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ระเบียบการแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย คร้ังที่ ๔4 

ว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬาปีนหน้าผา 
 

โดยที่เป็นการสมควรวางระเบียบคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษา          
แห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๔4 ว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬาปีนหน้าผา 

อาศัยอ านาจตามความในข้อ ๑๓ (๔) แห่งระเบียบสถาบันการพลศึกษาว่าด้วยการแข่งขันกีฬา
สถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ ประกอบกับมติที่ประชุมคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬา
สถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ 1๔ เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑  คณะกรรมการ
จัดการแข่งขันจึงออกระเบียบไว้ ดังต่อไปน้ี 

ข้อ ๑ ระเบียบน้ีเรียกว่า “ระเบียบแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๔4 
ว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬาปีนหน้าผา” 

ข้อ ๒ ระเบียบน้ีให้ใช้บังคับการในการแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่ งประเทศไทย           
ครั้งที่ ๔4 กีฬาปีนหน้าผา 

ข้อ ๓ ระเบียบและกติกาการแข่งขัน 
๓.๑ ให้ใช้ระเบียบการแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๔4 ว่าด้วย

การจัดการแข่งขันกีฬาปีนหน้าผา 
๓.๒ ให้ใช้กติกาการแข่งขันของสหพันธ์กีฬาปีนหน้าผานานาชาติ (International Federation 

of Sport Climbing = Rules ๒๐๑8) ซึ่งสมาคมกีฬาปีนหน้าผาแห่งประเทศไทย ก าหนดใช้ในปัจจุบัน 
๓.๓ ในกรณีที่ขัดแย้งให้ใช้ระเบียบสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๔4  

ว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬาปีนหน้าผา 
ข้อ ๔ ประเภทและรายการแข่งขัน 

๔.๑ ประเภทความยาก (Lead) บุคคลชาย-หญิง 
๔.๒ ประเภทมือเปล่า (Bouldering) บุคคลชาย-หญิง 
๔.๓ ประเภทความเร็วบุคคลชาย (Speed) บุคคลชาย-หญิง 
๔.๔ ประเภทความเร็ว (Speed) ทีมชาย-ทีมหญิง 
4.5 ประเภทผสม (combined) บุคคลชาย-หญิง 
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ข้อ ๕ คุณสมบัติของนักกีฬา 
ให้เป็นไปตามหมวดที่ ๕ ข้อ ๑๘ ข้อ ๑๙ และข้อ ๒๐ แห่งระเบียบสถาบันการพลศึกษาว่าด้วย

การแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ 
ข้อ ๖ จ านวนนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ทีม 

๖.๑ ให้แต่ละวิทยาเขตส่งนักกีฬา สมัครเข้าร่วมการแข่งขัน 
 

(๑) ไม่เกิน ๒๐ คน โดยแบ่งออกเป็นนักกีฬาหญิงไม่เกิน ๑๐ คน นักกีฬาชาย 
ไม่เกิน ๑๐ คน 

(๒) ประเภททีมชาย/หญิง ส่งนักกีฬาเข้าร่วมทีมละ ๔ คน โดยแบ่งเป็นนักกีฬาตัว
จริง ๓ คน ตัวส ารอง ๑ คน 

(๓) ให้แต่ละวิทยาเขตส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันได้ไม่เกินคนละ ๓ ประเภทเท่าน้ัน 
๖.๒ เจ้าหน้าที่ทีมประกอบด้วย 

(๑) ผู้จัดการทีม จ านวน  ๑  คน 
(๒) ผู้ฝึกสอน  จ านวน  ๑  คน 
(๓) ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน จ านวน  ๑  คน 

ข้อ ๗ วิธีจัดการแข่งขัน 
๗.๑ การแข่งขันประเภทความยาก Lead (Top rope) 

เป็นการปีนขึ้นสูง และต้องคล้องเชือกเข้ากับจุดป้องกันการตก (โดยมีผู้ควบคุมเชือก 
เพื่อป้องกันการตกของนักกีฬา) 

(๑) แบ่งการแข่งขันออกเป็น ๒ รอบ คือ รอบคัดเลือกและรอบชิงชนะเลิศ 
(๒) รอบคัดเลือกแบ่งการปีนออกเป็น ๒ เส้นทาง และรอบชิงชนะเลิศ ๑เส้นทาง 
(๓) นักกีฬาที่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศทั้งหมด ๘ คน 
(๔) เส้นทางการแข่งขันความยาวไม่น้อยกว่า ๑๕ เมตร 
(๕) การให้คะแนน ดูจากใครที่สามารถปีนได้สูงกว่า ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
(๖) ระยะเวลาในการปีนในรอบคัดเลือกไม่น้อยกว่า ๖นาที รอบชิงชนะเลิศไม่น้อย

กว่า 6 นาที 
(๗) รอบชิงชนะเลิศพิเศษ (Super Final) ในรอบน้ีเส้นทางการแข่งขันจะถูกก าหนด

ขึ้นมาใหม่โดยหัวหน้าผู้วางเส้นทาง (Chief Route Setter) เส้นทางจะมีความยากมากขึ้น โดยนักกีฬาที่มีคะแนน
เสมอกันต้องปีนคนละครั้ง ไม่มีเวลาก าหนด แต่จะมีการจับเวลาหากใครปีนได้ไกลกว่าจะเป็นผู้ชนะ หากปีนจบทั้ง
คูใ่ห้ดูผลคะแนนในรอบรองชนะเลิศ 

๗.๒ การแข่งขันประเภทมือเปล่า (Bouldering) 
เป็นการปีนแบบระยะทางส้ันๆ ตกลงมามีเบาะกันกระแทกรองรับ 
(๑) แบ่งการแข่งขันออกเป็น ๒รอบคือรอบคัดเลือก และรอบชิงชนะเลิศ 
(๒) รอบคัดเลือกแบ่งการแข่งขันออกเป็น ๔ เส้นทาง เส้นทางละ 5 นาที และรอบชิง

ชนะเลิศ ๔ เส้นทาง เส้นทางละ 4 นาที 
(๓) จ านวนนักกีฬาที่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศทั้งหมด ๖คน 
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(๔) เส้นทางการแข่งขันมีตัวจับ (Handholds) ๘-๑๕ ตัว 
(๕) การให้คะแนนดูจากจ านวนครั้งที่สามารถปีนจบ (Top) หากปีนจบจ านวนครั้ง

เท่ากัน จะดูที่จ านวนการปีนที่จบ (Attempt to Top) หากยังเท่ากันอยู่จะมาดูที่โซน (Zone) หรือช่วงกลางของ
เส้นทางปีนที่มีเครื่องหมายบอกไว้ ถ้าโซนยังเท่ากันอยู่ จะดูที่จ านวนการปีนที่ไปถึงโซน (Attempt to Zone) หาก
ทั้ง ๔ อย่างเท่ากันในรอบชิงชนะเลิศ จะย้อนกลับไปดูคะแนนในรอบคัดเลือก ซึ่งถ้ายังมีการเสมอกันจะต้องมีรอบ
ชิงชนะเลิศพิเศษ (Super Final) 

(๖) รอบชิงชนะเลิศพิเศษ (Super Final) ในรอบน้ีเส้นทางการแข่งขันจะถูกก าหนด
ขึ้นมาใหม่โดยหัวหน้าผู้วางเส้นทาง (Chief Route Setter) เส้นทางจะมีความยาวมากขึ้น โดยนักกีฬา ที่มีคะแนน
เสมอกันต้องปีนคนละครั้ง ไม่มีเวลาก าหนด แต่จะมีการจับเวลาหากใครปีนได้ไกลกว่าจะเป็นผู้ชนะ หากปีนจบทั้ง
คู่จะน าเวลามาเป็นตัวตัดสิน 

๗.๓ การแข่งขันประเภทบุคคล (Speed) 
หน้าผามีความสูง ๑๕ เมตร กว้าง ๓ เมตร ต่อ ๑ เลน แบ่งออกเป็น ๒ เลน           

A และ B เส้นทางเป็นแบบมาตรฐานสากล (Record Format) โดยมีอุปกรณ์จับเวลาติดตั้งไว้ 
(๑) แบ่งการแข่งขันออกเป็น ๒ รอบคือ รอบคัดเลือก และรอบชิงชนะเลิศ 
(๒) ในรอบคัดเลือกนักกีฬาจะมีโอกาสปีน ๒ ครั้ง ในเส้นทาง A และ B โดยจะน า

เวลาที่ดีที่สุดไปจัดล าดับในการเข้ารอบชิงชนะเลิศ 
(๓) จ านวนนักกีฬาที่ ผ่านเข้ารอบชิง ขึ้นอยู่กับจ านวนนักกีฬาที่ลงแข่งขัน หาก

มากกว่า ๑๖ ให้เข้ารอบ ๑๖ คน หากมากกว่า ๘ แต่ไม่ถึง ๑๖ ผ่านเข้ารอบ ๘ คน และหากมากกว่า ๔ แต่ไม่ถึง ๘ 
คนผ่านเข้ารอบ ๔ คน 

(๔) รอบรองชนะเลิศ เป็นการแข่งแบบแพ้คัดออก นักกีฬามีโอกาสในการปีน ๑ ครั้ง 
โดยผู้ชนะจะได้เข้ารอบและแข่งต่อไป 

๗.๔ การแข่งขันประเภททีม (Speed)  
หน้าผามีความสูง ๑5 เมตร กว้าง ๓ เมตร ต่อ ๑ เลน แบ่งออกเป็น ๔ เลน A, B, C 

และ D เส้นทางปีนเป็นการออกแบบเพื่อการปีนแบบความเร็ว เหมือนกันทั้ง ๔ เส้นทาง โดยมีอุปกรณ์ จับเวลา
ติดตั้งไว้ 

(๑) แบ่งการแข่งขันออกเป็น ๒ รอบ คือ รอบคัดเลือก และรอบชิงชนะเลิศ 
(๒) ในรอบคัดเลือกแต่ละทีมจะมีโอกาสปีน ๒ครั้ง โดยจะน าเวลาที่ดีที่สุดไปจัดล าดับ

ในการเข้ารอบชิงชนะเลิศ 
(๓) จ านวนทีมที่ผ่านเข้ารอบชิงขึ้นอยู่กับจ านวนทีมที่ลงแข่งขัน หากมากกว่า ๑๖ ให้

เข้ารอบ ๑๖ ทีม หากมากกว่า ๘ แต่ไม่ถึง ๑๖ ผ่านเข้ารอบ ๘ ทีม และหากมากกว่า ๔ แต่ไม่ถึง ๘ ทีมผ่าน
เข้ารอบ ๔ ทีม 

(๔) รอบรองชนะเลิศ เป็นการแข่งแบบแพ้คัดออก ละทีมจะมีโอกาสในการปีน ๑ 
ครั้ง โดยผู้ชนะจะได้เข้ารอบและแข่งต่อไป 
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 7.5 การแข่งขันประเภทผสม (combined) 
  7.5.1 นักกีฬาต้องท าการแข่งขันครบทั้ง 3 ประเภท  
   1. ประเภทความเร็ว จะใช้หน้าผาความสูง 15 เมตร กว่าง 3 เมตรต่อ  
1 แลน เป็นการแข่งขันแบบ แพ้คัดออก โดยนักกีฬาจะมีโอกาสปีน 2 ครั้ง โดยน าคะแนนมาจัดล าดับ  
   2. ประเภทมือเปล่า (Bouldering) นักกีฬาจะท าการแข่งขัน 4 เส้นทาง ๆ 
ละ 4 นาที และน าคะแนนมาจัดอันดับ 
   3. ประเภท Lead (top rope) นักกีฬาจะท าการแข่งขัน 1 เส้นทาง 
ระยะทาง 6 นาที โดยน าคะแนนมาจัดอันดับ 
  7.5.2 การตัดสินผลการแข่งขันประเภทผสม (combined) ให้น าอันดับจากการ
แข่งขันทั้ง 3 ประเภท มาคูณนักกีฬาที่มีผลคะแนนน้อยที่สุดจะเป็นผู้ชนะตามล าดับ 

ข้อ ๘ ข้อปฏิบัติในการแข่งขัน 
๘.๑ นักกีฬาต้องยอมรับค าตัดสิน และให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ

จัดการแข่งขัน กรรมการผู้ตัดสิน และเจ้าหน้าที่ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในการแข่งขัน โดยเคร่งครัด 
๘.๒ นักกีฬาต้องประพฤติตนให้สมกับความเป็นนักกีฬาที่ดีและต้องปฏิบัติตามระเบียบ

และกติกาการแข่งขันอย่างเคร่งครัดตลอดเวลาการแข่งขัน 
๘.๓ นักกีฬาประเภทเดี่ยว ไม่ลงแข่งตามวัน เวลาและสถานที่ที่ก าหนด โดยไม่มีสาเหตุอัน

สมควรหรือไม่ลงท าการแข่งขันตามค าส่ังคณะกรรมการจัดการแข่งขัน หรือค าส่ังของผู้ตัดสินให้ปรับเป็นแพ้ ใน
กรณีดังกล่าวให้คณะกรรมการจัดการแข่งขัน รายงานถึงคณะกรรมการอ านวยการ พิจารณาโทษตามหมวด ๙ แห่ง
ระเบียบสถาบันการพลศึกษา ว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย  พ.ศ. ๒๕๕๘ 

ข้อ ๙ ชุดแข่งขันและอุปกรณ์การแข่งขัน 
๙.๑ ชุดแข่งขัน 

(๑) ให้นักกีฬาทุกคนต้องแต่งกายเหมือนกันทั้งทีม โดยเป็นชุดกีฬาปีนหน้าผา และ
ต้องไม่ขัดต่อระเบียบหรือกติกาของสมาคมกีฬาปีนหน้าผาแห่งประเทศไทย 

(๒) ห้ามนักกีฬาสวมกางเกงยีนส์ หรือกางเกงที่มีลักษณะที่คล้ายกับกางเกงยีนส์  
และห้ามสวมรองเท้าแตะ หรือรองเท้าที่มีลักษณะคล้ายร้องเท้าแตะ (รองเท้ารัดส้น) ลงท าการแข่งขันโดยเด็ดขาด 

(๓) นักกีฬาที่ลงท าการแข่งขันต้องใส่ชายเส้ือไว้ในกางเกงให้เรียบร้อย 
ข้อ ๑๐ รางวัลการแข่งขัน 

ให้เป็นไปตามหมวด ๗ ข้อ ๒๖ และข้อ ๒๗ แห่งระเบียบสถาบันการพลศึกษาว่าด้วยการ
แข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘  

ให้สถาบันเจ้าภาพจัดรางวัลให้กับนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ ตามรายช่ือเข้าร่วมการแข่งขัน ดังน้ี 
(๑) รางวัลชนะเลิศ  นักกีฬาได้รับ เหรียญชุบทองและเกียรติบัตร  
(๒) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ นักกีฬาได้รับ เหรียญชุบเงินและเกียรติบัตร 
(๓) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ นักกีฬาได้รับ เหรียญชุบทองแดง และเกียรติบัตร  
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การแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งท่ี ๔4 ณ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม ่
 

 

 
หมายเหตุ 
(๑) รางวัลผู้ฝึกสอนยอดเยี่ยมได้รับเกียรติบัตร 
(๒) รางวัลนักกีฬายอดเยี่ยมได้รับเกียรติบัตร 

ข้อ ๑๑ ก าหนดการแข่งขัน วัน เวลา และสถานที่ในการแข่งขันให้คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
เป็นผู้ก าหนด  

ข้อ ๑๒ กรรมการและเจ้าหน้าที ่
ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการฝ่ายเทคนิคกีฬา โดยผ่านความเห็นขอบของ

คณะกรรมการจัดการแข่งขัน 
ข้อ ๑๓ การประท้วงและการอุทธรณ์ 

ให้เป็นไปตามหมวด ๘ และ หมวด ๑๐ แห่งระเบียบสถาบันการพลศึกษาว่าด้วยการ
แข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ 

ข้อ ๑๔ การลงโทษ 
ให้เป็นไปตามหมวด ๙ แห่งระเบียบสถาบันการพลศึกษา ว่าด้วยการแข่งขันกีฬาสถาบัน

การพลศึกษาแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ 
ข้อ ๑๕ ให้ประธานกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย                        

ครั้งที่ ๔4 รักษาการตามระเบียบน้ี และเป็นผู้วินิจฉัยช้ีขาดในกรณีที่เกิดปัญหาจากการใช้ระเบียบน้ี   

ประกาศ ณ วันที่    25  เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖2 
 

         
 
 

                         (ดร.จารวัุฒน์  สัตยานุรักษ์) 
                       รองอธิการบดีสถาบันการพลศึกษา ประจ าวิทยาเขตเชียงใหม่ 

                         ประธานกรรมการจัดการแข่งขัน 
                           กีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๔4 

 
 


