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ระเบียบการแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย คร้ังที่ ๔4 

ว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬาฟันดาบ 
 

โดยที่ เป็นการสมควรวางระเบียบคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษา                 
แห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๔4 ว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬาฟันดาบ  

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 “ระเบียบการแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย                  
ครั้งที่ ๔4 ว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬาฟันดาบ” 

ข้อ ๒ ระเบียบ น้ีให้ ใช้บั งคับในการแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่ งประเทศไทย                 
ครั้งที่ ๔4 กีฬาฟันดาบ 

ข้อ ๓ ระเบียบและกติกาการแข่งขัน  
๓.๑ ให้ใช้ระเบียบการแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่  ๔4           

ว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬาฟันดาบ 
๓.๒ ให้ใช้กติกาการแข่งขันของสมาคมฟันดาบแห่งประเทศไทย  
๓.๓ ในกรณีที่ขัดแย้งให้ใช้ระเบียบการแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 

๔4 ว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬาฟันดาบ  
ข้อ ๔ ประเภทและรายการแข่งขัน  

มีการจัดการแข่งขัน ๒ ประเภท ดังน้ี   
๔.๑ ประเภทบุคคล (Individual Event) มี ๖ รายการ 

(๑) ดาบ Foil บุคคลชาย 
(๒) ดาบ Foil บุคคลหญิง 
(๓) ดาบ Epee บุคคลชาย 
(๔) ดาบ Epee บุคคลหญิง 
(๕) ดาบ Sabre บุคคลชาย 
(๖) ดาบ Sabre บุคคลหญิง 
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๔.๒ ประเภททีม (Team Event)  มี ๖ รายการ  
(๑) ดาบ Foil ทีมชาย 
(๒) ดาบ Foil ทีมหญิง  
(๓) ดาบ Epee ทีมชาย  
(๔) ดาบ Epee ทีมหญิง  
(๕) ดาบ Sabre ทีมชาย  
(๖) ดาบ Sabre ทีมหญิง   

ข้อ ๕ คุณสมบัติของนักกีฬา 
ให้เป็นไปตามหมวด ๕ ข้อ ๑๘ ข้อ ๑๙ และข้อ ๒๐ แห่งระเบียบสถาบันการพลศึกษา ว่า

ด้วยการแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘  
ข้อ ๖ จ านวนนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ทีม 

๖.๑ นักกีฬา   
(๑) ประเภทบุคคลส่งนักกีฬาได้ดาบละไม่เกิน ๒ คนต่อวิทยาเขต 
(๒) ประเภททีมส่งนักกีฬาได้ดาบละไม่น้อยกว่า ๓ คน และไม่เกิน ๔ คนต่อวิทยาเขต 

๖.๒ เจ้าหน้าที่ทีม  ประกอบด้วย   
(๑) ผู้จัดการทีม จ านวน ๑ คน  
(๒) ผู้ฝึกสอนประเภทดาบ Foil จ านวน ๑ คน 
(๓) ผู้ฝึกสอนประเภทดาบ Epee จ านวน ๑ คน 
(๔) ผู้ฝึกสอนประเภทดาบ Sabre จ านวน ๑ คน        

ข้อ ๗ วิธีการจัดการแข่งขัน  
๗.๑ ประเภทบุคคล 

(๑) การจัดการแข่งขันใช้วิธีการจัดแบบ คลาสซิค ฟอร์มูร่า (Classic  formular)  
(๒) จัดวางอันดับนักดาบตามล าดับคะแนนใน  Ranking ตามระดับ Ranking              

ที่สูงที่สุดไปหาต่ าสุด และผู้ที่ไม่มีคะแนน Ranking ให้ใช้วิธีการด าเนินการตามระบบ FIE  
(๓) การแข่งขันประเภทบุคคลแข่งขันแบบพบกันหมด (POOL) ในรอบแรกและรอบ

แพ้คัดออก (Direct Elimination : DE) จนถึงรอบชิงชนะเลิศ 
(๔) รอบแรก Preliminary round ไม่ก าหนดมือวาง แบ่งสายแข่งขันจ านวนระหว่าง 

๖-๗ คนท าการแข่งขันแบบพบกันหมด (POOL) ในสายน้ันๆคิด ๕ แต้มใน ๓ นาทีตามกฎ FIE ตัดนักกีฬาออก 
๒๐-๓๐ % เพื่อให้อยู่ในตาราง DE ๖๔ ส าหรับบุคคลชาย และDE ๓๒ ส าหรับบุคคลหญิง หรือขึ้นอยู่กับความ
เหมาะสมกับจ านวนนักกีฬาและกรณีที่มีผู้เข้าแข่งขันน้อยกว่า ๑๖ คนไม่ตัดออก 

(๕) รอบแพ้คัดออก (DE) นักกีฬาที่ ผ่านรอบแรกท าการแข่งขันตามตาราง  DE              
คิด ๑๕ แต้มใน ๙ นาที (๓ นาทีพัก ๑ นาทีรวม ๓ ยก) กรณีดาบเซเบอร์เม่ือแข่งขันถึงแต้มที่ ๘ ให้พัก ๑ นาที 

(๖) นักกีฬาที่ต้องลงแข่งขันในรอบ  BOUT ติดต่อกันมีสิทธิพักระหว่าง BOUT  
๑๐ นาที เป็นอย่างน้อย 
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(๗) การแข่งขันรอบแพ้คัดออก (DE) ให้แข่งขันไปจนถึงรอบรองชนะเลิศ ผู้ชนะรอบ
รองชนะเลิศได้เข้าไปรอบชิงชนะเลิศ ส่วนผู้แพ้ ในรอบรองชนะเลิศ จะได้รับต าแหน่งรองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 
ร่วมกัน  

๗.๒ ประเภททีม   
เป็นการแข่งขันแบบจัดอันดับทีม โดยมีรายละเอียดดังน้ี 
(๑) เรียงล าดับคะแนนทีมจากผลการแข่งขันประเภทบุคคลที่ดีที่สุด ๒ คนในประเภท

ดาบน้ันๆ โดยจัดอันดับทีมตามล าดับคะแนนรวมน้อยไปหามาก หากนักกีฬาในทีมไม่ได้แข่งขันในประเภทบุคคลให้
ถือว่านักกีฬาผู้น้ันมีผลการแข่งขันเป็นล าดับสุดท้ายในประเภทบุคคล แล้วบวกด้วย ๑ (ตามกติกาการจัดอันดับทีม
ของ FIE)  

(๒) แข่งขันแบบ Relay Formula (๔๕ คะแนน ใน ๙ Bouts)  
(๓) การแข่งขันรอบแพ้คัดออก (DE) ให้แข่งขันไปจนถึงรอบรองชนะเลิศ ผู้ชนะรอบ

รองชนะเลิศได้เข้าไปรอบชิงชนะเลิศ ส่วนผู้แพ้ ในรอบรองชนะเลิศ จะได้รับต าแหน่งรองชนะเลิศอันดับ ที่ ๒ 
ร่วมกัน 

๗.๓ การจัดการแข่งขันจะต้องมีวิทยาเขตสมัครเข้าร่วมการแข่งขันไม่น้อยกว่า ๔ วิทยาเขต
และแต่ละประเภทหรือรุ่นจะต้องมีวิทยาเขตสมัครและลงท าการแข่งขันไม่น้อยกว่า ๓ วิทยาเขต  จึงจะท าการ
แข่งขันชิงเหรียญรางวัลได้ ถ้ามีนักกีฬาเข้าแข่งขันน้อยกว่า ๓ วิทยาเขต ให้ถือเป็นการประลอง 

ข้อ ๘ ข้อปฏิบัติในการแข่งขัน 
๘.๑ การรายงานตัวนักกีฬาที่ท าการแข่งขันในประเภทใดๆจะต้องรายงานตัวต่อ

คณะกรรมการจัดการแข่งขันก่อนการแข่งขันจะเริ่มอย่างน้อย ๓๐ นาทีเช่นเริ่มแข่งเวลา ๑๐.๐๐ น. ต้องมา
รายงานตัวที่เวลาไม่เกิน ๐๙.๓๐ น. 

๘.๒ การตรวจอาวุธนักกีฬาสามารถน าอาวุธมาตรวจได้ที่สนามแข่งขันตั้งแต่ ๐๘.๓๐ น.  
เป็นต้นไป  

๘.๓ นักกีฬาต้องเคารพผู้ตัดสินและเคารพคู่ต่อสู้และสัมผัสมือเมื่อจบการแข่งขัน 
๘.๔ นักกีฬาและเจ้าหน้าที่ทีมห้ามทิ้ง หรือโยนอุปกรณ์ในระหว่างแข่งขัน 
๘.๕ เจ้าหน้าที่ทีมที่ไม่เก่ียวข้องให้อยู่นอกบริเวณสนามแข่งขัน 
๘.๖ ไม่แสดงกิริยาที่ไม่สุภาพในบริเวณสนามแข่งขัน  

ข้อ ๙ ชุดแข่งขันและอุปกรณ์การแข่งขัน 
อุปกรณ์ในการแข่งขันผู้เข้าแข่งขันเป็นผู้จัดหามาเองทั้งหมดผู้เข้าแข่งขันต้องน าอุปกรณ์มา

ตรวจสภาพความปลอดภัยจากคณะกรรมการจัดการแข่งขันและน าส่งให้คณะกรรมการแข่งขันตรวจสอบก่อนการ
แข่งขัน ๑ ช่ัวโมงเป็นอย่างน้อยหรือตามช่วงเวลาที่คณะกรรมการแข่งขันก าหนด ผู้เข้าแข่งขันต้องแต่งกายดังน้ี 

๙.๑ สวมชุดแข่งขันสีขาวทั้งชุด มีความสมบูรณ์ถูกต้องตามกติกา มีความหนาเพียงพอที่จะ
ป้องกันอันตรายไม่ต่ ากว่า ๓๕๐ นิวตัน  

๙.๒ นักกีฬาหญิงต้องสวมเกราะ (plastron) ป้องกันอันตรายต่อร่างกายและส่วนหน้าอก 
๙.๓ สวมรองเท้าพื้นยาง 
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๙.๔ นักกีฬาประเภทเซเบอร์ 
(๑) ต้องสวมใส่ Cover ที่หุ้มบริเวณข้อมือทุกครั้ง 
(๒) ห้ามไม่ให้ใช้หน้ากากเซเบอร์ที่มีกระจกใสบริเวณใบหน้า 

๙.๕ อ่ืนๆตามข้อตกลงในที่ประชุมผู้จัดการทีม 
ข้อ ๑๐ รางวัลการแข่งขัน 

ให้เป็นไปตามหมวด ๗ ข้อ ๒๖ และข้อ ๒๗ แห่งระเบียบสถาบันการพลศึกษา ว่าด้วยการ
แข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘  

ให้สถาบันเจ้าภาพจัดรางวัลให้กับนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ ตามรายช่ือเข้าร่วมการแข่งขัน ดังน้ี 
(๑) รางวัลชนะเลิศ  นักกีฬาได้รับ เหรียญชุบทองและเกียรติบัตร  
(๒) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ นักกีฬาได้รับ เหรียญชุบเงินและเกียรติบัตร 
(๓) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ นักกีฬาได้รับ เหรียญชุบทองแดง และเกียรติบัตร  
หมายเหตุ 
(๑) รางวัลผู้ฝึกสอนยอดเยี่ยมได้รับเกียรติบัตร 
(๒) รางวัลนักกีฬายอดเยี่ยมได้รับเกียรติบัตร 

ข้อ ๑๑ ก าหนดการแข่งขันวัน เวลา และสถานที่ในการแข่งขันให้คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
เป็นผู้ก าหนด  

ข้อ ๑๒ กรรมการและเจ้าหน้าที่ 
ให้อยู่ ในดุลยพิ นิจของคณะกรรมการฝ่ายเทคนิคกีฬา โดยผ่านความเห็นชอบของ

คณะกรรมการจัดการแข่งขัน 
ข้อ ๑๓ การประท้วงและการอุทธรณ์ 

เป็นไปตามหมวด ๘ และหมวด ๑๐ แห่งระเบียบสถาบันการพลศึกษา ว่าด้วยการแข่งขัน
กีฬากีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ 

ข้อ ๑๔ การลงโทษ  
ให้เป็นไปตามหมวด ๙ แห่งระเบียบสถาบันการพลศึกษาว่าด้วยการแข่งขันกีฬาสถาบัน

การพลศึกษาแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ 
ข้อ ๑๕  ให้ประธานกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย                 

ครั้งที่ ๔4 รักษาการตามระเบียบน้ีและเป็นผู้วินิจฉัยช้ีขาด ในกรณีที่เกิดปัญหาจากการใช้ระเบียบน้ี 

                     ประกาศ ณ วันที่    25  เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖2 
 
 

         
                    (ดร.จารุวัฒน์  สัตยานุรักษ์) 

                  รองอธิการบดีสถาบันการพลศึกษา ประจ าวิทยาเขตเชียงใหม่ 
                   ประธานกรรมการจัดการแข่งขัน 

                   กีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๔4 


