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ข้อท่ี 1 วัตถุประสงค์                                                                                                              ด 

 
วตัถุประสงคข์องกติกาการแข่งขนัพุมเซ่ฉบบัน้ี เพื่อใหเ้กิดความยติุธรรม และความเรียบร้อยในการ 
แข่งขนัพุมเซ่ในทุกระดบัชั้นท่ีจดัขึ้น หรือรับรองโดยเวิร์ลเทควนัโด, สหพนัธ์เทควนัโดของแต่ละทวีป  
หรือสมาคมฯของประเทศสมาชิกใหใ้ชก้ฏระเบียบท่ีเป็น มาตราฐานเดียวกนัในทุกการแข่งขนั 
 
ค าอธิบาย 
 
วตัถุประสงคข์องกติกาขอ้ท่ี 1 เพื่อใหก้ารแข่งขนัเทควนัโดพุมเซ่ทัว่โลกมีมาตราฐานเดียวกนัการ
แข่งขนั ใดๆท่ีมิไดป้ฏิบติัตามกฏกติกาฉบบัน้ีจะไม่ถือวา่เป็นการแข่งขนัเทควนัโดพุมเซ่ 
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ข้อท่ี 2 การน าไปใช้                                                                                                ส 
 
 
1.กติกาฉบบัน้ีมีผลบงัคบัใชก้บัทุกการแข่งขนัท่ีจดัขึ้นหรือรับรองโดยเวิร์ลเทควนัโด, สหพนัธ์เทควนั
โด แต่ละทวีป และสมาคมเทควนัโดประเทศสมาชิก อยา่งไรก็ตาม หากสมาคมเทควนัโดประเทศ 
สมาชิกใด มีความประสงคท่ี์จะเปล่ียนแปลงแกไ้ขกติกาส่วนใดส่วนหน่ึงของกติกาฉบบัน้ี จะตอ้งขอ
อนุญาตและ ไดรั้บความเห็นชอบจาก WT ก่อน 
 
ค าอธิบาย 
 
การเปล่ียนแปลงส่วนหน่ึงส่วนใดของกติกาฉบบัน้ี จะตอ้งช้ีแจง้รายละเอียดท่ีเปล่ียนแปลงพร้อมดว้ย 
เหตุผลท่ีตอ้งการเปล่ียนแปลง และจะตอ้งไดรั้บการอนุมติัจาก WT ก่อนหนา้ถึงก าหนดการแข่งขนันั้นๆ 
ไม่นอ้ยกวา่ 1 เดือน 
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ข้อท่ี 3 สนามแข่งขัน                          ส 

 
1. การแข่งขนัพุมเซ่ท่ีจดัขึ้นหรือรับรองโดย เวิร์ลเทควนัโดควรมีลกัษณะดงัน้ี 

• มีความจุของผูช้มในสนามอย่างนอ้ย 2,000 ท่ีนัง่  
• พื้นท่ีบริเวณสนามแข่งขนัควรมี ขนาดอยา่งนอ้ย 30x50 เมตร ส าหรับรองรับการจดั 3 สนาม 

แข่งขนั  
• มีการเตรียมความพร้อม ทางดา้นแสง-เสียง เคร่ืองมือทางเทคนิค และอุปรณ์อ านวย 

ความสะดวกต่างๆ เพื่ออ านวยความสะดวกใหก้บัผูเ้ขา้แข่งขนั และผูช้มในสนาม  
• มีความสูงจากพื้นจนถึงหลงัคาอยา่งนอ้ย 10 เมตร มีแสงสวา่งเพียงพออยา่งนอ้ย 1,500-1,800 

Lux ครอบคลุมทัว่สนามแข่งขนั 
• การจดัสนามควรแลว้เสร็จก่อนหนา้วนัเร่ิมแข่งขนัอยา่งนอ้ย 2 วนั และจะตอ้งผา่นการตรวจ 

สอบอนุมติัสนามแข่งนั้นจากประธานเทคนิค 
• พื้นท่ีสนามแข่งขนัมีขนาด 10x10 เมตร ( 12x12 ) เมตรส าหรับการแข่งขนัฟรีสไตล ์

ประเภททีม  
• พื้นสนามตอ้งมีลกัษณะเป็นผิวเรียบปราศจากส่ิงกีดขวางปูดว้ยพื้นยางหรือพื้นไม ้
• หากจ าเป็นอาจท าการยกพื้นสนามสูงจากพื้น 50-60 เซนติเมตรโดยรอบนอกของเวทีใหมี้ความ 

ลาดชนั 30 องศาเพื่อความปลอดภยัของนกักีฬา 
 
ค าอธิบาย 
 
ในกรณีท่ีตอ้งมีการยกพื้นสนามพื้นท่ีสนามท่ียกขึ้นจะตอ้งกวา้งกวา่สนามแข่งขนัจริงส าหรับการวาง 
ต าแหน่งของกรรมการใหค้ะแนน 
 

1. การก าหนดเขตสนามแข่งขนั 
• พื้นท่ีแข่งขนัมีขนาด 10x10 เมตร (12x12 เมตร ส าหรับการแข่งขนัฟรีสไตล ์ประเภททีม)  
• ในกรณีท่ีสนามแข่งขนัเป็นพื้นไม ้ใหใ้ชเ้ส้นแถบสีขาว มีความกวา้ง 5 ซม.  

3.   การวางต าแหน่งในสนามแข่งขนั  
 3.1)  ต าแหน่งผูต้ดัสิน 
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กรณีใชผู้ต้ดัสินใหค้ะแนน 7 คน  
• ผูต้ดัสินจะนัง่ห่างจากขอบสนาม 1 ม. และห่างจากผูต้ดัสินดว้ยกนั 1 ม. 
• ผูต้ดัสิน 4 คนอยูด่า้นหนา้ผูแ้ข่งขนั ผูต้ดัสิน 3 คนอยูด่า้นหลงัผูแ้ข่งขนั 
• เส้นขอบสนามดา้นท่ีผูต้ดัสิน 4 คน เรียกวา่เส้นขอบสนามท่ี 1 ตามดว้ย 

เส้นขอบสนามท่ี 2, 3  และ4 เรียงตามล าดบัตามเขม็นาฬิกา 
• ต าแหน่งผูต้ดัสินให้เรียงล าดบัตามเขม็นาฬิกาจากดา้นซา้ยของเส้นขอบ สนามท่ี 1 

 กรณีใชผู้ต้ดัสินใหค้ะแนน 5 คน  
• ผูต้ดัสิน 3 คนอยูด่า้นหนา้ผูแ้ข่งขนั ผูต้ดัสิน 2 คนอยูด่า้นหลงัผูแ้ข่งขนั 

เรียงล าดบัเช่นเดียวกบัระบบผูต้ดัสิน  7 คน 
( หมายเหต ุประธานเทคนิค สามารถปรับเปล่ียนต าแหน่งและจ านวนของผูต้ดัสิน เพื่อให้ เหมาะสม 
กบัสภาพแวดลอ้มและการแข่งขนั ซ่ึงตอ้งมีการแจง้ไวใ้นระเบียบการล่วงหนา้ ก่อนการแข่งขนั) 
 3.2) ต าแหน่งผูต้ดัสินช้ีขาด อยูข่า้งผูต้ดัสินหมายเลข 1 
 3.3) ต าแหน่งนกักีฬาอยูห่่าง  2 ม. จากจุดก่ึงกลางของสนามไปทางดา้นหลงัใกล ้
กบัเส้นขอบสนามท่ี 3 
 3.4) ต าแหน่งโต๊ะผูบ้นัทึกอยูห่่างจากผูต้ดัสินช้ีขาดไปทางดา้นขวา 3ม.  
 3.5) ต าแหน่งของผูป้ระสานงานการแข่งขนั จะอยูด่า้นนอกสนามแข่ง ห่าง 1 ม. จากมุม 
ตรงเส้นขอบสนามท่ี 2  
 3.6) ต าแหน่งรอคอยของนกักีฬาและโคช้: จุดก าหนดรอท าการแข่งขนัของ 
นกักีฬาและโคช้ จะอยูห่่างจากสนามแข่งขนั 3 ม. ตรงมุมตดัของเส้นขอบสนามท่ี 3 และ 4 
 3.7) ต าแหน่งโต๊ะของผูต้รวจอุปกรณ์: 
ต าแหน่งโต๊ะตรวจอุปกรณ์จะอยูต่รงทางเขา้ดา้นนอก ของสนามแข่งขนั ท่ีมุมตดัของเส้นขอบสนามท่ี 3 
และ 4 เพื่ออ านวยความ สะดวกในการแข่งขนั 
 
ค าอธิบาย #1 

พื้นสนาม (Elastic mat): การแข่งขนัพุมเซ่ท่ี WT รับรองจะตอ้งใชเ้ป็นพื้นสนามท่ีได ้
รับการรับรองจาก WT แลว้ เท่านั้น  

 
 
ค าอธิบาย #2 
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สีของพื้นสนาม: สีของพื้นสนาม จะตอ้งไม่สะทอ้นแสงสวา่งมากเกินไปหรือเป็นอนัตรายต่อ 
สายตาของผูเ้ขา้แข่งขนัตลอดจนผูช้มในสนาม ส่วนโทนสีของพื้นสนามควรใหเ้หมาะสมกบั 
ภาพลกัษณ์โดยรวมของสนามแข่งขนั 

ค าอธิบาย #3 
โต๊ะตรวจอุปกรณ์: มีเจา้หนา้ท่ีตรวจชุดท่ีผูเ้ขา้แข่งขนัสวมใส่วา่ถูกตอ้งตามระเบียบท่ี WT
รับรอง และมีขนาดท่ีเหมาะสมหรือไม่ หากพบวา่ไม่ถูกตอ้ง เจา้หนา้ท่ีจะแจง้ใหผู้เ้ขา้แข่งขนัท า
การ เปล่ียนชุดใหเ้รียบร้อยเสียก่อน 

 
 
 
 
 
ค าอธิบาย #4 

1. รูปแบบการจดัสนามแข่งขนั: สนามแข่งขนัใหจ้ดัตามแผนผงัน้ี 
 

 
 

Rec.: โต๊ะบนัทึกผลการแข่งขนั R: ผูต้ดัสินช้ีขาด J1,2,3,4,5,6: ผูต้ดัสิน 
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C1: สนามแข่งขนั   C2:ต าแหน่งผูแ้ข่งขนั C3: ต าแหน่งรอเขา้แข่งขนั 
C4: ผูป้ระสานงานการแขง่ขนั      1, 2,3,4: เส้นขอบสนาม และมุมทั้ง4 ตามตวัเลขในวงกลม 
 
 

2. แผนผงัลกัษณะการยกพื้นสนาม 
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ข้อท่ี 4 ผู้เข้าแข่งขัน                              ว 

 
1. คุณสมบติัผูเ้ขา้แข่งขนั 

1.1  เป็นผูถื้อสัญชาติของทีมท่ีเขา้ร่วมการแข่งขนั 
1.2  ไดรั้บการรับรองจากสมาคมเทควนัโดประเทศนั้นๆ 
1.3  เป็นผูไ้ดรั้บประกาศนียบตัรเทควนัโดสายด าจาก WT หรือ KUKKIWON 
1.4  ตอ้งมีบตัรประจ าตวันกักีฬา WT Global License (GAL) 
1.5  การก าหนดรุ่นอายุ 
 1.5.1 รุ่นคาเดท (12-14 ปี) 
 1.5.2 รุ่นจูเนียร์ (15-17 ปี) 
 1.5.3 รุ่นอายไุม่เกิน 30 ปี (18-30 ปี) 
 1.5.4 รุ่นอายไุม่เกิน 40 ปี (31-40 ปี) 
 1.5.5 รุ่นอายไุม่เกิน 50 ปี (41-50 ปี) 
 1.5.6 รุ่นอายไุม่เกิน 51 ปี (51-60 ปี) 
 1.5.7 รุ่นอายไุม่เกิน 65 ปี (61-65 ปี) 
 1.5.8 รุ่นอายเุกิน 65 ปี (66 ปีหรือมากกวา่) 
1.6 รุ่นอายท่ีุสามารถลงแข่งขนัชิงแชมป์โลกได ้
 1.6.1 รุ่นอายตุั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป ( อาย ุ18 ปี หรือมากกวา่) 
 
 

ค าชี้แจง 
การก าหนดอายใุนการแข่งขนัประเภทเยาวชนใหน้บัถึงปี ท่ีจดัการแข่งขนั ไม่ใช่จากวนัท่ี จดัการแข่งขนั 
ตวัอยา่งเช่น: ในรุ่นจูเนียร์ อาย ุ15-17 ปี การแข่งขนัพุมเซ่จดัขึ้นในวนัท่ี 29 กรกฏาคม 2556 ผูเ้ขา้แข่งขนั
ท่ีเกิดระหวา่งวนัท่ี 1 มกราคม 2539-วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2541 มีสิทธิเขา้ร่วมการแข่งขนั 
 

2. ชุดผูเ้ขา้แข่งขนั 
นกักีฬาจะตอ้งสวมชุดท่ี WT ใหก้ารรับรองเท่านั้น ในการแข่งขนัพุมเซ่ท่ีจดัขึ้นหรือ 
รับรองโดย WT 
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3. การตรวจสอบทางการแพทย ์

 
3.1. ในการแข่งขนัเทควนัโดต่างๆท่ีจดัขึ้น หรือรับรองโดย WT หา้มมิใหใ้ชส้ารเสพติด สาร

กระตุน้และสารเคมีตอ้งหา้มอ่ืนๆ ตามท่ีก าหนดไวใ้น WT-Anti Doping โดยเด็ดขาด  

 

3.2. สหพนัธ์เทควนัโดโลก มีสิทธ์ิ ท่ีจะด าเนินการตรวจสอบดา้นการแพทยใ์ดๆก็ ตามแก่ผูเ้ขา้
แข่งขนัท่ีตอ้งสงสัยวา่อาจละเมิดขอ้หา้มขา้งตน้ ผูช้นะการแข่งขนัผูใ้ดท่ีปฏิเสธการ
ตรวจสอบ หรือมีการตรวจสอบแลว้ พบวา่ ละเมิดขอ้หา้มดงักล่าวจะถูก ริบต าแหน่งและ
เหรียญรางวลั เพื่อมอบใหแ้ก่ผูเ้ขา้ แข่งขนัท่ีอยูต่  าแหน่งถดัลงไป 

 
 

3.3 คณะกรรมการจดัการแข่งขนัเป็นผูรั้บผิดชอบในการจดัการตรวจสอบดงักล่าว 
 
3.4.รายละเอียดขั้นตอนการปฏิบติัไดก้ าหนดไวใ้น WT Anti-Doping Rules 
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ข้อท่ี 5 ประเภทของการแข่งขัน                                                                                           ก 
ผูเ้ขา้แข่งขนัสามารถลงท าการแข่งขนัไดไ้ม่เกิน 2 สองรายการ ยกเวน้ไม่สามารถลงท าการ แข่งขนัได ้
อนัเน่ืองมาจากขอ้จ ากดัเร่ืองเพศหรืออาย ุ 

1. การแข่งขนัพุมเซ่ทัว่ไป 
1.1   ประเภทเด่ียวชาย 
1.2   ประเภทเด่ียวหญิง 
1.3   ประเภททีมชาย 
1.4   ประเภททีมหญิง 
1.5   ประเภทคู่ 

2. การแข่งขนัฟรีสไตลพ์ุมเซ่ 
2.1   ประเภทเด่ียวชาย 
2.2   ประเภทเด่ียวหญิง 
2.3   ประเภทคู่ 
2.4   ประเภททีม (สมาชิกในทีม 5 คน ตอ้งมีสมาชิกในทีมเป็นชายอยา่งนอ้ย 2 คน และหญิง  2 
คน) 

3. การแข่งขนัแบบผสม 
3.1   ประเภทเด่ียวชาย     
3.2   ประเภทเด่ียวหญิง 
3.3   ประเภทคู่ 
3.4   ประเภททีมชาย 
3.5   ประเภททีมหญิง 
3.6   ประเภททีมผสม 

ค าชี้แจง#1 
สามารถมีนกักีฬาตวัส ารองได ้ 1 คน ส าหรับการแข่งขนัพุมเซ่ฟรีสไตลป์ระเภททีม 
และการแข่งขนัพุมเซ่แบบผสมประเภททีม 
ค าอธิบาย #1 
การแข่งขนัพุมเซ่แบบผสม: ผูเ้ขา้แข่งขนัจะท าการแข่งโดยใชพุ้มเซ่ทัว่ไปในพุมเซ่แรก 
และใชพุ้มเซ่ฟรีสไตลใ์นพุมเซ่ท่ีสอง 
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*การแข่งขนัรายการน้ีจะจดัควบคู่ไปกบัการแข่งขนัประเภทต่อสู้ชิงแชมป์โลก และ/หรือ 
การแข่งขนักรังปรีซ์ซีร่ีย ์
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ข้อท่ี 6  การแบ่งรุ่นประเภทการแข่งขันจากเพศ และอายุ                                                     ม 

 
1. การแข่งขนัพุมเซ่ทัว่ไป 
1.1 ประเภทเด่ียวชาย, หญิง, คู่ และทีม แบ่งรุ่นตามอายขุองผูเ้ขา้แข่งขนั 

1.2   รุ่นประเภทชาย-หญิง & อาย ุแบ่งไดด้งัน้ี 

 

 
 
2. การแข่งขนัฟรีสไตลพ์ุมเซ่ 
2.1 การแข่งขนัฟรีสไตลพ์ุมเซ่แบ่งรุ่นไดด้งัน้ี 
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 2.2 การแข่งขนัพุมเซ่แบบผสม 
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ข้อท่ี 7  วิธีการด าเนินการแข่งขัน                                อ 
 

1. การแข่งขนัในระดบันานาชาติซ่ึงไดรั้บการรับรองจาก WT จะตอ้งมีผูเ้ขา้ร่วมการแข่งขนัไม่ 
นอ้ยกวา่ 6  ประเทศ และมีผูเ้ขา้ร่วมแข่งขนัในแต่ละรุ่นไม่นอ้ยกวา่ 6 คน 

2. ระบบท่ีใชใ้นการแข่งขนัแบ่งไดด้งัน้ี: วิธีการแข่งขนัขึ้นอยู่กบัการตดัสินใจของ 
ประธานเทคนิค และตอ้งมีการประกาศ ล่วงหนา้ไวใ้นระเบียบการแข่งขนันั้นๆ 
2.1 ระบบแข่งขนัแพค้ดัออก 
2.2 ระบบแข่งแบบพบกนัหมด 
2.3  ระบบแข่งขนัคดัออกตามล าดบัคะแนน 
2.4  ระบบผสม: ใชร้ะบบแข่งขนัแพค้ดัออกรวมกบัระบบเรียงล าดบัคะแนน 
 

3. พุมเซ่ 2 พุมเซ่ท่ีจะใชท้ าการแข่งขนัในแต่ละรุ่น ขึ้นอยูก่บัการตดัสินใจของประธานเทคนิคของ 
การแข่งขนันั้นๆ ส าหรับผูเ้ขา้แข่งขนัทุกคนใชแ้ข่งขนัตั้งแต่ รอบคดัเลือก, รอบรองชนะเลิศ 
และรอบชิงชนะเลิศ  
 
ค าชี้แจง#1 
ระบบการแข่งขนัแบบแพค้ดัออกตามล าดบัคะแนน จะประกอบดว้ยการแข่งขนั ในรอบแรก, 
รอบรองชนะเลิศ และรอบชิงชนะเลิศ 
 
ค าชี้แจง#2 
การแข่งขนัแบบแพค้ดัออกตามล าดบัคะแนนในรอบแรก:  

• หากมีผูเ้ขา้ร่วมแข่งขนั 20-39 คน จะท าการแข่งขนัในรอบแรก 
โดยแบ่งผูแ้ข่งขนัออกเป็น 2 กลุ่ม ท าการแข่งขนั 2 สนาม 

• หากมีผูเ้ขา้ร่วมแข่งขนัถึง 40 คนขึ้นไป จะท าการแข่งขนัในรอบแรก 
โดยแบ่งผูแ้ข่งขนัออกเป็น 3 กลุ่ม แยกท าการแข่งขนั 3 สนาม 

• กรณีท่ีไม่สามารถท าการแข่งขนั 3 สนามได ้ใหแ้บ่งผูแ้ข่งขนัออกทั้งหมดเป็น 2 กลุ่ม 
แลว้ท าการแข่งขนัการแข่งขนัในรอบแรก 2 สนามแทน 

• ผูเ้ขา้แข่งขนัทั้งหมดตอ้งแสดงพุมเซ่ 2 พุมเซ่ท่ีก าหนดใหใ้นรอบแรก 
ผูท่ี้มีคะแนนดีท่ีสุดคร่ึงนึงของแต่ละกลุ่มผา่นเขา้ไปแข่งในรอบรองชนะเลิศ 
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• ในกรณีท่ีกลุ่มใดมีจ านวนผูเ้ขา้แข่งขนัเป็นเลขคี่ คนท่ีไดค้ะแนนถดัลงมาจาก  50% 
แรก ของกลุ่มมีสิทธ์ิผา่นเขา้ไปแข่งรอบรองชนะเลิศ 

• ในการแข่งขนัรอบแรกผูเ้ขา้แข่งขนัแต่ละกลุ่มอาจจะไดรั้บการตดัสินโดย  
ผูต้ดัสินคนละกลุ่มกนั 

 
 
ค าชี้แจง#3 
การแข่งขนัแบบแพค้ดัออกตามล าดบัคะแนนรอบรองชนะเลิศ: หากมีผูเ้ขา้ร่วมแข่งขนัจ านวน 
9-19 คน จะเร่ิมการแข่งขนัรอบรองชนะเลิศ ผูเ้ขา้แข่ง ขนัทั้งหมดตอ้งแสดงพุมเซ่ 2 พุมเซ่ท่ี 
ก าหนดใหใ้นรอบน้ี และผูเ้ขา้แข่งขนั 8 คนแรก ท่ีคะแนนดีท่ีสุดของกลุ่มจะผา่นเขา้ไปแข่ง 
รอบชิงชนะเลิศ 

 
ค าชี้แจง#4 
 
การแข่งขนัแบบแพค้ดัออกตามล าดบัคะแนนรอบชิงชนะเลิศ:  
หากมีผูเ้ขา้ร่วม แข่งขนัจ านวน 8 คนหรือนอ้ยกวา่ จะท าเร่ิมการแข่งขนัในรอบชิง ชนะเลิศ 
ผูเ้ขา้แข่งขนัทั้งหมดตอ้งแสดงพุมเซ่ 2 พุมเซ่ท่ีก าหนดใหใ้นรอบน้ี และผูเ้ขา้แข่งขนั 4 ล าดบั 
แรกท่ีคะแนนดีท่ีสุดของกลุ่ม จะไดรั้บเหรียญรางวลั ตามล าดบั โดยล าดบัท่ี 3 และ 4 
จะไดรัับเหรียญทองแดง 
 
ค าชี้แจง#5 
 
การแข่งขนัระบบแพค้ดัออก: จะท าการจบัสลากเพื่อแบ่งสายคู่แข่งขนั 
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ข้อที่ 8  พุมเซ่ทีใ่ช้ในการแข่งขันแต่ละรุ่น                                                               ท 
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ข้อท่ี 9  ฟรีสไตล์พุมเซ่                                                                                                         ท 

 
1. ฟรีสไตลพ์ุมเซ่เป็นการออกแบบท่าพุมเซ่ขึ้นมาใหม่โดยใชเ้ทคนิคต่างๆท่ีเก่ียวเน่ือง 

กบัเทควนัโดมาประกอบเขา้ดว้ยกนั 
 

2. องคป์ระกอบของท่าร าพุมเซ่ 
 

2.1 ผูเ้ขา้แข่งขนัสามารถออกแบบทิศทางการเคล่ือนไหวไดอ้ยา่งอิสระ  
2.2 ผูเ้ขา้แข่งขนัเลือกเพลง & ออกแบบท่าท่างต่างๆทั้งหมดไดเ้อง 
2.3 การแสดงเทคนิคต่างๆใหอ้ยู่ภายในขอบเขตของเทควนัโด ค าจ ากดัความของ 

เทคนิคเทควนัโด จะถูกก าหนดโดยคณะกรรมการเวิร์ลเทควนัโดพุมเซ่ 
เม่ือผูเ้ขา้แข่งขนัส่งแผนการแสดงพุมเซ่ฟรีสไตล ์
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ข้อท่ี 10  เวลาที่ใช้ในการแข่งขัน                                                                                           ม 

 
1. ระยะเวลาท่ีใชใ้นการแข่งขนั 

 
1.1  พุมเซ่ทัว่ไป: เด่ียว, คู่ และทีม ใชเ้วลาในการแข่งขนัไม่เกิน 90 วินาที 
1.2  ฟรีสไตลพ์ุมเซ่: เด่ียว, คู่ และทีมผสม ใชเ้วลาในการแข่งขนั 90-100 วินาที 
1.3  ช่วงเวลาพกัระหวา่งพุมเซ่ท่ี 1 และพุมเซ่ท่ี 2 อยา่งนอ้ย 30 วินาที 
 
ค าชี้แจง 
ระยะเวลาพกัระหวา่งพุมเซ่ท่ี 1 และพุมเซ่ท่ี 2 จะเร่ิมนบัหลงัจากท่ีผูป้ระสานการ 
แข่งขนัประกาศใหอ้อก จากสนามและประกาศใหก้ลบัเขา้สู่การแข่งขนั 
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ข้อท่ี 11 การจับสลาก                                                                                                          ใ 

 
1. การจบัสลากการแข่งขนัจะตอ้งท าขึ้น 1 หรือ 2 วนัล่วงหนา้ก่อนวนัเร่ิมการแข่งขนัวนัแรก 

โดยมีเจา้หนา้ท่ีของ WT, ประธานเทคนิคและตวัแทนของแต่ละประเทศท่ีเขา้ ร่วมการแข่งขนั 
2. ประธานเทคนิค จะท าหนา้ท่ีจบัสลากในนามของประเทศผูเ้ขา้แข่งขนัท่ีไม่มาเขา้ร่วมประชุม 

ประเทศ ท่ีร่วมแข่งขนัท่ีไม่ไดเ้ขา้ร่วมประชุมจะตอ้งปฏิบติัตามผลการตดัสินใจของท่ีประชุม 
3. เร่ืองต่างๆในการประชุมผูจ้ดัการทีมและจบัสลาก ประธานเทคนิคจะเป็นผูต้ดัสินใจภายใตค้  า 

แนะน าของเจา้หนา้ท่ี WT  
4. การจบัสลากสายการแข่งขนัในระบบผสมจะด าเนินการภายหลงัจากเสร็จส้ินการเรียงล าดบั 

คะแนนแลว้ท่ีสนามแข่งขนัโดยเจา้หนา้ท่ี WT รวมทั้งประธานเทคนิคและตวัแทนของประเทศ 
ท่ีเขา้ร่วมแข่งขนั 

5. รูปแบบการจบัสลากการแข่งขนัขึ้นอยูก่บัการตดัสินใจของประธานเทคนิค 
6. ในวนัจบัสลาก ประธานเทคนิคจะปรึกษากบัเจา้หนา้ท่ี WT และท าการสุ่มเลือกกลุ่มพุมเซ่ท่ีจะ 

ใชท้ าการแข่งขนัในแต่ละรุ่น  
7. ผูเ้ขา้แข่งขนัจะไดเ้ลขล าดบัหลงัจากท่ีจบัสลากแลว้ ซ่ึงจะแสดงถึงจ านวนผูเ้ขา้แข่งขนัในรอบ 

แรกและรอบรองชนะเลิศ  
• การแข่งขนัรอบแรกและรอบรองชนะเลิศ: 

จะเร่ิมจากผูเ้ขา้แข่งขนัหมายเลขเร่ิมตน้เรียงไปจนถึงหมายเลขสุดทา้ย 
• การแข่งขนัในรอบชิงชนะเลิศ:  

จะเร่ิมจากผูท่ี้มีคะแนนในรอบรองชนะเลิศต ่าสุดไปหาคะแนนสูงสุด 
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ข้อท่ี 12 การกระท าต้องห้ามและการลงโทษ                  . 

 
1. การสั่งลงโทษการกระท าท่ีตอ้งหา้ม จะประกาศโดยผูต้ดัสินช้ีขาด 
2. การสั่งลงโทษ โดย “เคียง-โก” และลงโทษโดยการตดัสิทธ์ 
3. การกระท าตอ้งหา้มมีดงัต่อไปน้ี 

3.1  การแสดงออก หรือ พฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสมของผูฝึ้กสอนหรือผูเ้ขา้แข่งขนั 
3.2 ผูฝึ้กสอนหรือผูเ้ขา้แข่งขนัสมคัรเล่นหรือผูท่ี้ฝึกซอ้มกีฬาเทควนัโด ควรจะตอ้งมีมารยาท 
รักษากฏเเกณฑก์ารด าเนินการแข่งขนัและเคารพในค าตดัสินของผูต้ดัสิน 
3.3 
นกักีฬาหรือผูฝึ้กสอนขดัจงัหวะโดยการยนืหรือขดัขวางการการปฏิบติัหนา้ท่ีของผูป้ระสาน 
งานการแข่งขนัขณะท่ีการแข่งขนัก าลงัด าเนินอยู่ 

4. หากผูเ้ขา้แข่งขนัโดนตดัคะแนน (เคียง-โก) 2 คร้ัง ผูต้ดัสินช้ีขาดจะประกาศใหผู้เ้ขา้แข่งขนัแพ ้
จากการถูกตดัสิทธ์ิ 

 
ค าชี้แจง 
 

หากผูเ้ขา้แข่งขนัโดนตดั 2 “เคียง-โก” (ถูกลงโทษโดยการตดัคะแนน) ผูต้ดัสินช้ีขาดจะประกาศ 
ใหผู้เ้ขา้แข่งขนัแพจ้ากการถูกลงโทษ “เคียง-โก” 
ในกติกาขอ้น้ีผูต้ดัสินช้ีขาดตดัคะแนนอนัเน่ือง 
มาจากความประพฤติท่ีไม่เหมาะสมไม่มีน ้าใจนกักีฬา 
ไม่ใช่การตดัคะแนนจากความถูกตอ้งสวย งามในการท าพุมเซ่ 
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ข้อท่ี 13  ขั้นตอนการด าเนินการแข่งขัน                . 

 
1. เรียกผูเ้ขา้แข่งขนั: ก่อนถึงก าหนดการแข่งขนั 30 นาที จะมีการประกาศเรียกช่ือ  ผูเ้ขา้แข่งขนั 3 

คร้ังท่ีบริเวณฝึกซอ้มของผูเ้ขา้แข่ง หากผูเ้ขา้แข่งขนัคนใดไม่มาแสดงตนท่ีบริเวณสนามแข่งขนั 
หลงัจากท่ีผูป้ระสานงานการแข่งขนัประกาศ “ชุล-จอน” เพื่อเรียกลงสนามแลว้จะถือวา่ผูเ้ขา้ 
แข่งขนัถอนตวัและถูกปรับแพใ้นแมทชน์ั้น 

2. ตรวจร่างกายและชุดการแข่งขนั:หลงัจากการเรียกผูเ้ขา้แข่งขนัจะตอ้งผา่นการตรวจร่างกายและ 
ชุดการแข่งขนัท่ีโต๊ะตรวจสอบ โดยผูต้รวจสอบท่ีไดรั้บการแต่งตั้งจาก WT ผูเ้ขา้แข่งขนัจะตอ้ง 
ใหค้วามร่วมมือและไม่พกพาวตัถุใดๆท่ีอาจเป็นอนัตรายต่อ ผูเ้ขา้แข่งคนอ่ืน 

3. เขา้สู่สนามแข่งขนั: หลงัผา่นจากการตรวจสอบแลว้  ผูเ้ขา้แข่งขนัจะตอ้งเขา้ไปในบริเวณรอท า 
การแข่งขนัพร้อมดว้ยโคช้ 1 คน 

4. ขั้นตอนการด าเนินการก่อนและหลงัการแข่งขนั 
4.1 การแข่งขนัจะเร่ิมตน้โดย ผูป้ระสานงานการแข่งขนัประกาศ : 

“ชุล-จอน” (เขา้สนาม) , “ชา-เรียท” (ยนืตรง), “เคียง-เน่” (ท าความเคารพ), “จุน-บี” 
(เตรียมพร้อม) และ “ช่ี-จัก๊” (เร่ิมตน้) 

4.2 หลงัจากจบแต่ละพุมเซ่ ผูแ้ข่งขนัจะยงัอยูใ่นท่าเดิม (ท่าจบ) และจะท าความเคารพเม่ือ 
ผูป้ระสานงานการแข่งขนัประกาศ “บา-โร” (กลบัท่าเดิม) , “ชา-เรียท” (ยนืตรง) และ “เคียง-
เน่” (ท าความเคารพ) 
4.3  ผูป้ระสานงานการแข่งขนัจะประกาศผูช้นะท่ีไดจ้ากการใหค้ะแนนของผูต้ดัสิน 
4.4  ผูเ้ขา้แข่งขนัเดินออกจากสนาม 
 
ค าชี้แจง 
ขั้นตอนการด าเนินการแข่งขนั 
 
ค าอธิบาย#1 
เตรียมความพร้อม: ใหผู้เ้ขา้แข่งขนัรอท่ีจุดรอของผูเ้ขา้แข่งขนั เพื่อท าการตรวจร่างกายและชุด 
แข่งขนั  
 
ค าอธิบาย#2 
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การเรียก: ผูเ้ขา้แข่งขนัจะเดินเขา้สนามท่ีจุดรอท าการแข่งขนัเม่ือผูป้ระสานงานการแข่งขนัเรียก 
 
ค าอธิบาย#3 
การเขา้สนาม: ผูเ้ขา้แข่งขนัจะเดินเขา้สนาม เม่ือผูป้ระสานงานการแข่งขนัประกาศ “ชุล-จอน” 
 
ค าอธิบาย#4 

-ระบบคดัออกตามล าดบัคะแนน: ผูเ้ขา้แข่งขนัยนืหันหนา้เขา้หากนั แลว้ท าความ 
เคารพ เม่ือผูป้ระสานงานการแข่งขนัประกาศ “ชา-เรียท” และ “เคียง-เน่”  
การแข่งขนัแบบพค้ดัออก:  
- ในการแข่งขนัประเภทเด่ียว: ใหฝ่้ายน ้าเงินและแดงเดินเขา้สนาม พร้อมกนัหลงั 
ท าความเคารพใหท้ั้งสองฝ่ายแสดงพุมเซ่พร้อมกนั 
- การแข่งขนัประเภทคู่และทีม: ใหฝ่้ายน ้าเงินและแดงเดินเขา้สนาม พร้อมกนั 
หลงัจากท าความเคารพ ให้ผูแ้ข่งขนัฝ่ายแดง (คู่หรือทีม) เดินออกจากสนาม 
และฝ่ายน ้าเงิน(คู่หรือทีม) แสดงพุมเซ่ก่อน 
 

ค าอธิบาย#5 
เร่ิมการแข่งขนั: การแข่งขนัเร่ิมขึ้นเม่ือผูป้ระสานงานการแข่งขนัประกาศ : 
“จุน-บี” (เตรียมพร้อม) และ “ช่ี-จัก๊” (เร่ิมตน้) 

 
ค าอธิบาย#6 
การแสดงจบ:  

-ระบบคดัออกตามล าดบัคะแนน:เม่ือแสดงจบผูเ้ขา้แข่งขนัจะกลบัมายนืในท่าเตรียมพร้อม 
เม่ือผูป้ระสานงานการแข่งขนัประกาศ “บา-โร”  
-การแข่งขนัแบบแพค้ดัออก: ฝ่ายน ้าเงิน (คู่หรือทีม) เร่ิมแสดงพุมเซ่ ก่อน หลงัจาก ฝ่ายแดง 
(คู่หรือทีม) แสดงจบนกักีฬาทั้งสองฝ่ายกลบัมาตรงต าแหน่งเตรียมพร้อม ดว้ยกนั  

 
ค าอธิบาย#7 

-กรณีใชอุ้ปกรณ์ใหค้ะแนนไฟฟ้า:  หลงัจากยนืยนัคะแนนแลว้ผูต้ดัสินจะบนัทึกคะแนน 
ลงในอุปกรณ์ไฟฟ้า  
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-กรณีใชบ้ตัรใหค้ะแนน: ผูต้ดัสินใหค้ะแนนในบตัรใหค้ะแนนหลงัจากยนืยนัคะแนนแลว้ 
 
ค าอธิบาย#8 

-กรณีใชอุ้ปกรณ์ใหค้ะแนนไฟฟ้า: คะแนนรวมท่ีผูต้ดัสินใหจ้ะปรากฏบน สกอร์บอร์ด 
-กรณีใชบ้ตัรใหค้ะแนน:หลงัจากผูต้ดัสินใหค้ะแนนในบตัรใหค้ะแนนและท าการรวม  
คะแนนแลว้จะท าการประกาศผล 

 
ค าอธิบาย#9 
ผูเ้ขา้แข่งขนัออกจากสนาม: ผูแ้ข่งขนัท าความเคารพเม่ือผูป้ระสานงานการแข่งขนัสั่ง“ชาเรียท” 
และ “เคียง-เน่” แลว้ออกจากสนามหลงัจากค าสั่ง “ทเว-จงั” 
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ข้อ 14  ผู้ประสานงานการแข่งขัน                                                                            . 

 
1. คุณสมบติั 

 
1.1 คณะกรรมการจดัการแข่งขนัจะเสนอช่ือเพื่อให้ WT อนุมติัผูป้ระสานงานการ 

แข่งขนัซ่ึงเป็นผูท่ี้มีคุณวุฒิสายด าKukkiwon และเป็นผูเ้ช่ียวชาญเทควนัโด  
 

2. หนา้ท่ี 
 
2.1 สามารถเสนอช่ือผูป้ระสานงานการแข่งขนัได ้2 ท่าน 
2.2 ผูป้ระสานงานการแข่งขนัทั้ง  2 จะตรวจสอบระบุตวัผูเ้ขา้แข่งขนัและอนุญาตผู ้

เเขา้แข่งขนัเขา้และออกจากสนามรวมทั้งช่วยเหลือผูต้ดัสิน เพื่อใหแ้น่ใจวา่การ 
แข่งขนัด าเนินไปโดยราบร่ืน 

 
ค าชี้แจง 
 
ผูป้ระสานงานการแข่งขนัตอ้งไดรั้บการฝึกเบ้ืองตน้ในรายละเอียดท่ีเก่ียวขอ้งกบัการแข่งขนั 
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ข้อ 15 หลกัเกณฑ์และวิธีการให้คะแนนส าหรับพุมเซ่ท่ัวไป & ฟรีสไตล์พุมเซ่ 
การใหค้ะแนนตอ้งใหส้อดคลอ้งและเป็นไปตามกฎของเวิร์ลเทควนัโด 
1. พุมเซ่ทัว่ไป (10.0) 
 1.1 คะแนนความถูกตอ้ง (4.0) 
  1.1.1 ความถูกตอ้งของการเคล่ือนไหวท่าพื้นฐาน 
  1.1.2 ความถูกตอ้งในรายละเอียดของแต่ละพุมเซ่ 
  1.1.3 ความสมดุล 
 1.2 คะแนนจากการแสดงออก (6.0) 
  1.2.1 ความรวดเร็วและพลงัของท่า 
  1.2.2 การผสมผสานจงัหวะของท่าร า 
  1.2.3 การแสดงออกถึงพลงั 
 1.3 รูปแแบบใบใหค้ะแนนส าหรับพุมเซ่ทัว่ไป 

 
เกณฑก์ารใหค้ะแนน รายละเอียดในการใหค้ะแนน คะแนน 

 
ความถูกตอ้ง 4 คะแนน 

ความถูกตอ้งของการเคล่ือนไหวท่าพื้นฐาน 4.0 

ความถูกตอ้งในรายละเอียดของแต่ละพุมเซ่ 
ความสมดุล 

 
การแสดงออก 6.0 คะแนน 

ความรวดเร็วและพลงัของท่า 2.0 

การผสมผสานจงัหวะของท่าร า 2.0 
การแสดงออกถึงพลงั 2.0 

 
2. ฟรีสไตลพ์ุมเซ่ (10.0) 
 2.1 ทกัษะทางเทคนิค (6.0) 
  2.1.1 ระดบัความยากของเทคนิคการเตะ 
  2.1.2 ความถูกตอ้งของเทคนิคท่าพื้นฐาน 
 2. 2 คะแนนจากการแสดงออก (4.0) 
  2.2.1 ความคิดสร้างสรรค ์
  2.2.2 ความผสมผสานความกลมกลืนของท่าร า 
  2.2.3 การแสดงออกถึงพลงั 
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  2.2.4 การใชเ้พลงและการออกแบบท่าร า 
 2.3   ประเภทของการเตะและล าดบัความยากง่ายของเทคนิคการใชเ้ทา้ จะถูกก าหนดโดยคณะ 
กรรมการเวิร์ลพุมเซ่เทควนัโดในทุกๆปี 
  
2.4  รูปแแบบใบใหค้ะแนนส าหรับฟรีสไตลพ์ุมเซ่ 

 
เกณฑก์ารใหค้ะแนน รายละเอียดการใหค้ะแนน คะแนน 

ทกัษะทางเทคนิค (6.0)  
ระดบัความยากของ 

เทคนิคการใชเ้ทา้ (5.0) 

ความสูงของการกระโดดเตะ 5.0 

จ านวนคร้ังของการเตะขณะลอยตวั 

จ านวนองศาในการหมุนตวัเตะ 

ความสามารถในการเตะท่าต่อเน่ือง 

ท่ากระโดดตีลงักาเตะ 

การเคล่ือนไหวท่าพื้นฐานและความสามารถ (5.0) 1.0 
คะแนนการแสดงออก การสร้างสรรคท์่าร า 4.0 

การผสมผสานความกลมกลืนต่อเน่ือง 
การแสดงออกถึงพลงั ความเช่ือมัน่และภาพโดยรวม 
เพลงและการออกแบบท่าร า 

คะแนนรวม 10.0 
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ข้อ 16 วธีิการให้คะแนน                                                                                          ย 
 

1. พุมเซ่ทัว่ไป 
1.1 คะแนนเตม็ 10 คะแนน 
1.2 ความถูกตอ้ง 

1.2.1 ท่าพื้นฐาน 4.0 คะแนน 
1.2.2 ตดัคร้ังละ 0.1  คะแนน เม่ือผูเ้ขา้แข่งขนัมีความผิดพลาดเล็กนอ้ยจากการแสดงท่า 

พื้นฐานของแต่ละท่า 
1.2.3 ตดัคร้ังละ 0.3 คะแนน เม่ือผูเ้ขา้แข่งขนัมากท าผิดพลาดร้ายแรงในท่าพื้นฐาน 

ของแต่ละท่า 
 

ค าอธิบาย#1 
การตดัคร้ังละ 0.1 คะแนน เม่ือผิดพลาดเลก็นอ้ยในการแสดงของแต่ละท่า จะตดั 0.1 คะแนนในการ 
วางเทา้ของการยนื (อพั-กูบิ, ดวิ-กูบิ, บม-เซอกี และอ่ืนๆ) หรือการเคล่ือน ไหว ของมือ (บลอ็ก,  ชก, 
โจมตี และอ่ืนๆ) ท่ีไม่ไดแ้สดงเหมือนท่ี อธิบายไวใ้นคู่มือแนะน าการใหค้ะแนนท่ีแนบมา        
  ค าอธิบาย#2  
การตดัคะแนนคร้ังละ 0.3  ความผิดพลาดท่ีตอ้งตดัคะแนนคร้ังละ 0.3 เม่ือไม่ไดแ้สดงท่าร าตามท่ี 
อธิบายไวใ้นคู่มือแนะน าการใหค้ะแนนการแข่งขนัพุมเซ่ หรือท า ผิดท่า ตวัอยา่งเช่น 

1. แสดงบลอ็กอลักูมากิแทนท่ีจะตอ้งท าบลอ็กอาเรมากิ 
2. แสดงท่ายนืดวิกูบี แทนท่ีจะแสดงท่ายนืจูชุมซอกิ 
3. ไม่ออกเสียงเคี๊ยบ หรือออกเสียงเคี๊ยบผิดจงัหวะ 
4. หยดุจงัหวะการเคล่ือนไหวชัว่ขณะ (ลืมจงัหวะต่อไปนาน 3 วินาทีหรือมากกวา่นั้น) 
5. สายตาไม่สัมพนัธ์กบัทิศทางการเคล่ือนไหว 
6. เม่ือยกเทา้แลว้เสียการทรงตวั เทา้ท่ียกกลบัมาแตะพื้นเพื่อพยงุตวั ในท่ายนื ฮกัตาริเซอกิ 
7. ต าแหน่งท่ีเร่ิมตน้และร าจบห่างกนัเกิน 1 ฝ่าเทา้ (ยกเวน้พุมเซ่คึมกงั และจิเท) 
8. การเคล่ือนไหวในท่า จิทซิกกิ ไม่มีเสียงและไม่มีพลงั 
9. เม่ือผูเ้ขา้แข่งขนัมีเสียงจงัหวการหายใจท่ีดงั 

ค าอธิบาย#3 
ตดัคะแนน 0.6 คะแนน เม่ือผูเ้ขา้แข่งขนัตอ้งเร่ิมท าพุมเซ่ใหม่อีกคร้ัง โดยไม่ค  านึงถึงวา่ผูเ้ขา้ 
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แข่งขนัไดท้ าไปแลว้ก่ีท่า 

 1.3 คะแนนการแสดงออก 

  1.3.1 คะแนนพื้นฐานรวม 6.0   

ค าอธิบาย#4  

การตดัคะแนนในส่วนของการแสดงออก จะไม่ไดต้ดัทุกคร้ังจากการท าผิดท่าของผูเ้ขา้แข่งขนัไม่วา่จะ 
เป็นผิดเลก็นอ้ยหรือผิดร้ายแรง การตดัคะแนนในส่วนของการแสดงออกนั้นจะดูจากภาพรวมของ 
การแสดงท่าร าจนจบพุมเซ่  

1. 2.0 คะแนน ส าหรับความรวดเร็วและพลงัของท่า 

2. 2.0 คะแนน ส าหรับความควบคุมพลงั ความเร็วและจงัหวะของท่าร า 

3. 2.0 คะแนน ส าหรับการแสดงออกถึงพลงั และภาพลกัษณ์โดยรวมทั้งหมด 

ค าอธิบาย#5 ความรวดเร็วและพลงัของท่า (2.0 คะแนน) 

ความสามารถในการแสดงพุมเซ่จะประเมินจากการเคล่ือนไหวท่ีกลมกลืนสอดคลอ้งกบัท่าทาง 
การเคล่ือนไหวนั้นๆ เช่น เทคนิคการโจมตี อยา่งชก, การฟัน เป็นตน้ 
ความสามารถการแสดงท่าร าท่ีดีนั้น  เช่น การเร่ิมตน้ท่ีนุ่มนวลและมีความสมดุลท่ีสมบรูณ์แบบ 
ระหวา่งความรวดเร็วและพลงัท่ีใช ้โดยใชป้ระโยชนสู์งสุดจากน ้าหนกัตวั และการเคล่ือนไหว 
พิเศษท่ีส าคญัจะแสดงแบบชา้อยา่งตั้งใจ เป็นตน้ 

ตัวอย่างที่ 1 ตดัคะแนนในส่วนน้ีเม่ือการเคล่ือนไหวเร่ิมตน้ท่ีใส่พลงัมากเกินไป ในขณะท่ี 
เคล่ือนไหวชา้ลงในจุดท่ีส าคญัท่ีสุดของการเคล่ือนไหว 

ตัวอย่างที่ 2 ตดัคะแนนส่วนน้ีเม่ือมีการเคล่ือนไหวเกินจริงไปในช่วงเร่ิมตน้ของท่า หรือร่างกาย 
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เคล่ือนไหวมากเกินความจ าเป็นในขณะท่ีแสดงถึงพลงัออกมาก 

ค าอธิบาย#6 การควบคุมจงัหวะของพลงัและความเร็วของท่า (2.0 คะแนน) 

-การควบคุมพลงั หมายถึงการแสดงพลงัท่ีแขง็แรงในจงัหวะท่ีส าคญัของการเคล่ือนไหวนั้น 
โดยส่งผา่นความรวดเร็วและนุ่มนวล 

-การควบคุมความเร็ว หมายถึงการเปลี่ยนแปลงความเร็วในการเช่ือมต่อแต่ละท่าอยา่งเหมาะสม 

-การควบคุมจงัหวะ หมายถึง การท าท่าร าตามรูปแบบกติกา โดยมีความต่อเน่ืองของท่าร า 
และส่งพลงัไดอ้ยา่งลื่นไหล 

ตัวอย่างที่ 1 การใส่ก าลงัมากเกินไปท าใหก้ารเคล่ือนไหวดูแขง็ท่ือตั้งแต่เร่ิมตน้จะหกัคะแนนถา้การ 
แสดงความเร็ว พลงัและจงัหวะนั้นไม่มีการเปล่ียนแปลงเลยตั้งแต่เร่ิมตน้จนจบ 

ตัวอย่างที ่2 จะหกัคะแนนเม่ือเม่ือการเคล่ือนไหวนั้นดูแข็งท่ือ เน่ืองจากการเกร็งล าตวัมากเกินไป 
การเร่ิมตน้ท่ีออกแรงมากเกินไป จะท าใหย้ากในการเร่งความเร็ว จึงไม่ควรเร่ิมเร็วเกินไปนกัในจุดท่ี 
ส าคญัของการเคล่ือนไหว 

ค าอธิบาย#7 การแสดงออก และรูปลกัษณ์ (2.0 คะแนน) 

- ดูจากการท่ีผูเ้ขา้แข่งขนัแสดงท่าร าอยา่งสวยงาม ภาคภูมิ ดว้ยคุณภาพและทรงพลงั : 
การแสดงออกถึงสมาธิ ความกลา้หาญ ความชดัเจนของท่าร า ความมัน่ใจ เป็นตน้ 
สมส่วนตามบุคคลิคลกัษณะของผูเ้ขา้แข่งขนั 

- สายตาการมอง การออกเสียงเคี๊ยบ, บุคลิก, ความมัน่ใจเป็นตน้ 
ทงัหมดน้ีจะประเมินคะแนนโดย ผา่นการแสดงพุมเซ่ ขึ้นอยูก่บัร่างกาย 
บุคลิกลกัษณะของผูเ้ขา้แข่งขนั 

ตัวอย่างที่ 1 จะหกัคะแนนเม่ือ ผูเ้ขา้แข่งขนัแสดงท่าร าไดไ้ม่สมส่วนตามขนาดร่างกายของ ผูเ้ขา้ 
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แข่งขนัแสดงท่าร าในจงัหวะเดิมตลอดเวลา ไม่มีคุณภาพหรือทรงพลงั การออกเสียงเคี๊ยบ 
ความมัน่ใจเป็นตน้ หากไม่สามารถท าไดอ้ยา่งสมบูรณ์ก็จะหกัคะแนนในส่วนน้ี 

2 ฟรีสไตลพ์ุมเซ่ 
2.1 ทกัษะทางเทคนิค 
2.1.1 ระดบัความยากของเทคนิคการเตะ: จ านวนคะแนนทั้งหมดท่ีจะไดรั้บตั้งแต่ 0 - 5.0 คะแนน 
จากการประเมินระดบัความยากของเทคนิครวมทั้งหา้อยา่งดงัน้ี 
2.1.1.1 Jumping side kick: คะแนนจะไดรั้บตามระดบัประสิทธิภาพของการกระโดดเตะ Side Kick 
และความสูงของการกระโดด 
2.1.1.2 จ านวนคร้ังของการเตะ: การใหค้ะแนนจะขึ้นอยูก่บัระดบัทกัษะ ประสิทธิภาพของการเตะ 
และจ านวนคร้ังท่ีเตะในขณะลอยตวั 
2.1.1.3 จ านวนรอบในการหมุนตวัเตะ: หมายถึงจ านวนรอบของการหมุนตวัเตะ จะไดค้ะแนนตาม 
จ านวนรอบของการหมุน (เช่น 180 องศา, 360 องศา, 360 องศา, 540 องศา, 720 องศา และมากกวา่ )  
และประสิทธิภาพในการหมุน  
2.1.1.4 การเตะต่อเน่ือง: คะแนนจะไดรั้บตามระดบัความเช่ียวชาญและประสิทธิภาพ ของการเตะสไตล ์
ต่อเน่ืองของ Kyorugi จ ากดั ไวท่ี้ 3 ถึง 5 ท่า 
2.1.1.5 เทคนิคการเตะกายกรรม: เทคนิคการเตะท่ีใชก้ารเคล่ือนไหวแบบกายกรรมเพื่อท าคะแนนตาม 
ทกัษะของการเตะและความยากระดบัของเทคนิคกายกรรม 
 
2.1.2 การเคล่ือนไหวขั้นพื้นฐานและความเช่ียวชาญ: หมายถึงความแม่นย  าของการเคล่ือนไหว มีความ 
เช่ียวชาญของท่าพื้นฐานของเทควนัโด คะแนนจะไดรั้บตั้งแต่ 0 - 1.0 ใหค้ะแนนโดยประเมินการ 
เคล่ือนไหวโดยรวมของพุมเซ่ มีความสมบูรณ์ของการเช่ือมต่อระหวา่งแต่ละท่า ผสมผสานการโจมตี 
และการป้องกนัอยา่งกลมกลืนและความเหมาะสมในการแสดงของ พุมเซ่ฟรีสไตลโ์ดยรวม 
 
2.2 : คะแนนการน าเสนอจะไดรั้บคะแนนตั้งแต่ 0 - 4.0 ตามการแสดงท่าร าท่ีมีประสิทธิภาพของ 
พุมเซ่ฟรีสไตล ์
2.2.1 ความคิดสร้างสรรค:์ คะแนนจะไดรั้บขึ้นอยูก่บัความคิดสร้างสรรค ์และองคป์ระกอบของ  
โดยรวมของพุมเซ่ฟรีสไตลท่ี์แสดงออกมา 
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2.2.2 ความกลมกลืนของท่า: คะแนนจะไดรั้บขึ้นอยูก่บัความกลมกลืนระหวา่งองคป์ระกอบทั้งหมด 
ท่ีแตกต่างกนัของทั้งพุมเซ่  (ดนตรี, การออกแบบท่า, เคร่ืองแต่งกาย ฯลฯ ) ส่วนการแข่งขนัประเภททีม 
และคู่ผสม จะประเมินการประสาน (เช่นความสอดคลอ้ง) ระหวา่งสมาชิกในทีม และความสามคัคีดว้ย  
2.2.3 การแสดงออกของพลงั: ใหค้ะแนนส่วนน้ีตามรูปแบบมาตรฐานการใหค้ะแนนพุมเซ่ทัว่ไป  
2.2.4 ดนตรีและการออกแบบท่าเตน้: คะแนนจะไดรั้บจากการประสิทธิภาพโดยรวม ท่ีเพลงและการ 
ออกแบบท่าทางนั้นเขา้กนัไดดี้ทั้งการแสดง 
 
3 การหกัคะแนน 
3.1 ตดั 0.3 คะแนนออกจากคะแนนสุดทา้ย ในกรณีท่ีการแข่งขนัเสร็จส้ินเร็วกวา่หรือชา้กวา่เวลาการ 
แข่งขนัท่ีก าหนดไว ้
3.2 ตดั 0.3 คะแนนออกจากคะแนนสุดทา้ย ในกรณีท่ีผูเ้ขา้แข่งขนัออกนอกเส้น 
 
4 การค านวณคะแนน 
4.1 ความถูกตอ้งของท่า (พุมเซ่ทัว่ไป) หรือ ทกัษะทางเทคนิค (พุมเซ่ฟรีสไตล)์ จะเป็นคะแนนคนละ 
ส่วนจากคะแนนการน าเสนอ 
4.2 คะแนนสุดทา้ยจะเป็นคะแนนเฉล่ียของคะแนนรวมทั้งหมด โดยตดัคะแนนท่ีสูงสุดและต ่าสุดออก 
ของคะแนนความถูกตอ้ง (พุมเซ่ทัว่ไป) หรือ คะแนนทกัษะทางเทคนิค (พุมเซ่ฟรีสไตล)์ และคะแนน 
การน าเสนอ 

 

ข้อ 17 การประกาศผลคะแนน                                                                           น 

1. คะแนนรวมสุดทา้ยจะประกาศทนัทีท่ีไดค้ะแนนรวมของผูต้ดัสิน 

2. ในกรณีท่ีใชเ้คร่ืองใหค้ะแนนแบบอิเลก็ทรอนิกส์ 

2.1 ผูต้ดัสินจะตอ้งใหค้ะแนนในเคร่ืองมือใหค้ะแนนแบบอิเลก็ทรอนิกส์หลงัจบการท าพุมเซ่ และ 
คะแนนทั้งหมดจะถูกแสดงบนหนา้จอโดยอตัโนมติั 

2.2 คะแนนสุดทา้ย (คะแนนเฉล่ีย) และคะแนนรายบุคคลจะปรากฏบนจอแสดงผลหลงัจากหกั 
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คะแนนสูงสุดและต ่าสุดระหวา่งผูต้ดัสินออกไปโดยอตัโนมติั 

3. ในกรณีท่ีใหค้ะแนนดว้ยใบใหค้ะแนน 

3.1 ผูป้ระสานงานจะรวบรวมแผ่นคะแนนแต่ละใบ และน าผลคะแนนไปบนัทึกทนัทีหลงัจากเสร็จ 
ส้ินการการท าพุมเซ่ 

3.2 ผูบ้นัทึกตอ้งรายงานคะแนนรวมสุดทา้ยต่อกรรมการช้ีขาดหลงัจากหกัคะแนนสูงสุด และต ่าสุด 
แลว้ และประกาศผลคะแนนสุดทา้ยหรือมีการแสดงผลคะแนนสุดทา้ย 

 

 

 

 

 

 

ข้อ 18 การตัดสินและประกาศผู้ชนะ                                                                               ะ 

1. ผูช้นะคือผูเ้ขา้แข่งขนัท่ีมีคะแนนมากท่ีสุด 

2. ในกรณีท่ีมีคะแนนเท่ากนั ผูช้นะคือผูเ้ขา้แข่งขนัท่ีมีคะแนนแสดงออกมากกวา่(ส าหรับพุมเซ่ 
ทัว่ไป) หรือคะแนนทกัษะดา้นเทคนิคท่ีมากกวา่ (ส าหรับฟรีสไตลพ์ุมเซ่) หรือคะแนนฟรีสไตล ์
พุมเซ่ท่ีมากกวา่ (ส าหรับการแข่งขนัแบบผสม) ในกรณีท่ีคะแนนยงัเท่ากนัอีก ผูช้นะคือผูท่ี้ได ้
คะแนนรวมสูงสุด (โดยรวมคะแนนของผูต้ดัสินทั้งหมดทั้งคะแนนสูงสุดและต ่าสุด) และหากยงั 
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เสมออยูจ่ะตอ้งท าการการแข่งขนัใหม่เพื่อหาผูช้นะ โดยประธานฝ่ายเทคนิคจะเป็นผูต้ดัสินใจวา่จะ 
ใชพุ้มเซ่ใดท่ีส าหรับแข่งขนัอีกคร้ัง 

3. การแข่งขนัใหม่จะรวมพุมเซ่เดิมไว ้ 1 พุมเซ่ 
คะแนนท่ีไดก่้อนหนา้น้ีจากการแข่งขนัจะไม่ส่งผลต่อ คะแนนท่ีแข่งใหม่ 

4. ในกรณีท่ีคะแนนยงัเท่ากนัภายหลงัการแข่งขนัอีกคร้ัง จะหาผูช้นะจากผูเ้ขา้แข่งขนัท่ีมีคะแนน 
รวมมากท่ีสุด โดยรวมทั้งคะแนนสูงสุดและต ่าสุดท่ีไม่ไดน้ ามารวมไว ้

5. การตดัสิน 

5.1 ชนะดว้ยคะแนน 

5.2 ชนะโดยผูต้ดัสินยติุการแข่งขนั  

5.3 ชนะโดยการถอนตวัของฝ่ายตรงขา้ม 

5.4 ชนะโดยของคู่ต่อสู้ตดัสิทธิ 

(ค าอธิบาย # 1) 

ชนะดว้ยคะแนน: ผูช้นะจะถูกคือผูท่ี้มีคะแนนรวมสูงกวา่ 

(ค าอธิบาย # 2) 

ผูต้ดัสินยติุการแข่งขนั: ในกรณีท่ีผูต้ดัสินหรือแพทยส์นามมีความเห็นวา่ผูเ้ขา้แข่งขนัไม่สามารถท า 
การแข่งขนัต่อไดแ้มว้า่ (1) จะมีระยะเวลาฟ้ืนตวัหน่ึงนาทีแลว้ก็ตาม (2) หรือผูเ้ขา้แข่งขนัไม่ปฏิบติั 
ตามค าสั่งของผูช้ี้ขาดเพื่อท าการแข่งขนัต่อ ผูต้ดัสินจะตอ้งประกาศยติุการแข่งขนัและผูแ้ข่งขนัฝ่าย 
ตรงขา้มจะเป็นฝ่ายชนะ 
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(ค าอธิบาย # 3) 

ชนะโดยการถอนตวัของฝ่ายตรงขา้ม: ผูช้นะจะถูกก าหนดโดยการถอนตวัของฝ่ายตรงขา้ม  

-เม่ือผู ้เขา้แข่งขนัถอนตวัจากการแข่งขนัเน่ืองจากการบาดเจ็บหรือเหตุผลอ่ืน ๆ  

-เม่ือโคช้โยนผา้เขา้ไปในสนามแข่งขนั เพื่อแสดงสัญญาณใหย้ติุการแข่งขนั 

(ค าอธิบาย # 4) 

ชนะโดยการตดัสิทธิของฝ่ายตรงขา้ม: เม่ือผูเ้ขา้แข่งขนัหมดสถานภาพการเป็นผูเ้ขา้แข่งขนัก่อนการ 
แข่งขนัเร่ิมตน้ ผูเ้ขา้แข่งขนัฝ่ายตรงขา้มจะไดรั้บการประกาศใหเ้ป็นผูช้นะ 

￼ 
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ข้อ 19. ข้ันตอนการหยุดการแข่งขันช่ัวคราว                                                     ว 

เม่ือการแข่งขนัตอ้งหยดุลงในระหวา่งท าการแข่งขนั ใหผู้ต้ดัสินเลือกปฏิบติัตามขั้นตอนต่อไปน้ี 

1. เม่ือการแข่งขนัหยดุลงผูต้ดัสินจะสั่งใหผู้บ้นัทึกหยดุการจบัเวลา ในระหวา่งน้ีใหผู้ป้ระสานงาน 
การแข่งขนัตรวจสอบหาสาเหตุในการหยดุการแข่งขนั 

2. ในกรณีท่ีการแข่งขนัหยดุลงเน่ืองจากปัญหาเก่ียวกบัผูเ้ขา้แข่งขนั และผูเ้ขา้แข่งขนัไม่แสดง 
เจตนาท่ีจะแข่งขนัต่อภายใน 90 วินาที ผูต้ดัสินจะตอ้งประกาศใหผู้แ้ข่งขนัฝ่ายตรงขา้มเป็นผูช้นะ 
ในกรณีท่ีการหยดุการแข่งขนัไม่เก่ียวขอ้งกบัผูเ้ขา้แข่งขนั 
ปัญหาจะตอ้งไดรั้บการแกไ้ขอยา่งรวดเร็ว และใหโ้อกาสท่ีจะท าการแข่งขนัแก่ผูแ้ข่งขนัท่ีเก่ียวขอ้ง 

3. ปัญหาอ่ืน ๆ ท่ีอาจเกิดขึ้นจะตอ้งไดรั้บการแกไ้ขโดย ผา่นการประชุมของผูต้ดัสินท่ีเก่ียวขอ้ง , 
ประธานผูต้ดัสินพุมเซ่ และคณะกรรมการดูแลการแข่งขนันั้น 

 

 

 

 

 

 

 



 

แปลและเรียบเรียงโดย นางสาวจตุพร เหมวรรโณ  Poomsae-IR World Taekwondo  41 

ขอ้ 20 ผูต้ดัสิน                                                                                                               น 

1. คุณสมบติั 

1.1 กรรมการใหค้ะแนน: ไดรั้บใบประกาศนียบตัรผูต้ดัสินพุมเซ่นานาชาติจากเวิร์ลเทควนัโด 

1.2 กรรมการช้ีขาด: เป็นผูไ้ดรั้บใบประกาศนียบตัรผูต้ดัสินพุมเซ่นานาชาติ ชั้น 1 
จากเวิร์ลเทควนัโด 

2.  หนา้ท่ี 

2.1 กรรมการช้ีขาด 

2.1.1 กรรมการช้ีขาดจะตอ้งบนัทึกขอ้มูลท่ีถูกตอ้งทั้งหมด 

2.1.2 กรรมการช้ีขาดจะประกาศผูช้นะและประกาศ "กมั-เจิม" (ลงโทษโดยการตดัคะแนน) 
กรรมการช้ีขาดจะประกาศเม่ือไดรั้บการยนืยนัจากกรรมการใหค้ะแนนแลว้เท่านั้น 

2.1.3 กรรมการช้ีขาดมีสิทธ์ิเรียกประชุมผูต้ดัสินในระหว่างการแข่งขนัได ้หากจ าเป็น 

2.2 กรรมการใหค้ะแนน 

2.2.1 กรรมการใหค้ะแนนจะตอ้งบนัทึกคะแนนท่ีถูกตอ้งทั้งหมด 

2.2.2 กรรมการใหค้ะแนนจะตอ้งแสดงความคิดเห็นอยา่งตรงไปตรงมาเม่ือไดรั้บการร้องขอจาก 
กรรมการช้ีขาด 

3. ล าดบัชั้นของผูต้ดัสิน 

3.1: การเล่ือนล าดบัชั้นของผูต้ดัสินขึ้นอยูก่บั ฝ่ายบริหารของผูต้ดัสินพุมเซ่นานาชาติ และคุณวุฒิดั้ง 
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ของ WT หรือ Kukkiwon เจา้หนา้ท่ีผูต้ดัสินจะแบ่งเป็นประเภทดงัต่อไปน้ี 

1. คลาส 1: (1) เป็นผูมี้คุณวุฒิดั้ง 9 หรือ 8 ท่ีออกโดย WT หรือ Kukkiwon หรือ (2) 
เป็นผูต้ดัสินคลาส 2 มากกวา่ 5 ปีโดยมีประสบการณ์ในการตดัสินอยา่งนอ้ย 8 คร้ังในการ 
แข่งขนั ท่ี WT จดัขึ้นหรือให้การรับรอง 

2. คลาส 2: (1) เป็นผูมี้คุณวุฒิดั้ง 7 หรือ 6 ท่ีออกโดย WT หรือ Kukkiwon หรือ (2) เป็นผูต้ดัสิน 
คลาส 3 มากวา่ 3 ปีโดยมีประสบการณ์ในการตดัสินอยา่งนอ้ย 5 คร้ังในการแข่งขนัท่ี WT 
จดัขึ้นหรือใหก้ารรับรอง 

3. คลาส 3: (1) เป็นผูมี้คุณวุฒิดั้ง 5 หรือ 4 ท่ีออกโดย WT หรือ Kukkiwon หรือ (2) ผูท่ี้ผา่น 
การอบรมผูต้ดัสินของ WT Poomsae เรียบร้อยแลว้ 

4. ชุดของผูต้ดัสิน 

4.1 ผูต้ดัสินตอ้งสวมชุดเคร่ืองแบบของ  WT  

4.2 ผูต้ดัสินจะตอ้งไม่พกพาหรือน าวสัดุใดๆเขา้สู่สนามแข่งขนัซ่ึงอาจเป็นอุปสรรคหรือ 
รบกวนการ แข่งขนั 

(ค าอธิบายเพิม่เติม) 

ประธานคณะกรรมการดูแลการแข่งขนัอาจขอใหป้ระธานเทคนิค เปล่ียนตวัผูต้ดัสิน ในกรณีท่ีผู ้
ตดัสินท่ีไดรั้บมอบหมายปฏิบติัหนา้ท่ีอยา่งไม่เหมาะสม หรือเม่ือคณะกรรมการดูแลการแข่งขนั 
มีความเห็นวา่เจา้หนา้ท่ีผูต้ดัสินคนใดท่ีไดรั้บมอบหมายปฏิบติัหนา้ท่ี อยา่งไม่เป็นธรรมหรือท าผิด 
พลาดท่ีไม่สมควร 
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ข้อ 21 ผู้ประมวลผล                                                                                           ว 

1. ผูป้ระมวลผลจะเป็นผูจ้บัเวลาการแข่งขนัรวมถึงหยดุเวลาในระหวา่งการแข่งขนั ผูป้ระมวลผล 
จะท าการบนัทึก, ค านวณ และประกาศหรือแสดงผลคะแนนรวมดว้ย  
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ข้อ 22 การจัดคณะผู้ตดัสินเพ่ือปฏิบัติหน้าที่                                                     ส    

1 องคป์ระกอบของเจา้หนา้ท่ีผูต้ดัสินตอ้งเป็นดงัน้ี 

1.1 ระบบผูต้ดัสิน 7 คน: 1 กรรมการช้ีขาด 1 คน, กรรมการใหค้ะแนน 6 คน 

1.2 ระบบผูต้ดัสิน 5 คน: กรรมการช้ีขาด 1 คน, กรรมการใหค้ะแนน 4 คน 

2. การมอบหมายคณะผูต้ดัสิน 

2.1 การจดัคณะผูต้ดัสินและกรรมการใหค้ะแนนจะกระท าภายหลงัก าหนดการแข่งขนั 

2.2 ผูต้ดัสินและกรรมการให้คะแนนท่ีมีสัญชาติเดียวกบัผูแ้ข่งขนั จะไม่ไดรั้บการคดัเลือกใหเ้ขา้ร่วม 
ตดัสิน การแข่งขนัดงักล่าวอยา่งไรก็ตามอาจมีขอ้ยกเวน้ส าหรับผูต้ดัสิน ในกรณีท่ีจ านวนผูต้ดัสินไม่ 
เพียงพอแลว้แต่กรณี 
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ข้อท่ี 23   Para Taekwondo Poomsae            เทควนัโดพุมเซ่คนพกิาร             
  
โครงสร้างกติกาขอ้น้ีปรับเปล่ียนจากกติกากติกาเวิร์ลเทควนัโดพุมเซ่ เพื่อใชส้ าหรับพุมเซ่ คนพิการ 
เร่ืองใดๆท่ีไม่ไดมี้ครอบคลุมอยูใ่นกติกาเวิร์ลเทควนัโดพุมเซ่ขอ้ท่ี 23 ใหป้ฏิบติัดงัน้ี 

1. คุณสมบติัของผูเ้ขา้แข่งขนั  
1.1 เป็นผูไ้ดรั้บประกาศนียบตัรเทควนัโด 3-1 Gup จากประเทศสมาชิก หรือ สายด าจาก WT 

หรือ KUKKIWON 
1.2 ผูเ้ขา้แข่งขนัตอ้งมีอายอุยา่งนอ้ย 16 ปี ในปีการแข่งขนัท่ีเก่ียวขอ้งจะจดัขึ้น 
1.3 ผูเ้ขา้แข่งขนัตอ้งผา่นการจ าแนกกลุ่มตามท่ีระบุไวใ้นกฏและขอ้บงัคบัการจ าแนกประเภท 

ของ WT Para-Taekwondo Classification และตอ้งไดรั้บการก าหนดประเภท และสถานะ 
คลาสกีฬาแลว้ 

2. คลาส คลาสท่ีระบุดงัต่อไปน้ีสามารถท าการแข่งขนัเทควนัโดพุมเซ่คนพิการได ้
2.1 Visually Impaired ความบกพร่องทางสายตา (P11, P12, P13) 
2.2 Intellectually Disabled ความพิการทางปัญญา (P20) 
2.3 Physical Impairments (P31, P32, P33, P34) 
2.4 W/C Classes วีลแชร์ (P50) 

Class Male Female 
P11 Under 30 Over 30 Under 30 Over 30 
P12 Under 30 Over 30 Under 30 Over 30 
P13 Under 30 Over 30 Under 30 Over 30 
P20 Under 30 Over 30 Under 30 Over 30 
P31 Under 30 Over 30 Under 30 Over 30 
P32 Under 30 Over 30 Under 30 Over 30 
P33 Under 30 Over 30 Under 30 Over 30 
P34 Under 30 Over 30 Under 30 Over 30 
P50- Under 30 Over 30 Under 30 Over 30 



 

แปลและเรียบเรียงโดย นางสาวจตุพร เหมวรรโณ  Poomsae-IR World Taekwondo  47 

2.5 Short Stature (P71.P72M) 
3. รุ่นท่ีแข่งขนัพุมเซ่ทัว่ไปในการแข่งขนัพุมเซ่คนพิการ แบ่งดงัน้ี 

 
 
 
•  

 
 
 
 
 
 
 
 

•  
• กลุ่มอายอุาจรวมกนัไดห้ากมีนกักีฬาในรุ่นนั้นๆนอ้ยกวา่ 4 คน 

    
4. การเปล่ียนคลาสหลงัจากคร้ังแรก 

4.1 เปล่ียนเป็นคลาสท่ีสูงขึ้น ภายหลงัจากคร้ังแรกท่ีท าการแข่งขนั ความสามารถของนกักีฬา 
นอ้ยกวา่ท่ีประเมินและคู่แข่งขนั ซ่ึงป็นการเอาปรียบและไม่ยติุธรรม จะไม่รับ 
รองผลการแข่งขนัในคร้ังนั้นและ ไม่สามารถเปล่ียนคลาสได ้

4.2 เปล่ียนเป็นคลาสท่ีต ่าลง หากนกักีฬาตอ้งการเปล่ียนเป็นคลาสท่ีต ่าลงหลงัการแข่งขนัคร้ัง 
แรก ความสามารถของนกักีฬามากกวา่ท่ีประเมินและคู่แข่งขนัผลการแข่งขนัจะ ยงัไดรั้บ 
การบนัทึก เน่ืองจากนกักีฬาเป็นผูเ้สียปรียบ  

5. คลาส และคะแนน การใหค้ะแนนใหเ้ร่ิมดงัน้ี ใชก้บัคลาสท่ีแตกต่างกนั 
คลาส คะแนนเทคนิค คะแนนการแสดงออก คะแนนรวม 

P71 Under 30 Over 30 Under 30 Over 30 
P72 Under 30 Over 30 Under 30 Over 30 
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P11    
P12    
P13    
P20 8.0 12.0 20.0 
P31    
P32    
P33    
P34    
P50-    
P71    
P72    

 
6. ระยะเวลาท่ีใชใ้นการแข่งขนั 

 พุมเซ่เด่ียวทัว่ไป เวลา 30-120 วินาที 
 
       7. กลุ่มพุมเซ่ของแต่ละรุ่นจะท าการสุ่มจบัฉลากโดย ประธานฝ่ายเทคนิค ภายใตก้ารแนะน าของ 
หวัหนา้ผูช้  านาญการแบ่งคลาสนกักีฬาคนพิการ
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ข้อท่ี 24  Deaf-Taekwondo Poomsae   พุมเซ่ส าหรับนักกฬีาคนหูหนวก                       ส 

 
 โครงสร้างกติกาขอ้น้ีปรับเปล่ียนจากกติกาพุมเซ่ส าหรับนกักีฬาคนพิการ เพื่อใชส้ าหรับพุมเซ่ 
คนหูหนวก เร่ืองใดๆท่ีไม่ไดมี้ครอบคลุมอยูใ่นกติกาเวิร์ลเทควนัโดพุมเซ่ขอ้ท่ี 24 ใหป้ฏิบติัดงัน้ี 

1. คุณสมบติัของผูเ้ขา้แข่งขนั 
1.1 ผูเ้ขา้แข่งขนัตอ้งมีอายอุยา่งนอ้ย 16 ปี ในปีการแข่งขนัท่ีเก่ียวขอ้งจะจดัขึ้น 
1.2 ผูเ้ขา้แข่งขนัตอ้งผา่นการจ าแนกกลุ่มตามท่ีระบุไวใ้นกฏและขอ้บงัคบัการจ าแนกประเภท 

ของ WT Deaf-Taekwondo Classification และตอ้งไดรั้บการก าหนดประเภท และสถานะ 
คลาสกีฬาแลว้ 

2. คลาส  
 นกักีฬาเทควนัโดประเภทคนหูหนวก จดัอยูใ่นกลุ่ม P60 

3. ประเภทการแข่งขนั 
3.1 บุคคลชาย 
3.2 บุคคลหญิง 
3.3 คู ่
3.4 ทีมชาย 
3.5 ทีมหญิง 
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ข้อท่ี 25   เร่ืองอ่ืนๆท่ีไม่ได้ระบุไว้ในกติกา                       ส 
 

เร่ืองอ่ืนๆท่ีไม่ไดร้ะบุไวใ้นกติกาจะด าเนินการดงัน้ี 

1. เร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัการแข่งขนัจะตอ้งผา่นมติของคณะกรรมการควบคุมดูแลการแข่งขนัและ 
ประธานเทคนิค 

2. เร่ืองท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบัการแข่งขนั คณะกรรมการพุมเซ่เป็นผูพ้ิจารณา 

3. คณะกรรมการจดัการแข่งตอ้งจดัเตรียมเคร่ืองบนัทึกวิดีโอส าหรับทุกสนามเพื่อท าการบนัทึก 
และเก็บขอ้มูลการแข่งขนั



 

แปลและเรียบเรียงโดย นางสาวจตุพร เหมวรรโณ  Poomsae-IR World Taekwondo  51 

ข้อ 26 อ านาจในการตดัสิน                                      ส 

1. องคป์ระกอบของคณะกรรมการดูแลการแข่งขนั 

1.1 คุณสมบติัของสมาชิก:  ผูค้วบคุมดูแลการแข่งขนัของ WT เป็นผูมี้ประสบการณ์เทควนัโด 
อยา่งเพียงพอท่ีมีคุณวุฒิอยา่งนอ้ย ดั้ง 6 จาก WT หรือ Kukkiwon  แนะน าโดยประธาน หรือ 
เลขาธิการของ WT , สมาชิกหน่ึงคนจะมีต าแหน่งน้ีอยา่งเป็นทางการ 

1.2 องคป์ระกอบ: ประธานกรรมการหน่ึงคน และมีสมาชิกอีกไม่เกินเจ็ดคนรวมทั้ง 
ประธานเทคนิค 

1.3 ขั้นตอนการแต่งตั้ง: ประธานและกรรมการดูแลการแข่งขนัเป็นผูท่ี้ถูกแต่งตั้งโดย ประธาน WT 
ตามค าแนะน าของเลขาธิการ WT 

2. คณะกรรมการดูแลการแข่งขนัจะด าเนินการแกไ้ขค าตดัสินท่ีผิดพลาดตามค าประทว้ง 
และด าเนิน การลงโทษทางวินยัต่อเจา้หนา้ท่ีผูก้ระท าผิดหรือพฤติกรรมท่ีผิดกฎอ่ืน ๆ 
ซ่ึงจะตอ้งแจง้ผลการแจง้ ให ้เลขาธิการ WT ทราบ 
คณะกรรมการควบคุมการแข่งขนัมีสิทธ์ิพิจารณาโทษผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัการ แข่งขนันั้นๆไดท้นัที 

3. ขั้นตอนการประทว้ง 

3.1 ในกรณีท่ีมีการคดัคา้นค าตดัสินของผูต้ดัสิน ผูแ้ทนอยา่งเป็นทางการของทีมจะตอ้งยืน่เอกสาร 
ค าขอประทว้งของ WT พร้อมดว้ยค่าธรรมการประทว้ง 200 เหรียญสหรัฐ ต่อคณะกรรมการดูแล 
การแข่งขนัภายใน 10 นาทีหลงัจากจบการแข่งขนัท่ีเก่ียวขอ้ง ผลการตดัสินจะประกาศใหท้ราบหลงั 
จากเวลาผา่นไป 30 นาที 

3.2 การพิจารณาการประทว้งด าเนินการโดยคณะกรรมการดูแลการแข่งขนั  ยกเวน้ 
สมาชิกของคณะ กรรมการฯท่ีมีสัญชาติเดียวกนักบัผูแ้ข่งขนัท่ีเก่ียวขอ้ง 
โดยจะลงมติจากเสียงส่วนใหญ่เพื่อความเป็น ธรรมในการพิจารณา 
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3.3 ในการตรวจสอบขอ้เท็จจริงสมาชิกคณะกรรมการก ากบัการแข่งขนัอาจมีการเรียกผูต้ดัสินท่ี 
เก่ียวขอ้งกบัการแข่งขนัเพื่อสอบถามถึงเหตุการณ์นั้นๆ 

3.4 มติจากเสียงส่วนใหญ่กรรมการดูแลการแข่งขนัจะถือเป็นท่ีส้ินสุดและไม่สามารถยืน่อุทธรณ์ได ้

(ค าชี้แจง) 

คณะกรรมการควบคุมการแข่งขนัประกอบดว้ยสมาชิกผูท้รงคุณวุฒิอยา่งนอ้ยหา้คนและหากเกินหา้
คนจ านวนสมาชิกตอ้งเป็นเลขคี่ 

(ค าอธิบาย # 1) 

สมาชิกท่ีมีสัญชาติเดียวกนั: สมาชิกในคณะกรรมการฯ ท่ีมีสัญชาติเดียวกนักบัผูแ้ข่งขนั หรือผูฝึ้ก 
สอน จะถูกตดัออกจากการพิจารณา จ านวนคณะกรรมการฯจะตอ้งเป็นเลขคี่ 
หากประธานกรรมการฯ ไม่สามารถร่วมพิจารณาไดจ้ะตอ้งท าการเลือกเป็นประธาน ชวัคราวจาก 
สมาชิกท่ีเหลืออยู่ 

 (ค าอธิบาย # 2) 

การเปล่ียนตวัผูต้ดัสิน: ประธานคณะกรรมการการดูแลการแข่งขนัอาจจะร้องขอใหป้ระธานเทคนิค 
เปล่ียนตวัผูต้ดัสินได ้
ซ่ึงในการน้ีประธานเทคนิคอาจสั่งใหป้ระธานผูต้ดัสินเปล่ียนตวัผูต้ดัสินท่ีเก่ียว ขอ้ง 

(ค าอธิบาย # 3) 

ขั้นตอนการพิจารณา: ขั้นตอนการพิจารณาเพื่อหาขอ้สรุปมีดงัน้ี 

1) หลงัจากตรวจสอบสาเหตุของการประทว้ง คณะกรรมการฯ จะท าการพิจารณาก่อนวา่เป็นการ 
ประทว้งท่ีสามารถ “ยอมรับ" หรือ "ไม่สามารถยอมรับได"้ ท่ีจะน ามาพิจารณาขั้นต่อไป 
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2) ในกรณีท่ีจ าเป็นคณะกรรมการฯ สามารถเรียกรับฟังความเห็นของผูต้ดัสินผูช้ี้ขาด หรือกรรมการ 
ใหค้ะแนน คณะกรรมการฯสามารถตดัสินใจวา่จะเรียกบุคคลใดเขา้ช้ีแจง 

3) คณะกรรมการจะตอ้งท าการพิจารณาจากบนัทึกการตดัสิน, ภาพวิดีโอ หรืออ่ืนๆเพื่อประกอบ 
การพิจารณาตามความจ าเป็น  

4) คณะกรรมการจะจดัใหมี้การลงคะแนนลบั เพื่อพิจารณาตดัสินใจตามมติเสียงขา้งมาก 

5) ใหป้ระธานกรรมการฯท ารายงานผลพิจารณาผลการพิจารณา และท าการประกาศผลการประ 
ทว้งใหท้ราบโดยทัว่กนั 

6) การด าเนินการท่ีจ าเป็นตอ้งกระท าตามมติของคณะกรรมการฯ 

1. ขอ้ผิดพลาดในผลการแข่งขนั: ขอ้ผิดพลาดในการค านวณคะแนนการแข่งขนั หรือการระบุ 
ตวัผูเ้ขา้แข่งผิดพลาดจะมีผลท าใหเ้ปล่ียนแปลงผลการตดัสินเดิม
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ข้อ 27 การลงโทษและการอุทธรณ์                                    ว 

1 ประธาน หรือเลขาธิการ WT หรือประธานเทคนิคอาจร้องขอใหมี้การประชุมคณะ 
กรรมการพิจารณาโทษพิเศษ เพื่อพิจารณาเม่ือมีการกระท าอยา่งใดอยา่งหน่ึงต่อไปน้ี โดยโคช้, 
ผูเ้ขา้แข่งขนั และ/หรือสมาชิกของ สมาคมประเทศสมาชิกท่ีเก่ียวขอ้ง 

1.1 การแทรกแซงการจดัการแข่งขนั 

1.1 ปลุกระดมผูช้มหรือกระจายข่าวลืออนัเป็นเท็จ 

2. คณะกรรมการกรรมการพิจารณาโทษพิเศษ อาจเรียกผูท่ี้เก่ียวขอ้งเพื่อยนืยนัถึงเหตุการณ์นั้น 

3. 
เม่ือพิจารณาและเห็นสมควรแลว้ใหค้ณะกรรมการพิจารณาโทษพิเศษพิจารณาด าเนินการทางวินยั 
โดยเร็วท่ีสุด ผลการพิจารณาจะตอ้งเปิดเผยต่อสาธารณชน และรายงานเป็นลายลกัษณ์อกัษรพร้อม 
ทั้งขอ้เทจ็จริงและเหตุผลท่ีเก่ียวขอ้งกบัประธานและ / หรือเลขาธิการ WT หลงัจากนั้น  

4. การพิจารณาตดัสินใจเก่ียวกบัการลงโทษทางวินยัอาจแตกต่างกนัขึ้นอยูก่บัระดบัของการละเมิด 
การลงโทษดงัต่อไปน้ี อาจมีผลกบันกักีฬา, เจา้หนา้ท่ีใด ๆของทีมประเทศสมาชิก และประเทศ 
สมาชิก 

• การเตือน 

• การตดัสิทธ์ิจากการแข่งขนั 

5. การตดัสินใจตดัสิทธ์ิจากการแข่งขนัจะส่งผลใหไ้ม่มีสิทธ์ิเขา้ร่วมการแข่งขนัชิงแชมป์ ของ WT 
คร้ังต่อไป 

6. คณะกรรมการพิจารณาโทษพิเศษอาจแนะน าใหมี้การด าเนินการทางวินยัเพิ่มเติมรวมทั้งการปรับ 
เงิน, การระงบัการเขา้ร่วมการแข่งขนัของบุคคลนั้น และประเทศสมาชิก  
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7.การอุทธรณ์การด าเนินการทางวินยัของคณะกรรมการพิจารณาโทษพิเศษจะตอ้งท าเป็นลายลกัษ
ณ์ อกัษรต่อประธานหรือเลขาธิการ (หากประธานไม่อยู)่ 
หรือต่อประธานเทคนิคเป็นลายลกัษณ์อกัษร ภายใน 24 ชัว่โมงหลงัจากไดรั้บการประกาศลงโทษ 

8. หากไดรั้บการอุทธรณ์ ประธานหรือเลขาธิการ (ในกรณีท่ีประธานไม่อยู)่ 
จะตอ้งจดัตั้งคณะกรรม- การพิจารณาเพื่อทบทวนระดบัการลงโทษและตอบค าร้องภายใน 12 ชม. 
นบัจากเวลาท่ีไดรั้บการ อุทธรณ์ การตดัสินใจของคณะกรรมการพิจารณาถือเป็นท่ีส้ินสุด 
และจะไม่สามารถอุทธรณ์ใดๆ ต่อ WT ไดอี้ก 

9. คณะกรรมการพิจารณา จะไดรั้บการแต่งตั้งโดยประธานหรือเลขาธิการ 
(ในกรณีท่ีประธานไม่อยู)่ สมาชิกมาจากสมาชิกสภา WT หรือประธานของประเทศสมาชิก 

(ค าชี้แจง) 

"การแทรกแซงการจดัการแข่งขนั" อา้งถึงพฤติกรรมท่ีกา้วร้าวหรือไม่เหมาะสมต่อเจา้หนา้ท่ีเทคนิค 
ใด ๆ , การไม่ออกจากพื้นท่ีหลงัจากเสร็จส้ินการแข่งขนั, 
ขวา้งปาวสัดุและ/หรืออุปกรณ์อ่ืนๆเป็นตน้ 

(ค าอธิบาย # 2) 

คณะกรรมการพิจารณาโทษพิเศษ:  ขั้นตอนการพิจารณาการลงโทษจะตอ้งสอดคลอ้งกบัขอ้พิพาท 
และรายละเอียดของการลงโทษจะเป็นไปตามขอ้บงัคบัเก่ียวกบัการลงโทษ 

￼￼ 


