
การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลยัการกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ ๔5 “พลศึกษาเกมส์” 
  
 
 

 

 

ระเบียบการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ ๔5 
ว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬาฟันดาบ 

 
โดยที่เป็นการสมควรก าหนดให้มีระเบียบการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ            

ครั้งที่ ๔๕ ว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬาฟันดาบ 
อาศัยอ านาจตามความในข้อ  ๘ (๒ )  แห่ งระเบี ยบมหาวิทยาลั ยการกีฬาแห่ งชาติ  

ว่าด้วย การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกอบกับมติที่ประชุมคณะกรรมการจัดการ
แข่งขันกีฬาหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 2/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ 19 มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๓ คณะกรรมการ
จัดการแข่งขัน จึงออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ ๔5       
ว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬาฟันดาบ” 

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ ๔5               
ว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬาฟันดาบ 

ข้อ ๓ ระเบียบและกติกาการแข่งขัน 
๓.๑ ให้ ใช้ ระเบียบการแข่ งขันกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  ครั้ งที่  ๔5                  

ว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬาฟันดาบ 
๓.๒ ให้ใช้กติกาการแข่งขันของสมาคมกีฬาฟันดาบแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์     

ของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร 
๓.๓ ในกรณีมีข้อขัดแย้ง ให้ใช้ระเบียบมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่  ๔5                

ว่าด้วย การจัดการแข่งขันกีฬาฟันดาบ  
ข้อ ๔ ประเภทและรายการแข่งขัน 
 ๔.๑ ประเภท 
  (1) บุคคลชาย 
  (2) บุคคลหญิง 
  (3) ทีมชาย 
  (4) ทีมหญิง 
 4.2  รายการแข่งขัน 
   4.2.1  ประเภทบุคคล (Individual Event) 
    (๑) ดาบ Foil บุคคลชาย 
    (๒) ดาบ Foil บุคคลหญิง 
    (๓) ดาบ Epee บุคคลชาย 
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    (๔) ดาบ Epee บุคคลหญิง 
    (๕) ดาบ Sabre บุคคลชาย 
    (๖) ดาบ Sabre บุคคลหญิง 
  4.2.2  ประเภททีม (Team Event)   
    (๑) ดาบ Foil ทีมชาย 
    (๒) ดาบ Foil ทีมหญิง  
    (๓) ดาบ Epee ทีมชาย  
    (๔) ดาบ Epee ทีมหญิง  
    (๕) ดาบ Sabre ทีมชาย  
    (๖) ดาบ Sabre ทีมหญิง 

  ข้อ ๕ คุณสมบัติของนักกีฬา 
ให้เป็นไปตามหมวด ๕ แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ว่าด้วยการแข่งขันกีฬา

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕62 
ข้อ ๖ จ านวนนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ทีม 

 ๖.๑ จ านวนนักกีฬา  
      6.1.1 ให้แต่ละวิทยาเขตส่งรายชื่อนักกีฬาสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน ประเภทบุคคลได้
ดาบละไม่เกิน ๒ คน 
      6.1.2 ให้แต่ละวิทยาเขตส่งรายชื่อนักกีฬาสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน ประเภททีม         
ได้ดาบละไม่น้อยกว่า ๓ คน และไม่เกิน ๔ คน 
 ๖.๒ เจ้าหน้าที่ทีม  ประกอบด้วย   
      (๑) ผู้จัดการทีม จ านวน ๑ คน  
      (๒) ผู้ฝึกสอน ประเภทดาบ Foil จ านวน ๑ คน 
      (๓) ผู้ฝึกสอน ประเภทดาบ Epee จ านวน ๑ คน 
      (๔) ผู้ฝึกสอน ประเภทดาบ Sabre จ านวน ๑ คน 
  ข้อ ๗ วิธีการจัดการแข่งขัน 

7.1 ให้เป็นไปตามหมวด 2 ข้อ 11 แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ว่าด้วย 
การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ พ.ศ. 2562 
 ๗.2 ประเภทบุคคล 
  7.2.1 การจัดการแข่งขันใช้วิธีการจัดแบบ คลาสซิค ฟอร์มูร่า (Classic  formular)  
  7.2.2 จัดวางอันดับนักดาบตามล าดับคะแนนใน Ranking ตามระดับ Ranking ที่สูง
ที่สุดไปหาต่ าสุด และผู้ที่ไม่มีคะแนน Ranking ให้ใช้วิธีการด าเนินการตามระบบ FIE  
  7.2.3 การแข่งขันประเภทบุคคลแข่งขันแบบพบกันหมด (POOL) ในรอบแรกและ
รอบแพ้คัดออก (Direct Elimination : DE) จนถึงรอบชิงชนะเลิศ 

7.2.4 รอบแรก Preliminary round ไม่ก าหนดมือวาง แบ่งสายแข่งขันจ านวน
ระหว่าง ๖-๗ คนท าการแข่งขันแบบพบกันหมด (POOL) ในสายนั้น ๆ คิด ๕ แต้มใน ๓ นาทีตามกฎ FIE ตัดนักกีฬา
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ออก ๒๐-๓๐ % เพ่ือให้อยู่ในตาราง DE ๖๔ ส าหรับบุคคลชาย และDE ๓๒ ส าหรับบุคคลหญิง หรือขึ้นอยู่กับ
ความเหมาะสมกับจ านวนนักกีฬาและกรณีที่มีผู้เข้าแข่งขันน้อยกว่า ๑๖ คนไม่ตัดออก 

7.2.5 รอบแพ้คัดออก(DE) นักกีฬาที่ผ่านรอบแรกท าการแข่งขันตามตาราง DE คิด 
๑๕ แต้มใน ๙ นาที (๓ นาทีพัก ๑ นาท ีรวม ๓ ยก) กรณีดาบเซเบอร์เมื่อแข่งขันถึงแต้มที่ ๘ ให้พัก ๑ นาที 

7.2.6 นักกีฬาที่ต้องลงแข่งขันในรอบ BOUT ติดต่อกันมีสิทธิพักระหว่าง BOUT     
๑๐ นาที เป็นอย่างน้อย 

7.2.7 การแข่งขันรอบแพ้คัดออก(DE) ให้แข่งขันไปจนถึงรอบรองชนะเลิศผู้ชนะรอบ
รองชนะเลิศได้เข้าไปรอบชิงชนะเลิศ ส่วนผู้แพ้ในรอบรองชนะเลิศ จะได้รับต าแหน่งรองชนะเลิศอันดับ ๒ ร่วมกัน 

๗.3 ประเภททีม   
       เป็นการแข่งขันแบบจัดอันดับทีม โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
       7.3.1 เรียงล าดับคะแนนทีมจากผลการแข่งขันประเภทบุคคลที่ดีที่สุด ๒ คน         

ในประเภทดาบนั้นๆ โดยจัดอันดับทีมตามล าดับคะแนนรวมน้อยไปหามาก หากนักกีฬาในทีมไม่ได้แข่งขัน          
ในประเภทบุคคลให้ถือว่านักกีฬาผู้นั้นมีผลการแข่งขันเป็นล าดับสุดท้ายในประเภทบุคคล แล้วบวกด้วย ๑ (ตาม
กติกาการจัดอันดับทีมของ FIE)  

       7.3.2 แข่งขันแบบ Relay Formula (๔๕ คะแนน ใน ๙ Bouts)  
       7.3.3 การแข่งขันรอบแพ้คัดออก (DE) ให้แข่งขันไปจนถึงรอบรองชนะเลิศผู้ชนะ

รอบรองชนะเลิศได้เข้าไปรอบชิงชนะเลิศ ส่วนผู้แพ้ในรอบรองชนะเลิศ จะได้รับต าแหน่งรองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 
ร่วมกัน  

ข้อ ๘ ข้อปฏิบัติในการแข่งขัน 
 ๘.๑ การรายงานตัวนักกีฬาที่ท าการแข่งขันในประเภทใดๆจะต้องรายงานตัวต่อ
คณะกรรมการจัดการแข่งขันก่อนการแข่งขันจะเริ่มอย่างน้อย ๓๐ นาที เช่น เริ่มแข่งเวลา ๑๐.๐๐ น.ต้องมา
รายงานตัวที่เวลาไม่เกิน ๐๙.๓๐ น. 
 ๘.๒ การตรวจอาวุธนักกีฬาสามารถน าอาวุธมาตรวจได้ที่สนามแข่งขันก่อนการแข่งขันเริ่ม
ไม่น้อยกว่า 1 ชั่วโมง  
 ๘.๓ นักกีฬาต้องเคารพผู้ตัดสินและเคารพคู่ต่อสู้และสัมผัสมือเมื่อจบการแข่งขัน 
 ๘.๔ นักกีฬาและเจ้าหน้าที่ทีมห้ามทิ้ง หรือโยนอุปกรณ์ในระหว่างแข่งขัน 
 ๘.๕ เจ้าหน้าที่ทีมที่ไม่เก่ียวข้องให้อยู่นอกบริเวณสนามแข่งขัน 
 ๘.๖ ไม่แสดงกิริยาที่ไม่สุภาพในบริเวณสนามแขง่ขัน 

๘.7 กรณีทีมใด เจ้าหน้าที่ทีม และหรือนักกีฬาละเมิดระเบียบมหาวิทยาลัยการกีฬา
แห่งชาติ ประพฤติตนไม่เหมาะสมต่อหน้าที่และมารยาทอันดีงาม ให้พิจารณาเป็นไปตามหมวด ๙ แห่งระเบียบ
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ว่าด้วย การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕62 

ข้อ ๙ ชุดแข่งขันและอุปกรณ์การแข่งขัน 
 ๙.๑ อุปกรณ์ในการแข่งขันผู้เข้าแข่งขันเป็นผู้จัดหามาเองทั้งหมด ผู้เข้าแข่งขันต้องน า

อุปกรณ์มาตรวจสภาพความปลอดภัยจากคณะอนุกรรมการการจัดการแข่งขัน ตรวจสอบก่อนการแข่งขัน            
๑ ชั่วโมง เป็นอย่างน้อยหรือตามช่วงเวลาที่คณะอนุกรรมการการจัดการแข่งขันก าหนด  
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 9.2 ผู้เข้าแข่งขันต้องแต่งกายสวมชุดแข่งขันสีขาวทั้งชุด มีความสมบูรณ์ถูกต้องตามกติกา 
มีความหนาเพียงพอที่จะป้องกันอันตรายไม่ต่ ากว่า ๓๕๐ นิวตัน  

 ๙.3 นักกีฬาหญิงต้องสวมเกราะ (plastron) ป้องกันอันตรายต่อร่างกายและส่วนหน้าอก 
 ๙.4 สวมรองเท้าพ้ืนยาง 
 ๙.5 นักกีฬาประเภทเซเบอร์ 
  (๑) ต้องสวมใส่ Cover ที่หุ้มบริเวณข้อมือทุกครั้ง 
  (๒) ห้ามไม่ให้ใช้หน้ากากเซเบอร์ที่มีกระจกใสบริเวณใบหน้า 
 ๙.6 อ่ืน ๆ ตามข้อตกลงในที่ประชุมผู้จัดการทีม 

๙.7  อุปกรณ์การแข่งขันให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะอนุกรรมการการจัดการแข่งขันกีฬาฟันดาบ 
ข้อ ๑๐ รางวัลการแข่งขัน 

  10.1 ให้เป็นไปตามหมวด ๗ ข้อ ๒๒ แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ว่าด้วย 
การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

  10.2 รางวัลนักกีฬาและผู้ฝึกสอนยอดเยี่ยม 
          นักกีฬาและผู้ฝึกสอนยอดเยี่ยมจะได้รับเกียรติบัตร โดยมีเกณฑ์การพิจารณา ดังนี้ 

         10.2.1 นักกีฬายอดเยี่ยมชาย จ านวน 1 รางวัล และนักกีฬายอดเยี่ยมหญิง 
จ านวน 1 รางวัล โดยพิจารณาจาก 
     (1) ประพฤติตนเหมาะสมในการเป็นนักกีฬาฟันดาบที่ดี 
    (2) เป็นนักกีฬาที่แสดงความสามารถดีเด่น 

(3) ให้นับจากจ านวนเหรียญรางวัล นักกีฬาที่ได้เหรียญทองมากที่สุด
ให้ได้รางวัลนักกีฬาฟันดาบยอดเยี่ยม หากจ านวนเหรียญทองเท่ากันให้นับจ านวนเหรียญเงินและเหรียญทองแดง
ตามล าดับ หากจ านวนเหรียญทอง เหรียญเงิน และเหรียญทองแดงเท่ากัน ให้พิจารณาจากแต้มได้และแต้มเสีย 

10.2.2 ผู้ฝึกสอนยอดเยี่ยมชาย จ านวน 1 รางวัล และผู้ฝึกสอนยอดเยี่ยมหญิง 
จ านวน 1 รางวัล โดยพิจารณาจาก ผู้ฝึกสอนฟันดาบยอดเยี่ยมมีเกณฑ์การพิจารณาจากวิทยาเขตที่ได้จ านวน
เหรียญทองมากที่สุด ให้ได้รางวัลผู้ฝึกสอนฟันดาบยอดเยี่ยม หากจ านวนเหรียญทองเท่ากันให้นับจ านวนเหรี ยญ
เงินและเหรียญทองแดงตามล าดับ หากจ านวนเหรียญทอง เหรียญเงิน และเหรียญทองแดงเท่ากัน ให้พิจารณาทีม
ที่มีนักกีฬาอันดับ Ranking ดีที่สุดของ TFF ได้รับรางวัลผู้ฝึกสอนยอดเยี่ยม 
                     ส าหรับรางวลัตามข้อ 10.2 คณะอนุกรรมการการจัดการแข่งขันกีฬาฟันดาบเป็น
ผู้ด าเนินการ 

ข้อ ๑๑ ก าหนดการแข่งขัน วัน เวลา และสถานที่ในการแข่งขัน 
         ให้คณะอนุกรรมการการจัดการแข่งขันกีฬาฟันดาบเป็นผู้ก าหนดวัน เวลา สถานที่            

ในการจัดแข่งขัน 
ข้อ ๑๒ กรรมการและเจ้าหน้าที่ 

          ให้คณะอนุกรรมการการจัดการแข่งขันกีฬาฟันดาบ เสนอแต่งตั้งต่อคณะกรรมการฝ่าย
เทคนิคกีฬา 
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การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลยัการกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ ๔5 “พลศึกษาเกมส์” 

ข้อ ๑๓ การประท้วงและการอุทธรณ์ 
 (1) ให้เป็นไปตามหมวด ๘ และหมวด ๑๐ แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  

ว่าด้วยการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  พ.ศ. ๒๕๖๒ 
  (๒) การยื่นการประท้วงการฝ่าฝืนเทคนิคกีฬาให้ประท้วงภายใน ๓๐ นาที หลังจากการ
แข่งขันรายการนั้นสิ้นสุดลงและประกาศผลการแข่งขันอย่างเป็นทางการ 

ข้อ ๑๔ การลงโทษ  
  ให้เป็นไปตามหมวด ๙ แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ว่าด้วยการแข่งขันกีฬา
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  พ.ศ. ๒๕๖๒  
  ข้อ ๑๕ ให้ประธานกรรมการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ ๔๕                       
รักษาการตามระเบียบนี้และเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด ในกรณีที่เกิดปัญหาจากการใช้ระเบียบนี้        

ประกาศ ณ วันที่ 22 เมษายน พ.ศ. ๒๕๖4 
 
 
 

 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสนีย์  นิลทจันทร์) 

รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ประจ าวิทยาเขตตรัง 
ประธานกรรมการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ ๔๕ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 


