
 

      
 ระเบียบการแขงขันแคนูสลาลอมคัดเลือกนักกีฬาตัวแทนทีมชาติไทย  

ประจำป ๒๕๖๔ 
 

สมาคมกีฬาเรือพายแหงประเทศไทย 

นายกสมาคม พลเรือเอก ชัยณรงค  เจริญรักษ 

เลขาธิการ พลเรือตรี นฤพล  เกิดนาค 

สำนักงาน ชัน้ ๑๘ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบพระชนมพรรษา 

 เลขท่ี ๒๘๖ การกีฬาแหงประเทศไทย ถนนรามคำแหง  

 แขวงหัวหมาก เขตบางกะป กรุงเทพฯ ๑๐๒๔๐ 

 โทรศัพท/โทรสาร  ๐๒ ๑๗๐ ๙๒๓๕ - ๖ 

 E-mail    office@rcat.or.th 

คณะกรรมการอำนวยการจัดการแขงชัน 

 ประธานคณะกรรมการจัดการแขงขัน  ประธานคณะกรรมการฝายจัดการแขงขันสมาคมฯ 

 เลขานุการคณะกรรมการจัดการแขงขัน เลขานุการคณะกรรมการฝายจัดการแขงขันสมาคมฯ 

 Chief Official    รองเลขาธิการสมาคมกีฬาเรือพายฯ 

 Chief Judge  นาวาเอก นพพร เทพธรณี      

 Competition Manager    นาวาเอก วิวัฒน ขวัญสูงเนิน   

๑. กำหนดการแขงขัน 

การแขงขันแคนูสลาลอมคัดเลือกนักกีฬาตัวแทนทีมชาติไทย ประจำป ๒๕๖๔ ระหวางวันท่ี ๒๕ – 

๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๓ 

๒. สนามแขงขัน 

สนามฝกซอมและแขงขันกีฬาเรือแคนูสลาลอมสวนท่ี ๓-๔ ณ ศูนยฝกกีฬาเรือพายราชนาวี อาง

เก็บน้ำบางไผ ตำบลสำนักทอน อำเภอบานฉาง จังหวัดระยอง 

๓. กำหนดการซอมและการแขงขัน 

วันจันทร ท่ี ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ (ถึง ๑๒.๐๐ น.) 

 เปดใหซอมสนามชวงบน ๑-๒ ดูแลโดยโคชนิโค และเปดคายนักกีฬาเฉพาะรุนเยาวชน

 และยุวชนท่ียังขาดทักษะในน้ำกระแส โดยโคชเกรียงศักดิ์ (จำกัดจำนวนไมเกิน ๒๐ คน) 

วันศุกร        ท่ี ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓  ๑๔.๐๐ น. ประชุมผูจัดการทีม  

 วันเสาร        ท่ี ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๓  แขงขันฯ 

วันอาทิตย     ท่ี ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๓  แขงขันฯ 



 

๔. กติกาการแขงขัน และเกณฑการคัดเลือกอ่ืน ๆ 

๔.๑. กำหนดใหแขงท้ังหมด ๖ รอบ (วันละ ๓ รอบ) โปรดศึกษาวิธีคิดคะแนนในเอกสารทายประกาศ 

๔.๒  ลงแขงขันรวมทุกรุนอายุในแตละประเภทเรือ  

๔.๓  เกณฑการคัดเลือกอ่ืนประกอบดวย การสัมภาษณรายบุคคล และการทดสอบความพรอมของรางกาย

ดวยการวิ่งเปนระยะทาง ๒.๗๒ กิโลเมตร 

๕. คุณสมบัตินักกีฬา 

๕.๑ ตองเปนนักกีฬาสังกัดชมรม/สโมสรสมาชิกของสมาคมกีฬาเรือพายแหงประเทศไทย  

๕.๒ ไมจำกัดอายุ 

๖. ประเภทรายการแขงขัน รวม ๔ รายการ ดังนี้ 

  ๖.๑  เรือแคนูสลาลอมรุนบุคคลท่ัวไป 

- เรือคยัคฝพายเดี่ยวท่ัวไปหญิง WK1 Women’s Kayak 

- เรือคยัคฝพายเดี่ยวท่ัวไปชาย MK1 Men’s Kayak 

- เรือแคนูฝพายเดี่ยวท่ัวไปหญิง WC1 Women’s Canoe 

- เรือแคนูฝพายเดี่ยวท่ัวไปชาย MC1 Men’s Canoe 

๗. จำนวนผูเขารวมการแขงขัน 

๗.๑ เรือแคนู/คยัค นักกีฬาแตละชมรม/สโมสร/ทีม ไมจำกัดจำนวนนักกีฬาท่ีสงเขารวม 

๗.๒ นักกีฬาตองยินดีลงแขงขันรวมทุกรุนอายุ 

๘. การสมัครแขงขัน 

๘.๑. สงแบบฟอรมแจงชนิด, ประเภท, จำนวนนักกีฬา (Entry Form by Number) และรายชื่อนักกีฬา

และผูควบคุมทีม (Entry Form by Name) ถึงฝายจัดการแขงขันสมาคมกีฬาเรือพายแหงประเทศไทย ภายในวันพุธ

ท่ี ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๒๔.๐๐ น. ท่ีฝายจัดการแขงขันฯ Email :navy6234boat@hotmail.com 

๘.๒. สงทะเบียนรายชื่อนักกีฬาและเจาหนาท่ีพรอมรูปถาย ขนาด ๒ นิ้ว คนละ ๒ รูป 

๘.๓. สำเนาบัตรประชาชน/ขาราชการ หรือสำเนาสูติบัตร หรือสำเนาทะเบียนบาน คนละ ๑ ฉบับ 

๘.๔. แตละชมรม/ สโมสร / ทีม สงนักกีฬาแขงขันไดไมจำกัดจำนวน 

๑๐. กรรมการตัดสิน 

ใชกรรมการตัดสินของสมาคมกีฬาเรือพายแหงประเทศไทยท่ีผานการอบรมกรรมการตัดสินกีฬาเรือพาย

ของสมาคมกีฬาเรือพายแหงประเทศไทย และการตัดสินของคณะกรรมการถือเปนสิ้นสุด 

๑๑. อุปกรณการแขงขัน 

๑๑.๑ คณะกรรมการดำเนินงานการแขงขันสมาคมกีฬาเรือพายแหงประเทศไทย จะเปนผูสนับสนุนในการจัดหา 

พรอมท้ังใหการรับรองอุปกรณท่ีใชในการแขงขัน โดยกำหนดวิธีการ ขอหามและการอนุญาต ไวดังนี้  



 

      ๑๑.๒ อนุญาตใหนำเรือและไมพายทุกชนิดมาเองได แตตองนำมาใหแจงคณะกรรมการดำเนินการแขงขัน

ตรวจสอบเพ่ือรับรองอุปกรณ ในวันประชุมผูจัดการทีมเทานั้น และอุปกรณตางๆ ตองไดมาตรฐาน ตามท่ีสมาคมกีฬา                             

เรือพายแหงประเทศไทยรับรอง ดังนี ้

                   ๑๑.๒.๑  เรือคยัคสลาลอม ๑ คน น้ำหนักไมนอยกวา ๙ กก. ไมนอยกวา ๓.๕๐ เมตร ไมนอยกวา ๖๐ ซม. 

                   ๑๑.๒.๒ เรือแคนูสลาลอม ๑ คน น้ำหนักไมนอยกวา ๙ กก. ไมนอยกวา ๓.๕๐ เมตร ไมนอยกวา ๖๐ ซม. 

๑๒. มาตรการรักษาความปลอดภัย 

           ๑๒.๑  นักกีฬาทุกคนตองสวมเสื้อชูชีพ หมวกกันน็อค และรองเทากีฬาทางน้ำหุมสนในการแขงขัน อนุญาตให

นักกีฬาทุกคนสวมเสื้อชูชีพท่ีนำมาเองได แตตองผานการตรวจสอบจากคณะกรรมการจัดการแขงขันฯ โดยใชลูกน้ำหนัก

ถวง ๖.๑๒ กิโลกรัม ผูกติดกับเสื้อชูชีพและโยนลงน้ำ ถาเสื้อชูชีพลอยน้ำถือวาผานการตรวจสอบ 

๑๒.๒  ทีมกูภัยจะดูแลความปลอดภัยในระหวางการแขงขันสนามสวนท่ี ๓ และ ๔ ซ่ึงเปนสนามแขงขันใน

ครั้งนี้ การพายเรือในสนามสวนท่ี ๑ และ ๒ จะอยูในความรับผิดชอบของชมรม 

๑๓. วิธีจัดการแขงขัน 

๑๓.๑. สนามแขงขันเริ่มท่ีระยะ ๒๐๐ เมตรถึงระยะ ๔๐๐ เมตร ยาวประมาณ ๒๐๐ เมตร  

๑๓.๒ จำนวนประตู ๑๘ – ๒๕ ประตู 

๑๓.๓  ความยากของสนามระดับ ๑-๓ 

๑๔. ขอปฏบัิติในการแขงขัน  

๑๔.๑ การยืนยันรายชื่อนักกีฬา ตองยืนยันรายชื่อและจำนวนนักกีฬาแตละชมรมใหคณะกรรมการ      

ฝายจัดการแขงขันทราบในวันประชุมผูจัดการทีม 

๑๔.๒.  การรายงานตัว 

๑๔.๒.๑ ทุกทีมท่ีเขารวมแขงขันตองมารายงานตัวกอนการแขงขันประเภทนั้น ๆ อยางนอย ๓๐ นาที 

พรอมบัตรประจำตัวนักกีฬา และจะตองอยูในพ้ืนท่ีกำหนด 

๑๔.๒.๒ จะตองตรวจสภาพและจำนวนอุปกรณท่ีไดรับหากมีการชำรุดเสียหาย หรือไมครบ 

จำนวนตองแจงใหเจาหนาท่ีทราบ กอนลงเรือเพ่ือไปแขงขัน 

๑๔.๒.๓ คณะกรรมการจัดการแขงขันจะไมรับสภาพอุปกรณชำรุดเสียหาย หรือไมครบตาม 

จำนวนเม่ือลงเรือเพ่ือไปแขงขัน และในระหวางการแขงขัน 

๑๔.๒.๔ เม่ือจบการแขงขันในประเภทนั้นๆ แลวจะตองคืนอุปกรณ ( กรณียืมใชจากสวนกลาง ) 

หากชำรุด หรือเสียหายจะตองชดใชคาเสียหายนั้น 

๑๕. การแตงกายของนักกีฬาและผูควบคุมทีม  

๑๕.๑ นักกีฬาและผูควบคุมทีมตองแตงกายสุภาพเรียบรอย เหมาะสมกับกาลเทสะ  

๑๕.๒ ในการแขงขันตองแตงกายตามท่ีสมาคมกีฬาเรือพายแหงประเทศไทยกำหนด นักกีฬาประเภททีม                           

(ตั้งแต ๒ คนข้ึนไป) ตองสวมเสื้อใหเหมือนกัน กรณีมีเครื่องหมายการคา การโฆษณา ท่ีไมใชชื่อจังหวัด ชื่อภาค        

ตองไมเกิน ๒ x ๓ นิ้ว 

 



 

๑๖. มารยาทของนักกีฬาและผูควบคุมทีม  

นักกีฬาและผูควบคุมทีมทุกคน ตองประพฤติและปฏิบัติตนใหเหมาะสมกับคุณสมบัติของนักกีฬาและผูควบคุม

ทีมท่ีดี รวมท้ังปฏิบัติตามขอบังคับ ระเบียบกติกาการแขงขันอยางเครงครัด มีความออนนอมถอมตนใหความเคารพ  

ผูท่ีอาวุโสกวา และเปนมิตรกับทุกคน ตลอดจนรูแพ รูชนะ และใหเกียรติ ซ่ึงกันและกัน 

๑๗. บทลงโทษนักกีฬาและผูควบคุมทีม 

 ๑๗.๑ คณะกรรมการจัดการแขงขันจะกำหนดเรื่องมาตรการการรักษาความปลอดภัย เรื่องการฝกซอมเพ่ือ     

เปนขอหามและขอปฏิบัติ ดังนั้น ถานักกีฬาและผูควบคุมทีมไมปฏิบัติตามตารางการฝกซอม 

  - ครั้งท่ี ๑ คณะกรรมการจะใหใบเหลือง เพ่ือตักเตือน 

  - ครั้งท่ี ๒ ถาไดใบเหลืองครั้งท่ี ๒ นักกีฬาจะถูกตัดสิทธิ์ออกจากการแขงขัน ในรายการนั้นๆ ผูควบคุม

ทีมจะไมใหยุงเก่ียวกับกีฬาเรือพายท่ีสมาคมเรือพายฯ เขาไปมีสวนรวม เปนระยะเวลาอยางนอย ๒ ป 

 ๑๗.๒ คณะกรรมการจัดการแขงขันจะกำหนดเรื่องมาตรการการรักษาความปลอดภัย เรือ่งกฎการจราจรทางน้ำ 

(ในชวงการฝกซอมและแขงขัน) เพ่ือเปนขอหามและขอปฏิบัติ ดังนั้น ถานักกีฬาและผูควบคุมทีมไมปฏิบัติตาม       

กฏจราจรทางน้ำ 

  - ครั้งท่ี ๑ คณะกรรมการจะใหใบเหลือง เพ่ือตักเตือน 

  - ครั้งท่ี ๒ ถาไดใบเหลืองครั้งท่ี ๒ นักกีฬาจะถูกตัดสิทธิ์ออกจากการแขงขัน ในรายการนั้นๆ ผูควบคุม

ทีมจะไมใหยุงเก่ียวกับกีฬาเรือพายท่ีสมาคมเรือพายฯ เขาไปมีสวนรวม เปนระยะเวลาอยางนอย ๒ ป 

๑๘.  การประทวง  

๑๘.๑ การประทวงตองทำเปนลายลักษณอักษรตามแบบฟอรมการประทวงท่ีจัดไว ณ บริเวณเต็นท Enquiry 

๑๘.๒ การประทวงคุณสมบัติของนักกีฬา ผูจัดการทีมจะเปนผูยื่นประทวงเปนลายลักษณอักษร พรอมเงิน

ประกัน ๕,๐๐๐ บาท (หาพันบาทถวน) 

๑๘.๓ การประทวงเทคนิคกีฬา ผูจัดการทีมจะเปนผูยื่นประทวง และจะตองยื่นประทวงภายใน ๓๐ นาที 

หลังจากประกาศผลอยางเปนทางการแลว พรอมเงินประกัน ๑,๐๐๐บาท (หนึ่งพันบาทถวน)  

๑๘.๔ คำตัดสินของคณะกรรมการพิจารณาการประทวง ท้ังสองคณะถือเปนท่ีสิ้นสุด 

๑๘.๕ หากผูประทวงไมยอมรับผลการพิจารณาคำประทวงนั้น แลวไมรักษามารยาทและสรางความเสื่อมเสีย

ใหกับการแขงขัน คณะกรรมการดำเนินการแขงขันจะพิจารณาโทษ ไมใหยุงเก่ียวกับกีฬาเรือพายท่ีสมาคมฯ เขาไป   

มีสวนรวม เปนระยะเวลาอยางนอย ๒ ป และจะรายงานใหตนสังกัดทราบตอไป รวมท้ังอาจแจงความดำเนินคดีทาง

อาญา ในกรณีท่ีมีความผิดทางอาญาเกิดข้ึน 

อนึ่ง หากคณะกรรมการดำเนินการแขงขัน มีขอสงสัยในเรื่องคุณสมบัติของนักกีฬา มีอำนาจและสามารถขอ

ตรวจสอบหลักฐานไดทันที โดยไมจำเปนตองมีคูกรณี และผลการพิจารณาหรือการตัดสินของคณะกรรมการ

ดำเนินการแขงขัน ถือเปนท่ีสิ้นสุด  

๑๙. คณะกรรมการพิจารณาการประทวง 

 ๑๙.๑ นาวาเอก นพพร  เทพธรณี  ประธานกรรมการ 

 ๑๙.๒ นาง อาภรณพันธ  บัวพัฒน  กรรมการ 

๑๙.๓ เรือเอก มโนมัย ทุมมณี  กรรมการ 



 

๒๐. หนาท่ีของผูควบคุมทีม 

๒๐.๑ ผูจัดการทีมและผูฝกสอน จะตองเปนผูท่ีมีชื่อท่ีระบุไวในบัญชีรายชื่อเทานั้น 

๒๐.๒ ผูจัดการทีมมีหนาท่ีในการเขารวมประชุม การยื่นประทวง การขอเปลี่ยนตัว การจับสลากตางๆ 

๒๐.๓ ผูจัดการทีมและผูฝกสอน จะตองแจงระเบียบขอบังคับ และกติกาการแขงขัน กำหนดการแขงขัน 

หรือสิทธิอ่ืนใดใหนักกีฬาทราบโดยตลอด เพ่ือประโยชนของทีมและเพ่ือความเรียบรอยในการแขงขัน 

๒๐.๔ ผูฝกสอน นอกจากใหการฝกซอมเทคนิคตางๆ ยังมีหนาท่ีชวยเหลือผูจัดการทีมในการกำกับดูแล การ

รายงานตัว และเรื่องการเจ็บปวย (ถามี) 

๒๑. การประชุมผูจัดการทีม 

ใหผูจัดการทีมและผูติดตาม ๑ คน รวมเปนทีมละ ๒ คน เขารวมการประชมผูจัดการทีมและจับสลาก 

 

 ************************* 


