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ระเบยีบการแข่งขันกีฬาวูซ ู
กีฬานกัเรยีน นักศกึษาแห่งชาติ ครั้งที่ 34  ประจําปี 2556 “เมืองแพรเ่กมส”์   

ณ  จังหวดัแพร่ 
………………………………. 

 1.  คณะกรรมการอาํนวยการแข่งขนักีฬานักเรียน นกัศกึษาแห่งชาติ ครั้งที่ 34 
     ประธานกรรมการ    อธิบดีกรมพลศึกษา 
     เลขานุการ     ผู้อํานวยการสํานักการกีฬา 
     ผูแ้ทนกรมพลศึกษา   นายปณิธาน  หงษ์ทอง 
     สถานที่ติดต่อ    154 ถนนพระราม 1 แขวงวังใหม่ เขตปทมุวัน กรุงเทพฯ 10330 
         โทร. 02-2140120 ต่อ 3030, 02-2142256 โทรสาร 02-2141807-8 
         3www.dpe.go.th 
2.  คณะกรรมการดาํเนินการแข่งขนั 
     ประธานกรรมการจัดการแข่งขัน    ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ 
     ประธานกองเทคนิคกีฬา     บุคคลที่จังหวัดเจ้าภาพฯ แต่งต้ัง 

ประธานฝ่ายจัดการแข่งขัน       บุคคลที่จังหวัดเจ้าภาพฯ แต่งต้ัง                                                                
     ประธานผูตั้ดสิน        นายวรนารถ  ดิษยบุตร 
     รองประธานฝ่ายจัดการแข่งขัน   ผู้แทนกรมพลศึกษา 
     กรรมการ          บุคคลที่จังหวัดเจ้าภาพฯ แต่งต้ัง 
     กรรมการและเลขานุการ     บุคคลที่จังหวัดเจ้าภาพฯ แต่งต้ัง 
3.  ข้อบังคับ และกติกาการแข่งขัน 
   3.1  ให้ใช้ข้อบังคับ กรมพลศึกษา ว่าด้วยการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2553 
     3.2  ระเบียบการแข่งขันโดยทั่วไป ให้ยึดถือตามข้อปฏิบัติในกติกาของสหพันธ์วูซูนานาชาติฉบับภาษาไทย          
ที่เรียบเรียงโดยสมาคมฯ ฉบับ ปี 2005 หรือฉบับที่สมาคมประกาศใช้ในปัจจุบันเป็นเกณฑ์ ส่วนยุทธลีลาราชสีห์           
ให้ใช้ฉบับนานาชาติ ปี 2008 เป็นเกณฑ์ หลักเกณฑ์หรือระเบียบอ่ืนๆ ที่จําเป็น ให้สมาคมวูซูแห่งประเทศไทย
สามารถกําหนดขึ้นได้ เพ่ือความเหมาะสม และสอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงเป็นการเฉพาะและให้สิ้นสุด             
เมื่อเสร็จสิ้นการแข่งขันในปีน้ัน ๆ 
4.  ประเภทของการแข่งขัน 
   4.1  ประเภทยุทธลีลาราชสีห์  จํานวน 3 ประเภท (ชาย 3 ประเภท, หญิง 3 ประเภท) 
     4.1.1  ประเภททีมยุทธลีลาราชสีห์ประเภท Racing speed (ความเร็ว) ชายทีมละไม่เกิน 2 คน, 
หญิงทีมละไม่เกิน 2 คน 
     4.1.2  ประเภททีมยุทธลีลาราชสีห์ประเภท Obstacles (กีดขวาง) ชายทีมละไม่เกิน 2 คน,                 
หญิงทีมละไม่เกิน 2 คน 
     4.1.3  ประเภททีมยุทธลีลาราชสีห์ประเภท Traditional (ภาคพ้ืน) ชายทีมละไม่เกิน 6 คน,หญิง
ทีมละไม่เกิน 6 คน  
   หมายเหตุ  ในประเภทยุทธลีลาราชสีห์ ให้เป็นทีมราชสีห์จํานวนเดิม (ไม่เกิน 6 คน) ห้ามเพ่ิมคนในส่วนน้ี 
  
 
 
 



- 163 - 
 

   4.2  ประเภทประลองยุทธ กําหนด 4 รุ่น (ชาย/หญิง) ดังนี้ 
            ชาย   หญิง 
    4.2.1  รุ่นไม่เกิน  45 กก.   45 กก. 
    4.2.2  รุ่นไม่เกิน  48 กก.   48 กก.    
    4.2.3  รุ่นไม่เกิน  52 กก.   52 กก.    
    4.2.4  รุ่นไม่เกิน  56 กก.   56 กก.  
   หมายเหตุ  ในประเภทประลองยุทธ์ (ต่อสู้) จํานวน 4 รุ่น (ชาย/หญิง) ให้จังหวัดส่งนักกีฬาเข้าแข่งขัน                 
ได้รุ่นละ 1 คน (ชาย 1  คน หญิง 1 คน) 
5.  จํานวนผู้เข้าร่วมการแข่งขัน และเจ้าหน้าที่ประจําทีม 
   5.1  นักกีฬาแต่ละเขต ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันได้เขตละไม่เกิน 20 คน ประกอบด้วย นักกีฬาชาย 
จํานวน 10 คน และนักกีฬาหญิง จํานวน 10 คน 
   5.2  เจ้าหน้าที่ประจําทีม จํานวน 5 คน ประกอบด้วย 
    5.2.1  ผู้จัดการทีม จํานวน 1 คน 
    5.2.2  ผู้ฝึกสอนประเภทยุทธลีลาราชสีห์ จํานวน 2 คน (ชาย/หญิง) 
    5.2.3  ผู้ฝึกสอนประเภทประลองยุทธ จํานวน 2 คน (ชาย/หญิง) 
6.  คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมการแข่งขัน 
   4.1  ให้เป็นไปตามข้อบังคับ กรมพลศึกษา ว่าด้วยการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2553 
   4.2  นักกีฬาต้องมีอายุไม่เกิน 18 ปี (นับปี พ.ศ. 2537 ขึ้นไป) 
   4.3  ประเภทประลองยุทธ นักกีฬาที่เข้าร่วมแข่งขัน ต้องมีอายุไม่ตํ่ากว่า 15 ปี และมีอายุไม่เกิน 18 ปี 
  (พ.ศ. 2537 – พ.ศ. 2540) 
7.  วิธีการจัดการแข่งขัน 
   7.1  การแข่งขันประเภทประลองยุทธ เป็นการแข่งขันต่อสู้บนเวที แยกรุ่นตามนํ้าหนักและแข่งขันด้วยวิธี
แพ้คัดออก หากนักกีฬาไม่ครบ 4 คน จะไม่มีการจัดการแข่งขัน 
   7.2  ประเภททีมยุทธลีลาราชสีห์ ลงสนามคร้ังละ 1 ทีม 
   7.3  การจับสลากประเภทประลองยุทธ ให้กระทําการจับสลากแข่งขัน (แบ่งสาย) ในประเภทประลองยุทธ 
โดยให้ผู้แทนเขตหรือผู้จัดการทีมเป็นตัวแทนการจับสลาก หากไม่มีผู้แทนเขตหรือผู้จัดการทีมมาจับสลาก                 
ทางคณะกรรมการจัดการแข่งขันจะดําเนินการจับสลากแทน โดยมีผู้แทนกรมพลศึกษาและประธานผู้ตัดสิน                 
เป็นสักขีพยาน 
   7.4  ในประเภทประลองยุทธ ให้ดําเนินการไปตามกฎระเบียบของการแข่งขันตามกฎกติกาของสหพันธ์วูซู
นานาชาติ โดยนักกีฬาจะต้องมารายงานตัวเพ่ือให้แพทย์ตรวจร่างกาย และทําการช่ังนํ้าหนักก่อนการแข่งขัน 1 วัน 
(ช่ังนํ้าหนักเพ่ือจับฉลากเข้าในแต่ละรุ่น) และทําการจับสลากแบ่งสายการแข่งขันในวันน้ัน 
   7.5  นักกีฬาใดนํ้าหนักเกิน ต้องทํานํ้าหนักให้ได้ภายในเวลา 1 ช่ัวโมง หมายถึงต้องสําเร็จก่อนการปิด    
เคร่ืองช่ัง และกรรมการไม่ยืดเวลาการปิดเคร่ืองช่ังออกไปอีก 
   7.6  เมื่อดําเนินการส่งรายช่ือนักกีฬาประเภทประลองยุทธเข้าสู่การแข่งขันระดับคัดเลือกตัวแทนเขตและ
ระดับชาติห้ามปรับเปลี่ยนนํ้าหนักหรือรุ่นที่ส่งมาโดดเด็ดขาด 
   7.7  นักกีฬาในประเภทประลองยุทธทุกคนต้องเข้าร่วมแข่งขันต้ังแต่รอบแรกจนสิ้นสุดรอบสุดท้ายตามรุ่นที่
ตนเองได้ลงสมัครเข้าการแข่งขัน หากไม่เข้าทําการแข่งขันตามกําหนด จะยกเลิกผลการแข่งขันที่ผ่านมาทั้งหมดและ
แจ้งต่อกรมพลศึกษา เพ่ือทราบ และปรับโทษนักกีฬาผู้น้ัน ตามพฤติกรรมดังกล่าว 
   7.8  ในประเภทประลองยุทธไม่มีการชิงอันดับที่ 3 แต่ให้ครองอับดับที่ 3 ร่วมกัน (ครองเหรียญร่วม) 
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  ข้อปฏิบัติและหลักเกณฑ์ในการแข่งขัน  
   1.  การถอนตัวนักกีฬา 
    การถอนตัวจากการแข่งขันของตัวนักกีฬา ต้องอยู่ภายใต้ระเบียบข้อบังคับของคณะกรรมการจัดการ
แข่งขัน นักกีฬาผู้ใดถอนตัวโดยพลการ จะถูกเพิกถอนสิทธ์ิจากการแข่งขัน ทั้งให้ยกเลิกผลการแข่งขันที่ผ่านมาทั้งหมด 
และต้องถูกดําเนินการตามข้อบังคับของกรมพลศึกษา ว่าด้วยการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2553 
ข้อที่ 39 
   2.  ข้อกําหนดอุปกรณ์การแข่งขัน 
    อุปกรณ์การแข่งขันกีฬาวูซูต้องได้มาตรฐานตามข้อกําหนดที่ระบุไว้ในกติกาสหพันธ์วูซูนานาชาติ ยกเว้น
อุปกรณ์ประจําตัวนักกีฬาของประเภทประลองยุทธ  ให้ใช้อุปกรณ์ใกล้เคียงทดแทนได้  ทั้งน้ี ให้อยู่ในดุลยพินิจของ 
กรมพลศึกษา 
   3.  กรณีนักกีฬาใช้อุปกรณ์ผิดประเภทหรือไม่ได้มาตรฐาน 
    หากนักกีฬาใด ใช้อุปกรณ์ประจําตัวที่ไม่ได้มาตรฐาน หรือผิดประเภทเพ่ือลงแข่งขัน ให้ฝ่ายตรวจสอบและ
รายงานตัวนักกีฬาใน Events น้ันๆ ทําการตักเตือนและ เปลี่ยนให้ถูกต้อง หากนักกีฬาไม่สามารถเปลี่ยน ให้ถูกต้องได้ 
ให้ฝ่ายตรวจสอบและรายงานตัวนักกีฬาใน Events น้ันๆ ระงับการลงสนามแข่งขัน หรือเพิกถอนช่ือออกจากการแข่งขัน
ใน Events ของผู้น้ันเสีย 
   4.  ภาษาที่ใช้ในการแข่งขัน 
    นอกเหนือจากคําศัพท์ทางเทคนิคของการแข่งขันที่ต้องใช้ภาษาจีน นอกน้ัน ให้เป็นภาษาไทย 
   5.  ข้อปฏิบัติด้านกีฬาเวชฯ (MEDICAL CONTROL) 
    5.1  นักกีฬาต้องได้รับการตรวจร่างกาย รับรองสุขภาพจากคณะแพทย์ส่วนกลาง หรือแพทย์สนาม โดย
ให้กระทําก่อน การช่ังนํ้าหนักในขณะน้ัน ๆ 
    5.2  ในการช่ังนํ้าหนัก และตรวจรับรองสุขภาพนักกีฬาต้องมี ผู้แทนกรมพลศึกษาหรือประธานผู้ตัดสิน
เข้าร่วมด้วยทุกครั้ง 
    5.3  นักกีฬาคนใด เมื่อได้รับการคัดเลือกในระดับเขตแล้ว ไม่เข้าร่วมทําการแข่งขันในระดับชาติโดยไม่มี
สาเหตุอันควร ให้มีโทษตามข้อบังคับของกรมพลศึกษาว่าด้วยการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติพ.ศ. 2553 
ข้อที่ 39 
   6. ระเบียบการแข่งขันใดที่ไม่ได้ระบุไว้ในระเบียบน้ี ให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการจัดการแข่งขัน              
คําตัดสินของคณะกรรมการจัดการแข่งขันถือเป็นที่สิ้นสุดจะอุทธรณ์ใด ๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น 
8.  การประท้วงเทคนิคกีฬา 
   สําหรับการประท้วงให้เป็นไปตามข้อบังคับของกรมพลศึกษา ว่าด้วยการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2553 หมวดที่ 10 
9.  การประชุมผู้จัดการทีม 
   ผู้จัดการทีมหรือผู้แทน  ต้องเข้าประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ที่เจ้าภาพกําหนดและต้องแต่งกายสุภาพ
เรียบร้อย หากไม่เข้าประชุมตามกําหนดวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว  จะต้องยอมรับและปฏิบัติตามมติที่ประชุม
อย่างไม่มีเง่ือนไข และข้อโต้แย้งใดๆทั้งสิ้น  
10.  รางวัลการแข่งขัน 
   ให้เป็นไปตามท่ีบัญญัติไว้ในข้อบังคับ กรมพลศึกษา ว่าด้วยการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ              
พ.ศ. 2553 ข้อที่ 32 
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    -  ในประเภทประลองยุทธไม่มีการชิงอันดับที่ 3 แต่ให้ครองอับดับ 3 ร่วมกัน (ครองเหรียญร่วม) 
 - นักกีฬาดีเด่น ชาย      ถ้วยรางวัลและเกียรติบัตร 

     - นักกีฬาดีเด่น หญิง      ถ้วยรางวัลและเกียรติบัตร 
     - ผู้ฝึกสอนดีเด่น ทีมชาย      โล่รางวัลและเกียรติบัตร 
     - ผู้ฝึกสอนดีเด่น ทีมหญิง      โล่รางวัลและเกียรติบัตร 
 
11.  การแต่งกายของนักกีฬา/เจ้าหน้าที่ประจําทีม และผู้ตัดสิน (Dressing) 
    11.1 นักกีฬาวูซูที่เข้าร่วมการแข่งขันในกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ต้องสวมใส่ชุดนักกีฬาตาม
ประเภทน้ันๆ ให้ถูกต้องตามกติกา ของสหพันธ์วูซูนานาชาติ (นักกีฬาฝ่ายแดง ชุดเสื้อและกางเกงต้องเป็นสีแดง นักกีฬา
ฝ่ายดําชุดเสื้อและกางกางต้องเป็นสีดํา) หากทําผิดกติกาห้ามลงสนามแข่งขัน ทั้งน้ีให้ประธานผู้ตัดสิน เป็นผู้พิจารณา
และช้ีขาด 
    11.2 ในการรับรางวัลหากคณะกรรมการจัดการแข่งขันมไิด้กําหนดไว้เป็นอ่ืน ก็ให้นักกีฬาสวมใส่ชุดวอร์ม  
หรือแต่งกายสุภาพเรียบร้อย 
    11.3 การแต่งกายของผู้จัดการทีม และผู้ฝึกสอน ต้องแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อย มิฉะน้ันห้ามเข้าสู่              
สนามแข่งขัน หรือเข้าร่วมประชุมผู้จัดการทีม 
12.  มารยาทของนักกีฬา/ผู้จัดการทีม/ผู้ฝึกสอนประจําทีม 
    12.1  มารยาทที่ใช้ในการแข่งขันกีฬาวูซู ให้ปฏิบัติตามกติกากีฬาวูซูนานาชาติ  
    12.2  นักกีฬาประเภทประลองยุทธ  หากไม่ทําความเคารพตามกติกาวูซูนานาชาติ  ให้ปรับโทษ 
“เช่ียนเก้า” ทั้งน้ี ทุกครั้งที่ปรากฏพฤติกรรมดังกล่าว 
    12.3  ห้ามนักกีฬา ผู้ปกครองนักกีฬา ผู้จัดการทีม และผู้ฝึกสอนประจําทีมแสดงท่าทีก้าวร้าว ต่อผู้ตัดสิน 
หรือก่อเรื่องทะเลาะวิวาทกันทั้งในสนามหรือนอกสนามแข่งขัน รวมท้ังตลอดช่วงระยะเวลาของการแข่งขันกีฬานักเรียน 
นักศึกษาแห่งชาติ ผู้ใดฝ่าฝืน ให้รับโทษตามข้อบังคับของกรมพลศึกษา ว่าด้วยการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2553 ข้อที่ 39 
    12.4  นักกีฬายุทธลีลาราชสีห์ต้องลงสนามด้วยความสุภาพ องอาจสมเป็นนักกีฬา หากแสดงพฤติกรรม
ไม่เคารพต่อคณะผู้ตัดสินหรือแสดงอากัปกริยาไม่เหมาะสม นักกีฬาทีมน้ัน จะถูกตัดคะแนน หรือให้ออกจากการแข่งขัน
ใน Events น้ันๆ แล้วแต่กรณี 
    12.5  ผู้จัดการทีมหรือผู้ฝึกสอน ต้องเข้าร่วมประชุมผู้จัดการทีม ตามวัน เวลา และสถานที่ที่เจ้าภาพ
กําหนดและต้องแต่งกายสุภาพเรียบร้อย หากไม่เข้าประชุมตามกําหนดวัน เวลา และสถานท่ีดังกล่าว ต้องยอมรับและ
ปฏิบัติตามมติที่ประชุมอย่างไม่มีเง่ือนไข และข้อโต้แย้งใด ๆ 
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