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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 

ตอ้งยดึถอืและปฏบิตัติามกฎและขอ้บงัคบัของทางผูจ้ดั TFCและ 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 หนา้ทีรั่บผดิชอบในการสรา้งสิง่ทีเ่ป็นสิง่ดแีละเป็นแงบ่วกของการเป็นผูนํ้าเชยีร ์ไมว่า่จะเป็น
ระหวา่งการแขง่ขนัและไมไ่ดแ้ขง่ขนัก็ตาม 

สมํา่เสมอ โดยการแสดงความเคารพและออ่นนอ้มถอ่มตนตอ่เจา้หนา้ที ่ตอ่หนา้ผูฝึ้กสอน เชยีรล์ดีเดอร์
และแฟนๆ 

ปฏบิตัดิ ีเพือ่ทีจ่ะสง่เสรมิน้ําใจนักกฬีา 

ปฏบิตัดิอีอ่นนอ้มถอ่มตวัในชยัชนะและเห็นอกเห็นใจ กรณุาปราณีตอ่ผูท้ ีพ่า่ยแพ ้

เป็นตวัแทนของความมไีมตรจีติ 
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ประเภทตอ่ตวักลุม่ - Cheerleading Group [GROUP STUNTS] CATEGORY 
 
รุน่อดุมศกึษาหรอืประชาชนท ัว่ไป UNIVERSITY or OPEN DIVISION AGE 18 UP 
 
กฎกตกิาการแขง่ขนัสตนัท ์
 
การแสดงสตนัทจ์ะตอ้งทําภายใตก้ฎความปลอดภยัและระบบการตดัสนิของ IFC และ TFC  
ผลอยา่งเป็นทางการจะประกาศเมือ่นําคะแนนของวันแรกหรอืวนัทีส่องมารวมกนัหากมกีารแขง่ขนั 2 วัน 
ตวันักกฬีาคนเดยีวกนัสามารถลงแขง่ขนัไดท้ัง้รุน่ Cheerleading Double [CO-ED] และ Cheerleading 
Group [GROUP STUNTS] 
 
1. คณุสมบตัขิองผูเ้ขา้รว่มแขง่ขนั 
 

A. เป็นนักเรยีนทีซ่ ึง่ยงัเรยีนอยูใ่นระดบัชัน้อดุมศกึษาหรอืเทยีบเทา่และมผีลบงัคบัในระหวา่งวันทีทํ่า
การแขง่ขนันัน้ นักกฬีาจะตอ้งเป็นเสมอืนตวัแทนอยา่งเป็นทางการของสถาบนัหรอืสโมสรเขา้รว่ม
การแขง่ขนั และสวมชดุแขง่ประจําสถาบนัหรอืสโมสรนัน้ๆ และจะตอ้งผา่นการอนุมัตจิากทาง
สถาบนัหรอืสโมสรอยา่งถกูตอ้งวา่ลงแขง่ขนัใหก้บัสถาบนัหรอืสโมสรของตน ทาง TFC อนุญาต
และแนะนําใหม้ตีวันักกฬีาสาํรองในกรณีทีม่กีารบาดเจ็บระหวา่งการแขง่ขนั (จะตอ้งไมเ่ป็นตวั
นักกฬีาจากสถาบนัหรอืสโมสรอืน่ในงานแขง่เดยีวกนั) ไมอ่นุญาตใหนั้กกฬีา 1 คนเป็นตวัแทน
มากกวา่ 1 สถาบนัหรอืสโมสรลงแขง่ในกรณีทีม่กีารบาดเจ็บหรอืมเีหตฉุุกเฉนิเกดิขึน้ 

B. หากสง่ในนามโรงเรยีนหรอืสถาบนั จะตอ้งศกึษาอยูใ่นโรงเรยีนหรอืวา่สถาบนันัน้ๆ ณ ปัจจบุนัจะ
ตรวจหลกัฐานเป็นเอกสารรับรองทีท่างโรงเรยีนจัดเตรยีมมา 

C. หากสง่ในนามสโมสรอสิระ จะตอ้งมชีว่งอาย ุ อาย1ุ8 ปีและ 1 วันขึน้ไป ณ วันแขง่ขนัจะตรวจ
หลกัฐานเป็นสตูบิตัรหรอืบตัรประจําตวัประชาชนของนักกฬีา 

D. ไมจํ่ากดัเพศ เป็นผูท้ีม่สีขุภาพรา่งกายแข็งแรงไมม่โีรคประจําตวั สมาชกิภายใน 1 ทมี ตอ้งมี
ผูเ้ขา้รว่มแขง่ขนัจํานวนดงันี ้ 

 ทมีหญงิลว้น จะตอ้งมนัีกกฬีาผูห้ญงิ 5 คน 
ทมีผสมชายหญงิ จะตอ้งมนัีกกฬีาจํานวน 5 คนเทา่นัน้ ประกอบไปดว้ยผูช้าย 3 คนและผูห้ญงิ 2 
คน 
ทมีชายลว้น อนุญาตใหท้มีชายลว้นทีม่าจากสโมสรชายลว้นเทา่นัน้ ลงแขง่ขนัไดโ้ดยทีไ่มบ่งัคบั
จํานวนของเพศในทมี 
ถา้ทมีตอ้งการทีจ่ะแขง่ขนัดว้ยผูช้าย 2 คนและผูห้ญงิ 3 คน หรอืผูช้าย 4 คน ผูห้ญงิ 1 คน หรอื
จํานวนแตกตา่งไปจากนี ้กรณุาตดิตอ่ทางผูจั้ดการแขง่ขนั อนึง่อาจจะสามารถเขา้รว่มการแขง่ขนั
ไดแ้ตไ่มส่ามารถทีจ่ะจัดอนัดบัรว่มกบัทมีอืน่ได ้หรอืตอ้งการทีจ่ะเขา้รว่มจัดลําดบั จะตอ้งถกูกด
คะแนนสทุธลิง 30% จงึจะเขา้รว่มจัดลําดบัการแขง่ขนัได ้

E. หากกรณีทีม่อีายเุกนิ แตยั่งคงศกึษาในระดบัมัธยมศกึษานกักฬีาจะตอ้งสง่หลกัฐานเพิม่เตมิ
เป็นหนงัสอืรบัรองการศกึษาของนกักฬีาจากสถาบนัสงักดั 

F. นักกฬีาตวัสํารองสามารถมไีดส้งูสดุคอื 4 คน เทา่นัน้ นักกฬีาสํารองสามารถลงแขง่ขนัไดโ้ดยที่
จะตอ้งรายงานตอ่คณะกรรมการกอ่นแขง่ขนัอยา่งนอ้ย 20 นาท ีโดยทีต่วัสํารองนัน้จะตอ้งปฏบิตั ิ
ตามกฎของการแขง่ขนัเชน่เดยีวกนักบันักกฬีาตวัจรงิทกุประการ 

G. สําหรับนักกฬีาทีป่่วยหรอืวา่บาดเจ็บและถกูเปลีย่นตวัออกไปจะไมส่ามารถกลบัเขา้มาแขง่ขนัได ้
ทกุประการเพือ่สขุภาพและความปลอดภยัของนักกฬีา 

H. การแขง่ขนัเชยีรล์ดีดิง้ในเชงิกฬีา การระบเุพศใหย้ดึถอืตามบตัรประชาชน, หนังสอืเดนิทาง, 
ใบขบัขี ่หรอืเอกสารเทยีบเคยีงทีอ่อกใหโ้ดยหน่วยงานราชการเป็นหลกั ไมไ่ดย้ดึถอืตามวถิคีวาม
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เป็นอยูห่รอืวา่การแตง่กายภายนอก เพือ่ความยตุธิรรมในเรือ่งของลกัษณะรา่งกายตามธรรมชาต ิ
I. ในปี 2015 สามารถสง่ทมีเขา้รว่มการแขง่ขนัไดจํ้านวน 2 ทมีตอ่หนึง่สถาบนั / สโมสร และนักกฬีา
จะตอ้งไมซ่ํา้กนัในระหวา่งทมีนัน้ๆ 

 
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
ยอดพน้จากพืน้สนามการแขง่ขนัสว่นเวลาจะหยดุจับก็ตอ่เมือ่ส ิน้เสยีงดนตรสีดุทา้ยและการขยับตวัสดุทา้ย
จบลงทัง้สองอยา่ง 
 
 *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 2.5 ความสงู 
- การแสดงจะตอ้งมทีา่สตนัทด์งัตอ่ไปนี ้
 
ทา่บงัคบัโยนตวัสงู 
- จะตอ้งมกีารโยนตวัสงูอยา่งนอ้ยจาํนวน 2 คร ัง้ในหนึง่การแสดง โดยประสานมอืแบบ Basket 
Toss 
- สามารถใชท้า่โยนตวัสงูทา่ใดก็ได ้(ตามทีรุ่น่อดุมศกึษาอนญุาตใหท้าํได)้ และทาํชว่งไหนก็ได้
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ในการแสดง 
- สามารถทีจ่ะมทีา่เร ิม่ตน้กอ่นหรอืวา่หลงัจากทีโ่ยนตวัสงูแลว้ไดท้กุทา่ 
โดยทีท่า่โยนตวัสงูจะตอ้งลงนอนทีท่า่รบันอนเปล (CRADLE) เทา่น ัน้ โดยจะตอ้งใชฐ้าน 2 คน
และ 1 Spotter 
 
 
การแสดงจะตอ้งไมม่กีารแยกกลุม่สตนัทอ์อกเป็น 2 กลุม่ภายในขณะเดยีวกนั 
ยกเวน้ทา่ทีต่วัยอดสองคนจบบนทา่สตนัทท์ีใ่ชฐ้านคนเดยีวเชน่ Double cupieเป็นตน้ สามารถทาํได ้
 
- นอกเหนอืจากทา่ดงักลา่วจะตอ้งใชย้อดจํานวนเพยีงคนเดยีวตลอดทัง้การแสดง  

(ตวัยอดไมส่ามารถทีจ่ะสลบัสบัเปลีย่นกบันักกฬีาคนอืน่ภายในทมีเพือ่ขึน้แทนกนัขึน้ได)้  
- การแสดงจะตอ้งไมม่กีารตอ่ปิรามดิใดๆทัง้สิน้ 
 

   X    X   X  X 
 
- นักกฬีาไมส่ามารถทีจ่ะทําทา่กระโดดหรอืวา่ทา่ลงักาใดๆไดเ้ลยหากไมไ่ดเ้ป็นสว่นหนึง่ของทา่สตนัท ์
เชน่ กระโดดแตะปลายเทา้ทัง้ทมี แลว้มาเขา้กลุม่เพือ่โยนตวัสงู เป็นตน้ 
- การทํารไีวด+์บดิเกลยีว 1 รอบ(ทําลงักาขึน้สูท่า่สตนัท)์ สามารถทาํได ้
- แบ็คแฮนดส์ปรงิ แลว้เทา้ลงสูพ่ืน้ จากนัน้จัมพโ์ดยตรงอยา่งตอ่เนือ่งลงสูก่ารนอนเปล หรอืขึน้ทา่สตนัท์
สามารถทาํได ้
- แบ็คแฮนดส์ปรงิ แลว้ ลงสูพ่ืน้ หยดุจังหวะกอ่นชัว่ขณะ จากนัน้ จงึไปสูท่า่สตนัทไ์มส่ามารถทาํได ้
 
- การแสดงจะตอ้งไมม่กีารหยดุเตน้ การรอ้งเชยีร ์และ Sideline แตอ่ยา่งใด 
- นักกฬีาสามารถทีจ่ะรอ้งคําสัน้ๆพรอ้มอารม์โมชัน่เมือ่อยูท่ีจั่งหวะของทา่โพสทส์ตนัทนั์น้ๆเชน่ ทําทา่
สตนัทฐ์านเดีย่วลเิบอรต์ีพ้รอ้มอารม์โมชัน่High V และรอ้งออกมาวา่ GO! สามารถทาํได ้
 
- ในการแขง่สตนัทไ์มส่ามารถใช ้Prop ใดๆได ้
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เกณฑก์ารใหค้ะแนน - SCORING CRITERIA FOR GROUP STUNT 
 
Total 50 Points 
 

หมวดไทย หมวดองักฤษ คะแนน 
 

คะแนนทางดา้นเทคนคิ 
 

 
Technical Categories 

 
50Points 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 
 
กฎและระดบัของอดุมศกึษาและประชาชนท ัว่ไปในรายการ TFC ทีส่ามารถทาํได ้
*อา้งองิจากเทคนคิทีรุ่น่อดุมศกึษาและประชาชนท ัว่ไปสามารถทีจ่ะทาํไดใ้นประเภทเชยีรล์ ี
ดดิง้ 

 
ทกัษะ ทา่ทาง 

การทําทา่สตนัท ์
(Partner Stunts) 

ยนืทรงตวัขาเดีย่วและสองขาทาํไดท้กุทา่ 
 
A. สามารถทําทา่ในหมวดความสงู 2.5 ความสงูสดุมอืฐาน, สองชัน้มนุษยไ์ด ้
เทา่นัน้ ควรจะม ีBack Spotter คอยใหค้วามปลอดภยัหากยงัไมชํ่านาญ 
 
B. ทา่สตนัทแ์บบ Single Base บนความสงู 2.5 ความสงูทกุความสงู ทกุทักษะ 
สามารถรับนอนคนเดยีวได ้ยกเวน้ลงักาหนา้หรอืวา่บดิเกลยีว 2 รอบและลงักา
หนา้เกลยีว จะตอ้งรับนอนและใชฐ้าน 2 คนเทา่นัน้(หากไมช่าํนาญจะตอ้งม ี
Spotter หรอืรับ 2 คน) 
 
C. หากมกีารเพิม่ทักษะยมินาสตกินอกเหนอืจากดงัทีก่ลา่ว ไมว่า่ทกุความสงู
หรอืจํานวนฐานกีค่น จําเป็นจะตอ้งรับลงนอนเทา่นัน้และใชฐ้านจํานวน 2 คน
เป็นอยา่งนอ้ย หากไมล่งนอนเปลตวัยอดจะตอ้งถกูจับโดยฐานกลุม่เดมิและชว่ย
ใหล้งในทา่ทีต่อ้งการอยา่งปลอดภยั 
 
D. หา้มทําทา่ตอ่ตวัคูท่ีซ่ ึง่ตวัยอดทําทา่ Straddle Sit และถกูยกพน้พืน้ผวิการ
แขง่ขนัโดยฐานเพยีงคนเดยีวทีบ่รเิวณใตข้าออ่น (Single Based Split 
Catches) 
 
E. หา้มกลุม่ตอ่ตวัคูส่ตนัท,์ บคุคลเดีย่ว, หรอืวา่อปุกรณเ์คลือ่นเหนอืหรอืวา่ลอด
ผา่น, ทะล ุกลุม่ตอ่ตวัคูส่ตนัท,์ ปิรามดิ, บคุคลเดีย่ว, หรอืวา่อปุกรณ ์เชน่ ทําทา่
สตนัทข์ีค่อเดนิลอดใตก้ลุม่สตนัทท์ีย่กระดบัตดิอกอยูเ่ป็นตน้ 
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F. ทา่สตนัทท์ีต่อ้งจบในฐานกลุม่ใหมจ่ะตอ้งม ี1 คนจากฐานเดมิจับยดึ
ตลอดเวลาไปจนกวา่จะจบและลงสูฐ่านใหมใ่นทา่นัน้ๆ 
 
G. ไมม่กีารทําทักษะลงักาหลงัลงจากทา่สตนัทใ์ดๆทัง้สิน้ 
 
H. ทา่ลงักาลอยอสิระกลางอากาศขึน้สูส่ตนัทท์ีอ่นุญาตคอื “รไีวด”์ โดยจะตอ้ง
เริม่จากพืน้ ลงักาหลงัลอยขึน้สูฐ่าน (จบไดท้กุความสงู) ไมอ่นุญาตใหเ้พิม่
ทักษะการบดิเกลยีวบวกกบัรอบลงักาสามารถทําลงักาเกลยีวขึน้ได ้ไมอ่นุญาต
ใหจ้บนอนเปล เพราะจะถอืวา่เขา้ขา่ยการโยนลงักาหลงัทีเ่กนิ 1 รอบ 
 
I. ขาของฐานตอ้งตดิพืน้อยา่งนอ้ย 1 ขา้งขณะยก 
 
J. การทําทักษะยมินาสตกิลงจากการทา่สตันทส์ามารถทําไดท้กุความสงู 
 
K. ทา่ลอ้เกวยีนหรอืหกสงูค้ําหนา้ขาผา่นไปสูส่ตนัทส์ามารถทําได ้
 
L. หา้มทา่ในกลุม่ปัดลงักาทีเ่ทา้ Toe Pitch,Leg Pitch เชน่อยูใ่นทา่ Load-in 
แลว้ฐานทัง้คูปั่ดเทา้ตวัยอดทําลงักาหลงัลอยกลางอากาศ เป็นตน้ 
 

 
ทกัษะ ทา่ทาง

วธิกีารขึน้  
(Climbing) 

A. Step Up (กา้วขึน้) 
 
B. Pick Up (หยบิขึน้มา) 
 
C. Pop Up (กระโดดออกจากพืน้ขึน้สูฐ่าน) 
 
D. Ground Up (ขึน้จากพืน้) 
 
E. Twist Up (บดิเกลยีวขึน้) 
 
F. หรอืการขึน้อืน่ๆทีน่อกเหนอืจากนี ้เชน่ อยูใ่นขณะทีก่ลบัหวั, หกสงู, ศรษีะตํา่
กวา่เอว 
 
G.สามารถทํารไีวดเ์กลยีวไดแ้ตเ่ทา้ยอดจะตอ้งอยูท่ีพ่ืน้ในการเริม่ทํา 
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ทกัษะ ทา่ทาง
การเปลีย่นรปูรา่ง 

(Transition) 
 
A. เคลือ่นทีผ่า่น แตไ่มห่ยดุนิง่ ทีค่วามสงูเกนิ 2.5 ความสงูได ้
 
B. ทําทักษะยมินาสตกิเพือ่ลง Cradle (นอนเปล) ไดจ้ะตอ้งมฐีาน 2 คน 
 
C. บดิเกลยีวทําไดม้ากทีส่ดุ 2 ¼ รอบ (บางทา่ทีต่อ้งโชวด์า้นขา้งเชน่ 

Arabesque, Scorpion) 
 
D. สามารถเปลีย่นรปูรา่งทา่สตนัทแ์บบหนา้ควํา่อยา่งอสิระไมม่คีนจับยดึไดแ้ต่
ฐานจะตอ้งรับ ไมส่ามารถลอยอยา่งอสิระและควํ่าหนา้ไปทีพ่ืน้ผวิการแขง่ขนั
ไดโ้ดยทีไ่มไ่ดรั้บการซพัพอรท์ 

 
E. กลุม่ Partner Stunt ไมส่ามารถทีจ่ะมใีครทะลผุา่นได ้ 
 

 
ทกัษะ ทา่ทาง
วธิกีารลง  

(Dismount) 
A. Step Off (กา้วออก)
 
B. Pop Off (กระโดดออก) 
 
C. Cradle Catching (ลงนอนเปล) แบบมทีักษะควรจะมฐีานอยา่งตํา่ 2 คน  
 
D. สามารถเพิม่ทักษะใดๆก็ไดใ้นการลงแตจ่ะตอ้งไมร่วมรอบบดิเกลยีวและ
รอบลงักาในคราวเดยีวกนั หรอืทาํตดิตอ่กนัเป็นซรี ีส่ต์อ้งรับลงนอนเปล
เทา่นัน้และตอ้งใชฐ้าน 2 คนหากบางทา่ไมล่งนอนเปลตวัยอดจะตอ้งถกูจับโดย
ฐานกลุม่เดมิและชว่ยใหล้งในทา่ทีต่อ้งการอยา่งปลอดภัย ควรมสีปอตเตอร์
เพิม่เตมิหากยังไมช่าํนาญ 
 
E. บดิเกลยีวลงนอนเปลทําไดม้ากทีส่ดุ 2 ¼ รอบ (บางทา่ทีต่อ้งโชวด์า้นขา้ง
เชน่ Arabesque, Scorpion) 
 
F. ไมส่ามารถทําลงักาหลงัไดท้กุความสงูและทกุกรณี 
 
G. การลงจากทา่สตนัทไ์มว่า่จะลงสูก่ารนอนเปลหรอืวา่ลงสูพ่ืน้ผวิการแสดง
โดยตรงจะตอ้งใชฐ้านทีม่อียูใ่นกลุม่นัน้และจะตอ้งชว่ยการลงใหเ้กดิความ
ปลอดภยัอยา่งสงูสดุ 
 
H. หา้มทํา Tension Drop หรอื Tension Roll ลง 
 
I.การทําลงดว้ยเทคนคิกลุม่ทา่ Waterfall, Fountain, Peel Down ไมว่า่ทศิทาง
ใดๆก็ตามตอ้งใชฐ้านอยา่งนอ้ย 2 คน 
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J. ลงจากทา่ Double Cupiesหรอืวา่ทา่อืน่ๆทีฐ่านยกตวัยอดเพยีงแขนเดยีว ตวั
ยอดไมส่ามารถทําทกัษะยมินาสตกิลงได ้
 
K. การลงสูพ่ืน้ของตวัยอดตัง้แตค่วามสงู 0.5 ขึน้ไปจะตอ้งไดรั้บการซพัพอรท์
จากตวัฐานหรอืวา่ Back Spot อยูเ่สมอ เชน่การลงจากยนืไหล ่(Shoulder 
stand)ไมอ่นุญาตใหก้ระโดดลงเอง หรอืโยนลอยอยา่งอสิระและลงยนืเอง 
 
L. การลงดว้ยทักษะลงักาหนา้ หรอืบดิเกลยีวลง 2 รอบจําเป็นทีจ่ะตอ้งใชฐ้าน
รับจํานวน 2 คน 
 
M. สามารถทําลงักาหนา้เกลยีวลงได ้

 
ทกัษะ ทา่ทาง 

การโยนตวั 
(Tosses) 

A. การโยนตวัจะตอ้งตกลงมาทีฐ่านเดมิ 
B. การโยนตวัแบบมอืสานตระกรา้จากมอืของฐานจะตอ้งลงนอนเปลเทา่นัน้ 
C. การโยนทีม่รีอบลงักาไมว่า่จะดว้ยเทคนคิประสานมอืใดๆกต็ามตอ้งลงนอน

เปลเทา่นัน้ 
D. ทํานอนหงายหรอืควํา่½360 องศาเฮลคิอปเตอรไ์ด ้
E. ทําการโยนโดยมรีอบลงักาไดส้งูสดุเพยีง 1 รอบเทา่นัน้  
F. หากโยนยดืเหยยีดอยา่งเดยีวไมม่รีอบลงักาสามารถบดิเกลยีวไดส้งูสดุไมเ่กนิ 

3 รอบ  
G. ไมอ่นุญาตใหโ้ยนเปลีย่นกลุม่ 

 
 

ทกัษะ ทา่ทาง
การกลบัหวั 

(Inversions) 
ทีร่ะดบัพืน้ผวิการแขง่ขนัไมส่ามารถสวงิตวัยอดในลกัษณะหัวดิง่ลงได ้เชน่ ฐาน 
4 คนจับแขนและขาของตวัยอดทัง้ 4 มมุแลว้สวงิตวัยอดใหด้ิง่ลงพรอ้มมว้นกลบั
ขึน้มาอยูตํ่าแหน่งเดมิไมส่ามารถทําได ้
 
แตห่ากทําในทศิทางกลับกนัคอืสวงิไปทางดา้นหลงัแลว้ยอ้นกลบัมาสูท่า่เดมิ
สามารถทําได ้
 

 
ทกัษะ ทา่ทาง 

การหนา้ควํา่  
(Prone Position) 

ในการเปลีย่นรปูรา่งของทา่สตนัทส์ามารถทําลอยอสิระหนา้ควํา่ได ้อาจรวมไป
ถงึหนา้ควํา่ทีศ่รษีะตํา่กวา่เอวของตวัเอง แตแ่นวของรา่งกายจะตอ้งมอีงศาแบบ
ไมท่ิง้ดิง่มากได ้เชน่ทา่โผไปขา้งหนา้เพือ่หยบิอปุกรณท์ีพ่ืน้เป็นตน้ 
 
แตไ่มส่ามารถจบและลงจากทา่สตนัทโ์ดยลงนอนเปลแบบหนา้ควํา่ได ้
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ขอ้จาํกดัท ัว่ๆไปในระดบัอดุมศกึษาและประชาชนท ัว่ไป 

 
 
พารท์เนอรส์ตนัท ์

  
1. จะตอ้งใชฐ้านรับจํานวน 2 คนเมือ่มกีารลงแบบทักษะยมินาสตกิ 
2. การทําลงักาขึน้สูห่รอืวา่ลงจากพารท์เนอรส์ตนัทนั์น้หา้มทําโดยเด็ดขาด ยกเวน้ 
ดงัตอ่ไปนี ้(การยกเวน้นีใ้หเ้พยีงการลงักา 1 รอบและจะตอ้งม ี(spotter) 
 ก. รไีวด+์ 1 รอบเกลยีว 

ข. ลงักาหลงัลงจากความสงูระดบัไหลจ่ากฐานคูสู่ก่ารลงนอนแบบนอนเปล หา้มลงลงักา
หลงัทกุกรณี 

3. หา้มทํา Leg Pitch, Toe Pitch พรอ้มกบัทําลงักา 
4. หา้มทําการบดิเกลยีวทีม่ากกวา่สองรอบ ยกเวน้บางทา่ทีอ่นุญาตใหทํ้า 
5. หา้มลงแบบ Tension Drop (ฐานหรอืวา่ยอดยนืเอยีงจนยอดหลดุออกจากฐานโดยที ่
ไมม่กีารชว่ยเหลอื) ในทกุกรณี 
6. พารท์เนอรส์ตนัทท์ีฐ่านยกเพยีงแขนเดยีว ตวัยอดไมส่ามารถทําลงักาหรอืวา่ทําเกลยีวลงได ้
7. หา้มทําทา่ตอ่ตวัคูท่ีซ่ ึง่ตวัยอดทําทา่ Spread Eagle และถกูยกพน้พืน้ผวิการแขง่ขนัโดยฐาน

เพยีงคนเดยีวทีบ่รเิวณใตข้าออ่น (Single Based Split Catches) 
 
การโยนตวัสงู 
 
1. การโยนตวัสงู, การโยนตวัแบบประสานมอืดา้นหนา้ (Toe Pitch, Leg Pitch) การโยนตวัจาก
การยกระดบัตดิอก หรอืวา่ การโยนตวัแบบอืน่ๆ จํากดัฐานโยนมากทสีดุไดแ้ค ่4 คนเทา่นัน้  

2. การโยนแบบสานตระกรา้จะตอ้งลงนอนในทา่นอนเปลเทา่นัน้ โดยผูร้ับจะตอ้งเป็นสองในสี ่ทกุ
คนจากฐานโยนเดมิ และจะตอ้งม ีSpotter รับบรเิวณดา้นหลงัดว้ย หากการโยนขึน้ไปแลว้ไม่
เป็นไปในทศิทางทีก่าํหนด ฐานก็จะตอ้งเคลือ่นยา้ยไปรับตวัยอดทีต่กลงมาดว้ย ไมอ่นุญาตให ้
ถอือปุกรณใ์นขณะทีโ่ยนตวั 

3. การโยนตวัไมว่า่ดว้ยเทคนคิใดๆ หากมรีอบลงักา จะตอ้งลงนอนเทา่นัน้ 
4. การโยนตวัสงูจะตอ้งไมม่รีอบลงักาทีเ่กนิหนึง่รอบและไมม่รีอบบดิเกลยีวเกนิกวา่สองรอบ 
5. ในการโยนตวัสงูจากการประสานมอืหรอืวา่จะเป็นโยนขึน้จากระดบัอก(ลงักาหลงั, เลยเ์อาท,์ 
หรอืวา่ ไพค)์ สามารถทีจ่ะทําทักษะไดเ้พยีง 1 รอบลงักา เพิม่เตมิดว้ยการบดิเกลยีวได ้2 รอบ
เทา่นัน้ การบดิเกลยีวหนึง่รอบถอืวา่เป็นหนึง่ทักษะ 

 
ตวัอยา่งขา้งลา่งยกเลกิ 

 
ทกัษะทีส่ามารถทาํได ้(สองทกัษะ) ทกัษะทีไ่มส่ามารถทาํได ้(สามทกัษะ) 
ลงักาหลงั, เอก๊ซเ์อาท,์ เกลยีวหนึง่รอบ  ลงักาหลงั, เอก๊ซเ์อาท,์ เกลยีวสองรอบ 
ลงักาเกลยีวสองรอบ   คกิ, ลงักาเกลยีวสองรอบ 
คกิ, ลงักาเกลยีวหนึง่รอบ   คกิ, ลงักาเกลยีวหนึง่รอบ, คกิ 
ไพค,์ เปิดตวั, เกลยีวสองรอบ  ไพค,์ สปลทิ, เกลยีวสองรอบ 
อะเรเบยีน, เกลยีวหนึง่รอบ  ลงักาเกลยีวหนึง่รอบ, สปลทิ, เกลยีวหนึง่รอบ 
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“แมว้า่จะสามารถอนุญาตใหทํ้าทา่ 3 ทักษะไดต้ามกฎกตกิาสากลโลก แตใ่หต้ระหนักไวเ้สมอวา่การ
โยนตวัสงูอยูใ่นหมวดทา่สตนัทข์ัน้สงู และเป็นทา่ทีม่คีวามยาก จําเป็นทีจ่ะตอ้งใชท้ักษะความ

ชํานาญระหวา่งฐานและตวัยอดสงู นอกจากนีจ้ะตอ้งไดรั้บการฝึกฝนอยา่งเป็นขัน้ตอน จากผูฝึ้กสอน
ทีผ่า่นการอบรมและมคีณุภาพและ 

จะตอ้งม ีSpotter คอยใหค้วามปลอดภยัทกุคร ัง้ในการฝึกซอ้มโยนตวัสงู” 
 

6. ไมอ่นุญาตใหโ้ยนตวัสงูทําลงักาลอยแบบอสิระ + การบดิเกลยีวขึน้สูส่ตนัท ์
7. ไมอ่นุญาตใหโ้ยนเปลีย่นกลุม่ 
8. ไมอ่นุญาตใหนั้กกฬีาลอดใตห้รอืวา่ผา่นทะลกุลุม่โยนตวัได ้ยกเวน้ ฐานเดีย่วโยนยอดขา้มหวั
อา้ขาบคุคลอืน่ระดบัพืน้ได ้

9. การโยนตวัทีใ่ชจํ้านวนฐานหลายคนประสานมอืแบบสานตระกรา้และตวัยอดไปจบทีท่า่สตนัท์
(เชน่โยนตวัขึน้ไปจบทีท่า่ extension ทีย่ดืเหยยีดสดุแขนเป็นตน้) สามารถทําได ้อยา่งไรก็
ตามจะตอ้งไมม่คีวามสงูทีเ่กนิไปจากทา่สตนัทท์ีมุ่ง่หมายไว ้และการโยนตวัแบบประสานมอื
แบบตระกรา้นีต้วัยอดไมส่ามารถทีจ่ะลงมาจบในทา่พรอ้มขึน้มาตรฐาน (Load-in 
Position) ได ้

10. การโยนตวัสงูจากเทคนคิการสานตระกรา้ ทักษะการบดิเกลยีวทีไ่มม่รีอบลงักาจะตอ้งไมม่รีอบ
บดิทีม่ากเกนิกวา่ 3 รอบ 

 11. สามารถทีจ่ะโยนตวัทา่เฮลคิอปเตอรเ์ต็มรอบ 360 องศาได ้
 12.ไมอ่นุญาตใหใ้ชอ้ปุกรณ์เพิม่ความสงูใดๆเชน่ มนิแิทรมโพลนี สปรงิบอรด์เป็นตน้ 

13.การโยนตวัสงูประสานมอืแบบตระกรา้ หรอืวา่การโยนอืน่ๆทีค่ลา้ยๆกนัก็ตาม หา้มโยนเมือ่ไมไ่ด ้
ยนือยูบ่นพืน้ผวิการทีอ่อกแบบมาเพือ่กฬีาชนดินีห้รอืวา่พืน้ผวิใกลเ้คยีงทีเ่หมาะสมเพยีงพอที่
สามารถใหค้วามปลอดภยัไดเ้ชน่ พืน้หญา้ หรอืวา่ลูว่ ิง่ทีเ่ป็นยางนุ่ม 
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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 


