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ระเบียบการแข่งขันกฬีาฟิกเกอร์และสปีดสเกต็ติง้ 
กฬีาเยาวชนแห่งชาติ คร้ังที ่36 (พ.ศ.2563) 

ณ จังหวดัตราด 
****************************** 

1. สมาคมกีฬาฟิกเกอร์และสปีดสเก็ตต้ิงแห่งประเทศไทย 
นายกสมาคม ดร. สีหศกัด์ิ อารีราชการัณย ์
เลขาธิการ ผศ. สิทธิชยั  ปรัชญารัติกุล 
สถานท่ีติดต่อ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ชั้น 19 การกีฬาแห่งประเทศไทย 

286 ถนนรามค าแหง แขวงหวัหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 
โทร. 0-2186-7555 e-mail : fsat@windowslive.com 
 

2. คณะกรรมการด าเนินการแข่งขนั 
ประธานฝ่ายกีฬาฟิกเกอร์สเก็ตต้ิงของจงัหวดัเจา้ภาพกีฬาเยาวชนแห่งชาติ    ประธานกรรมการ 
ผูแ้ทนสมาคมกีฬาฟิกเกอร์และสปีดสเก็ตต้ิงแห่งประเทศไทย  รองประธานกรรมการ 
ผูแ้ทนของแต่ละภาค ๆ ละ 1 คน                กรรมการ 
บุคคลท่ีจงัหวดัเจา้ภาพกีฬาเยาวชนแห่งชาติแต่งตั้ง              กรรมการ 
บุคคลท่ีจงัหวดัเจา้ภาพกีฬาเยาวชนแห่งชาติแต่งตั้ง              กรรมการและเลขานุการ 
 

3. คณะกรรมการเทคนิค 
ผูแ้ทนสมาคมกีฬาฟิกเกอร์และสปีดสเก็ตต้ิงแห่งประเทศไทย  ประธานกรรมการ 
ผูต้ดัสินและเจา้หนา้ท่ีเทคนิคของสมาคมท่ีไดรั้บการแต่งตั้ง   กรรมการ 
เจา้หนา้ท่ีเทคนิคท่ีจงัหวดัเจา้ภาพกีฬาเยาวชนแห่งชาติแต่งตั้ง  กรรมการ 
บุคคลท่ีจงัหวดัเจา้ภาพกีฬาเยาวชนแห่งชาติแต่งตั้ง    กรรมการและเลขานุการ 

 
4. คณะกรรมการพิจารณาการประทว้ง 

4.1 คณะกรรมการพิจารณาการประทว้งคุณสมบติันกักีฬา ประกอบดว้ย 
ผูอ้  านวยการฝ่ายพฒันากีฬาเป็นเลิศ กกท.    ประธานกรรมการ 
นายกสมาคมกีฬาจงัหวดัเจา้ภาพ     กรรมการ 
ผูแ้ทนสมาคมกีฬาฟิกเกอร์และสปีดสเก็ตต้ิงแห่งประเทศไทย กรรมการ 
ผูแ้ทนกองนิติการ กกท.      กรรมการ 
ผูอ้  านวยการกองแข่งขนักีฬาเป็นเลิศ กกท.    กรรมการและเลขานุการ 
หวัหนา้งานแข่งขนัและทะเบียนกีฬาในประเทศ กกท.  กรรมการและผูช่้วยเลขานุการ 
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4.2 คณะกรรมการพิจารณาการประทว้งเทคนิค ประกอบดว้ย 

ผูแ้ทนสมาคมกีฬาฟิกเกอร์และสปีดสเก็ตต้ิงแห่งประเทศไทย ประธานกรรมการ 
ประธานฝ่ายเทคนิคกีฬาฟิกเกอร์และสปีดสเก็ตต้ิง   กรรมการ 
ประธานฝ่ายจดัการแข่งขนักีฬาฟิกเกอร์และสปีดสเก็ตต้ิง  กรรมการ 
ผูแ้ทนการกีฬาแห่งประเทศไทย     กรรมการ 
ผูจ้ดัการทีมทุกทีมท่ีเขา้แข่งขนั (ยกเวน้ คู่กรณี)   กรรมการ 
บุคคลท่ีจงัหวดัเจา้ภาพกีฬาเยาวชนแห่งชาติแต่งตั้ง   กรรมการ 
 

5. ขอ้บงัคบัและกติกาการแข่งขนั 
5.1 ใหใ้ชข้อ้บงัคบัการกีฬาแห่งประเทศไทย วา่ดว้ยการแข่งขนัเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. 2550 
5.2 ให้ใชก้ติกาการแข่งขนัของสหพนัธ์กีฬาฟิกเกอร์และสปีดสเก็ตต้ิง (International Skating Union : ISU) 

และระเบียบการแข่งขนัของสมาคมกีฬาฟิกเกอร์และสปีดสเก็ตต้ิงแห่งประเทศไทยประกาศใช ้
5.3 ในกรณีท่ีเกิดปัญหาท่ีมิได้ระบุไวใ้นขอ้บงัคบัหรือกติกาการแข่งขนั ให้ผูแ้ทนสมาคมกีฬาฟิกเกอร์และ 

สปีดสเก็ตต้ิงแห่งประเทศไทย และผูแ้ทนการกีฬาแห่งประเทศไทย ร่วมพิจารณาการวินิจฉัยถือเป็นท่ี
ส้ินสุด 

5.4 ผลการตดัสินของคณะกรรมการ ถือเป็นท่ีส้ินสุดจะอุทธรณ์หรือประทว้งมิได ้
 

6. คุณสมบติัของผูมี้สิทธ์ิเขา้ร่วมการแข่งขนั 
6.1 ให้เป็นไปตามขอ้ 22 แห่งขอ้บงัคบัการกีฬาแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการแข่งขนักีฬาเยาวชนแห่งชาติ    

พ.ศ. 2550   
6.2 ใหน้กักีฬาฟิกเกอร์และสปีดสเก็ตต้ิงทีมชาติ มีสิทธิเขา้ร่วมการแข่งขนัได ้
6.3 นกักีฬามีอาย ุไม่เกิน 20 ปี (พ.ศ. 2544) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



3 
 

7. ประเภทและรุ่นการแข่งขนั 
7.1  ประเภทฟิกเกอร์สเก็ตต้ิงหญิงเด่ียว รุ่นการแข่งขนัแบ่งออกเป็น 7 รุ่น ดงัน้ี 

7.1.1  รุ่นอีลีทจูเนียร์ (Elite Junior)     ช่วงอาย ุ13-19 ปี (พ.ศ. 2544-2550) 
7.1.2  รุ่นเบสิคจูเนียร์ (Basic Junior)      ช่วงอาย ุ13-19 ปี (พ.ศ. 2544-2550) 
7.1.3  รุ่นแอดวานซ์โนวสิ (Advance Novice)   ช่วงอาย ุ10-15 ปี (พ.ศ. 2548-2553) 
7.1.4  รุ่นอินเทอร์มิเดียทโนวสิ (Intermediate Novice)  ช่วงอาย ุ13-15 ปี (พ.ศ. 2548-2550) 
7.1.5  รุ่นเบสิคโนวสิ (Basic Novice)    ช่วงอาย ุ10-13 ปี (พ.ศ. 2550-2553) 
7.1.6  รุ่นแอดวานซ์ พรี-โนวสิ (Advance Pre-Novice)  ช่วงอาย ุ7-11 ปี (พ.ศ. 2552-2556) 
7.1.7  รุ่นเบสิค พรี-โนวสิ (Basic Pre-Novice)   ช่วงอาย ุ7-11 ปี (พ.ศ. 2552-2556) 

  
 2.2 ประเภทสปีดสเก็ตต้ิง รุ่นการแข่งขนัแบ่งออกเป็น 4 รุ่น ดงัน้ี 
  7.2.1 รุ่นจูเนียร์ เอ ชาย  (Junior A Men)  ระยะทาง 500 เมตร ช่วงอาย ุ16-19 ปี (พ.ศ. 2544-2547) 
  7.2.2 รุ่นจูเนียร์ เอ หญิง  (Junior A Ladies) ระยะทาง 500 เมตร ช่วงอาย ุ16-19 ปี (พ.ศ. 2544-2547) 
  7.2.3 รุ่นจูเนียร์ บี ชาย  (Junior B Men)  ระยะทาง 500 เมตร ช่วงอาย ุ13-15 ปี (พ.ศ. 2548-2550) 
  7.2.3 รุ่นจูเนียร์ บี หญิง  (Junior B Ladies)  ระยะทาง 500 เมตร ช่วงอาย ุ13-15 ปี (พ.ศ. 2548-2550) 
 

หมายเหตุ     นกักีฬา 1 คน สามารถลงแข่งขนัไดค้นละ 1 รุ่น เท่านั้น 
 

8. การสมคัรเขา้ร่วมการแข่งขนั 
8.1 ใหแ้ต่ละจงัหวดัส่งรายช่ือนกักีฬาตาม วนั เวลา ท่ีการกีฬาแห่งประเทศไทยก าหนด โดยระบุ ช่ือ นามสกุล 

ของนกักีฬาและรายการแข่งขนัในรุ่นต่างๆ ท่ีสมคัรเขา้แข่งขนัเม่ือส่งใบสมคัรแลว้จะเปล่ียนแปลงรายช่ือ
นกักีฬาท่ีสมคัรเขา้แข่งขนัอีกไม่ได ้ยกเวน้ในกรณีมีเหตุสุดวิสัย ไม่สามารถร่วมการแข่งขนัได ้โคช้หรือ  
ผูฝึ้กสอนจะตอ้งแจง้ใหต้น้สังกดัทราบ และแจง้เป็นลายลกัษณ์อกัษรให้กบัการกีฬาแห่งประเทศไทย และ
ส าเนาถึงสมาคมกีฬาฟิกเกอร์และสปีดสเก็ตต้ิงแห่งประเทศไทย 

8.2 แต่ละจงัหวดัสามารถส่งนกักีฬาเขา้แข่งขนัไดไ้ม่เกิน 3 คนในแต่ละรุ่นและผูฝึ้กสอน จงัหวดัละ 1 คน และ
ตอ้งผา่นการตรวจสอบคุณสมบติัจากสมาคมกีฬาฟิกเกอร์และสปีดสเก็ตต้ิงแห่งประเทศไทย ขอ้ 9.2 , ขอ้ 
9.3 และขอ้ 9.4 

8.3 นกักีฬาตอ้งมีอายุอยูใ่นเกณฑ์ท่ีก าหนดเท่านั้นไม่สามารถส่งในรุ่นท่ีสูงข้ึนและไม่สามารถส่งในรุ่นท่ี ต ่า
กวา่รุ่นอายท่ีุก าหนดได ้ 
 

8.4 ในแต่ละรุ่นการแข่งขนันกักีฬาจะมีช่วงอายุท่ีแตกต่างกนัตามเกณฑ์ท่ีก าหนดหากมีนกักีฬาเกิน 7 คนข้ึน
ไปจะมีการแบ่งกลุ่มการแข่งขนัโดยใชก้ารจบัฉลากแบ่งกลุ่มเป็นเกณฑ ์(Official Draw) 
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8.5 การแข่งขนัประเภทสปีดสเก็ตต้ิง เร่ิมด้วยการจบัฉลาก (Draw) เพื่อก าหนดล าดบัการแข่งขนั(starting 
order) ในแต่ละรอบวิ่ง(race) ส่วนล าดับในรอบหลังจากนั้นจะข้ึนอยู่กับเวลาและอนัดับ (time and 
ranking) 

8.6 ผลการตดัสินฟิกเกอร์สเก็ตต้ิงใชค้ะแนนโดยรวมของรุ่นนั้นๆ (Overall Score) โดยผูท่ี้ไดค้ะแนนรวมมาก
ท่ีสุด อนัดบัท่ี 1 ไดรั้บเหรียญทอง, อนัดบัท่ี 2 ไดรั้บเหรียญเงิน และอนัดบัท่ี 3 ไดรั้บเหรียญทองแดง 

8.6   ผลการตดัสินสปีดสเก็ตต้ิง โดยผูท่ี้ท  าเวลาผา่นเขา้เส้นชยัไดเ้ร็วท่ีสุด อนัดบัท่ี 1 ไดรั้บเหรียญทอง, อนัดบัท่ี 
2 ไดรั้บเหรียญเงิน และอนัดบัท่ี 3 ไดรั้บเหรียญทองแดง 

 
9. หลกัเกณฑก์ารพิจารณานกักีฬาและเจา้หนา้ท่ีประจ าทีม 

9.1 ในระดบัภาค ไม่มีการคดัเลือกนกักีฬาแต่ตอ้งส่งรายช่ือเขา้ร่วมการแข่งขนั ตามวนัเวลาท่ี กกท. ก าหนด 
เพื่อส่งรายช่ือใหส้มาคมกีฬาฟิกเกอร์และสปีดสเก็ตต้ิงแห่งประเทศไทย  ตรวจสอบคุณสมบติัตามขอ้ 8.2 

9.2 นกักีฬาฟิกเกอร์สเก็ตต้ิงท่ีสมคัรเขา้แข่งขนัทุกคน จะตอ้งผ่านการทดสอบวดัระดบั จากสมาคมกีฬาฟิก
เกอร์และสปีดสเก็ตต้ิงแห่งประเทศไทย 

9.3 ผูฝึ้กสอน หรือโค้ชท่ีจดัส่งนักกีฬาเข้าแข่งขนั จะต้องได้รับใบอนุญาต และผ่านการสอบอบรมตาม
โครงการผูฝึ้กสอนจากสมาคมฟิกเกอร์และสปีดสเก็ตต้ิงแห่งประเทศไทยทุกระดบั หรือ กกท. ให้การ
รับรอง 

9.4 ในกรณีท่ีผูฝึ้กสอนไม่ไดถื้อสัญชาติไทย หรือผ่านการอบรม จะตอ้งเป็นผูฝึ้กสอน ท่ีสมาคมกีฬาฟิกเกอร์
และสปีดสเก็ตต้ิงแห่งประเทศไทยใหก้ารรับรองเท่านั้น  

9.5 ในกรณีท่ีนอกเหนือจากระเบียบน้ี ให้ผูแ้ทนสมาคมสมาคมกีฬาฟิกเกอร์และสปีดสเก็ตต้ิงแห่งประเทศ
ไทย และผูแ้ทน กกท. ร่วมพิจารณาการวนิิจฉยั และ ผลการวนิิจฉยัถือเป็นส้ินสุด 

9.6 นกักีฬาสปีดสเก็ตต้ิงตอ้งมีอายุอยูใ่นเกณฑ์ท่ีก าหนดเท่านั้น ไม่สามารถส่งในรุ่นท่ีสูงข้ึนและ ไม่สามารถ
ส่งในรุ่นท่ี ต ่ากวา่รุ่นอายท่ีุก าหนดได ้
 

10. การจดัการแข่งขนั 
10.1 รุ่นอีลีทจูเนียร์ (กฎสหพนัธ์สเก็ตน ้าแขง็นานาชาติ ปี 2562-2563)  

  ผูห้ญิง โปรแกรมสั้น ไม่เกิน 2.40 นาที+/-10 วนิาที 

ก) กระโดดแบบ Double Axel Paulsen 

ข) กระโดดแบบ Double หรือ Triple Loop  

ค) กระโดดแบบ Jump Combination ซ่ึงประกอบดว้ย กระโดดแบบ Double 1 คร้ัง 
และกระโดดแบบ Triple 1 คร้ัง  หรือกระโดดแบบ Triple  2 คร้ัง 

ง) หมุนแบบ Flying Sit Spin 
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จ) หมุนแบบ Layback หรือ Sideways leaning Spin หรือ Camel Spin โดยไม่
เปล่ียนเทา้ 

ฉ) หมุนแบบ Spin Combination โดยเปล่ียนเทา้ไดเ้พียง 1 คร้ัง 

ช) ท า Step sequence โดยใชพ้ื้นน ้าแขง็เตม็ลาน 
 

โปรแกรมยาว ( 3.30 นาที ± 10 วนิาที) 
โปรแกรมยาวท่ีถูกตอ้งสมดุลยส์ าหรับรุ่นอีลีทจูเนียร์ หญิง ตอ้งประกอบดว้ย 

ก) กระโดด อยา่งมากท่ีสุด 7 คร้ัง ( 1 ในนั้นตอ้งเป็นกระโดดแบบ Axel) 
ข) หมุน อยา่งมากท่ีสุด 3    แบบ โดยแบบท่ี 1 ตอ้งเป็นการหมุนแบบ Spin Combination 

แบบท่ี 2 ตอ้งเป็นการหมุนแบบ Flying  Spin หรือการหมุนท่ีเขา้ดว้ยวิธี Flying 
แบบท่ีสามตอ้งเป็นการหมุนเพียงท่าเดียว 

ค) ท า Step Sequence อยา่งมากท่ีสุด 1 คร้ัง 
การกระโดดแบบ Double ใดๆ (รวมถึงแบบ Double Axel) สามารถท าได้โดยรวมแล้วไม่เกิน 2 คร้ัง ใน
โปรแกรมยาว (ทั้งที่เป็นการกระโดดแบบเดี่ยวหรือเป็นส่วนหน่ึงของการกระโดดแบบ Combination / 
Sequence) การกระโดดแบบ หมุนตัว 3 รอบ(triple) และหมุนตัว 4 รอบ (quadruple) ทั้งหมดน้ัน เพียง 
2 ท่า เท่าน้ันที่ท าได้ 2 คร้ังและในการกระโดดท่าซ ้า 2 คร้ังน้ันสามารถกระโดดแบบหมุนตัว  4 รอบ 
(quadruple) ได้เพียงคร้ังเดียว หากว่าการกระโดดท่าซ ้าน้ันเป็นหน่ึงในท่ากระโดดที่อยู่ในกระโดดแบบ 
Combination/Sequence การกระโดดท่าซ ้าทั้ง 2 คร้ังน้ันสามารถประเมินค่าคะแนน(value) ให้ได้ถึงค่า
คะแนนเต็ม (full numerical value)ตามอัตราส่วนของการประเมินค่าคะแนน(Scale of Value) แต่หาก
ว่าการกระโดดท่าซ ้าน้ันเป็นการกระโดดแบบเดี่ยว การกระโดดแบบเดี่ยวที่ท าท่าซ ้าเป็นคร้ังที่ 2 น้ัน จะ
ถูกประเมินค่าคะแนน (value) ให้ได้เพียงแค่ร้อยละ 70 ของค่าคะแนนเต็ม (full numerical value)      
ตามอตัราส่วนของการประเมินค่าคะแนน (Scale of Value) 

 
10.2  รุ่นเบสิคจูเนียร์  

 ผูห้ญิง โปรแกรมสั้น ไม่เกิน 2.20 นาที (±10วนิาที) 
ก) กระโดดแบบ Single Axel Paulsen 
ข) กระโดดแบบ Double Flip 
ค) กระโดดแบบ Jump Combination ซ่ึงประกอบดว้ย กระโดดแบบ Double 1 คร้ัง 

และกระโดดแบบ Single 1 คร้ัง 
ง) หมุนแบบ Layback หรือ Sideways Leaning Spin หรือ Camel Spin โดยไม่

เปล่ียนเทา้ (อยา่งนอ้ยท่ีสุด 6 รอบ) 
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จ) หมุนแบบ Spin Combination โดยมีการเปล่ียนเทา้ไม่เกิน 1 คร้ัง (ตอ้งหมุนแต่
ละเทา้อยา่งนอ้ย 5 รอบ) 

ฉ) ท า Step Sequence โดยใชพ้ื้นน ้าแขง็เตม็ลาน 
 

โปรแกรมยาว  ( 3.00 นาที ±  10 วนิาที)  
โปรแกรมยาวท่ีถูกตอ้งสมดุลยส์ าหรับรุ่นเบสิคจูเนียร์  ตอ้งประกอบดว้ย 

ก) กระโดด อย่างมากท่ีสุด 5 คร้ัง โดยหน่ึงคร้ังในนั้นตอ้งเป็นการกระโดดแบบ 
Axel  และตอ้งมีการกระโดดแบบ Jump Combination หรือ sequences ไม่เกิน 2 
คร้ัง โดยใน Jump Combination ประกอบดว้ย การกระโดดเพียง 2 คร้ังเท่านั้น  

ข) หมุน อยา่งมากท่ีสุด 3 แบบ โดยแบบท่ี 1 ตอ้งเป็นการหมุนแบบ Spin Combination 
แบบท่ี 2 ตอ้งเป็นการหมุนแบบ Flying  Spin หรือการหมุนท่ีเขา้ดว้ยวิธี Flying 
แบบท่ีสามตอ้งเป็นการหมุนเพียงท่าเดียว  

ค) ท า Step Sequence อยา่งมากท่ีสุด 1 คร้ัง 
ไม่อนุญาตให้ท าการกระโดดแบบหมุนตัว 3 รอบ(triple) และหมุนตัว 4 รอบ (quadruple) 
การกระโดดแบบ Double ใดๆ (รวมถึงแบบ Double Axel) สามารถท าได้โดยรวมแล้วไม่เกิน 2 คร้ัง ใน
โปรแกรมยาว (ทั้งที่เป็นการกระโดดแบบเดี่ยวหรือเป็นส่วนหน่ึงของการกระโดดแบบ Combination / 
Sequence) 

 
10.3 รุ่นแอดวานซ์โนวสิ 

  เด็กหญิง  โปรแกรมสั้น(ไม่เกิน 2.20±10 วนิาที) 
ก) กระโดดแบบ Single Axel หรือ Double Axel  
ข) กระโดดแบบ Double หรือ Triple โดยตอ้งไม่ซ ้ ากบั  แบบ ก)  
ค) กระโดดแบบ Jump Combination ประกอบดว้ย กระโดดแบบDouble 2 คร้ัง 

หรือกระโดดแบบ Double 1 คร้ัง และ Triple 1 คร้ัง  โดยทั้งคู่นั้นตอ้งไม่ซ ้ ากบั
แบบ ก) หรือ แบบ ข) 

ง) หมุนแบบ Layback/Sideways Leaning Spin หรือหมุนในท่าพื้นฐานท่าเดียว 
(one basic position) โดยไม่เปล่ียนเทา้ (อยา่งนอ้ย 6 รอบ) ไม่อนุญาตให้เขา้ท า
การหมุนดว้ยวธีิ Flying 

จ) หมุนแบบ Spin Combination โดยเปล่ียนเทา้ไดเ้พียง 1 คร้ัง (แต่ละเทา้อยา่งนอ้ย 
5 รอบ) อนุญาตใหเ้ขา้ท าการหมุนดว้ยวธีิ Flying ได ้

ฉ) ท า Step Sequence 1 คร้ัง โดยใชพ้ื้นน ้าแขง็เตม็ลาน 
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โปรแกรมยาว (3.00 นาที ± 10 วนิาที)  
โปรแกรมยาวท่ีถูกตอ้งสมดุลยส์ าหรับรุ่นแอดวานซ์โนวสิ เด็กหญิง   ตอ้งประกอบดว้ย 

ก) กระโดด อย่างมากท่ีสุด 6 คร้ัง หน่ึงในนั้นตอ้งเป็นกระโดดแบบ Axel ตอ้งมี
กระโดดแบบ Jump Combination หรือ Sequence ไม่เกิน 2 คร้ังโดย Jump 
combination หน่ึงคร้ังอาจประกอบไปดว้ยการกระโดด 3 คร้ังและอีกหน่ึงคร้ังท่ี
เหลือให้กระโดดไดไ้ม่เกิน 2 คร้ัง ส าหรับ Jump Sequence ประกอบดว้ยการ
กระโดด 2 คร้ังไม่ว่าจะหมุนตวัก่ีรอบก็ตามเร่ิมจากการกระโดดแบบใดๆ และ
ตามต่อเน่ืองทนัทีดว้ยการกระโดดแบบ Axel ท่ีตรงเขา้ท าการกระโดดทนัทีจาก
โคง้ท่าแลนด้ิง (the landing curve) ของการกระโดดตวัแรกต่อถึงโคง้ออกตวั
โดด(take-off curve)ของการกระโดดแบบAxel นั้น กระโดดแบบ  Triple 
สามารถท าซ ้ าไดเ้พียง 2 คร้ัง ทั้งใน Jump Combination หรือ Jump Sequence 
ไม่อนุญาตให้กระโดดแบบหมุนตวั 4 รอบ (Quadruple) กระโดดท่าใดๆแบบ 
Single หรือ Double(รวมถึง  Double Axel)  หรือกระโดดแบบ triple ใดๆ 
รวมทั้งหมดแลว้ไม่สามารถท าไดเ้กิน 2 คร้ัง 

ข) ตอ้งมีการหมุนอยา่งมากท่ีสุด 2 คร้ังมีลกัษณะประเภทท่ีแตกต่างกนั โดยหน่ึงตอ้ง
เป็นการหมุนแบบ Spin Combination มีการเปล่ียนเท้า( อย่างต ่า 8 รอบ)ไม่
อนุญาตให้เขา้ท าการหมุนดว้ยวิธี Flying  และอีกหน่ึงแบบตอ้งเป็นการหมุน
แบบ Flying Spin( อย่างต ่า 6 รอบ ) หรือการหมุนในท่าเดียว ( spin in one 
position ) มีการเปล่ียนเทา้และเขา้ท าการหมุนดว้ยวธีิ Flying ( อยา่งต ่า 8 รอบ )  

ค) ตอ้งมี Step Sequence อยา่งมากท่ีสุด 1 คร้ังโดยใชพ้ื้นน ้าแขง็เตม็ลาน  
 

ทั้งนีเ้ป็นไปตามสารสหพนัธ์สเกต็น า้แข็งนานาชาติ 2242  
รุ่นแอดวานซ์โนวสิ : ทุกท่าในโปรแกรมทีก่ าหนดให้มีการได้ระดับลักษณะท่า (features) น้ัน สามารถให้
ระดับท่าได้เพียงระดับ 3 เท่าน้ัน การเพิ่มระดับลักษณะท่า(Features)นอกเหนือไปจากระดับที่ก าหนด
ดังกล่าวคณะกรรมการด้านเทคนิคจะไม่น ามาพจิารณา 
องค์ประกอบของโปรแกรมรุ่นแอดวานซ์โนวสิ จะตัดสินให้คะแนนเฉพาะ 

 ทกัษะการสเกต็ 

 การต่อเน่ืองของท่า 

 การแสดงออก/ความเสร็จสมบูรณ์ของโปรแกรม 

 การส่ือความหมาย 
 



8 
 

ตัวคูณพซีีเอส 

- โปรแกรมส้ัน : 0.0 

- โปรแกรมยาว: 1.1 
10.4 รุ่น อินเทอร์มิเดียทโนวสิ 

  เด็กหญิง  โปรแกรมยาว (3.00 นาที ± 10 วนิาที) 
โปรแกรมยาวท่ีถูกตอ้งสมดุลยส์ าหรับรุ่นอินเทอร์มิเดียทโนวสิ  ตอ้งประกอบดว้ย 

ก) กระโดด อย่างมากท่ีสุด 5 คร้ัง หน่ึงในนั้นตอ้งเป็นกระโดดแบบ Axel, ตอ้งมี
กระโดดแบบ Jump Combination   หรือ Sequence ไม่เกิน 2 คร้ัง โดย Jump 
Combination ตอ้งประกอบด้วยการกระโดด 2 คร้ัง ส่วน   Jump Sequence 
ประกอบด้วย  การกระโดด 2 คร้ังไม่ว่าจะหมุนตัวก่ีรอบก็ตามเร่ิมจากการ
กระโดดแบบใดๆ และตามต่อเน่ืองทนัทีดว้ยการกระโดดแบบ Axel ท่ีตรงเขา้
ท าการกระโดดทนัทีจากโคง้ท่าแลนด้ิง(the landing curve) ของการกระโดดตวั
แรกต่อถึงโคง้ออกตวัโดด(take-off curve)ของการกระโดดแบบAxel นั้น ไม่
อนุญาตให้กระโดดแบบหมุนตวั 3 รอบ (Triple)และ 4 รอบ (Quadruple) การ
กระโดดท่าใดๆแบบ Single หรือ Double(รวมถึง  Double Axel) รวมทั้ง
หมดแลว้ไม่สามารถท าไดเ้กิน 2 คร้ัง 

ข) ตอ้งมีการหมุนอยา่งมากท่ีสุด 2 คร้ังโดยมีลกัษณะประเภทท่ีแตกต่างกนั โดย
แบบหน่ึงตอ้งเป็นการหมุนแบบ Spin Combination อีกแบบหน่ึงตอ้งเป็นการหมุน
แบบไม่เปล่ียนท่า 
การหมุนแบบ Spin Combination เปล่ียนเทา้หน่ึงคร้ังอยา่งต ่า 8 รอบหรือไม่เปล่ียน
เทา้อยา่งต ่า 6 รอบ 
การหมุนในท่าเดียว (spin in one position)เปล่ียนเทา้หน่ึงคร้ังอยา่งต ่า 8 รอบหรือ
หมุนในท่าเดียวไม่เปล่ียนเทา้อยา่งต ่า 6 รอบ 
ในการหมุนทั้งสองแบบอนุญาตให้เขา้ท าการหมุนดว้ยวิธี Flying 

ค) ตอ้งมี Step Sequence อยา่งมากท่ีสุด 1 คร้ังโดยใชพ้ื้นน ้าแขง็เตม็ลาน  
ทั้งนีโ้ปรแกรมยาวเป็นไปตามสารสหพนัธ์สเก็ตน า้แข็งนานาชาติ 2242 
รุ่นอนิเทอร์มิเดียทโนวสิ: ทุกท่าในโปรแกรมทีก่ าหนดให้มีการได้ระดับลักษณะท่า (features) น้ัน สามารถ
ให้ระดับท่าได้เพยีงระดับ 2 เท่าน้ัน การเพิม่ระดับลกัษณะท่า(Features) นอกเหนือไป จากระดับที่ก าหนด
ดังกล่าวคณะกรรมการด้านเทคนิคจะไม่น ามาพจิารณา 
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องค์ประกอบของโปรแกรมรุ่นอนิเทอร์มิเดียทโนวสิจะตัดสินให้คะแนนเฉพาะ 

 ทกัษะการสเก็ต 
 การแสดงออก/ความเสร็จสมบูรณ์ของโปรแกรม 
 การส่ือความหมาย 

ตวัคูณพีซีเอส 
- เด็กหญิง โปรแกรมยาว :  1.2 
- ลม้หกัคะแนน : 0.5 
 

10.5   รุ่นเบสิคโนวสิ  
  เด็กหญิง  โปรแกรมยาว (2.30 นาที ± 10 วนิาที)   

โปรแกรมยาวท่ีถูกตอ้งสมดุลยส์ าหรับรุ่นเบสิคโนวสิ ตอ้งประกอบดว้ย 
ก) กระโดด อยา่งมากท่ีสุด 4 คร้ัง หน่ึงในนั้นตอ้งเป็นกระโดดแบบ Axel  ตอ้งมี

กระโดดแบบ Jump Combination หรือ Sequence ไม่เกิน 2 คร้ัง โดย Jump 
Combination ตอ้งประกอบดว้ยการกระโดดเพียง 2 คร้ัง ส่วน  Jump Sequence 
ประกอบด้วยการกระโดด 2 คร้ังไม่ว่าจะหมุนตัวก่ีรอบก็ตามเร่ิมจากการ
กระโดดแบบใดๆ และตามต่อเน่ืองทนัทีดว้ยการกระโดดแบบ Axel ท่ีตรงเขา้
ท าการกระโดดทนัทีจากโคง้ท่าแลนด้ิง (the landing curve) ของการกระโดดตวั
แรกต่อถึงโคง้ออกตวัโดด (take-off curve)ของการกระโดดแบบ Axel นั้น  
ไม่อนุญาตให้กระโดดแบบหมุนตวั 3 รอบ (Triple)และ 4 รอบ (Quadruple) 
การกระโดดท่าใดๆแบบ Single หรือ Double(รวมถึง  Double Axel)  รวมทั้ง
หมดแลว้ไม่สามารถท าไดเ้กิน 2 คร้ัง  

ข) ตอ้งมีการหมุนอยา่งมากท่ีสุด 2 คร้ังโดยมีลกัษณะประเภทท่ีแตกต่างกนั โดย
แบบหน่ึงตอ้งเป็นการหมุนแบบ Spin Combination อีกแบบหน่ึงตอ้งเป็นการ
หมุนแบบไม่เปล่ียนท่า  
การหมุนแบบ Spin Combination เปล่ียนเทา้หน่ึงคร้ังอยา่งต ่า 8 รอบหรือไม่
เปล่ียนเทา้อยา่งต ่า 6 รอบ  
การหมุนในท่าเดียว (Spin in one position) เปล่ียนเทา้หน่ึงคร้ังอยา่งต ่า 8 รอบ
หรือหมุนในท่าเดียวไม่เปล่ียนเทา้อยา่งต ่า 6 รอบ  
ในการหมุนทั้งสองแบบอนุญาตให้เขา้ท าการหมุนดว้ยวิธี Flying 

ค) ตอ้งมี Step Sequence อยา่งมากท่ีสุด 1 คร้ังโดยใชพ้ื้นน ้าแขง็เตม็ลาน  
ทั้งนีโ้ปรแกรมยาวเป็นไปตามสารสหพนัธ์สเก๊ตน า้แข็งนานาชาติ 2242 



10 
 

รุ่นเบสิคโนวิส: ทุกท่าในโปรแกรมที่ก าหนดให้มีการได้ระดับลักษณะท่า (features) น้ัน สามารถให้ระดับ
ท่าได้เพยีงระดับ 2 เท่าน้ัน การเพิม่ระดับลักษณะท่า(Features) นอกเหนือไป จากระดับที่ก าหนดดังกล่าว
คณะกรรมการด้านเทคนิคจะไม่น ามาพจิารณา 
องค์ประกอบของโปรแกรมรุ่นเบสิคโนวสิจะตัดสินให้คะแนนเฉพาะ 

 ทกัษะการสเก็ต 
 การแสดงออก/ความเสร็จสมบูรณ์ของโปรแกรม 

ตวัคูณพีซีเอส 
- เด็กหญิง โปรแกรมยาว :  2.5 
- ลม้หกัคะแนน : 0.5 

10.6 รุ่นแอดวานซ์ พรี-โนวสิ 
   เด็กผูห้ญิง โปรแกรมยาว (1.50 นาที ± 10 วนิาที)  

โปรแกรมยาวท่ีถูกตอ้งสมดุลส าหรับรุ่นแอดวานซ์ พรี-โนวสิ   ตอ้งประกอบดว้ย 
ก) กระโดด อยา่งมากท่ีสุด 4 คร้ัง โดยมีกระโดดแบบ   Jump Combination ไม่เกิน 

2 คร้ังและประกอบดว้ยการกระโดดเพียง 2 คร้ังเท่านั้น  
ข) ตอ้งมีการหมุน อยา่งมากท่ีสุด 2 แบบ โดยมีลกัษณะประเภทท่ีแตกต่างกนั โดยเป็น

การหมุนแบบ  Spin Combination ไดเ้พียง 1 คร้ัง (ไม่มีการเปล่ียนเทา้ : ไม่นอ้ย
กวา่ 5 รอบ,หรือหมุนแบบเปล่ียนเทา้ : แต่ละเทา้อยา่งนอ้ย 3 รอบ) 

ค) ตอ้งมี Choreographic Sequence อยา่งมากท่ีสุด 1 คร้ัง โดยจะมีฐานการประเมิน
ค่าท่ีแน่นอน(fixed Base value) และถูกประเมินในการให้คะแนน (GOE) 
เท่านั้น 

รุ่นแอดวานซ์ พรี-โนวิส  : ทุกท่าในโปรแกรมที่ก าหนดให้มีการได้ระดับลักษณะท่า (features) น้ัน 
สามารถให้ระดับท่าได้เพยีงระดับ 2 เท่าน้ัน การเพิม่ระดับลกัษณะท่า(Features) นอกเหนือไปจากระดับที่
ก าหนดดังกล่าวคณะกรรมการด้านเทคนิคจะไม่น ามาพจิารณา 
องค์ประกอบของโปรแกรมแอดวานซ์ พรี-โนวสิ จะตัดสินให้คะแนนเฉพาะ 

 ทกัษะการสเก็ต 
 การแสดงออก 
 การส่ือความหมาย 

ตวัคูณพีซีเอส  
- โปรแกรมยาว : 2.0 
- ลม้หกัคะแนน : 0.5 
 



11 
 

10.7 รุ่นเบสิคพรี-โนวสิ 
   เด็กผูห้ญิง โปรแกรมยาว (1.30 นาที ± 10 วนิาที)  

โปรแกรมยาวท่ีถูกตอ้งสมดุลส าหรับรุ่นเบสิคพรี-โนวสิ ตอ้งประกอบดว้ย 
ก) กระโดด อยา่งมากท่ีสุด 3 คร้ัง โดยมีกระโดดแบบ   Jump Combination ไม่เกิน 

1 คร้ังและ ประกอบดว้ยการกระโดดเพียง 2 คร้ังเท่านั้น 
ข) ตอ้งมีการหมุน อยา่งมากท่ีสุด 2 แบบ โดยมีลกัษณะประเภทท่ีแตกต่างกนั โดยเป็น

การหมุนแบบ Spin Combination ไดเ้พียง 1 คร้ัง (ไม่มีการเปล่ียนเทา้ : ไม่นอ้ย
กวา่ 5 รอบ, มีการเปล่ียนเทา้ : แต่ละเทา้อยา่งนอ้ย 3 รอบ) 

ค) ตอ้งมี Choreographic Sequence อยา่งมากท่ีสุด 1 คร้ัง โดยจะมีฐานการประเมิน
ค่าท่ีแน่นอน(fixed Base value) และถูกประเมินในการใหค้ะแนน(GOE) เท่านั้น 

ไม่อนุญาตให้กระโดดแบบหมุนตัว 3 รอบ (Triple) 
รุ่นเบสิคพรี-โนวสิ : ทุกท่าในโปรแกรมทีก่ าหนดให้มีการได้ระดับลกัษณะท่า (features) น้ัน สามารถให้
ระดับท่าได้เพยีงระดับ 2 เท่าน้ัน การเพิม่ระดับลกัษณะท่า (Features) นอกเหนือ ไปจากระดับทีก่ าหนด
ดังกล่าวคณะกรรมการด้านเทคนิคจะไม่น ามาพจิารณา 
องค์ประกอบของโปรแกรมแอดวานซ์ พรี-โนวสิ จะตัดสินให้คะแนนเฉพาะ 

 ทกัษะการสเก็ต 
 การแสดงออก 

ตวัคูณพีซีเอส  
- โปรแกรมยาว : 2.5 
- ลม้หกัคะแนน : 0.5 

ทั้งนี้หากการแปลความหรือตีความหมายของกฎและเง่ือนไขในการก าหนดหลักเกณฑ์ในการแข่งขันของ
นักกฬีาในแต่ละรุ่นตามทีร่ะบุไว้ในข้อ นี้ มีความขัดแย้งใดๆ กับ  9 กฎ สาร และระเบียบของสหพันธ์สเก็ต
น ้าแข็งนานาชาติ ที่ได้กล่าวอ้างถึงไว้แล้วน้ัน ให้ยึดถือเอาแปลความหรือตีความหมายตามกฎ สาร และ
ระเบียบของสหพนัธ์สเกต็น า้แข็งนานาชาติเป็นส าคัญและส้ินสุด 
 

10.8     รุ่นจูเนียร์ เอ ชาย  (Junior A Men)   
    ผูช้าย  ระยะทาง  500 เมตร  

10.9    รุ่นจูเนียร์ เอ หญิง  (Junior A Ladies)  
   ผูห้ญิง ระยะทาง 500 เมตร  

10.10 รุ่นจูเนียร์ บี ชาย  (Junior B Men)   
   ผูช้าย ระยะทาง 500 เมตร  
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10.11 รุ่นจูเนียร์ บี หญิง  (Junior B Ladies)   
   ผูห้ญิง ระยะทาง 500 เมตร  
 

11. เพลงประกอบการแข่งขนั  
11.1   นกักีฬาฟิกเกอร์สเก็ตต้ิงจะตอ้งส่งเพลงในรูปแบบ CD และมีคุณภาพเสียงท่ีสมบูรณ์ 
11.2   นกักีฬาฟิกเกอร์สเก็ตต้ิงจะตอ้งเขียนช่ือ นามสกุล รุ่นท่ีแข่ง และเวลาของเพลง บนแผน่ CD ทุกแผน่  

(in accordance with ISU Rule 343, Paragraph 1) 
11.3 ในทุกแผน่ CD ท่ีใชป้ระกอบการแข่งขนั จะตอ้งบนัทึกเพียง 1 เพลงเท่านั้น 
11.4 เพลงท่ีใชป้ระกอบการแข่งขนั สามารถใชเ้พลงท่ีมีเน้ือร้อง และไม่มีเน้ือร้องได ้
11.5 หากแผน่ CD ไม่สมบูรณ์ คณะกรรมการจดัการแข่งขนั จะไม่รับพิจารณานกักีฬา  

เพื่อลงทะเบียนแข่งขนัได ้
 

12. การแต่งกายของนกักีฬา 
ปฏิบติัตามระเบียบของสหพนัธ์สเก็ตน ้าแขง็โลก (International Skating Union-ISU) 
บงัคบัใหผู้เ้ขา้แข่งขนัสปีดสเก็ตต้ิงตอ้งสวมใส่อุปกรณ์เพื่อความปลอดภยัทั้งหมดน้ี ไดแ้ก่ ท่ีรองเข่าและแขง้(knee 
and shin pads), สนบัคอ(neck guards), ชุดบอด้ีสูท (body suits), หมวกกนักระแทกนิรภยั (safety helmets)  
และถุงมือ(gloves) โดยผูเ้ขา้แข่งขนัทุกคนตอ้งใส่อุปกรณ์ทั้งหมดน้ีอยา่งเหมาะสมไม่มีขอ้ยกเวน้ มิฉะนั้นจะไม่ได้
รับอนุญาตใหล้งในลานน ้าแขง็ 
ใบมีด(Blades) ท่ีใชส้ าหรับรายการแข่งขนัลู่สั้น(short track) ตามขอ้บงัคบัของสหพนัธ์สเก็ตน ้ าแข็ง(ISU) ตอ้งเป็น
ใบมีดลู่สั้น(short track blades) ประกบติดกบัล ากลอ้งยึดใบมีดปลายปิด (tubes closed) และบงัคบัวา่มุมของใบมีด
ตอ้งท าใหโ้คง้มน โดยสุดปลายใบมีดตอ้งมนดว้ยรัศมีโคง้ (radius)อยา่งต ่า 10 มม. 
ผูเ้ขา้แข่งขนั/ทีมท่ีไดรั้บการท าโทษ(penalty), ใบเหลือง(yellow card), ใบแดง(red card) ไม่ไดท้  าการแข่งให้จบ   
ไม่สามารถลงแข่งต่อในรอบถดัไปของระบบรวมชิงชนะเลิศ(all final system) 
 

13. การฝึกซอ้ม 
การฝึกซอ้มอยา่งเป็นทางการ จะเร่ิม 1-2 วนัก่อนการแข่งขนัจริง (ISU Rule 540, Paragraph 4  
และ ISU Rule 629, Paragraph 7) 
 

14. การจบัฉลาก 
14.1 การจบัฉลากจะท าข้ึนในวนัท่ีมีการประชุมผูจ้ดัการทีม ก่อนการฝึกซ้อมอยา่งเป็นทางการ ในวนัเวลา 

และสถานท่ีจดัการแข่งขนั 
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14.2 ผลการจบัฉลาก จะใชส้ าหรับการจดัอนัดบั ในการแข่ง โปรแกรมสั้น (Short Program)  ของรุ่นอีลีท
จูเนียร์ (Elite Junior), รุ่นเบสิคจูเนียร์ (Basic Junior) และรุ่นแอดวานซ์โนวิส (Advance Novice)       
และโปรแกรมยาว (Free Skating) ของรุ่นอินเทอร์มิเดียทโนวิส (Intermediate Novice), รุ่นเบสิคโนวิส 
(Basic Novice), รุ่นแอดวานซ์  พรี-โนวิส (Advance Pre-Novice) และ รุ่นเบสิค พรี-โนวิส                 
(Basic Pre-Novice) 

14.3 ผลการจบัฉลาก ถือเป็นท่ีส้ินสุด จะอุทธรณ์หรือประทว้งมิได ้
 

15. มารยาทของนกักีฬาและเจา้หนา้ท่ี  
15.1 นกักีฬา  เจา้หนา้ท่ี หรือผูฝึ้กสอน ผูใ้ดละเมิดขอ้บงัคบั ถือวา่ผูน้ั้นกระท าการ ขดัต่อเจตนารมณ์ของการ

ส่งเสริมกีฬา ให้คณะกรรมการจดัการแข่งขนั เป็นผูพ้ิจารณาตดัสิทธ์ิ ผูท่ี้ละเมิดขอ้บงัคบัออกจากการ
แข่งขนัคร้ังนั้น หรือคร้ังต่อไป แลว้แต่กรณี 

15.2 การแข่งขนัท่ีมีนกักีฬา  เจา้หนา้ท่ี  หรือผูฝึ้กสอน ละเมิดขอ้บงัคบั ใหถื้อวา่รางวลั หรือต าแหน่งนั้นเป็น
โมฆะ พร้อมใหเ้ล่ือนล าดบันกักีฬาต าแหน่งถดัไปเขา้แทน 

 
16. การประทว้ง/การอุทธรณ์ 

16.1 การประทว้งคุณสมบติันกักีฬาใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบัการกีฬาแห่งประเทศไทย วา่ดว้ยการแข่งขนักีฬา
เยาวชนแห่งชาติ พ.ศ.2550 

16.2 การประทว้งทางเทคนิคสามารถท าการประทว้งได้ ภายใน 30 นาทีหลงัจากการประกาศ  ผลการ
แข่งขนัในรายการนั้นๆ โดยท าหนังสือเป็นลายลกัษณ์อกัษร พร้อมวางเงินสดจ านวน 10,000 บาท 
(หน่ึงหม่ืนบาทถ้วน) จะไดรั้บเงินคืนหากผลการประทว้ง ผูป้ระทว้งเป็นฝ่ายถูก (การประทว้งเป็น
ผลส าเร็จ) 

 
17.  รางวลัการแข่งขนั  

 ใหเ้ป็นไปตามบญัญติัไวใ้นขอ้บงัคบัการการกีฬาแห่งประเทศไทย วา่ดว้ยการแข่งขนักีฬาเยาวชน   
  แห่งชาติ พ.ศ. 2550 

รางวลัท่ี 1 เหรียญชุบทอง และประกาศนียบตัร 
รางวลัท่ี 2 เหรียญชุบเงิน และประกาศนียบตัร 
รางวลัท่ี 3  เหรียญชุบทองแดง และประกาศนียบตัร 

 รางวลันกักีฬาดีเด่นหญิง    1   รางวลั 
 รางวลัผูฝึ้กสอนดีเด่น  1   รางวลั  
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18.  ก าหนดการแข่งขนั 
การแข่งขนักีฬาฟิกเกอร์สเก็ตต้ิงในกีฬาเยาวชนแห่งชาติ คร้ังท่ี 36 (พ.ศ. 2563) ณ จงัหวดัตราด          
จะท าการแข่งขนัระหวา่งวนัท่ี 27-29 มีนาคม 2563 
 
 

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


