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ระเบียบการแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งท่ี ๔4 

ว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬาเรือพาย 
 

โดยที่ เป็นการสมควรวางระเบียบคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษา                      
แห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๔4 ว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬาเรือพาย 

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

ข้อ ๑ ระเบียบนี้ เรียกว่า “ระเบียบการแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย       
ครั้งที่ ๔4 ว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬาเรือพาย” 

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ ให้ ใช้บั งคับในการแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่ งประเทศไทย                
ครั้งที่ ๔4 กีฬาเรือพาย 

ข้อ ๓ ระเบียบและกติกาการแข่งขัน 
๓.๑ ให้ใช้ระเบียบการแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๔4           

ว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬาเรือพาย 
๓.๒ ให้ใช้กติกาการแข่งขันของสมาคมเรือพายแห่งประเทศไทย  
๓.๓ ในกรณีที่ขัดแย้งให้ใช้ระเบียบการแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย       

ครั้งที่ ๔4 ว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬาเรือพาย 
ข้อ ๔ ประเภทและรายการแข่งขัน 

๔.๑ เรือแคนู  ๔ รายการ ดังนี้ 
(๑) เรือแคนู ๑ คนชาย  ระยะ ๒๐๐ เมตร 
(๒) เรือแคนู ๑ คนชาย  ระยะ ๕๐๐ เมตร 
(๓) เรือแคนู ๒ คนชาย  ระยะ ๒๐๐ เมตร 
(๔) เรือแคนู ๒ คนชาย  ระยะ ๕๐๐ เมตร 

๔.๒ เรือคยัค  ๘ รายการ ดังนี้ 
(๑) เรือคยัค ๑ คนชาย  ระยะ ๒๐๐ เมตร 
(๒) เรือคยัค ๑ คนหญิง  ระยะ ๒๐๐ เมตร 
(๓) เรือคยัค ๑ คนชาย  ระยะ ๕๐๐ เมตร 
(๔) เรือคยัค ๑ คนหญิง  ระยะ ๕๐๐ เมตร 
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(๕) เรือคยัค ๒ คนชาย  ระยะ ๒๐๐ เมตร 
(๖) เรือคยัค ๒ คนหญิง  ระยะ ๒๐๐ เมตร 
(๗) เรือคยัค ๒ คนชาย  ระยะ ๕๐๐ เมตร 
(๘) เรือคยัค ๒ คนหญิง  ระยะ ๕๐๐ เมตร 

๔.๓ เรือกรรเชียง ๘ รายการ ดังนี้ 
(๑) เรือกรรเชียง ๑ คนชายพายคู ่ ระยะ ๒๐๐ เมตร 
(๒) เรือกรรเชียง ๑ คนหญิงพายคู ่ ระยะ ๒๐๐ เมตร 
(๓) เรือกรรเชียง ๒ คนชายพายคู ่ ระยะ ๒๐๐ เมตร 
(๔) เรือกรรเชียง ๒ คนหญิงพายคู ่ ระยะ ๒๐๐ เมตร 
(๕) เรือกรรเชียง ๑ คนชายพายคู ่ ระยะ ๕๐๐ เมตร 
(๖) เรือกรรเชียง ๑ คนหญิงพายคู ่ ระยะ ๕๐๐ เมตร 
(๗) เรือกรรเชียง ๒ คนชายพายคู ่ ระยะ ๕๐๐ เมตร 
(๘) เรือกรรเชียง ๒ คนหญิงพายคู ่ ระยะ ๕๐๐ เมตร 

๔.๔ เรือยาว ๕ ฝีพาย  ๔ รายการ ดังนี้ 
(๑) เรือยาว ๕ ฝีพายชาย ระยะ ๒๐๐ เมตร 
(๒) เรือยาว ๕ ฝีพายหญิง ระยะ ๒๐๐ เมตร 
(๓) เรือยาว ๕ ฝีพายชาย ระยะ ๕๐๐ เมตร 
(๔) เรือยาว ๕ ฝีพายหญิง ระยะ ๕๐๐ เมตร 

๔.๕ เรือยาว ๑๐ ฝีพาย ๔ รายการ ดังนี้ 
(๑) เรือยาว ๑๐ ฝีพายชาย ระยะ ๒๐๐ เมตร 
(๒) เรือยาว ๑๐ ฝีพายหญิง ระยะ ๒๐๐ เมตร 
(๓) เรือยาว ๑๐ ฝีพายชาย ระยะ ๕๐๐ เมตร 
(๔) เรือยาว ๑๐ ฝีพายหญิง ระยะ ๕๐๐ เมตร 

ข้อ ๕ คุณสมบัติของนักกีฬา ให้เป็นไปตามหมวด ๕ ข้อ ๑๘ ข้อ ๑๙ และข้อ ๒๐ แห่งระเบียบ
สถาบันการพลศึกษา ว่าด้วยการแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘  

ข้อ ๖ จ านวนนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ทีม  
๖.๑ นักกีฬา 

นักกีฬาชายไม่เกิน ๒๖ คน นักกีฬาหญิงไม่เกิน ๒๒ คน โดยแบ่ง เป็นแต่ละประเภทดังนี้ 
(๑) เรือคยัคชาย ๔ คน  
(๒) เรือคยัคหญิง ๔ คน 
(๓) เรือแคนูชาย ๔ คน 
(๔) เรือกรรเชียงชาย ๔ คน 
(๕) เรือกรรเชียงหญิง ๔ คน 
(๖) เรือยาว ๕ และ ๑๐ ฝีพาย ชาย ๑๔ คน 
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(๗) เรือยาว ๕ และ ๑๐ ฝีพาย หญิง ๑๔ คน 
 ๖.๒ เจ้าหน้าที่ทีม ประกอบด้วย 

(๑) ผู้จัดการทีม จ านวน ๑ คน 
(๒) ผู้ฝึกสอน จ านวน ๔ คน 

 ๖.๓ นักกีฬา ๑ คน เล่นได้ ๑ ประเภท ระหว่างเรือคยัค เรือแคนู เรือกรรเชียง และเรือยาว 
 ๖.๔ นักกีฬาทีมชาติสามารถลงประเภททีมได้ ๑ คน ยกเว้นเรือยาว 10 ฝีพาย สามารถลง

ได้ 2 คน 
ข้อ ๗ วิธีการจัดการแข่งขัน  

การจัดการแข่งขันจะต้องมีวิทยาเขตสมัครเข้าร่วมการแข่งขันไม่น้อยกว่า ๔ วิทยาเขตและ
แต่ละประเภทหรือรุ่นจะต้องมีวิทยาเขตสมัครและลงท าการแข่งขันไม่น้อยกว่า ๓ วิทยาเขต จึงจะท าการแข่งขันชิง
เหรียญรางวัลได้ ถ้ามีนักกีฬาเข้าแข่งขันน้อยกว่า ๓ วิทยาเขต ให้ถือเป็นการประลอง 

๗.๑ สนามแข่งขันยาวไม่น้อยกว่า ๗๐๐ เมตรกว้างไม่น้อยกว่า ๕๐ เมตรมี ๔ ลู่ กว้างลู่ละ
ไม่น้อยกว่า ๑๐ เมตร 

๗.๒ ระบบการจัดการแข่งขันเป็นไปตามกติกาสากลมีรอบคัดเลือกรอบแรก (Heat) มีรอบ
แก้ตัว (Repechage) มีรอบรองชนะเลิศ (Semi Final) และรอบชิงชนะเลิศ (Final) รวมทั้งเป็นไปตามกติกาที่
สมาคมเรือพายแห่งประเทศไทยก าหนด 

๗.๓ รอบแรก (Heat) แข่งขันแบบแบ่งสายๆ ละ ๓-๔ ทีมโดยวิธีจับสลากแบ่งสาย               
ในวันประชุมผู้จัดการทีม 

๗.๓.๑ เอาที่ ๑ ของแต่ละ (Heat) เข้าสู่รอบต่อไป 
๗.๓.๒ เอาผู้แพ้ของแต่ละ (Heat) มาแข่งขันเพ่ือหาผู้ชนะเข้าสู้รอบต่อไป 

๗.๔ การจับสลากแข่งขัน 
(๑) การจับสลากแบ่งสาย, ลู่พายและหมายเลขเรือในรอบแรก (Heat)                 

จะด าเนินการในวันประชุมผู้จัดการทีม 
(๒) ในรอบรองชนะเลิศ (Semi Final) และรอบสุดท้ายรอบชิงชนะเลิศ (Final) 

ก าหนดวิธีการจัดลู่ตามระบบสากหรือคณะกรรมการจัดการแข่งขันก าหนด 
ข้อ ๘ ข้อปฏิบัติในการแข่งขัน  

๘.๑ นักกีฬาและเจ้าหน้าที่ทีมต้องยอมรับค าตัดสินและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงาน
ของคณะกรรมการจัดการแข่งขัน กรรมการผู้ตัดสิน และเจ้าหน้าที่ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในการแข่งขันอย่างเคร่งครัด   

๘.๒ ตลอดเวลาการแข่งขัน นักกีฬาและเจ้าหน้าที่ทีมต้องประพฤติตนให้สมกับเป็นนักกีฬา
ที่ดี และปฏิบัติตามระเบียบและกติกาการแข่งขันอย่างเคร่งครัด 

ข้อ ๙ ชุดแข่งขันและอุปกรณ์การแข่งขัน  
๙.๑ นักกีฬาและเจ้าหน้าที่ทีมต้องแต่งกายสุภาพเรียบร้อยเหมาะสมกับกาลเทศะ 
๙ .๒  ในการแข่ งขันต้ อ งแต่ งกายตามที่ วิ ทยาเขตก าหนดนั กกีฬ าประเภทที ม                    

(ตั้งแต่ ๒ คนข้ึนไป) ต้องสวมเสื้อให้เหมือนกัน 
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๙.๓ คณะกรรมการด าเนินการแข่งขันจะเป็นผู้ด าเนินการหลักและสมาคมเรือพาย   แห่ง
ประเทศไทยจะเป็นผู้สนับสนุนในการจัดหาพร้อมทั้งให้การรับรองอุปกรณ์ที่ใช้ในการแข่งขันโดยก าหนดวิธีการข้อ
ห้ามและการอนุญาต ไว้ดังนี้ 

เรือกรรเชียง ๑ คน น้ าหนักไม่น้อยกว่า ๑๔ กก. 
เรือกรรเชียง ๒ คน น้ าหนักไม่น้อยกว่า ๒๗ กก.  
เรือแคนู ๑ คน น้ าหนักไม่น้อยกว่า ๑๔ กก. 
เรือแคนู ๒ คน น้ าหนักไม่น้อยกว่า ๒๐ กก. 
เรือคยัค ๑ คน น้ าหนักไม่น้อยกว่า ๑๒ กก. 
เรือคยัค ๒ คน น้ าหนักไม่น้อยกว่า ๑๘ กก. 
เรือยาว ๕ ฝีพาย น้ าหนักไม่น้อยกว่า ๘๕ กก. (รวมโขนหัวและโขนท้าย)                 

ตัวเรือยาวไม่เกิน ๑๒.๕ เมตร วัดจากส่วนของหัวเรือถึงท้ายเรือแต่ไม่วัดรวมส่วนหัวเรือและท้ายเรือที่ถอดออกได้ 
(โขนหัวและโขนท้าย) ทั้งนี้ไม่ก าหนดความกว้างของตัวเรือ และวัสดุที่ใช้ผลิต 

๙.๔ ใบพายเรือยาว ๕ ฝีพาย และ ๑๐ ฝีพาย อนุญาตให้ใช้ใบพายที่ท าด้วยไม้หรือไฟเบอร์
และให้ได้มาตรฐานใบพายตามกฎ  IDBF (INTERNATIONAL  DRAGON BOAT FEDERATION) 

- ความยาวตลอดใบพายและด้ามระหว่าง ๑๐๕-๑๓๐ เซนติเมตร 
- ด้ามจับรูปตัวที 
- ตัวใบ ความยาวจากปลายใบถึงคอใบ ไม่เกิน ๔๙ เซนติเมตร ความกว้าง ไม่เกิน 

๑๗.๘ เซนติเมตร 
๙.๕ อนุญาตให้น าอุปกรณ์ทุกชนิดมาเอง แต่ต้องแจ้งกรรมการจัดการแข่งขันตรวจสภาพ

และได้รับอนุญาตก่อนในวันประชุมผู้จัดการทีม 
๙.๖ ไม่อนุญาตให้ดัดแปลง หรือตกแต่งเพ่ิมเติม หรือเปลี่ยนแปลงสภาพใดๆ ของอุปกรณ์ 

เช่น เรือและพายทุกชนิด 
๙.๗ นักกีฬาทุกคนต้องสวมเสื้อชูชีพทุกครั้งที่ฝึกซ้อมหรือท าการแข่งขัน 

ข้อ ๑๐ รางวัลการแข่งขัน 
ให้เป็นไปตามหมวด ๗ ข้อ ๒๖ และข้อ ๒๗ แห่งระเบียบสถาบันการพลศึกษา             

ว่าด้วยการแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘  
ให้สถาบันเจ้าภาพจัดรางวัลให้กับนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ ตามรายชื่อเข้าร่วม การแข่งขัน ดังนี้ 
(๑) รางวัลชนะเลิศ  นักกีฬาได้รับ เหรียญชุบทองและเกียรติบัตร  
(๒) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ นักกีฬาได้รับ เหรียญชุบเงินและเกียรติบัตร 
(๓) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ นักกีฬาได้รับ เหรียญชุบทองแดง และเกียรติบัตร  
หมายเหตุ 
(๑) รางวัลผู้ฝึกสอนยอดเยี่ยมได้รับเกียรติบัตร 
(๒) รางวัลนักกีฬายอดเยี่ยมได้รับเกียรติบัตร 
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การแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศกึษาแห่งประเทศไทย คร้ังท่ี ๔4 ณ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่ 
 

ข้อ ๑๑ ก าหนดการแข่งขันวัน เวลา และสถานที่ในการแข่งขันให้คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
เป็นผู้ก าหนด 

ข้อ ๑๒ กรรมการและเจ้าหน้าที่ 
ให้อยู่ ในดุลยพินิจของคณะกรรมการฝ่ายเทคนิคกีฬา โดยผ่านความเห็นชอบของ

คณะกรรมการจัดการแข่งขัน 
ข้อ ๑๓ การประท้วงและการอุทธรณ์ 

ให้เป็นไปตามหมวด ๘ และหมวด ๑๐ แห่งระเบียบสถาบันการพลศึกษา ว่าด้วยการ
จัดการแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘  

หมายเหตุ การประท้วงทางเทคนิคกีฬา ให้ประท้วงภายในเวลา ๓๐ นาที หลังจาก
ประกาศผลอย่างเป็นทางการ พร้อมกับยื่นใบบันทึกการประท้วงและเงิน ตามประกาศสถาบันการพลศึกษา ว่าด้วย
การเก็บเงินประกัน ในการแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย  

ข้อ ๑๔ การลงโทษ  
ให้เป็นไปตามหมวด ๙ แห่งระเบียบสถาบันการพลศึกษา ว่าด้วยการแข่งขันกีฬาสถาบัน

การพลศึกษาแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ 
ข้อ ๑๕ ให้ประธานกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประ เทศไทย               

ครั้งที่ ๔4 รักษาการตามระเบียบนี้ และเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาดในกรณีท่ีเกิดปัญหาจากการใช้ระเบียบนี้   

                     ประกาศ ณ วันที่   25   เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖2 
 
 
 

         
                    (ดร.จารุวัฒน์  สัตยานุรักษ์) 

                  รองอธิการบดีสถาบันการพลศึกษา ประจ าวิทยาเขตเชียงใหม่ 
                     ประธานกรรมการจัดการแข่งขัน 

                      กีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๔4 
 
 


