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ระเบียบการแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งท่ี ๔4 

ว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬากระบ่ีกระบอง 
 
โดยที่เป็นการสมควรวางระเบียบคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่ง

ประเทศไทย ครั้งที่ ๔4 ว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬากระบี่กระบอง 
อาศัยอ านาจตามความในข้อ ๑๓ (๔) แห่งระเบียบสถาบันการพลศึกษาว่าด้วย การแข่งขันกีฬา

สถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ ประกอบกับมติที่ประชุมคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬา
สถาบันการพลศกึษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๑/๒๕๖1 เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑  คณะกรรมการจัดการ
แข่งขันจึงออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ระเบียบนี้ เรียกว่า “ระเบียบการแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย       
ครั้งที่ ๔4 ว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬากระบี่กระบอง” 

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับในการแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย  ครั้งที่ 44
กีฬากระบี่กระบอง 

ข้อ ๓ ระเบียบและกติกาการแข่งขัน 
๓.๑ ให้ใช้ระเบียบการแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๔4           

ว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬากระบี่กระบอง  
๓.๒ ให้ใช้กติกาการแข่งขันของ กรมพลศึกษา  
๓.๓ ในกรณีขัดแย้งให้ใช้ระเบียบการแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย  

ครั้งที่ ๔4 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) อาวุธอ่ืนๆ 
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๔.๒  ประเภทหญิง ประกอบด้วยรายการแข่งขันดังนี้ 
๔.๒.๑ อาวุธหลัก ๔  รายการ 

(๑) อาวุธกระบี่  
(๒) อาวุธดาบสองมือ 
(๓) อาวุธพลอง 
(๔) อาวุธง้าว  

๔.๒.๒ อาวุธนอกเหนือจากอาวุธหลัก ๑ รายการ 
(๑) อาวุธอ่ืนๆ  

๔.๓  ให้แต่ละวิทยาเขต สมัครเข้าร่วมการแข่งขัน โดยระบุประเภทอาวุธที่ประสงค์เข้าร่วม
การแข่งขันท้ังประเภททีมชายและทีมหญิง ตามข้อ ๔.๑ และข้อ ๔.๒  

ข้อ ๕ คุณสมบัติของนักกีฬา 
ให้เป็นไปตามหมวด ๕ ข้อ ๑๘  ข้อ ๑๙ และข้อ ๒๐ แห่งระเบียบสถาบันการพลศึกษาแห่ง

ประเทศไทย ว่าด้วยการแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ 
ข้อ ๖ จ านวนนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ทีม 

๖.๑ นักกีฬา 
๖.๑.๑ ให้แต่ละวิทยาเขตส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันเป็นนักกีฬาชาย ไม่เกิน ๑๕ 

คน และนักกีฬาหญิงไม่เกิน ๑๐ คน  
๖.๑.๒ นักกีฬา ๑ คน ท าการแข่งขันได้ไม่เกิน ๒ รายการ  
๖.๑.๓ ระบุหรือก าหนดรายชื่อนักกีฬาที่จะท าการแข่งขันแต่ละประเภทอาวุธ        

ในวันประชุมผู้จัดการทีมเม่ือระบุหรือก าหนดแล้ว ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ 
๖.๒ เจ้าหน้าที่ทีม ประกอบด้วย 

๖.๒.๑ ผู้จัดการทีม จ านวน  ๑ คน                
๖.๒.๒ ผู้ฝึกสอน จ านวน  ๑ คน   
๖.๒.๓ ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน จ านวน  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 ของแต่ละ
สายเข้าไปแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ  

รอบชิงชนะเลิศ จับสลากเพ่ือจัดล าดับในการแข่งขันใหม่ เมื่อเสร็จสิ้นการแข่งขันครบ
ทุกทีม ทีมที่ได้คะแนนสูงสุดจะเป็นทีมชนะเลิศ ทีมที่ได้คะแนนรองลงมาจะเป็นทีมที่ได้ต าแหน่งรองชนะเลิศอันดับ 
๑ ส่วนอีก ๒ ทีม จะได้รับต าแหน่งรองชนะเลิศอันดับ ๒ ร่วมกัน 
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๗.๒ ถ้ามีทีมเข้าร่วมการแข่งขัน ๔ ทีม ให้แข่งขันในรอบชิงชนะเลิศ 
๗.๓ การจัดการแข่งขันจะต้องมีวิทยาเขตสมัครเข้าร่วมการแข่งขันไม่น้อยกว่า 3 วิทยาเขต

และแต่ละประเภทหรือรุ่นจะต้องมีวิทยาเขตสมัครและลงท าการแข่งขันไม่น้อยกว่า ๓ วิทยาเขต จึงจะท าการ
แข่งขันชิงเหรียญรางวัลได้ ถ้ามีนักกีฬาเข้าแข่งขันน้อยกว่า ๓ วิทยาเขต ให้ถือเป็นการประลอง 

๗.๔ ให้คณะกรรมการจัดการแข่งขันเป็นผู้พิจารณาเลือกรูปแบบการจัดการแข่งขันตาม
ความเหมาะสม  และต้องแจ้งให้กับทีมท่ีเข้าร่วมการแข่งขันทราบล่วงหน้า  

๗.๕ เวลาที่ใช้ในการแข่งขันแต่ละทีมไม่ต่ ากว่า ๕ นาที และไม่เกิน ๗ นาที โดยเริ่มจับ
เวลาเมื่อนักกีฬาเริ่มถวายบังคม และจะหยุดเวลาเมื่อนักกีฬาที่ท าการแข่งขันจบลงด้วยการขอขมากัน 

๗.๖ นักกีฬาต้องลงสนามแข่งขันภายใน ๕ นาที หลังจากกรรมการเรียกลงท าการแข่งขัน 
ถ้าหมดเวลานักกีฬายังไม่ลงท าการแข่งขัน ฝ่ายเทคนิคจะเริ่มจับเวลา อีก ๕ นาที ถ้ายังไม่มาลง ท าการแข่งขันถือ
ว่าสละสิทธิ์ (ฝ่ายเทคนิคแจ้งเวลาล่วงหน้า แล้วเริ่มจับเวลา พร้อมทั้งประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน) 

๗.๗ การให้คะแนน 
ในการแข่งขันกระบี่กระบอง มีคะแนนรวมทั้งสิ้น ๔๐ คะแนน แบ่งได้ดังนี้ 
๗.๗.๑. การแต่งกายและอุปกรณ์การแข่งขัน  

การถวายบังคม การข้ึนพรหม  
การร าไม้ร า (ไม่น้อยกว่า ๔ ไม้ร า โดยไม่ซ้ ากัน)  
การกลับหัวสนามไม้ร า  
การลงสู่พรหมตามชนิดอาวุธ ๑๕    คะแนน 

๗.๗.๒. การถวายบังคมเร็ว การเดินแปลง  
การกลับหัวสนามเดินแปลง  
การย่างสามขุม การต่อสู้  
การขอขมา    ๒๕    คะแนน 

๗.๘ ให้ผู้ตัดสินท าหน้าที่ ตัดสิน ในข้อ ๗.๗.๑ จ านวน 3 คน ในการคิดคะแนนแต่ละทีมให้
น าคะแนนผู้ตัดสินที่ให้คะแนนในข้อ ๗.๗.๒ ของผู้ตัดสินทั้ง 3 คน มาเฉลี่ย (ก าหนดให้ ผู้ตัดสินที่ 1,๒ และ ๔ ดู
รายละเอียดในข้อ ๗.๗.๑ ใหค้ะแนน คนละ ๑๕ คะแนน) 

โดยมีข้อพิจารณาในการให้คะแนนของผู้ตัดสิน ดังนี้  
- การถวายบังคม ท าครบ ๓ ครั้ง  
- การขึ้นพรหม การร าไม้ร า (ไม่น้อยกว่า ๔ ไม้ร า โดยไม่ซ้ ากัน) การกลับหัวสนามไม้

ร าถูกต้องตามใบส่งชื่อไม้ร า มีความอ่อนช้อย สวยงาม ท่วงท่าในการเดินเข้ากับจังหวะเพลงปี่มวยการจัดอาวุธ
ถูกต้อง โดยนักกีฬาต้องใช้ท่าร าในประเภทอาวุธหลัก ตามแบบของ กรมพลศึกษาตามแบบฉบับของท่านอาจารย์
นาค เทพหัสดิน ณ อยุธยา ซึ่งเป็นข้อตกลงจากการจัดสัมมนาข้อความรู้เรื่องกระบี่กระบอง ณ สถาบันการพล
ศึกษา วิทยาเขตชัยภูมิ และ วิทยาเขตสมุทรสาคร  

๗.๙  ผู้ตัดสินท าหน้าที่ ตัดสิน ในข้อ ๗.๗.๑ จ านวน ๓ คน ในการคิดคะแนนแต่ละทีมให้
น าคะแนนผู้ตัดสินที่ให้คะแนนในข้อ ๗.๗.1 ของผู้ตัดสินทั้ง ๓ คน มาเฉลี่ย(ก าหนดให้กรรมการผู้ตัดสินที่ ๑, ๓ 
และ ๕ ดูรายละเอียดในข้อ ๗.๗.๒ คนละ ๒๕ คะแนน) โดยมีข้อพิจารณาในการให้คะแนนของผู้ตัดสิน ดังนี้    
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- การแข่งขันนักกีฬาต้องมีฝ่ายรุก ฝ่ายรับ อย่างชัดเจน การหลบ การหลีก อย่าง
ชัดเจน การตอบโต้ไปมาได้อย่างต่อเนื่อง มีการเคลื่อนที่ สมเหตุสมผล มีการใช้อวัยวะส่วนต่างๆของร่ างกายเข้า
ช่วยในการแข่งขัน ใช้แม่ไม้มวยไทย หมัด เท้า เข่า ศอก ท าได้โดยสมเหตุสมผล ไม่เกินความเป็นจริง การตัดสิน
ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของกรรมการผู้ตัดสิน 

- นักกีฬาที่ท าการแข่งขันต้องควบคุมอาวุธที่แข่งขันได้อย่างถูกต้องตามลักษณะของ
อาวุธ  หากอาวุธหลุดออกนอกสนามแข่งขันโดยสมบูรณ์ จะถูกหัก ครั้งละ ๑ คะแนน 

- นักกีฬาออกนอกเขตสนามโดยสมบูรณ์ จะถูกหัก ครั้งละ ๑ คะแนน 
- กรณีอาวุธหักขณะท าการแข่งขัน จะถูกหัก ครั้งละ ๑ คะแนน 
- กรณีมีการบาดเจ็บหรือเกิดบาดแผลในขณะแข่งขัน จะถูกหักคะแนน ๒ คะแนน 

๗.๑๐ ให้น าคะแนนเฉลี่ย ในข้อ ๗.๘ และ ข้อ ๗.๙ มารวมกัน สรุปเป็นค่าคะแนนแต่ละ
ทีม ทีมใดคะแนนมากท่ีสุดถือว่าชนะ 

๗.๑๑ ในกรณีคะแนนของแต่ละทีมเท่ากันให้พิจารณาดังนี้ 
(๑) ถ้าคะแนนรวมเท่ากันทีมที่มีคะแนนในข้อ ๗.๙ มากกว่าชนะ 
(๒) ถ้าคะแนน ในข้อ ๗.๙ เท่ากัน ให้ดูคะแนน ในข้อ ๗.๘ ทีมที่มีคะแนนมากกว่าชนะ 
(๓) ถ้าคะแนนในข้อ ๗.๑๑.๑ และ ๗.๑๑.๒ เท่ากัน ให้อยู่ในดุลพินิจของประธานผู้

ตัดสิน 
๗.๑๒ ในการแข่งขันหากใช้เวลาต่ ากว่า ๕ นาที และ เกิน ๗ นาที จะถูกตัดคะแนน  ๒  

คะแนน โดยให้กรรมการฝ่ายเทคนิคเป็นผู้ตัดจากคะแนนรวมทั้งหมด 
๗.๑๓  การตัดคะแนน ให้ผู้ตัดสินตัดคะแนนในใบให้คะแนน และให้เขียนเหตุผลในการตัด

คะแนนก่อนน าส่งเจ้าหน้าที่เทคนิค โดยพิจารณาตามประเด็นในข้อ ๗.๗.2. เป็นหน้าที่ของ ผู้ตัดสิน  ที่ 1, ๒ และ 
๔ ข้อ ๗.๗.๒ เป็นหน้าที่ของ ผู้ตัดสิน ที่ ๑, ๓ และ ๕   

๗.๑๔ บททั่วไป  
ในการแข่งขันหากมีปัญหาใดหรือเรื่องราวใดๆ  เกิดขึ้น  ซึ่งไม่ได้ก าหนดหรือระบุไว้

ในระเบียบการแข่งขัน ให้ถือว่าการตัดสินของประธานกรรมการผู้ตัดสินเป็นที่สิ้นสุด  
ข้อ ๘ ข้อปฏิบัติในการแข่งขัน  

๘.๑ นักกีฬาที่จะลงท าการแข่งขันต้องมาร่วมประกอบพิธีไหว้ครูก่อนเริ่มท าการแข่งขัน 
๓๐ นาท ี

๘.๒ นักกีฬาต้องลงสนามแข่งขันภายใน ๕ นาที หลังจากที่กรรมการประกาศเรียกลงท า
การแข่งขัน เมื่อครบ ๕ นาที หากนักกีฬายังไม่ลงท าการแข่งขัน ฝ่ายเทคนิคจะเริ่มจับเวลาหลังจากประกาศ       
อีก ๕ นาที ถ้ายังไม่มาลงท าการแข่งขันถือว่าสละสิทธิ์จากการแข่งขันในวันนั้น  

๘.๓ ถ้ามีการแจ้งกรรมการว่าคู่ใดขอสละสิทธิ์การแข่งขันในวันนั้น  ให้เลื่อนล าดับคู่ต่อไป
ขึ้นมาแข่งขันแทน (ฝ่ายจัดการแข่งขันแจ้งล่วงหน้า) 
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ข้อ ๙ ชุดแข่งขันและอุปกรณ์การแข่งขัน 
๙.๑ ชุดแข่งขัน   

(๑) แต่งกายตามแบบชุดโบราณ หรือ นักรบไทยโบราณ  
(๒) สวมมงคลลงท าการแข่งขัน 
(๓) นักกีฬาทุกคนต้องสวมเสื้อลงท าการแข่งขัน 

๙.๒  อุปกรณ์ท่ีใช้ในการแข่งขัน 
(๑) ให้ผู้เล่นน าอุปกรณ์ในการแข่งขันมาเอง และให้คณะกรรมการตรวจสอบก่อนท า

การแข่งขัน  
(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 รางวัลการแข่งขัน 
ให้เป็นไปตามหมวด ๗ ข้อ ๒๖ และข้อ ๒๗ แห่งระเบียบสถาบันการพลศึกษาว่าด้วยการ

แข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘  
ให้สถาบันเจ้าภาพจัดรางวัลให้กับนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ ตามรายชื่อเข้าร่วมการแข่งขัน ดังนี้ 
(๑) รางวัลชนะเลิศ  นักกีฬาได้รับ เหรียญชุบทองและเกียรติบัตร  
(๒) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ นักกีฬาได้รับ เหรียญชุบเงินและเกียรติบัตร 
(๓) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ นักกีฬาได้รับ เหรียญชุบทองแดง และเกียรติบัตร  
หมายเหตุ 
(๑) รางวัลผู้ฝึกสอนยอดเยี่ยมได้รับเกียรติบัตร 
(๒) รางวัลนักกีฬายอดเยี่ยมได้รับเกียรติบัตร 

ข้อ ๑๑ ก าหนดการแข่งขัน วัน เวลา และสถานที่ในการแข่งขันให้คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
เป็นผู้ก าหนด 

ข้อ ๑๒ กรรมการและเจ้าหน้าที่ 
ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการฝ่ายเทคนิคกีฬา โดยผ่านความเห็นชอบของ

คณะกรรมการจัดการแข่งขัน 
 ๑๒.๑ ให้ใช้กรรมการผู้ตัดสินผู้ทรงคุณวุฒิของสถาบันการพลศึกษาและหน่วยงาน

ภายนอก เป็นผู้ตัดสิน คราวละ ๔๐ คน  
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ข้อ ๑๓ การประท้วงและการอุทธรณ์ 
ให้เป็นไปตามหมวด ๘ และหมวด ๑๐ แห่งระเบียบสถาบันการพลศึกษาว่าด้วยการ

จัดการแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย พ.ศ.๒๕๕๘  
หมายเหตุ การประท้วงทางเทคนิคกีฬา ให้ประท้วงภายในเวลา ๓๐ นาที หลังจาก

ประกาศผลอย่างเป็นทางการ พร้อมกับยื่นใบบันทึกการประท้วงและเงิน ตามประกาศสถาบันการพลศึกษาว่าด้วย
การเก็บเงินประกัน ในการแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย  

ข้อ ๑๔ การลงโทษ  
ให้เป็นไปตามหมวด ๙ แห่งระเบียบสถาบันการพลศึกษา ว่าด้วยการแข่งขันกีฬาสถาบัน

การพลศึกษาแห่งประเทศไทย พ.ศ.๒๕๕๘ 
ข้อ ๑๕ ให้ประธานกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๔4 

รักษาการตามระเบียบนี้และเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด ในกรณีที่เกิดปัญหาจากการใช้ระเบียบนี้          

ประกาศ ณ วันที่  25  เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖2 
 

         
 
 

                   (ดร.จารุวัฒน ์ สัตยานุรักษ์) 
                รองอธิการบดีสถาบันการพลศึกษา ประจ าวิทยาเขตเชียงใหม่ 

                    ประธานกรรมการจัดการแข่งขัน 
                    กีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๔4 

 
 

 
         

 


