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ผูฝึ้กสอน... 
ไมค่วร ทีจ่ะวา่กลา่วเชยีรล์ดีเดอรต์อ่หนา้ผูช้ม แตว่า่สามารถตใินเชงิกอ่ไดภ้ายหลงัแตต่อ้งในทีส่ว่นตวั
หรอืตอ่หนา้เพือ่นรว่มทมีหากเห็นวา่เป็นประโยชนต์อ่สว่นรวม 

ไมค่วร วา่กลา่วตอ่หนา้ผูฝึ้กสอนทา่นอืน่ เชยีรล์ดีเดอรค์นอืน่ หรอืวา่ตอ่หนา้แฟนๆไมว่า่จะเป็นคําพดูหรอื
วา่ทา่ทาง 

ไมค่วร ดา่ทอหรอืดหูมิน่หยาบคายดว้ยภาษารนุแรง ไมว่า่ในทกุกรณี 

ไมค่วร ยแุยงหรอืทําการใดทีไ่มเ่หมาะสมกบัการเป็นนักกฬีา 

ควรละเวน้ การสบูบหุรีใ่นตอ่หนา้ทา่นผูช้ม เจา้หนา้ที ่คณะกรรมการตดัสนิ และหรอื สมาชกิของทมี 

ควรละเวน้ การดืม่เครือ่งดืม่มนึเมาในตอ่หนา้ทา่นผูช้ม เจา้หนา้ที ่คณะกรรมการตดัสนิ และหรอื สมาชกิ
ของทมี 

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

Prohibited Methods 1st April 2000) 

รว่มมอื กบัเจา้หนา้ทีเ่พือ่ทีจ่ะรับผดิชอบในการชีนํ้าและความคมุแฟนๆของทมีและทา่นผูช้ม 

ยอมรบั ในการตดัสนิของเจา้หนา้ทีแ่ละคณะกรรมการในการแขง่ขนัทีเ่กดิขึน้วา่ยตุธิรรมและสามารถเรยีก
ไดว้า่ดทีีส่ดุตามความสามารถของเจา้หนา้ทีแ่ละคณะกรรมการแลว้ 

ใหค้วามสําคญั ทีว่า่นักกฬีาทีด่ตีอ้งตอ่สูแ้ละฝ่าฝันดว้ยจติใจทีด่แีละรา่งกายทีด่พีรอ้ม 

ใหค้วามสําคญั ทีว่า่ชยัชนะเป็นผลตอบแทนของทมีเวริค์ทีด่ ี

เป็น แมแ่บบและตวัอยา่งในเรือ่งสิง่ทีด่ ีๆ และเป็นแงบ่วก 

ตอ้งยดึถอืและปฏบิตัติามกฏและขอ้บงัคบัของทางผูจ้ดั TFC และ IFC 
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นกักฬีาเชยีรล์ดีเดอร.์.. 
ควรละเวน้ การดืม่เครือ่งดืม่มนึเมาในตอ่หนา้ทา่นผูช้ม เจา้หนา้ที ่คณะกรรมการตดัสนิ และหรอื ทมีอืน่ใน
ขณะทีส่วมใสช่ดุยนูฟิอรม์ หรอืวา่เสือ้วอรม์ทีบ่ง่บอกวา่เป็นตวัแทนของทมีหรอืวา่ประเทศ 

ควรละเวน้ สบูบหุรีใ่นตอ่หนา้ทา่นผูช้ม เจา้หนา้ที ่คณะกรรมการตดัสนิ และหรอื ทมีอืน่ในขณะทีส่วมใส่
ชดุยนูฟิอรม์ หรอืวา่เสือ้วอรม์ทีบ่ง่บอกวา่เป็นตวัแทนของทมีหรอืวา่ประเทศ 

ควรละเวน้ การใชส้ารกระตุน้และยาเสพตดิทกุชนดิ 

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

Prohibited Methods 1st April 2000) 

ไมค่วร กา้วรา้วตอ่หนา้ผูฝึ้กสอน เชยีรล์ดีเดอรค์นอืน่ หรอืวา่ตอ่หนา้แฟนๆไมว่า่จะเป็นคําพดูหรอืวา่
ทา่ทาง 

ไมค่วร ดา่ทอหรอืดหูมิน่หยาบคายดว้ยภาษารนุแรง ไมว่า่ในทกุกรณี 

กระทาํ หนา้ทีร่ับผดิชอบในการสรา้งสิง่ทีเ่ป็นสิง่ดแีละเป็นแงบ่วกของการเป็นผูนํ้าเชยีร ์ไมว่า่จะเป็น
ระหวา่งการแขง่ขนัและไมไ่ดแ้ขง่ขนัก็ตาม 

สมํา่เสมอ โดยการแสดงความเคารพและออ่นนอ้มถอ่มตนตอ่เจา้หนา้ที ่ตอ่หนา้ผูฝึ้กสอน เชยีรล์ดีเดอร์
และแฟนๆ 

ปฏบิตัดิ ีเพือ่ทีจ่ะสง่เสรมิน้ําใจนักกฬีา 

ปฏบิตัดิอีอ่นนอ้มถอ่มตวัในชยัชนะและเห็นอกเห็นใจ กรณุาปราณีตอ่ผูท้ ีพ่า่ยแพ ้

เป็นตวัแทนของความมไีมตรจีติ 
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ประเภทตอ่ตวักลุม่ – Cheerleading Group [GROUP STUNTS] 
CATEGORY 
 
รุน่ประถมศกึษา – PRIMARY SCHOOL DIVISION AGE 7 - 12 
 
กฎกตกิาการแขง่ขนัสตนัท ์
 
การแสดงสตนัทจ์ะตอ้งทําภายใตก้ฎความปลอดภยัและระบบการตดัสนิของ IFC และ TFC  
ผลอยา่งเป็นทางการจะประกาศเมือ่นําคะแนนของวันแรกหรอืวนัทีส่องมารวมกนัหากมกีารแขง่ขนั 2 วัน 
 

*หมายเหต ุ 
ตวัอกัษรสเีหลอืงหมายถงึสิง่ทีแ่กไ้ขเขา้ไปในปี 2014 

 
1. คณุสมบตัขิองผูเ้ขา้รว่มแขง่ขนั 
 
A. เป็นนักเรยีนทีซ่ ึง่ยงัเรยีนอยูใ่นระดบัชัน้ประถมศกึษาหรอืเทยีบเทา่อายแุละมผีลบงัคบัในระหวา่งวันที่

ทําการแขง่ขนันัน้ นักกฬีาจะตอ้งเป็นเสมอืนตวัแทนอยา่งเป็นทางการของสถาบนัหรอืสโมสรเขา้รว่ม
การแขง่ขนั และสวมชดุแขง่ประจําสถาบนัหรอืสโมสรนัน้ๆ และจะตอ้งผา่นการอนุมัตจิากทางสถาบนั
หรอืสโมสรอยา่งถกูตอ้งวา่ลงแขง่ขนัใหก้บัสถาบนัหรอืสโมสรของตนทาง TFC อนุญาตและแนะนําให ้
มตีวันักกฬีาสํารองในกรณีทีม่กีารบาดเจ็บระหวา่งการแขง่ขนั (จะตอ้งไมเ่ป็นตวันักกฬีาจากสถาบนั
หรอืสโมสรอืน่ในงานแขง่เดยีวกนั) ไมอ่นุญาตใหนั้กกฬีา 1 คนเป็นตวัแทนมากกวา่ 1 สถาบนัหรอื
สโมสรลงแขง่ในกรณีทีม่กีารบาดเจ็บหรอืมเีหตฉุุกเฉนิเกดิขึน้ 

B. หากสง่ในนามโรงเรยีนหรอืสถาบนั จะตอ้งศกึษาอยูใ่นโรงเรยีนหรอืวา่สถาบนันัน้ๆ ณ ปัจจบุนัจะ
ตรวจหลกัฐานเป็นเอกสารรับรองทีท่างโรงเรยีนจัดเตรยีมมา 

C. หากสง่ในนามสโมสรอสิระ จะตอ้งมชีว่งอาย ุ6 ปี 1 วัน – 12 ปีบรบิรูณ ์ณ ปัจจบุนั จะตรวจหลกัฐาน
เป็นสตูบิตัรหรอืบตัรประจําตวัประชาชนของนักกฬีา 

D. ไมจํ่ากดัเพศ เป็นผูท้ีม่สีขุภาพรา่งกายแข็งแรงไมม่โีรคประจําตวั สมาชกิภายใน 1 ทมี จะตอ้งมี
ผูเ้ขา้รว่มแขง่ขนัจํานวน 5 คนเทา่นัน้ จะเป็นทมีชาย หรอืวา่หญงิกไ็ด ้หรอืวา่ผสมกไ็ด ้

E. หากกรณีทีม่อีายไุมถ่งึ แตย่ังคงศกึษาในระดบัประถมศกึษา นกักฬีาจะตอ้งสง่หลกัฐานเพิม่เตมิ
เป็นหนงัสอืรบัรองการศกึษาของนกักฬีาจากสถาบนัสงักดั 

F. นักกฬีาตวัสํารองสามารถมไีดส้งูสดุคอื 2 คน เทา่นัน้ นักกฬีาสํารองสามารถลงแขง่ขนัไดโ้ดยทีจ่ะตอ้ง
รายงานตอ่คณะกรรมการกอ่นแขง่ขนัอยา่งนอ้ย 20 นาท ีโดยทีต่วัสํารองนัน้จะตอ้งปฏบิตัติามกฎของ
การแขง่ขนัเชน่เดยีวกนักบันักกฬีาตวัจรงิทกุประการ 

G. สําหรับนักกฬีาทีป่่วยหรอืวา่บาดเจ็บและถกูเปลีย่นตวัออกไปจะไมส่ามารถกลบัเขา้มาแขง่ขนัไดท้กุ
ประการเพือ่สขุภาพและความปลอดภยัของนักกฬีา 

H. การแขง่ขนัเชยีรล์ดีดิง้ในเชงิกฬีา การระบเุพศใหย้ดึถอืตามบตัรประชาชน, หนังสอืเดนิทาง, ใบขบัขี ่
หรอืเอกสารเทยีบเคยีงทีอ่อกใหโ้ดยหน่วยงานราชการเป็นหลกั ไมไ่ดย้ดึถอืตามวถิคีวามเป็นอยูห่รอืวา่
การแตง่กายภายนอก เพือ่ความยตุธิรรมในเรือ่งของลกัษณะรา่งกายตามธรรมชาต ิ

I. สามารถสง่ทมีเขา้รว่มการแขง่ขนัไดจํ้านวน 2 ทมีตอ่หนึง่สถาบัน/ สโมสร และนักกฬีาจะตอ้งไมซ่ํ้ากนั
ในระหวา่งทมีนัน้ๆ 
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2. พืน้ทีก่ารแขง่ขนั 
 
พืน้ทีท่ีม่สีทิธิใ์นการใชง้านจะมพีืน้ที ่12 X 12 ตารางเมตร 
จะโดนหักคะแนน 2 คะแนนตอ่การกา้วล้ําเสน้ทีกํ่าหนดออกในแตล่ะครัง้ 
 
3. เวลาของการแสดง 
 
การแสดงจะตอ้งอยูภ่ายใน 60 – 65 วนิาท ีโดยจะตอ้งแสดงพรอ้มกบัเสยีงดนตรตีลอดการแสดง 
หากไมทํ่าตามทีกํ่าหนด จะถกูหักคะแนนจํานวน 2 คะแนนหากเวลาเกนิ 
 
การเร ิม่ตน้และการจบการแสดง 
 
- การเริม่การแสดงจะตอ้งเริม่ในสนามแขง่ขนัและภายในเครือ่งหมายทีบ่ง่ชีข้อบเขตของสนาม 
- นักกฬีาทกุคนจะตอ้งเริม่การแสดงโดยทีม่เีทา้ของแตล่ะคนอยา่งนอ้ยหนึง่ขา้งยนือยูบ่นพืน้สนามหรอื
รา่งกายสว่นใดสว่นหนึง่สมัผัสพืน้ผวิสนาม 
- นักกฬีาจะตอ้งเขา้มายนืในสนามการแขง่ขนั โดยทีจ่ะตอ้งยนืนิง่กอ่นทีจ่ะเริม่การแขง่ขนั 
- เวลาจะเริม่จับเมือ่ไดย้นิเสยีงแรกของดนตร,ี หรอืวา่การขยบัตวัเริม่ทา่ครัง้แรก, หรอืวา่เทา้ทัง้คูข่องตวั
ยอดพน้จากพืน้สนามการแขง่ขนั สว่นเวลาจะหยดุจับก็ตอ่เมือ่ส ิน้เสยีงดนตรสีดุทา้ยและการขยับตวั
สดุทา้ยจบลงทัง้สองอยา่ง 
 
 *ทา่โพสทส์ดุทา้ยในตอนจบถอืวา่เป็นการจบการแสดง ในกรณีนี,้ การลงจากทา่สตนัทห์ลงัจากเพลงที่
จบไปแลว้นัน้ไมถ่อืวา่เป็นสว่นหนึง่ของการแสดง จะไมนํ่ามาคดิคะแนนให ้
 
- อยา่งไรก็ตามทมีสามารถทีจ่ะโชวส์ปิรติทักทายใหก้บัผูช้มไดแ้บบสัน้ๆในขณะทีเ่ขา้สู ่และ ออกจาก
สนาม, ทมีไมอ่นุญาตใหทํ้าทักษะใดๆกอ่นหรอืวา่หลงัเวลาการแสดง (อยา่งเชน่ ทําลงักา หรอืวา่ทา่
กระโดดใดๆเขา้หรอืวา่ออกจากสนามแขง่ขนั)  
 
- ทมีจะตอ้งตัง้ทา่พรอ้มใหเ้ร็วทีส่ดุเพือ่ทีจ่ะทําการแขง่ขนั, และจะตอ้งออกจากสนามแขง่ทันทหีลงัจากที่
แขง่ขนัเสร็จแลว้ 
 
4. องคป์ระกอบของการแสดง  
หากมกีารละเมดิกฎในเรือ่งของสตนัทเ์กดิขึน้จะถกูหักคะแนนจํานวน 2 คะแนนออกจากคะแนนสทุธ ิ
(คะแนนสดุทา้ยของกรรมการเมือ่รวบรวมและคํานวนเฉลีย่เสร็จสิน้แลว้) ตอ่การผดิกฎหนึง่ครัง้ 
 
- สตนัทท์ัง้หมดจํากดัอยูท่ี ่2 ชัน้มนุษย,์ ความสงู 2 ความสงู 
- การแสดงจะตอ้งมทีา่สตนัทด์งัตอ่ไปนี ้
 
ทา่บงัคบัในการแสดง 

- จะตอ้งมทีา่สตนัทข์าเดยีว Liberty (ขางอชดิเขา่หนึง่ขา้ง) อยา่งนอ้ยจาํนวน 1 คร ัง้ใน
หนึง่การแสดง 

- จะตอ้งมทีา่สตนัทข์าเดยีว Arabesque (ขาเหยยีดไปทางดา้นหลงั) อยา่งนอ้ยจาํนวน 1 
คร ัง้ในหนึง่การแสดง 
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การแสดงจะตอ้งไมม่กีารแยกกลุม่สตนัทอ์อกเป็น 2 กลุม่ภายในขณะเดยีวกนั 
หา้มทาํทา่ทีต่วัยอดสองคนจบบนทา่สตนัทท์ีใ่ชฐ้านคนเดยีวเชน่ Double cupieเป็นตน้ ไมส่ามารถทาํ
ได ้
 
- นอกเหนอืจากทา่ดงักลา่วจะตอ้งใชย้อดจํานวนเพยีงคนเดยีวตลอดทัง้การแสดง  

(ตวัยอดไมส่ามารถทีจ่ะสลบัสบัเปลีย่นกบันักกฬีาคนอืน่ภายในทมีเพือ่ข ึน้แทนกนัขึน้ได)้  
- การแสดงจะตอ้งไมม่กีารตอ่ปิรามดิใดๆทัง้สิน้ 

 
       X    X   X        X 
 
- นักกฬีาไมส่ามารถทีจ่ะทําทา่กระโดดหรอืวา่ทา่ลงักาใดๆไดเ้ลยหากไมไ่ดเ้ป็นสว่นหนึง่ของทา่สตนัท ์
เชน่ กระโดดแตะปลายเทา้ทัง้ทมี แลว้มาเขา้กลุม่เพือ่โยนตวัสงู เป็นตน้ 
- การทํารไีวด ์(ทําลงักาขึน้สูท่า่สตนัท)์ ไมส่ามารถทาํได ้
- แบ็คแฮนดส์ปรงิ แลว้เทา้ลงสูพ่ืน้ จากนัน้จัมพโ์ดยตรงอยา่งตอ่เนือ่งลงสูก่ารนอนเปล หรอืขึน้ทา่สตนัท ์
สามารถทาํได ้
- แบ็คแฮนดส์ปรงิ แลว้ ลงสูพ่ืน้ หยดุจังหวะกอ่นชัว่ขณะ จากนัน้ จงึไปสูท่า่สตนัท ์ไมส่ามารถทาํได ้
 
- การแสดงจะตอ้งไมม่กีารหยดุเตน้ การรอ้งเชยีร ์และ Sideline แตอ่ยา่งใด 
- นักกฬีาสามารถทีจ่ะรอ้งคําสัน้ๆพรอ้มอารม์โมชัน่เมือ่อยูท่ีจั่งหวะของทา่โพสทส์ตนัทนั์น้ๆเชน่ ทําทา่
สตนัทฐ์านเดีย่วลเิบอรต์ีพ้รอ้มอารม์โมชัน่ High V และรอ้งออกมาวา่ GO! สามารถทาํได ้
 
- ในการแขง่สตนัทไ์มส่ามารถใช ้Prop ใดๆได ้
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เกณฑก์ารใหค้ะแนน - SCORING CRITERIA FOR Cheerleading Group [GROUP 
STUNTS] 
 
Total 50 Points 
 

หมวดไทย หมวดองักฤษ คะแนน 
 

คะแนนทางดา้นเทคนคิ 
 

 
Technical Categories 

 
50 Points ดงันี ้

ทา่บงัคบั Compulsory Stunts 5 Points 
ความสงู Height 5 Points 
ความแมน่ยําในทักษะ/คา่เทคนคิ Accuracy/Technique 

Level 
10 Points 

ความตอ่เนือ่ง/ความเร็ว/การเปลีย่น
รปูรา่ง 

Continuation/Speed/Tra
nsition

5 Points 

คา่ความยาก Difficulty 10 Points 
การประเมนิภาพรวม Overall Evaluation 5 Points 
ความสมบรูณ์ Perfection 10 Points 

 
กฎและระดบัของประถมศกึษาในรายการ TFC ทีส่ามารถทาํได ้
*อา้งองิจากเทคนคิทีรุ่น่ประถมศกึษาสามารถทีจ่ะทาํไดใ้นประเภทเชยีรล์ดีดิง้ 

 
ทกัษะ ทา่ทาง

การทําทา่สตนัท ์
(Partner Stunts) 

A. สามารถทีท่า่ในหมวดความสงู 2 ความสงูบรเิวณอก, สองชัน้มนุษยไ์ด ้
เทา่นัน้ และตอ้งม ีBack Spotter คอยใหค้วามปลอดภัยตลอดเวลาตัง้แต่
เริม่ตน้และจบลงสูพ่ืน้ 
 
B. หากตวัยอดทําสตนัทใ์นทา่ทีฐ่านยกจนสดุมอื ตวัยอดจะตอ้งไมย่นืตรง 
จะตอ้งนอนราบ หรอืน่ังบนมอืของฐานไดเ้ทา่นัน้ หากทําสปลทิแบบ 180 องศา
ในระหวา่งทีย่กตวัยอดจะตอ้งมอืจับฐานตลอดเวลาอยา่งนอ้ย 1 ขา้ง 
 
C. จํานวนคนในกลุม่สตันทบ์นความสงู 2 ความสงูเป็นตน้ไปจะตอ้งม ี2 ฐาน, 1 
ตวัยอด, 1 Back Spotter และ 1 Front Spotter เทา่นัน้ ไมว่า่ทา่นัน้จะชาํนาญ
แลว้หรอืดแูลว้ไมจํ่าเป็นก็ตาม 
 
     * ทา่ยนืบนไหล ่ถอืเป็นความสงู 2 ความสงู จะตอ้งม ีSpotter ทัง้ดา้นหนา้
และทางดา้นหลงั เศษฐาน 1 คนจากจํานวน 4 คนก็จะตอ้งยนืประคองชว่ยกลุม่
สตนัทด์า้นขา้งดว้ย ขอ้ความขา้งตน้ยกเลกิสามารถทีจ่ะไมใ่ชเ้ศษ 1 คนได ้
 
D. ทา่สตนัทท์ีค่วามสงูตัง้แต1่.5 ความสงูลงมาไมจํ่าเป็นทีจ่ะตอ้งใช ้Front 
Spotter แตย่ังคงตอ้งม ีBack Spotter อยู ่และทีค่วามสงู 1.5 ลงไป (ไมร่วม 
1.5) ไมจํ่าเป็นตอ้งม ีBack Spotter 
 
เชน่ Split บนหลงัเมือ่ตวัฐานคกุเขา่แขนยันพืน้ (ฐานคกุเขา่ = 0.5 ความสงู + 
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ตวัยอด Split = 0.5 ความสงู รวมทัง้หมด = 1 ความสงู) 
 
E. หา้มทําทา่ตอ่ตวัคูท่ีซ่ ึง่ตวัยอดทําทา่ Straddle Sit และถกูยกพน้พืน้ผวิการ
แขง่ขนัโดยฐานเพยีงคนเดยีวทีบ่รเิวณใตข้าออ่น (Single Based Split 
Catches) 
 
F. หา้มกลุม่ตอ่ตวัคูส่ตนัท,์ บคุคลเดีย่ว, หรอืวา่อปุกรณเ์คลือ่นเหนอืหรอืวา่ลอด
ผา่น, ทะล ุกลุม่ตอ่ตวัคูส่ตนัท,์ ปิรามดิ, บคุคลเดีย่ว, หรอืวา่อปุกรณ ์เชน่ ทําทา่
สตนัทข์ีค่อเดนิลอดใตก้ลุม่สตนัทท์ีย่กระดบัตดิอกอยูเ่ป็นตน้ 
 
G. ไมม่กีาร สามารถเปลีย่นฐานทีย่ก ฐาน 1 คนจากกลุม่เดมิจะตอ้งประคอง
ยอดของตนโดยตลอดเวลาจนไปสูก่ลุม่ใหม ่
 
H. ขณะทีย่อดขึน้ๆลงๆอยูนั่น้ไมอ่นุญาตใหห้มนุฐานสามารถหมนุฐานไดก้็
ตอ่เมือ่ตวัยอดอยูน่ิง่แลว้ ขอ้ความขา้งตน้ยกเลกิสามารถทําได ้
 
I. ไมม่กีารทําทักษะลงักาลงจากทา่สตนัทใ์ดๆทัง้ส ิน้ 
 
J. ในระหวา่งการเปลีย่นรปูรา่ง ฐานหรอื Spotter ในกลุม่นัน้ๆจะตอ้งควรสมัผสั
กบัตวัยอดตลอดเวลา นอกจากนีไ้มส่ามารถทีจ่ะเปลีย่นฐานยกไดก้บักลุม่อืน่ได ้
 
K. การจับใหทํ้าลงักาขึน้หรอืวา่ลงจากทา่สตนัทไ์มส่ามารถทีจ่ะทําได ้เชน่ นอน
เปลแลว้เทตวัยอดไปทางดา้นหลงัเพือ่ทําแบ็ควอลค์โอเวอร ์ไมส่ามารถทําได ้
ขอ้ความขา้งตน้ยกเลกิสามารถทําได ้ดใูนหมวด ”วธิกีารขึน้” 
 
H. ยังไมอ่นุญาตใหทํ้า Single Base (ตวัยอดยนืบนมอืฐาน) แบบฐาน 1 คน 
และตวัยอด 1 คนทีค่วามสงู 2 ความสงู ทา่ยนืบนไหลแ่มว้า่จะเป็นแบบ 1 ตอ่ 1 
แตส่ามารถทําไดเ้พราะยนือยูบ่นไหลท่ีม่ั่นคงและตราบเทา่ทีย่งัมจํีานวนฐาน
และ Spotter ครบ 4 คน3 คน หากตอ้งการทํา single Base สามารถทําไดใ้น 
1.5 ความสงูเชน่ ทา่ยก Chair และตอ้งม ีSpotter คอยสมัผสัใหค้วามปลอดภยั
อยูใ่นกลุม่สตนัทนั์น้ดว้ย 
 
I. ขาของฐานตอ้งตดิพืน้อยา่งนอ้ย 1 ขา้งขณะยก 

 
ทกัษะ ทา่ทาง
วธิกีารขึน้  

(Climbing) 
A. Step Up (กา้วขึน้)
 
B. Pick Up (หยบิขึน้มา) 
 
C. Pop Up (ยอดกระโดดออกจากพืน้ขึน้สูฐ่าน) 
 
D. 360 (จับบดิเกลยีวขึน้ได)้ 
 
E. หรอืการขึน้อืน่ๆทีจ่ะตอ้งไมอ่ยูใ่นขณะทีก่ลบัหัว, ศรษีะตํา่กวา่เอวและหลดุ
จากการจับของฐานหรอื Spotter พรอ้มกนัในคราวเดยีว เชน่วิง่หกสงูแลว้กลบั
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ตวัขึน้ไปยนืบนความสงูตดิอก (มชีว่งกลบัหวั), กระโดดบดิเกลยีวกลางอากาศ 1 
รอบขึน้สูห่นา้ขา (มชีว่งลอยอสิระ)เป็นตน้ เหลา่นีไ้มส่ามารถทําได ้ขอ้ความ
ขา้งตน้ยกเลกิ 
 
E. แก ้Tumbling or Inversion Up (ทา่ขึน้จากลงักาหรอืทา่กลบัหัว) 
ตวัยอดจะตอ้งเริม่และทําบนพืน้ผวิการแสดงเทา่นัน้ สามารถทําทา่ตอ่เนือ่งขึน้สู่
สตนัทแ์ตต่อ้งผา่นความสงูในชว่ง Load-in (ทา่เตรยีมขึน้ทีต่วัยอดแขนค้ําไหล่
ฐานทัง้สองขา้ง ขางอและเทา้อยูใ่นมอืฐาน) เทา่นัน้แลว้ตอ่เนือ่งขึน้สูท่า่อืน่และ
จบบนทา่สตนัทท์ีม่คีวามสงูกวา่ได ้เชน่หกสงู หรอืแบ็คแฮนดส์ปรงิขึน้สูท่า่
สตนัท ์ไมส่ามารถผลกัขึน้สูร่ะดบัตดิอกไดท้ันท ี
 
F. ไมอ่นุญาตใหล้อยตวัอสิระแลว้หลดุจากฐานและ Spotter กลางอากาศและ/
หรอืเพิม่ทักษะใดๆ ในการขึน้สูย่อด ขอ้ความขา้งตน้ยกเลกิ 
 
F. แก ้สามารถทีจ่ะมชีว่งขณะทีห่ลดุลอยอสิระจากฐานหรอื Spotter ได ้แต่
ความสงูนัน้จะตอ้งไมม่ากเกนิ 2 ชว่งความยาวแขนของฐานขึน้ไปเหนอืศรษีะ 
 
G. ไมอ่นุญาตใหทํ้าทา่ลงักาทัง้ทีล่อยจากพืน้อยา่งอสิระขึน้สูย่อด, ไมล่อยจาก
พืน้, กลบัหวั แบบตอ่เนือ่งขึน้สูย่อด แตว่า่สามารถทํามากอ่น ฝากขาหนึง่ขา ยนื
ตวัตรงไมอ่ยูใ่นรปูกลบัหัว แลว้ตอ่เนือ่งขึน้สูย่อดได ้ขอ้ความขา้งตน้ยกเลกิ 
 
H. ไมส่ามารถสวงิหรอืเหวีย่งตวัยอดไมว่า่ทศิทางใดๆก็ตามขึน้ได ้
 

 
ทกัษะ ทา่ทาง 

การเปลีย่นรปูรา่ง 
(Transition) 

A. ฐานสามารถเคลือ่นทีใ่นทศิทางใดกไ็ดย้กเวน้ศรษีะดิง่ลงหรอืศรษีะตํา่กวา่
เอว 

 
B. เคลือ่นทีผ่า่น แตไ่มห่ยดุนิง่ ทีค่วามสงู 2.5 ความสงูได ้
 
C. ทําทักษะ Cradle (นอนเปล) ได ้จะตอ้งมฐีาน 2 คน 1 Back Spotter 
 
D. บดิเกลยีวทําไดส้งูสดุ 1รอบ 
 
E. นอนบดิเกลยีวบนการนอนเปลโดยใชฐ้าน 4 คนได ้(Log Roll) โดยให ้

Front Spot จับเทา้หมนุ(ทา่พเิศษแมว้า่จะหลดุลอยออกจากมอืฐานและ 
Spotter พรอ้มกนั แตส่ามารถทําได)้ขอ้ความขา้งตน้ยกเลกิ 

 
F. ไมส่ามารถสวงิหรอืเหวีย่งตวัยอดไมว่า่ทศิทางใดๆก็ตามขึน้ได ้
 
G. หา้มกลบัหวั, หา้มทําศรษีะตํา่กวา่เอว 
 
H. สามารถลงนอนควํา่หนา้ได ้ดว้ยเทคนคิทีป่ลอดภยัโดยจะตอ้งม ีคนจับยดึ

ตลอดเวลาBack Spotterคอยใหค้วามปลอดภยัอยูด่ว้ยในขณะนัน้ 
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I. ไมอ่นุญาตใหเ้ปลีย่นรปูรา่งโดยการโยนหรอืวา่ดงึ, จับ ขา้มหัว แมว้า่ตวัยอด
จะมกีารจับมอืเหนีย่วรัง้ไวห้รอืไมก่็ตาม เชน่ Vault หกสงูขา้มหวั, 
Suspended Forward Roll มว้นหนา้ลงอยา่งมมีอืเหนีย่วรัง้, Leap Frog หก
สงูขา้ม เป็นตน้ 

 
J. Tic Toc ทีเ่ป็นทักษะทีต่วัยอดหลดุออกจากฐานในชว่งขณะหนึง่ หาก

ตอ้งการทําทา่นีใ้หโ้ฟกสัทีต่วั Back Spotter ทีจํ่าเป็นจะตอ้งมอืจับตดิกบัตวั
ยอดตรงสะโพก หรอืตน้ขา หรอืขอ้เทา้ตลอดเวลากอ่นทีจ่ะเปลีย่น และจะไม่
ปลอ่ยไมม่ชีว่งปลอ่ยมอื 

 
J. แก ้สามารถทํา Tic Toc โดยการสลบัขาอยา่งอสิระได ้

 
ทกัษะ ทา่ทาง

วธิกีารลง  
(Dismount) 

A. Step Off (กา้วออก)
 
B. Pop Off (กระโดดออก) 
 
C. Cradle Catching (ลงนอนเปล) ตวัยอดสามารถลอยขึน้และลงสูก่ารนอนเปล
ไดส้งูไมม่าก และจะตอ้งมฐีาน 2 คน 1 Back Spotter ทีค่อยดแูลใหค้วาม
ปลอดภยับรเิวณศรษีะ ทา้ยทอยและหลงัของยอดทกุครัง้ซ ึง่รวมไปถงึการลงแบบ
อืน่ๆดว้ย 
 
D. การลงจะตอ้งม ีBack Spotter ตลอดเวลาจนสิน้สดุและหยดุนิง่  
 
E. สามารถเพิม่ทักษะใดๆก็ไดท้ีไ่มม่รีอบลงักาในการลง แต ่ตอ้งรับลงนอนเปล
เทา่นัน้ 
 
F. บดิเกลยีวลงนอนเปลทําไดม้ากทีส่ดุ 1รอบ 
 
G. ไมส่ามารถสวงิหรอืเหวีย่งตวัยอดไมว่า่ทศิทางใดๆก็ตามลงได ้
 
H. หา้มกลบัหวั, หา้มทําศรษีะตํา่กวา่เอว,  
 
    * เพิม่เตมิ สามารถชว่ยทําแบ็ควอลค์โอเวอรห์รอืฟรอ้นทว์อลค์โอเวอรจ์าก
การนอนเปลออกไปไดแ้ตต่อ้งอยูใ่นความสงู Cradle ลงไปเทา่นัน้ สงูเกนิกวา่นี้
ไมส่ามารถทําได ้
 
I. การลงจากทา่ตอ่ตวัหรอืวา่ทา่สตนัทไ์มว่า่จะลงสูก่ารนอนเปลหรอืวา่ลงสูพ่ืน้ผวิ
การแสดงโดยตรงจะตอ้งใชฐ้านทีม่อียูใ่นกลุม่นัน้และจะตอ้งชว่ยการลงใหเ้กดิ
ความปลอดภยัอยา่งสงูสดุ 
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J. หา้มทํา Tension Drop หรอื Tension Roll ลง
 
K. ไมส่ามารถทํา Forward Suspended Roll (มว้นหนา้ลงอยา่งมมีอืเหนีย่วรัง้) 
ได ้
 
L. การลงสูพ่ืน้ของตวัยอดตัง้แตค่วามสงู 0.5 ขึน้ไปจะตอ้งไดรั้บการซพัพอรท์
จากตวัฐานหรอืวา่ Back Spot อยูเ่สมอ เชน่การลงจากยนืไหล ่(Shoulder 
stand)ไมอ่นุญาตใหก้ระโดดลงเอง หรอืโยนลอยอยา่งอสิระและลงยนืเอง

 
ทกัษะ ทา่ทาง

การกลบัหวั 
(Inversions) 

ทา่ทมีศีรีษะอยูตํ่า่กวา่เอวของตวัเองทกุทา่ถอืวา่เป็นทา่กลบัหัวไมอ่นุญาตใหทํ้า 
บางทา่ทีอ่งศาไมด่ิง่จนเกนิไปสามารถทําไดเ้ชน่ การชว่ยทําแบ็ควอลค์โอเวอร ์

 
 

ทกัษะ ทา่ทาง 
การโยนตวัสงู  

(Basket Tosses) 
A. การโยนตวัสงูยังไมส่ามารถทําไดใ้นรุน่นี ้ดงันัน้ไมอ่นุญาตใหโ้ยนตวัสงูหรอื

ทา่ทางใดทีค่ลา้ยกบัการโยนตวัสงูทกุทา่ 
 
B. ไมส่ามารถทําทา่เฮลคิอปเตอรไ์ด ้ไมว่า่จะกีอ่งศากต็าม 

 
 

ทกัษะ ทา่ทาง

การหนา้ควํา่  
(Prone Position) 

ไมอ่นุญาตใหล้อยอยา่งอสิระแลว้ลงในลกัษณะหนา้ควํา่ เชน่ ทําทา่ลงักาชดุ 
จากนัน้ขึน้ลงักากลางอากาศแลว้ลงนอนเปลหนา้ควํา่ 
 
แตห่ากเป็นการเปลีย่นรปูรา่งและมกีารจับของ Back spot หรอืฐานตลอดBack 
Spot คอยใหค้วามปลอดภยัอยูต่ลอดเวลา สามารถทําหนา้ควํา่ทีศ่รษีะไมตํ่า่กวา่
เอวของตวัเองได ้เชน่ ทําทา่ลงักาชดุ จากนัน้ถบีตวัจากพืน้แลว้ลงนอนเปลหนา้
ควํา่ 
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ขอ้จาํกดัท ัว่ๆไปในระดบัประถมศกึษา 
 
การตอ่ตวัคู ่
 

1. ทา่ตอ่ตวัคูห่รอืวา่ทา่ตอ่ตวักลุม่ทกุๆทา่จะจํากดัวามสงูอยูท่ี ่2 ชว่งตวัคนเทา่นัน้ ซึง่ฐานทีทํ่าหนา้ที่
ยกตวัยอดอยูนั่น้จะตอ้งมเีทา้อยา่งนอ้ย 1 ขา้งอยูบ่นพืน้ผวิการแขง่ขนั 

2. ผูท้ีเ่ป็นยอดในทา่ตอ่ตวัคู,่ หรอืการเปลีย่นรปูรา่งตา่งๆ ตวัยอดจะตอ้งไมถ่กูทําใหอ้ยูใ่นลกัษณะ
กลบัหวั (ศรษีะตํา่กวา่เอวตวัเอง) เพือ่ทีจ่ะเปลีย่นไปสูท่า่ตอ่ตวัคูห่รอืวา่ทา่อืน่ หรอืเปลีย่นทา่ลงมา
สูร่ะดบัพืน้ 

3. การยกแยกขาแบบมมีอืจับเหนีย่วรัง้สามารถทําได ้(Suspended Split) หากมฐีานทีจั่บยกนัน้
จํานวน 4 คน โดยทีอ่ยา่งนอ้ยฐานจํานวนสามคนจะตอ้งจับบรเิวณใตข้าของตวัยอดเพือ่ทีจ่ะเป็น
ตวัรับน้ําหนัก และฐานตวัสดุทา้ยจะตอ้งซพัพอรท์บรเิวณใตข้าหนบีหรอืจับทีม่อืของตวัยอด
เพือ่ทีจ่ะประคองตวั และระหวา่งทีเ่ปลีย่นรปูรา่งของทา่นัน้มอืของยอดจะตอ้งสมัผสักบัฐาน
ตลอดเวลา 

4. การยก Teddy Bear ในระดบัพืน้ จะตอ้งม ีSpotter เพือ่ทีจ่ะชว่ยใหค้วามปลอดภยัและเซฟตี้
บรเิวณคอและไหลข่องตวัยอด (ตําแหน่งเดยีวกนักบัการยกแบบฐานคู ่Elevator) 

5. กลุม่ Partner Stunt ไมส่ามารถทีจ่ะมใีครลอดผา่นได ้(Spotter สามารถเดนิผา่นมาทางดา้นหนา้
เพือ่รับตวัยอดทีจ่ะลงได)้ยกเลกิ 

6. ไมอ่นุญาตใหทํ้าทา่มว้นหนา้และมว้นหลงัแบบมอืจับเหนีย่วรัง้ (Forward or Backward 
Suspended Roll) และทา่ทีใ่ชฐ้านคนเดยีวทําการมว้นทา่ตา่งๆแตทํ่าแบบมอืจับเหนีย่วรัง้ไว ้

7. หา้มลงแบบ Tension Drop (ฐานหรอืวา่ยอดยนืเอยีงจนยอดหลดุออกจากฐานโดยทีไ่มม่กีาร
ชว่ยเหลอื) 

8. ไมส่ามารถทีจ่ะโยนตวัทา่เฮลคิอปเตอรไ์ด ้
9. หา้มทําทา่ตอ่ตวัคูท่ีซ่ ึง่ตวัยอดทําทา่ Spread Eagle และถกูยกพน้พืน้ผวิการแขง่ขนัโดยฐานเพยีง

คนเดยีวทีบ่รเิวณใตข้าออ่น (Single Based Split Cashes) 
10. ไมอ่นุญาตใหใ้ชอ้ปุกรณเ์พิม่ความสงูใดๆเชน่ มนิแิทรมโพลนี สปรงิบอรด์เป็นตน้ 
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กฎกตกิาตน้ฉบบั 
 

- TFC Rules and Regulations 
 
ดดัแปลงและคดัลอกจาก 
 

- IFC Rules & Regulations 
 
ผูแ้ปล ดดัแปลง และเรยีบเรยีง 
 

 นายระภพีงษ์ อปุมา 
 นายชานนท ์ประดษิฐ 
 นายปภงักร พชิญะธนกร 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ถา้คณุมปัีญหาหรอืขอ้สงสยักรณุาตดิตอ่ทาง 
ศนูยฝึ์กสอนกฬีาเชยีรล์ดีดิง้ นานาชาต ิมหาวทิยาลยัรังสติ 

โทร 089-1080212 หรอื 089-1198483 
E-mail : thai.cheer@hotmail.com 

Facebook : Facebook.com/tfc.cheer 
หรอืดรูายละเอยีดไดท้ี ่http://www.thaicheerleading.com 


