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กตกิาสาํหรับการแข่งขันกีฬาชักกะเย่อระดับทวีปเอเชีย 
 

กตกิาสาํหรับการแข่งขันกีฬาชักกะเย่อระดับทวีปเอเชียจะเป็นไปตามกตกิาการแข่งขันของ

สหพนัธ์กีฬาชักกะเย่อสากล   

คาํนิยามและคุณลักษณะ 

1. กีฬาชักกะเย่อ 

     กีฬาชกักะเยอ่เป็นกีฬาท่ีเลน่โดยทีมผู้ เลน่ผู้ซึง่เป็นสมาชิกท่ีถกูต้องตามกฎหมายของ 

     สมาคมกีฬาชกักะเยอ่ระดบัชาติของแต่ละประเทศซึง่เป็นสมาชิกของสหพนัธ์กีฬาชกั 

     กะเยอ่แห่งทวีปเอเชีย (ATWF) ผู้ เข้าร่วมการแข่งขนัจะต้องเป็นผู้ เลน่สมคัรเลน่โดยได้รับ 

     การอนมุติัจากสหพนัธ์ฯ และผู้ เข้าร่วมการแข่งขนัจะต้องปฏิบติัตามกติกาและคําสัง่ 

     ของสหพนัธ์ 
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ประเภทการแข่งขัน 

 ในการแขง่ขนักีฬาชกักะเย่อระดบัเอเชียประเภทการแข่งขนัท่ีได้รับการรับรองจะแบง่ออกเป็นแต่ละ

ประเภทดงัต่อไปนี ้

  
กลางแจ้งและในร่ม 

ชายและหญิง 

รุ่นมาสเตอร์  รุ่นซีเนียร์ รุ่นอายต่ํุากวา่ 23 ปี และรุ่นจเูนียร์  

รุ่นผสม 4x4 ชายและหญิง  
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รุ่นนํา้หนัก 

 ในการแข่งขันระดับเอเชียทัง้หมดให้ใช้รุ่นนํา้หนักตามตาราง โดยนํา้หนักของแต่ละรุ่นรวม

แล้วจะต้องไม่เกนิตามตารางด้านล่าง 
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 3.1 รุ่นจเูนียร์ 

   รุ่น นํา้หนกั ผู้ เลน่ 8 คน  ผู้ เลน่ 4 คน ผู้ เลน่ 2 คน 

   ชาย Middle 560 กิโลกรัม 280 กิโลกรัม 140 กิโลกรัม 

   หญิง Ultra Feather 480 กิโลกรัม 240 กิโลกรัม 120 กิโลกรัม 

   ผสม Light 520 กิโลกรัม 260 กิโลกรัม 130 กิโลกรัม 

 3.2 รุ่นอายต่ํุากว่า 23 ปี 

   รุ่น นํา้หนกั ผู้ เลน่ 8 คน ผู้ เลน่ 4 คน ผู้ เลน่ 2 คน 

   ชาย Light Heavy 600 กิโลกรัม 300 กิโลกรัม 150 กิโลกรัม 

   หญิง Feather 500 กิโลกรัม 250 กิโลกรัม 130 กิโลกรัม 

   ผสม Middle 560 กิโลกรัม 280 กิโลกรัม 140 กิโลกรัม 

 3.3 รุ่นซีเนียร์ 

   รุ่น นํา้หนกั ผู้ เลน่ 8 คน  ผู้ เลน่ 4 คน ผู้ เลน่ 2 คน 

   
ชาย 

Heavy 640 กิโลกรัม 320 กิโลกรัม 160 กิโลกรัม 

   Light Heavy 600 กิโลกรัม 300 กิโลกรัม 150 กิโลกรัม 

   
หญิง 

Light Middle 540 กิโลกรัม 270 กิโลกรัม 140 กิโลกรัม 

   Feather 500 กิโลกรัม 250 กิโลกรัม 130 กิโลกรัม 

   
ผสม 

Light Heavy 600 กิโลกรัม 300 กิโลกรัม 150 กิโลกรัม 

   Middle 560 กิโลกรัม 280 กิโลกรัม 140 กิโลกรัม 

 3.4 รุ่นมาสเตอร์ 

   รุ่น นํา้หนกั ผู้ เลน่ 8 คน ผู้ เลน่ 4 คน ผู้ เลน่ 2 คน 

   ชาย Light Heavy 600 กิโลกรัม 300 กิโลกรัม 150 กิโลกรัม 
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   หญิง Feather 500 กิโลกรัม 250 กิโลกรัม 130 กิโลกรัม 

   ผสม Middle 560 กิโลกรัม 280 กิโลกรัม 140 กิโลกรัม 
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การชัง่นํา้หนกัและการประทบัตรา 

   1. 
นกักีฬาทัง้หมดจะต้องไปขอรับใบรับรองท่ีได้มีการจ่ายเงินไปก่อนหน้านัน้เป็นอนัดบัแรก 

   2. 
ผู้ เลน่ทัง้หมดจะต้องขึน้ชัง่นํา้หนกัตามกําหนดการท่ีมีการระบไุว้แล้ว 

   3. 
ใบรับรองท่ีสามารถดาวน์โหลดได้จะมีการระบนุกักีฬาทัง้หมดจากแต่ละประเทศไว้ ผู้

ควบคมุการแข่งขนัและผู้แทนของแต่ละประเทศท่ีได้รับการแต่งตัง้เทา่นัน้ท่ีจะมีสิทธิเข้าดู

ข้อมลูดงักลา่วได้ 

   4. 
นกักีฬาแต่ละท่านจะขึน้ชัง่นํา้หนกับนตาชัง่ของใครของมนั จํานวนตาชัง่จะขึน้อยูก่บัดลุย

พินิจของผู้จดัการแขง่ขนัและคณะกรรมการจากเอทีดบับลิวเอฟ ในการชัง่แบบเป็น

ทางการจะมีการชัง่นํา้หนกัเพียงแค่ครัง้เดียว 

   5. หลงัจากการชัง่นํา้หนกันกักีฬา นํา้หนกัจะมีการบนัทกึไว้ในแผ่นกระดาษแบบเอ็กเซลและ

มีการเซ็นต์กํากบัด้วยลายมืออีกครัง้หนึง่เพ่ือเป็นการสนบัสนนุความถกูต้อง 

   6. 
นกักีฬาจะได้รับใบรับรองนํา้หนกัซึง่นกักีฬาจะต้องสง่ใบรับรองดงักลา่วต่อไปให้กบัโค้ช

ของตวัเองในแต่ละทีม 

   7. 
การข้าร่วมการแขง่ขนัแบบสโมสรทัว่ไป (Open Clubs) 

โค้ชของแต่ละสโมสรท่ีจะข้าร่วมการแข่งขนัในรายการของเอทีดบับลิวเอฟจะต้องนําสง่

รายการชัง่นํา้หนกัแบบสมบรูณ์ให้แก่ผู้ควบคมุการแข่งขนั โดยในใบรายการชัง่นํา้หนกั

จะต้องระบช่ืุอผู้แข่งขนั หมายเลขใบรับรอง และนํา้หนกัของผู้แข่งขนัแต่ละคน และ

นํา้หนกัรวมของแต่ละรุ่น ซึง่จะมีผู้ เลน่จํานวน 8 คน โค้ช 1 คนและผู้ดแูลทีมอีก 1 คน

เท่านัน้ 

  7.
1 

โค้ชสามารถเปล่ียนผู้ เลน่คนใดคนหนึง่หรือทัง้หมดได้จนกระทัง่ถงึก่อนท่ีจะมีการ

ประทบัตรา และตราบเท่าท่ีนํา้หนกัรวมสงูสดุไมเ่กินท่ีกําหนดไว้ในแต่ละรุ่น การ
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แจ้งเปล่ียนผู้ เลน่โดยโค้ชจะต้องแจ้งต่อผู้ควบคมุการแข่งขนัเป็นเวลา 30 นาที

ก่อนท่ีการประทบัตราจะเร่ิมขึน้ 

   8. การชัง่นํา้หนกัของทีมชาติ 

  
8.1 โค้ชของแต่ละทีมชาติสามารถเลือกนกักีฬาคนใดคนหนึง่เพ่ือท่ีจะทําการชัง่นํา้หนกั

ได้จากรายการชัง่นํา้หนกัซึง่สามารถโหลดได้จากไฟล์เอ็กเซล 

  8.
2 

โค้ชสามารถแจ้งเปล่ียนผู้เล่นคนใดคนหน่ึงหรือทัง้ทีมได้จนกระทั่งถงึก่อนที่

จะมีการประทับตรา และตราบเท่าที่นํา้หนักสูงสุดไม่เกนิที่กาํหนดไว้ในแต่

ละรุ่น การแจ้งเปล่ียนผู้แล่นโดยโค้ชจะต้องแจ้งต่อผู้ควบคุมการแข่งขันเป็น

เวลา 30 นาทีก่อนที่การประทับตราจะเร่ิมขึน้ 

   9. โค้ชของแต่ละทีมชาติจะต้องนําสง่ใบรับรองการชัง่นํา้หนกัแบบสมบรูณ์ตอ่ผู้ควบคมุการ

แข่งขนัตามตารางเวลาท่ีกําหนดไว้ก่อนหน้า 

  10. หลงัจากท่ีมีการตรวจสอบใบรับรองการชัง่นํา้หนกัและหมายเลขใบรับรองแล้ว  ผู้ควบคมุ

การแข่งขนัก็จะเสนอบรรจรุายช่ือแต่ละทีมเข้าสูก่ารแข่งขนัในแต่ละรุ่น 

  11. จะมีการติดตัง้สแกนเนอร์และบาร์โค๊ดไว้เพ่ือตรวจสอบการเปล่ียนผู้ เลน่สํารอง  และการ

ตรวจสอบนํา้หนกัของแต่ละทีมไว้ตามจดุตา่งๆตลอดการแข่งขนั 
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การจํากดัอาย ุ

 5.1 รุ่นจเูนียร์ 

  
ผู้ เลน่ท่ีมีสิทธิร่วมการแข่งขนัในรุ่นจเูนียร์ได้จะต้องมีอาย ุ15 ปีนบัตัง้แต่ต้นปีท่ีมีการแข่งขนั

และไมเ่กิน 18 ปีภายในสิน้ปีเดียวกนั 

 5.2 รุ่นอายต่ํุากว่า  23 ปี 

  
ผู้ เลน่ท่ีมีสิทธิเข้าร่วมการแข่งขนัในรุ่นอายต่ํุากว่า 23 ปีจะต้องมีอายคุรบ 18 ปีนบัตัง้แต่ต้น

ปีท่ีมีการแข่งขนัแต่ต้องไมเ่กิน 22 ปีภายในสิน้ปีเดียวกนั 

 5.3   รุ่นซีเนียร์ 

  

ผู้ เลน่ชายมีสิทธิเข้าร่วมการแข่งขนัในรุ่นซีเนียร์จะต้องมีอายใุนต้นปีท่ีมีการแข่งขนัครบ 18 

ปี  
ผู้ เลน่หญิงท่ีมีสิทธิเข้าร่วมการแข่งขนัจะต้องมีอายคุรบ 16 ปีตัง้แตต้่นปีท่ีมีการแข่งขนั 

  5.4 รุ่น มาสเตอร์ 
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  ผู้ เลน่ท่ีมีสิทธิเลน่ในรุ่นมาสเตอร์จะต้องเป็นผู้ ท่ีมีอายคุรบ 30 ปีในต้นปีท่ีเข้าร่วมการแข่งขนั 
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 ทีมและผู้ เลน่สํารอง 

 6.1  จํานวนผู้ เลน่ในทีม 

  6.1.1 ประเภทผู้ เลน่ 8 คน 

   แต่ละทีมจะต้องมีผู้ เลน่จํานวน 8 คนตัง้แต่เร่ิมต้นการแข่งขนั 

  6.1.2 ประเภทผู้ เลน่ 4 คน 

   แต่ละทีมจะต้องมีผู้ เลน่จํานวน 4 คนตัง้แต่เร่ิมต้นการแข่งขนั 

  6.1.3 ประเภทผู้ เลน่ 2 คน 

   แต่ละทีมจะต้องมีผู้ เลน่จํานวน 2 คนตัง้แต่เร่ิมต้นการแข่งขนั 

  
การแข่งขนัจะเร่ิมขึน้ได้ก็ต่อเม่ือทัง้ 2 ทีมอยูใ่นตําแหน่งท่ีพร้อมท่ีจะดงึเชือกโดยให้อยู่

ภายใต้การควบคมุของผู้ตดัสิน 

 6.2 สมาชิกทีมชาติ 

  

สมาชกิของทีมชาตแิต่ละทีมจะต้องเป็นพลเมืองของประเทศนัน้ๆที่พวกเขาเป็น

ตัวแทน การพสูิจน์สัญชาตคิวามเป็นพลเมืองจะได้รับการยอมรับกรณีเดียวโดย

ผ่านการโชว์หนังสือเดนิทางหรือบัตรประจาํตัวที่รัฐบาลของแต่ละประเทศนัน้ๆ

ออกให้ สมาชกิทีมชาตจิะประกอบด้วยผู้เล่น (ผู้ดงึ) โค้ชและผู้ดูแลประจาํทีม 

 6.3 เงื่อนไขการเปล่ียนตัวผู้เล่นสาํรอง 

  
การเปล่ียนผู้ เลน่สํารองจะเปล่ียนได้เพียงคนเดียวตลอดการแขง่ขนั หลงัจากท่ีมีการเปล่ียน

ผู้ เลน่สํารองแล้วจะไมส่ามารถเปล่ียนตวัผู้ เลน่ได้อีก 

  
6.3.1 

สําหรับประเภทผู้ เลน่ 8 คน จะอนญุาตให้เปล่ียนผู้ เลน่สํารองได้เพียง    1 คน

โดยผู้ เลน่ท่ีเปล่ียนเข้าไปจะต้องเป็นเพศเดียวกนักบัผู้ เลน่ท่ีถกู เปล่ียนออก 

  6.3.2 ประเภทผู้ เลน่ 4 คน ไมอ่นญุาตให้มีการเปล่ียนตวัผู้ เลน่สํารอง 

  6.3.3 ประเภทผู้ เลน่ 2 คน ไมอ่นญุาตให้มีการเปล่ียนตวัผู้ เลน่สํารอง 

  
การเปล่ียนตวัผู้ เลน่สํารองจะสามารถกระทําได้ด้วยเหตผุลทางด้านแท็คติคหรือเกิดจากการ

บาดเจ็บของนกักีฬา 
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การเปล่ียนตวัผู้ เลน่สํารองจะเกิดขึน้ได้ก็ต่อเม่ือหลงัจากท่ีทีมได้ผ่านการชัง่นํา้หนกัและเสร็จ

สิน้การแข่งขนัในครัง้แรกของแมทช์แรก 

ผู้ เลน่ท่ีถกูเปล่ียนตวัจะไม่สามารถเข้าร่วมการแข่งขนัในแมทช์ถดัไปทกุแมทช์ในการแข่งขนั

รุ่นนํา้หนกันัน้ๆ 

ผู้ เลน่สํารองจะต้องเป็นผู้ ท่ีจดทะเบียนเป็นผู้ เลน่ของสโมสรหรือชาติท่ีตนเองเป็นตวัแทน 

 6.4 ขัน้ตอนการเปล่ียนตัวผู้เล่นสาํรอง 

  

ผู้ เลน่ทัง้ท่ีถกูเปล่ียนเข้าไปและถกูเปล่ียนออกจะต้องรายงานตวัตอ่เจ้าหน้าท่ีผู้ควบคมุการ

แข่งขนัท่ีกําหนดไว้ในสภาพการแต่งกายท่ีสมบรูณ์ (สวมเสือ้เชิต้ กางเกงสัน้ ถงุเท้ายาวและ

รองเท้า) พร้อมด้วยใบรับรอง ก่อนท่ีจะถกูสง่ตวัไปยงัเจ้าหน้าท่ีท่ีดแูลเร่ืองการเปล่ียนตวัซึง่

จะถกูกําหนดโดยหวัหน้าคณะผู้ตดัสิน 

  

6.4.1 
ใบรับรองจะถกูใช้เพ่ือเช็คความถกูต้องของนกักีฬาและพิกดันํา้หนกั โดยผ่าน

การสแกนและพิมพ์ข้อมลูดงักลา่วเข้าไปในระบบข้อมลู   

ผู้ เลน่ตวัสํารองจะต้องมีนํา้หนกัเท่ากบัหรือน้อยกว่าผู้ เลน่ท่ีถกูเปล่ียนตวัออก 

นํา้หนกัรวมของทีมจะไมส่ามารถเกินกําหนดในแต่ละรุ่นได้จากการเปล่ียนตวั

สํารองถงึแม้ว่าทีมจะสง่ผู้ เลน่ท่ีมีนํา้หนกัรวมน้อยกวา่นํา้หนกัสงูสดุท่ีอนญุาต

ตัง้แต่ชว่งเร่ิมต้นการแขง่ขนัก็ตาม 

หลังจากที่มีการเปล่ียนตัวผู้เล่นสาํรองหัวหน้าผู้ตัดสินหรือเจ้าหน้าที่ที่

เก่ียวข้องจะต้องยกเลิกตราประทับหรือการทาํเคร่ืองหมายของผู้เล่นที่

ถูกเปล่ียนตัวออกในทนัทีและให้ทาํการประทับตราหรือทาํเคร่ืองหมาย

ลงบนผู้เล่นสาํรองแทนโดยจะต้องทาํเคร่ืองหมายที่เหน็ได้ชัดเจน 

หัวหน้าผู้ตัดสินหรือเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องจะต้องบันทกึลงในใบรับรอง

นํา้หนัก ด้วยการเพิ่มและการตัดหมายเลขรับรองของผู้เล่นทัง้ที่ถูก

เปล่ียนเข้าและเปล่ียนออกทัง้หมด 

 6.5 จาํนวนผู้เล่นขัน้ตํ่า 

  

จะไมมี่การอนญุาตให้ตวัผู้ เลน่สํารองคนท่ี 2 เข้าไปทําการแข่งขนั กรณีท่ีเกิดเหตผุู้ เลน่คนท่ี 

2 ได้รับบาดเจ็บ ทีมแข่งขนัจะได้รับอนญุาตให้ใช้ผู้ เลน่เพียง 7 คนได้ แต่ถ้ามีเหตอุนัใดท่ีทํา

ให้จํานวนผู้ เลน่เหลือน้อยกว่า 7 คนทีมนัน้จะไมไ่ด้รับอนญุาตให้ทําการแข่งขนัต่อ 

  โค้ช/เทรนเนอร์ (ผู้ดูแลทีม) 
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•  ทีมแต่ละทีมจะสามารถมีโค้ชได้ 1 คนเพ่ือช่วยกํากบัการแข่งขนั ยกเว้นประเภทการแข่งขนั

ท่ีมีผู้ เลน่ 2 คน 

 

•  แต่ละทีมจะสามารถมีเทรนเนอร์(ผู้ดแูลทีม)ได้ 1 คน หน้าท่ีของเทรนเนอร์คือการดแูลลกูทีม

ทัง้ก่อนและหลงัการแขง่ขนั เทรนเนอร์จะไมไ่ด้รับอนญุาตให้ติดตอ่ส่ือสารกบัลกูทีมระหว่าง

การแข่งขนัและจะต้องอยูใ่นตําแหน่งท่ีถกูกําหนดให้โดยผู้ตดัสินประจําการแขง่ขนั 

 
8
        

อุปกรณ์การแข่งขัน 

 8.1 ชุดกีฬา 

  8.1.1 ชดุสําหรบัผูดึ้งเชือก 

   

ทีมแข่งขนัจะต้องสวมใสช่ดุกีฬาท่ีเหมาะสมอนัประกอบด้วยกางเกงขาสัน้ 

เสือ้เชิต้กีฬาหรือเสือ้แขนยาว และถงุเท้ายาวถงึเข่าหรือถงุเท้ากีฬา ชดุกีฬาแต่

ละทีมจะต้องเป็นชดุเหมือนกนั 

  8.1.2 ชดุกีฬาสําหรบัโคช้และผูดู้แลทีม 

   
ทัง้โค้ชและผู้ดแูลทีมจะใสช่ดุกีฬาเหมือนกบันกักีฬาในทีมหรือจะใสก่างเกงขา

ยาวพร้อมเสือ้แจ็คเก็ตกีฬาสวมทบัก็ได้โดยให้สีเหมือนกบัชดุกีฬาในทีม

เดียวกนั  

  8.1.3 เคร่ืองป้องกนัศีรษะ 

   

ผู้ดงึเชือก โค้ชและผู้ดแูลทีมจะได้รับอนญุาตให้สวมเคร่ืองป้องกนัศีรษะ

ต่อไปนี ้หมวก พลาสติกป้องกนัลกูตาและหน้าและผ้าโพกหวั โดยเคร่ือง

ป้องกนัศีรษะจะต้องมีสีเดียวกนักบัชดุกีฬาของนกักีฬาในทีม   
เคร่ืองป้องกนัศีรษะบางประเภทท่ีจะต้องใสต่ามความเช่ือทางศาสนาอาจจะ

ได้รับอนญุาตให้สวมใสไ่ด้ ทัง้นีใ้ห้ขึน้อยูก่บัการพิจารณาเป็นรายกรณีไป 

  8.1.4 เสือ้ผา้ป้องกนัการบาดเจ็บ 

   
เสือ้ผ้าป้องกนัผิวหนงัสามารถสวมใสใ่ห้อยูใ่ต้ชดุกีฬาได้ตามความเหมาะสม

และการได้รับอนญุาตจากผู้ตดัสิน สว่นของเข็มขดัป้องกนัการบาดเจ็บจะ
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ได้รับอนญุาตให้สวมใสท่บับนชดุกีฬาเทา่นัน้ เสือ้ผ้าป้องกนัการบาดเจ็บของ

ผู้คดัท้ายจะต้องมีความหนาไมเ่กิน 5 ซม.และจะต้องสวมไว้ใต้ชดุกีฬาและให้

อยูร่ะหว่างเชือกกบัลําตวั อปุกรณ์ท่ีมีลกัษณะเป็นห่วง ตะขอหรือท่ีมีเหล่ียม

ความคมเพ่ือใช้สําหรับการลอ็คเชือกจะไมไ่ด้รับอนญุาตให้ใช้บนเสือ้ผ้า

ป้องกนัการบาดเจ็บโดยเด็ดขาด แนะนําให้ใช้เสือ้คลมุสําหรับผู้คดัท้าย (ดู

หน้า 29) 

 8.2  เรซ่ิน (ยางเหนียว) 

  การใช้เรซิ่นมีไว้เพื่อช่วยในการจับยดึเชือกและการใช้เรซิ่นกจ็ะอนุญาตให้ใช้

เฉพาะกับมือเพียงอย่าง ในการแข่งขันประเภทในร่มการใช้เรซิ่นจะต้องได้รับ

อนุญาตและได้รับคาํแนะนําจากผู้ตัดสินเท่านัน้ 

 8.3 การแต่งกายตอนช่ังนํา้หนัก 

  ทีมชายให้สวมใสก่างเกงขาสัน้ในขนาดท่ีเหมาะสมและไมบ่างเท่านัน้ 

ทีมหญิงให้สวมใสก่างเกงขาสัน้และเสือ้เชิต้ท่ีมีขนาดเหมาะสมและไมบ่างเท่านัน้  

รองเท้าบู๊ตไม่จาํเป็นต้องสวมใส่ระหว่างการช่ังนํา้หนักบนตาช่ัง 

 8.4  รองเท้า 

  8.4.1 รองเทา้สําหรบัการแข่งขนักลางแจ้ง 

   
พืน้ ส้นและด้านข้างของส้นรองเท้าจะต้องเรียบเสมอกนั  การติดปุ่ มหรือตะปู

ทัง้บนส้นและพืน้รองเท้าไมส่ามารถกระทําได้ การมดัเชือกรองเท้าก็จะต้องไม่

ใช้วสัดท่ีุอาจจะก่อให้เกิดการบาดเจ็บได้ ส้นรองเท้าท่ีเป็นโลหะมีความหนาไม่

เกิน 6.5 มิลลิเมตรและพืน้เรียบตลอดด้านข้างและต้านลา่งจะได้รับอนญุาตให้

สวมใสไ่ด้ ขนาดของส้นรองเท้าไมค่วรเกินความยาว 1 ใน 3 ของความยาวของ

พืน้รองเท้าหรือไมน้่อยกว่า 1 ใน 4 ของความยาวพืน้รองเท้า ความสงูของส้น

รองเท้าซึง่วดัจากพืน้รองเท้าขึน้มาไมค่วรน้อยกว่า 6.5 มิลลิเมตร และไมค่วร

เกิน 25 มิลลิเมตร (รวมแผ่นพืน้โลหะ) ดหูน้า 25 

  8.4.2 รองเท้าสาํหรับการแข่งขันในร่ม  

   รองเท้าท่ีจะใช้สําหรับการแข่งขนัในร่มควรเป็นรองเท้าท่ีผลิตโดยผุ้ผลิตรองเท้า

ทัว่ไป พืน้รองเท้าสามารถปรับเปล่ียนได้แต่ไมค่วรให้กว้างหรือยาวกวา่สว่นบน

ของรองเท้า พืน้รองเท้าควรทําจากยางท่ีชว่ยยดึเท้าให้ติดกบัลูย่างให้มากท่ีสดุ
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และจะต้องไมเ่ป็นพืน้ท่ีก่อความเสียหายให้แก่พืน้ลูย่างหรือพืน้สนามการ

แข่งขนั ขนาดความกว้างและยาวสงูสดุของพืน้รองเท้าจะต้องไมเ่กินความยาว

ของเท้าเปลา่ของผู้ เลน่ 20 เปอร์เซ็นต์ วสัดท่ีุใช้ประกอบพืน้รองเท้าควรเป็นพืน้

ผ้าท่ีแห้งและสะอาดปราศจากสารเคมีและสารหลอ่ล่ืนใดๆ กรณีท่ีมีข้อขดัแย้ง

เก่ียวกบัรองเท้าให้เจ้าหน้าท่ีท่ีดแูลการแข่งขนัเป็นผู้ตดัสินชีข้าด         (ด ูหน้า

24) 
 

9
        

คุณลักษณะของเชือก 

 9.1 ขนาดมิตขิองเชือก  

  

เชือกจะต้องมีขนาดเส้นรอบวงไมน้่อยกวา่ 10 ซม.หรือไมม่ากกว่า 12.5 ซม.และจะต้อง

ไมมี่ปมหรือท่ีไว้สําหรับมือยดึถือ ปลายเชือกจะต้องทําเป็นปมปิด ขนาดความยาวของ

เชือกจะต้องไมน้่อยกว่า 33.5 เมตร (ตามภาพ) 

  

 
10 cm -12.5 cm 

 
 

33.5 เมตร 

 

 
  

9.2 การทาํเคร่ืองหมายบนเชือก 

  การใช่เทปพันหรือการทาํเคร่ืองหมายบนเชือกควรดาํเนินการในลักษณะที่

ให้ผู้ตัดสินสามารถปรับเล่ือนได้เผ่ือในกรณีที่เชือกขยายตัวหรือหดตัว 

  9.2.1 
การทําเคร่ืองหมายเชือกสําหรับการแขง่ขนักลางแจ้ง 

เทป 5 ชิน้หรืออปุกรณ์การทําเคร่ืองหมายอ่ืนๆควรพนัแปะติดบนเชือก

โดยให้มีลกัษณะดงัต่อไปนี ้

   a) ให้ใช้ 1 เทปหรือ 1 เคร่ืองหมายพนัอยูก่ึง่กลางเชือก 
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   b) ให้ใช้ 2 เทปหรือ2 เคร่ืองหมายพนัให้ห่างจากจดุกึง่กลางเชือก

ออกไปด้านละ 4 เมตร  

   c) ให้ใช้ 2 เทปหรือ 2 เคร่ืองหมายพนัให้หา่งออกไปจากจดุกึง่กลาง

เชือกด้านละ 5 เมตร 

   d) เทปท่ีทําเคร่ืองหมายตาม ข้อ เอ บีและซี ข้างต้นให้ใช้สีต่างกนั

จํานวน 3 สี (ตามภาพด้านลา่ง) 

 

 

 
 

  1  เมตร           4 เมตร                               4 เมตร            1 เมตร 

   

 

   
9.2.2 การทําเคร่ืองหมายเชือกสําหรบัการแข่งขนัในร่ม  

ให้ใช้ เทป 3 ชิน้หรือ 3 เคร่ืองหมายพนับนเชือกดงัตอ่ไปนี ้

   a) เทปท่ี 1 ให้พนับริเวณกึง่กลางเชือก 

   b) เทปท่ี 2 ให้พนัหา่งจากจดุกึง่กลางออกไปทัง้ 2 ด้านๆละ 2.5 เมตร 

   c) เทปท่ีใช้พนัตามข้อ เอและบี จะต้องเป็น 2 สีตา่งกนั (ตามภาพ) 

 

 

 
 

2.5 เมตร           2.5 เมตร 

 

 

10 พืน้ท่ีใช้ทําการแขง่ขนัและการทําเคร่ืองหมาย 
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 10.1 
พืน้ท่ีสําหรับการแข่งขนัแบบกลางแจ้งและการทําเคร่ืองหมาย 

  
พืน้ท่ีสําหรับการแข่งขนัจะต้องเรียบและมีหญ้าปกคลมุเสมอกนับริเวณพืน้สนาม  

ต้องทาํเคร่ืองหมายเป็นเส้นกึ่งกลางสนาม 1 เส้น (ตามภาพ) 

  

Center Line 

  

 
มิติและเลย์เอ้าท์ของสนามแข่งขนัแบบกลางแจ้ง 

   RESTAURANT 
   VIP AREA 
           70 M         
        

A 
    

B 
     

                 
   

ST
AN

D
 

   GATE     GATE    

STAN
D

 

       RECORDER TENTS     
                 
                 
                 
                 

     

ARENA 

CO
N

TRO
L 

100 M 

  

  
     
                 
                 
                 
      AWARD CEREMONY PODIUM    
                 
      GATE     GATE    
        

D 
SCOREBOARD 

C 
     

                 
   MARSHALL AREA MARSHALL AREA 
   TENTS NATIONAL TEAMS 
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 10.2 พืน้ที่ใช้ทาํการแข่งขันแบบในร่มและการทาํเคร่ืองหมาย 

  
วสัดท่ีุใช้ทําพืน้ผิวของสนาม (ลูย่าง) ควรเป็นวสัดท่ีุชว่ยยดึรองเท้าสําหรับการ

แข่งขนัแบบในร่มไมใ่ห้ล่ืนและต้องได้รับการรับรองจากสหพนัธ์กีฬาชกักะเยอ่โลก 

(TWIF) ความยาวของลูย่างจะต้องยาว 36 เมตร ความกว้างของลูย่างจะต้องอยู่

ระหว่าง 100-120 ซม. หรือ 1-1.20 เมตร 

ต้องทาํเคร่ืองหมายเป็นเส้นกึ่งกลาง 1 เส้นและเส้นด้านข้างทัง้ 2 ด้านอีก

ด้านละ 1 เส้นโดยให้ห่างจากเส้นกึ่งกลางด้านละ 4 เมตร (ตามภาพ) 

  
Centre line 

 side lines side lines  
 
 

width 
100cm -120cm 

 
 

4 mtr 

 
 

4 mtr 

 

 
length 36 mtr 

 
มิติและเลย์เอาท์สนามแข่งขนัแบบในร่ม 

MARSHAL 
AREA 

          DRESSING ROOM 
WAITING AREA           

          
        

CONTROL 
        

                
                    
        40 mtr         
ENTRY 
TEAMS 

                EXIT 
TEAMS                 

                    
                    
   34 mtr              
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PRESS 
CENTER 

          
WEIGH IN 

ROOM           
          

 

กตกิาเทคนิคการดงึเชือก 

 
 11 การจับเชือก  

 ไมอ่นญุาตให้ผู้แข่งขนัจบัเชือกบริเวณภายในพืน้ท่ีท่ีได้รับการทําเคร่ืองหมายไว้แล้ว ผู้ เลน่

คนแรกของแต่ละทีมควรจบัเชือกให้ใกล้จดุท่ีมีการทําเคร่ืองหมายจดุนอกสดุของแต่ละด้าน

ให้ใกล้ท่ีสดุเทา่ท่ีจะทําได้ (ตามภาพ)  

 

 
  

ห้ามไมใ่ห้มีการทําปมหรือห่วงบนเชือก รวมทัง้ห้ามไมใ่ห้นําเชือกไปลอ็คผ่านสว่นหนึง่สว่น

ใดของลําตวัผู้แข่งขนัในทีมเป็นอนัขาด การนําเชือกมาไขว้กนัถือวา่เป็นการสร้างหว่ง ช่วง

เร่ิมต้นของการแข่งขนัควรวางเชือกโดยให้บริเวณท่ีทําเคร่ืองหมายตรงจดุกึง่กลางให้อยู่

เหนือบริเวณท่ีทําเคร่ืองหมายตรงจดุกึง่กลางในสนาม  

 

 12 ตําแหน่งการดงึ 

 ยกเว้นผู้คดัท้าย ผู้แขง่ขนัทกุคนควรจบัเชือกด้วยมือเปลา่ทัง้ 2 มือในทา่การจบัท่ีเป็นปรกติ 

โดยการหงายฝ่ามือขึน้ทัง้ 2 มือ และให้เชือกทอดผ่านระหว่างลําตวักบัช่วงสว่นบนของแขน  

สําหรับการจบัเชือกของผู้คดัท้ายให้ดกูติกาข้อ 13 

การจบัเชือกแบบอ่ืนๆท่ีป้องกนัการเคล่ือนไหวของเชือกอยา่งเป็นอิสระ จะถือวา่เป็นการ

ลอ็คเชือกและจะถือว่าเป็นการทําผิดกติกาการแข่งขนั  เท้าของผู้แข่งขันจะต้องเหยียด

ไปข้างหน้าของหัวเข่าและสมาชกิในทีมทุกคนจะต้องอยู่ในท่าดงึเชือกตลอดเวลา

การแข่งขัน 

RESTAURANT 
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 13 ตาํแหน่งของผู้คัดท้าย 

 ผู้ เลน่คนสดุท้ายจะถกูเรียกว่า ผู้คดัท้าย  เชือกควรผ่านด้านข้างของลําตวั  ทอดผ่านแผ่น

หลงัเป็นเส้นทแยงมมุและพาดข้ามไหลด้่านตรงกนัข้ามจากด้านหลงัไปสูด้่านหน้า  เชือก

สว่นท่ีเหลือควรให้ผ่านใต้รักแร้ในทิศทางลกัษณะกลบัหลงัและให้ออกด้านนอกขณะท่ี

ปลายเชือกสว่นท่ีเหลือให้ปลอ่ยเป็นอิสระ  ผู้คดัท้ายควรจบัเชือกในทา่จบัปรกติโดยให้

หงายฝ่ามือขึน้ทัง้ 2 มือ และให้ทัง้ 2 แขนย่ืนออกไปด้านหน้า ผู้คดัท้ายจะได้รับอนญุาตให้

เก็บเชือกไว้ในระดบัต่ํากวา่เข็มขดัเพ่ือป้องกนัการบาดเจ็บได้ และการสมัผสักบัเข็มขดัด้วย

เหตผุลด้านความปลอดภยัจะไมถื่อว่าเป็นการลอ็คเชือกแต่อยา่งใด 

การทาํผิดกตกิา 

 

 14 การทาํผิดกตกิาระหว่างการแข่งขัน 

 14.1 การผิดกตกิาทั่วไป 

 
1 การน่ัง เจตนาน่ังลงบนพืน้สนามหรือไม่สามารถคืนสู่ตาํแหน่งของ

การดงึได้ในทันทีหลังจากมีการล่ืนล้ม 

 2 การยัน ส่วนหน่ึงส่วนใดของร่างกายนอกจากเท้าสัมผัสหรือแตะพืน้ 

 
3 การล็อค การจับเชือกในลักษณะที่ไม่ปล่อยให้เชือกเคล่ือนไหวได้

โดยอิสระ  

 4 การจับยดึ การจับยดึที่อยู่นอกเหนือจากกตกิาข้อ 11 12และ13 

 
5 พร๊อพป้ิง การถือเชือกในตาํแหน่งที่เชือกไม่ทอดผ่านระหว่างลาํตัว

กับช่วงบนของท่อนแขน 

 6 ตาํแน่ง การน่ังบนเท้าโดยที่เท้าไม่ได้เหยียดไปด้านหน้าของหัวเข่า 

 
7 การสาว

เชือก 

การสาวเชือกระหว่างแข่งขัน 

 
8 การพาย  การน่ังบนพืน้แบบซํา้ๆกันขณะที่มีการเคล่ือนเท้าไป

ด้านหลัง 

 
9 ตาํแหน่งคัด

ท้าย  

ตาํแหน่งที่ผิดปรกตไิปจากตาํแหน่งที่อธิบายในกตกิาข้อที่ 

13 
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 10 เทรนเนอร์ เทรนเนอร์ส่ือสารกับลูกทีมระหว่างการแข่งขัน 

 11 ไม่จริงจัง ทัง้ 2 ทีมไม่พยายามแข่งขันกันอย่างจริงจังระหว่างการ

แข่งขันนําไปสู่การยันกันไว้อย่างยาวนาน ซึ่งจะนํามาซึ่งการ

สูญเสียความเคารพเช่ือถือต่อกีฬาและจะนําไปสู่การ

ประกาศของผู้ตัดสินว่า “ไม่ดงึ” ซึ่งจะสามารถประกาศได้ทุก

เวลาตลอดการแข่งขัน การดงึครัง้ใหม่จะเร่ิมขึน้ในเลนใหม่

หรือเลนที่อยู่ใกล้ที่สุดกับเลนการแข่งขันเก่าและเป็นเลนที่

มีพืน้ดนิแตกหรือเสียหายน้อยกว่าเก่า ถ้าการดงึแบบไม่

จริงจังใช้เวลามากกว่า 10 นาที หัวหน้าผู้ตัดสินจะส่ง

สัญญาณให้ผู้ตัดสินกลางสนามประกาศ “ไม่ดงึ”  

 

 14.2 การทาํผิดกตกิาระหว่างการแข่งขันแบบกลางแจ้ง 

 12 การใช้เท้ายดึ การใช้เท้าทาํหลุมบนพืน้ดนิก่อนที่จะมีคาํส่ัง “เชือก

ตงึ” 

 14.3 การทาํผิดกตกิาระหว่างการแข่งขันแบบในร่ม 

 13 การก้าวเท้าออก

ด้านข้าง 

การก้าวเท้าออกนอกลู่ยางระหว่างการแข่งขันแบบใน

ร่ม 

 

 15 การถูกดสิควอลิฟายหรือถูกตัดสิทธิ์ 

 ทีมแข่งขนัจะได้รับการเตือนในข้อหาทําผิดกติกาจํานวน 2 ครัง้ในการดงึ 1 ครัง้ก่อนท่ีจะถกู

ตดัสิทธ์ิ  ในการทําผิดกติกาทัง้หมด ทีมแขง่ขนัอาจจะถกูตดัสิทธ์ิได้เพียงแค่ผู้แข่งขนั 1 คน

ในทีมทําผิดกติกา 

 

 16 การละเมิดกฎกตกิา 

 การไม่ปฎิบัตติามกตกิาการแข่งขันของสหพันธ์เอเชียอาจจะถูกตัดสิทธิ์การร่วม

แข่งขันได้ทันท ี

 

แมทช์การแข่งขันและการให้คะแนน 
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 17  จํานวนแมทช์การแข่งขนั การดงึและระยะเวลาการพกั 

 จํานวนคะแนนการแขง่ขนัจะอยูใ่นรูปสมการ (n x (n-1)÷2) แมทช์ โดย n แทน

จํานวนทีมท่ีเข้าร่วมการแข่งขนั  แต่ละแมทช์จะประกอบไปด้วยการดงึ ในจํานวน 2 ครัง้  

 

การหยดุพกัอยา่งเหมาะสมจะได้รับอนญุาตระหวา่งการดงึ  

ระยะเวลาพกัสงูสดุจะไมเ่กิน 6 นาทีระหว่างการแข่งขนั โดยจะเร่ิมนบัตัง้แต่นกักีฬาเดิน

ออกจากสนามแข่งขนัและสิน้สดุเม่ือทีมแข่งขนักลบัเข้าสูพื่น้ท่ีท่ีกําหนดไว้เพ่ือ

เตรียมพร้อมต่อการกลบัเข้าสูส่นามแขง่ขนั 

 

 18 การโยนเหรียญ 

 ก่อนการดงึจะเร่ิมขึน้การเลือกแดนจะถกูกําหนดโดยการโยนเหรียญเส่ียงทาย หลงัจาก

การดงึครัง้แรก ทัง้ 2 ทีมจะต้องทําการเปล่ียนแดน ถ้าการดงึครัง้ท่ี 3 จําเป็นต้องเกิดขึน้

ให้ใช้วิธีการเลือกแดนโดยการโยนเหรียญเหมือนเดิม 

 

 

 19 การชนะการแข่งขนั 

 19.1 
การชนะการดงึโดยทัว่ไป 

  
การดงึท่ีจะได้รับชยัชนะจะเกิดขึน้ได้โดยการดงึเชือกให้ข้ามระยะทางท่ีกําหนดไว้

ตามเคร่ืองหมายบนเชือกหรือโดยการตดัสิทธ์ิของคูแ่ข่งขนัโดยกรรมการผู้ตดัสิน 

 19.2 การชนะการดงึแบบกลางแจ้ง 

  
การชนะจะเกิดขึน้เม่ือเคร่ืองหมายด้านหนึง่ท่ีทําไว้บนเชือกถกูดงึข้ามผ่านเส้นจดุ

กึง่กลางท่ีทําไว้ในสนาม  

 

เร่ิมการแข่งขนั 
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 (เส้นกึง่กลาง) 

 

 

 

การชนะ  การชีผู้้ชนะ 

 

 
 (เส้นกึง่กลาง)   

 
 19.3 การชนะการดงึแบบในร่ม 

  การชนะจะเกดิขึน้เม่ือเคร่ืองหมายกึ่งกลางเชือกถูกดงึข้ามผ่าน

เคร่ืองหมายด้านข้างบนลู่ยาง 

 

เร่ิมการแข่งขนั 

 

 (เส้นกึง่กลาง)  

 (เคร่ืองหมายด้านข้าง)  (เคร่ืองหมายด้านข้าง) 

  

การชนะ  การชีผู้้ชนะ 
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 (เส้นกึง่กลาง)  

 (เคร่ืองหมายด้านข้าง)  (เคร่ืองหมายด้านข้าง) 

 

 
 20 

คะแนน 

 20.1 
คะแนนการแขง่ขนั 

  ทีมที่ชนะการแข่งขัน 2 ครัง้ตดิต่อกันจะได้คะแนน 3 คะแนน ส่วนทีมที่แพ้

ทัง้ 2 ครัง้จะได้ 0 คะแนน ทีมที่ชนะการแข่งขันทีมละครัง้จะได้ทีมละ 1 

คะแนน 

 20.2 
รอบพลู-ออฟ รอบเซมิ-ไฟนอล และรอบสดุท้าย 

  
แมทช์การแข่งขนัจะเป็นการดงึในแบบ 2 ใน 3 ทีมท่ีชนะการดงึ 2 ครัง้ต่อ 0 จะได้

คะแนน 3 คะแนน ทีมท่ีแพ้จะได้ 0 คะแนน ทีมท่ีชนะการดงึ 2 ตอ่ 1 จะได้คะแนน 

2 คะแนน ทีมท่ีแพ้จะได้คะแนน 1 คะแนน  

 

 21 ไมด่งึ 

 “ไมด่งึ” จะถกูประกาศในกรณีดงัต่อไปนี ้

  
a) ทัง้ 2 ทีมกระทําผิดกติกา หลงัจากถกูเตือน 2 ครัง้ 

 b) 
ทัง้ 2 ทีมกระทําผิดข้อหา ไมจ่ริงจงั 

 c) 
ทัง้ 2 ทีมปลอ่ยเชือกก่อนการดงึจะสิน้สดุ 

 d) 
การดงึถกูก่อกวนโดยปราศจากการกระทําผิดกติกาโดยผู้ เลน่ของทีมใดทีมหนึง่ 

 

 เม่ือมีการประกาศ ไมด่งึตามกรณี a) b) และ c)ข้างต้น จะไมมี่การอนญุาตให้หยดุพกัการ

แข่งขนั และการดงึจะต้องเร่ิมขึน้ใหมใ่นทนัทีโดยปราศจากความช่วยเหลือหรือการบริการ

ใดๆทัง้สิน้ ยกเว้นกรณีสดุท้ายตามข้อ d) การอนญุาตให้หยดุพกัการแขง่ขนัตามความ

เหมาะสมสามารถอนญุาตได้ 
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การตัดสิน 

 
 22 

เจ้าหน้าท่ีและผู้ตดัสิน 

 เจ้าหน้าท่ีควบคมุการแข่งขนัระดบันานาชาติควรเป็นบคุคลท่ีได้รับการแต่งตัง้มาจาก

สหพนัธ์กีฬาชกักะเยอ่สากล  

การคดัเลือกผู้ตดัสินครัง้สดุท้ายสําหรับการแข่งขนัระดบันานาชาติควรให้อยูใ่นความ

รับผิดชอบของคณะกรรมการด้านเทคนิค 

 

 23 อํานาจของกรรมการ  ผู้ควบคมุการแข่งขนั และหวัหน้าผู้ตดัสิน 

 กรณีท่ีสโมสรหรือตวับคุคลในการแขง่ขนัแต่ละครัง้มีสว่นในพฤติกรรมอนัจะนํามาซึง่การ

สญูเสียความเคารพนบัถือในตวักีฬาชกักะเยอ่ กรรมการ ผู้ควบคมุการแข่งขนัและหวัหน้าผู้

ตดัสิน ในการประสานงานซึง่กนัและกนั มีอํานาจท่ีจะไลส่โมสรหรือตวับคุคลนัน้ๆออกจาก

การแข่งขนัได้ระหวา่งการแข่งขนั กรรมการจะต้องทํารายงานเสนอตอ่คณะกรรมการบริหาร

ของสหพนัธ์กีฬาชกักะเยอ่แห่งทวีปเอเชีย (เอทีดบับลิวเอฟ) ซึง่ตามกฎธรรมนญูในมาตราท่ี 

12 ให้อํานาจคณะกรรมการฯดําเนินการทางวินยัตอ่สโมสรหรือตวับคุคลได้อยา่งชอบธรรม   

 

 24 อํานาจและขอบเขตความรับผิดชอบของผู้ตดัสิน 

 ผู้ตดัสินท่ีได้รับการแต่งตัง้ประจําแมทช์การแขง่ขนัมีสิทธิขาดแต่เพียงผู้ เดียว โดยมีความ

รับผิดชอบดงัต่อไปนี ้   

 

 (1) 
การยืนยนัว่ากฎกติกาของเอทีดบับลิวเอฟจะได้รับการปฏิบติัตาม 

 (2) 
ต้องแน่ใจว่าเชือกท่ีจะใช้สําหรับการแขง่ขนัมีสภาพความพร้อมก่อนท่ีทีมแข่งขนัจะ

เดินทางถงึสนามแขง่ขนั  

 (3) ต้องดําเนินการแข่งขนัให้เป็นไปตามตารางเวลาท่ีถกูกําหนดไว้ลว่งหน้า 

 (4) 
อนญุาตให้มีการพกัระหวา่งการแขง่ขนัตามกติกาข้อท่ี 17 
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 (5) 
ประกาศ “ไมด่งึ” 

 (6) 
ตดัสิทธ์ิทีมแข่งขนัหลงัจากการเตือนครบจํานวนครัง้ท่ีกําหนด 

 (7) 
ผู้ตดัสินสามารถเตือนแบบเป็นมิตร (ไมคิ่ดจํานวนครัง้) ได้เพียง 1 ครัง้ต่อทีมใดทีม

หนึง่ได้ระหวา่งการแขง่ขนั 

 (8) 
ตดัสิทธ์ิทีมแข่งขนัได้โดยท่ีไมต้่องเตือนเน่ืองจากทีมนัน้ๆกระทําผิดมารยาทของ

นกักีฬา ทัง้โดยคําพดูหรือโดยการแสดงออกทางการกระทํา ซึง่จะนํามาซึง่ความ

เส่ือมเสียต่อวงการกีฬาชกักะเยอ่ได้ 

 กรณีท่ีผู้ตดัสินจะต้องให้คําเตือนโดยผ่านทางการให้สญัญาณ การเอ่ยช่ือทีมและประกาศ

ตามด้วย “เตือนครัง้ท่ี 1” หรือ “เตือนครัง้สดุท้าย” จะต้องประกาศให้ชดัเจนและสัน้กระชบั

ผ่านการใช้สญัญาณ คําตดัสินของผู้ตดัสินให้ถือเป็นท่ีสิน้สดุทกุครัง้ 

 25 ความรับผิดชอบของผู้ตดัสินข้างสนาม 

 ผู้ตดัสินข้างสนามจะปฏิบติัหน้าท่ีตามคําแนะนําของผู้ตดัสินในสนาม ระหวา่งการแข่งขนัผู้

ตดัสินข้างสนามจะต้องอยูใ่นตําแหน่งด้านข้างของทัง้ 2 ทีมท่ีทําการแข่งขนัและอยูใ่น

ตําแหน่งตรงข้ามกบัผู้ตดัสินในสนาม ผู้ตดัสินข้างสนามจะเป็นผู้สงัเกตการทําผิดกติกาของ

ทีมท่ีทําการแข่งขนัและจะเป็นผู้สง่รหสัสญัญาณการทําผิดกติกาของผู้ เลน่ให้แก่ผู้ตดัสินใน

สนาม  ผู้ตดัสินข้างสนามจะทําหน้าท่ีแจ้งผู้ ทําผิดกติกาถงึตําเตือนของผู้ตดัสินในสนาม 

 

 26 ผู้ดแูลเร่ืองการชัง่นํา้หนกั 

 การแข่งขนัในเอเชีย เอทีดบับลิวเอฟอาจจะทําการแต่งตัง้ สจ๊วต ทําหน้าท่ีช่วยเหลือผู้ตดัสิน

ท่ีดแูลเร่ืองการชัง่นํา้หนกันกักีฬา ทัง้นีเ้พ่ือตรวจสอบความถกูต้องในการชัง่นํา้หนกัและการ

ตีตราประทบัให้แก่นกักีฬาทกุคน 

  

สัญญาณและคาํส่ัง 

 

 27 ขัน้ตอนการเร่ิมต้นการแข่งขัน 

 เม่ือผู้ตดัสินได้รับสญัญาณความพร้อมจากโค้ชของทัง้ 2 ทีม ผู้ตดัสินจะสง่สญัญาณทัง้
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คําพดูและคําสัง่ท่ีเหน็ได้ดงัต่อไปนี ้

 หยิบเชือก เชือกจะถกูยกขึน้ตามรายละเอียดในยอ่หน้าท่ี 11 12 และ 13 

โดยท่ีเท้าของนกักีฬาจะวางราบลงบนพืน้สนาม 

 เชือกตงึ  การทําให้เชือกตงึ ในการแข่งขนัแบบกลางแจ้ง นกักีฬาแต่ละคน

อาจจะเท้าข้างหนึง่ยดึพืน้เอาไว้ด้วยส้นรองเท้าหรือด้านข้างของ

รองเท้าบู๊ต 

 น่ิง  ผู้ตดัสินจะให้สญัญาณการดงึเชือกมาไว้จดุกึง่กลางสนาม 

สญัญาณการน่ิงจะเกิดขึน้เม่ือเคร่ืองหมายกึง่กลางเชือกอยูเ่หนือ

เส้นกึง่กลางบนสนาม 

 ดงึ  หลงัจากท่ีน่ิงได้ระยะหนึง่ 

 

 

 

 28 การหยดุดงึ 

 การหยดุดงึจะสามารถทําได้โดยการสง่สญัญาณด้วยการเป่านกหวีดของผู้ตดัสินและการชี ้

นิว้ไปในทิศทางของทีมผู้ชนะ หรือ ในกรณีของการประกาศ “ไมด่งึ”  ผ่านการไขว้แขนและ

ชีไ้ปท่ีเคร่ืองหมายจดุกึง่กลางสนาม 

 

 29 ชุดคาํส่ังในการแข่งขันกีฬาชักกะเย่อ 

  คําสัง่ การสง่สญัญาณ 

 1 ทีมพร้อม สง่สญัญาณให้ทีมด้วยแขน 

 2 หยิบเชือก ย่ืนแขนออกไปด้านหน้าลําตวั 

 3 เชือกตงึ  แขนเหยียดขึน้บนพร้อมด้วยหนัฝ่ามือเข้าด้านใน 

 4 เชือกสูจ่ดุกลาง สง่สญัญาณด้านข้างให้ขยบัเข้าสูจ่ดุกึง่กลาง 

 5 น่ิง  แขนเหยียดขึน้บนพร้อมหงายฝ่ามือออกด้านนอก 
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 6 ดงึ  สะบดัแขนลงด้านข้าง 

 7 ชีผู้้ชนะ  เป่านกหวีดและชีไ้ปท่ีทีมผู้ชนะ 

 8 เปล่ียนข้าง เป่านกหวีดและไขว้แขนเหนือศีรษะ 

 9 ไมด่งึ  เป่านกหวีดและไขว้แขนหน้าลําตวั 

 10 เตือน  ยกแขนไปในทางด้านทีมท่ีทําผิดกติกาและยกนิว้ขึน้1 

หรือ 2 นิว้ตามจํานวนครัง้ท่ีกระทําผิดกติกา 

 

 30 ชดุของการทําผิดกติกาทัว่ไปในการแขง่ขนักีฬาชกักะเยอ่ 

  การทําผิด สญัญาณ 

 1 การนัง่ การเขยบัมือท่ีกางออกในแนวขวาง 

 2 การยนั เปิดฝ่ามือในแนวขวางและชีไ้ปท่ีพืน้ดิน 

 3 การลอ็ค ข้อศอกแตะท่อนขาสว่นบนท่ียกขึน้ 

 4 การยดึ สองกําปัน้อยูห่น้าซึง่กนัและกนั 

 5 พร็อพปิง้ ยกแขนเคล่ือนไหวข้างลําตวั 

 6 ตําแหน่ง ใช้สว่นขาด้านลา่งเตะและเหยียดออกไป 

 7 สาวเชือก ใช้กําปัน้สาวไปข้างหน้า 

 8 การพาย แสดงการพายผ่านแขนและลําตวัด้านบน 

 9 การยดึของผู้คดัท้าย ใช้มือแตะแผ่นหลงั 

 10 เทรนเนอร์  ใช้นิว้มือแตะริมฝีปาก 

 11 เท้ายดึ เตะด้วยส้นเท้าลงบนพืน้ 

 12 เท้าออกด้านนอก เหยียดเท้าข้างหนึง่ออกด้านนอก 
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รองเทา้ใชส้าํหรับการแข่งขนัแบบในร่ม  

 

       
 

          
 

The shoes to be used for indoor tug of war should be as originally 
produced by any sport shoe manufacturer. 

 

รองเท้าใช้สําหรับการแข่งขนัแบบกลางแจ้ง 
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ลกัษณะส้นรองเท้าใช้สําหรับการแข่งขนัแบบกลางแจ้ง 

 6.5mm        
           A= depth of the heel Max 25 mm andMin 6.5 mm 

B= metal plate Max 6.5 mm 

Sole and heel perfectly flush 

                   Metal plate                                  Metal plate 

         

heel is no more then 1/3 of total footprint        heel is no less then 1/4 of total footprint  

6.5mm           
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A= depth of the heel Max 25 mm andMin 6.5 mm 
B= metal plate Max 6.5 mm 

The side of the heel and sole must be perfectly flush 

                   Metal plate                                  Metal plate 

         

 

heel is no more then 1/3 of total footprint        heel is no less then 1/4 of total footprint  

 

 

สัญญาณคาํส่ัง 

 

 

 

 

 

 

 

ทมีพร้อม หยบิเชือก เชือกตึง 

 

 

 

 

 

 

ย้ายเชือกเข้าจุดกลาง น่ิง ดึง 
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ช้ีผู้ชนะ เปลีย่นข้าง ไม่ดึง 

 

 

 

 

 

เตือนคร้ังที ่1 เตือนคร้ังที ่2  

 

สญัญาณคาํส ัง่ 

 

 

 

 

 

 

 

น่ัง ยนั ล๊อค 
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ยดึ พร๊อพป้ิง ตาํแหน่ง 

 

 

 

  

สาวเชือก พาย คดัท้าย 

 

 

 

 

 

 

เทรนเนอร์ เท้ายดึ เท้าออกด้านข้าง 
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เส้ือป้องกนัการบาดเจบ็ของผู้ดงึ 

 

 

 

 

 

Clothing to protect the skin may be worn under the sport clothing 
subject to judge’s approval.  

 

เส้ือป้องกนัการบาดเจบ็ผู้คดัท้าย 

 

 

 

 

 

 

The protective clothing worn by the anchor shall not exceed a 
maximum thickness of 5 centimetres; it must always be worn under the 
sport clothing and placed between the rope and the body. 

 

เขม็ขดัป้องกนัการบาดเจบ็ 

 

 

 
 


