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กติกากีฬาว่ายน ้าฉบับแปลภาษาไทย ปะจ้าปี 2560-2564 
 
SW 1  การจัดการแข่งขัน 

SW 2  กรรมการ 

SW 3  การจัดลู่ในรอบคัดเลือก, รอบรองชนะเลิศและรอบชิงชนะเลิศ 

SW 4  การออกตัว 

SW 5  ท่าฟรีสไตล์ 

SW 6  ท่ากรรเชียง 

SW 7  ท่ากบ 

SW 8  ท่าผีเสื อ 

SW 9  การว่ายท่าผสม 

SW 10  การแข่งขัน  

SW 11     การจับเวลา 

SW 12     สถิติโลก 

SW 13     การท้างานของอุปกรณ์แบบอัตโนมัติ 

SWAG   กฎระเบียบของกลุ่มอายุ 

ภาคผนวก 
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คู่มือกติกากีฬาว่ายน ้า สมาคมกีฬาว่ายน ้าแห่งประเทศไทย ปี 2560-2564 

กฎข้อบังคับท่ัวไป 2560-2564 

GR 5   ชุดอุปกรณ์ว่ายน ้า     

GR 6   การโฆษณา 

GR 7   การเปลี่ยนตัว,การตัดสิทธิ์และการถอนตัว 

GR 8   ห้ามสูบบุหรี่ 

GR 9  โอลิมปิคเกมส์, ชิงแชมป์โลกว่ายน ้าชิงแชมป์โลก (25 เมตร) 

กฎทั่วไปส้าหรับการแข่งขันของสหพันธ์ว่ายน ้านานาชาติ 

 

 

กฎข้อบังคับ 2560 – 2564 

 

BL 6   กรรมการฝ่ายเทคนิค 

BL 7   การโฆษณาในชิงแชมป์โลกและรายการแข่งขันของสหพันธ์ 

ว่ายน ้านานาชาติ 

BL 8   ชุดอุปกรณ์ว่ายน ้า   

BL 9   การแข่งขันโอลิมปิคเกมส์, ชิงแชมป์โลกว่ายน ้าชิงแชมป์โลก  

(25 เมตร) 
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คู่มือกติกากีฬาว่ายน ้า สมาคมกีฬาว่ายน ้าแห่งประเทศไทย ปี 2560-2564 

SW 1 การจัดการแข่งขัน 
 
SW 1.1 คณะกรรมการจัดการแข่งขันที่ได้รับการแต่งตั ง ต้องได้รับการรับรองจาก
องค์กร หรือหน่วยงานที่รับผิดชอบ มีอ้านาจนอกเหนือข้อบัญญัติที่ไม่ได้ระบุไว้ใน
กติกาของผู้ตัดสินชี ขาด  กรรมการตัดสิน หรือเจ้าหน้าที่อ่ืนๆ และมีอ้านาจสั่งให้
เลื่อนรายการแข่งขันได้ ภายในขอบเขตที่บัญญัติไว้ในกติกา 
  

SW 1.2 การแข่งขันกีฬาโอลิมปิคเกมส์และการแข่งขันชิงแชมป์โลก 
คณะกรรมการสหพันธ์ว่ายน ้า 

นานาชาติ เป็นผู้พิจารณาแต่งตั งกรรมการเพ่ือควบคุมการแข่งขัน
อย่างน้อยท่ีสุด ดังต่อไปนี  

▶ ผู้ตัดสินชี ขาด         2 คน 

▶ กรรมการผู้ควบคุมอุปกรณ์อัตโนมัติ 1 คน 

▶  กรรมการตัดสินท่าว่าย      4   คน 

▶ กรรมการผู้ปล่อยตัว    2   คน 

▶ หัวหน้ากรรมการกลับตัว    2   คน (หัวสระ/ท้ายสระ)  

▶     กรรมการกลับตัวลู่ละ   2 คน (หัวสร /ท้ายสระ)        

▶ หัวหน้าผู้บันทึก     1   คน 

▶ กรรมการรับรายงานตัว    2   คน 

▶ ผู้ประกาศ     1   คน 
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คู่มือกติกากีฬาว่ายน ้า สมาคมกีฬาว่ายน ้าแห่งประเทศไทย ปี 2560-2564 

SW 1.2.1  การแข่งขันระดับนานาชาติรายการอื่นๆ  
คณะกรรมการจัดการแข่งขันจะแต่งตั งกรรมการต้าแหน่งต่างๆใน 
จ้านวนที่เท่ากัน หรือน้อยกว่า โดยได้รับความความเห็นชอบจาก 
องค์กร 
 
SW 1.2.2  กรณีท่ีการแข่งขันไม่สามารถใช้อุปกรณ์แบบอัตโนมัติ 
ได้ จะต้องแต่งตั ง กรรมการ หัวหน้ากรรมการจับเวลาหนึ่งคน  
กรรมการจับเวลาลู่ละหนึ่งคน และมีกรรมการจับเวลาส้ารองเพ่ิม 
อีกหนึ่งคน  
SW 1.2.3  กรณีท่ีอุปกรณ์อัตโนมัติ และ/หรือนาฬิกาดิจิตอลไม ่
สามารถใช้งานได ้อาจจะใช้หัวหน้ากรรมการเส้นชัยและกรรมการ 
เส้นชัย  
 

SW 1.3 สระว่ายน ้า และอุปกรณ์ทางเทคนิค ที่ใช้ส้าหรับการแข่งขันกีฬา 
โอลิมปิคเกมส์ และการแข่งขันว่ายน ้าชิงแชมป์โลกต้องได้รับการ 
ตรวจสอบ และรับรองตามขั นตอนที่ถูกต้องก่อนการจัดการแข่งขัน 
จากผู้แทนสหพันธ์ว่ายน ้านานาชาติร่วมกับคณะกรรมการฝ่าย 
เทคนิคกีฬาว่ายน ้า 
 

SW 1.4 กรณีท่ีใช้กล้องวีดิทัศน์ใต้น ้าโดยระบบควบคุมระยะไกลต้องไม่เป็น 
อุปสรรคต่อวิสัยทัศน์หรือเส้นทางของนักกีฬาว่ายน ้า และต้องไม ่
เปลี่ยนองค์ประกอบของสระว่ายน ้า หรือบดบังเครื่องหมายตามท่ี 
สหพันธ์ว่ายน ้านานาชาติก้าหนดไว้ 
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คู่มือกติกากีฬาว่ายน ้า สมาคมกีฬาว่ายน ้าแห่งประเทศไทย ปี 2560-2564 

SW 2 กรรมการ 
 

SW 2.1 ผู้ตัดสินชี ขาด 
 
SW 2.1.1  ผู้ตัดสินชี ขาดเป็นผู้ควบคุม และมีอ้านาจเหนือ 
กรรมการทุกคน โดยเป็นผู้พิจารณามอบหมายหน้าที่ และให้
ค้าแนะน้ากับกรรมการที่เกี่ยวกับงานที่มีลักษณะพิเศษ หรือ
ระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวกับการแข่งขัน เพ่ือให้การตัดสินเป็นไป
ตามกฎกติกาของสหพันธ์ว่ายน ้านานาชาติ และจะต้องตัดสิน
ปัญหาทั งหมดที่มีความเกี่ยวข้อง ตามสภาพความเป็นจริงที่ปรากฏ
ในการแข่งขัน การตัดสินขั นสุดท้ายภายใต้กฎกติกาที่ก้าหนดไว้ถือ 
เป็นที่สิ นสุด 
   
SW 2.1.2  ผู้ตัดสินชี ขาดต้องควบคุมและดูแลทุกช่วงขณะของ 
การแข่งขัน เพ่ือให้แน่ใจว่าเป็นไปตามกติกาการแข่งขัน และ 
สามารถวินิจฉัยในกรณีที่มีการประท้วงอันอาจเกิดขึ นจากการ 
แข่งขัน 
 
SW 2.1.3  กรณีท่ีใช้กรรมการเส้นชัย โดยไม่มีนาฬิกาจับเวลา 3  
เรือน ผู้ตัดสินชี ขาดจะต้องเป็นผู้ตัดสินล้าดับที่ ถ้าอุปกรณ์อัตโนมัติ 
สามารถท้างานตามปกติให้พิจารณาตัดสินตามกติกาข้อ SW 13 
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คู่มือกติกากีฬาว่ายน ้า สมาคมกีฬาว่ายน ้าแห่งประเทศไทย ปี 2560-2564 

SW 2.1.4  ผู้ตัดสินชี ขาดต้องมั่นใจว่ากรรมการทุกคนอยู่ใน 
ต้าแหน่งที่สามารถตัดสินการแข่งขันได้ ผู้ตัดสินชี ขาดเป็นผู้ 
พิจารณาแต่งตั งกรรมการส้ารองเข้าแทนที่ เมื่อกรรมการไม่ 
เพียงพอ ไม่พร้อม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมี 
ประสิทธิภาพ อีกทั งสามารถแต่งตั งกรรมการเพิ่มเติมได้หาก 
จ้าเป็น 
 
SW 2.1.5  ขณะเริ่มต้นการแข่งขันแต่ละรายการ ผู้ตัดสินชี ขาดจะ
ให้สัญญาณแก่นักกีฬาว่ายน ้าโดยการเป่านกหวีดเสียงสั น เพ่ือแจ้ง
ให้นักกีฬาว่ายน ้าถอดเสื อที่สวมใส่ ยกเว้นชุดว่ายน ้า จากนั นจะเป่า
นกหวีดเสียงยาว เพ่ือให้นักกีฬาว่ายน ้าเข้าประจ้าต้าแหน่งบนแท่น 
(ถ้าเป็นการแข่งขันท่ากรรเชียงและว่ายท่าผลัดผสมให้นักกีฬาว่าย
น ้าลงไปในสระว่ายน ้าทันที)  การเป่านกหวีดเสียงยาวอีกครั ง จะ
ใช้ส้าหรับการแข่งขันท่ากรรเชียง และว่ายผลัดผสม เมื่อนักกีฬา
ว่ายน ้าและกรรมการพร้อม ผู้ตัดสินชี ขาดส่งสัญญาณให้กรรมการผู้
ปล่อยตัวทราบ โดยการเหยียดแขนออกไปยังผู้ปล่อยตัว การ
เหยียดแขนจะคงอยู่ในลักษณะนั น จนกระท่ังมีการปล่อยตัว 
 
SW 2.1.6  การตัดสิทธิ์นักกีฬาที่ออกก่อนสัญญาณในการปล่อย 
ตัว ต้องได้รับการยืนยันทั งกรรมการผู้ปล่อยตัวและผู้ตัดสินชี ขาด 
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คู่มือกติกากีฬาว่ายน ้า สมาคมกีฬาว่ายน ้าแห่งประเทศไทย ปี 2560-2564 

SW 2.1.7  ผู้ตัดสินชี ขาดจะตัดสิทธิ์นักกีฬาว่ายน ้า ไม่ว่าบุคคลใด 
ที่พบว่ามีการกระท้าผิดกติกา การแข่งขัน หรือได้รับรายงานจาก 
กรรมการที่มีหน้าที่รับผิดชอบ การตัดสิทธิ์ในทุกกรณีขึ นอยู่กับการ 
ตัดสินใจของผู้ตัดสินชี ขาด 
 

SW 2.2 กรรมการผู้ควบคุมห้องอุปกรณ์จับเวลาอัตโนมัติ 
 
SW 2.2.1 กรรมการผู้ควบคุมห้องอุปกรณ์จับเวลาอัตโนมัติ ต้อง 
ก้ากับ ตรวจสอบเครื่องจับเวลาอัตโนมัติรวมทั งอุปกรณ์วิดีทัศน์ 

 
SW 2.2.2  กรรมการผู้ควบคุมห้องอุปกรณ์จับเวลาอัตโนมัติ  มี
หน้าที่รับผิดชอบ ตรวจสอบผลการแข่งขันที่พิมพ์จากเครื่อง
คอมพิวเตอร์  

 
SW 2.2.3  กรรมการผู้ควบคุมห้องอุปกรณ์จับเวลาอัตโนมัติ มี 
หน้าที่รับผิดชอบ การตรวจสอบเวลา รอยต่อระหว่างการกระโดด 
ออกตัวของนักกีฬาว่ายผลัด รวมทั งรายงานผลการออกตัวก่อน ต่อ 
ผู้ตัดสินชี ขาด 
 
SW 2.2.4  กรรมการผู้ควบคุมห้องอุปกรณ์จับเวลาอัตโนมัติ ต้อง 
ตรวจสอบภาพวีดิทัศน์เพื่อยืนยันการออกตัว 
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SW 2.2.5  กรรมการผู้ควบคุมห้องอุปกรณ์จับเวลาอัตโนมัติ มี 
หน้าที่ควบคุมการสละสิทธิ์หลังการแข่งขันในรอบคัดเลือก หรือ 
รอบชิงชนะเลิศ สรุปผลการแข่งขันอย่างเป็นทางการรายงานผล 
การท้าสถิติใหม่ทั งหมด และสรุปผลคะแนนตามความเหมาะสม  

 
SW 2.3 กรรมการผู้ปล่อยตัว 

   
SW 2.3.1 กรรมการผู้ปล่อยตัวมีอ้านาจสิทธิ์ขาด หลังจากผู้ตัดสิน 
ชี ขาดได้ส่งสัญญาณมายังกรรมการผู้ปล่อยตัว (กติกาข้อ SW  
2.1.5) จนกระท่ังการแข่งขันได้เริ่มขึ น การปล่อยตัวต้องเป็นไป 
ตามกติกาข้อ SW 4 
 
SW 2.3.2  กรรมการผู้ปล่อยตัวต้องรายงานให้ผู้ตัดสินชี ขาดทราบ  
เมื่อมีนักกีฬาว่ายน ้าเจตนาถ่วงเวลาในการปล่อยตัว ไม่เชื่อฟังค้า  
หรือกระท้าผิดมารยาทในการเข้าประจ้าต้าแหน่งผู้ตัดสินชี ขาด 
เท่านั นที่สามารถตัดสิทธิ์นักกีฬาว่ายน ้าที่มีเจตนาถ่วงเวลา หรือ 
กระท้าผิดมารยาท 

 
SW 2.3.3  เพ่ือให้การปล่อยตัวมีความถูกต้องยุติธรรม กรรมการ 
ผู้ปล่อยตัวมีอ้านาจเต็มในการตัดสินใจ ทั งนี ต้องอยู่ภายใต้การ 
ควบคุมของผู้ตัดสินชี ขาด 
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SW 2.3.4  การปล่อยตัวแต่ละรายการ กรรมการผู้ปล่อยตัวจะยืน 
อยู่ทางด้านข้างของสระ ห่างจากหัวสระ ประมาณ 5 เมตร ด้านที่ 
ใช้ปล่อยตัว อยู่ในต้าแหน่งที่กรรมการจับเวลา สามารถมองเห็น  
และหรือ ได้ยินเสียงสัญญาณปล่อยตัว และนักกีฬาว่ายน ้าสามารถ 
ได้ยินเสียงสัญญาณการปล่อยตัว 
 

SW 2.4 กรรมการรับรายงานตัว 
 
SW 2.4.1  กรรมการรับรายงานตัวต้องรวมนักกีฬาว่ายน ้าก่อน 
การแข่งขันแต่ละรายการ 
 
SW 2.4.2 กรรมการรับรายงานตัวต้องรายงานต่อผู้ตัดสินชี ขาด  
ในกรณีที่เห็นว่า เป็นการละเมิดการโฆษณาเกินกว่าก้าหนด  
(GR 6) และกรณีที่นักกีฬาว่ายน ้าไม่มารายงานตัวเมื่อมีการ 
ประกาศเรียก 
 

SW 2.5 หัวหน้ากรรมการกลับตัว 
 
SW 2.5.1 หัวหน้ากรรมการกลับตัวจะต้องแน่ใจว่ากรรมการกลับ 
ตัวทุกคน ปฏิบัติหน้าที่ ที่ได้มอบหมายระหว่างการแข่งขัน 
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SW 2.6 กรรมการกลับตัว 
 

SW 2.6.1 กรรมการกลับตัวได้รับมอบหมายให้ประจ้าลู่ว่าย ณ หัว
สระและท้ายสระ ฝั่งละหนึ่งคน เพ่ือให้นักกีฬาว่ายน ้าปฏิบัติตาม
กฎกติกาหลังจากการออกตัว กลับตัว และเข้าเส้นชัย 
 
SW 2.6.2  ขอบเขตอ้านาจของกรรมการกลับตัว ณ ขณะปล่อย 
ตัว จะเริ่มเม่ือได้ยินเสียงสัญญาณปล่อยตัวจนกระท่ังการว่าย 
จังหวะแขนแรก ยกเว้นท่ากบที่จ้าเป็นต้องสังเกตจังหวะแขนที่สอง 
 
SW 2.6.3 ขอบเขตอ้านาจของกรรมการกลับตัว ณ ขณะกลับตัว  
ในการกลับตัวแต่ละครั งต้องเริ่มจากในจังหวะแขนสุดท้ายก่อน 
สัมผัสผนังสระ และจบลงด้วยการว่ายจังหวะแขนแรกหลังกลับตัว  
ยกเว้น ในท่ากบที่จ้าเป็นต้องสังเกตุแขนในจังหวะที่สอง 
 
SW 2.6.4 ขอบเขตอ้านาจของกรรมการกลับตัว ณ ขณะเข้า 
เส้นชัยจะเริ่ มจากจั งหวะแขนสุดท้ายก่อนสัมผัสผนั งสระ 

 
SW 2.6.5 เมื่อมีการใช้อุปกรณ์ช่วยในการออกตัวในการแข่งขันท่า 
กรรเชียง กรรมการกลับตัว ณ จุดปล่อยตัวต้องเป็นผู้ติดตั งและ 
ถอดออก 
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SW 2.6.6  รายการแข่งขันประเภทบุคคล ระยะทาง 800 เมตร  
และ 1,500 เมตร กรรมการกลับตัวที่ประจ้าอยู่ด้านหัวสระ และ 
ท้ายสระ จะต้องบันทึกจ้านวนเที่ยวที่ว่ายแล้วของนักกีฬาว่ายน ้า 
ในลู่ของตน และต้องแจ้งจ้านวนเที่ยวที่เหลือให้นักกีฬาว่ายน ้า 
ทราบด้วยป้ายแสดงจ้านวนเที่ยว กรรมการกลับตัวที่ประจ้าอยู่ 
ด้านท้ายสระจะต้องเป็นผู้แจ้งจ้านวนรอบที่เหลือเป็นเลขคี่ด้วย 
ป้ายบอกรอบ หรืออาจใช้อุปกรณ์ก่ึงอัตโนมัติ รวมทั งป้ายบอก 
จ้านวนเที่ยวใต้น ้าก็ได้ 
 
SW 2.6.7  กรรมการดูการกลับตัวที่ประจ้าด้านหัวสระ จะต้อง 
เป็นผู้ให้สัญญาณเตือน เมื่อนักกีฬาว่ายน ้าในลู่ของตน ว่ายมาจน 
ถึงระยะทางก่อนถึงขอบสระ 5 เมตร ใน 2 เที่ยวสุดท้าย ก่อน 
จะสิ นสุด การว่ายประเภทบุคคล ระยะทาง 800 เมตร และ 1,500  
เมตร ต้องให้สัญญาณเตือนหลังจากนักกีฬาว่ายน ้ากลับตัว  
จนกระท่ัง ถึงแนวธงบอกระยะทาง 5 เมตร สัญญาณที่เตือนจะใช้ 
เสียงนกหวีด หรือเสียงระฆังก็ได้ 
 
SW 2.6.8 กรรมการกลับตัวแต่ละคนที่ประจ้าด้านหัวสระ จะต้อง 
ดูแลในรายการว่ายผลัด ว่าในช่วงรอยต่อนักกีฬาว่ายน ้า ออกตัว 
จากแท่นก่อนที่นักกีฬาว่ายน ้าคนก่อน ได้แตะขอบสระแล้วหรือไม่  
เมื่อมีการใช้อุปกรณ์จับเวลาอัตโนมัติ สามารถน้ามาเป็นเครื่องช่วย 
ตัดสินในการออกตัวว่ายผลัด โดยจะให้เป็นไปตามกติกาข้อ  
SW13.1. 
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SW 2.6.9  กรรมการกลับตัว ต้องรายงานการท้าผิดกติกาต่อผู้ 
ตัดสินชี ขาด โดยการบันทึกรายละเอียดลงในแบบบันทึกได้แก่  
รายการแข่งขัน หมายเลขลู่ว่าย และสาเหตุของการท้าผิดกติกา 
 

SW 2.7  กรรมการตัดสินท่าว่าย 
 
SW 2.7.1  กรรมการตัดสินท่าว่าย ต้องอยู่บริเวณด้านข้างของ 
สระว่ายน ้าแต่ละด้าน 
 
SW 2.7.2  กรรมการตัดสินท่าว่ายต้องเข้าใจกติกาการแข่งขัน 
เกี่ยวกับท่าว่ายทุกท่าในรายการแข่งขัน และต้องสังเกตการณ์กลับ 
ตัวรวมถึงการเข้าเส้นชัย เพ่ือช่วยกรรมการกลับตัว 
 
SW 2.7.3  กรรมการตัดสินท่าว่าย ต้องรายงานการท้าผิดกติกา 
ต่อผู้ตัดสินชี ขาด โดยบันทึก รายละเอียดลงในแบบบันทึก รายงาน 
รายการแข่งขัน หมายเลขลู่ว่าย และรายละเอียดการท้าผิดกติกา 
 

SW 2.8  หัวหน้ากรรมการจับเวลา 
 
SW 2.8.1 หัวหน้ากรรมการจับเวลาจะต้องเป็นผู้ก้าหนดต้าแหน่ง 
ส้าหรับกรรมการจับเวลา และลู่ที่ต้องรับผิดชอบในกรณีท่ีไม่ใช้ 
เครื่องจับเวลาอัตโนมัติ ควรมีกรรมการจับเวลา 
สามคนในแต่ละลู่ว่าย และมีกรรมการจับเวลาส้ารองอีกสองคน  
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โดยให้คนใดคนหนึ่งท้าหน้าที่แทน ในกรณีที่นาฬิกาของกรรมการ 
จับเวลาคนใดไม่ท้างานระหว่างการแข่งขัน หรือด้วยเหตุอื่นใด ที่ 
ไม่สามารถจับเวลาได้ เมื่อมีการใช้นาฬิกาจับเวลาให้สรุปผลโดย 
เอาเวลา และล้าดับที่มาพิจารณา โดยยึดเอาเวลาที่ได้เป็นหลัก 
 
SW 2.8.2  เมื่อมีกรรมการจับเวลาหนึ่งคนในแต่ละลู่ กรรมการจับ 
เวลาส้ารองจะถูกมอบหมายให้จับเวลาในกรณีที่นาฬิกาจับเวลาใน 
ลู่เกิดขัดข้อง  หัวหน้ากรรมการจับเวลาจ้าเป็นต้องบันทึกเวลาของ 
ผู้ชนะในแต่ละชุดทุกครั ง 
 
SW 2.8.3  หัวหน้ากรรมการจับเวลาจะเป็นผู้รวบรวมแบบบันทึก 
เวลาจากกรรมการจับเวลาแบบบันทึกเวลาที่แสดงผลเวลา ถ้าหาก 
มี ค ว า ม จ้ า เ ป็ น ข อ ต ร ว จ ส อ บ กั บ น า ฬิ ก า เ รื อ น นั น ไ ด้ 

 
SW 2.8.4 หัวหน้ากรรมการจับเวลาต้องบันทึก หรือตรวจสอบ 
เวลาที่เป็นทางการ ในแบบบันทึกแต่ละลู่ทุกครั ง 

 
SW 2.9 กรรมการจับเวลา 

 
SW 2.9.1  กรรมการจับเวลาแต่ละคน จะจับเวลาของผู้เข้า 
แข่งขันในลู่ที่ตนรับผิดชอบ ตามข้อ SW 11.3  ส่วนนาฬิกาจับ 
เวลาแต่ละเรือนต้องได้รับการรับรองจากคณะกรรมการจัดการ 
แข่งขัน 
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SW 2.9.2  กรรมการจับเวลาแต่ละคนจะจับเวลาเมื่อได้ยิน 
สัญญาณปล่อยตัว และกดหยุดเวลาเมื่อนักกีฬาว่ายน ้าในลู่ของตน 
ว่ายครบระยะทาง กรรมการจับเวลาอาจได้รับค้าแนะน้าจาก 
หัวหน้ากรรมการจับเวลา เพ่ือให้บันทึกเวลาแต่ละรอบ หากการ 
แข่งขันรายการนั นมีระยะทางเกินกว่า 100 เมตร 

 
SW 2.9.3  ทันทีท่ีการแข่งขันเสร็จสิ น กรรมการจับเวลาในแต่ละ 
ลู่ต้องบันทึกเวลาของตนลงในแบบบันทึก เพ่ือมอบให้หัวหน้า 
กรรมการจับเวลา และถ้ามีการขอตรวจสอบเวลาต้องให้ตรวจสอบ 
ได้ทันท ีนาฬิกาจับเวลาจะลบเมื่อมีสัญญาณนกหวีดเสียงสั น 
จากผู้ตัดสินชี ขาด เพ่ือเริ่มแข่งขันในรายการถัดไป 
 
SW 2.9.4  กรณีท่ีไม่มีการใช้วิดิทัศน์บันทึกภาพ อาจมีความ 
จ้าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้กรรมการจับเวลาเต็มจ้านวน ถึงแม้ว่ามี 
การใช้อุปกรณ์จับเวลาอัตโนมัติก็ตาม 

        
SW 2.10 หัวหน้ากรรมการเส้นชัย 
 

SW 2.10.1  หัวหน้ากรรมการเส้นชัยเป็นผู้มอบหมายให้กรรมการ 
เส้นชัยแต่ละคนอยู่ในต้าแหน่ง และจัดล้าดับที่  
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SW 2.10.2 หลังเสร็จสิ นการแข่งขัน หัวหน้ากรรมการเส้นชัยจะ 
รวบรวมแบบบันทึก จากกรรมการเส้นชัยที่ลงชื่อรับรองผล และ 
จัดล้าดับที่การเข้าเส้นชัย เพ่ือน้าส่งต่อผู้ตัดสินชี ขาดโดยตรง 
 
SW 2.10.3 เมื่อมีการใช้อุปกรณ์อัตโนมัติในการตัดสินการเข้าเส้น 
ชัยของการแข่งขัน หัวหน้ากรรมการเส้นชัยต้องรายงานล้าดับที่ 
จากแบบบันทึกด้วยเครื่องมืออัตโนมัติหลังเสร็จสิ นการแข่งขันแต่ 
ละรายการ 
 

SW 2.11 กรรมการเส้นชัย (หากต้องการ) 
 
SW 2.11.1  กรรมการเส้นชัยต้องนั่งประจ้าที่บนอัฒจันทร์ที่ตั งอยู่ 
ในแนวเดียวกับเส้นชัย และอยู่ในต้าแหน่งที่สามารถมองเห็นเส้น 
ชัยได้อย่างชัดเจน นอกจากในกรณีที่มีการใช้อุปกรณ์แบบอัตโนมัติ  
เพ่ือแบ่งความรับผิดชอบในลู่ที่ได้รับมอบหมายด้วยการกดปุ่ม 
สัญญาณของการแตะเส้นชัยของผู้ว่ายในลู่ของตนเท่านั น 

 
SW 2.11.2  หลังจากการแข่งขันแต่ละรายการกรรมการเส้นชัย 
ต้องตัดสินใจ และรายงานล้าดับที่ของนักกีฬาว่ายน ้าตามที่ได้รับ 
มอบหมาย กรรมการเส้นชัยจะท้าหน้าที่ในการกดปุ่มเท่านั น ซึ่งไม ่
มีการท้าหน้าที่เหมือนกรรมการจับเวลา 
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SW 2.12 ฝ่ายรวบรวมผล (นอกเหนือจากการแข่งขันกีฬาโอลิมปิคเกมส์  
และชิงแชมป์โลก) 

 
SW 2.12.1 หัวหน้าผู้บันทึกมีหน้าที่รับผิดชอบในการตรวจสอบ
ผลการแข่งขันที่พิมพ์จากเครื่องคอมพิวเตอร์ หรือผลการแข่งขัน 
และล้าดับที่ในแต่ละรายการที่ได้รับจากผู้ตัดสินชี ขาด หัวหน้าผู้
บันทึกต้องลงลายมือชื่อในผลการแข่งขันหลังจากผู้ตัดสินชี ขาดได้
ลงลายมือชื่อในฐานะพยาน 
 
SW 2.12.2  ผู้บันทึกต้องควบคุม การสละสิทธิ์หลังการแข่งขันใน 
รอบคัดเลือก หรือรอบชิงชนะเลิศ จากนั นสรุปผลการแข่งขันอย่าง 
เป็นทางการ รายงานผลการท้าสถิติใหม่ทั งหมด และสรุปผล 
คะแนนตามความเหมาะสม  
 

SW 2.13 การตัดสินใจของกรรมการ และเจ้าหน้าที่ 
 

SW 2.13.1  กรรมการผู้ตัดสินต้องตัดสินใจอย่างอิสระในการ 
ตัดสินปัญหาต่างๆ โดยไม่ขึ นกับผู้ใด นอกเสียจากว่าปัญหานั นๆ  
กติกาได้แจ้งไว้อย่างชัดเจน 
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SW 3  การจัดลู่ว่ายในรอบคัดเลือก รอบรองชนะเลิศ และรอบชิงชนะเลิศ 
การเริ่มต้นส้าหรับการแข่งขันทุกรายการในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิคเกมส์  
การแข่งขันชิงแชมป์โลก การแข่งขันระดับทวีป และรายการอ่ืนๆของ 
สหพันธ์ว่ายน ้านานาชาติ ต้องด้าเนินการจัดลู่ ดังนี  

 
SW 3.1 รอบคัดเลือก 
 

SW 3.1.1 เวลาการแข่งขันที่ดีที่สุดของผู้เข้าแข่งขันทั งหมดในรอบ
ระยะเวลาที่ก้าหนดไว้ก่อนการแข่งขันนั น จะต้องยื่นแบบฟอร์ม
การสมัคร หรือทางออนไลน์ตามที่ได้แจ้งและระบุไว้ตามล้าดับ
เวลา โดยคณะกรรมการจัดการแข่งขัน ส่วนนักกีฬาว่ายน ้าที่ไม่ได้
ส่งเวลาอย่างเป็นทางการจะถูกพิจารณาให้เป็นผู้ที่มีเวลาช้าที่สุด 
และถูกจัดให้อยู่ในล้าดับท้ายสุดของบัญชีรายชื่อ นักกีฬาว่ายน ้าที่
มีเวลาเท่ากัน หรือนักกีฬาว่ายน ้าที่ไม่แจ้งเวลามานั น ในกรณีที่มี
มากกว่า 1 คน จะพิจารณาการจัดล้าดับด้วยการจับฉลาก นักกีฬา
ว่ายน ้าถูกจัดให้อยู่ ในลู่ตามขั นตอนของกติกาข้ อ SW 3.1.2 
นักกีฬาว่ายน ้าจะว่ายในรอบคัดเลือกโดยขึ นอยู่กับการพิจารณา
เวลาตามวิธีการ  ดังนี  

 
SW 3.1.1.1 ถ้ามีเพียงชุดเดียว การจัดลู่ให้ด้าเนินการ 
เหมือนการจัดการแข่งขัน รอบชิงชนะเลิศ และให้น้าไป 
จัดแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศเท่านั น 
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SW 3.1.1.2  ถ้ามีสองชุด นักกีฬาว่ายน ้าที่ว่ายเร็วที่สุด 
จะอยู่ในชุดที่สอง นักกีฬาว่ายน ้าที่ว่ายเร็วล้าดับที่สองจะ 
อยู่ในชุดที่หนึ่ง  นักกีฬาว่ายน ้าที่ว่ายเร็วล้าดับที่สามจะ 
อยู่ในชุดที่สอง นักกีฬาว่ายน ้าที่ว่ายเร็วล้าดับที่สี่จะอยู่ใน 
ชุดที่หนึ่ง โดยจัดการสลับชุดจนครบ 
 
SW 3.1.1.3  ถ้ามีสามชุด ยกเว้นการแข่งขันระยะทาง  
400, 800 และ 1,500 เมตร นักกีฬาว่ายน ้าที่ว่ายเร็วที่สุด 
จะอยู่ในชุดที่สาม นักกีฬาว่ายน ้าที่ว่ายเร็วล้าดับที่สองจะ 
อยู่ในชุดที่สอง นักกีฬาว่ายน ้าที่ว่ายเร็วล้าดับที่สามจะอยู่ 
ในชุดที่หนึ่ง นักกีฬาว่ายน ้าที่ว่ายเร็วล้าดับที่สี่จะอยู่ในชุด 
ที่สาม นักกีฬาว่ายน ้าที่ว่ายเร็วล้าดับที่ห้าจะอยู่ในชุดที่ 
สอง และนักกีฬาว่ายน ้าที่ว่ายเร็วล้าดับที่หกจะอยู่ในชุดที่ 
หนึ่ง  นักกีฬาว่ายน ้าที่ว่ายเร็วล้าดับที่เจ็ดจะอยู่ในชุดที่ 
สาม โดยจัดการสลับชุดจนครบ 
 
SW 3.1.1.4  ถ้ามีสี่ชุด หรือมากกว่า ยกเว้นการแข่งขัน 
ระยะทาง 400, 800 และ 1,500 เมตร ในสามชุดสุดท้าย  
การแข่งขันจะจัดลู่ตามกติกาข้อ SW 3.1.1.3  ส่วนชุด 
ก่อนสามชุดสุดท้ายประกอบไปด้วยนักกีฬาว่ายน ้าที่มี 
ความเร็วตามล้าดับ ส้าหรับในชุดก่อนสี่ชุดสุดท้าย 
ประกอบไปด้วยนักกีฬาว่ายน ้าที่ว่ายเร็วล้าดับต่อไป 
ในชุดอ่ืนในการจัดลู่ว่ายจะพิจารณาตามล้าดับเวลา 



20 

 

คู่มือกติกากีฬาว่ายน ้า สมาคมกีฬาว่ายน ้าแห่งประเทศไทย ปี 2560-2564 

ภายในแต่ละชุด โดยรูปแบบการจัดต้องสอดคล้องตาม 
กติกาข้อ SW 3.1.2  
 
SW 3.1.1.5  ส้าหรับการแข่งขันระยะทาง 400, 800  
และ 1,500 เมตร ในสองชุดสุดท้ายของรายการ จะต้อง 
จัดการแข่งขันให้สอดคล้องตามกติกาข้อ SW 3.1.1.2  
 
SW 3.1.1.6  ข้อยกเว้นเมื่อรอบคัดเลือกมีสองชุด หรือ 
มากกว่าในแต่ละรายการ จะต้องมีนักกีฬาว่ายน ้าไม่น้อย 
กว่าสามคนในแต่ละชุด หากภายหลังมีการสละสิทธิ์ 
สามารถมีนักกีฬาว่ายน ้าในชุดน้อยกว่าสามคนได้  
 
SW 3.1.1.7  เมื่อสระว่ายน ้ามีลู่ว่ายทั งหมด 10 ลู่  
นักกีฬาว่ายน ้าที่มีเวลาเท่ากันในล้าดับที่ 8 เท่ากันสองคน 
ในการแข่งขันรอบคัดเลือกท่าฟรีสไตล์ 800 เมตรและ  
1,500 เมตร ลู่ที่ 9 จะใช้ส้าหรับแข่งขันโดยมีการจับฉลาก 
ส้าหรับลู่ว่ายที่ 8 และลู่ว่ายที่ 9 ในกรณีเวลาล้าดับที่ 8  
ทั งสามคน ให้ใช้ลู่ว่ายที่ 9 และลู่ว่ายที่ 0 ส้าหรับแข่งขัน  
โดยมีการจับฉลากส้าหรับลู่ว่ายที่เท่ากันในลู่ว่ายที่ 8, 9  
และ 0 ตามล้าดับ 

 
SW 3.1.1.8  เมื่อสระว่ายน ้าที่มีลู่ว่ายไม่ถึง 10 ลู่ว่าย ให้ 
ใช้กติกาข้อ SW 3.2.3 
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SW 3.1.2  ยกเว้นการแข่งขันรายการระยะ 50 เมตร ในสระ 50  
เมตร การพิจารณาจัดลู่ว่าย (ลู่ว่ายที่ 1 จะต้องอยู่ทางขวามือของ 
สระ ลู่ว่าย 0 ในกรณีใช้ 10 ลู่ว่าย) เมื่อยืนหันหน้าจากหัวสระไป 
ยังท้ายสระ) ล้าดับนักกีฬาว่ายน ้า หรือทีมที่ว่ายเร็วที่สุดในลู่กลาง 
ของสระว่ายน ้าตามจ้านวนลู่ว่าย หรืออยู่ในลู่ว่ายที่ 3 หรือ 4 ใน 
สระว่ายน ้าที่มีลู่ว่าย 6 หรือ 8ลู่ ตามล้าดับ สระที่มีลู่ว่าย 10 ลู่  
ล้าดับนักกีฬาว่ายน ้า หรือทีมที่ว่ายเร็วที่สุดจะอยู่ในลู่ที่ 4 ส่วน 
นักกีฬาว่ายน ้าที่มีเวลาเร็วล้าดับถัดไปให้อยู่ทางซ้ายมือของนักกีฬา 
ว่ายน ้าคนแรก จากนั นจะจัดสลับขวาและซ้ายไปตามล้าดับเวลา  
ส่วนนักกีฬาว่ายน ้าที่มีเวลาเท่ากันจะท้าการจับฉลาก เพ่ือจัดลู่ว่าย 
ตามวิธีข้างต้น 
 
SW 3.1.3  เมื่อรายการแข่งขันระยะ 50 เมตร ในสระ 50 เมตร  
การแข่งขันจะอยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการจัดการแข่งขัน  
โดยให้แต่ละคนเริ่มต้นว่ายจากจุดปล่อยตัวตามเดิมไปยังจุดกลับ 
ตัวทา้ยสระ หรือเริ่มต้นจากจุดกลับตัวท้ายสระไปยังจุดปล่อยตัว 
หัวสระ ขึ นอยู่กับองค์ประกอบต่างๆ ที่เก่ียวข้อง เช่น อุปกรณ์ 
อัตโนมัติเพียงพอ หรือไม่ ต้าแหน่งผู้ปล่อยตัวเหมาะสม หรือไม่  
เป็นต้น คณะกรรมการจัดการแข่งขันควรพิจารณาอย่างรอบคอบ 
ในการก้าหนดจุดปล่อยตัว และชี แจงให้นักกีฬาว่ายน ้าทราบก่อน 
เริ่มการแข่งขันเก่ียวกับการจัดลู่ว่ายนักกีฬาว่ายน ้าก็ให้ด้าเนินการ 
ไปตามปกติ รวมทั งการปล่อยตัว และการเข้าเส้นชัย ไม่ว่าจุด 
ปล่อยตัวจะอยู่ที่หัวสระ หรือท้ายสระก็ตาม  
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SW 3.2 รอบรองชนะเลิศ และรอบชิงชนะเลิศ    
 

SW 3.2.1  การแข่งขันรอบรองชนะเลิศ การก้าหนดลู่ให้ยึดถือ 
ตามกติกาข้อ SW 3.1.1.2 
 
SW 3.2.2  หากไม่มีรอบคัดเลือก การจัดลู่นั นให้ด้าเนินการไป 
ตามกติกาข้อ SW 3.1.2 ถ้า 
มีรอบคัดเลือก หรือรอบรองชนะเลิศ การจัดลู่จะให้ด้าเนินการไป 
ตามกติกาข้อ SW 3.1.2 เป็นหลัก อย่างไรก็ตามยังคงใช้เวลาเป็น 
ตัวก้าหนดในการจัดชุดการแข่งขัน 
 
SW 3.2.3  รายการแข่งขันที่มีนักกีฬาว่ายน ้าในชุดเดียวกัน หรือ
ต่างชุดกัน มีเวลาที่ได้จากการแข่งขันเท่ากันในอัตราส่วน 1/100 
วินาที ส้าหรับล้าดับที่ 8/10 หรืออันดับที่ 16/20 ในกรณีที่ใช้ 8 
หรือ 10 ลู่ นั นต้องท้าการว่ายอีกครั ง เพ่ือหานักกีฬาว่ายน ้าที่มี
เวลาดีกว่า เข้าไปแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศ ส้าหรับการว่ายอีกครั ง
เพ่ือจัดหาล้าดับ หลังจากนักกีฬาว่ายน ้าแข่งขันรอบคัดเลือกเสร็จ
สิ นลงให้มีการตกลงระหว่างฝ่ายจัดการแข่งขัน และบุคคลที่
เกี่ยวข้องกับการแข่งขันอีกครั ง เช่นเดียวกับการว่ายเพื่อจัดล้าดับที่ 
อาจจะเกิดขึ นอีกหากเวลายังเท่ากัน 
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SW 3.2.4  หากมีนักกีฬาว่ายน ้าหนึ่งคน หรือมากกว่า ถอนตัว 
ออกจากการแข่งขันในรอบรองชนะเลิศ หรือรอบชิงชนะเลิศ  
นักกีฬาว่ายน ้าที่ส้ารองไว้จะถูกเรียกเข้าแทน โดยพิจารณาจากการ 
จัดล้าดับในรอบคัดเลือก หรือรอบรองชนะเลิศ รายการแข่งขัน 
นั นๆต้องมีการจัดเรียงล้าดับใหม่ และต้องจัดท้าเอกสารแจ้ง 
รายละเอียดของการเปลี่ยนแปลง หรือการเปลี่ยนตัว เป็นไปตาม 
กติกาข้อ SW 3.1.2  

 
SW 3.2.5  ส้าหรับรอบคัดเลือก รอบรองชนะเลิศ และรอบชิง 
ชนะเลิศ นักกีฬาว่ายน ้าต้องเข้ารายงานตัว ณ ห้องรายงานตัวห้อง 
แรก หลังการตรวจสอบตามขั นตอน จึงจะสามารถเข้าสู่ห้อง 
รายงานตัวห้องสุดท้าย 
 
SW 3.3 ในการแข่งขันอื่นๆ อาจใช้ระบบการจับฉลากเป็น 
ตัวก้าหนดต้าแหน่งลู่ว่ายของผู้เข้าแข่งขัน 
 

SW 4 การออกตัว 
 

SW 4.1 การออกตัวในการว่ายท่าฟรีสไตล์  ท่ากบ  ท่าผีเสื อ  และท่าเดี่ยว 
ผสม จะเริ่มจากการกระโดดบนแท่น โดยเมื่อได้ยินเสียงสัญญาณนกหวีด 
เป่ายาว (กติกาข้อ SW 2.1.5) จากผู้ตัดสินชี ขาด นักกีฬาว่ายน ้าก้าวขึ นบน 
แท่นกระโดด และคงอยู่บนนั น เมื่อมีค้าสั่งของกรรมการผู้ปล่อยตัว  
“TAKE YOUR MARKS” นักกีฬาว่ายน ้าทุกคนต้องเข้าประจ้าต้าแหน่งของ 
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การออกตัวทันที  โดยอย่างน้อยต้องมีเท้าข้างใดข้างหนึ่งอยู่ที่ด้านหน้าสุด 
ของแท่น ส่วนต้าแหน่งของแขนนั นไม่ก้าหนด  เมื่อนักกีฬาว่ายน ้าทั งหมด 
อยู่ในลักษณะนิ่ง กรรมการผู้ปล่อยตัวจะให้สัญญาณปล่อยตัว  
 
SW 4.2 การออกตัวในท่ากรรเชียง และท่าผลัดผสม ต้องเริ่มจากในน ้า   
โดยผู้ชี ขาดเป่านกหวีดยาวครั งที่หนึ่ง (กติกาข้อ SW 2.1.5) นักกีฬาว่ายน ้า 
ต้องลงอยู่ในน ้าทันที เมื่อผู้ตัดสินชี ขาดเป่านกหวีดเสียงยาวเป็นครั งที่สอง  
นักกีฬาว่ายน ้าต้องไม่ถ่วงเวลาโดยกลับเข้ามาประจ้าในต้าแหน่งออกตัว 
ทันที (กติกาข้อ SW 6.1) เมื่อนักกีฬาว่ายน ้าทั งหมดเข้าประจ้าต้าแหน่งการ 
ออกตัว ผู้ปล่อยตัวจะออกค้าสั่ง“TAKE YOUR MARKS” นักกีฬาว่ายน ้า 
ทั งหมดต้องอยู่ในลักษณะนิ่ง กรรมการผู้ปล่อยตัวจึงจะให้สัญญาณปล่อยตัว  

 
SW 4.3  ในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิคเกมส์ การแข่งขันชิงแชมป์โลก และ 
รายการแข่งขันอ่ืนๆ ของสหพันธ์ว่ายน ้านานาชาติ จะใช้ค้าสั่งปล่อยตัวเป็น 
ภาษาอังกฤษว่า "TAKE YOUR MARKS"  และในการปล่อยตัวจะต้องมี 
ล้าโพงขยายเสียงติดตั งในแต่ละแท่นกระโดด  
 
SW 4.4  นักกีฬาว่ายน ้าบุคคลใดที่ออกตัวก่อนสัญญาณปล่อยตัวดังขึ น จะ 
ถูกตัดสิทธิ์ออกจากการแข่งขัน ถ้าเสียงสัญญาณปล่อยตัวดังก่อนที่มีนักกีฬา 
ว่ายน ้ากระท้าผิดกติกา จะปล่อยให้การแข่งขันด้าเนินต่อไปจนกระทั่งการ 
แข่งขันเสร็จสิ น และนักกีฬาว่ายน ้าหนึ่งคน หรือหลายคนที่กระท้าผิดกติกา 
จะถูกตัดสิทธิ์หลังการแข่งขัน ในกรณีที่มีการกระท้าผิดก่อนสัญญาณปล่อย 
ตัว จะไม่มีการให้ 
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สัญญาณปล่อยตัว แต่จะเรียกนักกีฬาว่ายน ้าที่เหลืออยู่มาออกตัวอีกครั ง  
โดยผู้ตัดสินชี ขาดจะให้สัญญาณนกหวีดยาวหนึ่งครั ง (สัญญาณนกหวีดยาว 
ครั งที่สองในท่ากรรเชียง) ตามกติกาข้อ SW. 2.1.5   

 
SW 5 ท่าฟรีสไตล์ 
 

SW 5.1  การว่ายท่าฟรีสไตล์ หมายถึง รายการแข่งขันที่ก้าหนดให้นักกีฬา 
ว่ายน ้าว่ายท่าใดๆก็ได้  ยกเว้นการแข่งขันรายการเดี่ยวผสม หรือผลัดผสม  
การว่ายท่าฟรีสไตล์ หมายถึง การว่ายท่าใดๆที่นอกเหนือไปจากการว่ายท่า 
กรรเชียง ท่ากบ หรือท่าผีเสื อ  
 
SW 5.2 รายการแข่งขันแต่ละระยะทาง และการเข้าเส้นชัยของนักกีฬา 
ว่ายน ้าต้องมีส่วนหนึ่งส่วนใดของร่างกายสัมผัสผนังสระ 

 
SW 5.3 ส่วนหนึ่งส่วนใดของร่างกายต้องโผล่พ้นผิวน ้าตลอดระยะทางการ 
แข่งขัน ยกเว้น อนุญาตให้นักกีฬาว่ายน ้าอยู่ใต้น ้าในระหว่างการออกตัว  
และการกลับตัว ซึ่งระยะทางต้องไม่เกิน 15 เมตร หลังจากการออกตัว และ 
การกลับตัวแต่ละครั ง โดยนับจากศีรษะที่โผล่พ้นผิวน ้า 
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SW 6 ท่ากรรเชียง 
 

SW 6.1  ก่อนเสียงสัญญาณปล่อยตัว นักกีฬาว่ายน ้าต้องอยู่ในน ้าเป็นแนว 
เดียวกัน  โดยหันหน้าเข้าหาแท่นกระโดด มือทั งสองข้างจับบริเวณท่ีจับของ 
แท่น ห้ามยืนเหยียบข้างใน หรือบนรางน ้า หรือนิ วเท้าเกาะเกี่ยวบนขอบ 
ของรางน ้า 
*กรณีที่ใช้อุปกรณ์ช่วยออกตัวท่ากรรเชียง นิ วเท้าของเท้าทั งสองข้างต้องสัมผัสกับผนัง
สระหรือผิวของแผ่นแตะ 

 

SW 6.2 ขณะเสียงสัญญานปล่อยตัว และหลังจากการกลับตัว นักกีฬาว่าย 
น ้าจะถีบตัวออก และว่ายในลักษณะนอนหงายตลอดระยะทางท่ีท้าการ 
แข่งขัน ยกเว้นขณะกลับตัว ให้เป็นไปตามกติกาข้อ SW 6.4 ในต้าแหน่ง 
ปกติของการนอนหงายนั นรวมไปถึงการเคลื่อนไหวของร่างกายในลักษณะ 
การพลิกล้าตัวแต่ต้องไม่ถึง 90 องศาจากแนวนอน ส่วนต้าแหน่งของศีรษะ 
นั นไม่ได้ก้าหนด 

 

SW 6.3  ส่วนหนึ่งส่วนใดของร่างกายนักกีฬาว่ายน ้าต้องโผล่พ้นผิวน ้า 
ตลอดระยะทางการแข่งขัน อนุญาตให้นักกีฬาว่ายน ้าอยู่ใต้น ้าในระหว่าง 
การกลับตัว และระยะทางนั นต้องไม่เกิน 15 เมตร หลังจากการออกตัว  
และการกลับตัวในแต่ละครั ง โดยนับจากจุดที่ศีรษะโผล่พ้นผิวน ้า 

 

SW 6.4  เมื่อมีการกลับตัว นักกีฬาว่ายน ้าต้องสัมผัสผนังสระด้วยส่วนหนึ่ง 
ส่วนใดของร่างกายในลู่ของตน ขณะกลับตัวอาจจะหมุนไหล่ข้ามแนวดิ่งไปสู่ 
การคว่้าตัวแบบทันทีทันใด ด้วยการดึงแขนหนึ่งข้าง หรือดึงแขนคู่พร้อมกัน 
แบบทันทีทันใด นักกีฬาว่ายน ้าต้องออกจากผนังสระในท่านอนหงาย 
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SW 6.5 การเข้าเส้นชัยของการแข่งขัน นักกีฬาว่ายน ้าต้องอยู่ในลักษณะ 
นอนหงายจนกระท่ังสัมผัสผนังสระในลู่ว่ายของตน 

 
SW 7 ท่ากบ 
 

SW 7.1  หลังการออกตัว และหลังการกลับตัวแต่ละครั ง นักกีฬาว่ายน ้า 
อาจดึงแขนจนสุดถึงขาได้   หนึ่งครั ง ขณะที่ล้าตัวอยู่ใต้น ้า อนุญาตให้เตะ 
ขาท่าผีเสื อได้หนึ่งครั งก่อนการถีบขากบ ศีรษะนั นต้องโผล่พ้นผิวน ้าก่อนที่ 
แขนจะดึงรวบเข้าด้านใน ในส่วนที่กว้างที่สุดของจังหวะแขนที่สอง 

 
SW 7.2   การเริ่มต้นของการใช้แขนจังหวะแรก  หลังออกตัว และหลังการ 
กลับตัวลักษณะของล้าตัวต้องอยู่ในท่านอนคว่้า ไม่อนุญาตให้นอนหงายไม่ 
ว่าช่วงใดๆ ยกเว้นขณะกลับตัว หลังจากการแตะผนังสระโดยสมบูรณ์แล้ว 
จึงกลับตัวในท่าใดๆ ซึ่งล้าตัวต้องอยู่ในท่านอนคว่้าเมื่อออกจากผนังสระ ใน 
การออกตัว และตลอดระยะทางการแข่งขัน การว่ายครบรอบ คือ การใช้ 
แขนหนึ่งรอบ และถีบขาหนึ่งครั ง  ตลอดการเคลื่อนไหวแขนทั งสองข้าง 
ต้องดึงพร้อมกัน และอยู่ในระนาบเดียวกัน แขนทั งสองข้างไม่มีการเคลื่อน 
สลับขึ นลง 
 
SW 7.3   มือทั งสองข้างต้องพุ่งไปข้างหน้าพร้อมกันจากหน้าอก บนผิวน ้า  
ใต้ผิวน ้า หรือเหนือน ้า โดยที่ข้อศอกต้องอยู่ใต้ผิวน ้า ยกเว้นส้าหรับแขน 
สุดท้ายก่อนกลับตัว และแขนสุดท้ายในการเข้าเส้นชัย ส่วนการดึงมือ 
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กลับไปข้างหลัง มือทั งสองข้างต้องอยู่บน หรือใต้ผิวน ้า มือทั งสองข้างต้อง 
ไม่ดึงเกินแนวสะโพก  ยกเว้นระหว่างการเริ่มต้นของการใช้แขนจังหวะแรก 
หลังจากการออกตัว และการกลับตัวในแต่ละครั ง 
 
SW 7.4  ขณะว่ายทุกๆ รอบแขน ส่วนหนึ่งส่วนใดของศีรษะอยู่ที่ผิวน ้า  
ตลอดการเคลื่อนไหว ขาทั งสองข้างต้องเคลื่อนไหวอย่างพร้อมเพรียงกัน  
และอยู่ในระนาบเดียวกัน ไม่อนุญาตให้เตะขาสลับ 
 
SW 7.5 การถีบขานั นเท้าทั งสองข้างต้องถีบออกด้านข้าง เพ่ือให้เกิดการ 
เคลื่อนที่ ไม่อนุญาตให้เตะขาแบบสลับ หรือเตะขาลงแบบผีเสื อ ยกเว้นตาม 
กติกาข้อ S.W. 7.1 อนุญาตให้เท้าทั งสองข้างอยู่เหนือผิวน ้าได้เพียงแต่ต้อง 
ไม่เตะขาลงแบบผีเสื อ 

 
SW 7.6  การกลับตัวแต่ละครั ง และการเข้าเส้นชัยของการแข่งขัน การ 
แตะผนังสระต้องแตะด้วยมือทั งสองข้างแบบการแยกมือ และพร้อมกัน ซึ่ง 
จะอยู่ที่ผิวน ้า, เหนือน ้า หรือใต้ระดับผิวน ้าได้ทั งสิ น ในส่วนของการว่าย 
จังหวะสุดท้ายก่อนกลับตัว และเข้าเส้นชัย อนุญาตให้ใช้แขนโดยไม่ต้อง 
ถีบขาในจังหวะสุดท้ายได้ ก่อนแตะผนังสระ ศีรษะอาจอยู่ใต้น ้าหลังจากดึง 
แขนจังหวะสุดท้าย และมีบางส่วนที่โผล่พ้นผิวน ้า โดยระหว่างการว่าย 
จังหวะสุดท้ายอาจครบรอบหรือไม่ ก่อนที่จะแตะผนังสระ 
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SW 8 ท่าผีเสื อ 
 
SW 8.1  ล้าตัวต้องอยู่ในลักษณะท่านอนคว่้า ตั งแต่เริ่มต้นการใช้แขน 
จังหวะแรกทั งการออกตัว และการกลับตัวแต่ละครั ง ไม่อนุญาตให้ล้าตัวอยู่ 
ในลักษณะนอนหงาย ยกเว้นการกลับตัวหลังจากการแตะผนังสระโดย 
สมบูรณ์ แล้วจึงกลับตัวในท่าใดๆ จนกระท่ังล้าตัวต้องอยู่ในท่านอนคว่้า 
ขณะออกจากผนังสระ     
 
SW 8.2 แขนทั งสองข้างเคลื่อนไปข้างหน้าพร้อมกันเหนือน ้า และดึงแขน 
ใต้น ้ากลับมาด้านหลังพร้อมกัน ตลอดระยะทางการแข่งขัน ตามกติกาข้อ  
SW 8.5 

 
SW 8.3  การเคลื่อนไหวขึ น และลงของขาทั งสองข้างจะต้องท้าลักษณะ 
พร้อมกัน ต้าแหน่งของขา หรือเท้าไม่จ้าเป็นต้องอยู่ในระดับเดียวกัน ไม่ 
อนุญาตให้มีการเตะขาสลับ และถีบขาท่ากบ 

 
SW 8.4  การกลับตัวแต่ละครั ง และการเข้าเส้นชัยในการแข่งขัน การแตะ 
ผนังสระนั นต้องแตะด้วยมือ ทั งสองข้างแยกกัน และพร้อมกัน ซึ่งอยู่ได้ทั ง 
เหนือ หรือใต้ระดับผิวน ้า 

 
SW 8.5  การออกตัว และการกลับตัว อนุญาตให้นักกีฬาว่ายน ้าเตะขาได้ 
หนึ่งครั ง หรือมากกว่าและดึงแขนใต้น ้าได้หนึ่งครั ง ซึ่งต้องน้าตัวเองขึ นสู่ 
ผิวน ้า อนุญาตให้นักกีฬาว่ายน ้าอยู่ใต้น ้าได้ในระยะทางไม่เกิน 15 เมตร  
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หลังจากการออกตัว และหลังการกลับตัวแต่ละครั งโดยนับจากจุดที่ศีรษะ 
ต้องโผล่พ้นผิวน ้า นักกีฬาว่ายน ้าต้องว่ายอยู่ระดับผิวน ้าในระยะทางที่เหลือ 
จนกว่าจะกลับตัวครั งต่อไป หรือเข้าเส้นชัย 
 

SW 9 การว่ายท่าผสม 
 

SW 9.1  รายการว่ายท่าเดี่ยวผสม นักกีฬาว่ายน ้าแต่ละคนจะต้องว่ายให้ 
ครบทั ง 4 ท่า ตามล้าดับดังนี   ท่าผีเสื อ ท่ากรรเชียง ท่ากบ และท่าฟรีสไตล์  
แต่ละท่าว่ายต้องว่าย 1ใน 4 ของระยะทางทั งหมด 
 
SW 9.2 การว่ายท่าฟรีสไตล์ นักกีฬาว่ายน ้าต้องอยู่ในลักษณะนอนคว่้า  
ยกเว้น ช่วงของการกลับตัว โดยนักกีฬาว่ายน ้าต้องกลับไปอยู่ในลักษณะ 
นอนคว่้า ก่อนการเตะขา หรือจังหวะการว่าย 
 
SW 9.3 รายการว่ายท่าผลัดผสม  นักกีฬาว่ายน ้าทั งทีมจะต้องว่ายให้ครบ 
ทั ง 4 ท่า ตามล้าดับดังนี   ท่ากรรเชียง ท่ากบ ท่าผีเสื อ และท่าฟรีสไตล์ โดย 
แต่ละท่าว่ายต้องว่าย 1ใน 4 ของระยะทางทั งหมด 
 
SW 9.4  การว่ายแต่ละท่าว่ายต้องปฏิบัติตามกติกาของท่านั นๆ 
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SW 10 การแข่งขัน 
 

SW 10.1 ทุกรายการแข่งขันประเภทบุคคลต้องแยกเพศ 
 

SW 10.2 นักกีฬาว่ายน ้าต้องว่ายตลอดระยะทางการแข่งขันด้วยตนเองจน 
ครบระยะทาง  จึงจะถือว่าถูกต้องตามกติกา 

 
SW 10.3 นักกีฬาว่ายน ้าต้องว่าย และเข้าเส้นชัยในลู่ของตน ซึ่งเป็นลู่ 
เดียวกับท่ีเริ่มการแข่งขัน 

 
SW 10.4  การแข่งขันทุกรายการ เมื่อนักกีฬาว่ายน ้ากลับตัวต้องมีส่วน 
หนึ่งส่วนใดของร่างกาย สัมผัสกับผนังสระ การกลับตัวต้องออกจากผนัง 
สระ และไม่อนุญาตให้มีการถีบตัวออกจากพื นสระ หรือเดินบนพื นสระ 

 
SW 10.5 การยืนบนพื นสระระหว่างการว่ายท่าฟรีสไตล์ หรือระหว่างการ 
ว่ายท่าฟรีสไตล์ในการแข่งขันประเภทท่าผสม นักกีฬาว่ายน ้าจะไม่ถูก 
ตัดสิทธิ์ แต่นักกีฬาไม่สามารถเดินบนพื นสระ 

 
SW 10.6  ไม่อนุญาตให้ดึงทุ่นกั นลู่ 
 
SW 10.7   การกีดขวางการว่ายน ้านักกีฬาบุคคลอื่น โดยการว่ายข้าม หรือ 
รบกวนลู่อื่นจะถูกตัดสิทธิ์ถือว่าเป็นการกระท้าผิดกติกาโดยเจตนา ผู้ตัดสิน 
ชี ขาดต้องรายงานการกระท้าผิดกติกาของนักกีฬาว่ายน ้าบุคคลนั นต่อ 
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คณะกรรมการจัดการแข่งขัน และแจ้งให้สังกัดทราบถึงการกระท้าท่ีผิด 
กติกา 
SW 10.8  ไม่อนุญาตให้นักกีฬาว่ายน ้าใช้ หรือสวมอุปกรณ์ใดๆ หรือชุด 
ว่ายน ้าที่อาจจะช่วยให้นักกีฬาว่ายน ้า ว่ายได้เร็ว ตัวลอย หรือสร้างความ 
ทนทานในระหว่างการแข่งขัน (ตัวอย่างเช่น ถุงมือที่มีผังผืดระหว่างนิ ว  
แผ่นดึงมือ ตีนกบ แถบ หรือแผ่นที่ท้าให้เกิดความเร็ว เป็นต้น) อาจสวม 
แว่นตาว่ายน ้าได้ ไม่อนุญาตให้มีแผ่นเทป หรือสิ่งอื่นใดอยู่บนร่างกาย  
นอกจากได้รับการอนุญาตจากคณะกรรมการแพทยศาสตร์การกีฬาสหพันธ์ 
ว่ายน ้านานาชาติ  
 
SW 10.9  ไม่อนุญาตให้นักกีฬาว่ายน ้าบุคคลใดที่ไม่ได้เข้าร่วมการแข่งขัน  
ลงอยู่ในน ้าขณะที่การแข่งขันยังไม่เสร็จสิ น หากผู้ใดฝ่าฝืนจะถูกตัดสิทธิ์ 
ไม่ให้ท้าการแข่งขันรายการที่เหลือของบุคคลนั นๆ 

 
SW 10.10  การแข่งขันประเภททีมผลัด ต้องมีผู้เข้าร่วมแข่งขันทีมละ 4  
คน การว่ายผลัดผสมรวมชายหญิงประกอบด้วยชาย 2 คน และหญิง 2 คน  
การว่ายผลัดประเภทรวมชายหญิงไม่สามารถขอรับรองสถิติได้   

 
SW 10.11 การแข่งขันว่ายน ้าประเภททีมผลัด หากนักกีฬาว่ายน ้าของทีม
ใดเท้าไม่สัมผัสกับแท่นกระโดด ก่อนที่เพ่ือนร่วมทีมว่ายเข้ามาแตะผนังสระ
จะถูกตัดสิทธิ์  
 
SW 10.12  ทีมว่ายผลัดใดที่สมาชิกในทีมลงในสระ ขณะที่การแข่งขัน 
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ก้าลังด้าเนินอยู่ก่อนที่ผู้เข้าร่วมแข่งขันทุกทีมเข้าเส้นชัย จะถูกตัดสิทธิ์ใน 
การแข่งขันครั งนั นๆ 

 
SW 10.13  ก่อนเริ่มการแข่งขันต้องแจ้งรายชื่อสมาชิกของทีมว่ายผลัด  
และล้าดับการว่ายของนักกีฬา ผู้เข้าแข่งขันในทีมว่ายผลัดสามารถลงท้า 
การแข่งขันได้เพียงครั งเดียว การว่ายผลัดอาจมีการเปลี่ยนตัว และล้าดับ 
ระหว่างการแข่งขันในรอบคัดเลือก และรอบชิงชนะเลิศของรายการแข่งขัน 
นั นๆได้  ทั งนี ต้องมีรายชื่อของนักกีฬาว่ายน ้าซึ่งส่งเข้าแข่งขันในรายการ 
นั นๆ ข้อผิดพลาดในการว่ายผิดล้าดับจากรายชื่อสมาชิกทีมผลัดที่แจ้งไว้จะ 
ถูกตัดสิทธิ์ การเปลี่ยนตัวสามารถกระท้าได้เพียงอย่างเดียวคือ ในกรณีที่ม ี
การแจ้งเหตุฉุกเฉินทางการแพทย์ 
 
SW 10.14  ผู้เข้าร่วมแข่งขันว่ายน ้าประเภททีมผลัด บุคคลใดที่เสร็จสิ น 
การว่ายในระยะทางของ ตน ต้องขึ นจากสระทันทีเท่าที่เป็นไปได้  โดยต้อง 
ไม่กีดขวางผู้เข้าแข่งขันบุคคลอื่นที่ยังว่ายไม่ครบระยะทาง  มิฉะนั น นักกีฬา 
ว่ายน ้าที่กระท้าความผิด หรือทีมนั นจะถูกตัดสิทธิ์  
 
SW 10.15  หากการกระท้าผิดกติกามีผลต่อนักกีฬาว่ายน ้า ผู้ตัดสินชี ขาด 
มีอ้านาจในการอนุญาตให้ผู้เข้าแข่งขันบุคคลนั นแข่งขันอีกครั งในชุดถัดไป  
หรือรายการสุดท้าย หรือในชุดสุดท้าย  
 
SW 10.16 ไม่อนุญาตให้ใช้อุปกรณ์ใดๆท่ีบอกความเร็ว หรือการใช้ 
แผนการต่างๆ ซึ่งอาจมีผลต่อการแข่งขัน 
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SW 11 การจับเวลา 
 

SW 11.1  การใช้อุปกรณ์จับเวลาอัตโนมัติ จะต้องอยู่ภายใต้การ
ควบคุมของกรรมการที่ได้รับแต่งตั งเท่านั น  เวลาที่ได้มาจาก
อุปกรณ์จับเวลาอัตโนมัติจะถูกน้ามาใช้พิจารณาตัดสินหาผู้ชนะ 
รวมทั งการจัดล้าดับ และเวลาของแต่ละลู่อย่างเหมาะสม ล้าดับที่ 
และเวลาที่ได้มาจากอุปกรณ์จับเวลาอัตโนมัติจะน้ามาใช้ในการ
พิจารณาผลการตัดสินเป็นตัวส้าคัญกว่าเวลาที่ได้จากกรรมการจับ
เวลา หากในรายการใดที่อุปกรณ์จับเวลาอัตโนมัติเกิดขัดข้อง หรือ
มีการแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าอุปกรณ์จับเวลามีความผิดพลาด 
หรืออุปกรณ์จับเวลาเกิดความคลาดเคลื่อนในการจับเวลาของ
นักกีฬาว่ายน ้า ผลเวลาที่บันทึกโดยจากกรรมการจับเวลาจะให้ถือ
ว่าเป็นเวลาทางการ (กติกา ข้อ SW 13.3) 
 
SW 11.2 เมื่อใช้อุปกรณ์จับเวลาอัตโนมัติ การบันทึกผลจะใช้ 
ความละเอียด 1/100 วินาทีเท่านั น หากมีการบันทึกเป็น 1/1000  
วินาที ทศนิยมต้าแหน่งที่ 3 จะไม่น้ามาบันทึก หรือใช้ในการ 
พิจารณาตัดสิน หรือการจัดล้าดับที่ ในรายการที่มีเวลาเท่ากัน  
นักกีฬาว่ายน ้าที่มีสถิติเวลาเท่ากัน 1/100 วินาที จะถูกจัดล้าดับที่ 
เท่ากัน ส่วนการแสดงผลเวลาบนบอร์ดอิเลคทรอนิกส์จะแสดง 
เวลา 1/100 วินาทีเท่านั น 
 
 



35 

 

คู่มือกติกากีฬาว่ายน ้า สมาคมกีฬาว่ายน ้าแห่งประเทศไทย ปี 2560-2564 

SW 11.3  การจับเวลาที่ใช้กรรมการจับเวลา ต้องมีการตรวจสอบ 
ความถูกต้องของนาฬิกาจับเวลา ซึ่งการจับเวลาด้วยนาฬิกามือนั น 
ต้องใช้กรรมการทั งสิ น 3 คน โดยได้รับการแต่งตั ง หรือมีการ 
รับรองจากคณะกรรมการประเทศนั นๆ นาฬิกาจับเวลาทุกเรือน 
ได้รับการทดสอบความเท่ียงตรง จนเป็นที่พอใจจากคณะกรรมการ 
ชุดดังกล่าว การจับเวลาโดยกรรมการต้องมีการบันทึกเวลาโดยใช้ 
ทศนิยม 2 ต้าแหน่ง ของเศษวินาที ดังนั นรณีที่ไม่มีการใช้อุปกรณ์ 
จับเวลาอัตโนมัติ เวลาที่ได้จากกรรมการจับเวลาอย่างเป็นทางการ  
จะมีหลักเกณฑ์การพิจารณาดังนี  

 
SW 11.3.1  ถ้านาฬิกาจับเวลาสองในสามเรือนเวลา 
เท่ากัน และนาฬิกาเรือนที่สามเวลาต่างนั น จะใช้เวลา 
จากนาฬิกาสองเรือนท่ีเท่ากันเป็นเวลาทางการ 
 
SW 11.3.2  ถ้านาฬิกาจับเวลาทั งสามเรือนมีเวลาที่ 
ต่างกัน จะใช้เวลาจากนาฬิกาเรือนที่มีเวลาระหว่างกลาง 
เป็นเวลาทางการ 
 
SW 11.3.3  กรณีท่ีมีนาฬิกาสองเรือน (2) ท้างานจาก 
นาฬิกาสามเรือน (3) จะใช้ค่าเฉลี่ย เป็นเวลาทางการ 
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SW 11.4   หากนักกีฬาว่ายน ้าได้กระท้าความผิดกติกาในระหว่าง 
หรือก้าลังท้าการแข่งขันนั น ต้องมีการบันทึกการตัดสิทธิ์ในแบบ
รายงานผลการแข่งขันอย่างเป็นทางการ แต่ไม่มีการแสดงผล
รวมถึงการประกาศเวลา หรือล้าดับที่ให้ทราบ 
 
SW 11.5  กรณีมีการท้าผิดกติกาในการแข่งขันประเภททีมผลัด  
ให้แยกบันทึกเวลาที่ถูกต้อง แล้วน้าไปบันทึกในผลการแข่งขัน 
อย่างเป็นทางการ 
SW 11.6  การบันทึกเวลาส้าหรับนักกีฬาว่ายน ้าคนแรกในการ 
แข่งขันประเภททีมผลัด ระยะทาง 50 เมตร และ 100 เมตร  
อนุญาตให้บันทึกผลการแข่งขันเป็นทางการ 

 
SW 12 สถิติโลก 

 
SW 12.1  ส้าหรับการบันทึกสถิติโลก และเยาวชนโลกในสระที่มีความยาว 

50 เมตร จ้าแนกตาม 
ระยะทาง และท่าว่ายทั งชายและหญิง ดังต่อไปนี  

▶ ท่าฟรีสไตล์ 50, 100, 200, 400, 800 และ1,500 เมตร 

▶ ท่ากรรเชียง 50,100 และ 200 เมตร 

▶ ท่ากบ 50, 100 และ 200 เมตร 

▶ ท่าผีเสื อ 50, 100 และ 200 เมตร 
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▶ ท่าเดี่ยวผสม 200 และ 400 เมตร  

▶ ท่าผลัดฟรีสไตล์ 4×100 และ 4×200  เมตร 

▶ ท่าผลัดผสม 4×100 เมตร 

▶ ท่าผลัดฟรีสไตล์รวมชายหญิง 4x100 เมตร และผลัดผสม

รวมชายหญิง 4×100 เมตร 

 
SW 12.2  ส้าหรับการบันทึกสถิติโลก และเยาวชนโลกในสระที่มีความยาว  
25 เมตร จ้าแนกตาม 
ระยะทาง และท่าว่ายทั งชาย และหญิง  ดังต่อไปนี  

▶ ท่าฟรีสไตล์ 50,100,200,400,800 และ1,500 เมตร 

▶ ท่ากรรเชียง 50,100 และ 200 เมตร 

▶ ท่ากบ 50,100 และ 200 เมตร 

▶ ท่าผีเสื อ 50, 100 และ 200 เมตร 

▶ ท่าเดี่ยวผสม 100, 200 และ 400 เมตร  

▶ ท่าผลัดฟรีสไตล์ 4x50, 4×100 และ 4×200 เมตร 

▶ ท่าผลัดผสม 4x50 และ 4×100 เมตร 

▶ ท่าผลัดฟรีสไตล์รวมชายหญิง 4x50 และ ท่าผลัดผสมรวม 

ชายหญิง 4x50 เมตร 
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SW 12.3 กลุ่มอายุส้าหรับสถิติเยาวชนโลกจะเหมือนกันกับการแข่งขัน 
FINA World Junior Swimming Championships. 
 
SW 12.4   สมาชิกประเภททีมว่ายผลัดต้องถือสัญชาติเดียวกัน 

 
SW 12.5 การรับรองสถิติทุกครั งต้องท้าในการแข่งขัน หรือมีบุคคลใดขอ 
จับเวลาโดยไม่มีคู่แข่งขันก็ได้ ซึ่งต้องจัดในที่สาธารณะ และประกาศต่อ 
สาธารณชนให้ทราบโดยประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อมวลชนไม่น้อยกว่าสามวัน  
ในการจับเวลารายการของบุคคลที่ขอจับเวลานั นต้องได้รับความเห็นชอบ 
จากสมาชิก เช่นเดียวกับผลการทดสอบเวลา ในระหว่างการแข่งขันต้องมี 
การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อมวลชนไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน ก่อนที่จะท้าการ 
จับเวลา 

 
SW 12.6  ความยาวของลู่ว่ายแต่ละลู่จะต้องได้รับการตรวจสอบ และผ่าน 
การรับรอง จากผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับการแต่งตั งอย่างเป็นทางการ หรือมีการ 
รับรองโดยสมาชิกของกลุ่มประเทศที่จัดการแข่งขัน  
 
SW 12.7  เมื่อมีการใช้อุปกรณ์กั นกลางสระแบบเคลื่อนที่ จะต้องมีการวัด 
ระยะทางแต่ละลู่ให้ถูกต้อง และให้ที่ประชุมรับรองผลสรุปการตรวจวัดให้ 
เรียบร้อย เพ่ือที่จะได้ด้าเนินการแข่งขันต่อไป 
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SW 12.8  การบันทึกสถิติโลกเมื่อเวลานั นถูกบันทึกโดยอุปกรณ์อัตโนมัติ  
หรือก่ึงอัตโนมัติ ในกรณีที่อุปกรณ์อัตโนมัติไม่สามารถท้างานได้อย่าง 
สมบูรณ์ 

 
SW 12.9  สถิติโลก และเยาวชนโลกจะถูกยอมรับได้เมื่อนักกีฬาว่ายน ้า 
บุคคลนั นได้สวมใส่ชุดว่ายน ้าที่รับรองโดยสหพันธ์ว่ายน ้านานาชาติ 
 
SW 12.10  เวลาที่ได้ซ่ึงเท่ากัน จาก 1/100 ของวินาที จะถูกพิจารณาให้มี 
สถิติเท่ากัน และนักกีฬาว่ายน ้าจะได้รับเวลาที่เท่ากัน และถือว่า "เป็นผู้ 
ชนะร่วมกัน" เวลาของผู้ชนะจากการแข่งขันจะได้รับการยอมรับเป็นสถิติ 
โลก ยกเว้นรายการแข่งขันเยาวชนโลกในรายการที่มีสถิติเท่ากันหลายคน 
จากการแข่งขัน นักกีฬาว่ายน ้าแต่ละคนจะได้รับการพิจารณาเป็นผู้ชนะ 
เช่นเดียวกัน 

 
SW 12.11 การบันทึกสถิติโลก และเยาวชนโลกจะถูกยอมรับได้ ต่อเมื่อมี 
การว่ายในน ้าจืดเท่านั น ไม่รับรองสถิติการว่ายในน ้าทะเล หรือมหาสมุทร 

 
SW 12.12 นักกีฬาว่ายน ้าคนแรกในการแข่งขันประเภททีมผลัดสามารถ 
รับรองเป็นสถิติโลกได้ โดยนักกีฬาว่ายน ้าคนแรกในการว่ายทีมผลัด จะต้อง 
ว่ายในระยะทางของตนเองให้ครบ การบันทึกเวลาจะเป็นไปตามท่ีร้องขอ  
เฉพาะในส่วนของนักกีฬาว่ายน ้าคนแรกเท่านั น การว่ายของนักกีฬาว่ายน ้า 
คนแรก จะไม่เป็นโมฆะ หากภายหลังมีนักกีฬาว่ายน ้าคนหนึ่งคนใดในทีม 
ว่ายผลัด ได้ปรากฏว่ามีการท้าผิดกติกา หลังจากการที่นักกีฬาว่ายน ้า 
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คนแรก ว่ายในระยะทางของตนเองครบ 
 

SW 12.13 นักกีฬาว่ายน ้าที่เข้าแข่งขันในประเภทบุคคล สามารถน้าเวลา 
ไปใช้เป็นสถิติโลกได้ เพ่ือการบันทึกเวลาช่วงกลางของระยะทางการว่าย ถ้า 
นักกีฬาว่ายน ้า หรือผู้ฝึกสอน หรือผู้จัดการทีม ได้มีการร้องขอต่อผู้ตัดสินชี  
ขาดเป็นกรณีพิเศษ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ถ้านักกีฬาว่ายน ้าที่มีความสามารถ 
จะท้าเวลาได้ดี หรือถ้าสามารถท้าเวลาได้ในขณะท้าการแข่งขัน  โดยใช้การ 
จับเวลาด้วยอุปกรณ์จับเวลาอัตโนมัติ โดยที่นักกีฬาว่ายน ้าจะต้องว่ายให้ 
ครบระยะทางท่ีก้าหนดอย่างสมบูรณ์ ในรายการแข่งขันที่มีการร้องขอการ 
บันทึกเวลาในระยะทางนั น 

 
 

SW 12.14   การยื่นค้าร้องส้าหรับขอสถิติโลก และเยาวชนโลก  จะต้องท้า 
การออกแบบค้าร้องอย่างเป็นทางการของสหพันธ์ว่ายน ้านานาชาติ จาก 
ตัวอย่าง โดยเจ้าหน้าที่ ที่รับผิดชอบขององค์กร หรือคณะกรรมการจัดการ 
แข่งขัน และลงนามรับรองโดยผู้แทนที่รับการมอบอ้านาจจากผู้แทนของ 
ประเทศนักกีฬาว่ายน ้าผู้นั น การรับรองให้ปฏิบัติเป็นไปตามกฎข้อบังคับ  
รวมทั งการรับรองผลของการตรวจสารกระตุ้น (กติกา DC 5.3.2) แบบค้า 
ร้องจะต้องส่งมายังเลขาธิการสหพันธ์ว่ายน ้านานาชาติ ภายใน 14 วัน   
หลังจากการแข่งขัน 

 
SW 12.15   การยืนยันผลการท้าสถิติโลก หรือเยาวชนโลก  จะต้อง 
รายงานผลทางอีเมล์ หรือโทรสารหรือส้าเนาผลการแข่งขันมายังเลขาธิการ 
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กิตติมศักดิ์ สหพันธ์ว่ายน ้านานาชาติ ภายใน 7 วัน หลังจากท่ีท้าสถิติได้ 
แล้ว 
 
SW 12.16   ผู้แทนของประเทศท่ีนักกีฬาว่ายน ้าที่มีการท้าสถิติโลกสังกัด 
อยู่ จะต้องรายงานการแข่งขันโดยท้าหนังสือถึงเลขาธิการกิตติมศักดิ์ 
สหพันธว่ายน ้านานาชาติ  เกี่ยวกับรายละเอียด  และการแข่งขัน ที่เกิดขึ น 
เพ่ือเป็นการยืนยันว่าการรายงานของกรรมการ เป็นความจริงตามท่ีเสนอ  
โดยให้ผู้ที่มีอ้านาจลงนามรับรอง 

 
SW 12.17  หลังจากท่ีได้รับเอกสารอย่างเป็นทางการ และได้มีการ 
ตรวจสอบข้อมูลรายละเอียด ในแบบค้าร้องจนเป็นที่พอใจ รวมถึงการ 
รับทราบผลการตรวจสารกระตุ้น เพ่ือให้เกิดความถูกต้อง 
ชัดเจนเลขาธิการกิตติมศักดิ์ สหพันธ์ว่ายน ้านานาชาติ จึงจะแถลงข่าว  
รับรองเป็นสถิติโลก หรือเยาวชนโลกใหม่โดยมีการตีพิมพ์เผยแพร่ ให้ทราบ  
และออกใบประกาศนียบัตรรับรองสถิติให้กับนักกีฬาว่ายน ้าผู้นั น 

 
SW 12.18  สถิติทั งหมดที่เกิดขึ นระหว่างการแข่งขันกีฬาโอลิมปิคเกมส์ 
การแข่งขันว่ายน ้าชิงแชมป์โลก การแข่งขันว่ายน ้าชิงถ้วยเกียรติยศของ
สหพันธ์ว่ายน ้านานาชาติ การแข่งขันว่ายน ้าเยาวชนโลกจะถูกรับรองโดย
อัตโนมัติ 

 
SW 12.19 ถ้าไม่สามารถท้าตามขั นตอนตามกติกาข้อ SW 12.14 ผู้แทน 
ประเทศของนักกีฬาว่ายน ้านั นๆ สามารถร้องขอให้รับรองสถิติโลก หรือ 
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เยาวชนโลก และชี แจงถึงสาเหตุที่ไม่สามารถปฏิบัติตามขั นตอนได้ ภายหลัง 
ที่มีการตรวจสอบพบว่าการร้องขอเป็นความจริง มีเหตุผลที่เหมาะสม  
เลขาธิการกิตติมศักดิ์ สหพันธ์ว่ายน ้านานาชาติ  จะเป็นผู้มีอ้านาจในการ 
รับรองสถิตินั น 

 
SW 12.20 ถ้าการขอรับรองสถิติโลก หรือเยาวชนโลก ได้รับการยอมรับ 
จากสหพันธ์ว่ายน ้านานาชาติ ทางสหพันธ์ว่ายน ้านานาชาติ จะออกใบ 
ประกาศนียบัตร ซึ่งลงนามโดยประธาน และเลขาธิการกิตติมศักดิ์ สหพันธ์ 
ว่ายน ้านานาชาติ โดยจะส่งไปยังเลขาธิการสมาคมว่ายน ้าของประเทศของ 
นักกีฬาว่ายน ้าบุคคลนั น เพ่ือที่จะได้ท้าการมอบให้นักกีฬาว่ายน ้า เพ่ือเป็น 
การแสดงความยินดีในความสามารถของเขา ส้าหรับประกาศนียบัตรใน 
ประเภททีมว่ายผลัดก้าหนดแจกให้สมาชิกภายในทีมจ้านวน 5 คน ในการ 
ท้าสถิติโลก ใบประกาศนียบัตรนี ให้ไว้เฉพาะแก่นักกีฬาว่ายน ้าเท่านั น 
 
SW 12.21 สหพันธ์ว่ายน ้านานาชาติ อาจเพ่ิมรายการแข่งขันใหม่ๆนักว่าย
น ้าอาจสร้างสถิติโลก หรือ สถิติเยาวชนแต่ละรายการแข่งขันดังกล่าว 
สหพันธ์ว่ายน ้านานาชาติจะก้าหนดเวลาเป้าหมาย ถ้านักว่ายน ้าสามารถท้า
เวลาดีกว่าเวลาที่ตั งไว้จะถือว่าเป็นสถิติโลก หรือสถิติเยาวชนโลกได้ตาม
กติกาข้อ SW 12 

 
SW 13  การท้างานของอุปกรณ์แบบอัตโนมัติ 
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SW 13.1  เมื่อมีการใช้อุปกรณ์อัตโนมัติ (ตามกติกา FR 4) ไม่ว่าการ 
แข่งขันใดๆก็ตาม การพิจารณาล้าดับที่ และเวลาที่ใช้ในการตัดสินรวมถึง 
การกระโดดในการแข่งขันประเภททีมผลัด จะให้ความส้าคัญต่อผลการ 
แข่งขันท่ีได้จากอุปกรณ์จับเวลาอัตโนมัติมากกว่ากรรมการจับเวลา 
 
SW 13.2  เมื่ออุปกรณ์จับเวลาอัตโนมัติ เกิดขัดข้องในการบันทึกล้าดับที่  
และ/หรือ เวลาของนักกีฬาว่ายน ้าที่มีหนึ่งคน หรือมากกว่า ให้ด้าเนินการ 
ดังต่อไปนี  

 
SW 13.2.1 น้าผลสถิติจากอุปกรณ์จับเวลาแบบอัตโนมัติ  ที่ 
เกี่ยวกับเวลาว่ายและล้าดับที่ในการว่ายเท่าที่มีอยู่ทั งหมดมา 
พิจารณา 

 
SW 13.2.2  น้าผลสถิติ และล้าดับที่ทั งหมดมาพิจารณา 
 
SW 13.2.3  ล้าดับการพิจารณาอย่างเป็นทางการเท่าที่จะท้าได้ให้ 
ด้าเนินการดังต่อไปนี  
 

SW 13.2.3.1ให้คงไว้ซึ่งเวลา และล้าดับที่ของนักกีฬา
ว่ายน ้าที่จับได้โดยอุปกรณ์จับเวลาอัตโนมัติ  เพ่ือน้าไป
เปรียบเทียบกับนักกีฬาว่ายน ้าคนอ่ืนๆที่มีเวลา และล้าดับ
ที่ได้จากอุปกรณ์จับเวลาอัตโนมัติในการแข่งขันรายการ
นั น 
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SW 13.2.3.2 นักกีฬาว่ายน ้าที่ไม่มีล้าดับที่จากอุปกรณ์
จับเวลาอัตโนมัติ แต่มีเวลาจากอุปกรณ์จับเวลาอัตโนมัติ 
จะพิจารณาจากข้อมูลที่มีความสัมพันธ์กัน โดยมีการ
เปรียบเทียบเวลาจากอุปกรณ์จับเวลาอัตโนมัติ ของ
นักกีฬาว่ายน ้ากับเวลาของนักกีฬาว่ายน ้าคนอ่ืนๆ จาก
อุปกรณ์จับเวลาอัตโนมัติ 
 
SW 13.2.3.3 นักกีฬาว่ายน ้าที่ไม่มีทั งล้าดับที่ และเวลา
จากอุปกรณ์จับเวลาอัตโนมัติ จะพิจารณาจากข้อมูลที่มี
ความสัมพันธ์กันของนักกีฬา โดยพิจารณาจากสถิติที่
บันทึกไว้จากอุปกรณ์จับเวลากึ่งอัตโนมัติ หรือจากนาฬิกา
จับเวลาระบบตัวเลข 3 เรือน 

 
SW 13.3  เวลาอย่างเป็นทางการ จะพิจารณาด้าเนินการดังต่อไปนี  

 
SW 13.3.1  เวลาที่จับได้โดยอุปกรณ์จับเวลาอัตโนมัติ ให้ถือว่า 
เวลาที่ได้นั นเป็นเวลาอย่างเป็นทางการ ของนักกีฬาว่ายน ้าทุกคน 
 
SW 13.3.2  กรณีท่ีไม่มีเวลาจากอุปกรณ์จับเวลาอัตโนมัติจะใช้ 
เวลาจากนาฬิกาจับเวลาระบบตัวเลข 3 เรือน  หรือใช้เวลาจาก 
อุปกรณ์จับเวลากึ่งอัตโนมัติเป็นเวลาอย่างเป็นทางการของนักกีฬา 
ว่ายน ้าทุกคน 
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SW 13.4  การพิจารณาล้าดับความสัมพันธ์ของการแข่งขันรอบคัดเลือก 
จากชุดแข่งขันนั น ให้ด้าเนินการดังต่อไปนี  

 
SW 13.4.1  น้าล้าดับที่มีความสัมพันธ์ของนักกีฬาว่ายน ้าทุกคน 
มาพิจารณา โดยการน้าเวลาอย่างเป็นทางการมาเปรียบเทียบกัน 

 
SW 13.4.2  ถ้านักกีฬาว่ายน ้ามีเวลาอย่างเป็นทางการเท่ากันหนึ่ง 
คน หรือมากกว่า นักกีฬาว่ายน ้าเหล่านี จะมีเวลา และล้าดับที่ 
เท่ากันในรายการแข่งขันนั นๆ 

 
 AGE GROUP RULES -- SWIMMING 

 
SWAG 1 Federations may adopt their own Age Group 
rules, using FINA technical rules. 

 
กติกากลุ่มอายุ - ว่ายน ้า 

SWAG 1 สหพันธ์อาจน้ากฎรุ่นอายุมาใช้ โดยน้ากติกาเทคนิคสหพันธ์ 
ว่ายน ้านานาชาติมาใช้ 
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ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
การตีความหมาย 

"แยก" หมายถึงมือไม่สามารถวางทับซ้อนกันไว้ด้านบนของอีกด้านหนึ่งได้ 
ไม่จ าเป็นต้องมองเห็น 

ช่องว่างระหว่างมือ นิ้วมือทั้งสองข้างเรียงชิดกันได้ 
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กฎข้อบังคับท่ัวไป 2560-2564 

 
GR 5 ชุดอุปกรณ์ว่ายน ้า 
 

GR 5.1 อุปกรณ์ว่ายน ้า (ชุดว่ายน ้า, หมวก และแว่นตาว่ายน ้า) ของผู้เข้า
แข่งขันต้องอยู่ในศีลธรรมอันดี และเหมาะสมในการแข่งขันกีฬานั นๆ โดย
ไม่มีสัญลักษณ์ใดๆ ในทางเสื่อมเสีย 

 
GR 5.2 ชุดว่ายน ้าทุกชุดต้องไม่โปร่งใส และอนุญาตให้สวมหมวกได้สองใบ 
 
GR 5.3 การแข่งขัน ผู้ตัดสินชี ขาดมีสิทธิ์ที่จะไม่อนุญาตให้นักกีฬาว่ายน ้า
เข้าร่วมการแข่งขันหากชุดว่ายน ้า หรือร่างกายปรากฏสัญลักษณ์ ที่ไม่
เป็นไปตามกติกา 

 
GR 5.4 ก่อนการออกแบบ ผลิต หรือวัสดุใดๆของอุปกรณ์กีฬาว่ายน ้าที่ใช้ 
ในการแข่งขันนั น ผู้ผลิตอุปกรณ์กีฬาว่ายน ้าต้องผ่านการอนุมัติจากสหพันธ์ 
ว่ายน ้านานาชาติ 
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GR 6 การโฆษณา 
 

GR 6.1 การระบุเครื่องหมายการค้าลงบนอุปกรณ์ว่ายน ้า เช่น ชุดว่ายน ้า 
หมวก และแว่นตาว่ายน ้า รวมถึงอุปกรณ์ต่างๆในบริเวณสนามแข่งขัน เช่น 
เสื อวอร์ม เสื อกรรมการ รองเท้า ผ้าเช็ดตัว และกระเป๋า อนุญาตให้ใช้โดย
เป็นไปตามกติกา (BL ข้อ 7) จะมีเครื่องหมายการค้าเดียวในชุดว่ายน ้าชิ นที่
สอง คือ ชื่อ และธงชาติของประเทศผู้เข้าแข่งขัน หรือรหัสประเทศ ไม่ถือ
เป็นการโฆษณา 
 
GR 6.2 ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาใดๆบนร่างกาย 
 
GR 6.3 ไม่อนุญาตให้โฆษณายาสูบ เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอลล์ หรือกีฬาที่
เกี่ยวข้องกับการพนัน 
 

GR 7 การเปลี่ยนตัว การตัดสิทธิ์ และการถอนตัว 
 

GR 7.1 นักกีฬาว่ายน ้าตัวส้ารอง สามารถเข้าแข่งขันแทนได้โดยผ่านการ
รับรองจากการประชุมผู้จัดการทีม ซึ่งเป็นข้อบังคับที่ทุกทีมต้องส่งตัวแทน
เข้าร่วมประชุมผู้จัดการทีม หากไม่เข้าร่วมประชุมจะมีผลบังคับให้ช้าระ
ค่าปรับเป็นเงิน 100 เหรียญฟรังค์สวิส 
 
GR 7.2  ทุกการแข่งขัน ยกเว้น กีฬาโปโลน ้า ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน หรือทีม
ที่มีความประสงค์ไม่เข้าร่วมในรอบรองชนะเลิศ หรือรอบชิงชนะเลิศต้องท้า
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การสละสิทธิ์ ภายใน 30 นาทีหลังการแข่งขันรอบคัดเลือก หรือรอบรอง
ชนะเลิศในรายการแข่งขันเสร็จสิ น ผู้เข้าร่วมแข่งขันแต่ละประเทศสมาชิกที่
ถอนตัวในรอบคัดเลือกหลังประชุมผู้จัดการทีม หรือนักกีฬาที่ผ่านเข้ารอบ
รองชนะเลิศ หรือรอบชิงชนะเลิศ เกินกว่า 30 นาที ต้องช้าระค่าปรับกับ
เหรัญญิกกิตติมศักดิ์ เป็นเงินทั งสิ น 100 เหรียญฟรังค์สวิส, ในกรณีประเภท
ทีมผลัด ต้องช้าระค่าปรับเป็นเงินทั งสิ น 200 เหรียญฟรังค์สวิส 

 
GR 7.4 ผู้เข้าแข่งขันที่กระท้าผิดกติกาในการแข่งขันกีฬาว่ายน ้า กระโดด
น ้า และระบ้าใต้น ้าในรอบรองชนะเลิศ หรือ รอบชิงชนะเลิศไม่ว่ากรณีใดๆ 
รวมถึงการควบคุมทางการแพทย์ ล้าดับผู้เข้าร่วมแข่งขันที่อยู่ถัดไปหนึ่ง
ล้าดับจะแทนที่ในรอบรองชนะเลิศ หรือ รอบชิงชนะเลิศ 
 
GR 7.5 ถ้าการผิดพลาดนั นเกิดโดยกรรมการผู้ตัดสิน จนส่งผลต่อผู้เข้าร่วม
แข่งขัน ความผิดดังกล่าวจะเป็นอันยกเลิก 

 

GR 8 การห้ามสูบบุหรี่ 

การแข่งขันนานาชาติทุกรายการ ไม่มีการอนุญาตให้มีพื นที่การสูบบุหรี่ส้าหรับ

ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน ไม่ว่าจะก่อน หรือระหว่างการแข่งขัน 

 

GR 9  การแข่งขันกีฬาโอลิมปิคเกมส์ , ชิงแชมป์โลก, ว่ายน ้าชิงแชมป์โลก (25 

เมตร) และกฎทั่วไปของการแข่งขันของสหพันธ์ว่ายน ้านานาชาติ 
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GR 9.2 การประท้วง 

 

GR 9.2.1 การประท้วงที่เป็นไปได้ 

(ก) หากกฎระเบียบ และข้อบังคับในการด้าเนินการแข่งขันได้ก้าหนดไว้ 

(ข) กรณีที่เป็นเหตุให้ อาจเกิดอันตรายต่อการแข่งขัน และ/หรือผู้แข่งขัน 

หรือ 

(ค) การตัดสินใจ ของผู้ตัดสิน ห้ามมิให้มีการประท้วงต่อการตัดสินที่ผิดไป

จากข้อเท็จจริง 

 

GR 9.2.2 การยื่นประท้วง 

(ก) ยื่นต่อผู้ตัดสินชี ขาด 

(ข) บันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร ตามแบบบันทึกของของสหพันธ์ว่ายน ้า

นานาชาติ 

(ค) หน้าที่รับผิดชอบโดยหัวหน้าทีม 

(ง) ยื่นพร้อมเงินประกัน 500 เหรียญสวิสฟรังค์ หรือเทียบเท่า และ 

(จ) ต้องยื่นภายใน 30 นาที หลังการประกาศผลการแข่งขันในรายการนั นๆ 

หรือการแข่งขันนั นๆ 

 

หากมีเหตุให้เกิดการประท้วงก่อนเริ่มการแข่งขัน ให้ด้าเนินการให้เสร็จสิ น

ก่อนการแข่งขัน 
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GR 9.2.3 ทุกการประท้วงจะถูกพิจารณาโดยผู้ตัดสินชี ขาด หากมี

การปฏิเสธการประท้วงให้ยึดตามเหตุผลการตัดสินใจของผู้ตัดสินชี ขาด 

หัวหน้าทีมอาจยื่นอุทธรณ์ต่อคณะลูกขุนเพ่ือพิจารณาถือเป็นที่สิ นสุด ใน

ก า รแข่ ง ขั น กี ฬ า โ อลิ มปิ ค เ กมส์  และกา รแข่ ง ขั น ชิ ง แ ชมป์ โ ล ก 

คณะกรรมาธิการแต่ละชนิดกีฬาจะพิจารณาการประท้วง และให้ค้าแนะน้า

แก่คณะลูกขุน 

 

GR 9.2.4 หากการประท้วงไม่เป็นผล การวางเงินประกันจะถูกริบ

ให้แก่คณะกรรมการจัดการแข่งขัน หากการประท้วงเป็นผล ผู้ประท้วงจะ

ได้รับเงินประกันคืน 
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GR 9.6 โปรแกรม 

GR 9.6.1 โปรแกรมการแข่งขัน 

GR 9.6.1.1 Swimming - World Championships (25m) 

ชาย     หญิง 

 
ฟรีสไตล์  50 เมตร,100 เมตร,200 เมตร  50 เมตร,100 เมตร,200 เมตร, 

400 เมตร,1500 เมตร   400 เมตร,800 เมตร 

กรรเชียง  50 เมตร,100 เมตร,200 เมตร 50 เมตร,100 เมตร,200 เมตร 

กบ  50 เมตร,100 เมตร,200 เมตร 50เมตร,100 เมตร,200 เมตร

ผีเสื อ   50 เมตร,100 เมตร,200 เมตร  50 เมตร,100เมตร,200 เมตร 

เดี่ยวผสม       100 เมตร,200 เมตร,400 เมตร   100 เมตร,200 เมตร,400 เมตร

ผลัดฟรีสไตล์ 4x50 เมตร, 4x100 เมตร  4x50 เมตร, 4x100 เมตร 

4x200 เมตร   4x200 เมตร 

ผลัดผสม  4x50 เมตร, 4x100 เมตร  4x50 เมตร, 4x100 เมตร 

ผลัดฟรีสไตล์ รวมชายหญิง 4x50 เมตร และ 

ผลัดผสม รวมชายหญิง 4x50 เมตร 

 

กรรมการจัดการแข่งขัน จะยอมรับเวลาที่ส่งแข่งขันในระยะทาง 25 เมตร และ 50 

เมตร โดยการแข่งขันรอบคัดเลือก และรอบรองชนะเลิศจะใช้ลู่แข่งขัน 10 ลู่ ส่วน

การแข่งขันรอบชิงชนะเลิศจะใช้แข่งขันเพียง 8 ลู่เท่านั น 
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GR 9.6.1.2 Swimming - World Championships (50m) 

ชาย    หญิง 

 
ฟรีสไตล์  50 เมตร,100 เมตร,200 เมตร   50 เมตร,100 เมตร,200 เมตร

400 เมตร,800 เมตร,   400 เมตร,800 เมตร, 

1500 เมตร     1500 เมตร 

กรรเชียง  50 เมตร,100 เมตร,200 เมตร    50 เมตร,100 เมตร,200 เมตร

กบ  50 เมตร,100 เมตร,200 เมตร    50 เมตร, 100 เมตร,200 เมตร 

ผีเสื อ   50 เมตร,100 เมตร,200 เมตร  50 เมตร,100 เมตร,200 เมตร 

เดี่ยวผสม  200 เมตร, 400 เมตร  200 เมตร,400 เมตร 

ผลัดฟรีสไตล์ 4x100 เมตร.,4x200 เมตร  4x100 เมตร,4x200 เมตร 

ผลัดผสม  4x100 เมตร   4x100 เมตร 

ผลัดฟรีสไตล์ รวมชายหญิง 4x100 เมตร และ 

ผลัดผสม รวมชายหญิง  4x100 เมตร 

 

กรรมการจัดการแข่งขัน จะยอมรับเวลาที่ส่งแข่งขันในระยะทาง 50 เมตรเท่านั น 

โดยการแข่งขันรอบคัดเลือก และรอบรองชนะเลิศจะใช้ลู่แข่งขัน 10 ลู่ ส่วนการ

แข่งขันรอบชิงชนะเลิศจะใช้แข่งขันเพียง 8 ลู่เท่านั น 

 

 



54 

 

คู่มือกติกากีฬาว่ายน ้า สมาคมกีฬาว่ายน ้าแห่งประเทศไทย ปี 2560-2564 

GR 9.6.1.3 Swimming – Olympic Games 

ชาย    หญิง 

 
ฟรีสไตล์ 50 เมตร,100 เมตร,200 เมตร  50เมตร,100 เมตร,200 เมตร

400 เมตร, 800 เมตร,   400 เมตร, 800 เมตร, 

 1500 เมตร    1500 เมตร 

กรรเชียง  100 เมตร, 200 เมตร  100 เมตร, 200 เมตรกบ  

  100 เมตร, 200 เมตร  100 เมตร, 200 เมตร 

ผีเสื อ   100 เมตร, 200 เมตร   100 เมตร, 200 เมตร 

เดี่ยวผสม  200 เมตร, 400 เมตร  200 เมตร, 400 เมตร 

ผลัดฟรีสไตล์  4x100 เมตร,4x200 เมตร 4x100 เมตร,4x200 เมตร 

ผลัดผสม  4x100 เมตร   4x100 เมตร 

ผลัดผลัดผสม รวมชายหญิง  4x100 เมตร 

 

กรรมการจัดการแข่งขัน จะยอมรับเวลาที่ส่งแข่งขันในระยะทาง 50 เมตรเท่านั น 

โดยการแข่งขันรอบคัดเลือก และรอบรองชนะเลิศจะใช้ลู่แข่งขัน 10 ลู่ ส่วนการ

แข่งขันรอบชิงชนะเลิศจะใช้แข่งขันเพียง 8 ลู่เท่านั น 
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GR 9.6.2 หากมีการแก้ไขโปรแกรมการแข่งขันประจ้าวัน จะ

กระท้าได้โดยคณะกรรมการบริหารของสหพันธ์ว่ายน ้านานาชาติ เท่านั น 

และภายใต้สถานการณ์พิเศษ การประกาศแจ้งการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ต้อง

ประชาสัมพันธ์อย่างเป็นทางการอย่างน้อยยี่สิบสี่ชั่ วโมงก่อนที่การ

เปลี่ยนแปลงจะเริ่มด้าเนินการ 

 

 GR 9.6.3 คณะกรรมการโอลิมปิคสากลร่วมกับสหพันธ์ว่ายน ้า

นานาชาติ จะเป็นผู้ก้าหนด วัน เวลา สถานที่ รวมถึงการแข่งขันในรอบเช้า 

รอบบ่าย และรอบเย็น ในการจัดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิคเกมส์ 

 

GR 9.6.4 คณะกรรมการสหพันธ์ว่ายน ้านานาชาติ จะเป็นผู้

ก้าหนด วัน เวลา สถานที่ รวมถึงการแข่งขันในรอบเช้า รอบบ่าย และรอบ

เย็น ในการจัดการแข่งขันว่ายน ้าชิงแชมป์โลก 

  

  GR 9.6.5 การจัดนิทรรศการหรือการแสดงภายนอกกีฬาโอลิมปิค  

หรือการแข่งขันชิงแชมป์โลก ต้องอยู่ภายใต้การก้ากับดูแลของสหพันธ์ว่าย

น ้านานาชาติ เท่านั น 
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กฎข้อบังคับ 2560 - 2564 
 
BL 6 กรรมการฝ่ายเทคนิค 
 
การขอขึ นทะเบียนกับสหพันธ์ว่ายน ้านานาชาติของกรรมการฝ่ายเทคนิค (กรรมการ
ผู้ตัดสิน กรรมการผู้ปล่อยตัว และผู้ตัดสินชี ขาด) จะมีอายุสูงสุดในการท้างานตัดสิน
การแข่งขันสหพันธ์ว่ายน ้านานาชาติ 65 ปี ยกเว้น ผู้ตัดสินกีฬาอาวุโส และกีฬาโปโล
น ้า ทั งนี ผู้ตัดสินกีฬาโปโลก้าหนดอายุที่ 60 ปี 
 
BL 7  การโฆษณาในการแข่งขันสหพันธ์ว่ายน ้าชิงแชมป์โลก และการแข่งขัน
กีฬาสหพันธ์ว่ายน ้านานาชาติ 
 
บทน้า การระบุกติกาสหพันธ์ว่ายน ้านานาชาติ ข้อ GR 6.1 นั น หมายถึง ลักษณะ
โดยทั่วไปในการวางต้าแหน่งชื่อ เครื่องหมายทางการค้า หรือเครื่องหมายพิเศษอ่ืนๆ 
ของเจ้าภาพการจัดการแข่งขัน หรือผู้โฆษณารายอ่ืนใดที่ได้รับอนุญาตตามกฎนี  
 

BL 7.1 การโฆษณา 
 
 การโฆษณาบนชุดว่ายน ้า อุปกรณ์บนสระว่ายน ้า และเครื่องแบบที่เป็น
ทางการในการแข่งขัน FINA Championships และการแข่งขันอ่ืนๆ ยกเว้นการ
แข่งขัน FINA World Masters Championships โดยอนุญาตดังนี  
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BL 7.1.1 ชุดว่ายน ้า 
 
เครื่องหมายทางการค้าของผู้ผลิตหนึ่งราย (1) มีขนาดสูงสุด 30 

ตารางเซ็นติ เมตร เมื่อสวมใส่  ในกรณีที่มีการใช้ชุดชิ น เดียวให้น้า
เครื่องหมายทางการค้าของผู้ผลิตสองชิ น (2) ของผู้ผลิตหนึ่งชิ นหนึ่งข้างบน
เอว และที่ด้ านล่ างของเอวที่มีขนาดสู งสุด  30 ตารางเซ็นติ เมตร 
เครื่องหมายทางการค้าทั งสอง (2) ของผู้ผลิตจะต้องไม่ติดกัน ในกรณีที่มี
การน้าชุดแบบสองชิ นมาใช้ให้ท้าเครื่องหมายสองชิ น (2) ของผู้ผลิตแต่ละ
ชิ นเครื่องหมายทางการค้าของผู้ผลิตต้องได้รับการค้านวณโดยค้านึงถึง

ขนาดพื นที่ ทั งหมดของเครื่องหมายทางการค้าดังที่แสดงด้านล่าง 

→ ขนาดเครื่องหมายทางการค้าของผู้สนับสนุนมีขนาดใหญ่สุดได้ 30 
ตารางเซนติเมตร 
 

→ ขนาดธง และรหัสประเทศ มีขนาดพื นที่ ใหญ่สุด 50 ตาราง
เซ็นติเมตร การออกแบบที่แสดงธงประจ้าชาติ องค์ประกอบ สีประจ้าชาติ
บนชุดว่ายน ้า จะไม่ได้รับการพิจารณาภายใต้กฎนี  
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ตัวอย่าง 

 
 
 
 
 
 
 
 
NEW BL 7.1.3 การระบุเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ 

 
●  กรณีที่สวมชุดชิ นเดียวในการแข่งขัน อนุญาตให้ใช้การระบุตรา

ผลิตภัณฑ์ของชุดว่ายน ้าหนึ่งต้าแหน่งอยู่เหนือเอว และด้านล่างที่
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ต่้ากว่าเอว มีขนาดพื นที่ไม่เกิน 10 ตารางเซ็นติเมตร ซึ่งจะต้องไม่
ติดกันกับเครื่องหมายทางการค้าของผู้ผลิต ในกรณีที่มีการน้าชุด
ชิ นที่สองให้วางไว้ชิ นละหนึ่งตราผลิตภัณฑ์เท่านั น 
 

●  เสื อผ้าอ่ืน ๆ อนุญาตให้สวมใส่ได้มากกว่าหนึ่งชุดโดย จ้ากัดเฉพาะ
การระบุ เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ซึ่ งมีขนาดไม่ เกิน  10 ตาราง
เซนติเมตร 
 

●  การระบุผลิตภัณฑ์เทคโนโลยี หมายถึง ตัวบ่งชี ทางเทคนิค (ซึ่ง
จะต้องไม่รวมถึงข้อมูลระบุของผู้ผลิตหรือส่วนใดส่วนหนึ่ง) ที่ใช้กับ
เสื อผ้า 
 
BL 7.1.4 หมวกว่ายน ้า 
 

●  เครื่องหมายทางการค้าของผู้ผลิตมีขนาดพื นที่สูงสุด 20 ตาราง
เซ็นติเมตร ด้านหน้า 
 

●  หนึ่ง ธง และ/หรือชื่อประเทศ(รหัส) มีขนาดพื นที่สูงสุด 32 ตาราง
เซ็นติเมตร ทางด้านธง และชื่อประเทศ (พิมพ์) จะพิมพ์โดย
สหพันธ์ว่ายน ้านานาชาติ 
 

●  ส้าหรับการแข่งขันว่ายน ้าที่จัดโดยสหพันธ์ว่ายน ้านานาชาตินั น 
ขนาดเครื่องหมายการค้าของผู้สนับสนุน สหพันธ์ว่ายน ้านานาชาติ
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จะเป็นผู้ก้าหนดโดยพิจารณาเป็นกรณี ๆ ไป รวมทั งแนะน้าในการ
จัดพิมพ์ 

 
●  ส้าหรับการแข่งขันของสหพันธ์ว่ายน ้านานาชาติ จะมีการพิมพ์ธง 

และ/หรือชื่อประเทศ (ตัวย่อ) หนึ่งแห่ง ที่มีขนาดพื นที่สูงสุด 32 
ตารางเซ็นติเมตร (ซึ่งหมายความว่าธงและชื่อประเทศสามารถ
ปรากฏบนหมวกทั งสองด้าน) โดยได้รับค้าแนะน้าจากสหพันธ์ว่าย
น ้านานาชาติ  

●  ชื่อนักกีฬา มีขนาดพื นที่ไม่เกิน 20 ตารางเซนติเมตร จะพิมพ์ไว้
ด้านเดียวกับธง และชื่อประเทศ (ตัวย่อ) ไม่จ้าเป็นต้องพิมพ์ชื่อ
นักกีฬา 
 

●  อนุญาตให้สวมหมวก 2 ใบ โดยหมวกทั ง 2 ใบ ต้องเป็นไปตามกฎ
การโฆษณา 
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BL 7.1.6 แว่นตาว่ายน ้า 
 

●  เครื่องหมายทางการค้าของผู้ผลิต 2 ต้าแหน่ง แต่ละต้าแหน่ง ต้อง
มีขนาดพื นที่สูงสุด 6 ตารางเซ็นติเมตร เฉพาะบนกรอบแว่น หรือ
สายรัด 

 
BL 7.1.7 ป้ายติดหน้าอกนักกีฬา 
 

●  ขนาดสูงสูดของป้ายติดหน้าอกของนักกีฬามีขนาด 24 เซ็นติเมตร
(กว้าง) x 20 เซ็นติเมตร(สูง) 
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●  ขนาดของตัว อักษรของป้ายติดหน้าอกมีขนาดตั งแต่  6-10 

เซ็นติเมตร 
 

●  ความสู งของตัว อักษร หรือตัว เลข ด้ านบน ซึ่ งแสดงชื่ อ /
เครื่องหมายทางการค้าผู้สนับสนุนสหพันธ์ว่ายน ้านานาชาติ ต้องไม่
เกิน 6 เซ็นติเมตร  

 
●  ความสูงของตัวอักษร หรือตัวเลข ด้านบน ซึ่งแสดงชื่อ/สัญญา

ลักษณ์เมืองเจ้าภาพ และปีการแข่งขัน ต้องไม่เกิน 4 เซ็นติเมตร 
 

●  ป้ายติดหน้าอก อาจใช้สีที่พิมพ์ให้เหมาะสม เพ่ือการมองเห็นที่
ชัดเจน  

 
●  ป้ายติดหน้าอก ต้องติดอยู่บนชุดที่สวมใส่ ในระหว่างการแนะน้า

นักกีฬาและพิธีมอบเหรียญรางวัล หากนักกีฬาปลดป้ายติดหน้าอก
ออกก่อนที่จะแนะน้าตัวในช่วงเริ่มต้นของการแข่งขัน หรือก่อนที่
พิธีมอบเหรียญรางวัล อาจจะถูกตัดสิทธิ์ ผู้สนับสนุนอย่างเป็น
ทางการของสหพันธ์ว่ายน ้านานาชาติ อาจแสดงบนป้ายติดหน้าอก
ได้เพียงผลิตภัณฑ์เดียว อย่างไรก็ตามอาจมีผู้สนับสนุนหนึ่งส้าหรับ
ผู้ชายและอีกคนหนึ่งส้าหรับผู้หญิงในการแข่งขันชิงแชมป์เดียวกัน 
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BL 7.1.8 อุปกรณ์บนชานสระว่ายน ้า 
 

●  เมื่อสวมใส่เสื อผ้าที่ระบุไว้ด้านล่าง อนุญาตให้ระบุการโฆษณาได้ไม่
เกิน 2 ต้าแหน่ง โดยระบุว่าโฆษณาใดเป็นของผู้ผลิต และ
ผู้สนับสนุน จะได้รับอนุญาตโดยมีขนาดพื นที่สูงสุด 40 ตาราง
เซ็นติเมตร ส่วนอุปกรณ์เสริม และอุปกรณ์ทุกชิ นที่ระบุไว้ด้านล่าง
นี มีขนาดพื นที่สูงสุด 6 ตารางเซนติเมตร 

 
 

 
 
●  การระบุตราผลิตภัณฑ์บนเสื อผ้าจะต้องวางไว้ที่ด้านบนของหน้าอก

เพ่ือให้ป้ายติดหน้าอก โดยสหพันธ์ว่ายน ้านานาชาติ ซึ่งอาจ
มองเห็นได้ชัดเจนตามที่แสดงไว้ด้านล่าง 
 
เครื่องหมายทางการค้าของผู้ผลิต เฉพาะส่วนบนเสื อผ้าเท่านั น 

(เครื่องหมายการออกแบบที่มีความกว้างไม่เกิน 8 เซ็นติเมตร) อาจปรากฏ
ในรูปแบบของแถบในต้าแหน่งใดต้าแหน่งหนึ่งดังต่อไปนี  
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ก) รอบปลายแขนทั งสองข้าง หรือ 
ข) กึ่งกลางด้านนอกของตะเข็บทั งสองแขน (จากปกคอเสื อที่
ด้านบนของไหล่ลงไปที่ด้านล่างของแขน) 

 

ส้ าหรั บชุ ดท่ อนล่ า ง  เครื่ อ งหมายทางการค้ า ของผู้ ผลิ ต 
(เครื่องหมายการออกแบบที่มีความกว้างไม่เกิน 8 ซม.) อาจปรากฏขึ นใน
รูปของแถบที่มีศูนย์กลางตรงกับด้านนอกของทั งสองขา (จากแถบเอวลงไป
ที่ด้านล่างของขา) 
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• T-shirt (40cm²)  
• Polo shirt (40cm²)  
• Casual shirt (40cm²)  
• Sweat shirt (40cm²)  
• Bath robe (40cm²)  
• Tracksuit top (40cm²)  
• Pants (40cm²) • Shorts (40cm²)  
• Skirts (40cm²)  
• Windbreaker (40cm²)  
• Towels (6cm²)  
• Baseball caps (6cm²)  
• Hats (6cm²)  
• Socks (6cm²)  
• Footwear (6cm²)  
• Bags (not greater than 10% of the surface area of the 

item, to a maximum size of 60cm²) (ไม่เกิน 10% ของพื นผิวที่มีขนาด
พื นที่สูงสุด 60 ตารางเซ็นติเมตร) 

 
BL 7.1.9 ห้ามใช้การระบุตัวโฆษณาใด ๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในข้อบังคับ

นี  ในกรณีที่เสื อผ้าหรือของอุปกรณ์อ่ืนใดที่ฝ่าฝืนกฏเหล่านี  นักกีฬาต้องน้า
รายการที่กระท้าผิดออกไปทันที และแทนที่ด้วยเสื อผ้าที่เป็นไปตามกฎของ
สหพันธ์ว่ายน ้านานาชาติ ในกรณีที่การละเมิดไม่ได้รับการแก้ไขทันที
นักกีฬาอาจต้องสวมเครื่องแต่งกายที่จัดเตรียมไว้ให้ 
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BL 7.1.10 สหพันธ์ว่ายน ้านานาชาติ ขอสงวนสิทธิ์ในการขอให้

สหพันธ์ต่างๆ เข้าร่วมการแข่งขัน FINA Championships และการแข่งขัน
ต่างๆ เพ่ือการโฆษณาในกฎนี  เพื่อการตรวจสอบและอนุมัติจากสหพันธ์ว่าย
น ้านานาชาติก่อนเหตุการณ์ที่จะเป็นปัญหา 

 
 
 
 

 
สมาคมกฬีาว่ายน ้าแห่งประเทศไทย 

รายชื่อผู้ร่วมสัมมนากติกากีฬาวา่ยน ้าฉบับภาษไทย ปี 2560-2564 
ณ  ห้องประชุม โรงแรมบางกอกอินเตอร์เพลส หัวหมาก กรุงเทพมหานคร 

วันที่ 29 – 30 กันยายน 2561 

นายวรพงศ์     พัชรวิชญ ์
นางดวงใจ     บุญใหญ่ 
พล.ต.ดร.ธนนท์   แสงนาค 
นายธนาวิชญ์    โถสกุล 
นายจ้าลอง     สุดแก้ว 
นายสกล     เกิดการบุญ 
นายสนิท   งามธุระ 
นายเกษม     อนนตรี 
นายสุรศักด์ิ    เฉลิมชัย 
รศ.ดร.ชาญชัย    ศิริพันธุ์ 
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นายกิตติพงศ์   เพ็งพานิช 
นายศักดิ์ชัย    สุริยวงค์ 
นายประสงค์    จงกลนี 
นายนริศร     พศินนกแสง 
นายจักรกฤช   บุญมาศิริ 
นายนิวัฒน ์   ว่องไพศาล 
นายฐานันท์   ไหลวารินทร์ 
นายจตุพร     แผ้วพันธ์ช ู
นางสาววรินทร์ทิพย์  ครุธแก้ว 
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