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คณะกรรมการจัดการแขงชัน 
ประธานคณะกรรมการจัดการแขงขัน        ประธานคณะกรรมการฝายจัดการแขงขันสมาคมกีฬาเรือพายฯ 
รองประธานคณะกรรมการจัดการแขงขัน   ผูแทนจากการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 
เลขานุการคณะกรรมการจัดการแขงขัน     เลขานุการคณะกรรมการฝายจัดการแขงขันสมาคมกีฬาเรือพายฯ 
Chief Official          รองเลขาธิการสมาคมกีฬาเรือพายฯ 
Chief Judge          ประธานคณะกรรมการฝายเทคนิคกีฬาสมาคมกีฬาเรือพายฯ 

๑. กําหนดการแขงขัน 
  การแขงขันเรือพายชิงชนะเลิศแหงประเทศไทย ชิงถวยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว                           

รัชกาลท่ี ๙ ประจําป ๒๕๖๑  
  ๑.๑ สนามท่ี ๑ ณ อางเก็บน้ําโรงไฟฟากระบ่ี ต.คลองขนาน อ.เหนือคลอง จ.กระบ่ี 
                                                                                      ระหวางวันท่ี     ๙ – ๑๓  พฤษภาคม ๒๕๖๑ 
  ๑.๒ สนามท่ี ๒ ณ อางเก็บน้ํา อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ              ระหวางวันท่ี   ๑๙ – ๒๓  กันยายน  ๒๕๖๑ 
  ๑.๓ สนามท่ี ๓ ณ เข่ือนภูมิพล อ.สามเงา จ.ตาก                   ระหวางวันท่ี      ๕ – ๙   ธันวาคม  ๒๕๖๑ 

๒. สนามแขงขัน สนามท่ี ๑ 
  ณ อางเก็บน้ําโรงไฟฟากระบ่ี ต.คลองขนาน อ.เหนือคลอง จ.กระบ่ี 
    ระหวางวันท่ี   ๙ – ๑๓  พฤษภาคม ๒๕๖๑                                
  กําหนดวันแขงขัน  

วัน พุธ ท่ี    ๙   พฤษภาคม ๒๕๖๑    ประชุมผูจัดการทีม ณ หองประชุม เวลา ๑๔๐๐ 
วัน พฤหัส ท่ี      ๑๐   พฤษภาคม ๒๕๖๑      แขงขัน ระยะ ๑,๐๐๐ เมตร 
วัน ศุกร ท่ี         ๑๑   พฤษภาคม ๒๕๖๑      แขงขัน ระยะ ๑,๐๐๐ เมตร/ระยะ ๕๐๐ เมตร 
วัน เสาร ท่ี        ๑๒   พฤษภาคม ๒๕๖๑       แขงขัน ระยะ ๕๐๐ เมตร 
วัน อาทิตย ท่ี     ๑๓   พฤษภาคม ๒๕๖๑      แขงขัน ระยะ ๒๐๐ เมตร 
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๓. ขอบังคับและกติกาการแขงขัน  
๓.๑  ใหใชกติกาการแขงขันของสหพันธเรือแคนูนานาชาติ (International canoe Federation: ICF) สหพันธเรือกรรเชียง

นานาชาติ (International Rowing Federation: FISA) และสหพันธเรือมังกรนานาชาติ (International Dragon Boat 
Federation: IDBF) รวมท้ังกติกาการแขงขันของสมาคมกีฬาเรือพายแหงประเทศไทย ท่ีกําหนดไวในระเบียบนี้  

๓.๒ ในกรณีท่ีเกิดปญหาใด ๆ ท่ีไมไดระบุไวในขอบังคับและกติกาการแขงขันดังกลาว การวินิจฉัยในกรณีนั้น ๆ ใหเปน
อํานาจของคณะกรรมการพิจารณาการประทวง และคําตัดสินของคณะกรรมการดังกลาวถือเปนท่ีส้ินสุด 

๔. คุณสมบัตินักกีฬา 
๔.๑ ตองเปนนักกีฬาสังกัดชมรม/สโมสรสมาชิกของสมาคมกีฬาเรือพายแหงประเทศไทยเทานั้น 
๔.๒ นักกีฬาท่ีจะลงทําการแขงขันชิงชนะเลิศประเทศไทย ประจําป ๒๕๖๑ จะตองทําการลงทะเบียนนักกีฬากับสมาคม

กีฬาเรือพายฯ ใหเสร็จส้ินกอนทําการแขงขันฯ สนามท่ี ๑ จึงจะมีสิทธิ์เขารวมการแขงขันฯได  
 ๔.๓ ประเภทรุนเยาวชนตองมีอายุไมเกิน ๑๘ ป คือเกิดในป พ.ศ.๒๕๔๓ เปนตนมา  

๔.๔ ประเภทรุนยุวชนตองมีอายุไมเกิน ๑๕ ป คือเกิดในป พ.ศ.๒๕๔๖ เปนตนมา 
๔.๕ ประเภทรุนสมัครเลนตองมีอายุไมเกิน ๑๒ ป คือเกิดในป พ.ศ.๒๕๔๙ เปนตนมา 
๔.๖ มีสัญชาติไทย  
๔.๗ มีช่ืออยูในทะเบียนบานในจังหวัดในประเทศไทย มีหลักฐานสามารถใหตรวจสอบไดตลอดเวลา 

 ๔.๘ นักกีฬาตองเลือกลงแขงขันในรุนใดรุนหนึ่งเทานั้น 
๔.๙ กรณีนักกีฬามาแขงขันไมทันหรือถอนทีม โดยไมมีเหตุผลอันควร ตองโดนปรับเงิน ๕๐๐ บาท และตัดสิทธริายการ

แขงขันท่ีเหลือท้ังหมด 
๔.๑๐ นักกีฬา ๑ คน เลนได ๑ ประเภท ระหวางเรือแคนู, เรือคยัค, เรือกรรเชียง หรือเรือยาว เทานั้น 
๔.๑๑ การแขงขันประเภทเด่ียวและประเภททีมแตละชมรมสงไดไมจํากัด ยกเวนประเภทเรือยาวสงไดไมเกินชมรมละ 

2 ทีม 

๕. ประเภทรายการแขงขันชิงชนะเลิศแหงประเทศไทย รวม ๓ ประเภท  
 ๕.๑ จํานวนรายการท้ังหมด ๘๔ รายการ 
  - เรือแคนู/คยัค (CANOE / KAYAK)    จํานวน ๔๘ รายการ 

 - เรือยาวประเพณี (TRADITIONAL BOAT RACE)  จํานวน ๑๘ รายการ  
  - เรือกรรเชียงสากล (ROWING)    จํานวน ๑๖ รายการ 

๕.๒  เรือแคนู/คยัค (CANOE / KAYAK) ๔๘ รายการ 
รุนท่ัวไปชาย   จํานวน ๙ รายการ 
- แคนู ๑ คน (C1M) ระยะ ๒๐๐ เมตร - แคนู ๑ คน (C1M) ระยะ ๑,๐๐๐ เมตร 
- แคนู ๒ คน (C2M) ระยะ ๒๐๐ เมตร - แคนู ๒ คน (C2M) ระยะ ๑,๐๐๐ เมตร 
- คยัค ๑ คน (K1M) ระยะ ๒๐๐ เมตร - คยัค ๑ คน (K1M) ระยะ ๑,๐๐๐ เมตร 
- คยัค ๒ คน (K2M) ระยะ ๒๐๐ เมตร - คยัค ๒ คน (K2M) ระยะ ๑,๐๐๐ เมตร  
- คยัค ๔ คน (K4M) ระยะ ๕๐๐ เมตร 
รุนท่ัวไปหญิง   จํานวน ๙ รายการ 
- แคนู ๑ คน (C1W) ระยะ ๒๐๐ เมตร - แคนู ๑ คน (C1W) ระยะ ๕๐๐ เมตร 
- แคนู ๒ คน (C2W) ระยะ ๒๐๐ เมตร - แคนู ๒ คน (C2W) ระยะ ๕๐๐ เมตร 
- คยัค ๑ คน (K1W) ระยะ ๒๐๐ เมตร - คยัค ๑ คน (K1W) ระยะ ๕๐๐ เมตร 
- คยัค ๒ คน (K2W) ระยะ ๒๐๐ เมตร - คยัค ๒ คน (K2W) ระยะ ๕๐๐ เมตร  
- คยัค ๔ คน (K4W) ระยะ ๕๐๐ เมตร    



 
รุนเยาวชนชาย   จํานวน ๙ รายการ 
- แคนู ๑ คน (C1JM) ระยะ ๒๐๐ เมตร - แคนู ๑ คน (C1JM) ระยะ ๑,๐๐๐ เมตร 
- แคนู ๒ คน (C2JM) ระยะ ๒๐๐ เมตร - แคนู ๒ คน (C2JM) ระยะ ๑,๐๐๐ เมตร 
- คยัค ๑ คน (K1JM) ระยะ ๒๐๐ เมตร - คยัค ๑ คน (K1JM) ระยะ ๑,๐๐๐ เมตร 
- คยัค ๒ คน (K2JM) ระยะ ๒๐๐ เมตร - คยัค ๒ คน (K2JM) ระยะ ๑,๐๐๐ เมตร 
- คยัค ๔ คน (K4JM) ระยะ   ๕๐๐  เมตร 
รุนเยาวชนหญิง   จํานวน ๙ รายการ 
- แคนู ๑ คน (C1JW) ระยะ ๒๐๐ เมตร - แคนู ๑ คน (C1JW) ระยะ ๕๐๐ เมตร  
- แคนู ๒ คน (C2JW) ระยะ ๒๐๐ เมตร - แคนู ๒ คน (C2JW) ระยะ ๕๐๐ เมตร 
- คยัค ๑ คน (K1JW) ระยะ ๒๐๐ เมตร - คยัค ๑ คน (K1JW) ระยะ ๕๐๐ เมตร 
- คยัค ๒ คน (K2JW) ระยะ ๒๐๐ เมตร - คยัค ๒ คน (K2JW) ระยะ ๕๐๐ เมตร  
- คยัค ๔ คน (K4JW) ระยะ ๕๐๐ เมตร    
รุนยุวชนชนชาย   จํานวน ๕ รายการ 
- คยัค ๑ คน (K1YM) ระยะ ๒๐๐ เมตร - แคนู ๑ คน (C1YM) ระยะ ๒๐๐ เมตร 
- คยัค ๒ คน (K2YM) ระยะ ๒๐๐ เมตร - แคนู ๒ คน (C2YM) ระยะ ๒๐๐ เมตร 
- คยัค ๔ คน (K4YM) ระยะ ๒๐๐ เมตร   
รุนยุวชนหญิง   จํานวน ๕ รายการ 
- คยัค ๑ คน (K1YW) ระยะ ๒๐๐ เมตร - แคนู ๑ คน (C1YW) ระยะ ๒๐๐ เมตร 
- คยัค ๒ คน (K2YW) ระยะ ๒๐๐ เมตร - แคนู ๒ คน (C2YW) ระยะ ๒๐๐ เมตร 
- คยัค ๔ คน (K4YW) ระยะ  ๒๐๐ เมตร   
รุนสมัครเลนชาย   จํานวน ๑ รายการ 
- คยัคทัวริ่ง ๑ คน (K1W Touring) ระยะ  ๒๐๐ เมตร  
รุนสมัครเลนหญิง   จํานวน ๑ รายการ 
- คยัคทัวริ่ง ๑ คน (K1W Touring) ระยะ  ๒๐๐ เมตร 

๕.๓ เรือยาว (TRADITIONAL BOAT RACE) ๑๘ รายการ  
 รุนท่ัวไปชาย   จํานวน ๕ รายการ 

- เรือ ๕ ฝพาย (D5M)  ระยะ  ๒๐๐ เมตร   - เรือ ๕ ฝพาย (D5M)     ระยะ  ๕๐๐ เมตร  
- เรือ ๑๐ ฝพาย (D10M)  ระยะ  ๒๐๐  เมตร     - เรือ ๑๐ ฝพาย (D10M)  ระยะ  ๕๐๐ เมตร 
- เรือ ๑๐ ฝพาย (D10M)  ระยะ ๑,๐๐๐  เมตร    

 รุนท่ัวไปหญิง   จํานวน ๕ รายการ 
- เรือ ๕ ฝพาย (D5W)  ระยะ  ๒๐๐ เมตร - เรือ ๕ ฝพาย (D5W)      ระยะ  ๕๐๐  เมตร 
- เรือ ๑๐ ฝพาย (D10W)  ระยะ  ๒๐๐  เมตร    - เรือ ๑๐ ฝพาย (D10W)  ระยะ  ๕๐๐ เมตร 
- เรือ ๑๐ ฝพาย (D10W) ระยะ ๑,๐๐๐ เมตร 

 รุนเยาวชนชาย   จํานวน ๔ รายการ 
- เรือ ๕ ฝพาย (D5JM)  ระยะ  ๒๐๐ เมตร  - เรือ ๕ ฝพาย (D5JM)  ระยะ ๕๐๐ เมตร  
- เรือ ๑๐ ฝพาย (D10JM) ระยะ  ๒๐๐ เมตร - เรือ ๑๐ ฝพาย (D10JM) ระยะ ๕๐๐ เมตร 

 รุนเยาวชนหญิง   จํานวน ๔ รายการ 
- เรือ ๕ ฝพาย (D5JW) ระยะ ๒๐๐ เมตร  - เรือ ๕ ฝพาย (D5JW) ระยะ ๕๐๐ เมตร 
- เรือ ๑๐ ฝพาย (D10JW) ระยะ ๒๐๐ เมตร   - เรือ ๑๐ ฝพาย (D10JW) ระยะ ๕๐๐ เมตร 
 
 



 ๕.๔ เรือกรรเชียงสากล (ROWING) จํานวน ๑๖ รายการ  
  รุนท่ัวไปชาย จํานวน ๔ รายการ 

- เรือกรรเชียง ๑ คน พายคู (RM1X) ระยะ  ๕๐๐  เมตร  
- เรือกรรเชียง ๒ คน พายคู (RM2X) ระยะ  ๕๐๐  เมตร 
- เรือกรรเชียง ๑ คน พายคู (RM1X) ระยะ ๑,๐๐๐  เมตร  
- เรือกรรเชียง ๒ คน พายคู (RM2X) ระยะ ๑,๐๐๐  เมตร 

  รุนท่ัวไปหญิง จํานวน ๔ รายการ 
- เรือกรรเชียง ๑ คน พายคู (RW1X) ระยะ  ๕๐๐  เมตร  
- เรือกรรเชียง ๒ คน พายคู (RW2X) ระยะ  ๕๐๐  เมตร 
- เรือกรรเชียง ๑ คน พายคู (RW1X) ระยะ ๑,๐๐๐  เมตร  
- เรือกรรเชียง ๒ คน พายคู (RW2X) ระยะ ๑,๐๐๐  เมตร 

  รุนเยาวชนชาย  จํานวน ๔ รายการ 
- เรือกรรเชียง ๑ คน พายคู (RJM1X) ระยะ  ๕๐๐  เมตร  
- เรือกรรเชียง ๒ คน พายคู (RJM2X) ระยะ  ๕๐๐  เมตร 
- เรือกรรเชียง ๑ คน พายคู (RJM1X) ระยะ ๑,๐๐๐  เมตร  
- เรือกรรเชียง ๒ คน พายคู (RJM2X) ระยะ ๑,๐๐๐  เมตร 
รุนเยาวชนหญิง จํานวน ๔ รายการ 
- เรือกรรเชียง ๑ คน พายคู (RJW1X) ระยะ  ๕๐๐  เมตร  
- เรือกรรเชียง ๒ คน พายคู (RJW2X) ระยะ  ๕๐๐  เมตร 
- เรือกรรเชียง ๑ คน พายคู (RJW1X) ระยะ ๑,๐๐๐  เมตร  
- เรือกรรเชียง ๒ คน พายคู (RJW2X) ระยะ ๑,๐๐๐  เมตร 

๖.  จํานวนผูเขารวมการแขงขัน  
๖.๑ เรือแคนู/คยัค   

- เรือแคนู ๑ คน ไมมีสํารอง 
- เรือแคนู ๒ คน สํารอง ๑ คน 
- เรือคยัค ๑ คน ไมมีสํารอง 
- เรือคยัค ๒ คน สํารอง ๑ คน 
- เรือคยัค ๔ คน สํารอง ๒ คน 

๖.๒ เรือยาวประเพณี  นักกีฬา 
- เรือยาวประเพณี ๕ ฝพาย   สํารอง ๒ คน 
- เรือยาวมังกร ๑๐ ฝพาย  สํารอง ๔ คน (ฝพายไมนอยกวา ๘ คน แตไมเกิน ๑๐ คน) 

๖.๓ เรือกรรเชียงสากล 
- เรือกรรเชียง ๑ คน ไมมีสํารอง 
- เรือกรรเชียง ๒ คน สํารอง ๑ คน 
 
 
 
 
 
 



๗.  การสมัครแขงขัน 
       สงแบบฟอรมแจงชนิด,ประเภทและจํานวนนักกีฬา (Entry Form by Number) และสงแบบฟอรมแจงรายช่ือนักกีฬา
และผูควบคุมทีม (Entry Form by Name) ถึงฝายจัดการแขงขันสมาคมกีฬาเรือพายแหงประเทศไทย ภายในจันทรท่ี                     
๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๖.๓๐ น. 

คณะกรรมการฝายจัดการแขงขันสมาคมกีฬาเรือพายแหงประเทศไทย 
  โทร ๐๘๗ – ๙๔๐๖ ๙๑๓   

Email navy6234boat@hotmail.com  

๘.  หลักเกณฑการคิดรางวัลชนะเลิศในการครองถวยพระราชทานและถวยรางวัลเกียรติยศ 
๘.๑ ถวยรางวัลพระราชทานในสนามสุดทาย แบงออกเปน ๓ ถวย 
 - ถวยพระราชทานเรือกรรเชียงสากล 
 - ถวยพระราชทานเรือแคนู/คยัค  
 - ถวยพระราชทานเรือยาว 

       ๘.๒ ถวยรางวัลเกียรติยศ จํานวน ๕ ถวย 
   ๑. ประเภทเรอืกรรเชียง 
   ๒. ประเภทเรอืแคนู 
   ๓. ประเภทเรือคยัค 
   ๔. ประเภทเรือยาวมังกร 
   ๕. ประเภทเรอื ๕ ฝพาย 
        ๘.๓ การคิดรางวัลชนะเลิศในการครองถวยพระราชทานและถวยรางวัลเกียรติยศในแตละประเภทจะพิจารณา        
ผลการแขงขัน ดังนี้ 
             ๘.๓.๑ ชมรมสมาชิกตองสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันฯ ในสนามท่ี ๑ หรือ สนามท่ี ๒ (สนามใดสนามหนึ่งหรือท้ัง
สองสนาม) ถึงจะมีสิทธิ์ เขารวมการแขงขัน ในสนามท่ี ๓ ได 
             ๘.๓.๒ ถวยพระราชทานและถวยรางวัลเกียรติยศ จะคิดคะแนน ในสนามท่ี ๓ (สนามสุดทาย) เทานั้น 
  ๘.๔ การแขงขันรุนสมัครเลนไมนํามาคิดคะแนนในสนามสุดทาย 
  ๘.๕ ในชวงระหวางการแขงขัน ถาเกิดกรณีคล่ืนลมแรงไมสามารถจัดการแขงขันตอไปได คณะกรรมการ                        
จัดการแขงขันฯ สามารถนําผลการแขงขันในรอบคัดเลือกมาจัดเรียงลําดับเพื่อพิจารณาเปนผลการแขงขันได 
         ๘.๖ ตองมีผูเขารวมการแขงขันอยางนอยรายการละไมนอยกวา ๒ ทีม โดยตองมาจาก ๒ สมาชิกสมาคมหรือสโมสร
ของสมาคมกีฬาเรือพายฯ ถึงจะแขงขัน และนับคะแนน 

๘.๗ การแข่งขนัในทกุๆ ครัง้จะยดึถอืตามกตกิาของ ICF, FISA, IDBF เป็นหลกั 

๘.๘ การจับสลากแบงกลุม ในรอบแรกจะกระทําในการประชุมผูจัดการทีม 

๙.  กรรมการตัดสิน 
ใชกรรมการตัดสินของสมาคมกีฬาเรือพายแหงประเทศไทย ท่ีผานการอบรมการพัฒนาบุคลากรทางการกีฬา

ระดับชาติ ดานผูตัดสิน และการตัดสินของคณะกรรมการถือเปนส้ินสุด 

๑๐. การรายงานตัว  
๑๐.๑.  ทุกทีมท่ีเขาแขงขัน จะตองมารายงานตัว กอนการแขงขันประเภทนั้นๆ ๓๐ นาที พรอมบัตร ประจําตัว นักกีฬา 

และจะตองอยูในพื้นท่ีกําหนด จนกวาจะไดรับอนุญาตใหปฏิบัติเปนอยางอื่น ถานักกีฬามารายงานตัวไมทันภายในเวลาท่ีกําหนด
ตามตารางการแขงขัน จะถูกตัดสิทธิ์ออกจากการแขงขันในเท่ียวนั้นๆ 
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๑๐.๒. ผูจัดการทีมหรือผูฝกสอนประจําทีม จะไดรับอุปกรณการแขงขันทุกอยางตามจํานวนท่ี กําหนด ณ ท่ีรายงานตัว  
๑๐.๓. จะตองตรวจสภาพและจํานวนอุปกรณท่ีไดรับ หากมีการชํารุดเสียหาย หรือไมครบจํานวน ตองแจงใหเจาหนาท่ี

ทราบ กอนลงเรือเพื่อไปแขงขัน  
๑๐.๔. คณะกรรมการดําเนินการแขงขัน จะไมรับคืนอุปกรณท่ีชํารุดเสียหาย หรือไมครบตามจํานวน เมื่อลงเรือเพื่อไป

แขงขันหรือในระหวางการแขงขัน  
๑๐.๕.   เมื่อจบการแขงขันในประเภทนั้นๆ แลว จะตองคืนอุปกรณท่ีไดรับมอบไป หากชํารุดหรือสูญหายดวยเหตุอันไม

สมควร คณะกรรมการดําเนินการแขงขันอาจพิจารณาใหชดใชคาเสียหายนั้นได  

๑๑. การขอเปลี่ยนตัวผูเลนแทนหลังจากยืนยันรายช่ือแลว  
๑๑.๑ เรือกรรเชียง, เรือแคนู/คยัค ถือตามกติกาของสหพันธ กลาวคือ การเปล่ียนตัวตองเปล่ียนเฉพาะกรณีท่ี 

นักกีฬาบาดเจ็บหรือปวย โดยแพทยจากโรงพยาบาลรัฐบาล หรือเจาหนาท่ีแพทย/พยาบาลประจําสนามเปนผูรับรอง และใหใช
นักกีฬาสํารองท่ีสงช่ือมาแลวเทานั้นลงทําการแขงขันแทน ผูจัดการทีม จะตองแจงการขอเปล่ียนตัวเปนลายลักษณอักษรตอ
คณะกรรมการฝายเทคนิคจัดการแขงขัน กอนการแขงขัน ๓๐ นาที ของการแขงขันพวกท่ี ๓๐ ใน รอบแรกของประเภทนั้น ๆ 

๑๑.๒ เรือยาว ๕ ฝพาย และเรือยาวมังกร ๑๐ ฝพาย สามารถเปล่ียนตัวไดโดยใชตัวสํารองท่ีเหลือ โดยผูจัดการทีม  
ตองแจงการขอเปล่ียนตัวเปนลายลักษณอักษรตอคณะกรรมการเทคนิคจัดการแขงขัน กอนการแขงขัน ๓๐ นาทีในเท่ียวนั้น ๆ 

๑๒. การลงเรือ  
๑๒.๑  เมื่อไดรับอนุญาตใหลงเรือเพื่อการแขงขัน นักกีฬาตองนําอุปกรณตามจํานวนท่ีไดรับลงเรือและพายไปยัง

จุดเริ่มตนการแขงขันโดยไมชักชา และไมรบกวนทีมอื่นท่ีจะแขงขันหรือกําลังแขงขัน และควรไปถึงจุดปลอยกอนเวลาเริ่มการ
แขงขัน (ประมาณ ๑๐ นาที)  

๑๒.๒ ในเรือยาวมังกร ๑๐ ฝพาย จะมีใบพายสํารองให ๑ ใบ สวนเรือประเภทอื่นๆจะไมมีใบพายสํารอง กรณีใบพายหัก
หรือชํารุดเสียหาย เปนความรับผิดชอบของนักกีฬา ไมสามารถรองขอใหแขงขันใหมได 

๑๒.๓ ผูเขาแขงขันคนใดไมลงแขงขันหรือไมพรอมท่ีจะแขงขันตามท่ีกําหนด โดยไมมีเหตุอันสมควร หรือไมลงทําการ
แขงขันตามคําส่ังคณะกรรมการดําเนินการแขงขันหรือกรรมการผูตัดสิน ใหปรับเปนแพ และใหคณะกรรมการดําเนินการแขงขัน
รายงานใหคณะกรรมการบริหารทราบเพื่อพิจารณาโทษตอไป 

๑๒.๔ นําเรือเขาประจําลูปลอยเรือทันที เมื่อไดรับการประกาศของผูปลอยเรือกอนการแขงขันในเท่ียวนั้นๆ ๕ นาที เพื่อ
เริ่มการแขงขัน  

๑๓. การปลอยเรือ  
๑๓.๑ กอนการแขงขันในรายการนัน้ๆ นักกีฬาตองนําเรือเขาจุดปลอย อยางนอย ๕ นาที กรรมการปลอยเรือจะประกาศ 

เท่ียวหรือรายการการแขงขัน พรอมท้ังตรวจสอบช่ือทีมและแจงลูใหแตละทีมทราบ 
๑๓.๒ เมื่อกรรมการปลอยเรือประกาศ “สองนาที” จะทําการแขงขันในเท่ียวหรือรายการนั้นๆ นักกีฬาตองนาํเรือเขา

ประจําจุดปลอย ตามลูของตัวเอง 
๑๓.๓ กรรมการปลอยเรือ อาจใหนักกีฬาท่ีมาเขาจุดปลอยเรือหลังกําหนดเวลาปลอยเรือ ออกจากการแขงขัน 
๑๓.๔ เมื่อถึงกําหนดเวลาแขงขัน กรรมการปลอยเรือใหสัญญาณปลอยเรือไปแลว ถานักกีฬามาไมทันกําหนดเวลา

แขงขัน ก็จะถูกตัดสิทธิ์จากการแขงขันในเท่ียวนั้นๆ  
๑๓.๕ ผูกํากับเสนปลอยเรือ (Aligner) เมื่อเห็นหัวเรือเสมอกัน เรือท้ังหมดอยูในแนวเสนปลอยตัว เห็นวาเรือทุกลําพรอม

ไมไดเปรียบเสียเปรียบกัน ผูกํากับเสนปลอยเรือจะใหสัญญาณโดยการยกธงขาว และผูปลอยเรือ (starter ) จะออกคําส่ังปลอย
เรอืตามประเภทเรือแตละชนิดของเรือ 
 
 



๑๓.๖ เมื่อหัวเรือเสมอกัน และผูปลอยเรือ เห็นวาเรือทุกลําพรอมไมไดเปรียบเสียเปรียบกัน ผูปลอยเรือจะออกคําส่ัง
ปลอยเรือตามประเภทเรือแตละชนิดของเรือ   

- เรือยาวประเพณี ๕ ฝพาย ผูปลอยเรือจะใชคําส่ังปลอยเรือ “เรือพรอม ระวัง ตามดวยสัญญาณแตรปลอย”  
- เรือยาวมังกร ๑๐ ฝพาย ผูปลอยเรือจะใชคําส่ังปลอยเรือ “Are you ready ..... attention ” ตามดวยสัญญาณแตร

ปลอย ( ใบพายตองอยูเหนือน้ํา) 
- เรือแคนู/คยัค ผูปลอยเรือจะใชคําส่ังปลอยเรือ “ Ready set go” หรือแทนคําวา “go” ดวยสัญญาณแตรปลอย                       

(ภายใน ๑๐ วินาที)” 
- เรือกรรเชียง ผูปลอยเรือจะใชคําส่ังปลอยเรือ “Attention ตามดวยสัญญาณแตรปลอย” 
๑๓.๗ นักกีฬาทุกคนจะตองประคองเรือใหตรงและนิ่ง 
๑๓.๘ เมื่อผูปลอยเรือ เห็นเรือทุกลําเรียบรอย ผูปลอยเรือจะใหสัญญาณการแขงขันทันที 
๑๓.๙ การระงับการปลอยเรือ ท่ีเห็นวาจะไดเปรียบเสียเปรียบกัน เปนอํานาจของผูปลอยเรือเทานั้น 
๑๓.๑๐ การบอก “ไมพรอม” ของเรือลําใด จะอยูในดุลยพินิจของผูปลอยเรือดวย ซึ่งอาจจะเตือน เมื่อเห็นวา 
๑๓.๑๑ เปนการเอาเปรียบเสียเปรียบและอาจจะปรับเปนฟาลว ครั้งท่ี ๑ ได เมื่อยัง กระทําอีก 
๑๓.๑๒ การฟาลว คือการออกเรือกอนสัญญาณปลอยเรือจะเริ่มข้ึน ผูปลอยเรือจะใหสัญญาณแตร ๒ ครั้ง ติดตอกันพรอม

ยกธงสัญญาณสีแดงเพื่อหยุดการแขงขันและใหนักกีฬากลับมาเริ่มปลอยเรือใหม นักกีฬาทีมใด ท่ีฟาลวซ้ํากันสองครั้ง จะถูกปรับ
ใหเปนแพในเท่ียวนั้น และตองออกจากการแขงขัน (Disqualified) 

๑๔. การพายในระหวางการแขงขัน  
๑๔.๑ เรือแคนู/คยัค และเรือยาว เรือทุกลําตองพายอยูในลูของตนและตองพายอยูกลางลูตลอดเวลา 
๑๔.๒ กรณีคล่ืนลมแรงหรือบังคับเรือยากเมื่อเรือจะออกนอกลู ตองพยายามพายเรือกลับมาอยูในลูของตนเอง 
โดยไมกีดขวางเรือลําอื่น การฟาลวจะอยูในดุลพินิจของกรรมการกํากับลู (Course Umpire) 
๑๔.๓ การต้ังใจใหเกิดการกีดขวาง เพื่อใหเรือพวกเดียวกัน ไดอันดับท่ีดี เพื่อเขารอบหรือเปน ผูชนะ กรรมการ 

กํากับลูจะพิจารณาใหออกจากการแขงขันไดทันที 
๑๔.๔ เรือกรรเชียง นักกีฬาตองเช่ือฟงกรรมการกํากับลูในการพายเรือ ในกรณีออกนอกลูของตนเองแตไมกดี 

ขวางเรือลําอื่น ไมถือวาเปนการฟาลว 
 ๑๔.๕ นักกีฬาจะตองพายบริเวณกลางลู การพายไมอยูกลางลูจะถูกเรียกใหกลับมาบริเวณกลางลู 2 ครั้ง ถายังคงพาย                
ไมอยูกลางลูอีกจะถูกเตือน หากยังคงพายไมอยูบริเวณกลางลูหลังจากถูกเตือนแลว จะถูกใหออกจากการแขงขันโดย
คณะกรรมการจัดการแขงขันภายหลังจากไดรับรายงานจากกรรมการสนาม 

๑๕. การตัดสินการเขาเสนชัย  
๑๕.๑ เรือลําใดเขาเสนชัยกอน-หลัง กรรมการเสนชัยจะเปนผูตัดสิน 
๑๕.๒ การตัดสินแพ-ชนะ จะตัดสินโดยสวนปลายสุดของเรือสัมผัสเสนสมมุติของเสนชัย และอยูในลูของตนเทานั้น 

(ยกเวนเรือกรรเชียง) ท้ังนี้ฝพายตองอยูครบตามจํานวนของเรือพาย ประเภทนั้นๆ ต้ังแตเริ่มการแขงขันจนส้ินสุดการแขงขัน                   
(ใชสําหรับประเภทเรือ คยัค/แคนู) 

๑๕.๓ การตัดสินแพ-ชนะ ประเภทเรือประเพณี ๕ ฝพาย และเรือยาวมังกร ๑๐ ฝพาย จะตัดสินโดยสวนปลายสุดของ
เรือ สัมผัสเสนสมมุติของเสนชัย และอยูในลูของตนเทานั้น ท้ังนี้ฝพายตองอยูครบตามจํานวนของเรือ ต้ังแตเริ่มการแขงขันจน
ทายเรือผานเสนสมมุติของเสนชัย 

๑๕.๔ ในกรณีเรือลมกอนหัวเรือสัมผัสเสนชัย นักกีฬาจะตองข้ึนเรือเองและพายใหถึงเสนชัยจึงจะถือวาเขาเสนชัยแลว 
๑๕.๕ กรณีมีการสมยอมกันหรือเห็นไดวามีความต้ังใจหรือจงใจท่ีกระทําการอยางหนึ่งอยางใดทําใหการแขงขันไม     

สมศักด์ิศรี เพื่อเหตุผลใด ๆ ก็ตาม คณะกรรมการผูตัดสินอาจพิจารณาตัดสิทธิการแขงขันนักกีฬาทีมนั้น ท้ังนี้ใหอยูในดุลยพินิจ
ของคณะกรรมการผูตัดสิน และถือวาคําตัดสินนั้นเปนท่ีส้ินสุด 
 



๑๖. การแตงกายของนักกีฬาและผูควบคุมทีม  
๑๖.๑ นักกีฬาและผูควบคุมทีมตองแตงกายสุภาพเรียบรอย เหมาะสมกับกาลเทสะ  
๑๖.๒ ในการแขงขันตองแตงกายตามท่ีสมาคมเรือพายแหงประเทศไทยกําหนด นักกีฬาประเภททีม (ต้ังแต ๒ คนข้ึนไป) 

ตองสวมเส้ือใหเหมือนกัน กรณีมีเครื่องหมายการคา การโฆษณา ท่ีไมใชช่ือจังหวัด ช่ือภาค ตองไมเกิน ๒ x ๓ นิ้ว 

๑๗. มารยาทของนักกีฬาและผูควบคุมทีม  
นักกีฬาและผูควบคุมทีมทุกคน ตองประพฤติและปฏิบัติตนใหเหมาะสมกับคุณสมบัติของนักกีฬาและผูควบคุมทีมท่ีดี 

รวมท้ังปฏิบัติตามขอบังคับ ระเบียบกติกาการแขงขันอยางเครงครัด มีความออนนอมถอมตนใหความเคารพผูท่ีอาวุโสกวา                     
และเปนมิตรกับทุกคน ตลอดจนรูแพ รูชนะ และใหเกียรติ ซึ่งกันและก ั

๑๘. บทลงโทษนักกีฬาและผูควบคุมทีม 
 ๑๘.๑ คณะกรรมการจัดการแขงขันจะกําหนดเรื่องมาตรการการรักษาความปลอดภัย เรื่องการฝกซอม เพื่อเปนขอหาม
และขอปฏิบัติ ดังนั้น ถานักกีฬาและผูควบคุมทีมไมปฏิบัติตามตารางการฝกซอม 
  - ครั้งท่ี ๑ คณะกรรมการจะใหใบเหลือง เพื่อตักเตือน 
  - ครั้งท่ี ๒ ถาไดใบเหลืองครั้งท่ี ๒ นักกีฬาจะถูกตัดสิทธิ์ออกจากการแขงขัน ในรายการนั้นๆ ผูควบคุมทีมจะไมให
ยุงเกี่ยวกับกีฬาเรือพายท่ีสมาคมเรือพายฯ เขาไปมีสวนรวม เปนระยะเวลาอยางนอย ๒ ป 
 ๑๘.๒ คณะกรรมการจัดการแขงขันจะกําหนดเรื่องมาตรการการรักษาความปลอดภัย เรื่องกฎการจราจรทางน้ํา  
( ในชวงการฝกซอมและแขงขัน ) เพื่อเปนขอหามและขอปฏิบัติ ดังนั้นถานักกีฬาและผูควบคุมทีมไมปฏิบัติตามกฎจราจรทางน้ํา 
  - ครั้งท่ี ๑ คณะกรรมการจะใหใบเหลือง เพื่อตักเตือน 
  - ครั้งท่ี ๒ ถาไดใบเหลืองครั้งท่ี ๒ นักกีฬาจะถูกตัดสิทธิ์ออกจากการแขงขัน ในรายการนั้นๆ ผูควบคุมทีมจะไมให
ยุงเกี่ยวกับกีฬาเรือพายท่ีสมาคมเรือพายฯ เขาไปมีสวนรวม เปนระยะเวลาอยางนอย ๒ ป 

๑๙. การประทวง  
๑๙.๑ การประทวงตองทําเปนลายลักษณอักษร 
๑๙.๒ การประทวงคุณสมบัติของนักกีฬา ผูจัดการทีมจะเปนผูยื่นประทวงเปนลายลักษณอักษร พรอมเงินประกัน 

๓,๐๐๐ บาท (สามพันบาทถวน) 
๑๙.๓ การประทวงเทคนิคกีฬา ผูจัดการทีมจะเปนผูยื่นประทวง และจะตองยื่นประทวงภายใน ๓๐ นาที หลังจาก

ประกาศผลอยางเปนทางการแลว พรอมเงินประกัน ๑,๐๐๐ บาท (หนึ่งพนับาทถวน)  
๑๙.๔ คําตัดสินของคณะกรรมการพิจารณาการประทวง ท้ังสองคณะถือเปนท่ีส้ินสุด 
๑๙.๕ หากผูประทวงไมยอมรับผลการพิจารณาคําประทวงนั้น แลวไมรักษามารยาทและสรางความเส่ือมเสียใหกับการ

แขงขัน คณะกรรมการดําเนินการแขงขันจะพิจารณาโทษ ไมใหยุงเกี่ยวกับกีฬาเรือพายท่ีสมาคมฯ เขาไปมีสวนรวม เปน
ระยะเวลาอยางนอย ๒ ป และจะรายงานใหตนสังกัดทราบตอไป รวมท้ังอาจแจงความดําเนินคดีทางอาญา ในกรณีท่ีมีความผิด
ทางอาญาเกิดข้ึน 

๑๙.๖ นักกีฬาท่ีไดสิทธิ์เขารวมการแขงขันในสนามสุดทาย หากไมมารวมทําการแขงขันหรือไมมีเหตุอันสมควร 
คณะกรรมการดําเนินการแขงขันจะพิจารณาโทษ จะไมใหยุงเกี่ยวกับกีฬาเรือพายท่ีสมาคมเรือพายฯ เขาไปมีสวนรวม เปน
ระยะเวลาอยางนอย ๒ ป  

๑๙.๗ ทีมกีฬาเรือพายชมรมใดท่ีผูจัดการทีมไมไดเขารวมการประชุมผูจัดการทีม และไมมีผูแทนเขารวมการประชุม ทีม
เรือพายชมรมนั้นจะไมมีสิทธิ์ในการประทวงใด ๆ ท้ังส้ิน แตยังสามารถปฏิบัติหนาท่ีผูจัดการทีมในเรื่องอื่น ๆ ตอไปได 

อนึ่ง หากคณะกรรมการดําเนินการแขงขัน มีขอสงสัยในเรื่องคุณสมบัติของนักกีฬา มีอํานาจและสามารถขอตรวจสอบ
หลักฐานไดทันที โดยไมจําเปนตองมีคูกรณี และผลการพิจารณาหรือการตัดสินของคณะกรรมการดําเนินการแขงขัน ถือเปนท่ี
ส้ินสุด  

 



๒๐. หนาท่ีของผูควบคุมทีม  
๒๐.๑ ผูจัดการทีมและผูฝกสอน จะตองเปนผูท่ีมีช่ือท่ีระบุไวในบัญชีรายช่ือ เทานั้น  
๒๐.๒ ผูจัดการทีม มีหนาท่ีในการเขาประชุม การยื่นประทวง การขอเปล่ียนตัว การจับสลากตาง ๆ 
๒๐.๓ ผูจัดการทีมและผูฝกสอน จะตองแจงระเบียบขอบังคับ และกติกาการแขงขัน กําหนดการแขงขัน หรือสิทธิอื่นใด

ใหนักกีฬาทราบโดยตลอด เพื่อประโยชนของทีมและเพื่อความเรียบรอยในการแขงขัน 
๒๐.๔ ผูฝกสอน นอกจากใหการฝกซอมเทคนิคตางๆ ยังมีหนาท่ีชวยเหลือผูจัดการทีม ในการกํากับ ดูแลการรายงานตัว 

และเรื่องการเจ็บปวย (ถามี) 

๒๑. อุปกรณการแขงขัน  
๒๑.๑ คณะกรรมการดําเนินการแขงขันจะเปนผูดําเนินการหลักและสมาคมกีฬาเรือพายแหงประเทศไทย จะเปน

ผูสนับสนุนในการจัดหา พรอมท้ังใหการรับรองอุปกรณท่ีใชในการแขงขัน โดยกําหนดวิธีการ ขอหามและการอนุญาต ไวดังนี ้ 
๒๑.๒ อนุญาตใหนําเรือและไมพายทุกชนิดมาเองได แตตองนํามาใหแจงคณะกรรมการดําเนินการแขงขันตรวจสอบเพื่อ

รับรองอุปกรณ ในวันประชุมผูจัดการทีมเทานั้น และอุปกรณตางๆ ตองไดมาตรฐาน ตามท่ีสมาคมเรือพายแหงประเทศไทย
รับรองในกรณีท่ีไมไดตรวจสอบเรือและอุปกรณในวันประชุมผูจัดการทีมไมสามารถใชเรือและอุปกรณมารวมทําการแขงขันได 
ดังนี ้

เรือกรรเชียง ๑ คน  น้ําหนักไมนอยกวา  ๑๔ กก. 
เรือกรรเชียง ๒ คน  น้ําหนักไมนอยกวา  ๒๗ กก. 
เรือแคนู ๑ คน     น้ําหนักไมนอยกวา  ๑๔ กก. 
เรือแคนู ๒ คน  น้ําหนักไมนอยกวา  ๒๐ กก. 
เรือคยัค ๑ คน  น้ําหนักไมนอยกวา  ๑๒ กก. 
เรือคยัค ๒ คน  น้ําหนักไมนอยกวา  ๑๘ กก.     
เรือยาว ๕ ฝพาย  น้ําหนักไมนอยกวา  ๘๕ กก. (รวมโขนหัวและโขนทาย)  

ตัวเรือยาวไมเกิน ๑๒.๕ เมตร วัดจากสวนของหัวเรือถึงทายเรือแตไมวัดรวมสวนหัวเรือและทายเรือท่ีถอดออกได (โขนหัวและ
โขนทาย) ท้ังนี้ไมกําหนดความกวางของตัวเรือ และวัสดุท่ีใชผลิต 

๒๑.๓ เรือยาวมังกร ๑๐ ฝพาย น้ําหนักไมนอยกวา ๑๕๐ กก. (รวม กลอง เกาอี้ หัวเรือและทายเรือ หากเรือมีน้ําหนัก
นอยกวา น้ําหนักตํ่าสุดตองถวงน้ําหนักเรือใหเทากับน้ําหนักท่ีมากสุด) 

๒๑.๔ ใบพายเรือยาวประเพณี ๕ ฝพาย และมังกร ๑๐ ฝพาย อนุญาตใหใชใบพายท่ีทําดวยไมหรือไฟเบอร ท่ีได
มาตรฐานตามกฎ IDBF (International Dragon Boat Federation)   

- ความยาวตลอดใบพายและดามระหวาง ๑๐๕ – ๑๓๐ เซนติเมตร  
- ตัวใบ ความยาวจากปลายใบถึงคอใบ ไมเกิน ๔๙ เซนติเมตร ความกวางไมเกิน ๑๗.๘ เซนติเมตร  
๒๑.๕ ไมอนุญาตใหดัดแปลง เปล่ียนแปลงสภาพของเรือและพายในทุกกรณี 
๒๑.๖ สวนปลายสุดของหัวเรือยาว ๕ ฝพาย (โขนเรือ) ตองเปนอุปกรณหรือประดับชอดอกไมดวยสีท่ีสามารถมองเห็น    

ไดชัดเจนและผานการตรวจสอบของคณะกรรมการ 
๒๑.๗ นักกีฬาทุกคนตองสวมเส้ือชูชีพในการแขงขัน และอนุญาตใหนักกีฬาสวมเส้ือชูชีพท่ีนํามาเองได 
๒๑.๘ นักกีฬาทุกคนตองสวมเส้ือชูชีพในการแขงขัน และอนุญาตใหนักกีฬาทุกคนสวมเส้ือชูชีพท่ีนํามาเองไดแตตองผานการ

ตรวจสอบจากคณะกรรมการจัดการแขงขันฯ โดยใชลูกน้ําหนักถวงจํานวน ๖.๑๒ กิโลกรัม ผูกติดกับเส้ือชูชีพ และโยนลงน้ํา 
ถาเส้ือชูชีพลอยน้ําถือวาผานการตรวจสอบ 
 
 
 
 



๒๒. คณะกรรมการพิจารณาการประทวง (การประทวงทางคุณสมบัติและทางเทคนิคของนักกีฬา) 
ประธานคณะกรรมการฝายจัดการแขงขันฯ  ประธานกรรมการ 
ประธานฝายเทคนิคกีฬา  กรรมการ 
ประธานผูตัดสินเรือแคน/ูคยัค  กรรมการ 
ประธานผูตัดสินเรือกรรเชียง  กรรมการ 
ประธานผูตัดสินเรือยาว  กรรมการ 
เลขานุการคณะกรรมการฝายจัดการแขงขันฯ  กรรมการและเลขานุการ 
รองเลขาธิการ   กรรมการ 
ผูชวยเลขาธิการ   กรรมการ 
กรรมการฝายเทคนิคกีฬา  กรรมการ 
กรรมการฝายจัดการแขงขัน  กรรมการ 

๒๓. รางวัลการแขงขัน   
  รางวัลท่ี ๑ ไดรับ  เหรียญชุบทอง เงินรางวัล  
  รางวัลท่ี ๒ ไดรับ  เหรยีญชุบเงิน เงินรางวัล  
  รางวัลท่ี ๓ ไดรับ  เหรียญชุบทองแดง เงินรางวัล  
  หมายเหตุ ทีมหรือนักกีฬาท่ีทําลายสถิติประเทศไทยตามท่ีสมาคมกีฬาเรือพายฯกําหนดจะมีเงินรางวัลให 

ถวยรางวัล ๓ ถวยพระราชทาน  
๑. ประเภทเรือ คยัค/แคน ู    พรอมเงินรางวัล 
๒. ประเภทเรอืกรรเชียงสากล   พรอมเงินรางวัล 
๓. ประเภทเรอืยาว   พรอมเงินรางวัล 
 รางวัลชนะเลิศคะแนนรวม ไดครองถวยรางวัลพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว   

 พรอมเงินรางวัล  
 รางวัลรองชนะเลิศคะแนนรวมอนัดับท่ี ๑ ไดรับถวยรางวัลเกียรติยศ พรอมเงินรางวัล  
 รางวัลรองชนะเลิศคะแนนรวมอนัดับท่ี ๒ ไดรับถวยรางวัลเกียรติยศ พรอมเงนิรางวัล  

                          ___________________________ 


