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Uผูฝึ้กสอน... 
ไมค่วร ทีจ่ะวา่กลา่วเชยีรล์ดีเดอรต์อ่หนา้ผูช้ม แตว่า่สามารถตใินเชงิกอ่ไดภ้ายหลงัแตต่อ้งในที่
สว่นตวัหรอืตอ่หนา้เพือ่นรว่มทมีหากเห็นวา่เป็นประโยชนต์อ่สว่นรวม 

ไมค่วร วา่กลา่วตอ่หนา้ผูฝึ้กสอนทา่นอืน่ เชยีรล์ดีเดอรค์นอืน่ หรอืวา่ตอ่หนา้แฟนๆไมว่า่จะเป็น
คําพดูหรอืวา่ทา่ทาง 

ไมค่วร ดา่ทอหรอืดหูมิน่หยาบคายดว้ยภาษารนุแรง ไมว่า่ในทกุกรณี 

ไมค่วร ยแุยงหรอืทําการใดทีไ่มเ่หมาะสมกบัการเป็นนักกฬีา 

ควรละเวน้ การสบูบหุรีใ่นตอ่หนา้ทา่นผูช้ม เจา้หนา้ที ่ คณะกรรมการตดัสนิ และหรอื สมาชกิของ
ทมี 

ควรละเวน้ การดืม่เครือ่งดืม่มนึเมาในตอ่หนา้ทา่นผูช้ม เจา้หนา้ที ่ คณะกรรมการตดัสนิ และหรอื 
สมาชกิของทมี 

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

Prohibited Methods 1st April 2000) 

รว่มมอื กบัเจา้หนา้ทีเ่พือ่ทีจ่ะรับผดิชอบในการชีนํ้าและความคมุแฟนๆของทมีและทา่นผูช้ม 

ยอมรบั ในการตดัสนิของเจา้หนา้ทีแ่ละคณะกรรมการในการแขง่ขนัทีเ่กดิขึน้วา่ยตุธิรรมและสามารถ
เรยีกไดว้า่ดทีีส่ดุตามความสามารถของเจา้หนา้ทีแ่ละคณะกรรมการแลว้ 

ใหค้วามสําคญั ทีว่า่นักกฬีาทีด่ตีอ้งตอ่สูแ้ละฝ่าฝันดว้ยจติใจทีด่แีละรา่งกายทีด่พีรอ้ม 

ใหค้วามสําคญั ทีว่า่ชยัชนะเป็นผลตอบแทนของทมีเวริค์ทีด่ ี

เป็น แมแ่บบและตัวอยา่งในเรือ่งสิง่ทีด่ีๆ และเป็นแงบ่วก 

ตอ้งยดึถอืและปฏบิตัติามกฎและขอ้บงัคบัของทางผูจ้ดั TFC และ IFC 
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Uนกักฬีาเชยีรล์ดีเดอร.์.. 
ควรละเวน้ การดืม่เครือ่งดืม่มนึเมาในตอ่หนา้ทา่นผูช้ม เจา้หนา้ที ่คณะกรรมการตดัสนิ และหรอื ทมี
อืน่ในขณะทีส่วมใสช่ดุยนูฟิอรม์ หรอืวา่เสือ้วอรม์ทีบ่ง่บอกวา่เป็นตวัแทนของทมีหรอืวา่ประเทศ 

ควรละเวน้ สบูบหุรีใ่นตอ่หนา้ทา่นผูช้ม เจา้หนา้ที ่ คณะกรรมการตดัสนิ และหรอื ทมีอืน่ในขณะที่
สวมใสช่ดุยนูฟิอรม์ หรอืวา่เสือ้วอรม์ทีบ่ง่บอกวา่เป็นตวัแทนของทมีหรอืวา่ประเทศ 

ควรละเวน้ จากการใชส้ารกระตุน้และยาเสพตดิทกุชนดิ 

ควรละเวน้ การใชย้าหรอืวา่เขา้ไปขอ้งเกีย่วกบัสิง่ทีผ่ดิกฎหมายตามทีบ่ญัญัตไิวใ้นหวัขอ้ 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 เชยีรล์ดี
เดอรแ์ละแฟนๆ 

ปฏบิตัดิ ีเพือ่ทีจ่ะสง่เสรมิน้ําใจนักกฬีา 

ปฏบิตัดิอีอ่นนอ้มถอ่มตวัในชยัชนะและเห็นอกเห็นใจ กรณุาปราณีตอ่ผูท้ ีพ่า่ยแพ ้

เป็นตวัแทนของความมไีมตรจีติ 
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ประเภทเชยีรล์ดีด ิง้ – CHEERLEADING 
 
รุน่ประถมศกึษา – PRIMARY SCHOOL OR AGE 7 - 12 
 
กฎกตกิาการแขง่ขนัเชยีรล์ดีดิง้ 
 
การแสดงเชยีรล์ดีดิง้จะตอ้งทําภายใตก้ฎความปลอดภยัและระบบการตดัสนิของ IFC และ TFC  
ผลอยา่งเป็นทางการจะประกาศเมือ่นําคะแนนของวันแรกหรอืวนัทีส่องมารวมกนัหากมกีารแขง่ขนั 2 
วัน 
 

*หมายเหต ุ 
ตวัอกัษรสเีหลอืงหมายถงึสิง่ท ีแ่กไ้ขเขา้ไปในปี 2014 

 
 

คณุสมบตัผิูเ้ขา้รว่มแขง่ขนั 
 
ประถมศกึษา PRIMARY SCHOOL 

1. เป็นนักเรยีนทีซ่ ึง่ยงัเรยีนอยูใ่นระดบัชัน้ประถมศกึษาหรอืเทยีบเทา่และมผีลบงัคบัในระหวา่งวันที่
ทําการแขง่ขนันัน้ นักกฬีาจะตอ้งเป็นเสมอืนตวัแทนอยา่งเป็นทางการของสถาบนัหรอืสโมสรเขา้
รว่มการแขง่ขนั และสวมชดุแขง่ประจําสถาบนัหรอืสโมสรนัน้ๆ และจะตอ้งผา่นการอนุมัตจิาก
ทางสถาบนัหรอืสโมสรอยา่งถกูตอ้งวา่ลงแขง่ขนัใหก้บัสถาบนัหรอืสโมสรของตน ทาง TFC 
อนุญาตและแนะนําใหม้ตีวันักกฬีาสํารองในกรณีทีม่กีารบาดเจ็บระหวา่งการแขง่ขนั (จะตอ้งไม่
เป็นตวันักกฬีาจากสถาบนัหรอืสโมสรอืน่ในงานแขง่เดยีวกนั) ไมอ่นุญาตใหนั้กกฬีา 1 คนเป็น
ตวัแทนมากกวา่ 1 สถาบนัหรอืสโมสรลงแขง่ในกรณีทีม่กีารบาดเจ็บหรอืมเีหตฉุุกเฉนิเกดิขึน้ 

2. หากสง่ในนามโรงเรยีนหรอืสถาบนั จะตอ้งศกึษาอยูใ่นโรงเรยีนหรอืวา่สถาบนันัน้ๆ ณ ปัจจบุนั
จะตรวจหลกัฐานเป็นเอกสารรับรองทีท่างโรงเรยีนจัดเตรยีมมา 

3. หากสง่ในนามสโมสรอสิระ จะตอ้งมชีว่งอาย ุ 7 ปี 1 วัน – 12 ปีบรบิรูณ ์ณ ปัจจบุนั จะตรวจ
หลกัฐานเป็นสตูบิตัรหรอืบตัรประจําตวัประชาชนของนักกฬีา 

4. ไมจํ่ากดัเพศ เป็นผูท้ีม่สีขุภาพรา่งกายแข็งแรงไมม่โีรคประจําตวั สมาชกิภายใน 1 ทมี สามารถมี
ผูเ้ขา้รว่มแขง่ขนัจํานวนตัง้แต ่5 -16 คน จะเป็นทมีชาย หรอืวา่หญงิกไ็ด ้หรอืวา่ผสมก็ได ้

5. หากกรณีทีม่อีายไุมถ่งึ แตย่ังคงศกึษาในระดบัประถมศกึษา นกักฬีาจะตอ้งสง่หลกัฐาน
เพิม่เตมิเป็นหนงัสอืรบัรองการศกึษาของนกักฬีาจากสถาบนัสงักดั 

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

7. สําหรับนักกฬีาทีป่่วยหรอืวา่บาดเจ็บและถกูเปลีย่นตวัออกไปจะไมส่ามารถกลบัเขา้มาแขง่ขนัได ้
ทกุประการเพือ่สขุภาพและความปลอดภยัของนักกฬีาเวน้เสยีแตไ่ดรั้บการตรวจจากแพทยผ์ู ้
เชยีวชาญวา่สามารถดําเนนิการแขง่ขนัได ้

8. การแขง่ขนัเชยีรล์ดีดิง้ในเชงิกฬีา การระบเุพศใหย้ดึถอืตามบตัรประชาชน, หนังสอืเดนิทาง, 
ใบขบัขี ่ หรอืเอกสารเทยีบเคยีงทีอ่อกใหโ้ดยหน่วยงานราชการเป็นหลกั ไมไ่ดย้ดึถอืตามวถิี
ความเป็นอยูห่รอืวา่การแตง่กายภายนอก เพือ่ความยตุธิรรมในเรือ่งของลกัษณะรา่งกายตาม
ธรรมชาต ิ

9. ในปี 2015 สามารถสง่ทมีเขา้รว่มการแขง่ขนัไดจํ้านวน 2 ทมีตอ่หนึง่สถาบนั / สโมสร และ
นักกฬีาจะตอ้งไมซ้ํ่ากนัในระหวา่งทมีนัน้ๆ 
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เพลงทีใ่ชใ้นการแขง่ขนั 

 
1. เป็นเพลงอสิระ ความยาวของเพลงอยา่งนอ้ย 2 นาท ี15 วนิาท ีและไมเ่กนิ 2 นาท ี30 วนิาท ี
เทา่นัน้ไมม่เีวลาเพิม่เตมิ 
2. เวน้ชว่ง Sideline and Cheer (บมู) ในเพลง 
3. สง่เพลงเป็นเทปคลาสเซท็หรอืซดีจํีานวน 2 ชดุ 
4. เริม่จับเวลานับตัง้แตเ่ริม่ตน้การแสดง (อา่นรายละเอยีดไดใ้นขอ้แนะนําเบือ้งตน้) 

 
ทา่บงัคบัทีจ่ะนําไปสูก่ารคดิการแสดง 

 
 ทา่อารม์โมชัน่4 ทา่ Uตอ้งไมซ่ํ้า,ทําตอ่เนือ่ง,ทัง้ทมีพรอ้มกนัU(Arm Motions) (ตบมอืและเทา้

เอวถอืวา่เป็นโมฆะ) ดคํูาอธบิายดา้นลา่ง 
 การเตน้ (Dancing)  
 ทา่กระโดด (Jumps)  
 ทา่ยมินาสตกิ, การทําลงักา (Gymnastic and Tumbling)  
 การรอ้งตะโกนใหผู้ช้มมสีว่นรว่ม (Sideline and Cheer) 
 ทําทา่สตนัทไ์ดใ้นทา่ทีจํ่ากดัไวใ้ห ้(Partner Stunts) 
 ทา่ตอ่ตวัปิรามดิ (Pyramids) 
 Uหา้มUทําการโยนตวัสงูเด็ดขาด 
 ระดบัและทักษะทีอ่นุญาตใหทํ้าไดอ้า่นจากหมวดของ “กฎและระดบัของประถมศกึษา” 
 

ขอ้แนะนําเบือ้งตน้ในการแขง่ขนัประเภททมี (Cheerleading) 
 

แตล่ะทมีจะมเีวลาแสดงจะตอ้งใชเ้วลาใหคุ้ม้คา่ไมว่า่จะเป็น การกระโดด เตน้ เชยีร ์ความคดิ
สรา้งสรรค ์ การเปลีย่นตําแหน่ง ฯลฯ การแนะแนวขา้งลา่งนีจ้ะชว่ยคณุได ้ และขอความรว่มมอืให ้
ปฏบิตัติามกฎอยา่งเครง่ครัด  

 
1. UเวลาU เวลาทีม่ใีหอ้ยา่งนอ้ย 2 นาท ี15 วนิาท ีและไมเ่กนิ 2 นาท ี30 วนิาท ีเทา่นัน้ไมม่ี
เวลาเพิม่เตมิ 

เวลาจะเริม่จับทันท ี
 เมือ่มกีารใหส้ญัญาณและไดย้นิเสยีงเพลงดงัขึน้ หรอื  
 ไดย้นิเสยีงตะโกนในกรณีเร ิม่ตน้โดยการรอ้งเชยีร ์หรอื  
 เมือ่มกีารขยบัตวัในกรณีทีเ่ร ิม่ตน้ดว้ยการเตน้หรอืยมินาสตกิหรอืทา่ทางทีบ่ง่
บอกถงึการเชยีร ์

 
2. Uเร ิม่ตน้การแสดงUพืน้ทีส่นามการแขง่ขนัมขีนาด 14 X 14 ตารางเมตรแตจ่ะตดิเทปแสดง
ขอบเขตทีใ่ชง้านได ้ การเริม่ตน้การแสดงจะตอ้งอยูภ่ายในพืน้ที ่ 12 x 12 ตารางเมตร 
สามารถวางอปุกรณใ์นขณะทีว่ ิง่เขา้สูส่นามหรอืกอ่นทีจ่ะเริม่การแสดง แนะนําใหจั้ดวางพู ่
ป้ายบรเิวณนอกพืน้ที ่ 12 x 12 ป้องกนัการอนัตรายตอ่การเหยยีบและเพือ่ความปลอดภยั 
และสามารถวางอปุกรณภ์ายในเสน้สนามไดต้ราบเทา่ทีค่ณะกรรมการเห็นวา่ไมเ่ป็นอปุสรรค
กดีขวาง และเป็นอนัตรายตอ่การแสดง ไมอ่นญุาตใหเ้ร ิม่ตน้การแสดงโดยการกอ่ปิรา
มดิหรอืตอ่สตนัทไ์วก้อ่นแลว้ โดยทีเ่ทา้ของทกุคนจะตอ้งอยูต่ดิพืน้อยา่งนอ้ยหนึง่ขา้งหรอื
รา่งกายสว่นใดสว่นหนึง่สมัผัสพืน้ผวิสนาม ไมอ่นุญาตใหทํ้าทักษะยมินาสตกิใดๆเมือ่เขา้สู่
และออกจากสนามแตส่ามารถโชวส์ปิรติทักทายกบัผูช้มไดส้ัน้ๆและตอ้งรบีเขา้ประจําที่
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โดยเร็ว 
 
3. Uเพลงและเตน้U เพลงและดนตรรีวมแลว้ใหเ้วลาอยูภ่ายใน 2 นาท ี 15 วนิาท ี และไม่
เกนิ 2 นาท ี30เพลงและดนตรรีวมแลว้ใหเ้วลาอยูภ่ายใน 2 นาท ี15 วนิาท ีและไมเ่กนิ 
2 นาท ี30 Sและบงัคบัการเชยีรป์ากเปลา่อยา่งนอ้ย 45 วนิาทหีรอืมากกวา่โดยผนัแปรตาม
อตัราสว่นS ขอ้ความขา้งตน้ยกเลกิ ไมบ่งัคบัความยาวของชว่งเชยีร ์ แตจํ่าเป็นจะตอ้งมี
องคป์ระกอบครบถว้นตามทีค่ณะกรรมการกําหนด และคดิวา่ทมีสามารถถา่ยทอดไดด้ ี
มฉิะนัน้อาจสง่ผลถงึคะแนน เพลงสามารถทีจ่ะแบง่เป็นสว่นๆหรอืเป็นทอ่นๆไดต้ลอดการ
แสดง หรอืจะเลน่ครัง้เดยีวรวดเลยกไ็ด ้สามารถใชเ้พลงและเสยีงดนตรไีดท้กุชนดิ การเชยีร์
จะตอ้งสอดคลอ้งกบัดนตร ี การเตน้จรงิๆจะใหค้ะแนนในหมวดการเตน้ Sและ Arm Motion S

ขอ้ความขา้งตน้ยกเลกิ Arm Motion จะใหต้า่งหาก โดยคณุจะตอ้งนําCD 2 แผน่ เพือ่ทีใ่ช ้
ในการแสดง โดย 1 ชิน้ใชเ้ปิดในการแสดง อกี 1 ชิน้เพือ่ใชสํ้ารอง (หากสะดวกสามารถนํา
เทปคาสเซทมาดว้ยก็ไดเ้พือ่ใชใ้นกรณีเกดิเหตสุดุวสิยั) แตล่ะทมีจะตอ้งสง่ตวัแทนมา 1 
คนเพือ่ทาํการเปิด หยดุเพลง และปิดเพลงเอง โดยจะตอ้งแสดงตวัตอ่บธูเครือ่งเสยีง
อยา่งนอ้ย 2 ทมีเพือ่เตรยีมทีจ่ะเปิดเพลง ควรระลกึไวเ้สมอวา่ CD อาจจะไมส่ามารถ
เลน่ไดก้บัเครือ่งเลน่ไดท้ ัง้หมด ควรพจิารณาและทดสอบกอ่นนํามาใชง้าน 
 
4. Uการรอ้งตะโกนเพือ่ใหก้ําลงัใจ และ การรอ้งตะโกนใหผู้ช้มมสีว่นรว่มU(Cheer and 
Sideline) จะตอ้งมใีนการแสดงทัง้สองสว่น ไซดไ์ลนค์อืการตะโกนเชยีรเ์ป็นประโยคสัน้ๆ 
สว่นการเชยีรนั์น้เป็นคําหรอืวา่ประโยคสัน้ๆทีต่อ้งการการโตต้อบจากคนด ู โดยชว่งนีจ้ะตอ้ง
ไมม่เีสยีงดนตรใีดๆเลยและสามารถเป็นภาษาใดก็ได ้

 
Uตวัอยา่ง SidelineU Defense Defense Beat those CATS ซํา้ๆจนกวา่หวัหนา้ทมีจะ

สัง่ใหห้ยดุ 
 
Uตวัอยา่ง CheerU Ready OK! 1 2 3 4  
   Blue Lions Yell GO! ------ GO! (ตอบดว้ยคนด)ู 
   Blue Lions Yell FIGHT! -- FIGHT (ตอบดว้ยคนด)ู 
   Blue Lions Yell WIN! ---- WIN! (ตอบดว้ยคนด)ู 
   Blue Lions go together GO FIGHT WIN! 

 
5. Uทา่อารม์โมช ัน่4 ทา่Uในชว่งเชยีรจ์ะตอ้งประกอบไปดว้ยทา่อารม์โมชัน่ทีไ่มซ่ํา้กนัเลย
จํานวน 4 ทา่ตอ่เนือ่ง โดยทีจ่ะตอ้งทําพรอ้มกนัหมดทัง้ทมีและเหมอืนกนั ทา่ดงัตอ่ไปนีจ้ะ
ไมนั่บให ้ (ตบมอื, ตบมอืแบบแบมอื, วางมอืเทา้เอวทัง้สองขา้ง) หากทําเมือ่ไหร ่ ทา่กอ่น
หนา้ทียั่งทําไมค่รบจํานวน 4 ทา่จะถอืวา่โมฆะและจะตอ้งทําใหม ่
 
6. Uพืน้ทีท่าํการแสดงUไมอ่นญุาตใหอ้อกจากพืน้ที ่ 12 x 12 ตารางเมตร ทีจั่ดไวใ้ห ้
หลงัจากทีเ่ร ิม่ทําการแสดงแลว้ พืน้ทีทํ่าการแสดงจะถกูทําเครือ่งหมายไวใ้ห ้หากเกดิการล้ํา
ออกนอกพืน้ทีท่ีกํ่าหนดจะถกูหกัคะแนน 
 
7. Uอปุกรณ์Uป้ายการด์บอรด์ ป้ายผา้ ป้ายไวนลิ โทรโขง่ ธงโบก และพู ่ เหลา่นีเ้ป็น
อปุกรณ์ทีอ่นญุาตใหใ้ชไ้ด ้ ป้ายทกุป้ายจะตอ้งสามารถทีจ่ะใชใ้หค้นดพูดูหรอืรอ้งตามได ้
ไมอ่นญุาตใหนํ้าอปุกรณ์ทีไ่มเ่ก ีย่วกบัการเชยีรเ์ขา้มาวางในบรเิวณการแสดง(ตุก๊ตา
มาสคอทหรอืสิง่นําโชคอืน่ๆทีน่อกเหนอืทีใ่ชใ้นการแสดงไมส่ามารถนําเขา้ไปวางไวใ้นพืน้ที่
การแสดงได)้ อปุกรณ์ทีใ่ชจ้ะตอ้งไมม่คีวามแหลมคม เชน่ดาวทีจํ่าเป็นจะตอ้งลบมมุออกให ้
โคง้มนแทน หรอืวา่จะตอ้งไมเ่ป็นอันตรายตอ่ตวันักกฬีา ป้ายประกอบรา่งหรอืป้ายขนาดใหญ่
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อืน่ๆจะตอ้งไมป่ระกอบไปดว้ยวสัดแุหลมคม ชิน้ไมห้รอืแผน่ไมห้รอืทอ่ขนาดใหญห่รอื
แผงวงจรกลไกทีจ่ะทําอนัตรายตอ่ตวันักกฬีาใหบ้าดเจ็บรนุแรงหรอืสาหสั หากมสีิง่ทีเ่ขา้ขา่ย
จะตอ้งเก็บงานประกอบใหม้ดิชดิหรอืหา้มใช ้การวางอปุกรณค์วรแลว้เสร็จภายใน 60 วนิาท ี
 
8. Uการจบการแสดง U เวลาจะหยดุจับทันทเีมือ่ทมีของคณุมาถงึในชว่งสดุทา้ยของการแสดง 
โดยอยูใ่นตําแหน่งของการแสดงนัน้ๆและมกีารหยดุคา้งทีส่มัพันธก์บัดนตร ี โดยถอืเอาการ
ไดย้นิเสยีงสดุทา้ยของดนตรเีป็นหลกั หากมขีอ้ผดิพลาดโดยทําการจบแบบไมเ่คลยีร์
อาจมผีลทําใหถ้กูตดัคะแนนในเรือ่งของเวลา 
 
*ทา่โพสทส์ดุทา้ยในตอนจบถอืวา่เป็นการจบการแสดง ในกรณีนี,้ การลงจากทา่สตนัทห์รอื
วา่ทา่ตอ่ตวัหลงัจากเพลงจบไมถ่อืวา่เป็นสว่นหนึง่ของการแสดง จะไมนํ่ามาคดิคะแนนให ้
แตห่ากมกีารลงทีผ่ดิพลาด บาดเจ็บและเกดิอนัตรายจะโดนหักคะแนนดว้ย การพจิารณา
คะแนนจะเริม่เมือ่เดนิเขา้สนามและสิน้สดุเมือ่นักกฬีาคนสดุทา้ยเดนิออกจากสนามจนหมด  
 
*อยา่งไรก็ตามทมีสามารถทีจ่ะโชวส์ปิรติใหก้บัผูช้มไดแ้บบสัน้ๆในขณะทีเ่ขา้สู ่ และ ออก
จากสนาม, ทมีไมอ่นุญาตใหทํ้าทกัษะใดๆกอ่นหรอืวา่หลงัเวลาการแสดง (หา้มทําลงักา 
หรอืวา่ทา่กระโดดใดๆเขา้หรอืวา่ออกจากสนามแขง่ขนั) ทมีจะตอ้งตัง้ทา่พรอ้มใหเ้ร็วทีส่ดุ
เพือ่ทีจ่ะทําการแขง่ขนั, และจะตอ้งออกจากสนามแขง่ทันทหีลงัจากทีแ่ขง่ขนัเสร็จแลว้ 
 
9. UการหกัคะแนนU การลงโทษโดยการหักคะแนนจะทําเมือ่รวบรวมคะแนนสดุทา้ยของ
แตล่ะหมวดหมูท่ ัง้หมดแลว้และนํามาหกัออก คา่รวมของการลงโทษขึน้อยูก่บัความ
รา้ยแรงของการละเมดิกฎมากแคไ่หน  
 
10. นักกฬีาควรคํานงึถงึการแขง่ขนัในประเภทนีว้า่เป็นการแขง่ขนัประเภททีเ่นน้ 
Cheerleading เป็นหลกั แนะนําใหศ้กึษาจากวดีโีอ และซดีทีีไ่ดรั้บ หรอืคลปิวดีโีอ 
Download ทีท่างผูจั้ดใหไ้ป ซึง่กตกิานีใ้ชเ้ป็นสากลท ัว่โลก แตจ่ะลดหยอ่นบางสว่นให้
เหมาะสมกบัประเทศไทย 
 
11. Uหากมกีารเตน้USอนุญาตใหไ้ดม้กีารเตน้ตดิตอ่กนัสงูสดุไดไ้มเ่กนิ 8 หอ้ง หรอื 64 
จงัหวะเทา่น ัน้ แลว้จะตอ้งตามดว้ยการแสดงในสว่นอืน่ทีไ่มใ่ชก่ารเตน้อกี S ขอ้ความขา้งตน้
ยกเลกิ ไมบ่งัคบัจํานวนการเตน้ 
 
12. Uความสะอาดเรยีบรอ้ย U หลงัจากทีแ่ตล่ะทมีทําการแขง่ขนัของตนเสร็จแลว้นัน้ จะตอ้ง
นําอปุกรณ์ของตนออกไปจากสนามแขง่ขนัใหห้มด เพือ่ทีจ่ะไดไ้มเ่ป็นอปุสรรคและ
อํานวยความสะดวกแกท่มีถัดไป คําวา่อปุกรณน์ีร้วมไปถงึเศษชิน้สว่นทีห่ลดุออกมาจากตวั
นักกฬีาและอปุกรณก์ารเชยีรท์กุชนดิ อาจสง่ผลตอ่คะแนนหากพบวา่ทมีนัน้ๆทําการปลอ่ย
ปะละเลย 
 
13. Uการซอ้ม Uแตล่ะทมีจะมเีวลาซอ้มใหใ้นพืน้ทีฝึ่กซอ้มทีจั่ดไวใ้ห ้ ทมีใดทีพ่ลาดเวลา
ฝึกซอ้มทมีของตนเองอาจจะตอ้งลงทะเบยีนเวลาใหมซ่ึง่อาจจะเป็นทมีสดุทา้ยของวัน กอ่น
การแขง่ขนัจรงิจะมกีารซอ้มเสมอืนจรงิซึง่แตล่ะทมีจะมเีวลา 3 นาทใีนการซอ้มกบัสนาม
เหมอืนจรงิ ขอความกรณุาสวมใสช่ดุแขง่ขนัจรงิพรอ้มกบัซอ้มเหมอืนจรงิอยา่งนอ้ย 1 ครัง้ 
เนือ่งจากในบรเิวณจะมกีรรมการคอยเชค็ความถกูตอ้งของการแสดงแตล่ะทมีให ้ ในวันที ่ 2 
หากไมม่กีารเปลีย่นแปลงการแสดงสามารถทีจ่ะไมโ่ชวท์ัง้หมดได ้ ขึน้อยูก่บัการตดัสนิใจ
ของทมี 
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14. UประกนัอบุตัเิหตุU คณะกรรมการแขง่ขนัจะไมรั่บรองการบาดเจ็บทีเ่กดิขึน้ระหวา่งการ
แขง่ขนั ผูเ้ขา้แขง่ขนัควรทีจ่ะปฏบิตัติามกฎกตกิาอยา่งเครง่ครัดเพือ่ความปลอดภยัและลด
ความเสีย่งในการเกดิอบุตัเิหต ุ ทางผูจั้ดแนะนําใหผู้เ้ขา้แขง่ขนัจัดหาประกนัตามความ
เหมาะสมของแตล่ะทมีกอ่นเขา้แขง่ขนั แตท่ัง้นีท้ัง้นัน้สถานทีจั่ดการแขง่ขนัมทีมีแพทยแ์ละ
พยาบาลจัดไวเ้พือ่เหตฉุุกเฉนิในเบือ้งตน้แลว้ 

 
15. Uการโฆษณาและชือ่ผูส้นบัสนุนU นักกฬีาสามารถทีจ่ะตดิโลโก ้ ป้ายชือ่ ของผูท้ี่
สนับสนุนบนชดุการแขง่ขนัได ้โดยจะตอ้งมขีนาดไมใ่หญเ่กนิกวา่ขนาดของนามบตัร (2 คณู 
3 นิว้โดยประมาณ) Sในบรเิวณการแขง่ขนัระหวา่งทมีลงแขง่นัน้สามารถวางป้าย หรอืวา่โลโก ้
ไดส้งูสดุเพยีง 3 รายการเทา่นัน้โดยสามารถทีจ่ะวางไวท้างดา้นหนา้หรอืวา่ทางดา้นหลงั
ของสนามการแขง่ขนัได ้S กรณุาตดิตอ่ทางผูจั้ดเพือ่รายละเอยีดของขนาดป้าย บนชดุแขง่ขนั 
บนสนามแขง่ขนัสงวนสทิธิโ์ลโกข้องผูจั้ดเทา่นัน้ 

 
16. UFree Standing Spotters Uทางผูจั้ดไดจั้ดเตรยีมผูใ้หค้วามปลอดภยัไวใ้ห ้ Sแตห่ากทมี
ตอ้งการใช ้Spotter ทีเ่ตรยีมมาก็สามารถทําไดโ้ดยจํานวนไมเ่กนิ 5 คน โดยจะตอ้งสวมชดุ
แตกตา่งจากนักกฬีาภายในสนามและเป็นชดุกฬีาทีเ่รยีบรอ้ยตามแบบสากล Sขอ้ความขา้งตน้
ยกเลกิ ไมอ่นุญาตให ้ Free Standing Spotters ชว่ยในการแสดง หากพบวา่มกีารสมัผัส
เกดิขึน้จะถกูหักคะแนนทันท ี
 
กฎและขอ้บงัคบัและการใหค้ะแนน TFC ประเภททมีเชยีร ์

 
นักกฬีาทกุคนภายในทมีทีล่งแขง่ขนัจะตอ้งปฏบิัตติามกฎเกณฑแ์ละระเบยีบอยา่งเครง่ครัด

เมือ่ถงึเวลาแขง่ขนั โดยทัว่ไปสมาชกิภายในทมีจะเป็นสมาชกิของสถาบนัหรอืสโมสร และจะตอ้ง
เป็นทมีทีเ่ป็นตวัแทนของสถาบันหรอืสโมสรอยา่งเป็นทางการ พรอ้มกนันัน้กจ็ะตอ้งสวมชดุแขง่ขนัที่
แสดงใหเ้ห็นถงึสถาบนัหรอืสโมสรทีต่นสงักดัอยู ่ ไมอ่นุญาตใหนั้กกฬีาเป็นตวัแทนเขา้แขง่ขนั
ซํา้ซอ้นกนัระหวา่งสถาบนัหรอืสโมสร นักกฬีา 1 คนเป็นตวัแทนได ้1 สถาบนัหรอืเทา่นัน้ ทาง TFC 
แนะนําใหม้นัีกกฬีาสํารองทีส่งักดัในทมีเดยีวกนัเพือ่เปลีย่นแทนในกรณีทีม่กีารบาดเจ็บระหวา่งการ
แขง่ขนัเกดิขึน้ 
 
กฎและระดบัของประถมศกึษาในรายการ TFC ทีส่ามารถทาํได ้

 
ทกัษะ ทา่ทาง

การทําลงักาทัว่ไป 
(General Tumbling) 

A. อนุญาตใหทํ้าลงักาทา่ระดับเบือ้งตน้ได ้ดงันี ้มว้นหนา้ มว้นหลงั 
หกสงู ลอ้เกวยีน ราวนอ์อฟฟรอ้นทว์อลค์ สะพานโคง้ แบ็ควอลค์ฟ
รอ้นทแ์ฮนดส์ปรงิ แบ็คแฮนดส์ปรงิ ลงักาหลงั ทา่ซรีีส่จ์บสงูสดุลงักา
หลงัเลยเ์อาท ์หา้มทําการเกลยีวทกุชนดิ  
 
B. หา้มนักกฬีาทําลงักา เหนอื, ลอดใต,้ ทะลผุา่น การตอ่ตวัคู,่ การ
ตอ่ปิรามดิ, อปุกรณ ์หรอืแมก้ระทั่งเหนอื, หรอืลอดใตบ้คุคลเดีย่วก็
ตาม Sยกเวน้มว้นหนา้ มว้นหลงัเหนอือปุกรณส์ามารถทําได ้S ขอ้ความ
ขา้งตน้ยกเลกิ ไมส่ามารถทําได ้
 
C. หา้มทําลงักา (ระดบัพืน้) ลอยตวักลางอากาศ ขณะทีถ่อือปุกรณ์
หรอืวา่ขณะทีร่า่งกายบางสว่นยงัตดิกบัอปุกรณอ์ยู ่หากทา่ลงักามอืตดิ
พืน้, ทา่ยมิกลบัหวั สามารถถอือปุกรณ ์Uพู ่หรอื การด์บอรด์ U ได ้
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เทา่นัน้เพือ่ป้องกนัอนัตรายทีจ่ะเกดิตอ่นักกฬีาและขดัตอ่รอบลงักาได ้
 
D. ไมอ่นุญาตใหค้วามชว่ยเหลอืหรอืวา่คอยชว่ยปัดรอบลงกา เชน่ ทํา
ลอ้เกวยีนสองรอบและตอ่ดว้ยคอรัสไลนช์ว่ยในการทําลงักาหลงั เป็น
ตน้ 
 
E. หา้มทําการเหริพุง่มว้น 
 
F. ทา่ลงักาทกุชนดิและทา่ยมิกลบัหวัในชว่งโชวย์มินาสตกิจะตอ้งเริม่
และทําบนพืน้ผวิการแสดงเทา่นัน้ และตอ้งจบบนพืน้ผวิการแสดง
เทา่นัน้ 
 
Sลงักาไมส่ามารถจบบนทา่สตนัทไ์ด ้หากทําจะตอ้งจบรอบลงักาขาแตะ
พืน้อยา่งนอ้ยหนึง่ขา้งและไมอ่ยูใ่นลักษณะกลบัหวัจงึจะสามารถขึน้ทา่
สตนัทแ์บบตอ่เนือ่งไปได ้S ขอ้ความขา้งตน้ยกเลกิ หากตอ้งการ
เชือ่มตอ่ทักษะยมิและสตนัทก์รณุาดใูนหมวด “วธิกีารขึน้” 
 
G. นักกฬีาสามารถทําทา่ลงักาเขา้สูฐ่าน แลว้รบีาวนด์ว้ยเทา้ลงไปสู่
ทา่นอนเปลได ้อนึง่ทํารบีาวนแ์ลว้พลกิตวัหนา้ควํา่ในทา่นอนเปล SUไม่
สามารถทาํได้US ทาํได ้หากม ีSpotter ดแูลอยา่งตอ่เนือ่ง 
 

 

ทกัษะ ทา่ทาง 

การกระโดด 
(Jumps) 

อนุญาตใหทํ้าทา่ใดก็ได ้

 

ทกัษะ ทา่ทาง

ทา่อารม์โมชัน่ 
(Arm Motions) 

อนุญาตใหทํ้าทา่ใดก็ได ้
 
A. ในชว่งเชยีรจ์ะตอ้งประกอบไปดว้ยทา่อารม์โมชัน่ที ่
 
 ไมซ่ํา้กนัเลยจํานวน 4 ทา่ 
 ทําตอ่เนือ่ง  
 จะตอ้งทําพรอ้มกนัหมดทัง้ทมีและเหมอืนกนัไปในทศิทาง

เดยีวกนัทัง้หมด 
 
B. ทา่ดงัตอ่ไปนีจ้ะไมนั่บให ้ (ตบมอืแบบรวบฝ่ามอื, ตบมอืแบบแบมอื
, วางมอืเทา้เอวทัง้สองขา้ง) หากทําเมือ่ไหรท่า่กอ่นหนา้ทีย่ังทําไม่
ครบจํานวน 4 ทา่จะถอืวา่โมฆะและจะตอ้งทําใหม ่ 
 
เชน่ High V --> Low V -->ตบมอื --> K Motions (โมฆะเพราะมตีบ
มอืมาคัน่กลาง จะตอ้งเริม่ทําใหม)่ 
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ทกัษะ ทา่ทาง

การทําทา่สตนัท ์
(Partner Stunts) 

Sไมอ่นุญาตใหทํ้าทา่สตนัทใ์ดๆทัง้ส ิน้S ขอ้ความขา้งตน้ยกเลกิสามารถ
ทําได ้
 
A. สามารถทีท่า่ในหมวดความสงู 2 ความสงูบรเิวณอก, สองชัน้มนุษย์
ไดเ้ทา่นัน้ และตอ้งม ีFront และ Back Spotter คอยใหค้วาม
ปลอดภยัตลอดเวลาตัง้แตเ่ริม่ตน้และจบลงสูพ่ืน้ 
 
B. หากตวัยอดทําสตนัทใ์นทา่ทีฐ่านยกจนสดุมอื ตวัยอดจะตอ้งไมย่นื
ตรง จะตอ้งนอนราบ หรอืน่ังบนมอืของฐานไดเ้ทา่นัน้ 
หากทําทา่สปลทิแบบ 180 องศาในระหวา่งทีย่กตวัยอดจะตอ้งมอืจับ
ฐานตลอดเวลา 
 
C. จํานวนคนในกลุม่สตันทบ์นความสงู 2 ความสงูเป็นตน้ไปจะตอ้งม ี
2 ฐาน, 1 ตวัยอด, 1 Back Spotter และ 1 Front Spotter เทา่นัน้ ไม่
วา่ทา่นัน้จะชํานาญแลว้หรอืดแูลว้ไมจํ่าเป็นก็ตาม 
 
* ทา่ยนืบนไหล ่ถอืเป็นความสงู 2 ความสงู จะตอ้งม ีSpotter ทัง้
ดา้นหนา้และทางดา้นหลงั Sเศษฐาน 1 คนจากจํานวน 4 คนก็จะตอ้ง
ยนืประคองชว่ยกลุม่สตนัทด์า้นขา้งดว้ยS ขอ้ความขา้งตน้ยกเลกิ
สามารถทีจ่ะไมใ่ชเ้ศษ 1 คนและใชฐ้านเพยีง 3 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 + ตวัยอด Split = 0.5 ความสงู รวมทัง้หมด = 1 ความสงู) 
 
E. หา้มทําทา่ตอ่ตวัคูท่ีซ่ ึง่ตวัยอดทําทา่ Straddle Sit และถกูยกพน้
พืน้ผวิการแขง่ขนัโดยฐานเพยีงคนเดยีวทีบ่รเิวณใตข้าออ่น (Single 
Based Split Catches) 
 
F. หา้มกลุม่ตอ่ตวัคูส่ตนัท,์ บคุคลเดีย่ว, หรอืวา่อปุกรณเ์คลือ่นเหนอื
หรอืวา่ลอดผา่น, ทะล ุกลุม่ตอ่ตวัคูส่ตนัท,์ ปิรามดิ, บคุคลเดีย่ว, หรอื
วา่อปุกรณ์ เชน่ ทําทา่สตนัทข์ีค่อเดนิลอดใตก้ลุม่สตันทท์ีย่กระดบัตดิ
อกอยูเ่ป็นตน้ 
 
G. Sไมม่กีารS สามารถเปลีย่นฐานทีย่ก ฐาน 1 คนจากกลุม่เดมิจะตอ้ง
ประคองยอดของตนโดยตลอดเวลาจนไปสูก่ลุม่ใหม ่
 
H. Sขณะทีย่อดขึน้ๆลงๆอยูนั่น้ไมอ่นุญาตใหห้มนุฐานสามารถหมนุฐาน
ไดก้็ตอ่เมือ่ตวัยอดอยูน่ิง่แลว้ S ขอ้ความขา้งตน้ยกเลกิสามารถทําได ้
 
I. ไมม่กีารทําทักษะลงักาลงจากทา่สตนัทใ์ดๆทัง้ส ิน้ 
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J. ในระหวา่งการเปลีย่นรปูรา่ง ฐานหรอื Spotter ในกลุม่นัน้ๆ Sจะตอ้ง S

ควรสมัผสักบัตวัยอดตลอดเวลา Sนอกจากนีไ้มส่ามารถทีจ่ะเปลีย่นฐาน
ยกไดก้บักลุม่อืน่ได ้ 
 
K. การทําทา่ Pendulum ลกูตุม้ลงนอนสูฐ่านอืน่เพิม่เตมิจากฐาน
ตนเอง สามารถทําไดเ้มือ่ฐานและตวัยอดนัน้อยูน่ิง่แลว้ สว่นฐานกลุม่
ใหมท่ีจ่ะตอ้งรับตวัยอดจะตอ้งมายนืรออยูแ่ลว้เทา่นัน้ ในระหวา่งที่
ยอดเคลือ่นที ่ฐานจะตอ้งจับยดึตวัยอดตลอดเวลา จํานวนฐานที่
จะตอ้งรับคอื 3 คน ประกอบไปดว้ยฐานหลกั 2 คน สปอตเตอร1์ คน 
หากตอ้งทําทา่อืน่อกีตอ่ไปจะตอ้งรวบรวมจํานวนฐานใหไ้ดเ้ทา่เดมิคอื 
4 คน  
 
SH. การจับใหทํ้าลงักาขึน้หรอืวา่ลงจากทา่สตนัทไ์มส่ามารถทีจ่ะทําได ้
เชน่ นอนเปลแลว้เทตวัยอดไปทางดา้นหลงัเพือ่ทําแบ็ควอลค์โอเวอร ์
ไมส่ามารถทําได ้S ขอ้ความขา้งตน้ยกเลกิสามารถทําได ้ดใูนหมวด ”
วธิกีารขึน้หรอืลง” 
 
I. ยังไมอ่นุญาตใหทํ้า Single Base (ตวัยอดยนืบนมอืฐาน) แบบฐาน 
1 คน และตัวยอด 1 คนทีค่วามสงู 2 ความสงู ทา่ยนืบนไหลแ่มว้า่จะ
เป็นแบบ 1 ตอ่ 1 แตส่ามารถทําไดเ้พราะยนือยูบ่นไหลท่ีม่ั่นคงและ
ตราบเทา่ทีย่งัมจํีานวนฐานและ Spotter ครบ S4 คน S3 คน หากตอ้งการ
ทํา single Base สามารถทําไดใ้น 1.5 ความสงูเชน่ ทา่ยก Chair และ
ตอ้งม ีSpotter คอยยนืมอืจับหรอืสมัผสัใหค้วามปลอดภยัอยูใ่นบรเิวณ
ดว้ย 
 
J. ขาของฐานตอ้งตดิพืน้อยา่งนอ้ย 1 ขา้งขณะยก 

  
 

ทกัษะ ทา่ทาง 

การตอ่ตวั 
(Pyramids) 

Sไมอ่นุญาตใหทํ้าการตอ่ตวัใดๆทัง้สิน้ และยังไมอ่นุญาตใหนํ้ากลุม่
สตนัทม์าประกอบเป็นทา่ตอ่ตวัS ขอ้ความขา้งตน้ยกเลกิสามารถทําได ้
 
A. สามารถนํากลุม่สตนัทม์าประกอบเป็นปิรามดิได ้ในทา่และความสงู
ทีกํ่าหนดไวเ้ทา่นัน้ ดงัตอ่ไปนี ้

 
- หมวดความสงู 2 ความสงู (บรเิวณอก)  
- สองชัน้มนุษยไ์ดเ้ทา่นัน้  
- จําเป็นตอ้งม ีBack Spotter ตลอดเวลาตัง้แตข่ึน้และลงสูพ่ืน้ 

และ Front Spotter คอยใหค้วามปลอดภยัดา้นหนา้ไมว่า่ทา่
นัน้จะชาํนาญแลว้หรอืดแูลว้ไมจํ่าเป็นก็ตาม 

- ขาของฐานตอ้งตดิพืน้อยา่งนอ้ย 1 ขา้ง 
 
B. หากตวัยอดทําปิรามดิในทา่ทีฐ่านยกจนสดุมอืเหนอืศรษีะ ตวัยอด
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จะตอ้งไมย่นืตรง ตอ้งน่ังหรอืนอนราบขนานพืน้ไดเ้ทา่นัน้ หาก
ทําสปลทิตวัยอดจะตอ้งมอืจับฐานตลอดเวลา 

 
C. ทา่ปิรามดิทีค่วามสงู 1.5 ความสงูลงมาไมจํ่าเป็นทีจ่ะตอ้งใช ้Front 

Spotter แตย่ังคงตอ้งม ีBack Spotter อยู ่และทีค่วามสงู 1.5 ลง
ไป (ไมร่วม 1.5) ไมจํ่าเป็นตอ้งม ีBack Spotter เชน่เดยีวกนักบัทา่
สตนัท ์

 
เชน่ Split บนหลงัเมือ่ตวัฐานคกุเขา่แขนยันพืน้ (ฐานคกุเขา่ = 0.5 
ความสงู + ตวัยอด Split = 0.5 ความสงู รวม = 1 ความสงู) 

 
D. ตวัฐานทีย่กจะตอ้งไดรั้บน้ําหนักจากตวัยอดโดยตรง 
 
E. การเชือ่มปิรามดินัน้ แนะนําใหเ้ชือ่มกนัโดยใหเ้ทคนคิมอืเหลือ่ม

มากกวา่จับแบบขา้วตม้มดั เพือ่ความปลอดภยัในกรณีทีก่ลุม่ใด
กลุม่หนึง่พลาดและจะไมด่งึกลุม่อืน่ทีเ่ชือ่มกนัตกลงมาดว้ย ทัง้นี้
ทัง้นัน้ขึน้อยูก่บัวจิารณญาณของผูฝึ้กสอน 

 
F. การตอ่ตวัทีเ่ป็นแบบหอ้ยแขวนเชน่ Diamond heads จะตอ้งม ี

Spotter คอยดแูลใหค้วามปลอดภยัอยา่งตอ่เนือ่งในแตล่ะกลุม่
ของการยนืบนไหล ่และตัวยอดทีถ่กูดงึอยูท่างดา้นขา้งดว้ย และ
สามารถหมนุได ้

 
 

ทกัษะ ทา่ทาง 

วธิกีารขึน้  
(Climbing) 

A. Step Up (กา้วขึน้) 
 
B. Pick Up (หยบิขึน้มา) 
 
C. Pop Up (ยอดกระโดดออกจากพืน้ขึน้สูฐ่าน) 
 
D. 360 (จับบดิเกลยีวขึน้ได)้ 
 
SE. หรอืการขึน้อืน่ๆทีจ่ะตอ้งไมอ่ยูใ่นขณะทีก่ลบัหัว, ศรษีะตํา่กวา่เอว
และหลดุจากการจับของฐานหรอื Spotter พรอ้มกนัในคราวเดยีว เชน่
วิง่หกสงูแลว้กลบัตวัขึน้ไปยนืบนความสงูตดิอก (มชีว่งกลบัหวั), 
กระโดดบดิเกลยีวกลางอากาศ 1 รอบขึน้สูห่นา้ขา (มชีว่งลอยอสิระ)
เป็นตน้ เหลา่นีไ้มส่ามารถทําได ้S ขอ้ความขา้งตน้ยกเลกิ 
 
E. แก ้Tumbling or Inversion Up (ทา่ขึน้จากลงักาหรอืทา่กลบัหัว) 
ตวัยอดจะตอ้งเริม่และทําบนพืน้ผวิการแสดงเทา่นัน้ สามารถทําทา่
ตอ่เนือ่งขึน้สูส่ตนัทแ์ตต่อ้งผา่นความสงูในชว่ง Load-in (ทา่เตรยีมขึน้
ทีต่วัยอดแขนค้ําไหลฐ่านทัง้สองขา้ง ขางอและเทา้อยูใ่นมอืฐาน) 
เทา่นัน้แลว้ตอ่เนือ่งขึน้สูท่า่อืน่และจบบนทา่สตนัทท์ีม่คีวามสงูกวา่ได ้
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เชน่หกสงู หรอืแบ็คแฮนดส์ปรงิขึน้สูท่า่สตนัท์Uไมส่ามารถผลกัขึน้สู่
ระดบัตดิอกไดท้ันท ี
 
F. Sไมอ่นุญาตใหล้อยตวัอสิระแลว้หลดุจากฐานและ Spotter กลาง
อากาศและ/หรอืเพิม่ทักษะใดๆ ในการขึน้สูย่อดS ขอ้ความขา้งตน้
ยกเลกิ 
 
F. แก ้สามารถทีจ่ะมชีว่งขณะทีห่ลดุลอยอสิระจากฐานหรอื Spotter 
ได ้แตค่วามสงูนัน้จะตอ้งไมม่ากเกนิ 2 ชว่งความยาวแขนของฐานขึน้
ไปเหนอืศรษีะ 
 
G. ไมอ่นุญาตใหทํ้าทา่ลงักาทัง้ทีล่อยจากพืน้อยา่งอสิระขึน้สูย่อด, Sไม่
ลอยจากพืน้, กลบัหัว แบบตอ่เนือ่งขึน้สูย่อด แตว่า่สามารถทํามากอ่น 
ฝากขาหนึง่ขา ยนืตวัตรงไมอ่ยูใ่นรปูกลบัหวั แลว้ตอ่เนือ่งขึน้สูย่อดได ้S 
ขอ้ความขา้งตน้ยกเลกิในสว่นทีข่ดีเสน้ใต ้
 
H. ไมส่ามารถสวงิหรอืเหวีย่งตวัยอดไมว่า่ทศิทางใดๆก็ตามขึน้ได ้

 
ทกัษะ ทา่ทาง

การเปลีย่นรปูรา่ง 
(Transition) 

A. ฐานสามารถเคลือ่นทีใ่นทศิทางใดกไ็ดย้กเวน้ศรษีะดิง่ลงหรอื
ศรษีะตํา่กวา่เอว 

 
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) S

โดยให ้Front Spot จับเทา้หมนุ(ทา่พเิศษแมว้า่จะหลดุลอยออก
จากมอืฐานและ Spotter พรอ้มกนั แตส่ามารถทําได)้ Sขอ้ความ
ขา้งตน้ยกเลกิ สามารถทําได ้

 
F. ไมส่ามารถสวงิหรอืเหวีย่งตวัยอดไมว่า่ทศิทางใดๆก็ตามขึน้ได ้
 
G. หา้มกลบัหวั, หา้มทําศรษีะตํา่กวา่เอว 
 
H. สามารถลงนอนควํา่หนา้ได ้ดว้ยเทคนดิทีป่ลอดภยัโดยจะตอ้งม ี S

คนจับยดึตลอดเวลา SBack Spotterคอยใหค้วามปลอดภยัอยู่
ดว้ยในขณะนัน้ 

 
I. ไมอ่นุญาตใหเ้ปลีย่นรปูรา่งโดยการโยนหรอืวา่ดงึ, จับ ขา้มหัว 

แมว้า่ตวัยอดจะมกีารจับมอืเหนีย่วรัง้ไวห้รอืไมก่็ตาม เชน่ Vault 
หกสงูขา้มหวั, Suspended Forward Roll มว้นหนา้ลงอยา่งมมีอื
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เหนีย่วรัง้, Leap Frog หกสงูขา้ม เป็นตน้
 
J. STic Toc ทีเ่ป็นทักษะทีต่วัยอดหลดุออกจากฐานในชว่งขณะหนึง่ 

หากตอ้งการทําทา่นีใ้หโ้ฟกสัทีต่วั Back Spotter ทีจํ่าเป็นจะตอ้ง
มอืจับตดิกบัตวัยอดตรงสะโพก หรอืตน้ขา หรอืขอ้เทา้ตลอดเวลา
กอ่นทีจ่ะเปลีย่น และจะไมป่ลอ่ยไมม่ชีว่งปลอ่ยมอื 

 
J. แก ้สามารถทํา Tic Toc โดยการสลบัขาอยา่งอสิระกลางอากาศได ้
 

 
ทกัษะ ทา่ทาง

วธิกีารลง  
(Dismount) 

A. Step Off (กา้วออก)
 
B. Pop Off (กระโดดออก) 
 
C. Cradle Catching (ลงนอนเปล) ตวัยอดสามารถลอยขึน้และลงสู่
การนอนเปลไดส้งูไมม่าก และจะตอ้งมฐีาน 2 คน 1 Back Spotter ที่
คอยดแูลใหค้วามปลอดภยับรเิวณศรษีะ ทา้ยทอยและหลงัของยอดทกุ
ครัง้ซ ึง่รวมไปถงึการลงแบบอืน่ๆดว้ย 
 
D. การลงจะตอ้งม ีBack Spotter ตลอดเวลาจนสิน้สดุและหยดุนิง่  
 
E. สามารถเพิม่ทักษะใดๆก็ไดท้ีไ่มม่รีอบลงักาในการลง แต ่ตอ้งรับลง
นอนเปลเทา่นัน้ 
 
F. บดิเกลยีวลงนอนเปลทําไดม้ากทีส่ดุ 1รอบ 
 
G. ไมส่ามารถสวงิหรอืเหวีย่งตวัยอดไมว่า่ทศิทางใดๆก็ตามลงได ้
 
H. หา้มกลบัหวั, หา้มทําศรษีะตํา่กวา่เอว,  
 
    * เพิม่เตมิ สามารถชว่ยทําแบ็ควอลค์โอเวอรห์รอืฟรอ้นทว์อลค์โอ
เวอรจ์ากการนอนเปลออกไปไดแ้ตต่อ้งอยูใ่นความสงู Cradle ลงไป
เทา่นัน้ สงูเกนิกวา่นีไ้มส่ามารถทําได ้
 
I. การลงจากทา่ตอ่ตวัหรอืวา่ทา่สตันทไ์มว่า่จะลงสูก่ารนอนเปลหรอืวา่
ลงสูพ่ืน้ผวิการแสดงโดยตรงจะตอ้งใชฐ้านทีม่อียูใ่นกลุม่นัน้และจะตอ้ง
ชว่ยการลงใหเ้กดิความปลอดภยัอยา่งสงูสดุ 
 
J. หา้มทํา Tension Drop หรอื Tension Roll ลง 
 
K. ไมส่ามารถทํา Forward Suspended Roll (มว้นหนา้ลงอยา่งมมีอื
เหนีย่วรัง้) ได ้
 
M. การลงสูพ่ืน้ของตวัยอดตัง้แตค่วามสงู 0.5 ขึน้ไปจะตอ้งไดรั้บการ
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ซพัพอรท์จากตวัฐานหรอืวา่ Back Spot อยูเ่สมอ เชน่การลงจากยนื
ไหล ่(Shoulder stand)ไมอ่นุญาตใหก้ระโดดลงเอง หรอืโยนลอย
อยา่งอสิระและลงยนืเอง 

 
ทกัษะ ทา่ทาง

การกลบัหวั 
(Inversions) 

ทา่ทมีศีรีษะอยูตํ่า่กวา่เอวของตวัเองSทกุทา่ถอืวา่เป็นทา่กลบัหวัไม่
อนุญาตใหทํ้าS บางทา่ทีอ่งศาไมด่ิง่จนเกนิไปสามารถทําไดเ้ชน่ การ
ชว่ยทําแบ็ควอลค์โอเวอร ์

 
ทกัษะ ทา่ทาง 

การโยนตวัสงู  
(Basket Tosses) 

A. การโยนตวัสงูยังไมส่ามารถทําไดใ้นรุน่นี ้ดงันัน้ไมอ่นุญาตใหโ้ยน
ตวัสงูหรอืทา่ทางใดทีค่ลา้ยกบัการโยนตวัสงูทกุทา่ 

 
B. ไมส่ามารถทําทา่เฮลคิอปเตอรไ์ด ้ไมว่า่จะกีอ่งศากต็าม 
 

 
ทกัษะ ทา่ทาง

การหนา้ควํา่  
(Prone Position) 

ไมอ่นุญาตใหล้อยอยา่งอสิระแลว้ลงในลกัษณะหนา้ควํา่ เชน่ ทําทา่
ลงักาชดุ จากนัน้ขึน้ลงักากลางอากาศแลว้ลงนอนเปลหนา้ควํา่ 
 
แตห่ากเป็นการเปลีย่นรปูรา่งและม ี Sการจับของ Back spot หรอืฐาน
ตลอดSBack Spot คอยใหค้วามปลอดภยัอยูต่ลอดเวลา สามารถทํา
หนา้ควํา่ทีศ่รษีะไมตํ่า่กวา่เอวของตวัเองได ้เชน่ ทําทา่ลงักาชดุ 
จากนัน้ถบีตวัจากพืน้แลว้พลกิตวัลงนอนเปลหนา้ควํา่ 

 
กฎความปลอดภยัท ัว่ๆไปในระดบัประถมศกึษา 

 
 ทมีเชยีรล์ดีดิง้จะตอ้งอยูภ่ายใตค้วามควบคมุดแูลของผูฝึ้กสอนหรอืทีป่รกึษาทีม่คีวามรู ้

ความสามารถและมคีณุภาพ 
 การฝึกซอ้มกฬีาเชยีรล์ดีดิง้นัน้ควรจะอยูภ่ายใตคํ้าแนะนําและการตรวจตราของผูฝึ้กสอน 

จะตอ้งอยูใ่นทีฝึ่กซอ้มทีเ่หมาะสมและเอือ้อํานวยแกก่ฬีาชนดินี ้ ยกตวัอยา่งเชน่ มเีบาะ
ฝึกซอ้มทีส่ามารถรองรับแรงกระแทกได ้ อยูห่า่งจากสภาพแวดลอ้มทีม่เีสยีงดงัรบกวน 
ซึง่อาจจะทําใหเ้สยีสมาธแิละวอกแวกได ้เป็นตน้ 

 ผูฝึ้กสอนหรอืผูแ้นะนําควรทีจ่ะตระหนักถงึระดบัหรอืวา่ขดีความสามารถของทมี กจิกรรม
ใดๆทีจ่ะนํามาฝึกซอ้มหรอืวา่กระทําจะตอ้งนํา “ระดบัความสามารถ” มาเป็นตวัวัด ซึง่คํา
นีจ้ะมาจากความสามารถจากทัง้ทมีโดยรวมหรอืวา่อาจจะเป็นสว่นบคุคล และจะตอ้งไม่
นําลงไปแสดงจนกวา่ทกัษะทีฝึ่กซอ้มนัน้ๆจะถกูตอ้งสมบรูณแ์ละปลอดภัย 100% 

 ตวันักกฬีาจะตอ้งไดรั้บการฝึกซอ้มจากบทเรยีนทีถ่กูตอ้งตามหลกั กอ่นทีจ่ะนําทักษะนัน้
ไปใชแ้สดงเชน่ ทักษะการทําลงักา การตอ่ตวัคู ่ การตอ่ตวักลุม่ หรอืวา่การกระโดดทา่
ตา่งๆ 

 การฝึกซอ้มการเป็นผูช้ว่ยเหลอืดา้นความปลอดภยั (Spotter) ทีด่อียา่งถกูตอ้งและเป็น
มอือาชพี จะตอ้งถกูสอนและถา่ยทอดใหก้บันักกฬีาทกุๆคนในทมี โดยไมจํ่ากดัวา่ตอ้ง
เรยีนรูเ้ฉพาะบคุคลใดบคุคลหนึง่เทา่นัน้ 
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 นักกฬีาควรทีจ่ะไดรั้บการฝึกฝนทักษะพเิศษอืน่ๆเพิม่เตมิและเขา้โปรแกรมเสรมิสรา้ง
ความแขง็แรงใหก้บัรา่งกายเพิม่เตมิดว้ย 

 หา้มสวมใสเ่ครือ่งประดบัทกุชนดิระหวา่งการฝึกซอ้มและแขง่ขนั เพราะอาจจะทํา
อันตรายได ้

 การทํากายบรหิารเพือ่ยดืกลา้มเนือ้และความยดืหยุน่ของรา่งกายควรทีจ่ะทํากอ่นที่
โปรแกรมใดๆทกุชนดิ จากนัน้จงึตามดว้ยโปรแกรมการฝึกซอ้มตามปกต ิ หรอืวา่
โปรแกรมพเิศษอืน่ๆ 

 การทําทักษะลงักา การตอ่ตวัคู ่ การตอ่ตวักลุม่ การกระโดดทา่ตา่งๆ ฯลฯ ควรจํากดัอยู่
แคพ่ืน้ที่ๆ เหมาะสมเทา่นัน้  

 โดยทัว่ไป โปรแกรมการฝึกซอ้มตา่งๆจะตอ้งเป็นทีย่อมรับจากตวัเชยีรล์ดีเดอรแ์ละ
ฝึกซอ้มเป็นไปตามลําดบัขึน้ตอน การตระหนักถงึความปลอดภยัโดยการใชผู้ช้ว่ยเหลอื
ดา้นความปลอดภยั (Spotter) ตลอดเวลาการฝึกซอ้มจนกระทั่งทักษะนัน้ทําได ้
เชีย่วชาญเป็นสิง่ทีจํ่าเป็นเสมอ 

 อปุกรณช์ว่ยยดึกลา้มเนือ้ ผา้รัดขอ้ตา่งๆ ฯลฯ ทีซ่ ึง่เนือ้ผา้แข็งกระดา้ง หรอืวา่มพีืน้ผวิ
ขรขุระและขอบแขง็คมจะตอ้งหอ่หุม้ไวต้ลอดเวลาทีฝึ่กซอ้มและแขง่ขนั นักกฬีาทีส่วม
เฝือกอยูจ่ะไมอ่นุญาตใหทํ้าทา่ตวัตวัคู ่ตอ่ตวักลุม่ การโยนตวัสงูหรอืวา่ทกัษะยมิใดๆเลย
เพราะอาจจะทําใหเ้กดิอนัตรายได ้

 นักกฬีาจะตอ้งสวมใสร่องเทา้ในการฝึกซอ้มเสมอ (ไมค่วรใสร่องเทา้ยมิแบบสอด) 
 เมือ่ตอ้งการทีจ่ะเลกิหรอืวา่ทิง้ป้ายเชยีรท์ีม่าจากวัสดแุข็ง, ขอบคม, มมุแหลม นักกฬีา

จะตอ้งระมัดระวังในการทิง้หรอืวา่วางป้ายนัน้ๆดว้ยความระมดัระวัง โดยการวางหรอืวา่
โยนทิง้นัน้จะตอ้งควบคมุทศิทางไดแ้ละไมเ่ป็นอนัตรายตอ่ผูอ้ ืน่ 

 
การทาํลงักา/การกระโดด 

 
1. หา้มทําทา่เหริพุง่มว้น 
2. หา้มทําลงักาใดๆทีม่รีอบลงักามากกวา่หนึง่รอบ 
3. การทีม่รีอบลงักาบดิเกลยีวไมส่ามารถทําไดท้กุกรณี 
4. หา้มการทําลงักาหนา้แลว้ลงน่ังหรอืวา่ลงเขา่โดยไมม่กีารค้ํายันถา่ยน้ําหนักกอ่น 
5. หา้มนักกฬีาทําลงักา เหนอื,ลอดใต,้ ทะลผุา่น การตอ่ตวัคูห่รอืวา่การตอ่ปิรามดิ หรอื

แมก้ระทั่งเหนอื, หรอืลอดใตบ้คุคลเดีย่ว 
6. หา้มนักกฬีาทําลงักาลอยอสิระลงสูก่ารทําทา่ตอ่ตวัคู ่ หรอืถกูจับจากการลอยตวัใน

อากาศของการทําลงักา เชน่ การทําลงักาหลงัลอยตวัลงสูก่ารนอนเปล แตย่งัไงก็ตาม
การทํารบีาวนท์ีไ่มอ่ยูใ่นรปูของตวักลบัหวักลบัหางแลว้ถบีตวัเองสูก่ารลงนอนเปล
สามารถทีจ่ะทําได ้ มขีอ้ปฏบิตับิางอยา่งสามารถทําตอ่เนือ่งแลว้ขึน้สูท่า่สตนัทไ์ด ้ ให ้
ศกึษาจะขอ้อธบิายในตารางดา้นบนหมวด “วธิกีารขึน้” 

7. การลงสูพ่ืน้จากการกระโดดรปูตา่งๆรวมไปถงึการลงเขา่จําเป็นทีจ่ะตอ้งใชเ้ทา้อยา่งนอ้ย
หนึง่ขา้งในการผอ่นน้ําหนักหรอืใชม้อืค้ํายันเหมอืนกบัการลงน้ําหนักในหมวดเตน้รํา เชน่
การกระโดดแตะปลายเทา้หรอืการเตะสงูแลว้ลงไปสูท่า่น่ังขา้มรัว้, การลงน่ัง, ลงเขา่, 
หรอืลงไปในทา่ทีเ่ทา้ทัง้สองเก็บรวบหรอืวา่ชีไ้ปทีด่า้นหลงั หรอืวา่ลงไปทําทา่วดิพืน้ไม่
อนุญาตใหทํ้า แตห่ากเห็นวา่มกีารผอ่นน้ําหนักก็สามารถทีจ่ะทําได ้

8. Uการลอยตวัแลว้ลงน่ังพืน้ในทา่ขา้มรัว้ตา่งๆ หรอืทา่ทีเ่ทา้ทัง้สองจะตอ้งอยูท่างดา้นหลงั U 
ยา้ยขึน้ไปไวข้อ้ 7 (ลงน่ัง, นอนควํา่, หรอืลงนอนเหยยีดหงาย) โดยไมม่มีอืค้ํายนัตา้น
แรงกระแทกกอ่นไมอ่นุญาตใหทํ้ายกเวน้การลงน่ังเป็นรปูตวั Z (น่ังพับเพยีบ) ก็ตอ้งมมีอื
ค้ํายันเชน่กนั 
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9. นักกฬีาจะตอ้งสวมใสร่องเทา้กฬีาเทา่นัน้ (ไมอ่นุญาตใหส้วมใสร่องเทา้ยมินาสตกิครึง่
เทา้ หรอืวา่รองเทา้อืน่ๆทีไ่มเ่หมาะสมกบักฬีาชนดินี)้ 

 
Uการตอ่ตวัคู,่ ปิรามดิ 
 

1. ทา่ตอ่ตวัคูห่รอืวา่ทา่ตอ่ตวักลุม่ทกุๆทา่จะจํากดัวามสงูอยูท่ี ่ 2 ชว่งตวัคนเทา่นัน้ ซึง่ฐานทีทํ่า
หนา้ทีย่กตวัยอดอยูนั่น้จะตอ้งมเีทา้อยา่งนอ้ย 1 ขา้งอยูบ่นพืน้ผวิการแขง่ขนั 

2. ผูท้ีเ่ป็นยอดในทา่ตอ่ตวัคู,่ ทา่ตอ่ตวัปิรามดิ, หรอืการเปลีย่นรปูรา่งตา่งๆ ตวัยอดจะตอ้งไมถ่กู
ทําใหอ้ยูใ่นลกัษณะกลบัหวั (ศรษีะตํา่กวา่เอวตวัเอง) เพือ่ทีจ่ะเปลีย่นไปสูท่า่ตอ่ตวัคูห่รอืวา่
ตอ่ตวักลุม่ทา่อืน่ หรอืเปลีย่นทา่ลงมาสูร่ะดบัพืน้ หรอืกลบัหัวลงจากทา่ตอ่ตวัทีเ่ป็นปิรามดิ 

3. การยกแยกขาแบบมมีอืจับเหนีย่วรัง้สามารถทําได ้ (Suspended Split) หากมฐีานทีจั่บยกนัน้
จํานวน 4 คน โดยทีอ่ยา่งนอ้ยฐานจํานวนสามคนจะตอ้งจับบรเิวณใตข้าของตวัยอดเพือ่ทีจ่ะ
เป็นตวัรับน้ําหนัก และฐานตวัสดุทา้ยจะตอ้งซพัพอรท์บรเิวณใตข้าหนบีหรอืจับทีม่อืของตวั
ยอดเพือ่ทีจ่ะประคองตวั และระหวา่งทีเ่ปลีย่นรปูรา่งของทา่นัน้มอืของยอดจะตอ้งสมัผสักบั
ฐานตลอดเวลา 

4. ถา้บคุคลทีอ่ยูใ่นทา่ตอ่ตวัคูห่รอืวา่ตอ่ตวักลุม่แลว้ถกูใชใ้หจั้บหรอืวา่ประกบกบัตอ่ตวักลุม่อืน่ที่
ยกในระดบัอก บคุคลนัน้ๆจะตอ้งไมรั่บน้ําหนักของตวัยอดหรอืถา่ยเทน้ําหนักจากยอดมาทีต่วั
บคุคลนี ้ยกตวัอยา่งเชน่ ลกัษณะของเทา้ของตวัยอดทีถ่กูยกระดบัอกแลว้นําไปฝากทีต่ัวยอด
ดา้นขา้งทีย่นือยูใ่นระดบัหนา้ขา ตวัยอดตวันัน้จะตอ้งยกเทา้ในระดบัของเขา่ตวัเองหรอืวา่สงู
กวา่นัน้ เพือ่ไมใ่หน้ํ้าหนักทิง้ลงสูต่วัยอดทีย่นือยูบ่นหนา้ขา เป็นตน้ 

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

6. การตอ่ตวัทีเ่ป็นแบบหอ้ยแขวนเชน่ Diamond heads จะตอ้งม ี Spotter คอยดแูลใหค้วาม
ปลอดภยัอยา่งตอ่เนือ่งในแตล่ะกลุม่ของการยนืบนความสงูระดบัอก และตวัยอดทีถ่กูดงึอยู่
ทางดา้นขา้งดว้ย Sปิรามดิแบบแขวนลอยนีห้า้มทําการหมนุS ยกเลกิ สามารถหมนุได ้

7. กลุม่ Partner Stunt หรอืปิรามดิ ไมส่ามารถทีจ่ะมใีครผา่นได ้ S(Spotter สามารถเดนิผา่นมา
ทางดา้นหนา้เพือ่รับตวัยอดทีจ่ะลงได)้ Sยกเลกิ 

8. ไมอ่นุญาตใหทํ้าทา่มว้นหนา้และมว้นหลงัแบบมอืจับเหนีย่วรัง้ (Forward or Backward 
Suspended Roll) และทา่ทีใ่ชฐ้านคนเดยีวทําการมว้นทา่ตา่งๆแตทํ่าแบบมอืจับเหนีย่วรัง้ไว ้

9. หา้มลงแบบ Tension Drop (ฐานหรอืวา่ยอดยนืเอยีงจนยอดหลดุออกจากฐานโดยทีไ่มม่กีาร
ชว่ยเหลอื) 

10. ไมส่ามารถทีจ่ะโยนตวัทา่เฮลคิอปเตอรไ์ด ้
11. หา้มทําทา่ตอ่ตวัคูท่ีซ่ ึง่ตวัยอดทําทา่ Spread Eagle และถกูยกพน้พืน้ผวิการแขง่ขนัโดยฐาน

เพยีงคนเดยีวทีบ่รเิวณใตข้าออ่น (Single Based Split Cashes) 
12. ไมอ่นุญาตใหใ้ชอ้ปุกรณเ์พิม่ความสงูใดๆเชน่ มนิแิทรมโพลนี สปรงิบอรด์เป็นตน้ 

 
 

หลกัเกณฑก์ารตดัสนิและระดบัความยากงา่ยในการแขง่ขนั 
 

คะแนนรวมทีไ่ดรั้บในแตล่ะทักษะจะอยูบ่นพืน้ฐานของคณุภาพของทักษะทีแ่สดงออกมา
และจํานวนมากนอ้ยตลอดการแสดงของทมี (ความหลากหลายทีแ่สดงและจํานวนผูท้ีแ่สดงทักษะ 
สองปัจจัยรวมกนั) ทักษะเฉพาะทีไ่มไ่ดร้วมอยูใ่นรายการนี ้ การใหค้ะแนนจะขึน้อยูก่บัดลุพนิจิของ
คณะกรรมการ ทักษะใดทีไ่มไ่ดทํ้า ชอ่งคะแนนในทักษะนัน้จะไดศ้นูยค์ะแนน 
 

ความกวา้งและการไดค้ะแนนมากนอ้ยในการทําทกัษะใดๆ หรอืการหักคะแนนจาก
ขอ้ผดิพลาดในระหวา่งการแขง่ขนันัน้จะอา้งองิจากระบบการตดัสนิของนานาชาต ิโดยใชห้ลกัเกณฑ์
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มาตรฐานสากลของ IFC และ TFC ไมไ่ดใ้ชเ้กณฑก์ารตดัสนิภายในประเทศ เพือ่เป็นการพัฒนา
ศกัยภาพและยกระดบักฬีาเชยีรล์ดีดิง้ประเทศไทยใหม้คีณุภาพและเทา่เทยีมกบัตา่งประเทศ 
นอกจากนีย้ังสามารถทราบขอ้บกพรอ่งเพือ่การพัฒนาทมีจากการเปรยีบเทยีบกบัทมีนานาชาตทิีเ่ขา้
รว่มการแขง่ขนั 
 
การกระโดด 

 
ระยะของคะแนน ทกัษะ 

 
 
 
 

0-5 คะแนน 
 

กระโดดยดืตวัตรง (Approach Jump)
กระโดดพับขาชดิอก (Tuck Jump) 
กระโดดแยกขา (Straddle Jump) 
กระโดดขา้มรัว้ขา้ง (Side Hurdle Jump) 
กระโดดขา้มรัว้หนา้ (Front Hurdle Jump) 
กระโดดแตะปลายเทา้ (Toe Touch Jump) 
กระโดดแยกปลายเทา้เลยเหนอืศรษีะ(Universal Jump) 
กระโดดพับตวัขาตรง (Pike Jump) 
กระโดดอะราวดเ์ดอะเวริล์(Around the world) 
 

 
ทา่ยมินาสตกิยนืทรงตวั 

 
ระยะของคะแนน ทกัษะ

 
 
 
 
 

0-10 คะแนน 
 

ขาคูแ่ยก (Basic Position) 
ขาคูช่ดิกนั (Cupies) 
ลเิบอรต์ี(้Liberty) 
ขางอออกไปนอกลําตวั (Stag/Hitch) 
ลเิบอรต์ีบ้ดิตวั (Torch) 
ฉีกขา (Heel Stretch) 
คนัธนู (Bow and Arrow) 
อะราเบสค(์Arabesque) 
แมงป่อง (Scorpion) 
 

 
การทาํลงักา 

 
ระยะของคะแนน ทกัษะ 

 
0-5 คะแนน 

 

มว้นหนา้
มว้นหลงั 
หกสงู 
ลอ้เกวยีน 
ราวนอ์อฟ 
ฟรอ้นทล์มิเบอร ์
ฟรอ้นทว์อลค์โอเวอร ์
สะพานโคง้ 
แบ็คเวริด์วอลค์โอเวอร ์
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ฟรอ้นทแ์ฮนดส์ปรงิ 
แบ็คแฮนดส์ปรงิ 
ราวนอ์อฟ+ แบ็คแฮนดส์ปรงิ 
ราวนอ์อฟ+ แบ็คแฮนดส์ปรงิ ซรีีส่ ์
ลงักาหลงั 
ลงักาหนา้ 
ราวนอ์อฟ+ แบ็คแฮนดส์ปรงิ + ลังกาหลงั 
ราวนอ์อฟ+ แบ็คแฮนดส์ปรงิ + ลังกาหลงัไพค ์
ราวนอ์อฟ+ แบ็คแฮนดส์ปรงิ + ลังกาหลงัเลยเ์อาท ์
 

 
การเคลือ่นไหวรา่งกาย/การเตน้ 

 
ระยะของคะแนน ทกัษะ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0-5 คะแนน 
 

-  เปลีย่นรปูแถวนอ้ย, เปลีย่นระดบัขึน้ลงนอ้ย, ความ
หลากหลายของการเคลือ่นไหวนอ้ย, มคีวามตดิตานอ้ย 

 
- เปลีย่นรปูปานกลาง, เปลีย่นระดบัขึน้ลงปานกลาง, ความ
หลากหลายของการเคลือ่นไหวปานกลาง, มคีวามตดิตา
ปานกลาง 

 
- เปลีย่นรปูแถวด,ี เปลีย่นระดบัขึน้ลงด,ี ความหลากหลายของ
การเคลือ่นไหวด,ี มคีวามตดิตาด ีสิง่ทีต่อ้งการเพิม่เตมิคอื
การออกแบบทา่เตน้ทีม่กีารเคลือ่นไหวรวดเร็ว 

 
- เปลีย่นรปูแถวดมีาก, เปลีย่นระดบัขึน้ลงดมีาก, ความ
หลากหลายของการเคลือ่นไหวดมีาก, มคีวามตดิตาดมีาก มี
ผลตอ่คนดมูาก สิง่ทีต่อ้งการเพิม่เตมิในเรือ่งเตน้คอื การ
ออกแบบทา่เตน้ทีม่กีารเคลือ่นไหวรวดเร็ว, การขยับตวัเร็ว, 
มคีวามสรา้งสรรคใ์นเรือ่งจังหวะของเทา้, การใชพ้ืน้ผวิการ
แขง่ขนั, การเตน้ทีม่สีไตลแ์ละทันสมัย 

สิง่ทีต่อ้งการเพิม่เตมิในเรือ่งโมชัน่คอื อยา่งนอ้ยSแปดS4จังหวะ
ของทา่อารม์โมชัน่แบบดัง้เดมิในชว่งเชยีรแ์ละไซดไ์ลน ์

 
 
* ในทกุหมวด ทักษะใดๆทีไ่มไ่ดก้ลา่วถงึ คณะกรรมการจะอา้งองิจากความใกลเ้คยีงและความ
เป็นไปไดใ้นทกุตารางขา้งตน้ 
 
 
 
 
 
 
 
Uเกณฑก์ารใหค้ะแนน - SCORING CRITERIA FOR CHEER 
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Total 100 Points 
 

หมวดไทย หมวดองักฤษ คะแนน 
 

คะแนนทางดา้นเทคนคิ 
 

 
Technical Categories 

 
50 Points ดงันี ้

การแสดงออก อารมณ ์หนา้ตา สปิรติ Expression 10 Points 
อารม์โมชัน่ Motions 5 Points 
การเตน้ Dance 5 Points 
การกระโดด Jumps  5 Points 
การทําลงักา ทา่ยมินาสตกิ Tumbling  5 Points 
การทําสตนัท ์ Partner Stunts 10 Points 
การตอ่ตวัปิรามดิ Pyramids 10 Points 

 
คะแนนดา้นความยาก 

 
Difficulty Categories 

 
20 Points ดงันี ้

คา่ความยากทัง้การแสดง Overall Difficulty 10 Points 
ความเร็ว, การเปลีย่นรปูรา่งทัง้การแสดง Speed, Transitions 10 Points 

 
ภาพรวมของการแสดง 

 
Overall Evaluation 

 
30 Pointsดงันี ้

ความพรอ้มเพรยีงทัง้การแสดง Synchronization 10 Points 
การประเมนิทัง้การแสดง Overall Evaluation 10 Points 
ความสมบรูณ์ทัง้การแสดง Perfection 10 Points 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uกฎกตกิาตน้ฉบบั 
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- TFC Rules and Regulations 

 
Uดดัแปลงและคดัลอกจาก 
 

- IFC Rules & Regulations 
 
Uผูแ้ปล 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 


