
Cheerleading – HIGH SCHOOL DIVISION I            TFC 2015 

 

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 แมแ่บบและตวัอยา่งในเรือ่งสิง่ทีด่ีๆ 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 จากการใชส้ารกระตุน้และยาเสพตดิทกุชนดิ 

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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ประเภทเชยีรล์ดีด ิง้–CHEERLEADING 
 
รุน่มธัยมศกึษาดวิชิ ัน่ 1–HIGH SCHOOL DIVISION 1 หรอื อายไุมเ่กนิ 18 ปี 
 
กฎกตกิาการแขง่ขนัเชยีรล์ดีด ิง้ 
 
การแสดงเชยีรล์ดีดิง้จะตอ้งทําภายใตก้ฎความปลอดภยัและระบบการตดัสนิของ IFC และ TFC  
ผลอยา่งเป็นทางการจะประกาศเมือ่นําคะแนนของวนัแรกหรอืวนัทีส่องมารวมกนัหากมกีารแขง่ขนั 2 วนั 
 

*หมายเหต ุ 
ตวัอกัษรสเีหลอืงหมายถงึสิง่ทีเ่พ ิม่เตมิเขา้ไปในปี 2014 

 
คณุสมบตัผิูเ้ขา้รว่มแขง่ขนั 
 

มธัยมศกึษาดวิชิ ัน่ 1HIGH SCHOOL DIVISION 1 
1. เป็นนักเรยีนทีซ่ ึง่ยงัเรยีนอยูใ่นระดบัชัน้มธัยมศกึษาหรอืเทยีบเทา่และมผีลบงัคบัในระหวา่งวนัทีทํ่า

การแขง่ขนันัน้ นักกฬีาจะตอ้งเป็นเสมอืนตวัแทนอยา่งเป็นทางการของ สถาบนัหรอืสโมสรเขา้รว่ม
การแขง่ขนั และสวมชดุแขง่ประจํา สถาบนัหรอืสโมสรนัน้ๆ และจะตอ้งผา่นการอนุมตัจิากทาง
สถาบนัหรอืสโมสรอยา่งถกูตอ้งวา่ลงแขง่ขนัใหก้บัสถาบนัหรอืสโมสรของตน ทาง TFC อนุญาต
และแนะนําใหม้ตีวันักกฬีาสํารองในกรณีทีม่กีารบาดเจ็บระหวา่งการแขง่ขนั (จะตอ้งไมเ่ป็นตวั
นักกฬีาจากสถาบนัหรอืสโมสรอืน่ในงานแขง่เดยีวกนั) ไมอ่นุญาตใหนั้กกฬีา 1 คนเป็นตวัแทน
มากกวา่ 1 สถาบนัหรอืสโมสรลงแขง่ในกรณีทีม่กีารบาดเจ็บหรอืมเีหตฉุุกเฉนิเกดิขึน้ 

2. หากสง่ในนามโรงเรยีนหรอืสถาบนั จะตอ้งศกึษาอยูใ่นโรงเรยีนหรอืวา่สถาบนันัน้ๆ ณ ปัจจบุนัจะ
ตรวจหลกัฐานเป็นเอกสารรับรองทีท่างโรงเรยีนจัดเตรยีมมา 

3. หากสง่ในนามสโมสรอสิระ จะตอ้งมชีว่งอาย ุ 12ปี 1 วนั  - 18 ปีบรบิรูณ์ ณ ปัจจบุนั จะ ตรวจ
หลกัฐานเป็นสตูบิตัรหรอืบตัรประจําตวัประชาชนของนักกฬีา 

4. ไมจํ่ากดัเพศ เป็นผูท้ีม่สีขุภาพรา่งกายแข็งแรงไมม่โีรคประจําตวั สมาชกิภายใน 1 ทมี สามารถมี
ผูเ้ขา้รว่มแขง่ขนัจํานวนตัง้แต ่10 - 16 คน จะเป็นทมีชาย หรอืวา่หญงิก็ได ้

- ทมีหญงิลว้นงดในปี 2014 
- ทมีชายลว้น 
- ทมีผสม ชายอยา่งนอ้ย 1 คนจนถงึ 15 คน (สําหรับปี 2014) 

 *ทมีชายลว้นจะตอ้งลงแขง่กบัรุน่ผสม สว่นหญงิลว้นจะแยกออกแขง่ขนัตา่งหาก 
5. หากกรณีทีม่อีายเุกนิ แตย่งัคงศกึษาในระดบั มธัยมศกึษานกักฬีาจะตอ้งสง่หลกัฐานเพิม่เตมิ

เป็นหนงัสอืรบัรองการศกึษาของนกักฬีาจากสถาบนัสงักดั 
6. นักกฬีาตวัสํารองสามารถมไีดส้งูสดุคอื 4คน เทา่นัน้ นักกฬีาสํารองสามารถลงแขง่ขนัไดโ้ดยที่

จะตอ้งรายงานตอ่คณะกรรมการกอ่นแขง่ขนัอยา่งนอ้ย 20 นาท ีโดยทีต่วัสํารองนัน้จะตอ้งปฏบิตัิ
ตามกฎของการแขง่ขนัเชน่เดยีวกนักบันักกฬีาตวัจรงิทกุประการ 

7. สําหรับนักกฬีาทีป่่วยหรอืวา่บาดเจ็บและถกูเปลีย่นตวัออกไปจะไมส่ามารถกลบัเขา้มาแขง่ขนัได ้
ทกุประการเพือ่สขุภาพและความปลอดภยัของนักกฬีาเวน้เสยีแตไ่ดรั้บการตรวจจากแพทยผ์ูเ้ชยีว
ชาญวา่สามารถดําเนนิการแขง่ขนัได ้

8. การแขง่ขนัเชยีรล์ดีดิง้ในเชงิกฬีา การระบเุพศใหย้ดึถอืตามบตัรประชาชน, หนังสอืเดนิทาง, 
ใบขบัขี ่หรอืเอกสารเทยีบเคยีงทีอ่อกใหโ้ดยหน่วยงานราชการเป็นหลกั ไมไ่ดย้ดึถอืตามวถิคีวาม
เป็นอยูห่รอืวา่การแตง่กายภายนอก เพือ่ความยตุธิรรมในเรือ่งของลกัษณะรา่งกายตามธรรมชาต ิ

9. ในปี 2015 สามารถสง่ทมีเขา้รว่มการแขง่ขนัไดจํ้านวน 2 ทมีตอ่หนึง่สถาบนั / สโมสร และนักกฬีา
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จะตอ้งไมซ่ํ้ากนัในระหวา่งทมีนัน้ๆ 
 

 
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 
 

1. ทา่อารม์โมชัน่4 ทา่ ตอ้งไมซ่ํ้า,ทําตอ่เนือ่ง,ทัง้ทมีพรอ้มกนั(Arm Motions) (ตบมอืและเทา้เอวถอื
วา่เป็นโมฆะ) ดคํูาอธบิายดา้นลา่ง 

2. การเตน้ (Dancing)  
3. ทา่กระโดด (Jumps)  
4. ทา่ยมินาสตกิ, การทําลงักา (Gymnastic and Tumbling)  
5. การรอ้งตะโกนใหผู้ช้มมสีว่นรว่ม (Sideline and Cheer) 
6. ทําทา่สตนัท(์Partner Stunts) 
7. ทา่ตอ่ตวัปิรามดิ3 ชัน้มนุษยส์งูสดุเพยีง 1 ครัง้ และ 2 ชัน้มนุษยไ์ดไ้มจํ่ากดัครัง้(Pyramids) 
8. ทา่โยนตวัสงูหมวดลงักาสงูสดุเพยีง 1 ครัง้ และ ไมม่ลีงักาไดไ้มจํ่ากดัครัง้(Basket Toss)  

 
ขอ้แนะนําเบือ้งตน้ในการแขง่ขนัประเภททมี (Cheerleading) 
 
 แตล่ะทมีจะมเีวลาแสดงจะตอ้งใชเ้วลาใหคุ้ม้คา่ไมว่า่จะเป็น การกระโดด เตน้ เชยีร ์ความคดิ
สรา้งสรรค ์การเปลีย่นตําแหน่ง ฯลฯ การแนะแนวขา้งลา่งนีจ้ะชว่ยคณุได ้และขอความรว่มมอืใหป้ฏบิตั ิ
ตามกฎอยา่งเครง่ครัด 
 

1 เวลา เวลาทีม่ใีหอ้ยา่งนอ้ย 2 นาท ี15 วนิาท ีและไมเ่กนิ 2 นาท ี30 วนิาท ีเทา่นัน้ไมเ่วลาเพิม่เตมิ 
เวลาจะเริม่จับทนัท ี

 
• เมือ่มกีารใหส้ญัญาณและไดย้นิเสยีงเพลงดงัขึน้ หรอื  
• ไดย้นิเสยีงตะโกนในกรณีเร ิม่ตน้โดยการรอ้งเชยีร ์หรอื  
• เมือ่มกีารขยบัตวัในกรณีทีเ่ร ิม่ตน้ดว้ยการเตน้หรอืยมินาสตกิหรอืทา่ทางทีบ่ง่

บอกถงึการเชยีร ์
 

2 เร ิม่ตน้การแสดง พืน้ทีส่นามการแขง่ขนัมขีนาด 14 X 14 ตารางเมตรแตจ่ะตดิเทปแสดงขอบเขต
ทีใ่ชง้านได ้การเริม่ตน้การแสดงจะ ตอ้งอยูภ่ายในพืน้ที ่ 12 x 12 ตารางเมตรสามารถวาง
อปุกรณ์ในขณะทีว่ ิง่เขา้สูส่นามหรอืกอ่นทีจ่ะเริม่การแสดง แนะนําใหจั้ดวางพู ่ป้ายบรเิวณนอกพืน้ที ่
12 x 12 ป้องกนัการอนัตรายตอ่การเหยยีบและเพือ่ความปลอดภยั และสามารถวางอปุกรณ์ภายใน
เสน้สนามไดต้ราบเทา่ทีค่ณะกรรมการเห็นวา่ไมเ่ป็นอปุสรรคกดีขวาง และเป็นอนัตรายตอ่การ
แสดง ไมอ่นญุาตใหเ้ร ิม่ตน้การแสดงโดยการกอ่ปิรามดิหรอืตอ่สตนัทไ์วก้อ่นแลว้ โดยที่
เทา้ของทกุคนจะตอ้งอยูต่ดิพืน้อยา่งนอ้ยหนึง่ขา้งหรอืรา่งกายสว่นใดสว่นหนึง่สมัผัสพืน้ผวิสนาม
ไมอ่นุญาตใหทํ้าทกัษะยมินาสตกิใดๆเมือ่เขา้สูแ่ละออกจากสนามแตส่ามารถโชวส์ปิรติทกัทายกบั
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ผูช้มไดส้ัน้ๆและตอ้งรบีเขา้ประจําทีโ่ดยเร็ว 
 
3 เพลงและเตน้ เพลงและดนตรรีวมแลว้ใหเ้วลาอยู่ภายใน 2 นาท ี15 วนิาท ีและไมเ่กนิ 2 นาท ี

30และบงัคบัการเชยีรป์ากเปลา่อยา่งนอ้ย 45 วนิาทหีรอืมากกวา่โดยผันแปรตามอตัราสว่น
ขอ้ความขา้งตน้ยกเลกิ ไมบ่งัคบัความยาวของชว่งเชยีร ์แตจํ่าเป็นจะตอ้งมอีงคป์ระกอบครบถว้น
ตามทีค่ณะกรรมการกําหนด และคดิวา่ทมีสามารถถา่ยทอดไดด้ ีมฉิะนัน้อาจสง่ผลถงึคะแนน เพลง
สามารถทีจ่ะแบง่เป็นสว่นๆหรอืเป็นทอ่นๆไดต้ลอดการแสดง หรอืจะเลน่ครัง้เดยีวรวดเลยก็ได ้
สามารถใชเ้พลงและเสยีงดนตรไีดท้กุชนดิ การเชยีรจ์ะตอ้งสอดคลอ้งกบัดนตร ีอยา่งไรก็ตาม การ
เตน้จรงิๆจะใหค้ะแนนในหมวดการเตน้และ Arm Motionขอ้ความขา้งตน้ยกเลกิArm Motion จะให ้
ตา่งหากโดยคณุจะตอ้งนําCD 2 แผน่ เพือ่ทีใ่ชใ้นการแสดง โดย 1 ชิน้ใชเ้ปิดในการแสดง อกี 1 
ชิน้เพือ่ใชสํ้ารอง (หากสะดวกสามารถนําเทปคาสเซทมาดว้ยก็ไดเ้พือ่ใชใ้นกรณีเกดิเหตสุดุวสิยั) 
แตล่ะทมีจะตอ้งสง่ตวัแทนมา 1 คนเพือ่ทาํการเปิด หยดุเพลง และปิดเพลงเอง โดยจะตอ้ง
แสดงตวัตอ่บธูเครือ่งเสยีงอยา่งนอ้ย 2 ทมีเพือ่เตรยีมทีจ่ะเปิดเพลง ควรระลกึไวเ้สมอวา่ 
CD อาจจะไมส่ามารถเลน่ไดก้บัเครือ่งเลน่ไดท้ ัง้หมด ควรพจิารณาและทดสอบกอ่น
นํามาใชง้าน 

 
4 การรอ้งตะโกนเพือ่ใหก้าํลงัใจ และ การรอ้งตะโกนใหผู้ช้มมสีว่นรว่ม(Cheer and Sideline) 

จะตอ้งมใีนการแสดงทัง้สองสว่น ไซดไ์ลนค์อืการตะโกนเชยีรเ์ป็นประโยคสัน้ๆ สว่นการเชยีรนั์น้
เป็นคําหรอืวา่ประโยคสัน้ๆทีต่อ้งการการโตต้อบจากคนด ูโดยชว่งนีจ้ะตอ้งไมม่เีสยีงดนตรใีดๆเลย
และสามารถเป็นภาษาใดก็ได ้

 
ตวัอยา่ง Sideline Defense Defense Beat those CATS ซํ้าๆจนกวา่หวัหนา้ทมีจะสัง่ให ้

หยดุ 
 
ตวัอยา่ง Cheer 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 ทา่อารม์โมช ัน่4 ทา่ในชว่งเชยีรจ์ะตอ้งประกอบไปดว้ยทา่อารม์โมชัน่ทีไ่มซ่ํ้ากนัเลยจํานวน 4 ทา่

ตอ่เนือ่ง โดยทีจ่ะตอ้งทําพรอ้มกนัหมดทัง้ทมีและเหมอืนกนั ทา่ดงัตอ่ไปนีจ้ะไมนั่บให ้(ตบมอื, ตบ
มอืแบบแบมอื, วางมอืเทา้เอวทัง้สองขา้ง) หากทําเมือ่ไหรท่า่กอ่นหนา้ทีย่งัทําไมค่รบจํานวน 4 
ทา่จะถอืวา่โมฆะและจะตอ้งทําใหม ่

 
6 พืน้ทีท่าํการแสดงไมอ่นญุาตใหอ้อกจากพืน้ที ่ 12 x 12 ตารางเมตร ทีจั่ดไวใ้หห้ลงัจากที่

เริม่ทําการแสดงแลว้ พืน้ทีทํ่าการแสดงจะถกูทําเครือ่งหมายไวใ้ห ้หากเกดิการล้ําออกนอกพืน้ทีท่ี่
กําหนดจะถกูหกัคะแนน 

 
7 อปุกรณป้์ายการด์บอรด์ ป้ายผา้ ป้ายไวนลิ โทรโขง่ ธงโบก และพู ่เหลา่นีเ้ป็นอปุกรณ์ที่

อนญุาตใหใ้ชไ้ด ้ป้ายทกุป้ายจะตอ้งสามารถทีจ่ะใชใ้หค้นดพูดูหรอืรอ้งตามได ้ไมอ่นญุาตใหนํ้า
อปุกรณ์ทีไ่มเ่กีย่วกบัการเชยีรเ์ขา้มาวางในบรเิวณการแสดง(ตุก๊ตามาสคอทหรอืสิง่นําโชค
อืน่ๆทีน่อกเหนอืทีใ่ชใ้นการแสดงไมส่ามารถนําเขา้ไปวางไวใ้นพืน้ทีก่ารแสดงได)้ อปุกรณ์ทีใ่ช ้
จะตอ้งไมม่คีวามแหลมคม เชน่ดาวทีจํ่าเป็นจะตอ้งลบมมุออกใหโ้คง้มนแทน  หรอืวา่ จะตอ้งไมเ่ป็น
อนัตรายตอ่ตวันักกฬีา ป้ายประกอบรา่งหรอืป้ายขนาดใหญอ่ืน่ๆจะตอ้งไมป่ระกอบไปดว้ยวสัดุ
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แหลมคม ชิน้ไมห้รอืแผน่ไมห้รอืทอ่ขนาดใหญ่ หรอืแผงวงจรกลไกทีจ่ะทําอนัตรายตอ่ตวันักกฬีา
ใหบ้าดเจ็บรนุแรงหรอืสาหสั หากมสีิง่ทีเ่ขา้ขา่ยจะตอ้งเก็บงานประกอบใหม้ดิชดิหรอืหา้มใช ้  การ
วางอปุกรณ์ควรแลว้เสร็จภายใน 60 วนิาท ี

 
8 การจบการแสดง เวลาจะหยดุจับทนัทเีมือ่ทมีของคณุมาถงึในชว่งสดุทา้ยของการแสดง โดยอยู่

ในตําแหน่งของการแสดงนัน้ๆและมกีารหยดุคา้งทีส่มัพันธก์บัดนตร ี โดยถอืเอาการไดย้นิเสยีง
สดุทา้ยของดนตรเีป็นหลกั หากมขีอ้ผดิพลาดโดยทําการจบแบบไมเ่คลยีรอ์าจมผีลทําใหถ้กูตดั
คะแนนในเรือ่งของเวลา 

 
*ทา่โพสทส์ดุทา้ยในตอนจบถอืวา่เป็นการจบการแสดง,ในกรณีนี,้ การลงจากทา่สตนัทห์รอืวา่ทา่
ตอ่ตวัหลงัจากเพลงจบไมถ่อืวา่เป็นสว่นหนึง่ของการแสดง จะไมนํ่ามาคดิคะแนนให ้แตห่ากมกีาร
ลงทีผ่ดิพลาด บาดเจ็บและเกดิอั นตรายจะโดนหกัคะแนนดว้ย การพจิารณาคะแนนจะเริม่เมือ่เดนิ
เขา้สนามและสิน้สดุเมือ่นักกฬีาคนสดุทา้ยเดนิออกจากสนามจนหมด  

 
*อยา่งไรก็ตามทมีสามารถทีจ่ะโชวส์ปิรติใหก้บัผูช้มไดแ้บบสัน้ๆในขณะทีเ่ขา้สู ่และ ออกจาก
สนาม, ทมีไมอ่นุญาตใหทํ้าทกัษะใดๆกอ่นหรอืวา่หลงัเวลาการแสดง (หา้มทําลงักา หรอืวา่ทา่
กระโดดใดๆเขา้หรอืวา่ออกจากสนามแขง่ขนั) ทมีจะตอ้งตัง้ทา่พรอ้มใหเ้ร็วทีส่ดุเพือ่ทีจ่ะทําการ
แขง่ขนั, และจะตอ้งออกจากสนามแขง่ทนัทหีลงัจากทีแ่ขง่ขนัเสร็จแลว้ 

 
9 การหกัคะแนน การลงโทษโดยการหกัคะแนนจะทําเมือ่ รวบรวมคะแนนสดุทา้ยของแตล่ะ

หมวดหมูท่ ัง้หมดแลว้และนํามาหกัออก คา่รวมของการลงโทษขึน้อยูก่บัความรา้ยแรงของการ
ละเมดิกฎมากแคไ่หน 

 
10 นักกฬีาควรคํานงึถงึการแขง่ขนัในประเภทนีว้า่เป็นการแขง่ขนัประเภททีเ่นน้ Cheerleading เป็น

หลกัโดย Dancing จะเป็นสว่นประกอบยอ่ยทีม่ใีนการแสดง แนะนําใหศ้กึษาจากวดีโีอ และซดีทีี่
ไดรั้บ หรอืคลปิวดีโีอ Download ทีท่างผูจั้ดใหไ้ป ซึง่กตกิานีใ้ชเ้ป็นสากลท ัว่โลก แตจ่ะ
ลดหยอ่นบางสว่นใหเ้หมาะสมกบัเมอืงไทย 

 
11 หากมกีารเตน้อนุญาตใหไ้ดม้กีารเตน้ตดิตอ่กนัสงูสดุไดไ้มเ่กนิ 8 หอ้ง หรอื 64 จงัหวะ

เทา่น ัน้ แลว้จะตอ้งตามดว้ยการแสดงในสว่นอืน่ทีไ่มใ่ชก่ารเตน้อกีขอ้ความขา้งตน้ยกเลกิ ไม่
บงัคบัจํานวนการเตน้ 

 
12 ความสะอาดเรยีบรอ้ย หลงัจากทีแ่ตล่ะทมีทําการแขง่ขนัของตนเสร็จแลว้นัน้ จะตอ้งนํา

อปุกรณ์ของตนออกไปจากสนามแขง่ขนัใหห้มด เพือ่ทีจ่ะไดไ้มเ่ป็นอปุสรรคและอํานวยความ
สะดวกแกท่มีถดัไป คําวา่อปุกรณ์นีร้วมไปถงึเศษชิน้สว่นทีห่ลดุออกมาจากตวันักกฬีาและอปุกรณ์
การเชยีรท์กุชนดิ อาจสง่ผลตอ่คะแนนหากพบวา่ทมีนัน้ๆทําการปลอ่ยปะละเลย 

 
13 การซอ้มแตล่ะทมีจะมเีวลาซอ้มใหใ้นพืน้ทีฝึ่กซอ้มทีจั่ดไวใ้ห ้ทมีใดทีพ่ลาดเวลาฝึกซอ้มทมีของ

ตนเองอาจจะตอ้งลงทะเบยีนเวลาใหมซ่ึง่อาจจะเป็นทมีสดุทา้ยของวนั กอ่นการแขง่ขนัจรงิจะมี
การซอ้มเสมอืนจรงิซึง่แตล่ะทมีจะมเีวลา 3 นาทใีนการซอ้มกบัสนามเหมอืนจรงิ ขอความกรณุา
สวมใสช่ดุแขง่ขนัจรงิพรอ้มกบัซอ้มเหมอืนจรงิอยา่งนอ้ย 1 ครัง้ เนือ่งจากในบรเิวณจะมกีรรมการ
คอยเชค็ความถกูตอ้งของการแสดงแตล่ะทมีให ้ในวนัที ่2 หากไมม่กีารเปลีย่นแปลงการแสดง
สามารถทีจ่ะไมโ่ชวท์ัง้หมดได ้ขึน้อยูก่บัการตดัสนิใจของทมี 
 

14 ประกนัอบุตัเิหต ุคณะกรรมการแขง่ขนัจะไมรั่บรองการบาดเจ็บทีเ่กดิขึน้ระหวา่งการแขง่ขนั ผูเ้ขา้
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แขง่ขนัควรทีจ่ะปฏบิตัติามกฎกตกิาอยา่งเครง่ครัดเพือ่ความปลอดภยัและลดความเสีย่งในการเกดิ
อบุตัเิหต ุทางผูจั้ดแนะนําใหผู้เ้ขา้แขง่ขนัจัดหาประกนัตามความเหมาะสมของแตล่ะทมีกอ่นเขา้
แขง่ขนั แตท่ัง้นีท้ัง้นัน้สถานทีจั่ดการแขง่ขนัมทีมีแพทยแ์ละพยาบาลจัดไวเ้พือ่เหตฉุุกเฉนิใน
เบือ้งตน้แลว้ 

 
15 การโฆษณาและชือ่ผูส้นบัสนนุ นักกฬีาสามารถทีจ่ะตดิโลโก ้ป้ายชือ่ ของผูท้ีส่นับสนุนบนชดุ

การแขง่ขนัได ้โดยจะตอ้งมขีนาดไมใ่หญเ่กนิกวา่ขนาดของนามบตัร (2 คณู 3 นิว้โดยประมาณ) 
ในบรเิวณการแขง่ขนัระหวา่งทมีลงแขง่นัน้สามารถวางป้าย หรอืวา่โลโกไ้ดส้งูสดุเพยีง 3 รายการ
เทา่นัน้โดยสามารถทีจ่ะวางไวท้างดา้นหนา้หรอืวา่ทางดา้นหลงัของสนามการแขง่ขนัได ้กรณุา
ตดิตอ่ทางผูจั้ดเพือ่รายละเอยีดของขนาดป้าย บนชดุแขง่ขนั บนสนามแขง่ขนัสงวนสทิธิโ์ลโกข้อง
ผูจั้ดเทา่นัน้ 

 
16 Free Standing Spottersทางผูจั้ดไดจั้ดเตรยีมผูใ้หค้วามปลอดภยัไวใ้ห ้ แตห่ากทมีตอ้งการ

ใช ้ Spotter ทีเ่ตรยีมมาก็สามารถทําไดโ้ดยจํานวนไมเ่กนิ 5 คน โดยจะตอ้งสวมชดุแตกตา่งจาก
นักกฬีาภายในสนามและเป็นชดุกฬีาทีเ่รยีบรอ้ยตามแบบสากลขอ้ความขา้งตน้ยกเลกิ ไมอ่นุญาต
ให ้Free Standing Spotters ชว่ยในการแสดง หากพบวา่มกีารสมัผัสเกดิขึน้จะถกูหกัคะแนนทนัท ี

 
กฎและขอ้บงัคบัและการใหค้ะแนน TFC ประเภททมีเชยีร ์

 
นักกฬีาทกุคนภายในทมีทีล่งแขง่ขนัจะตอ้งปฏบิตัติามกฎเกณฑแ์ละระเบยีบอยา่งเครง่ครัดเมือ่ถงึ

เวลาแขง่ขนั โดยทัว่ไปสมาชกิภายในทมีจะเป็นสมาชกิของ สถาบนัหรอืสโมสร และจะตอ้งเป็นทมีทีเ่ป็น
ตวัแทนของสถาบนัหรอืสโมสรอยา่งเป็นทางการ พรอ้มกนันัน้ก็จะตอ้งสวมชดุแขง่ขนัทีแ่สดงใหเ้ห็นถงึ
สถาบนัหรอืสโมสรทีต่นสงักดัอยู ่ไมอ่นุญาตใหนั้กกฬีาเป็นตวัแทนเขา้แขง่ขนัซํ้าซอ้นกนัระหวา่ง สถาบนั
หรอืสโมสร นักกฬีา 1 คนเป็นตวัแทนได ้ 1 สถาบนัหรอืเทา่นัน้ ทาง TFC แนะนําใหม้นัีกกฬีาสํารองที่
สงักดัในทมีเดยีวกนัเพือ่เปลีย่นแทนในกรณีทีม่กีารบาดเจ็บระหวา่งการแขง่ขนัเกดิขึน้ 
 

 
กฎและระดบัของมธัยมศกึษาในรายการ TFC ทีส่ามารถทาํได ้
 

ทกัษะ ทา่ทาง 

การทําลงักาทัว่ไป 
(General Tumbling) 

A. อนุญาตใหทํ้าลงักาทา่ระดบัเบือ้งตน้ได ้ดงันี ้มว้นหนา้ มว้นหลงั 
หกสงู ลอ้เกวยีน ราวนอ์อฟฟรอ้นทว์อลค์ สะพานโคง้ แบ็ควอลค์ฟ
รอ้นทแ์ฮนดส์ปรงิ แบ็คแฮนดส์ปรงิ ลงักาหลงั ทา่ซรีีส่จ์บสงูสดุลงักา
บดิเกลยีว 1 รอบ 
 
B. หา้มนักกฬีาทําลงักา เหนอื, ลอดใต,้ ทะลผุา่น การตอ่ตวัคู,่ การ
ตอ่ปิรามดิ, อปุกรณ์ หรอืแมก้ระทัง่เหนอื, หรอืลอดใตบ้คุคลเดีย่วก็
ตาม ยกเวน้มว้นหนา้ มว้นหลงัเหนอือปุกรณ์สามารถทําไดข้อ้ความ
ขา้งตน้ยกเลกิ ไมส่ามารถทําได ้
 
C. หา้มทําลงักา (ระดบัพืน้) ลอยตวักลางอากาศ ขณะทีถ่อือปุกรณ์
หรอืวา่ขณะทีร่า่งกายบางสว่นยงัตดิกบัอปุกรณ์อยู ่หากทา่ลงักามอืตดิ
พืน้, ทา่ยมิกลบัหวั สามารถถอือปุกรณ์ พู ่หรอื การด์บอรด์ ได ้
เทา่นัน้เพือ่ป้องกนัอนัตรายทีจ่ะเกดิตอ่นักกฬีาและขดัตอ่รอบลงักาได ้
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D. ไมอ่นุญาตใหค้วามชว่ยเหลอืหรอืวา่คอยชว่ยปัดรอบลงกา เชน่ ทํา
ลอ้เกวยีนสองรอบและตอ่ดว้ยคอรัสไลนช์ว่ยในการทําลงักาหลงั เป็น
ตน้ 
 
E. หา้มทําการเหริพุง่มว้น 
 
F. ทา่ลงักาทกุชนดิและทา่ยมิกลบัหวัจะตอ้งทําบนพืน้ผวิการแสดง
เทา่นัน้ และตอ้งไมค้ํ่า กด บนรา่งกายมนุษย ์ลงักาไมส่ามารถลอย
อสิระไปจบบนทา่สตนัทไ์ด ้(ยกเวน้บางกรณีเชน่รไีวด ์ตามคําอธบิาย
ดา้นลา่ง) 
 
G. นักกฬีาสามารถทําทา่ลงักาบนพืน้เขา้สูฐ่านแลว้รบีาวนด์ว้ยเทา้ลง
ไปสูท่า่นอนเปลได ้อนึง่ทํารบีาวนแ์ลว้หนา้ควํา่ในทา่นอนเปลไม่
สามารถทาํได ้ทาํได ้หากม ีSpotter ดแูลอยา่งตอ่เนือ่ง 
 

 
ทกัษะ ทา่ทาง 

การกระโดด 
(Jumps) 

อนุญาตใหทํ้าทา่ใดก็ได ้

 
ทกัษะ ทา่ทาง 

ทา่อารม์โมชัน่ 
(Arm Motions) 

อนุญาตใหทํ้าทา่ใดก็ได ้
 
A. ในชว่งเชยีรจ์ะตอ้งประกอบไปดว้ยทา่อารม์โมชัน่ที ่
 
1. ไมซ่ํ้ากนัเลยจํานวน 4 ทา่ 
2. ทําตอ่เนือ่ง  
3. จะตอ้งทําพรอ้มกนัหมดทัง้ทมีและเหมอืนกนัไปในทศิทางเดยีวกนั

ทัง้หมด 
 
B. ทา่ดงัตอ่ไปนีจ้ะไมนั่บให ้(ตบมอืแบบรวบฝ่ามอื, ตบมอืแบบแบมอื
, วางมอืเทา้เอวทัง้สองขา้ง) หากทําเมือ่ไหรท่า่กอ่นหนา้ทีย่งัทําไม่
ครบจํานวน 4 ทา่จะถอืวา่โมฆะและจะตอ้งทําใหม ่ 
 
เชน่ High V --> Low V -->ตบมอื --> K Motions (โมฆะเพราะมตีบ
มอืมาคัน่กลางจะตอ้งเริม่ทําใหม)่ 

 
ทกัษะ ทา่ทาง 

การทําทา่สตนัท ์
(Partner Stunts) 

A. สามารถทําทา่ในหมวดความสงู 2.5 ความสงูสดุมอืฐาน, สองชัน้
มนุษยไ์ดเ้ทา่นัน้ และตอ้งม ีBack Spotter คอยใหค้วามปลอดภยั
ตลอดเวลาตัง้แตเ่ริม่ตน้และจบลงสูพ่ืน้ 
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B. ทา่สตนัทบ์นความสงู 2.5 ความสงู และทา่ Single Baseทีม่เีทา้
ของตวัยอดอยา่งนอ้ย 1 ขา้งอยูใ่นมอืฐาน ไมว่า่จะยกทีค่วามสงูใดๆ 
จะตอ้งม ี1 Back Spotter ตอ่จํานวนยอด 1 คน เสมอไมว่า่ทา่นัน้จะ
ชาํนาญแลว้หรอืดแูลว้ไมจํ่าเป็นก็ตาม (หากมยีอด2 ตอ้งใช ้Spotter 
2 คน) 
 
C. ทา่สตนัทต์ัง้แตค่วามสงู 2 ความสงูลงมาไมจํ่าเป็นทีจ่ะตอ้งใช ้
Spotter แตค่วรจะมเีพือ่ความปลอดภยั 
 
D. หา้มทําทา่ตอ่ตวัคูท่ีซ่ ึง่ตวัยอดทําทา่ Straddle Sit และถกูยกพน้
พืน้ผวิการแขง่ขนัโดยฐานเพยีงคนเดยีวทีบ่รเิวณใตข้าออ่น (Single 
Based Split Catches) 
 
E. หา้มกลุม่ตอ่ตวัคูส่ตนัท,์ บคุคลเดีย่ว, หรอืวา่อปุกรณ์เคลือ่นเหนอื
หรอืวา่ลอดผา่น, ทะล ุกลุม่ตอ่ตวัคูส่ตนัท,์ ปิรามดิ, บคุคลเดีย่ว, หรอื
วา่อปุกรณ์ เชน่ ทําทา่สตนัทข์ีค่อเดนิลอดใตก้ลุม่สตนัทท์ีย่กระดบัตดิ
อกอยูเ่ป็นตน้ 
 
F. ไมม่กีาร สามารถสง่เปลีย่นฐานทีย่กได ้แตฐ่าน 1 คนจากกลุม่เดมิ
จะตอ้งประคองยอดของตนโดยตลอดเวลาจนไปสูก่ลุม่ใหม ่
 
G. ไมม่กีารทําทกัษะลงักาลงจากทา่สตนัทใ์ดๆทัง้สิน้ ยกเวน้ทา่ 
Double Bases Suspended Forward Roll สามารถทําไดโ้ดยจะตอ้ง
จับกบัมอืของฐานทัง้สองขา้งเทา่นัน้ขอ้ความขา้งตน้ยกเลกิ สามารถ
ทําทกัษะลงักาหนา้ทีไ่มม่รีอบบดิเกลยีวลงได ้
 
H. การทําลงักาขึน้สูท่า่สตนัทอ์นุญาตใหเ้ริม่ทําบนพืน้เทา่นัน้ เชน่
สปรงิมอืขึน้หรอืฟรอ้นทว์อลค์ขึน้ และจําเป็นจะตอ้งจับกบัฐานหรอื 
Spotter ตลอดเวลาจนกวา่จะขึน้ถงึจดุสงูสดุ 
 
I. ทา่ลงักาลอยอสิระกลางอากาศขึน้สูส่ตนัทท์ีอ่นุญาตพเิศษคอื “รี
ไวด”์(ทําไดใ้นชว่งสตนัทเ์ทา่นัน้)ทําไดใ้นชว่งปิรามดิทีม่คีวามสงู 2 
ชัน้มนุษยเ์ทา่นัน้โดยจะตอ้งเริม่จากพืน้ ลอยขึน้สูฐ่าน และจบยนื (ได ้
ทกุความสงู) ไมอ่นุญาตใหจ้บนอนเปล เพราะจะถอืวา่เขา้ขา่ยการโยน
ลงักาหลงัลงักาหลงัเกนิกวา่ 1 รอบ 
 
J. ขาของฐานตอ้งตดิพืน้อยา่งนอ้ย 1 ขา้งขณะยก 
 

 
ทกัษะ ทา่ทาง 

การตอ่ตวั 
(Pyramids) 

A.สามารถนํากลุม่สตนัทม์าประกอบเป็นปิรามดิได ้ในทา่และความสงูที่
กําหนดไวเ้ทา่นัน้ ดงัตอ่ไปนี ้
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- หมวดความสงู 2.5 ความสงู, 
- สอง3 ชัน้มนุษยส์งูสดุเพยีง 1 ครัง้ และ 2 ชัน้มนุษยไ์ดไ้ม่

จํากดัครัง้ 
- ทกุ 2.5 ความสงู จําเป็นตอ้งม ีBack Spotter คอยใหค้วาม

ปลอดภยัตัง้แตข่ึน้และลงสูพ่ืน้ ไมว่า่ทา่นัน้จะชาํนาญแลว้หรอื
ดแูลว้ไมจํ่าเป็นก็ตาม 

- ขาของฐานตอ้งตดิพืน้อยา่งนอ้ย 1 ขา้ง 
- สามารถเลอืกทําทา่ปิรามดิไดด้งันี ้1-1-1, 2-2-1, 3-3-2 

เทา่นัน้ ไมส่ามารถเชือ่มปิรามดิทา่อืน่ๆเขา้ดว้ยกนัไดเ้ชน่ 1-1-
1 จํานวน 2 กลุม่ แลว้มาบรรจบกนัเป็น 3-3-2 เป็นตน้ 

- สามารถทําไดไ้มจํ่ากดัจํานวนกลุม่ของปิรามดิ แตห่ากมจํีานวน
มากกวา่ 1 กลุม่จําเป็นจะตอ้งทําพรอ้มกนั และเสร็จพรอ้มกนั 
จํานวนครัง้เดยีวเทา่นัน้ 

 

   
 

 
B. หากทําสปลทิโดยใชฐ้าน 4 คนในระหวา่งทีย่กตวัยอดจะตอ้งมมีอื
จับฐานตลอดเวลาทัง้สองขา้ง 
 
C. ทา่ปิรามดิทีค่วามสงู 2 ความสงูลงมาไมจํ่าเป็นทีจ่ะตอ้งใช ้Spotter 
แตค่วรจะมเีพือ่ความปลอดภยั 
 
D. ตวัฐานทีย่กจะตอ้งไดรั้บน้ําหนักจากตวัยอดโดยตรงและน้ําหนัก
จะตอ้งไมท่ิง้ลงฐานสองทีจั่บยกทกุกรณี  
 
E. การเชือ่มปิรามดินัน้ แนะนําใหเ้ชือ่มกนัโดยใหเ้ทคนคิมอืเหลือ่ม

มากกวา่จับแบบขา้วตม้มดั เพือ่ความปลอดภยัในกรณีทีก่ลุม่ใด
กลุม่หนึง่พลาดและจะไมด่งึกลุม่อืน่ตอ่ไป ทัง้นีท้ัง้นัน้ขึน้อยูก่บั
วจิารณญานของผูฝึ้กสอน 

 
F. สามารถทําทา่พเิศษ “รไีวด”์ขึน้ปิรามดิจบทีค่วามสงู 2 ชัน้มนุษย์

ไดเ้ทา่นัน้ หากตอ้งการเปลีย่นรปูรา่งดว้ยการทําลงักาหลงั ตวัยอด
จะตอ้งไดรั้บการจับจากฐานชัน้ที ่2 ทีอ่ยูใ่นระดบัความสงูตัง้แตต่ดิ
อกลงไปอยา่งนอ้ยจํานวน 1 กลุม่ ทัง้สองขา้งตัง้แตย่งัไมห่มนุรอบ
ลงักา แลว้จงึทําลงักาตอ่ไป 
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ทกัษะ ทา่ทาง 

วธิกีารขึน้  
(Climbing) 

A. Step Up (กา้วขึน้) 
 
B. Pick Up (หยบิขึน้มา) 
 
C. Pop Up (กระโดดออกจากพืน้ขึน้สูฐ่าน) 
 
D. Ground Up (ขึน้จากพืน้) 
 
E.Pull Up (ใชม้อืจับดงึขึน้ โดยจะจับแขนหรอืวา่ขาก็ได)้ 
 
F. Toss Up (โยนขึน้สตนัทแ์ตไ่มส่ามารถทํากบัปิรามดิได)้ 
 
G.Twist Up (บดิเกลยีวขึน้สตนัทแ์ตไ่มส่ามารถทํากบัปิรามดิได)้ 
 
F. หรอืการขึน้อืน่ๆทีน่อกเหนอืจากนี ้เชน่ อยูใ่นขณะทีก่ลบัหวั, หกสงู, 
ศรษีะตํา่กวา่เอวบนพืน้ ตวัยอดตอ้งสมัผัสพืน้ผวิการแขง่ขนัเทา่นัน้แลว้
จงึขึน้สูย่อดปิรามดิ 2 ชัน้มนุษยห์รอืทา่สตนัทไ์ด ้
 
G. ไมอ่นุญาตใหทํ้าทา่ลงักาทัง้ทีล่อยจากพืน้ ลงสูก่ารนอนเปล เชน่ 
ลงักาหลงัลงนอนเปล ยนืเกลยีวลงนอนเปล เป็นตน้ 
 
H. สามารถทําทา่พเิศษ “รไีวด”์ขึน้ปิรามดิจบทีค่วามสงู 2 ชัน้มนุษยไ์ด ้
เทา่นัน้ หากตอ้งการเปลีย่นรปูรา่งดว้ยการทําลงักาหลงั ตวัยอดจะตอ้ง
ไดรั้บการจับจากฐานชัน้ที ่2 ทีอ่ยูใ่นระดบัความสงูตัง้แตต่ดิอกลงไป
อยา่งนอ้ยจํานวน 1 กลุม่ ทัง้สองขา้งตัง้แตย่งัไมห่มนุรอบลงักา แลว้
จงึทําลงักาตอ่ไป 
 
I. สามารถสวงิหรอืเหวีย่งตวัยอดในทศิทางขึน้ได ้แตห่า้มไปใน
ทศิทางหวัดิง่ลง 
 
J. ไมส่ามารถเพิม่ทกัษะยมินาสตกิขึน้สูปิ่รามดิ 3 ชัน้มนุษยใ์ด ้

 
ทกัษะ ทา่ทาง 

การเปลีย่นรปูรา่ง 
(Transition) 

A. ฐานสามารถเคลือ่นทีใ่นทศิทางใดก็ไดย้กเวน้ทําใหต้วัยอดศรษีะ
ดิง่ลงหรอืศรษีะตํา่กวา่เอว 
 
B. เคลือ่นทีผ่า่น แตไ่มห่รอืหยดุนิง่ทีค่วามสงู 2.5 ซึง่เป็นความสงูใน
ทา่ปิรามดิทีอ่นุญาตใหทํ้า 
 
C. ทําทกัษะยมินาสตกิเพือ่ลง Cradle (นอนเปล) ไดจ้ะตอ้งมฐีาน 2 

คน 1 Back Spotter 
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D. บดิเกลยีวทําไดส้งูสดุ 2 รอบ 
 
E. ไมส่ามารถสวงิหรอืเหวีย่งตวัยอดในทศิทางหวัดิง่ลง 
 
F. หา้มกลบัหวั, หา้มทําศรษีะตํา่กวา่เอวยกเวน้ทา่ดงัตอ่ไปนี้ 

 
- ทา่ YoYoเทา้ยอดอยูท่ีห่รอืตํา่กวา่ระดบัตดิ

อกhttp://youtu.be/_SyxHtJYH9w 
- ทา่ Foldoverเทา้ยอดไมเ่กนิระดบัตดิ

อกhttp://youtu.be/HTRYjXs0nns 
- ทา่ Waterfall ตวัยอดถกูรับและมว้นตวัทีร่ะดบันอนเปลและรนิ

ออกไปเป็น Backwalkover 
 
G. สามารถนอนควํา่หนา้ได ้โดยจะตอ้งมคีนจับยดึตลอดเวลาจะตอ้ง

ไมม่าจากการจงใจโยนตวัสงู (อนุญาตใหป้ระสานมอืโยนแบบใดก็
ได)้ หรอืวา่ตกลงจากความสงูทีจ่ะทําอนัตรายตวัยอดจนไดรั้บการ
บาดเจ็บควรทีจ่ะม ีSpotter ชว่ยใหค้วามปลอดภยัดว้ย 

 
H. บนการตอ่ตวัหากตวัยอดโดนจับยดึเพือ่ทีจ่ะเปลีย่นทา่หรอืวา่ทํา

ทกัษะ ฐานชัน้สองจะตอ้งอยูใ่นระดบั 2 ความสงูลงไปเทา่นัน้ ไม่
สามารถยนืในความสงูสดุมอืได ้

 
I. บนปิรามดิ 2 ชัน้มนุษยห์ากตวัยอดถกูจับทําลงักาหลงัลอยตวักลาง

อากาศหลดุออกจากมอืฐาน ตวัยอดจะตอ้งถกูจับโดย 
 

- ฐานชัน้สองจํานวน 1 กลุม่ กลุม่ละ 1 ขา้งสามารถแชรไ์ด ้
ขอ้ความขา้งตน้ยกเลกิ 

- จับแขนหรอืขาก็ไดเ้ทา่นัน้ แตต่อ้งระวงัทศิทางการเคลือ่นที่
และความเร็วชา้ของการมว้นของลงักาซึง่อาจจะเขา้ขา่ยการ
เคลือ่นทีศ่รษีะดิง่ลง แมจ้ะถกูตอ้งในการจับแตผ่ดิกฏในเรือ่ง
การทําศรษีะดิง่ลง 

- จะตอ้งจับตลอดเวลาตัง้แตก่ารเริม่หมนุจนหยดุหมนุ 
 
*ไมอ่นญุาตใหท้าํทา่ทรานสชิ ัน่ลอยตวั อสิระ/ไมอ่สิระ 
จบั/ไมจ่บั ขาแลว้ Bird Flip หรอื Peel Down หรอืมว้น
ลงักาดิง่ลงจากตอ่ตวั 
 
*ควรระวงัทรานสชิ ัน่ทีจ่บัแขนหรอืขาแลว้มชีว่งทีศ่รษีะ
ดิง่ลง ซึง่อาจจะทาํใหผ้ดิกฎได ้

 
แตห่ากเป็นทา่งัด, มว้นกลบัตวัทีม่ชีว่งขณะศรษีะตํา่กวา่เอวแตไ่ม่
หลดุลอยออกจากฐาน สามารถใชฐ้านสองจํานวน 1 กลุม่และตวั
ฐานทีส่ง่ตวัยอดจับรัง้ไวต้ลอดเวลาการกลบัตวัได ้เขา้ขา่ยการใช ้
ฐานจํานวน 1 ฐานเชน่กนั 
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J. การสง่ขา้มหวัค้ําหกสงูโดยไมม่รีอบลงักา(Leap Frog), หรอื

กลบัหวัศรษีะตํา่กวา่เอว (Suspended Forward Roll)บนปิรา
มดิทีค่วามสงู 2 ชัน้มนุษยห์รอืยนืบนไหล ่โดยขา้มไปสูอ่กีดา้น
หนึง่โดยมกีารจับยดึและไมล่อยอสิระกลางอากาศสามารถทํา
ได ้โดยฐานเดมิจะตอ้งวิง่มารับเทา่นัน้ ไมส่ามารถใหฐ้านอืน่รับ
แทนไดข้อ้ความขา้งตน้ยกเลกิ สามารถใชก้ลุม่ใหมรั่บได ้หาก
มรีอบลงักาจะตอ้งใชก้ฏการเปลีย่นรปูรา่งแบบมรีอบลงักา
ขา้งตน้ในขอ้ I เทา่นัน้ 

 
 

ทกัษะ ทา่ทาง 

วธิกีารลง  
(Dismount) 

A. Step Off (กา้วออก) 
 
B. Pop Off (กระโดดออก) 
 
C. Cradle Catching (ลงนอนเปล) แบบไมม่ทีกัษะจะตอ้งมฐีาน 2 คน  
 
D. การลงจากสตนัทส์ามารถเพิม่ทกัษะใดๆก็ไดร้วมถงึทกัษะลงักา
หนา้ทีไ่มใ่ชร่อบลงักา + เกลยีวในการลง และตอ้งรับลงนอนเปล
เทา่นัน้และตอ้งม ีSpotter เพิม่เตมิ 
 
E. บดิเกลยีวลงนอนเปลทําไดม้ากทีส่ดุ 2 รอบ 
 
F. ไมส่ามารถสวงิหรอืเหวีย่งตวัยอดในทศิทางหวัดิง่ลง 
 
G. หา้มกลบัหวั, หา้มทําศรษีะตํา่กวา่เอวยกเวน้ทา่ดงัตอ่ไปนี้ 

 
- ทา่ YoYoเทา้ยอดอยูท่ีห่รอืตํา่กวา่ระดบัตดิ

อกhttp://youtu.be/_SyxHtJYH9w 
- ทา่ Foldoverเทา้ยอดไมเ่กนิระดบัตดิ

อกhttp://youtu.be/HTRYjXs0nns 
- ทา่ Waterfall ตวัยอดถกูรับและมว้นตวัทีร่ะดบันอนเปลและรนิ

ออกไปเป็น Backwalkover 
 
H. การลงจากทา่ตอ่ตวัหรอืวา่ทา่สตนัทไ์มว่า่จะลงสูก่ารนอนเปลหรอื
วา่ลงสูพ่ืน้ผวิการแสดงโดยตรงจะตอ้งใชฐ้านทีม่อียูใ่นกลุม่นัน้และ
จะตอ้งชว่ยการลงใหเ้กดิความปลอดภยัอยา่งสงูสดุ 
 
I. หา้มทํา Tension Drop หรอื Tension Roll ลง 
 
K. ไมส่ามารถลงดว้ยเทคนคิกลุม่ทา่ Waterfall, Fountain, Peel 

Down, Cartwheel ทีม่ว้นลงไมว่า่ทศิทางใดๆก็ตาม 
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L. ตวัยอดลงจากOne Armไมส่ามารถทําทกัษะใดๆได ้
 
M. ไมส่ามารถจงใจลงจากทา่ตอ่ตวั ทา่สตนัท ์(Dismount) แบบหนา้

ควํา่อยา่งอสิระไมม่คีนจับยดึได ้สามารถทําไดต้ราบเทา่ทีม่ ี
Spotter และไมส่งูจนเกนิไป 

 
N. ในการนอนเปลสามารถชว่ยชว่ยทําแบ็ควอลค์โอเวอร,์ ฟรอ้นท์

วอลค์โอเวอร ์หรอืมว้นตวัทา่ใดๆก็ไดท้ีต่วัยอดสามารถค้ํายนับนพืน้
ไดด้ว้ยตวัเอง จากความสงูระดบัการนอนเปลออกจากกลุม่ไปได ้

 
O. การลงสูพ่ืน้ของตวัยอดตัง้แตค่วามสงู 0.5 ขึน้ไปจะตอ้งไดรั้บการ

ซพัพอรท์จากตวัฐานหรอืวา่ Back Spot อยูเ่สมอ เชน่การลงจาก
ยนืไหล ่(Shoulder stand)ไมอ่นุญาตใหก้ระโดดลงเอง หรอืโยน
ลอยอยา่งอสิระและลงยนืเอง 

 
P. 44ในการลง อนุญาตใหทํ้าทกัษะลงักาหนา้ลงจากสตนัทไ์ด ้แตไ่ม่

สามารถทําลงจากปิรามดิได ้(ไมอ่นุญาตใหล้งลงักาหลงัทกุกรณี) 
 

ทกัษะ ทา่ทาง 

การกลบัหวั 
(Inversions) 

A. ทา่ทมีศีรีษะอยูตํ่า่กวา่เอวของตวัเองทกุทา่ ทีม่ลีกัษณะการ
เคลือ่นทีด่ ิง่ลงถอืวา่เป็นทา่กลบัหวัไมอ่นุญาตใหทํ้า ยกเวน้ 
การมว้นหนา้อยา่งมเีงือ่นไข Suspended forward roll (หาก
ทาํทา่นีต้อ้งมมีอืของฐานหรอืสปอตเตอรอ์ยา่งนอ้ย 1 คน 
จบัมอืของยอดน ัน้อยูข่ณะทีม่ว้นตวั) 

B. การหกสงูบนพืน้ผวิการแขง่ขนัสามารถทําได ้
C. ทา่สตนัทห์รอืปิรามดิที ่Pose นิง่ ไมม่กีารดิง่ลงสามารถทีจ่ะมี

ระดบัศรษีะตํา่กวา่สะโพกได ้เชน่ Arabesque แลว้กม้จับขอ้
เทา้ 

 
 

ทกัษะ ทา่ทาง 
การโยนตวัสงู  

(Basket Tosses) 
A. การโยนตวัจะตอ้งตกลงมาทีฐ่านเดมิ 
B. การโยนตวัแบบมอืสานตะกรา้จากมอืของฐานจะตอ้งลงนอนเปล

เทา่นัน้ 
C. ทํานอนหงายหรอืควํา่½ รอบเฮลคิอปเตอรไ์ด ้
D. หา้มทําการโยนโดยมรีอบลงักา 
D. อนุญาตใหโ้ยนตวัสงู (Basket toss) ทา่ทีม่รีอบลงักาไดเ้ชน่ 
ลงักาหลงั, เลยเ์อาท,์X-outเป็นตน้ (ไมอ่นุญาตใหเ้พิม่การบดิเกลยีว)
ทา่โยนตวัสงูหมวดลงักาสงูสดุเพยีง 1 ครัง้กีก่ลุม่ก็ได ้เพยีง 1 ทา่
เหมอืนกนัพรอ้มกนัทกุกลุม่ครัง้เดยีว และ หากโยนไมม่รีอบลงักา
สามารถทําไดไ้มจํ่ากดัครัง้ ไมจํ่ากดักลุม่ 
*การฝึกการโยนตวัสงูดว้ยทา่ทีม่รีอบลงักา จาํเป็นจะตอ้งไดร้บั
การฝึกซอ้มดแูลอยา่งใกลช้ดิจากผูฝึ้กสอนทีม่คีวามรู ้
ความสามารถในการทาํลงักา หรอืผูฝึ้กสอนยมินาสตกิทีม่ ี
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ความรูแ้ละผา่นการรบัรอง ไมแ่นะนําใหฝึ้กซอ้มกนัเองเพราะ
อาจจะเกดิอนัตรายได ้การฝึกซอ้มจาํเป็นจะตอ้งมผีูด้แูล
ตลอดเวลา และมแีผนฉุกเฉนิกรณีทีม่อีบุตัเิหตเุกดิขึน้เพือ่ทีจ่ะ
ชว่ยเหลอืไดท้นัทว่งท ี
E. หากโยนยดืเหยยีดอยา่งเดยีวไมม่รีอบลงักาสามารถบดิเกลยีวได ้

สงูสดุไมเ่กนิ 2 รอบ  
F. ไมอ่นุญาตใหโ้ยนเปลีย่นกลุม่ 
G. อนุญาตใหถ้อืพูไ่ดเ้ทา่นัน้ 
H. การโยนตวัไมว่า่จะจับมอืแบบสานตะกรา้หรอืไมจั่บก็ตาม ตวัยอด

จะตอ้งไดรั้บการซพัพอรท์เวลาลงเสมอ 
 

 
ทกัษะ ทา่ทาง 

การหนา้ควํา่  
(Prone Position) 

A. ไมอ่นุญาตใหล้งักาลอยอยา่งอสิระแลว้ลงในลกัษณะหนา้ควํา่ เชน่ 
ทําทา่ลงักาชดุ จบลงักาหลงัจากนัน้ลงนอนเปลหนา้ควํา่ 
 

B. สามารถนอนควํา่หนา้ไดจ้ะตอ้งไมม่าจากการโยนตวัสงูอยา่งจงใจ 
หรอืวา่ตกจากความสงูทีจ่ะทําอนัตรายตวัยอดจนไดรั้บการบาดเจ็บ
ควรทีจ่ะม ีSpotter ชว่ยใหค้วามปลอดภยัดว้ย 

 
C. แตห่ากเป็นการเปลีย่นรปูรา่งทา่ตอ่ตวัหรอืทา่สตนัทโ์ดยมกีารจับ

ของ Backspot หรอืฐานตลอด สามารถทําหนา้ควํา่ทีศ่รษีะตํา่กวา่
เอวของตวัเอง แตแ่นวของรา่งกายจะตอ้งมอีงศาแบบไมท่ิง้ดิง่มาก
ได ้เชน่ทา่โผไปขา้งหนา้แตข่อ้เทา้มฐีานจับไว ้เป็นตน้ 

 
D. แตไ่มส่ามารถจงใจจบและลงจากทา่ปิรามดิหรอืทา่สตนัทโ์ดยลง

นอนเปลแบบหนา้ควํา่ (การจบจะตอ้งลงนอนเปลดว้ยทา่ทาง
สมบรูณ์เพือ่ความปลอดภยั) ขอ้ความนีย้กเลกิ 

 
กฎความปลอดภยัท ัว่ๆไปในระดบัมธัยมศกึษา 
 

1. ทมีเชยีรล์ดีดิง้จะตอ้งอยูภ่ายใตค้วามควบคมุดแูลของผูฝึ้กสอนหรอืทีป่รกึษาทีม่คีวามรู ้
ความสามารถและมคีณุภาพ 

2. การฝึกซอ้มกฬีาเชยีรล์ดีดิง้นัน้ควรจะอยูภ่ายใตคํ้าแนะนําและการตรวจตราของผูฝึ้กสอน จะตอ้ง
อยูใ่นทีฝึ่กซอ้มทีเ่หมาะสมและเอือ้อํานวยแกก่ฬีาชนดินี ้ยกตวัอยา่งเชน่ มเีบาะฝึกซอ้มทีส่ามารถ
รองรับแรงกระแทกได ้อยูห่า่งจากสภาพแวดลอ้มทีม่เีสยีงดงัรบกวน ซึง่อาจจะทําใหเ้สยีสมาธแิละ
วอกแวกได ้เป็นตน้ 

3. ผูฝึ้กสอนหรอืผูแ้นะนําควรทีจ่ะตระหนักถงึระดบัหรอืวา่ขดีความสามารถของทมี กจิกรรมใดๆทีจ่ะ
นํามาฝึกซอ้มหรอืวา่กระทําจะตอ้งนํา “ระดบัความสามารถ” มาเป็นตวัวดั ซึง่คํานีจ้ะมาจาก
ความสามารถจากทัง้ทมีโดยรวมหรอืวา่อาจจะเป็นสว่นบคุคล และจะตอ้งไมนํ่าลงไปแสดงจนกวา่
ทกัษะทีฝึ่กซอ้มนัน้ๆจะถกูตอ้งสมบรูณ์และปลอดภยั 100% 

4. ตวันักกฬีาจะตอ้งไดรั้บการฝึกซอ้มจากบทเรยีนทีถ่กูตอ้งตามหลกั กอ่นทีจ่ะนําทกัษะนัน้ไปใช ้
แสดงเชน่ ทกัษะการทําลงักา การตอ่ตวัคู ่การตอ่ตวักลุม่ หรอืวา่การกระโดดทา่ตา่งๆ 
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5. การฝึกซอ้มการเป็นผูช้ว่ยเหลอืดา้นความปลอดภยั (Spotter) ทีด่อียา่งถกูตอ้งและเป็นมอือาชพี 
จะตอ้งถกูสอนและถา่ยทอดใหก้บันักกฬีาทกุๆคนในทมี โดยไมจํ่ากดัวา่ตอ้งเรยีนรูเ้ฉพาะบคุคลใด
บคุคลหนึง่เทา่นัน้ 

6. นักกฬีาควรทีจ่ะไดรั้บการฝึกฝนทกัษะพเิศษอืน่ๆเพิม่เตมิและเขา้โปรแกรมเสรมิสรา้งความแข็งแรง
ใหก้บัรา่งกายเพิม่เตมิดว้ย 

7. หา้มสวมใสเ่ครือ่งประดบัทกุชนดิระหวา่งการฝึกซอ้มและแขง่ขนั เพราะอาจจะทําอนัตรายได ้
8. การทํากายบรหิารเพือ่ยดืกลา้มเนือ้และความยดืหยุน่ของรา่งกายควรทีจ่ะทํากอ่นทีโ่ปรแกรมใดๆ

ทกุชนดิ จากนัน้จงึตามดว้ยโปรแกรมการฝึกซอ้มตามปกต ิหรอืวา่โปรแกรมพเิศษอืน่ๆ 
9. การทําทกัษะลงักา การตอ่ตวัคู ่การตอ่ตวักลุม่ การกระโดดทา่ตา่งๆ ฯลฯ ควรจํากดัอยูแ่คพ่ืน้ที่ๆ

เหมาะสมเทา่นัน้  
10. โดยทัว่ไป โปรแกรมการฝึกซอ้มตา่งๆจะตอ้งเป็นทีย่อมรับจากตวัเชยีรล์ดีเดอรแ์ละฝึกซอ้มเป็นไป

ตามลําดบัขึน้ตอน การตระหนักถงึความปลอดภยัโดยการใชผู้ช้ว่ยเหลอืดา้นความปลอดภยั 
(Spotter) ตลอดเวลาการฝึกซอ้มจนกระทัง่ทกัษะนัน้ทําไดเ้ชีย่วชาญเป็นสิง่ทีจํ่าเป็นเสมอ 

11. อปุกรณ์ชว่ยยดึกลา้มเนือ้ ผา้รัดขอ้ตา่งๆ ฯลฯ ทีซ่ ึง่เนือ้ผา้แข็งกระดา้ง หรอืวา่มพีืน้ผวิขรขุระและ
ขอบแข็งคมจะตอ้งหอ่หุม้ไวต้ลอดเวลาทีฝึ่กซอ้มและแขง่ขนั นักกฬีาทีส่วมเฝือกอยูจ่ะไมอ่นุญาต
ใหทํ้าทา่ตวัตวัคู ่ตอ่ตวักลุม่ การโยนตวัสงูหรอืวา่ทกัษะยมิใดๆเลยเพราะอาจจะทําใหเ้กดิอนัตราย
ได ้

12. นักกฬีาจะตอ้งสวมใสร่องเทา้ในการฝึกซอ้มเสมอ (ไมค่วรใสร่องเทา้ยมิแบบสอด) 
13. เมือ่ตอ้งการทีจ่ะเลกิหรอืวา่ทิง้ป้ายเชยีรท์ีม่าจากวสัดแุข็ง, ขอบคม, มมุแหลม นักกฬีาจะตอ้ง

ระมดัระวงัในการทิง้หรอืวา่วางป้ายนัน้ๆดว้ยความระมดัระวงั โดยการวางหรอืวา่โยนทิง้นัน้จะตอ้ง
ควบคมุทศิทางไดแ้ละไมเ่ป็นอนัตรายตอ่ผูอ้ืน่ 
 

การตอ่ตวัคู,่ ปิรามดิ, การโยนตวัสงู 
 

1. ทา่ตอ่ตวัคูห่รอืวา่ทา่ตอ่ตวักลุม่ทกุๆทา่จะจํากดัวามสงูอยูท่ี ่ 2 ชว่งตวัมนุษย ์และรวมถงึทา่ปิรามดิ
พเิศษ 3 ชัน้มนุษยท์ีอ่นุญาตใหทํ้า เทา่นัน้ ซึง่ฐานทีทํ่าหนา้ทีย่กตวัยอดอยูนั่น้จะตอ้งมเีทา้อยา่ง
นอ้ย 1 ขา้งอยูบ่นพืน้ผวิการแขง่ขนั 

2. ผูท้ีเ่ป็นยอดในทา่ตอ่ตวัคู,่ ทา่ตอ่ตวัปิรามดิ, หรอืการเปลีย่นรปูรา่งตา่งๆ ตวัยอดจะตอ้งไมถ่กูทําให ้
เคลือ่นทีอ่ยูใ่นลกัษณะกลบัหวั (ศรษีะตํา่กวา่เอวตวัเอง) เพือ่ทีจ่ะเปลีย่นไปสูท่า่ตอ่ตวัคูห่รอืวา่ตอ่
ตวักลุม่ทา่อืน่ หรอืเปลีย่นทา่ลงมาสูร่ะดบัพืน้ หรอืกลบัหวัลงจากทา่ ตอ่ตวัทีเ่ป็นปิรามดิ ยกเวน้เมือ่
ปฏบิตัติามกฏดงัตอ่ไปนี ้สามารถทําได ้: 

 
i. ตวัยอดทํามว้นหนา้แบบมอืจับเหนีย่วรัง้จากฐานคู ่ (Double based suspended 

forward rolls) 
ii. ตวัยอดอาจจะเริม่ตน้ทา่ตอ่ตวัคูใ่นลกัษณะของศรษีะตํา่กวา่เอว (กลบัหวัหกสงู) แต่

ค้ํายนัอยูบ่นพืน้ผวิการแขง่ขนั จากนัน้ก็ถกูยกขึน้เปลีย่นไปเป็นทา่อืน่ทีไ่มก่ลบัหวั ที่
อยูใ่นความสงูระดบัไหลห่รอืวา่ตํา่กวา่เทา่นัน้ขอ้ความนีย้กเลกิ จบทีค่วามสงูใดก็ได ้
โดยทีจ่ะตอ้งมสีว่นของรา่งกายตดิกบัตวัฐานหรอืวา่ตวั Spotter อยา่งใดอยา่งหนึง่
อยา่งมัน่คงจนกระทัง่ทา่กลบัหวันัน้สิน้สดุกลบัมาเป็นทา่ทีร่า่งกายยนืปกต ิคนทีเ่ป็น
ฐานหรอืวา่ Spotter ถา้เป็นไปไดค้วรทีจ่ะยนืในตําแหน่งทีส่ามารถป้องกนัอนัตราย
ในบรเิวณสว่นหวั คอ ไหล ่หลงั ของตวัยอดไดต้ลอดเวลาทีเ่คลือ่นไหว 

iii. ไมส่ามารถทําลอ้เกวยีนค้ําหนา้ขาของฐานหรอืทา่ลงจําพวกศรษีะดิง่ลงได ้เชน่ ลอ้
เกวยีนลงดา้นขา้งจาก Shoulder Standหรอื Shoulder Sitหากตอ้งการทําสามารถ
ทําไดจ้ากทีพ่ืน้ขึน้สูย่อดได ้และลงในระดบันอนเปลไดเ้ทา่นัน้ โดยตวัยอดตอ้ง
สมัผัสพืน้และทําลงักาออกไปดว้ยตนเอง 
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iv. ทา่ YoYoเทา้ยอดอยูท่ีห่รอืตํา่กวา่ระดบัตดิอก http://youtu.be/_SyxHtJYH9w 
v. ทา่ Foldoverเทา้ยอดไมเ่กนิระดบัตดิอก http://youtu.be/HTRYjXs0nns 
vi. ทา่ Waterfall ตวัยอดถกูรับและมว้นตวัทีร่ะดบันอนเปลและรนิออกไปเป็น 

Backwalkover 
 

3. การยกแยกขาแบบมมีอืจับเหนีย่วรัง้สามารถทําได ้ (Suspended Split) หากมฐีานทีจั่บยกนัน้
จะตอ้งมจํีานวน 4 คน โดยทีอ่ยา่งนอ้ยฐานจํานวนสามคนจะตอ้งจับบรเิวณใตข้าของตวัยอด
เพือ่ทีจ่ะเป็นตวัรับน้ําหนัก และฐานตวัสดุทา้ยจะตอ้งซพัพอรท์บรเิวณใตข้าหนบีหรอืจับทีม่อืของ
ตวัยอดเพือ่ทีจ่ะประคองตวั และระหวา่งทีเ่ปลีย่นรปูรา่งของทา่นัน้มอืของยอดควรจะตอ้งสมัผัสกบั
ฐานตลอดเวลา 

4. ทา่ตอ่ตวัคู ่ (Single Base) หรอืวา่ทา่ตอ่ตวักลุม่ทีม่คีวามสงูเกนิกวา่ระดบัไหลข่ึน้ไปจะตอ้งม ี
Spotter คอยตามประกบอยูต่ลอดเวลา คนทีเ่ป็น Spotter นัน้จะถกูพจิารณาวา่เป็นสว่นหนึง่ของ
ในทมีซึง่จะรวมอยูใ่นจํานวนนักกฬีาภายในทมีตามทีท่างกฏกตกิากําหนดไวแ้ลว้ สําหรับทา่ตอ่ตวั
คูแ่บบยกเหยยีดสดุมอื Spotter จะตอ้งจับบรเิวณขอ้เทา้ของตวัยอดหรอืวา่ขอ้มอืของตวัฐาน แต่
หากจับบรเิวณใตเ้ทา้ของตวัยอดจะถอืวา่เป็นผูท้ีรั่บน้ําหนักจากยอดโดยตรง จะพจิารณาวา่ผูท้ีย่ก
นัน้เป็นฐานยกโดยทนัทแีละจะตอ้งม ีSpotter เพิม่ขึน้มาเพือ่ชว่ยดแูลความปลอดภยัตา่งหาก 

5. เมือ่มกีารจับประสานมอืกนัขึน้ระหวา่งกลุม่ตอ่ตวั (รวมไปถงึการเหลือ่มล้ําของแขน) จะตอ้งมคีนใด
คนหนึง่อยูท่ีค่วามสงูในระดบัไหลห่รอืวา่ตํา่กวา่ ยกเวน้ :  

 
i. การยกสดุมอื (Extension) ฐานคูห่รอืวา่ฐานเดีย่ว ซึง่สามารถทีจ่ะประสานมอืกบั

การยกสดุมอื (Extension) อกีกลุม่หนึง่ได ้
ii. ดบัเบิล้คป้ีู (Double Cupies) โดยการยกตวัยอดจํานวนสองคนดว้ยฐานเพยีงคน

เดยีว ตวัยอดสามารถทีจ่ะประสานมอืหรอืวา่กอดกนัได ้และหากมกีารลงจากตอ่ตวั
นีก้็จะตอ้งมฐีานจํานวนสามคนในการรับตวัยอดแตล่ะคน แตก่ารยกเวน้นีไ้มไ่ด ้
รวมถงึการยกทา่ทีค่ลา้ยคลงึกนัเชน่ ตวัยอดคูจั่บขาแยกยดืเหยยีด (Heel 
Stretches)ยกเลกิ แลว้ใชก้ฎการลงนอนในตารางขา้งตน้แทน 

iii. พารท์เนอรส์ตนัทท์ีฐ่านยกเพยีงแขนเดยีว ตวัยอดไมส่ามารถทําทกัษะยมินาสตกิ
ลงได ้

 
6. ถา้บคุคลทีอ่ยูใ่นทา่ตอ่ตวัคูห่รอืวา่ตอ่ตวักลุม่แลว้ถกูใชใ้หจั้บหรอืวา่ประกบกบัตอ่ตวักลุม่อืน่ทีย่ก

เหยยีดสดุมอื บคุคลนัน้ๆจะตอ้งไมรั่บน้ําหนักของตวัยอดหรอืถา่ยเทน้ําหนักจากยอดมาทีต่วับคุคล
นี ้ยกตวัอยา่งเชน่ ลกัษณะของเทา้ของตวัยอดทีถ่กูยกสดุแขนแลว้นําไปฝากทีต่วัยอดดา้นขา้งที่
ยนือยูใ่นระดบัไหล ่ตวัยอดตวันัน้จะตอ้งยกเทา้ในระดบัของเขา่ตวัเองหรอืวา่สงูกวา่นัน้ เป็นตน้ 

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

8. การตอ่ตวัทีเ่ป็นแบบหอ้ยแขวนเชน่ Diamond heads จะตอ้งม ี Spotter คอยดแูลใหค้วาม
ปลอดภยัอยา่งตอ่เนือ่งในแตล่ะกลุม่ของการยนืบนไหล ่และตวัยอดทีถ่กูดงึอยูท่างดา้นขา้งดว้ย ปิ
รามดิแบบแขวนลอยนีห้า้มทําการหมนุ ยกเลกิ สามารถหมนุได ้

9. ในการเปลีย่นรปูรา่งทา่ตอ่ตวัตา่งๆทีต่วัยอดถกูปลอ่ยใหห้ลดุลอยออกจากฐานของตวัยอดนัน้ๆและ
ถกูบงัคบัใหทํ้าทา่ขึน้ลงตา่งๆ จะตอ้งปฏบิตัติามกฏดงัตอ่ไปนี ้: 

 
i. จะตอ้งใชฐ้านขา้งลา่งอยา่งนอ้ยจํานวน 2 คนตลอดการเปลีย่นรปูรา่งนัน้ 
ii. ฐานทีส่องทีต่อ้งจับตวัยอดในการเปลีย่นรปูรา่งตา่งๆจะตอ้งม ี Spotter คอยให ้

ความปลอดภยัตลอดการเปลีย่นรปูรา่งนัน้ แตถ่า้เป็นน่ัง Shoulder sit หรอืวา่ยนื
หนา้ขาฐานคูไ่มจํ่าเป็นจะตอ้งม ีSpotter 
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iii. คนทีเ่ป็นยอดจะตอ้งมกีารจับยดึเหนีย่วกบัฐานสองตลอดเวลาทีทํ่าทา่ขึน้ๆลงๆนัน้ 
ตวัยอดจะตอ้งไมถ่กูซพัพอรท์โดยอวยัวะสว่นอืน่ของฐานสองทีจั่บยดึเหนีย่วอยู ่
เชน่ไหลข่องฐานสองเป็นตน้ ยกเวน้มอืและแขนทีส่ามารถใชไ้ด ้โดยจับยดึกนั
อยา่งนอ้ย 1 กลุม่ 

iv. คนทีเ่ป็นยอดนัน้จะตอ้งถกูเปลีย่นทา่อยา่งตอ่เนือ่ง แตจ่ะตอ้งไมห่ยดุคา้งในจดุที่
สงูทีส่ดุระหวา่งการเปลีย่นรปูรา่งของทา่ 

 
10. การโยนตวัสงู การโยนตวัแบบประสานมอืดา้นหนา้ การโยนตวัจากการยกระดบัตดิอก หรอืวา่ การ

โยนตวัแบบอืน่ๆ จํากดัฐานโยนมากทสีดุไดแ้ค ่ 4 คนเทา่นัน้ การโยนแบบสานตระกรา้จะตอ้งลง
นอนในทา่นอนเปลเทา่นัน้ โดยผูรั้บจะตอ้งเป็น สองในสี ่ทกุคนจากฐานโยนเดมิ และจะตอ้งม ี
Spotter รับบรเิวณดา้นหลงัดว้ย หากการโยนขึน้ไปแลว้ไมเ่ป็นไปในทศิทางทีกํ่าหนด ฐานก็
จะตอ้งเคลือ่นยา้ยไปรับตวัยอดทีต่กลงมาดว้ย ไมอ่นุญาตใหถ้อือปุกรณ์ในขณะทีโ่ยนตวัยกเวน้พู ่

11. ไมอ่นุญาตใหนั้กกฬีาลอดใตห้รอืวา่ผา่นทะลกุลุม่โยนตวัได ้ยกเวน้ ฐานเดีย่วโยนยอดขา้มหวัอา้ขา
บคุคลอืน่ระดบัพืน้ได ้

12. หา้มทําลงักาตกลงมาอยา่งอสิระ Swan Dive และหากตอ้งการทํา Front Drop (เหนิกลางอากาศ
แตไ่มม่รีอบลงักา ซึง่จบทา่ทีห่นา้ควํา่ ) ตอ้งไมม่าจากทา่โยนตวัสงูในระดบั Basket Toss แบบ
ตา่งๆ แตส่ามารถใชก้ารประสานมอืแบบสานตระกรา้ได ้แตต่อ้งระวงัเรือ่งของความสงูทีส่งู
จนเกนิไป 

13. กลุม่ Partner Stunt หรอืปิรามดิ ไมส่ามารถทีจ่ะมใีครผา่นได ้ (Spotter สามารถเดนิผา่นมาทาง
ดา้นหนา้เพือ่รับตวัยอดทีจ่ะลงได)้ยกเลกิ 

14. การตอ่ตวัคูแ่บบ 1 ตอ่ 1 ทีซ่ ึง่ตวัยอดนัน้มลีกัษณะลําตวัขนานกบัพืน้ผวิการแสดงและในขณะทีย่ก
นัน้ฐานยกแขนเหยยีดออกตงึจนสดุ จําเป็นทีจ่ะตอ้งม ี Spotter อยา่งนอ้ยหนึง่คนคอยใหค้วาม
ปลอดภยับรเิวณ ศรษีะ คอ และบรเิวณตวัยอดเสมอ 

15. การโยนตวัทีใ่ชจํ้านวนฐานหลายคนประสานมอืแบบตระกรา้และตวัยอดไปจบทีท่า่สตนัท(์เชน่โยน
ตวัขึน้ไปจบทีท่า่ extension ทีย่ดืเหยยีดสดุแขนเป็นตน้) สามารถทําได ้ แตจ่ะตอ้งไมม่ทีกัษะ
ทา่ยมิเขา้มาเกีย่วขอ้งเชน่ ทวสิท์Toe touch เป็นตน้ ยกเลกิ สามารถทําได ้อยา่งไรก็ตามจะตอ้ง
ไมม่คีวามสงูทีเ่กนิไปจากทา่สตนัทท์ีมุ่ง่หมายไว ้และการโยนตวัแบบประสานมอืแบบตระกรา้นีต้วั
ยอดไมส่ามารถทีจ่ะลงมาจบในทา่พรอ้มขึน้มาตรฐาน (Load-in Position) ได ้

16. ไมอ่นุญาตใหทํ้าทา่มว้นหลงัแบบมอืจับเหนีย่วรัง้ (Backward Suspended Roll)แตท่า่ทีใ่ชฐ้านคน
เดยีวจับตวัยอดทําการมว้นทา่ตา่งๆแตทํ่าแบบมอืจับเหนีย่วรัง้ไวไ้มส่ามารถทําได ้ยกเลกิ สามารถ
ทําได ้

17. การลงนอนเปลจากทา่ Single Base Partner Stunt และ ทา่ปิรามดิในระดบัความสงูกวา่ไหลข่ึน้
ไปจําเป็นทีจ่ะตอ้งใช ้Spotter ชว่ยเพิม่เตมิจากฐานเดมิ 

18. การเอนลงนอนจากทา่สตนัทค์ู ่โดยไมม่กีาร Pop หรอืดนัออกใหส้งูลงไปยงัฐานรับอืน่ๆจําเป็น
จะตอ้งใชผู้รั้บจํานวน 3 คน การเพิม่เตมิทกัษะทา่ยมินาสตกิเขา้ไปเชน่ หมนุครึง่รอบ หมนุครบรอบ 
แตะปลายเทา้หรอืวา่ทา่อืน่ๆนัน้ไมอ่นุญาตใหทํ้าในกรณีนี ้

19. การบดิเกลยีวขึน้-ลงมาจากทา่ตอ่ตวัคู ่หรอืวา่จากการโยนตวัตา่งๆ หรอืวา่ลงจากทา่ปิรามดิ  2 ชัน้
มนุษยนั์น้ทําไดส้งูสดุเพยีงสองรอบนัน้ ยกเวน้ดงันี ้

- ทา่ตอ่ตวัคูท่ีโ่ชวค์วามสวยงามดา้นขา้ง เชน่ สกอรเ์ป้ียน แอระเบสค ์ซึง่อาจจะเพิม่อกี 45 
องศาเพือ่ใหจ้บการลงนอนเปลดา้นหนา้ได ้

20. การโยนตวัสงูจากเทคนคิการประสานมอืหรอืวา่รปูแบบมอืตา่งๆถอืวา่เป็นการตอ่ตวัรปูแบบหนึง่ 
ดงันัน้ทกัษะการบดิเกลยีวจะตอ้งไมม่รีอบทีม่ากเกนิกวา่ 2 รอบยกเวน้ดงันี ้

- การบดิเกลยีวสองรอบในการโยนตวัสงูอาจจะเพิม่การหมนุอกี 45 องศาเพือ่ทีจ่ะเพิม่
ทกัษะพเิศษตา่งๆกอ่นทีจ่ะบดิหมนุเต็มสองรอบ เชน่ การเตะแลว้บดิเกลยีวตกลงมานอน
เปลสองรอบ (การบดิเกลยีวจะตอ้งไมม่รีอบลงักา) 
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21. อยา่งตํา่จะตอ้งใชผู้รั้บจํานวนสองคนเมือ่ตวัยอดนัน้ตกออกจากฐานในลกัษณะนอนแนวขวางและ
ตวัเป็นแทง่ขนานกบัพืน้ 

22. หา้มลงแบบ Tension Drop (ฐานหรอืวา่ยอดยนืเอยีงจนยอดหลดุออกจากฐานโดยทีไ่มม่กีาร
ชว่ยเหลอื) 

23. ไมส่ามารถทีจ่ะโยนตวัทา่เฮลคิอปเตอรเ์ต็มรอบ 360 องศาได ้
24. หา้มทําทา่ตอ่ตวัคูท่ีซ่ ึง่ตวัยอดทําทา่ Spread Eagle และถกูยกพน้พืน้ผวิการแขง่ขนัโดยฐานเพยีง

คนเดยีวทีบ่รเิวณใตข้าออ่น (Single Based Split Catches) 
25. ไมอ่นุญาตใหใ้ชอ้ปุกรณ์เพิม่ความสงูใดๆเชน่ มนิแิทรมโพลนี สปรงิบอรด์เป็นตน้ 
26. การโยนตวัสงูประสานมอืแบบตระกรา้ หรอืวา่การโยนอืน่ๆทีค่ลา้ยๆกนัก็ตาม หา้มโยนเมือ่ไมไ่ดย้นื

อยูบ่นพืน้ผวิการทีอ่อกแบบมาเพือ่กฬีาชนดินีห้รอืวา่พืน้ผวิใกลเ้คยีงทีเ่หมาะสมเพยีงพอทีส่ามารถ
ใหค้วามปลอดภยัไดเ้ชน่ พืน้หญา้ หรอืวา่ลูว่ ิง่ทีเ่ป็นยางนุ่ม 

 
การทาํลงักา/การกระโดด 

 
1. หา้มทําทา่เหริพุง่มว้น 
2. หา้มทําลงักาใดๆทีม่รีอบลงักามากกวา่หนึง่รอบ 
3. การทีม่รีอบลงักาบดิเกลยีวสามารถทําไดเ้พยีงแคห่นึง่รอบเทา่นัน้ 
4. หา้มการทําลงักาหนา้แลว้ลงน่ังหรอืวา่ลงเขา่ 
5. หา้มนักกฬีาทําลงักา เหนอื ,ลอดใต,้ ทะลผุา่น การตอ่ตวัคูห่รอืวา่การตอ่ปิรามดิ หรอืแมก้ระทัง่

เหนอื, หรอืลอดใตบ้คุคลเดีย่ว 
6. หา้มนักกฬีาทําลงักาลอยอสิระลงสูก่ารทําทา่ตอ่ตวัคู ่หรอืถกูจับจากการลอยตวัในอากาศของการ

ทําลงักา เชน่ การทําลงักาหลงัลอยตวัลงสูก่ารนอนเปล แตย่งัไงก็ตามการทํารบีาวนท์ีไ่มอ่ยูใ่นรปู
ของตวักลบัหวักลบัหางแลว้ถบีตวัเองสูก่ารลงนอนเปลสามารถทีจ่ะทําได ้มทีา่ลงักาบางชนดิ
สามารถทําแลว้ขึน้สูท่า่สตนัทไ์ด ้ใหศ้กึษาจากขอ้อธบิายในตารางดา้นบน 

7. การลงสูพ่ืน้จากการกระโดดรปูตา่งๆรวมไปถงึการลงเขา่จําเป็นทีจ่ะตอ้งใชเ้ทา้อยา่งนอ้ยหนึง่ขา้ง
ในการผอ่นน้ําหนักหรอืใชม้อืค้ํายนัเหมอืนกบัการลงน้ําหนักในหมวดเตน้รํา เชน่การกระโดดแตะ
ปลายเทา้หรอืการเตะสงูแลว้ลงไปสูท่า่น่ังขา้มรัว้, การลงน่ัง, ลงเขา่, หรอืลงไปในทา่ทีเ่ทา้ทัง้สอง
เก็บรวบหรอืวา่ชีไ้ปทีด่า้นหลงั หรอืวา่ลงไปทําทา่วดิพืน้ไมอ่นุญาตใหทํ้า แตห่ากเห็นวา่มกีารผอ่น
น้ําหนักก็สามารถทีจ่ะทําได ้

8. การลอยตวัแลว้ลงน่ังพืน้ในทา่ขา้มรัว้ตา่งๆ หรอืทา่ทีเ่ทา้ทัง้สองจะตอ้งอยูท่างดา้นหลงั  ยา้ยขึน้ไป
ไวข้อ้ 7 (ลงน่ัง, นอนควํา่, หรอืลงนอนเหยยีดหงาย) โดยไมม่มีอืค้ํายนัตา้นแรงกระแทกกอ่นไม่
อนุญาตใหทํ้ายกเวน้การลงน่ังเป็นรปูตวั Z (น่ังพับเพยีบ) ก็ตอ้งมมีอืค้ํายนัเชน่กนั 

9. นักกฬีาจะตอ้งสวมใสร่องเทา้กฬีาเทา่นัน้ (ไมอ่นุญาตใหส้วมใสร่องเทา้ยมินาสตกิครึง่เทา้ หรอืวา่
รองเทา้อืน่ๆทีไ่มเ่หมาะสมกบักฬีาชนดินี้) 

  
หลกัเกณฑก์ารตดัสนิและระดบัความยากงา่ยในการแขง่ขนั 

 
คะแนนรวมทีไ่ดรั้บในแตล่ะทกัษะจะอยูบ่นพืน้ฐานของคณุภาพของทกัษะทีแ่สดงออกมาและ

จํานวนมากนอ้ยตลอดการแสดงของทมี (ความหลากหลายทีแ่สดงและจํานวนผูท้ีแ่สดงทกัษะ สองปัจจัย
รวมกนั) ทกัษะเฉพาะทีไ่มไ่ดร้วมอยูใ่นรายการนี ้การใหค้ะแนนจะขึน้อยูก่บัดลุพนิจิของคณะกรรมการ 
ทกัษะใดทีไ่มไ่ดทํ้า ชอ่งคะแนนในทกัษะนัน้จะไดศ้นูยค์ะแนน 
 

ความกวา้งและการไดค้ะแนนมากนอ้ยในการทําทกัษะใดๆ หรอืการหกัคะแนนจากขอ้ผดิพลาดใน
ระหวา่งการแขง่ขนันัน้จะอา้งองิจากระบบการตดัสนิของนานาชาต ิโดยใชห้ลกัเกณฑม์าตรฐานสากลของ 
IFC และ TFC ไมไ่ดใ้ชเ้กณฑก์ารตดัสนิภายในประเทศ เพือ่เป็นการพัฒนาศกัยภาพและยกระดบักฬีา
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เชยีรล์ดีดิง้ประเทศไทยใหม้คีณุภาพและเทา่เทยีมกบัตา่งประเทศ นอกจากนีย้งัสามารถทราบขอ้บกพรอ่ง
เพือ่การพัฒนาทมีจากการเปรยีบเทยีบกบัทมีนานาชาตทิีเ่ขา้รว่มการแขง่ขนั 

 
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) 

 
 
การทาํลงักา 
 

ระยะของคะแนน ทกัษะ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0-5 คะแนน 
 

มว้นหนา้ 
มว้นหลงั 
หกสงู 
ลอ้เกวยีน 
ราวนอ์อฟ 
ฟรอ้นทล์มิเบอร ์
ฟรอ้นทว์อลค์โอเวอร ์
สะพานโคง้ 
แบ็คเวริด์วอลค์โอเวอร ์
ฟรอ้นทแ์ฮนดส์ปรงิ 
แบ็คแฮนดส์ปรงิ 
ราวนอ์อฟ+ แบ็คแฮนดส์ปรงิ 
ราวนอ์อฟ+ แบ็คแฮนดส์ปรงิ ซรีีส่ ์
ลงักาหลงั 
ลงักาหนา้ 
ราวนอ์อฟ+ แบ็คแฮนดส์ปรงิ + ลงักาหลงั 
ราวนอ์อฟ+ แบ็คแฮนดส์ปรงิ + ลงักาหลงัไพค ์
ราวนอ์อฟ+ แบ็คแฮนดส์ปรงิ + ลงักาหลงัเลยเ์อาท ์
ราวนอ์อฟ+ แบ็คแฮนดส์ปรงิ + ลงักาหลงัเลยเ์อาท ์+ เกลยีว 
1 รอบ 

 
ทา่ยมินาสตกิยนืทรงตวัใน Stunt และการโยนตวั 

 
 

ระยะของคะแนน ทกัษะ 
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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) 
 
โยนเหยยีดตรง (Straight Up) 
โยนคูเ้หยยีด (Tucked Out) 
โยนแตะปลายเทา้ (Toe Touch) 
โยนขา้มรัว้ขา้ง (Side Hurdle) 
โยนขา้มรัว้หนา้ (Front Hurlde) 
โยนแยกปลายเทา้เลยเหนอืศรษีะ(Universal) 
โยนพับตวั (Pike) 
โยนกระโดดอะราวดเ์ดอะเวริล์(Around the world) 
โยนบดิเกลยีวแนวดิง่ (Twist) 
โยนบดิเกลยีวแนวดิง่+แตะปลายเทา้ (Toe Touch from 
Twisting) หรอื 
โยนเตะขาเหยยีด+บดิเกลยีว (Kick and Twist) 
โยนลงักาหลงัคู ้(Backtuck) 
โยนลงักาหลงัไพค(์Backpike) 
โยนเตะขาเหยยีด+บดิเกลยีว 2 รอบ (Kick and Double Full 
Twist) 
โยนลงักาตวัเหยยีด (Lay out) 
โยนลงักาหนา้ Birdflip 
โยนลงักาหลงัไพค ์+ โอเพน่(Backpike + Open) 
โยนลงักาหลงัไพค ์+ คกิเอาท(์Backpike + Kick out) 
โยนลงักาหลงั X-out 
 

 
*ไมอ่นญุาตใหร้ะดบัมธัยมโยนทา่ทีม่กีารทาํลงักาทกุชนดิ เชน่ลงักาหลงั ลําตวัเหยยีด 

ลงักาเกลยีว เป็นตน้ และหากมกีารหมนุเกลยีวทีไ่มม่รีอบลงักาทาํได ้แตห่า้มมากกวา่ 2 รอบ
ขอ้ความนีย้กเลกิ 
 
การเคลือ่นไหวรา่งกาย/การเตน้ 
 

ระยะของคะแนน ทกัษะ 
 
 
 

- เปลีย่นรปูแถวนอ้ย, เปลีย่นระดบัขึน้ลงนอ้ย, ความ
หลากหลายของการเคลือ่นไหวนอ้ย, มคีวามตดิตานอ้ย 
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0-5 คะแนน 
 

- เปลีย่นรปูปานกลาง, เปลีย่นระดบัขึน้ลงปานกลาง, ความ
หลากหลายของการเคลือ่นไหวปานกลาง, มคีวามตดิตา
ปานกลาง 

 
- เปลีย่นรปูแถวด,ี เปลีย่นระดบัขึน้ลงด,ี ความหลากหลายของ

การเคลือ่นไหวด,ี มคีวามตดิตาด ีสิง่ทีต่อ้งการเพิม่เตมิคอื
การออกแบบทา่เตน้ทีม่กีารเคลือ่นไหวรวดเร็ว 

 
 
 
 
 

- เปลีย่นรปูแถวดมีาก, เปลีย่นระดบัขึน้ลงดมีาก, ความ
หลากหลายของการเคลือ่นไหวดมีาก, มคีวามตดิตาดมีาก มี
ผลตอ่คนดมูาก สิง่ทีต่อ้งการเพิม่เตมิในเรือ่งเตน้คอื การ
ออกแบบทา่เตน้ทีม่กีารเคลือ่นไหวรวดเร็ว, การขยบัตวัเร็ว, 
มคีวามสรา้งสรรคใ์นเรือ่งจังหวะของเทา้, การใชพ้ืน้ผวิการ
แขง่ขนั, การเตน้ทีม่สีไตลแ์ละทนัสมยั 

สิง่ทีต่อ้งการเพิม่เตมิในเรือ่งโมชัน่คอื อยา่งนอ้ยแปด4จังหวะ
ของทา่อารม์โมชัน่แบบดัง้เดมิในชว่งเชยีรแ์ละไซดไ์ลน ์

 
 
* ในทกุหมวด ทกัษะใดๆทีไ่มไ่ดก้ลา่วถงึ คณะกรรมการจะอา้งองิจากความใกลเ้คยีงและความเป็นไปได ้
ในทกุตารางขา้งตน้ 
 
หวัขอ้ดงัตอ่ไปนีเ้ป็นตวัอยา่งของคณุสมบตัแิละคณุภาพทีด่ขีองการแสดง เพือ่ทีจ่ะชว่ยให้
คณะกรรมการสามารถจดัวางทกัษะทีท่าํลงไปในชว่งคะแนนไดอ้ยา่งถกูตอ้ง 
 
สตนัท ์

4. คา่ความยาก 
5. ระดบัของความสมบรูณ์ 
6. เปอรเ์ซน็ตผ์ูล้งแขง่ขนั 
7. ความแข็งแรงของรปูรา่ง/ทา่ทางและการควบคมุ 
8. ใชฐ้านจํานวนนอ้ย 
9. ทกัษะทีเ่พิม่เตมิเขา้ไป 

 
ปิรามดิ 

4. คา่ความยาก 
5. ระดบัของความสมบรูณ์ 
6. เปอรเ์ซน็ตผ์ูล้งแขง่ขนั 
7. ใชฐ้านจํานวนนอ้ย 
8. ความคดิสรา้งสรรค/์การลงทีย่าก 
9. ความเร็วของการเปลีย่นรปูรา่ง 
10. ความหลากหลาย/ความเร็วของการเปลีย่นรปูรา่ง 
11. ทกัษะทีเ่พิม่เตมิเขา้ไป 
12. ความเป็นหนึง่เดยีวของการขึน้ยอดและการเปลีย่นรปู 
13. โครงสรา้งทีห่ลากหลาย 

 
การโยนตวัสงู 

ลิขสิทธ์ิโดยศูนยฝึ์กสอนกีฬาเชียร์ลีดด้ิงนานาชาติมหาวิทยาลยัรังสิต หนา้22 
 



Cheerleading – HIGH SCHOOL DIVISION I            TFC 2015 

1. คา่ความยาก 
2. ระดบัของความสมบรูณ์ (เทคนคิและจังหวะ) 
3. เปอรเ์ซน็ตผ์ูล้งแขง่ขนั 
4. ความสงู 
5. ความแข็งแรงของรปูรา่ง 
6. ใชฐ้านจํานวนนอ้ย (ไมม่ฐีานหนา้) 
7. ความพรอ้มเพรยีงกนัในกลุม่ 
8. ทกัษะทีเ่พิม่เตมิเขา้ไป 
9. การเปลีย่นรปูรา่งทีเ่ป็นหนึง่เดยีวอืน่ๆ 
10. ทกัษะทีส่อดประสาน 

 
การทําลงักา 

1. คา่ความยาก 
2. เปอรเ์ซน็ตผ์ูล้งแขง่ขนั 
3. ทา่ทาง/ระเบยีบ 
4. ทกัษะทีเ่พิม่เตมิเขา้ไป 
5. ระดบัของความสมบรูณ์ (เทคนคิ,จังหวะ, การลง) 
6. ความสงูของทกัษะทีทํ่า 
7. การผสานของทา่พเิศษ/ความคดิสรา้งสรรค ์
8. ทกัษะทีส่อดประสาน 

 
การกระโดด 

1. ความยดืหยุน่/การเหยยีดของรา่งกาย 
2. ลกัษณะของปลายเทา้ 
3. การลง 
4. การวางแขน 
5. การวางหนา้อก 
6. ทกัษะทีเ่พิม่เตมิเขา้ไป 
7. การผสานการกระโดด 
8. ความสอดคลอ้งของทกัษะ 
9. ความยากของการพับตวั 
10. ทา่กระโดดพืน้ฐาน 

 
ทา่ทาง/การเตน้ 

1. จังหวะ 
2. การควบคมุรา่งกาย 
3. การวางรา่งกาย 
4. ความพรอ้มเพรยีง 
5. ความคมชดั 
6. ดนตร ี
7. มผีลทางสายตา 
8. ความเร็ว 
9. พลงั/คา่ของการเอ็นเตอรเ์ทนผูช้ม 

 
การทาํทกัษะข ัน้สงู และทกัษะพเิศษประกอบไปดว้ยดงันี ้
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ทกัษะข ัน้สงู ทกัษะพเิศษ 

1. สตนัทท์ีเ่ป็นขาเดีย่ว 
2. สว่นนอ้ยของการแสดงจบทา่ที่

ความสงูระดบัไหลห่รอืตํา่กวา่ 
3. มทีา่สลบัขาบา้ง 
4. เดนิขึน้ทา่สตนัท/์หมนุตวัขึน้ 
5. หมนุครึง่รอบหรอืวา่เต็มรอบ

ระหวา่งการเปลีย่นรปูรา่ง 
6. ดนัขึน้ 

การขึน้รปูแบบอืน่ๆทีใ่กลเ้คยีง 

1. บดิเกลยีวขึน้สูย่อดจบในทา่ที่
รา่งกายยดืตรง 

2. สว่นใหญข่องการแสดงจบทา่ที่
รา่งกายยดืตรง 

3. ทา่สว่นใหญส่ลบัขา 
4. หมนุรอบครึง่หรอืสองรอบระหวา่ง

การเปลีย่นรปูรา่ง 
5. โยนตวัขึน้ไปจบทา่ทีร่า่งกายยดื

ตรง 
การขึน้รปูแบบอืน่ๆทีใ่กลเ้คยีง 

 
เกณฑก์ารใหค้ะแนน - SCORING CRITERIA FOR CHEER 
 
Total 100 Points 
 

หมวดไทย หมวดองักฤษ คะแนน 
 

คะแนนทางดา้นเทคนคิ 
 

 
Technical Categories 

 
50Points ดงัน ี� 

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

 
คะแนนดา้นความยาก 

 

 
Difficulty Categories 

 
20 Points ดงัน ี� 

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

 
ภาพรวมของการแสดง 

 

 
Overall Evaluation 

 
30 Pointsดงัน ี� 

ความพรอ้มเพรยีงทัง้การแสดง Synchronization  10 Points 
การประเมนิทัง้การแสดง Overall Evaluation 10 Points 
ความสมบรูณ์ทัง้การแสดง Perfection 10 Points 
 
 
กฎกตกิาตน้ฉบบั 
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- TFC Rules and Regulations 

 
ดดัแปลงและคดัลอกจาก 
 

- IFC Rules & Regulations 
 
ผูแ้ปล ดดัแปลง และเรยีบเรยีง 
 

• นายระภพีงษ์ อปุมา 
• นายชานนท ์ประดษิฐ 
• นายปภงักร พชิญะธนกร 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
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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