว่า “ระเบียบการแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย
ครั้งที่ ๔๒ ว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬากระบี่กระบอง”
ข้อ ๒ ระเบีย บนี ้ใ ห้ใ ช้บัง คับ ในการแข่ง ขัน กี ฬาสถาบั นการพลศึก ษาแห่ งประเทศไทย
ครั้งที่ ๔๒ กีฬากระบี่กระบอง
ข้อ ๓ ระเบียบและกติกาการแข่งขัน
๓.๑ ให้ใช้ระเบียบการแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๔๒
ว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬากระบี่กระบอง
๓.๒ ให้ใช้กติกาการแข่งขันของ กรมพลศึกษา
๓.๓ ในกรณีที ่ข ัด แย้ง ให้ใ ช้ร ะเบีย บการแข่ง ขัน กีฬ าสถาบัน การพลศึก ษา
แห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๔๒ ว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬากระบี่กระบอง
ข้อ ๔ ประเภทและรายการแข่งขัน
๔.๑ ประเภทชาย ประกอบด้วยรายการแข่งขันดังนี้
๔.๑.๑ อาวุธหลัก ๔ รายการ
(๑) อาวุธกระบี่
(๒) อาวุธดาบสองมือ
(๓) อาวุธพลอง
(๔) อาวุธง้าว
๔.๑.๒ อาวุธนอกเหนือจากอาวุธหลัก ๓ รายการ
(๑) สามบาน
(๒) พลองไม้ศอก
(๓) อาวุธอื่นๆ
๔.๒ ประเภทหญิง ประกอบด้วยรายการแข่งขันดังนี้
๔.๒.๑ อาวุธหลัก ๔ รายการ
(๑) อาวุธกระบี่
(๒) อาวุธดาบสองมือ
(๓) อาวุธพลอง

๒
(๔) อาวุธง้าว
๔.๒.๒ อาวุธนอกเหนือจากอาวุธหลัก ๑ รายการ
(๑) อาวุธอื่นๆ
ข้อ ๕ คุณสมบัติของนั กกีฬา
ให้เป็นไปตามหมวด ๕ ข้อ ๑๘ ข้อ ๑๙ และข้อ ๒๐ แห่งระเบียบสถาบันการพลศึกษา
แห่งประเทศไทย ว่าด้วยการแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘
ข้อ ๖ จานวนนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ทีม
๖.๑ นักกีฬา
๖.๑.๑ ให้แต่ละวิทยาเขตส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันเป็นนักกีฬาชาย ไม่เกิน
๑๕ คน และนักกีฬาหญิงไม่เกิน ๑๐ คน
๖.๑.๒ นักกีฬา ๑ คน ทาการแข่งขันได้ไม่เกิน ๒ รายการ
๖.๒ เจ้าหน้าที่ทีม ประกอบด้วย
๖.๒.๑ ผู้จัดการทีม จานวน ๑ คน
๖.๒.๒ ผู้ฝึกสอน
จานวน ๑ คน
๖.๒.๓ ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน จานวน ๑ คน
ข้อ ๗ วิธีการจัดการแข่งขัน
จัดการแข่งขันแบบสมานฉันท์ สามารถจัดการแข่งขันได้ ดังนี้ คือ
๗.๑ ถ้าทีมมากกว่า ๔ ทีม ให้แบ่งทีมออกเป็น ๒ สาย แข่งขัน ๒ รอบ
รอบแรก (คัดเลือก) แบ่งเป็น ๒ สาย คัดเอาทีมที่มีคะแนนที่ ๑ และที่ ๒ ของแต่
ละสายเข้าไปแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ
รอบชิงชนะเลิศ จับสลากเพื่อจัดลาดับในการแข่งขันใหม่ เมื่อเสร็จสิ้นการแข่งขัน
ครบทุกทีม ทีมที่ได้คะแนนสู งสุ ดจะเป็ นทีมชนะเลิ ศ ทีมที่ได้คะแนนรองลงมาจะเป็นทีมที่ได้ตาแหน่งรอง
ชนะเลิศอันดับ ๑ ส่วนอีก ๒ ทีม จะได้รับตาแหน่งรองชนะเลิศอันดับ ๒ ร่วมกัน
๗.๒ ถ้ามีทีมเข้าร่วมการแข่งขัน ๔ ทีม ให้แข่งขันในรอบชิงชนะเลิศ
๗.๓ การจั ดการแข่งขั นจะต้องมี วิทยาเขตสมัค รเข้าร่ ว มการแข่ง ขันไม่ น้อยกว่ า ๔
วิทยาเขตและแต่ละประเภทหรือรุ่นจะต้องมีวิทยาเขตสมัครและลงทาการแข่งขั นไม่น้อยกว่า ๓ วิทยาเขต
จึงจะทาการแข่งขันชิงเหรียญรางวัลได้ ถ้ามีนักกีฬาเข้าแข่งขันน้อยกว่า ๓ วิทยาเขต ให้ถือเป็นการประลอง
๗.๔ ให้คณะกรรมการจัดการแข่งขันเป็นผู้พิจารณาเลือกรูปแบบการจัดการแข่งขัน
ตามความเหมาะสม และต้องแจ้งให้กับทีมที่เข้าร่วมการแข่งขันทราบล่วงหน้า
๗.๕ เวลาที่ใช้ในการแข่งขันแต่ละทีมไม่ต่ากว่า ๕ นาที และไม่เกิน ๗ นาที โดยเริ่มจับ
เวลาเมื่อนักกีฬาเริ่มถวายบังคม และจะหยุดเวลาเมื่อนักกีฬาที่ทาการแข่งขันจบลงด้วยการขอขมากัน
๗.๖ นักกีฬาต้องลงสนามแข่งขันภายใน ๕ นาที หลังจากกรรมการเรี ยกลงทาการ
แข่งขัน ถ้าหมดเวลานักกีฬายังไม่ลงทาการแข่งขัน ฝ่ายเทคนิคจะเริ่มจับเวลา อีก ๕ นาที ถ้ายังไม่มาลงทาการ
แข่งขันถือว่าสละสิทธิ์ (ฝ่ายเทคนิคแจ้งเวลาล่วงหน้า แล้วเริ่มจับเวลา พร้อมทั้งประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน)
๗.๗ การให้คะแนน
ในการแข่งขันกระบี่กระบอง มีคะแนนรวมทั้งสิ้น ๔๐ คะแนน แบ่งได้ดังนี้
๗.๗.๑. การแต่งกายและอุปกรณ์การแข่งขัน
การถวายบังคม การขึ้นพรหม
การราไม้รา (ไม่น้อยกว่า ๔ ไม้รา โดยไม่ซ้ากัน)
การกลับหัวสนามไม้รา

๓
การลงสู่พรหมตามชนิดอาวุธ ๑๕ คะแนน
๗.๗.๒. การถวายบังคมเร็ว การเดินแปลง
การกลับหัวสนามเดินแปลง
การย่างสามขุม การต่อสู้
การขอขมา
๒๕ คะแนน
๗.๘ ให้ผู้ตัดสินทาหน้าที่ ตัดสิน ในข้อ ๗.๗.๑ จานวน ๒ คน ในการคิดคะแนนแต่ละ
ทีมให้นาคะแนนผู้ตัดสินที่ให้คะแนนในข้อ ๗.๗.๒ ของผู้ตัดสินทั้ง ๒ คน มาเฉลี่ย (กาหนดให้ ผู้ตัดสินที่ ๒ และ
๔ ดูรายละเอียดในข้อ ๗.๗.๑ ให้คะแนน คนละ ๑๕ คะแนน)
โดยมีข้อพิจารณาในการให้คะแนนของผู้ตัดสิน ดังนี้
- การถวายบังคม ทาครบ ๓ ครั้ง
- การขึ้นพรหม การราไม้รา (ไม่น้อยกว่า ๔ ไม้รา โดยไม่ซ้ากัน) การกลับหัวสนาม
ไม้ ร าถู ก ต้ อ งตามใบส่ ง ชื่ อ ไม้ ร า มี ค วามอ่ อ นช้ อ ย สวยงาม ท่ ว งท่ า ในการเดิ น เข้ า กั บ จั ง หวะเพลงปี่ ม วย
การจัดอาวุธถูกต้อง โดยนักกีฬาต้องใช้ท่าราในประเภทอาวุธหลัก ตามแบบของ กรมพลศึกษาตามแบบฉบับ
ของท่านอาจารย์นาค เทพหัสดิน ณ อยุธยา ซึ่งเป็นข้อตกลงจากการจัดสัมมนาข้อความรู้เรื่องกระบี่กระบอง ณ
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชัยภูมิ และ วิทยาเขตสมุทรสาคร
๗.๙ ผู้ตัดสินทาหน้าที่ ตัดสิน ในข้อ ๗.๗.๑ จานวน ๓ คน ในการคิดคะแนนแต่ละทีม
ให้นาคะแนนผู้ตัดสินที่ให้คะแนนในข้อ ๗.๗.๒ ของผู้ตัดสินทั้ง ๓ คน มาเฉลี่ย(กาหนดให้กรรมการผู้ตัดสินที่ ๑
๓ และ ๕ ดูรายละเอียดในข้อ ๗.๗.๒ คนละ ๒๕ คะแนน) โดยมีข้อพิจารณาในการให้คะแนนของผู้ตัดสิน ดังนี้
- การแข่งขันนักกีฬาต้องมีฝ่ายรุก ฝ่ายรับ อย่างชัดเจน การหลบ การหลีก อย่าง
ชัดเจน การตอบโต้ไปมาได้อย่างต่อเนื่อง มีการเคลื่อนที่ สมเหตุสมผล มีการใช้อวัยวะส่วนต่างๆของร่างกายเข้า
ช่วยในการแข่งขัน ใช้แม่ไม้มวยไทย หมัด เท้า เข่า ศอก ทาได้โดยสมเหตุสมผล ไม่เกินความเป็นจริง การตัดสิน
ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของกรรมการผู้ตัดสิน
- นักกีฬาที่ทาการแข่งขันต้องควบคุมอาวุธที่แข่งขันได้อย่างถูกต้องตามลักษณะ
ของอาวุธ หากอาวุธหลุดออกนอกสนามแข่งขันโดยสมบูรณ์ จะถูกหัก ครั้งละ ๑ คะแนน
- นักกีฬาออกนอกเขตสนามโดยสมบูรณ์ จะถูกหัก ครั้งละ ๑ คะแนน
- กรณีอาวุธหักขณะทาการแข่งขัน จะถูกหัก ครั้งละ ๑ คะแนน
- กรณีมีการบาดเจ็บหรือเกิดบาดแผลในขณะแข่งขัน จะถูกหักคะแนน ๒ คะแนน
๗.๑๐ ให้นาคะแนนเฉลี่ย ในข้อ ๗.๘ และ ข้อ ๗.๙ มารวมกัน สรุปเป็นค่าคะแนนแต่
ละทีม ทีมใดคะแนนมากที่สุดถือว่าชนะ
๗.๑๑ ในกรณีคะแนนของแต่ละทีมเท่ากันให้พิจารณาดังนี้
(๑) ถ้าคะแนนรวมเท่ากันทีมที่มีคะแนนในข้อ ๗.๙ มากกว่าชนะ
(๒) ถ้าคะแนน ในข้อ ๗.๙ เท่ากัน ให้ดูคะแนน ในข้อ ๗.๘ ทีมที่มีคะแนน
มากกว่าชนะ
(๓) ถ้าคะแนนในข้อ ๗.๑๑.๑ และ ๗.๑๑.๒ เท่ากัน ให้อยู่ในดุลพินิจของ
ประธานผู้ตัดสิน
๗.๑๒ ในการแข่งขันหากใช้เวลาต่ากว่า ๕ นาที และ เกิน ๗ นาที จะถูกตัดคะแนน ๒
คะแนน โดยให้กรรมการฝ่ายเทคนิคเป็นผู้ตัดจากคะแนนรวมทั้งหมด
๗.๑๓ การตัดคะแนน ให้ผู้ตัดสินตัดคะแนนในใบให้คะแนน และให้เขียนเหตุผลในการ
ตัดคะแนนก่อนนาส่งเจ้าหน้าที่เทคนิค โดยพิจารณาตามประเด็นในข้อ ๗.๗.๑. เป็นหน้าที่ของ ผู้ตัดสิน ที่ ๒
และ ๔ ข้อ ๗.๗.๑.๒ เป็นหน้าที่ของ ผู้ตัดสิน ที่ ๑ , ๓ และ ๕

๔
๗.๑๔ บททั่วไป
ในการแข่งขันหากมีปัญหาใดหรือเรื่องราวใดๆ เกิดขึ้น ซึ่งไม่ได้กาหนดหรือ
ระบุไว้ในระเบียบการแข่งขัน ให้ถือว่าการตัดสินของประธานกรรมการผู้ตัดสินเป็นที่สิ้นสุด
ข้อ ๘ ข้อปฏิบัติในการแข่งขัน
๘.๑ นักกีฬาที่จะลงทาการแข่งขันต้องมาร่วมประกอบพิธีไหว้ครูก่อนเริ่มทาการแข่งขัน ๓๐ นาที
๘.๒ นักกีฬาต้องลงสนามแข่งขันภายใน ๕ นาที หลังจากที่กรรมการประกาศเรียก
ลงทาการแข่งขัน เมื่อครบ ๕ นาที หากนักกีฬายังไม่ลงทาการแข่งขัน ฝ่ ายเทคนิคจะเริ่มจับเวลาหลั งจาก
ประกาศ อีก ๕ นาที ถ้ายังไม่มาลงทาการแข่งขันถือว่าสละสิทธิ์จากการแข่งขันในวันนั้น
๘.๓ ถ้ามีการแจ้งกรรมการว่าคู่ใดขอสละสิทธิ์การแข่งขันในวันนั้น ให้เลื่อนลาดับ
คู่ต่อไปขึ้นมาแข่งขันแทน (ฝ่ายจัดการแข่งขันแจ้งล่วงหน้า)
ข้อ ๙ ชุดแข่งขันและอุปกรณ์การแข่งขัน
๙.๑ ชุดแข่งขัน
(๑) แต่งกายตามแบบชุดโบราณ หรือ นักรบไทยโบราณ
(๒) สวมมงคลลงทาการแข่งขัน
(๓) นักกีฬาทุกคนต้องสวมเสื้อลงทาการแข่งขัน
๙.๒ อุปกรณ์ที่ใช้ในการแข่งขัน
(๑) ให้ผู้เล่นนาอุปกรณ์ในการแข่งขันมาเอง และให้คณะกรรมการตรวจสอบก่อน
ทาการแข่งขัน
(๒) อาวุธหลัก
กระบี่ เส้นผ่าศูนย์กลาง ไม่น้อยกว่า ๑.๕ เซนติเมตร ความยาวตั้งแต่ ๙๐ เซนติเมตร ขึ้นไป
ดาบ เส้นผ่าศูนย์กลาง ไม่น้อยกว่า ๑ นิ้ว ความยาวตั้งแต่ ๘๕ เซนติเมตร ขึ้นไป
พลอง เส้นผ่าศูนย์กลาง ไม่น้อยกว่า ๑ นิ้ว ความยาวตั้งแต่ ๑๘๐ เซนติเมตร ขึ้นไป
ง้าว เส้นผ่าศูนย์กลาง ไม่น้อยกว่า ๑ นิ้ว ความยาวตั้งแต่ ๑๘๐ เซนติเมตร ขึ้นไป
(๓) อาวุธนอกเหนือจากอาวุธหลัก
อุปกรณ์อยู่ในดุลยพินิจของกรรมการจัดการแข่งขันและความเหมาะสม
ข้อ ๑๐ รางวัล การแข่งขัน
ให้เป็นไปตามหมวด ๗ ข้อ ๒๖ และข้อ ๒๗ แห่งระเบียบสถาบันการพลศึกษา ว่าด้วย
การแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘
ให้ ส ถาบั น เจ้ า ภาพจั ด รางวั ล ให้ กั บ นั ก กี ฬ าและเจ้ า หน้ า ที่ ตามรายชื่ อ เข้ า ร่ ว ม
การแข่งขัน ดังนี้
(๑) รางวัลชนะเลิศ นักกีฬาได้รับ เหรียญชุบทองและเกียรติบัตร
(๒) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ นักกีฬาได้รับ เหรียญชุบเงินและเกียรติบัตร
(๓) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ นักกีฬาได้รับ เหรียญชุบทองแดง และเกียรติบัตร
หมายเหตุ
(๑) รางวัลผู้ฝึกสอนยอดเยี่ยมได้รับเกียรติบัตร
(๒) รางวัลนักกีฬายอดเยี่ยมได้รับเกียรติบัตร
ข้อ ๑๑ กาหนดการแข่งขัน วัน เวลา และสถานที่ในการแข่งขันให้คณะกรรมการจัดการ
แข่งขันเป็นผู้กาหนด

๕
ข้อ ๑๒ กรรมการและเจ้าหน้าที่
ให้ อยู่ในดุล ยพินิจของคณะกรรมการฝ่ ายเทคนิคกีฬา โดยผ่ านความเห็นชอบของ
คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
๑๒.๑ ให้ใช้กรรมการผู้ตัดสินผู้ทรงคุณวุฒิของสถาบันการพลศึกษาและหน่วยงาน
ภายนอก เป็นผู้ตัดสิน คราวละ ๔๐ คน
ข้อ ๑๓ การประท้วงและการอุทธรณ์
ให้ เ ป็ น ไปตามหมวด ๘ และหมวด ๑๐ แห่ ง ระเบี ย บสถาบั น การพลศึ ก ษา
ว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬาสถาบั นการพลศึกษาแห่งประเทศไทย พ.ศ.๒๕๕๘
หมายเหตุ การประท้ว งทางเทคนิค กีฬ า ให้ป ระท้ว งภายในเวลา ๓๐ นาที
หลังจากประกาศผลอย่างเป็น ทางการ พร้อ มกับยื่นใบบันทึกการประท้ว งและเงิน ตามประกาศสถาบัน
การพลศึกษา ว่าด้วยการเก็บเงินประกัน ในการแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย
ข้อ ๑๔ การลงโทษ
ให้ เป็ นไปตามหมวด ๙ แห่ งระเบียบสถาบันการพลศึกษา ว่าด้ว ยการแข่งขันกีฬา
สถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย พ.ศ.๒๕๕๘
ข้อ ๑๕ ให้ ป ระธานกรรมการจั ด การแข่ ง ขั น กี ฬ าสถาบั น การพลศึ ก ษาแห่ งประเทศไทย
ครั้งที่ ๔๒ รักษาการตามระเบียบนี้และเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด ในกรณีที่เกิดปัญหาจากการใช้ระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐

(นายสมชาย ประเสริฐ ศรี)
รองอธิการบดีสถาบันการพลศึกษาประจาวิทยาเขตสุพรรณบุรี
ประธานกรรมการจัดการแข่งขัน
กีฬาสถาบัน การพลศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๔๒

