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TFC Competition Manual 
 
 
1. การเขา้รว่มแขง่ขนัและการมนํีา้ใจนกักฬีา 
 ผู้ ท่ีเข้าร่วมการแข่งขนัเห็นด้วยท่ีจะปฏิบติัตวัให้เป็นนกักีฬาท่ีดีตลอดระยะเวลาการแข่งขนั ท่ีปรึกษาและ/หรือหวัหน้าทีมของแตล่ะ

ทีมจะต้องรับผิดชอบท่ีจะดแูลสมาชิกของทีม ผู้ ฝึกสอน ผู้ปกครองและบคุคลอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้องกบัทีมให้เป็นไปตามกฎกติกามารยาทท่ีทางผู้จดั

ได้วางเอาไว้ การแสดงออกอย่างรุนแรงถึงความไม่มีนํา้ใจนกักีฬาอาจจะเป็นเหตใุห้ถกูลงโทษและถกูตดัสิทธ์ิออกจากการแข่งขนัได้หากผิดกฎ

อย่างร้ายแรง ตามท่ีจะอธิบายไว้ในคูมื่อเลม่นี ้

 
ผูฝึ้กสอน... 

ไมค่วร ทีจ่ะวา่กลา่วเชยีรล์ดีเดอรต์อ่หนา้ผูช้ม แตว่า่สามารถตใินเชงิกอ่ไดภ้ายหลงัแตต่อ้งในที่
สว่นตวัหรอืตอ่หนา้เพือ่นรว่มทมีหากเห็นวา่เป็นประโยชนต์อ่สว่นรวม 

ไมค่วร วา่กลา่วตอ่หนา้ผูฝึ้กสอนทา่นอืน่ เชยีรล์ดีเดอรค์นอืน่ หรอืวา่ตอ่หนา้แฟนๆไมว่า่จะเป็น
คําพดูหรอืวา่ทา่ทาง 

ไมค่วร ดา่ทอหรอืดหูมิน่หยาบคายดว้ยภาษารนุแรง ไมว่า่ในทกุกรณี 

ไมค่วร ยแุยงหรอืทําการใดทีไ่มเ่หมาะสมกบัการเป็นนักกฬีา 

ควรละเวน้ การสบูบหุรีใ่นตอ่หนา้ทา่นผูช้ม เจา้หนา้ที ่คณะกรรมการตดัสนิ และหรอื สมาชกิ
ของทมี 

ควรละเวน้ การดืม่เครือ่งดืม่มนึเมาในตอ่หนา้ทา่นผูช้ม เจา้หนา้ที ่คณะกรรมการตดัสนิ และหรอื 
สมาชกิของทมี 

ควรละเวน้ การใชย้าหรอืวา่เขา้ไปขอ้งเกีย่วกบัสิง่ทีผ่ดิกฏหมายตามทีบ่ญัญัตไิวใ้นหวัขอ้ 
Olympic Movement Antidopeing Code 1999 and Apendix A (Prohibited Classes of 

Substances and Prohibited Methods 1st April 2000) 

รว่มมอื กบัเจา้หนา้ทีเ่พือ่ทีจ่ะรับผดิชอบในการชีนํ้าและความคมุแฟนๆของทมีและทา่นผูช้ม 

ยอมรบั ในการตดัสนิของเจา้หนา้ทีแ่ละคณะกรรมการในการแขง่ขนัทีเ่กดิขึน้วา่ยตุธิรรมและ
สามารถเรยีกไดว้า่ดทีีส่ดุตามความสามารถของเจา้หนา้ทีแ่ละคณะกรรมการแลว้ 

ใหค้วามสําคญั ทีว่า่นักกฬีาทีด่ตีอ้งตอ่สูแ้ละฝ่าฝันดว้ยจติใจทีด่แีละรา่งกายทีด่พีรอ้ม 

ใหค้วามสําคญั ทีว่า่ชยัชนะเป็นผลตอบแทนของทมีเวริค์ทีด่ ี

เป็น แมแ่บบและตวัอยา่งในเรือ่งสิง่ทีด่ีๆ และเป็นแงบ่วก 

ตอ้งยดึถอืและปฏบิตัติามกฎและขอ้บงัคบัของทางผูจ้ดั TFC และ IFC 
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เชยีรล์ดีเดอร.์.. 

ควรละเวน้ การดืม่เครือ่งดืม่มนึเมาในตอ่หนา้ทา่นผูช้ม เจา้หนา้ที ่คณะกรรมการตดัสนิ และหรอื 
ทมีอืน่ในขณะทีส่วมใสช่ดุยนูฟิอรม์ หรอืวา่เสือ้วอรม์ทีบ่ง่บอกวา่เป็นตวัแทนของทมีหรอืวา่
ประเทศ 

ควรละเวน้ สบูบหุรีใ่นตอ่หนา้ทา่นผูช้ม เจา้หนา้ที ่คณะกรรมการตดัสนิ และหรอื ทมีอืน่ใน
ขณะทีส่วมใสช่ดุยนูฟิอรม์ หรอืวา่เสือ้วอรม์ทีบ่ง่บอกวา่เป็นตวัแทนของทมีหรอืวา่ประเทศ 

ควรละเวน้ จากการใชส้ารกระตุน้และยาเสพตดิ 

ควรละเวน้ การใชย้าหรอืวา่เขา้ไปขอ้งเกีย่วกบัสิง่ทีผ่ดิกฏหมายตามทีบ่ญัญัตไิวใ้นหวัขอ้ 
Olympic Movement Antidopeing Code 1999 and Apendix A (Prohibited Classes of 

Substances and Prohibited Methods 1st April 2000) 

ไมค่วร กา้วรา้วตอ่หนา้ผูฝึ้กสอน เชยีรล์ดีเดอรค์นอืน่ หรอืวา่ตอ่หนา้แฟนๆไมว่า่จะเป็นคําพดู
หรอืวา่ทา่ทาง 

ไมค่วร ดา่ทอหรอืดหูมิน่หยาบคายดว้ยภาษารนุแรง ไมว่า่ในทกุกรณี 

กระทาํ หนา้ทีรั่บผดิชอบในการสรา้งสิง่ทีเ่ป็นสิง่ดแีละเป็นแงบ่วกของการเป็นผูนํ้าเชยีร ์ไมว่า่จะ
เป็นระหวา่งการแขง่ขนัและไมไ่ดแ้ขง่ขนัก็ตาม 

สมํา่เสมอ โดยการแสดงความเคารพและออ่นนอ้มถอ่มตนตอ่เจา้หนา้ที ่ตอ่หนา้ผูฝึ้กสอน เชยีร์
ลดีเดอรแ์ละแฟนๆ 

ปฏบิตั ิเพือ่ทีจ่ะสง่เสรมิน้ําใจนักกฬีา 

ปฏบิตัอิอ่นนอ้มถอ่มตวัในชยัชนะและเห็นอกเห็นใจ กรณุาปราณีตอ่ผูท้ ีพ่า่ยแพ ้

เป็นตวัแทนของความมไีมตรจีติ  
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2. คณะกรรมการ ประกอบดว้ยคณะกรรมการ 4 ประเภท 
 
หวัหน้าคณะกรรมการ  

มีหน้าท่ีรับผิดชอบดแูลควบคมุคณะกรรมการผู้ให้คะแนนทัง้หมด ซึง่จะประกอบไปด้วย คณะกรรมการให้คะแนน คณะกรรมการ

ความถกูต้อง คณะกรรมการหกัคะแนน โดยท่ี หวัหน้าคณะกรรมการ อาจจะมีหน้าท่ีให้คะแนนเช่นเดียวกนั โดยจะอยู่รวมในกลุม่ของคณะ

กรรมให้คะแนน โดยคะแนนท่ีได้จะมีนํา้หนกัเท่ากนักบักรรมการท่านอ่ืนๆ 

คณะกรรมการให้คะแนน  

มีหน้าท่ีรับผิดชอบการให้คะแนนในเร่ืองของการแสดงของแตล่ะทีมตามใบคะแนนของทาง TFC โดยกรรมการแตล่ะท่านจะต้อง

กรอกใบคะแนนของตนเอง โดยท่ีจะให้คะแนนในเร่ืองของเทคนิคและการแสดงทัง้หมดตัง้แตต้่นจนจบ แตจ่ะไม่พิจารณาให้คะแนนในเร่ืองการ

หกัคะแนน หรือวา่การละเมิดกฎกติกา การตดัสินใจของคณะกรรมการถือเป็นอนัสิน้สดุ 

คณะกรรมการความถูกต้อง  

มีหน้าท่ีรับผิดชอบดแูลในเร่ืองของความเสีย่งและความปลอดภยั เวลาของการแสดง และการะละเมิดพืน้ท่ีการแข่งขนั เป็นต้น การ

ตดัสินใจของคณะกรรมการถือเป็นอนัสิน้สดุ 

คณะกรรมการหกัคะแนน  

มีหน้าท่ีรับผิดชอบประเมินและหกัคะแนนในแตล่ะการแสดง เช่น ความสมบรูณ์ ความผิดพลาด หรือการร่วงหลน่ เป็นต้น การ

ตดัสินใจของคณะกรรมการถือเป็นอนัสิน้สดุ 

 

3. การคาํนวณคะแนน TFC 
 
 ระบบการให้คะแนนจะใช้คณะกรรมการทัง้หมดพืน้ฐานไม่ต่ํากวา่ 3 - 5 ท่านทําการให้คะแนน โดยท่ีคะแนนเตม็จะอยู่ท่ี 100 
คะแนนตอ่ 1 ใบคะแนน คะแนนต่ําท่ีสดุและสงูท่ีสดุจะถกูตดัออกแล้วนําสว่นท่ีเหลือนํามาบวกและหาคา่เฉลี่ย 

 
คะแนนสทุธิในแตล่ะทีม= 0 ถงึ 10 คะแนน  

การให้คะแนนของ TFC จะมีรูปแบบคล้ายคลงึกนักบัการให้คะแนนกีฬาอ่ืนๆเช่น ยิมนาสติก กระโดดนํา้ สเก็ตนํา้แข็ง คะแนนในแต่

ละกลุม่จะมีความถ่ีตัง้แต ่ 0-10 คะแนน และจะประกอบไปด้วยจดุทศนิยมของคะแนน (เช่น 5.5, 8.5 เป็นต้น) คะแนนดิบนีจ้ะถกูคํานวณ

ออกมาหลงัการแสดงจบ การหกัคะแนนออกหรือลงโทษจะทําท้ายสดุหลงัจากท่ีได้คํานวนคะแนนรวมทัง้หมดแล้ว และคะแนนครัง้สดุท้าย

หลงัจากท่ีหกัคะแนนไปแล้วดงักลา่วนีจ้ะเป็นคะแนนตดัสินท้ายท่ีสดุ 

 

ตัวอย่างช่วงคะแนนของประเภทเชียร์ลีดดิง้มีดงัต่อไปนี ้

 

หมวดของเทคนิคคะแนนเตม็ 50 คะแนน 

การแสดงออก 10 คะแนน การแสดงออกทางสีหน้าแววตา, เสียงท่ีเปลง่ออกมา, อปุกรณ์, เชียร์และไซด์ไลน์ 

อาร์มโมชัน่ 5 คะแนน ความคมชดั, ความแรง, ความเร็ว, การวางท่าทาง, ความพร้อม 

เต้น 5 คะแนน ความคมชดั, แข็งแรง, สดใส, ความเร็ว, ความแม่นยํา, ความพร้อม, การเคลื่อนไหวท่ีหลากหลาย 

กระโดด 5 คะแนน ความแม่นยํา, สงู, สะอาด, ความยืดหยุ่น, การลง, ความยาก, จํานวน, ความพร้อม 

ลงักา 5 คะแนน ความแม่นยํา, ระดบัของทกัษะท่ีทํา, ความสงู, การลง, หลากหลาย, ความยาก, จํานวน 

สตนัท์ 10 คะแนน ความน่ิง, จงัหวะ, เทคนิค, ความยาก, การเปลี่ยนรูปร่าง, การวางท่าทาง, ควบคมุท่า, การลง 

ตอ่ตวั 10 คะแนน ความน่ิง, จงัหวะ, เทคนิค, ความยาก, การเปลี่ยนรูปร่าง, การวางท่าทาง, ควบคมุท่า, การลง 
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หมวดของค่าความยาก 20 คะแนน 

ความยากทัง้หมด 10 คะแนน ระดบัของทกัษะท่ีทํา, ระดบัมาตรฐานของท่า, ความเร็ว 

ความเร็ว , การเปลี่ยนรูปร่าง 10 คะแนน ความคมของทกัษะท่ีทํา, จงัหวะ, ความลื่นไหล 

 
การประเมนิทัง้หมด 30 คะแนน 

ความพร้อม 10 คะแนน ความแม่นยํา, การวางท่า, จงัหวะ, ความสะอาด 

ประเมินภาพรวม 10 คะแนน การออกแบบการแสดง, รูปแบบแถว, การใช้พืน้ท่ี 

ความสมบรูณ์ 10 คะแนน ความสมบรูณ์ทัง้หมดของการแสดง 

 
การหกัคะแนน 

การหกัคะแนนจะเร่ิมหกัคะแนนตัง้แต ่0.5 คะแนน จนไปถึง 5 คะแนนโดยจะพิจารณาหกัคะแนนในเร่ืองใหญ่ๆดงัตอ่ไปนี ้ 

สัน่สะเทอืน ไมน่ิง่ – ทา่สตนัท,์ ปิรามดิ 
ตก – ทา่สตนัท,์ ปิรามดิ 

ทา่ไมถ่กูตอ้ง, ไมส่มบรูณ์ –ยมินาสตกิ, ทา่สตนัท,์ ปิรามดิ 
พลาด – ทา่สตนัท,์ ปิรามดิ 

ไมม่ตีวั Spotter ตามทีกํ่าหนด - ทา่สตนัท,์ ปิรามดิ 
ฯลฯ  

• นอกจากนีย้งัมีเร่ืองของความปลอดภยั เวลา การออกนอกพืน้ท่ี เคร่ืองแตง่กาย ท่ีต้องพิจารณาและไม่ได้เอ่ยถึงในท่ีนีด้้วย 

 

ตารางแนะแนวการหกัคะแนนในเร่ืองของ Partner Stunt และ Pyramids 

คะแนนที่หกั เร่ืองที่หกั 

0.5 คะแนน สัน่สะเทือนไม่น่ิง, ทําไม่สดุ, ไม่สมบรูณ์ 

1  คะแนน ตกหลงัจากท่ีทําท่าไปแล้ว (ตวัยอดถกูรับอย่างปลอดภยั) 

1.5 คะแนน ตกก่อนท่ีจะทําท่า (ตวัยอดถกูรับอย่างปลอดภยัตามท่ีได้คิดไว้) 

3  คะแนน ท่าพลาดอย่างน่ากลวั (ตวัยอดถกูรับอย่างปลอดภยัแม้ไม่ได้คิดไว้) 

5  คะแนน ตกไม่มีคนรับ น่ากลวัและอนัตรายมาก 

*เพือ่ใหนั้กกฬีาไดแ้สดงความสามารถทางยมินาสตกิไดอ้ยา่งเต็มที ่จะไมม่กีารหกัคะแนนเมือ่มขีอ้ผดิพลาดในการ
เริม่, ระหวา่ง, และสิน้สดุการทําลงักา เชน่มอืแตะพืน้, คกุเขา่ แตท่ัง้นีท้ัง้นัน้ผูฝึ้กสอนและนักกฬีาจะตอ้งตระหนัก
ในเรือ่งของความปลอดภยัมาเป็นอนัดบัหนึง่มากกวา่ความยากเสมอ เพือ่หลกีเลีย่งการบาดเจ็บและอบุตัเิหตทุีจ่ะ
เกดิขึน้ระหวา่งฝึกซอ้มหรอืการแขง่ขนัอนัเนือ่งมาจากการฝึกซอ้มเกนิทักษะของนักกฬีา แมว้า่จะไมม่กีารหกั
คะแนนคณะกรรมการจะพจิารณาเรือ่งความถกูตอ้งและความสมบรูณ์ของทว่งทา่ ดงันัน้จงึมผีลตอ่คะแนนในชอ่ง
อืน่ๆดว้ย เชน่ความสมบรูณ์ องคป์ระกอบรวม ฯลฯ 

 
“ความร้ายแรงของความผิดพลาด ขึน้อยู่กับสถานการณ์และวจิารณญาณของคณะกรรมการในขณะที่แข่งขัน” 

 

ท ัว่ไป 
• การหกัคะแนนจากความผิดพลาด เวลาเกิน ละเมิดกฎความปลอดภยัหรือการออกแบบการแสดงและเพลงท่ีไม่เหมาะสม จะนํามา

หกัออกจากคะแนนรวมสดุท้าย ดงันัน้การทําให้การแสดง “สะอาด” เป็นเร่ืองท่ีสําคญัท่ีสดุ 

• การหกัคะแนน/การลงโทษ จะพิจารณาจากความเข้าใจและความคิดเห็นท่ีตรงกนัเป็นอนัหนึง่อนัเดียวของคณะกรรมการ ซึง่อยู่บน

มาตรฐานท่ีพิมพ์ลงในคูมื่อเลม่นี ้ หรือความเหมาะสมของในแง่ของกีฬาชนิดนีโ้ดยพืน้ฐานแม้ว่าจะไม่ได้ระบุเป็นลาย

ลักษณ์อักษรโดยที่ความผิดนัน้เกนิเลย การตดัสินของคณะกรรมการถือวา่เป็นท่ีสิน้สดุ 
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4. ขอบเขตและการละเมดิ 
แตล่ะครัง้ของการละเมิดกฎออกจากพืน้ท่ีการแข่งขนั จะ ถูกหกั 5 คะแนนตอ่การกระทํา 1 ครัง้ตอ่คน การหกัคะแนนจะทําเม่ือ 

ออกจากพืน้ท่ีการแข่งขนัท่ีกําหนดและมีสว่นใดสว่นหนึง่ของร่างกายสมัผสัพืน้ภายนอกพืน้ท่ีการแข่งขนัท่ีกําหนดไว้ แตก่ารก้าวหรือยืนบนขอบ

เส้นการแข่งขนัแตไ่ม่ลํา้ออกขอบเส้นด้านนอก (Outer Boundary) ไม่ถือวา่ผิดกติกา อปุกรณ์ซึง่บางสว่นอาจจะออกไปนอกพืน้ท่ีการแข่งขนัไม่

ถือวา่ผิดกติกา สมาชิกภายในทีมสามารถท่ีจะหยิบจบัและวางอปุกรณ์ภายนอกสนามก่อนการแข่งขนัได้แตจ่ะไม่สามารถออกนอกพืน้ท่ีหรือ

สมัผสัพืน้ผิวนอกสนามการแข่งขนัท่ีกําหนดไว้ได้ ตวัยอดไม่สามารถโยนอปุกรณ์ออกนอกสนามหลงัจากท่ีใช้แล้ว ยกเว้นนกักีฬาท่ีเหลือท่ีอยู่ท่ี

พืน้ผิวการแข่งขนันําออกไปวางไว้ด้านนอก และร่างกายก็จะต้องไม่ออกจากพืน้ท่ีการแข่งขนัเช่นกนั การวางอปุกรณ์เม่ือใช้แล้วจะต้องไม่ทํา

อนัตรายกบัผู้ชมและกรรมการด้านข้างสนามหากพบวา่เกิดอนัตรายก็จะถกูหกัคะแนนเช่นกนั 

 

5. เวลา 
หากกลา่วถึงเวลาจะพิจารณาทัง้ในเร่ืองของเวลาการแสดงและเวลาของเพลงท่ีกําหนด โดยใช้การจบัเวลาบนโต๊ะคณะกรรมการ

แทนการตรวจเช็คเวลาบนเคร่ืองเลน่หรือคอมพิวเตอร์ของทีมเองจงึต้องระมดัระวงั หากไม่แนใ่จสามารถเช็คได้กบัทางเจ้าหน้าท่ีควบคมุเคร่ือง

เสียง และหากไม่เป็นไปตามท่ีกําหนดจะถกูหกัคะแนนดงันี ้

• เวลาเกนิ 1-2 วินาท ีหกั 1คะแนน 

• เวลาเกนิ 3-5 วินาท ีหกั 5 คะแนน 

• เวลาเกนิตัง้แต่วินาท ี6 เป็นต้นไป หกั 10 คะแนน 

 

6. เร ือ่งของความปลอดภยั/คาํแนะนําท ัว่ไปในการแขง่ขนั 
หกัคะแนน 10เม่ือละเมิดกฎความปลอดภยัและข้อห้ามของการแข่งขนั เช่น หกั 10คะแนนเม่ือพบวา่ใสเ่คร่ืองประดบัลงแข่งขนั 

เป็นต้น กฎจะมีผลและเร่ิมบงัคบัตัง้แตน่กักีฬาคนแรกลงสูส่นามจนไปถึงนกักีฬาคนสดุท้ายออกจากสนามไป กรุณาอ่านและทําความเข้าใจกบั

กฎและกติกาท่ีทาง TFC ได้ให้ไปเพ่ือให้แน่ใจได้วา่ทีมของท่านไม่ละเมิดกฎความปลอดภยัใดๆเลย ทาง TFC มีสิทธ์ิท่ีจะตดัสินการกระทําใดๆ

ท่ีถือได้วา่เป็นการละเมิดกฎความปลอดภยัถึงแม้วา่การกระทํานัน้จะไม่ได้ระบอุยู่ในคูมื่อนีก็้ตาม เพ่ือความปลอดภยัของตวันกักีฬาและการ

แข่งขนั 

  
7. การออกแบบการแสดงและเพลงทีไ่มเ่หมาะสม 

จะถูกหกั 10 คะแนนเม่ือพบวา่มีท่าทางและการเคลื่อนไหวท่ีลอ่แหลมไมเ่หมาะสม เช่น ใช่อวยัวะเพศกระแทกบัน้ท้ายนกักีฬาคน

อ่ืน สมัผสั ตบ จบั ตําแหน่งท่ีไม่เหมาะสม เป็นต้น สว่นคําพดู หรือวา่เพลงท่ีไม่เหมาะสมก็ห้ามเช่นกนั เช่น นําบางสว่นออกหรือเติมเข้าไปแล้ว

ทําให้เพลงหรือวา่คํานัน้หยาบคาย หรือวา่ซาวด์ท่ีลอ่แหลมก็ห้ามเช่นกนั การแสดงควรออกแบบให้เหมาะสมกบัทกุคนในครอบครัวสามารถท่ี

จะรับชมและรับฟังได้ทกุเพศทกุวยั 

 
8. เครือ่งแตง่กาย 

คณะกรรมการความถกูต้องหรือวา่หวัหน้าคณะกรรมการมีสิทธ์ิท่ีจะหยดุการแสดง พิจารณาหกัคะแนน และหรือตดัสิทธ์ิการแข่งขนั

ทีมท่ีมีชดุแข่งขนัท่ีไม่เหมาะสม เช่น ชดุมีวสัดท่ีุไม่ปลอดภยั และ/หรือหลดุ ปริ แตกจนทําลายภาพลกัษณ์ ตอ่กีฬาเชียร์ลีดดิง้ เช่น  ไม่รัดกมุ มี

สายห้อยระโยงระยาง กางเกงท่ีปริแตก จนเกิดภาพอจุาด กระโปรงหลดุ เสือ้หลดุหรือปริแตก เป็นต้น ชดุการแข่งขนัควรท่ีจะเหมาะสมกบัเพศ

และวยัของผู้ ท่ีสวมใส ่ไม่ควรท่ีจะโป๊หรือวา่ลอ่แหลมจนเกินไป สอดคล้องการการแสดงและบง่บอกถึงความเป็นเชียร์ลีดเดอร์ให้มากท่ีสดุ 

นกักีฬาจะต้องตรวจเช็คดคูวามเรียบร้อยให้ดีก่อนท่ีจะลงแข่งขนั การท่ีจะต้องเดินออกมาตรวจเคร่ืองแตง่กายนอกพืน้ท่ีการแข่งขนั

หากพบวา่ผิดอาจจะถกูหกัคะแนนในหวัข้อความผิดพลาดร้ายแรง และ หรือ ในเร่ืองของการละเมิดกฎความปลอดภยั ซึง่อาจจะต้องถกูหกั 1 

ถึง 10 คะแนน ขึน้อยู่กบัความร้ายแรง หากทําการแสดงไปแล้วและคณะกรรมการหยดุการแสดงอาจจะถกูหกัถึง 10คะแนนหรือถกูตดัสิทธ์ิ

จากการแข่งขนั 
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9. เพลงทีใ่ชใ้นการแขง่ขนั 
• เพลงท่ีใช้ในการแข่งขนัควรใช้เป็นซีดี เพลงท่ีอดัลงไปควรจะอดัในความดงัปานกลางและควรท่ีจะใช้ซีดีคณุภาพดีในการบนัทกึ ควร

จะทําสําเนาเพ่ือท่ีจะใช้ในกรณีท่ีแผ่นจริงสญูหายหรือวา่ชํารุด อาจจะทําสําเนาในรูปแบบของเทปคาสเซทด้วยก็ได้  

• ตวัแทนในการควบคมุคิวเพลง (ผู้ ฝึกสอน/ผู้จดัการทีม) ควรท่ีจะรู้วา่เม่ือใดควรท่ีเปิดเพลง เม่ือผู้ ท่ีเปิดเพลงมาถึงท่ีเปิดเพลงแล้ว 

ควรท่ีจะเข้าคิวเพ่ือความเป็นระเบียบและไม่ปะปนกนั ผู้ ท่ีเปิดเพลงจะต้องมายืนรอท่ีเคร่ืองเสียงแล้วเม่ือทีมของคณุยืนรอพร้อมท่ีจะ

ลงไปบนสนามแข่ง ผู้ ท่ีจะเปิดเพลงมีหน้าท่ีท่ีจะต้องใสซี่ดีเข้าไปในเคร่ืองเอง กดเลน่เพลงเอง ปิดเพลงเอง ตลอดการแข่งขนัของทีม

ของคณุ  

• คนท่ีทําหน้าท่ีนีจ้ะต้องยืนอยู่ท่ีเคร่ืองเสียงตัง้แตเ่ร่ิมต้นจนจบการแสดง และนําซีดีกลบัออกไปด้วย บนแผ่นซีดีควรท่ีจะเขียนช่ือทีม

และสถาบนัและผู้ ฝึกสอนติดเอาไว้ แนะนําผู้ ฝึกสอนให้ทําเพลงท่ีใช้ในการแข่งขนัให้พอดีกบักฎท่ีทาง TFC กําหนดไว้และเป็นท่ี

แน่ใจวา่ทีมไม่ได้แสดงเกินเวลาท่ีกําหนด มิฉะนัน้จะถกูหกัคะแนนดงัท่ีระบขุ้างต้น การตดัสินของคณะกรรมการถือเป็นท่ีสิน้สดุ 

 

10. การขดัจงัหวะของการแสดง 
  
 เพราะการบาดเจ็บ 

คณะกรรมการความถกูต้องและหวัหน้าคณะกรรมการหรือ ผู้ ฝึกสอน /ผู้จดัการทีม มีอํานาจในการหยดุเพลงในกรณีท่ีพบวา่มีการ

บาดเจ็บท่ีเห็นได้อย่างชดัเจน ในการแข่งขนัTFC อนญุาตให้เวลา 30 นาทีหรือพิจารณาสลบัลําดบัการแข่งขนัในการปรับเปลี่ยนตวันกักีฬาและ

ลงแข่งอีกครัง้หนึง่ หรือขอสละสิทธ์ิ หากลงแข่งขนัอีกครัง้การแข่งขนัในทีมนัน้จะถกูเร่ิมใหม่ตัง้แตต้่น แตค่ณะกรรมการจะเร่ิมให้คะแนนตัง้แต่

ช่วงท่ีถกูหยดุเป็นต้นไป คะแนนท่ีถกูหกัตัง้แตช่่วงต้นนัน้ก็จะถกูยกนําไปรวมด้วย ถ้าทีมจะไม่ทําการแข่งขนัซํา้ก็ขึน้อยู่กบัดลุยพินิจของผู้

ฝึกสอนคะแนนของทีมก็จะถกูคํานวณถึงแคจ่ดุท่ีถกูหยดุเพลงเท่านัน้ ถ้าทกัษะใดท่ียงัไม่ได้แสดง ช่องคะแนนนัน้จะเป็น 0 (รวมไปถึงช่อง

คะแนนอ่ืนๆท่ีทีมยงัไม่ได้แสดงด้วย) 

 

เพราะเครือ่งแตง่กาย 
 คณะกรรมการความถกูต้องและหวัหน้าคณะกรรมการหรือ มีอํานาจในการหยดุเพลงในกรณีท่ีพบวา่มีปัญหากบัเคร่ืองแตง่กายดงัท่ี

กลา่วในหวัข้อเคร่ืองแตง่กายไม่เหมาะสมมีสายห้อยระโยงระยาง หลดุ ปริ แตก อจุาด ไม่รัดกมุ จนทําลายภาพลกัษณ์ตอ่กีฬาเชียร์ลีดดิง้ เช่น  

กางเกงท่ีปริแตกจนเกิดภาพอจุาด กระโปรงหลดุ เสือ้หลดุหรือปริแตกจนเผยให้เห็นชัน้ในจะถกูหยดุการแสดงและต้องเย็บซอ่มแซมชดุแข่งขนั 

จงึจะกลบัมาแข่งขนัใหม่ได้ การแสดงในทีมนัน้จะถกูเร่ิมใหม่ตัง้แตต้่น แตค่ณะกรรมการจะเร่ิมให้คะแนนตัง้แตช่่วงท่ีถกูหยดุเป็นต้นไป คะแนน

ท่ีถกูหกัตัง้แตช่่วงต้นนัน้ก็จะถกูยกนําไปรวมด้วย ถ้าทีมจะไม่ทําการแข่งขนัซํา้ก็ขึน้อยู่กบัดลุยพินิจของผู้ ฝึกสอนคะแนนของทีมก็จะถกูคํานวณ

ถึงแคจ่ดุท่ีถกูหยดุเพลงเท่านัน้ ถ้าทกัษะใดท่ียงัไม่ได้แสดง ช่องคะแนนนัน้จะเป็น 0 (รวมไปถึงช่องคะแนนอ่ืนๆท่ีทีมยงัไม่ได้แสดงด้วย) 

 

เพราะเพลง 
ในการแข่งขนัหากมีความผิดพลาดทางด้านอปุกรณ์ของทางผู้จดัและเหตสุดุวิสยัท่ีไม่ได้เกิดขึน้จากผู้ ท่ีเปิดเพลงเองทําให้เพลงถกู

ขดัจงัหวะและดบัลงหรือคณะกรรมการเห็นวา่ไม่สามารถท่ีจะดําเนินเพลงตอ่ไปได้ ทีมสามารถท่ีจะเร่ิมต้นใหม่ขณะอยู่บนสนามการแข่งขนันัน้

ได้อีกครัง้หากต้องการ ในกรณีท่ีเร่ิมต้นใหม่คณะกรรมการจะยงัคงใช้คะแนนเดิมก่อนท่ีเพลงจะถกูขดัจงัหวะและเร่ิมให้คะแนนตัง้แตช่่วงท่ีถกู

หยดุเป็นต้นไป และจะไมมี่ผลในการถกูหกัคะแนน 

ในการแข่งขนัหากมีความผิดพลาดทางด้านอปุกรณ์ของผู้ เข้าแข่งขนัเอง เช่น CD และทําให้เพลงถกูขดัจงัหวะไม่สามารถท่ีจะเลน่

ตอ่ไปได้ ผู้ ท่ีทําหน้าท่ีเปิดและปิดเพลงจะต้องเปลี่ยนแผ่นซีดี หรืออปุกรณ์และเร่ิมต้นใหม่อีกครัง้ทนัที ดงันัน้แนะนําให้นําแผ่นหรืออปุกรณ์

สํารองติดตวัไปด้วย 

ในกรณีท่ีเพลงถกูขดัจงัหวะเกิดขึน้เพราะความเลินเลอ่ของตวัผู้ เปิดเพลงเอง เช่นต่ืนเต้นจนเผลอกดปุ่ ม Pause หรือกดปิดเพลง 

หรือมือเผลอปัดถกูเคร่ืองเสียง หรือในกรณีอ่ืนๆ คณะกรรมการอนญุาตให้เลน่ตอ่ไปได้ในกรณีท่ีสามารถเรียกเพลงกลบัมาได้ทนัท่วงทีขณะ

วินาทีนัน้หรือ ต้องเร่ิมเลน่ใหม่ตัง้แตต้่นทนัทีในกรณีท่ีไม่สามารถเรียกเพลงกลบัมาได้(ในอนาคตเวลาจะไม่หยุดเดนิขณะทีเ่ปลีย่นแผ่นซีดี

และอาจจะถูกพิจารณาหักคะแนนในส่วนของเวลาทีเ่กนิมาดงันัน้ผูฝึ้กสอนตอ้งพิจารณาออกแบบการแสดงใหอ้ยู่ในเวลาทีเ่หมาะสมและ

ไม่เกินตามทีกํ่าหนดเอาไว ้และเตรียมพร้อมทีจ่ะแก้สถานการณ์ปัญหาเฉพาะหนา้ใหท้นัท่วงที และแน่ใจว่าอปุกรณ์ของตนสมบูรณ์) 

ลขิสทิธิโ์ดยศนูยฝึ์กสอนกฬีาเชยีรล์ดีดิง้นานาชาตมิหาวทิยาลยัรังสติ หนา้7 
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หากเพลงดบัแล้วทีมตดัสินใจไม่เปลี่ยนแผ่นและยงัคงนบัปากเปลา่ไปจนจบ จะไม่ถกูหกัคะแนนในความผิดพลาดท่ีเกิดขึน้ของเพลง แตอ่าจจะ

ถกูหกัคะแนนในเร่ืองเวลาท่ีเกินมาเช่นกนัในกรณีท่ีการแสดงจบช้าเพราะความเร็วของการนบัไม่คงท่ีหรือนบัช้ากวา่เพลงจริง 

ในกรณีท่ีไม่สามารถเปลี่ยนเพลงได้และต้องออกไปแก้ไขเพลงใหม่เช่นเบิร์นซีดีแผ่นใหม่ ทีมจะต้องถกูยกลําดบัไปท้ายสดุ (ใน

อนาคตจะถูกหกั 10 คะแนน) เม่ือกลบัมาเร่ิมใหม่จะต้องเร่ิมใหม่ตัง้แตต้่นแต่คณะกรรมการจะเร่ิมให้คะแนนตัง้แตช่่วงท่ีถกูหยดุเป็นต้นไป 

คะแนนท่ีถกูหกัตัง้แตช่่วงต้นนัน้ก็จะถกูยกนําไปรวมด้วย ถ้าทีมจะไม่ทําการแข่งขนัซํา้ก็ขึน้อยูก่บัดลุยพินิจของผู้ ฝึกสอนคะแนนของทีมก็จะถกู

คํานวณถึงแคจ่ดุท่ีถกูหยดุเพลงเท่านัน้ ถ้าทกัษะใดท่ียงัไม่ได้แสดง ช่องคะแนนนัน้จะเป็น 0 (รวมไปถึงช่องคะแนนอ่ืนๆท่ีทีมยงัไม่ได้แสดงด้วย) 

 

10. การแขง่ขนัแลว้ผลออกมาเสมอกนั 
ในกรณีของการเสมอ คณะกรรมการจะเช็คการให้คะแนนของตวัเองวา่ทีมใด ท่ีกรรมการให้เป็นท่ี 1 จํานวนมากกวา่ ทีมนัน้จะเป็น

ลําดบัท่ี 1 ไป (คํานวณจากวนัเดียวหรือทัง้สองวนั) หากยงัไมเ่สมอกนัอยู่ กรรมการจะพิจารณาถึงคะแนนดิบแทน โดยการนําคะแนนดิบท่ีไม่

ตดัคะแนนสงูต่ําทิง้ทัง้สองวนั แล้วนํามาบวกกนัทัง้หมดจากนัน้ลบด้วยคะแนนท่ีถกูหกัไป หากทีมใดท่ีมีคะแนนเหลือมากกวา่ จะเป็นผู้ชนะไป 

 

11. การพจิารณาตคีวาม 
ในบางกรณีท่ีต้องการการตีความในเร่ืองกฎกติกาหรือการหารือความคิดเห็นในบางเร่ืองท่ีไม่สามารถทําให้กระจ่างชดัได้ในเร่ืองของ

กฎกติกา เร่ืองเหลา่นีจ้ะถกูนํามาพิจารณาโดยคณะกรรมการกฎกติกาท่ีซึง่ประกอบไปด้วย หวัหน้าคณะกรรมการ , ผู้ประสานงานการจดัการ

แข่งขนั, หวัหน้าการจดัการแข่งขนั, หรือผู้ทรงคณุวฒิุอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้อง บคุคลเหลา่นีจ้ะทําการพิจารณาในแนวทางท่ีการแข่งขนัดําเนินไปใน

แนวทางยติุธรรมมากท่ีสดุเท่าท่ีเป็นไปได้ตอ่ทกุทีมท่ีเข้าร่วมการแข่งขนั และสอดคล้องกบัก ฎกติกาและเป้าหมายของการแข่งขนัท่ีได้วางไว้ใน

ตัง้แตต้่น ทกุทีมเห็นด้วยกบัการตีความและยอมรับกบัการตดัสินของคณะกรรมการ และการตดัสินถือเป็นท่ีสิน้สดุ 

 
12. ใบคะแนน 

หลงัจากท่ีแข่งขนัเสร็จแล้วใบคะแนนจะเก็บไว้กบัทาง TFC หากต้องการทราบคะแนนสามารถท่ีจะสอบถามได้ท่ีคณะกรรมการและ

ในเฉพาะคะแนนของทีมตนเท่านัน้ ไม่สามารถท่ีจะขอดผูลคะแนนของทีมอ่ืนได้ TFC จะนําสง่ไปให้ภายหลงัในรูปแบบของสําเนาเม่ือมีการร้อง

ขอเป็นลายลกัษณ์อกัษรอย่างเป็นทางการจากสถาบนัสงักดัหลงัจากการแข่งขนัแล้วสิน้ ทาง TFC ขอสงวนในการเก็บใบคะแนนตวัจริงไว้ เพ่ือ

เป็นหลกัฐาน 

 
13. การประกาศผลและการจดัอนัดบั 

การประกาศลําดบันัน้จะทําการประกาศในพิธีมอบรางวลั สว่นการจดัอนัดบันัน้จะประกาศผ่านทาง www.thaicheerleading.com 

 

14. คาํแนะนําท ัว่ไปสําหรบัผูฝึ้กสอนกฬีาเชยีรล์ดีด ิง้ 
1. ทีมเชียร์ลีดดิง้ควรจะอยู่ภายใต้การฝึกสอนของผู้ ฝึกสอนหรือวา่ผู้ ท่ีให้คําแนะนําท่ีมีความรู้ความเข้าใจในกีฬาชนิดนีเ้ป็นอย่างย่ิง 

2. ผู้ ฝึกสอนหรือผู้ ท่ีมีความรู้และถกูแตง่ตัง้ให้รับหน้าท่ีควบคมุทีมควรท่ีจะให้ความสนใจและเอาใจใสใ่นทกุการฝึกซ้อม ทกุภารกิจท่ี

ได้รับมอบหมาย และทกุเกมส์กีฬาทกุชนิดท่ีทีมเข้าไปเก่ียวข้อง 

3. นกักีฬาควรท่ีจะได้รับการฝึกฝนจนชํานาญก่อนท่ีจะทําทกัษะตา่งๆในกีฬาชนิดนีอ้ย่างจริงจงั เช่น การกระโดด คูส่ตนัท์ ตอ่ตวั หรือ

วา่แม้กระทัง่การทําลงักา 

4. สมาชิกทกุคนภายในทีมจะต้องได้รับการฝึกสอนและซ้อมเทคนิคการเป็นผู้คอยให้ความปลอดภยั (Spotter) จนชํานาญก่อนท่ีจะทํา

ทกัษะตา่งๆในกีฬาชนิดนี ้และจะต้องมีตําแหน่งผู้คอยให้ความปลอดภยัอยู่ข้างๆตลอดเวลาท่ีฝึกซ้อมทกัษะใหม่ๆเสมอ เพ่ือท่ีจะ

ป้องกนัอบุติัเหต ุ

5. ทกุๆบทเรียนหรือวา่ทกุการฝึกสอนจะต้องอยู่ในสถานท่ีท่ีเหมาะสมสําหรับกีฬาชนิดนี ้ควรหลีกเลี่ยงสถานท่ีท่ีมีเสียงดงัหรือวา่เสียง

รบกวน 

6. เคร่ืองแตง่กายควรท่ีจะมีสว่นช่วยให้การฝึกซ้อมและการแสดงมีความปลอดภยัมากท่ีสดุ เคร่ืองประดบัทกุชนิด รวมไปถึงตุ้มห ูตุ้ม

จมกู เคร่ืองประดบัลิน้ ห่วงสะดือ สร้อยข้อมือ สร้อยคอ แหวน ฯลฯ จะต้องถอดออกเม่ือฝึกซ้อม เม่ือเชียร์เกมส์กีฬา หรือวา่ลง

แข่งขนั 
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7. ผมและทรงผมจะต้องเข้ารูปทรงรวบเก็บให้เรียบร้อย จะต้องเปิดหน้า และไม่มีสว่นใดท่ีตกลงมาปิดหน้าหรือวา่ปิดตา และจะต้องไม่

เป็นอปุสรรคในการทําสตนัท์หรือวา่ปิรามิด 

8. การวอร์มร่างกายให้อบอุ่นและการยืดกล้ามเนือ้จะต้องมีรวมเข้าไปในการฝึกซ้อม การแสดงโชว์ในงานชมุนมุ งานเชียร์กีฬา หรือ

เวลาลงแข่งขนั และกิจกรรมทกุอย่างท่ีเก่ียวข้องกบัเชียร์ลีดเดอร์ทกุครัง้ 

9. พืน้ผิวท่ีจะต้องใช้นัน้ จะต้องได้รับการตรวจสอบทกุๆครัง้วา่มีความเหมาะสมหรือไม่ จะต้องไม่มีสิ่งกีดขวางอยู่ภายในบริเวณนัน้ 

ควรงดทําท่าสตนัท์หรือวา่ลงักาในกรณีท่ีแสดงบนพืน้ผิวหรือสถานการณ์ท่ีไม่เอือ้อํานวย ควรท่ีจะใช้พืน้หรือวา่จ๊ิกซอว์ยิมเม่ือแสดง

บนพืน้ท่ีท่ีไม่เหมาะสม เชียร์ลีดเดอร์ไม่ควรแสดงบนทกัษะการเชียร์บนพืน้ผิวดงันี ้

- พืน้คอนกรีต ยางมะตอย หรือพืน้ผิวท่ีไม่แข็ง 

- พืน้เปียกชืน้ 

- พืน้ผิวไม่ราบเรียบ หรือวา่ลาดยาง 

- พืน้ท่ีท่ีมีสิ่งกีดขวาง 

- พืน้ท่ีปราศจากเบาะรองรับความปลอดภยั ฯลฯ 

10. ผู้ ฝึกสอนควรท่ีจะตระหนกัถึงระดบัหรือวา่ขีดความสามารถของนกักีฬาทัง้หมดภายในทีมและประเมินใช้ตามความสามารถท่ีมีนัน้ๆ

ก่อน 

11. ทีมควรท่ีจะเพ่ิมระดบัและขยายขีดจํากดัทางด้านความแข็งแรงโดยมีโปรแกรมท่ีเหมาะสมจากผู้ เช่ียวชาญมาใช้ 

12. ห้ามทําทกัษะใดๆเม่ือผู้ ฝึกสอนหรือวา่ท่ีปรึกษาทีมไมอ่ยู่ตรงนัน้หรือวา่ไม่ได้ยืนคอยกํากบั 

13. ผู้ ฝึกสอนและผู้ให้คําปรึกษาจะต้องมีแผนรองรับในกรณีท่ีมีเหตฉุกุเฉินหรือวา่บาดเจ็บร้ายแรง 

 

14. การระบสุถานะเพศ 
 การแข่งขนัเชียร์ลีดดิง้ในเชิงกีฬา การระบเุพศให้ยดึถือตามบตัรประชาชน, หนงัสือเดินทาง, ใบขบัข่ี หรือเอกสารเทียบเคียงท่ีออกให้

โดยหน่วยงานราชการเป็นหลกั ไม่ได้ยดึถือตามวิถีความเป็นอยู่หรือวา่การแตง่กายภายนอก เพ่ือความยติุธรรมในเร่ืองของลกัษณะร่างกาย

ตามธรรมชาติ 

 

15.ผูช้ม กองเชยีร ์
 
1.  ผู้ชมท่ีเข้าร่วมเชียร์ให้กําลงัใจกบัทีมเชียร์หากเป็นกองเชียร์ของทีมทีมจะต้องเป็นผู้อธิบายวฒันธรรมการเชียร์ท่ีเหมาะสมในการให้กําลงัใจ

ตอ่กนัไม่แสดงกิริยามารยาทอนัก่อเกิดความเหยียดหยามในขณะทําการแข่งขนั 

2.ผู้ชมจะต้องปฏิบติัตามความเหมาะสมและข้อกําหนดในระเบียบการใช้สถานท่ีในแตแ่ละสถานท่ีอย่างเคร่งครัด 

3.ผู้ชมต้องให้เกียรตินกักีฬาไม่เดินไปมาในขณะแข่งขนั ไม่เข้าไปยุ่งเก่ียวในโซนท่ีเข้าได้เฉพาะนกักีฬาหรือสตา็ฟและผู้จดัการแข่งขนัเท่านัน้  

4.ไม่อนญุาติให้นําขนมอาหารหรือนํา้ด่ืมเข้ามารับประทานในบริเวณท่ีนัง่ (ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัแตล่ะสถานท่ี)  

5.ไม่อนญุาติให้ทําการจองพืน้ท่ีโดยไม่มีบคุคลดแูลกํากบั เช่น การใช้เชือกขงึการนํากระดาษมาติดโดยไม่มีบคุคลใดมากํากบัดแูล 

6.หากมีการไม่พอใจในการตดัสิน ผู้ชมไม่มีสิทธ์ิในการประท้วงรวมไปถึงโพสข้อความตา่งๆในสื่อสาธารณะ แตส่ามารถสอบถามและพิจารณา

ร่วมกบัทีมโดยให้ตวัแทน เช่นผู้ ฝึกสอนหวัหน้าทีมหรือผู้จดัการทีมเป็นผู้สง่หนงัสือเพ่ือให้กองอํานวยการรับเร่ืองพิจารณาตอ่ไป 

7.กลุม่ผู้ชมท่ีมีการให้กําลงัใจในการแข่งขนักบัทีมเชียร์ทกุๆทีมทางผู้จดัได้เตรียมรางวลัในประเภทกองเชียร์ให้กบัผู้ชมอีกด้วย 
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กฎกตกิาตน้ฉบบั 
 

- TFC Rules and Regulations 

ดดัแปลงและคดัลอกจาก 
 

- IFC Rules & Regulations 

ผูแ้ปล ดดัแปลง และเรยีบเรยีง 
 

• นายระภีพงษ์ อปุมา 

• นายชานนท์ ประดิษฐ 

• นายปภงักร พิชญะธนกร 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ถา้คณุมปัีญหาหรอืขอ้สงสยักรณุาตดิตอ่ทาง 

ศนูยฝึ์กสอนกฬีาเชยีรล์ดีดิง้ นานาชาต ิมหาวทิยาลัยรังสติ 
โทร 089-1080212 หรอื 089-1198483 

E-mail : thai.cheer@hotmail.com 
Facebook : Facebook.com/tfc.cheer 

หรอืดรูายละเอยีดไดท้ี ่http://www.thaicheerleading.com 
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