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คูม่ือกตกิาการตดัสนิวา่ยน า้  ฉบบัภาษาไทยฉบบันีแ้ปลจากกติกาวา่ยน า้สหพนัธ์วา่ยน า้นานาชาติ (FINA)             
ปี 2013 - 2017 เพื่อความสะดวกในการน าไปใช้ ทางสมาคมวา่ยน า้แหง่ประเทศไทย จึงได้เรียบเรียงไว้ ทัง้ภาษาไทย 
 และภาษาองักฤษคูก่นั 

การประชมุของสหพนัธ์วา่ยน า้นานาชาติ เมื่อวนัท่ี 16 สงิหาคม 2556 ณ เมืองบาเซโลนา่ ประเทศสเปน ได้มีการ
ปรับปรุงแก้ไข และเพิ่มเติมกติกาข้อ SW 3 การจดัลูว่า่ยในรอบคดัเลอืก และรอบชิงชนะเลศิ เนื่องจากการจดัแขง่ขนั 
จาก 8 ลูว่า่ย เพิ่มเป็น 10 ลูว่า่ย จึงมกีารเพิม่เติมข้อความบางข้อ, SW 7   ทา่กบ  SW 8 ทา่ผีเสือ้  SW 10  การแขง่ขนั  
มีการปรับปรุงและแก้ไขบางข้อความ   SW 12 สถิติโลก  เป็นหวัข้อที่มีการเพิ่มเติมกติกาจ านวนหลายข้อเพื่อให้สะดวก 
ตอ่การท าความเข้าใจ  และการน าไปใช้  ทางสมาคมวา่ยน า้แหง่ประเทศไทย จึงได้ท าการขีดเส้นใต้ข้อความที่มกีาร
ปรับปรุงแก้ไข   และเพิ่มเตมิ 

กติกาวา่ยน า้ของสหพนัธ์วา่ยน า้นานาชาติ ฉบบันี ้ทางสมาคมวา่ยน า้แหง่ประเทศไทย ได้เชิญผู้ เช่ียวชาญ 
จากทัว่ประเทศมาร่วมแปล และเรียบเรียง เมื่อวนัท่ี 22 – 23 กมุภาพนัธ์  2557     ณ ห้องประชมุราเมศร์ โรงแรม 
บางกอก อินเตอร์ เพลส เพื่อใช้เป็นกติกาการตดัสนิวา่ยน า้ ของประเทศไทย ระหวา่งปี พ.ศ. 2556 – พ.ศ. 2560  

สมาคมวา่ยน า้แหง่ประเทศไทยใคร่ขอขอบคณุ คณะผู้แปลและเรียบเรียงทกุทา่น ไว้ ณ โอกาสนี ้และ 
ขอขอบพระคณุ ดร. ณอคณุ  สทิธิพงศ์ นายกสมาคมวา่ยน า้แหง่ประเทศไทย ท่ีได้ให้การสนนัสนนุด้วยดเีสมอมา 

 
      เลขาธิการสมาคม 
    22  กมุภาพนัธ์  2557 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คูมื่อกติกาการตดัสินวา่ยน า้ สมาคมวา่ยน า้แหง่ประเทศไทย ปี 2556 – 2560 

4 
 

สมำคมว่ำยน ำ้แห่งประเทศไทย   
ขอขอบคุณ  
คณะผู้แปล และเรียบเรียง กตกิำกำรตัดสินว่ำยน ำ้ ฉบับแปลภำษำไทย  พ.ศ. 2556 – 2560 
ดังมีรำยนำมต่อไปนี ้

   
พล.ต.ดร.ธนนท์   แสงนาค  082-330-1502 
นายธนาวิชญ์    โถสกลุ   084-100-3635 
นายวรพงศ์    พชัรวิชญ์  081-875-2553 
นางดวงใจ   บญุใหญ่  081-889-7937 
นายจ าลอง    สดุแก้ว   081-822-6653 
นางรัชนีวรรณ    บลูกลุ   086-887-2808 
นายอนสุิถ    พรหมสวุรรณ  081-576-1991 
นายสมชยั    โต๊ะถม   089-755-8772 
นายวริศกัดิ ์   อกัษเรศ  081-978-3795 
นายสรุศกัดิ์    เฉลิมชยั   086-471-5342 
ดร.ชาญชยั    ศริิพนัธุ์   083-535-8448 
นายมานะ    ภู่หล า   081-533-7215 
นายเอกวฒัน์   ลีเ้ทียน   081-841-8685 
นายศกัดิช์ยั    สริุยวงศ์   081-341-9928 
นายเกษม    อนนตรี   081-896-5960 
นายโชตวิิทย์    ธรรมสจุิตร  081-826-8454 
นายสกล    เกิดการบญุ  081-807-9141 
นายประสงค์    จงกลนี   089-280-3975 
นายสนิท    งามธุระ   081-373-2452 
นายนพดล    เหลืองนิมิตรมาศ 084-551-6789 
นายนิวฒัน์    วอ่งไพศาล  081-640-4951 
นายกิตตพิงศ์    เพ็งพานิช  087-798-5268 
นายฐานนัท์    ไหลวารินทร์  084-657-1166 
นายจตพุร    แผ้วพนัธ์ช ู  081-641-4282  
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FINA SWIMMING RULES   2013 - 2017 
กฏกติกำว่ำยน ำ้ของสหพนัธ์ว่ำยน ำ้นำนำชำต(ิFINA) 2556 – 2560 
 
SW 1 MANAGEMENT OF COMPETITIONS  

ก     ก          
 
SW 1.1 The Management Committee appointed by the governing body shall have jurisdiction  over all 
matters not assigned by the rules to the referee, judges or other officials and shall have power to 
postpone events and give directions consistent with rules adopted for conducting any event. 
SW 1.1           จดั             ได้รับการ         ต้อง                  องค์กร หรือหนว่ยงานที่รับผิดชอบ 
       จนอก     ข้อบัญญัติที่ไม่ได้ระบุไว้ในกติกา ของ                                                   
                                         ภ                                

 
SW 1.2  At theOlympic Games and World Championships the FINA Bureau shall appoint 

   the following minimum numbers of officials for the control of the competitions: 
 
 referee    (2)  
 control-room supervisor (1)  
 judges of stroke   (4)  
 starters    (2)  
 chief inspectors of turns  (2, 1 at each end of the pool)  
 inspectors of turns  ( 1 at each end of each lane)  
 chief recorder   (1)  
 clerks of course  (2)   
 announcer   (1)  
  

SW 1.2                        เกมส์ และ                ป์    ค                               ติ 
                                และเจ้าหน้าที่เพื่อควบคมุการแขง่ขนั อยา่งน้อยที่สดุ ดงัตอ่ไปนี ้

 
                         2    
 ผู้ควบคมุอปุกรณ์อตัโนมตัิ  1 คน 
         ตดัสนิทา่วา่ย    4      
                2      
                       2   คน (หวัสระ และท้ายสระด้านละ 1 คน)       
                      ลูล่ะ 2 คน (หวัสระ และท้ายสระด้าน   1 คน)        
                    1      
                   2      
             1      
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SW 1.2.1  For all other international competitions, the governing body shall appoint the same or 
fewer number of officials, subject to the approval of the respective regional or international 
authority where appropriate. 
SW1.2.1  ส าหรับการแขง่ขนัระดบันานาชาติรายการอื่นๆ คณะกรรมการจดัการแขง่ขนัจะแตง่ตัง้กรรมการ
เจ้าหน้าที่                                          ก็    โดยได้รับความ              องค์กร 
 
SW 1.2.2  Where Automatic Officiating Equipment is not available, such equipment must be 
replaced  by chief timekeeper, 3 timekeepers per lane and 2 additional timekeepers. 
SW 1.2.2            ถ้า                                              แต่งตัง้         ที่              
                  1                    3    และมีกรรมการจบัเวลา           2     
 
SW 1.2.3  A chief finish judge and finish judges may be used when Automatic Equipment 
and/or three (3) digital watches per lane are not used. 
SW 1.2.3  เมื่อไมส่ามารถใช้อปุกรณ์             /      ฬิ       3          อาจจะใช้               และ 
                

 
SW 1.3   The swimming pool and the technical equipment for Olympic Games and World 
Championships shall be inspected and approved in due course prior to the Swimming competitions by 
the FINA Delegate together with a member of the Technical Swimming Committee. 
SW 1.3                        การแขง่ขนั                                              เกมส์ และการแข่งขนั
วา่ยน า้    ช       จะต้องได้รับการ        และรับรองตามขัน้ตอนที่ถกูต้องก่อนจะใช้ท าการแข่งขนั จากผู้แทน
สหพนัธ์วา่ยน า้นานาชาติร่วมกบัคณะกรรมการฝ่ายเทคนิคกีฬา วา่ยน า้ 
 
SW 1.4  Where underwater video equipment is used by television, the equipment must be operated by 
remote control and shall not obstruct the vision or path of swimmers and must not change the 
configuration of the pool or obscure the required FINA markings. 
SW 1.4 อปุกรณ์กล้อง  ดิทศัน์ใต้น า้ที่ใช้เก่ียวข้องกบัโทรทศัน์อปุกรณ์เหลา่นี ้จะต้องมีระบบควบคมุการท างาน ที่ไม่
กีดขวางการมองเห็น หรือขวางทางของนกักีฬาว่ายน า้ และต้องไม่เปลี่ยนองค์ประกอบของสระว่ายน า้ หรือบดบงั
เคร่ืองหมายตามที่สหพนัธ์วา่ยน า้นานาชาติก าหนดไว้ 

 
SW 2 OFFICIALS  

ก   ก                 
 

SW 2.1 Referee  
                
 
SW 2.1.1  The referee shall have full control and authority over all officials, approve their assignments, 
and instruct them regarding all special features or regulation related to the competitions. He shall 
enforce all rules and decisions of FINA and shall decide all questions relating to the actual conduct of 
the meet, and event or the competition, the final settlement of which is not otherwise covereby the rules. 
SW 2.1.1                                                                                    ผู้ 
พิจารณา                                                     งานที่มี            หรือระเบียบข้อบงัคบั
         กบั           เพื่อให้การตดัสินเป็นไปตามกฏกติกา                                               
ทัง้หมดที่มีความเก่ียวข้อง    สภาพ               ปรากฏในการแข่งขนั การตดัสิน           ภายใต้กฎกติกาที่
ก าหนดไว้                
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SW 2.1.2  The referee may intervene in the competition at any stage to ensure that the FINA regulations are 
observed, and shall adjudicate all protests related to the competition in progress. 
SW 2.1.2                 ต้องมองดูทุกช่วงขณะท า                ให้                      การแข่งขัน 
                    ในกรณีที่มี   ประ     ที่อาจจะเกิดขึน้เก่ียว                 
 
SW 2.1.3  When using finish judges without three (3) digital watches, the referee shall determine placing 
where necessary. Automatic Officiating Equipment, if available and operating shall be consulted as 
stated in SW 13. 
SW 2.1.3  กรณีทีใ่ช้กรรมการเส้นชยั โดยไมม่ีนาฬิกาจบัเวลา 3 เรือน                จะต้องตดัสินล าดบัที่ตามความ
จ าเป็น  ถ้าอปุกรณ์อตัโนมตัิสามารถท างานได้ปกติ                                SW 13 
 
SW 2.1.4  The referee shall ensure that all necessary officials are in their respective posts for the conduct of 
the competition. He may appoint substitutes for any who are absent, incapable of acting or  found to be 
inefficient. He may appoint additional officials if considered necessary. 
SW 2.1.4                                                                                
                                                                                                       ไม่อยู่ หรือไม่
สามารถปฏิบตัิหน้าที่ในการท างาน ได้อยา่งมีประสทิธิภาพ  
 
SW 2.1.5   At the commencement of each event, the referee shall signal to the swimmers by a short 
series of whistles inviting them to remove all clothing except for swimwear, followed by a long whistle 
indicating that they should take their positions on the starting platform (or for backstroke swimming and 
medley relays to immediately enter the water).A second long whistle shall bring the backstroke and 
medley relay swimmer immediately to the starting position. When the swimmers and officials are 
prepared for the start, the referee  shall gesture to the starter with a stretched out arm, indicating that the 
swimmersare under the starter's control. The stretched out arm shall stay in that position until the start is 
given. 
SW 2.1.5                                                                นกักีฬาว่ายน า้      เป่านกหวีด
                        นกักีฬาว่ายน า้                          เพื่อเตรียม                                  
        นกักีฬาว่ายน า้             บน     (                 ท่า                          นกักีฬาว่ายน า้
         ว่ายน า้     )  การเป่านกหวีดเสียงยาวอีกครัง้ จะใช้ส าหรับ          ท่า               ย        
     นกักีฬาว่ายน า้ และเจ้าหน้าที่ต่างๆ พร้อม ผู้ตดัสินชีข้าดให้สญัญาณ  ให้ผู้ปลอ่ยตวัทราบ  โดยการเหยียดแขน
ออกไปยงั            การเหยียดแขนจะคงอยูใ่นลกัษณะนัน้ จนกระทัง่มีการปลอ่ยตวัออกไป 
 
SW 2.1.6  The referee shall disqualify any swimmer for any violation of the rules that he personally 
observes. The referee may also disqualify any swimmer for any violation reported to him By other 
authorised officials. All disqualifications are subject to the decision of the referee. 
SW 2.1.6                      สิทธ์ินกักีฬาว่ายน า้ไม่ว่าคนใดก็ตาม ถ้าพบว่ามีการกระท าผิด                 
                                                     การตดัสทิธ์ิทกุๆกรณีขึน้อยูก่บัการตดัสนิใจของผู้ตดัสนิชีข้าด 

 
SW 2.2 Control - Room Supervisor  

ผู้ควบคุมห้องอุปกรณ์จับเวลำอัตโนมัติ 
 
SW 2.2.1  The supervisor shall supervise the automatic timing operation including the review of backup 
timing cameras.  
SW 2.2.1     ควบคุมห้องอุปกรณ์จับเวลาอตัโนมตัิ ต้องก ากับ ตรวจสอบเคร่ืองจับเวลาอตัโนมตัิ รวมถึงกล้อง
ถ่ายภาพจบัเวลากึ่งอตัโนมตัิ  
SW 2.2.2  The supervisor is responsible for checking the results from computer printouts. 
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SW 2.2.2     ควบคมุห้องอปุกรณ์จบัเวลาอตัโนมตัิ มีหน้าที่รับผิดชอบ ตรวจสอบผลของการแขง่ขนั 
ที่พิมพ์ออกมาจากเคร่ืองคอมพิวเตอร์  
 
SW 2.2.3  The supervisor is responsible for checking the relay exchange printout and reporting  any 
early takeoffs to the referee.   
SW 2.2.3     ควบคมุห้องอปุกรณ์จบัเวลาอตัโนมตัิ มีหน้าที่รับผิดชอบ การตรวจสอบผลเวลารอยต่อของการกระโดด
ออกตวัของนกักีฬาวา่ยผลดั รวมทัง้รายงานผลการออกตวัทีผิ่ดกติกาตอ่ผู้ตดัสนิชีข้าด 
 
SW 2.2.4  The supervisor may review the video used for backup timing to  confirm early takeoff. 
SW 2.2.4     ควบคมุห้องอปุกรณ์จบัเวลาอตัโนมตัิ ต้องตรวจสอบภาพวีดิทศัน์เพื่อยืนยนัการออกตวัที่ผิดกติกาเมื่อมี
ข้อสงสยั 
 
SW 2.2.5  The supervisor shall control withdrawals after the heats or finals, enter results on official forms, 
list all new records established, and maintain scores where appropriate.  
SW 2.2.5     ควบคมุห้องอปุกรณ์จบัเวลาอตัโนมตัิ มีหน้าที่ควบคมุการสละสทิธ์ิหลงัการแข่งขนัในรอบคดัเลือก หรือ
รอบชิงชนะเลิศ สรุปผลการแข่งขนัอย่างเป็นทางการ รายงานผลการท าสถิติใหม่ทัง้หมด และสรุปผลคะแนนตาม
ความเหมาะสม  

 
SW 2.3  Starter 
              
 

SW 2.3.1  The starter shall have full control of the swimmers from the time the referee turns the swimmers 
over to him (SW 2.1.5) until the race has commenced. The start shall be given in accordance with SW 4 
SW 2.3.1                          นกักีฬาวา่ยน า้         ที ่หลงัจาก               ไ           มายงัผู้ปลอ่ย
ตวั (กติกาข้อ 2.1.5)                                         ต้นจะต้องด าเนินไปตามกติกา      SW 4 
 
SW 2.3.2  The starter shall report a swimmer to the referee for delaying the start, for Willfully disobeying 
an order or for any other misconduct taking place at the start, but only the referee may disqualify a 
swimmer for such delay, wilful disobedience or misconduct.  
SW 2.3.2                                                เมื่อมี       ว่ายน า้มีเจตนา        ใน            
                         ะ                               ผู้ตดัสิน       เท่านัน้ที่               นกักีฬาว่ายน า้   มี
     ถ่วงเวลา      ระ                 
 
SW 2.3.3  The starter shall have power to decide whether the start is fair, subject only to The decision of 
the Referee. 
SW 2.3.3  เพื่อให้การปลอ่ยตวัมีความถกูต้องยตุิธรรมจึงให้ผู้ปลอ่ยตวัมีอ านาจเต็มที่ในการตดัสินใจ  ต้องแต่อยู่
ภายใต้การควบคมุ การตดัสนิใจของผู้ตดัสนิชีข้าด 
 
SW 2.3.4   When starting an event, the starter shall stand on the side of the pool within approximately five 
metres of the starting edge of the pool where the timekeepers can see and or hear the starting signal 
and the swimmers can hear the signal. 
SW 2.3.4  ใน                                                                    หวั   ว่ายน า้       
5      ด้านที่ใช้ปลอ่ยตวั                                           และหรือได้ยินเสียงส ั            ได้
อยา่ง       และนกักีฬาวา่ยน า้ทกุคนจะต้องสามารถได้ยินเสยีงสญัญาณการปลอ่ยตวัอยา่งชดัเจนด้วย 
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SW 2.4      Clerk of Course  
                
 
SW 2.4.1  The clerk of course shall assemble swimmers prior to each event. 
SW 2.4.1                  จะ    รวบรวมนกักีฬาวา่ยน า้ให้ตรงกบัรายการแขง่ขนัในแตล่ะรายการ 
SW 2.4.2  The clerk of course shall report to the referee any violation noted in regard to advertising (GR 
6) and if a swimmer is not present when called. 
SW 2.4.2                 จะ                      ชีข้าด ในกรณีที่มีความเห็นว่า เป็นการละเมิดการโฆษณาเกิน
กวา่ที่ก าหนด (GR 6) และกรณีที่นกักีฬาวา่ยน า้ มม่ารายงาน   เมื่อมีการเรียกแล้ว 
 

SW 2.5      Chief Inspector of Turns  
       ก   ก  ก       
 
SW 2.5.1 The chief inspector of turns shall ensure that inspectors of turns fulfil their duties during The 
competition. 
SW 2.5.1                                                        สามารถปฏิบตัิหน้าที่ ที่ได้รับอย่าง
สมบรูณ์       ก          
 
SW 2.5.2 The chief inspector of turns shall receive the reports from the inspectors of turns if any 
infringement occurs and shall present them to the referee immediately. 
SW 2.5.2 หวัหน้า                 ต้องรับฟังการ      เมื่อมี   กระ      กติกาเกิดขึน้ จากกรรมการกลบัตวั 
และจะต้องสง่รายงาน                            
 

SW 2.6      Inspectors of Turns  
ก   ก  ก       
 
SW 2.6.1  One inspector of turns shall be assigned to each lane at each end of the pool. 
SW 2.6.1                จะถกูก าหนดให้ประจ าลูว่า่ย อยูด้่านหวัสระ และท้ายสระ ด้าน   1    
  
SW 2.6.2  Each inspector of turns shall ensure that swimmers comply with the relevant rules for turning, 
commencing from the beginning of the last arm stroke before touching and ending with the completion of 
the first arm stroke after turning. The Inspector of turns at the starting end of the pool, shall ensure that 
the swimmers comply with the relevant rules the start and ending with completion of the first arm stroke. 
The inspectors of turns at the finish end shall also ensure that the swimmers finish their race according to 
the current rules. 
SW 2.6.2                                       นกักีฬาว่ายน า้ท าตามกติกา                   ดูจาก
         สุดท้ายของแต่ละท่า     ที่จะ             จะจบหลงัจากเสร็จสิน้การใช้แขนแรกของแต่ละท่า
หลงัจากกลบัตวั กรรมการกลบัตวัด้านที่เร่ิมการแข่งขนัจะต้องมัน่ใจว่านกักีฬาว่ายน า้ใช้การว่ายน า้ด้วยแขนแรกให้
เป็นไปตามกติกา กรรมการกลบัตวัที่ประจ าด้านเส้นชยัจะต้องมัน่ใจวา่นกักีฬาวา่ยน า้ได้เข้าเส้นชยั โดยแตะขอบสระ
เป็นไปอยา่งถกูต้องตามกติกา 
 
SW 2.6.3  In individual events of 800 and 1500 metres, each inspector of turns at the turning end of 
 the pool shall record the number of laps completed by the swimmer in his lane and keep the 
swimmer informed of the remaining number of laps to be completed by displaying "lapcards". Semi-
electronic equipment may be used, including under water display. 
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SW 2.6.3                     ภ บคุคล         800          1,500                     แต่ละคนที่
ประจ าอยู่ท้าย                      เที่ยว                นกัว่ายน า้  ลูข่องตนเอง และต้อง          เที่ยว
           นกัว่ายน า้             แสดง         เที่ยว หรืออาจใช้อปุกรณ์กึ่งอตัโนมตัิ รวมทัง้ป้ายบอกจ านวน
เที่ยวใต้น า้ก็ได้ 
 
SW 2.6.4  Each inspector at the starting end shall give a warning signal when the swimmer in his lane 
has two lengths plus five (5) metres to swim to finish in individual events of 800 and 1500 metres. The 
signal may be repeated after the turn until the swimmer has reached the five (5) metres mark on the lane 
rope. The warning signal may be by whistle or bell. 
SW 2.6.4                        ประจ า    หวัสระ       เป็นผู้                       กีฬา             นัน้ๆ 
                  ก่อนถึงขอบสระ 5      ใน 2               ก่อน                 ประเภทบคุคล         
800         1,500      และต้องให้           หลงัจากนกักีฬาว่ายน า้กลบัตวั จนกระทัง่ถึงแนวธงบอก
ระยะทาง 5 เมตร สญัญาณที่เตือนจะ   เสยีง           เสยีง           
 
SW 2.6.5  Each inspector at the starting end shall determine, in relay events, whether the starting 
swimmer is in contact with the starting platform when the preceding swimmer touches the starting wall. 
When Automatic Equipment which judges relay take-offs is available, it shall be used in accordance with 
SW 13.1  
SW 2.6.5               แตล่ะคน   ประจ า    หวัสระ จะต้องดแูล                    ในช่วงรอยตอ่นกัวา่ยน า้
ออกตวัจากแทน่ ก่อนที่นกัวา่ยน า้คนก่อนได้แตะขอบสระแล้วหรือยงั เมื่อมีการใช้อปุกรณ์จับเวลาอตัโนมตัิ สามารถ
น ามาเป็นเคร่ืองช่วยตดัสนิในการออกตวัวา่ยผลดั โดยจะให้เป็นไปตามกติกา    SW13.1. 
 
SW 2.6.6  Inspectors of turns shall report any violation on signed cards detailing the event, lane number, 
and the infringement delivered to the chief inspector of turns who shall immediately convey the report to 
the referee. 
SW 2.6.6                                      กติกา      โดยการบนัทึก          ลง          ได้แก่ 
                             และสาเหตขุองการท าผิดกติกา   กบั       กรรมการ ลบัตวั          ที ่       
ผล   ผู้ตดัสนิ                
 

SW 2.7      Judges of Stroke  
ก   ก  ตัดสินท่ำว่ำย 
 
SW 2.7.1  Judges of stroke shall be located on each side of the pool. 
SW 2.7.1         ตดัสนิทา่วา่ย                       วา่ยน า้          
 
SW 2.7.2  Each judge of stroke shall ensure that the rules related to the style of swimming designated for 
the event are being observed, and shall observe the turns and the finishes to assist the inspectors of 
turns. 
SW 2.7.2         ตดัสินท่าว่าย                                            ท่า    ทกุท่าที่อยู่ในรายการ
แขง่ขนันัน้ และ                   และการเข้าเส้นชยั                             
 
SW 2.7.3  Judges of stroke shall report any violation to the referee on signed cardsdetailing the event, 
lane number, and the infringement. 
SW 2.7.3         ตัดสินท่าว่าย                    กติกา                                   
                                                                                                     กติกา 
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SW 2.8      Chief Timekeeper  
       ก   ก          
 
SW 2.8.1  The chief timekeeper shall assign the seating positions for all timekeepers and The lanes for 
which they are responsible. It is advisable that there shall be three(3) timekeepers for each lane. If 
Automatic Officiating Equipment is not used there shall be   two (2) additional timekeepers designated, 
either of who shall be directed to replace a timekeeper whose watch did not start or stopped during an 
event, or who for any other reason is not able to record  the timeWhen using digital watches, final time 
and place is determined by time. 
SW 2.8.1                                                                                และ   ที่กรรมการ
ต้อง                        ควรจะมี               3    ในกรณีที่ไม่ใช้เคร่ืองจบัเวลาอตัโนมตัิ และจะต้องมีผู้
จบัเวลาส ารองอีก 2 คนที่แตง่ตัง้ไว้แล้ว  โดยให้คนใดคนหนึง่จะต้องท าหน้าที่แทน                 ของผู้       คน
  ไม่ท างานในระหว่าง                         อื่น      ผู้จบั    ไม่สามารถจบัเวลาได้ เมื่อมีการใช้นาฬิกาจบั
เวลาให้สรุปผลโดยเอาเวลา และล าดบัท่ีมาพิจารณา โดยยดึเอาเวลาที่ได้เป็นหลกั 
 
SW 2.8.2  When only one (1) timekeeper per lane is available, an extra timekeeper must be assigned  in 
case of a malfunction of a stopwatch. In addition the Chief Timekeeper must always  record the time 
of the winner of each heat. 
SW 2.8.2  เมื่อมี              เพียง 1 คนในแตล่ะลู ่จ าเป็นต้องมีกรรมการจบัเวลาส ารองอีก 1 คนเพื่อจบัเวลา 
ในกรณีนาฬิกาจบัเวลาในลูน่ัน้ไม่ท างาน                              บนัทึกเวลาของผู้ชนะในแต่ละรายการ
ด้วยทกุครัง้ 
 
SW 2.8.3  The chief timekeeper shall collect from the timekeepers in each lane a card showing the times 
recorded and, if necessary, inspect their watches. 
SW 2.8.3                         เป็นผู้      ใบ             ผู้          ลูว่า่ย ใบบนัทกึเวลาที่แสดง 
ผลเวลา    หาก             ก็ขอ       กบั                   
 
SW 2.8.4  The chief timekeeper shall record or examine the official time on the card for each lane. 
SW 2.8.4                         ต้องบนัทกึ หรือ                                                     
 

SW 2.9      Timekeepers  
  ก   ก          
 

SW 2.9.1  Each timekeeper shall take the time of the swimmers in the lane assigned to him in 
accordance with SW 11.3. The watches shall be certified correct to the satisfaction of  

  the meet Management Committee. 
SW 2.9.1                                                                             SW 11.3  สว่น
                                                         จดั           
 
SW 2.9.2   Each timekeeper shall start his watch at the starting signal, and shall stop it when theswimmer 
in his lane has completed the race. Timekeepers may be instructed by the chief timekeeper to record 
times at intermediate distances in races longer than 100 metres. 
SW 2.9.2                         กดเวลา        เมื่อ      ปลอ่ยตวั     ขึน้ และกดเวลาให้หยดุ เมื่อ
นกักีฬาวา่ยน า้ในลูข่องตนวา่ยเสร็จสมบรูณ์ ผู้จบัเวลาอาจจะได้รับค าแนะน าจากหวัหน้าผู้จบัเวลา ให้บนัทกึเวลา 
แตล่ะเที่ยวไปด้วย หากการแขง่ขนัรายการนัน้มีระยะทางเกินกวา่ 100 เมตรก็ได้ 
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SW 2.9.3  Promptly after the race, the timekeepers in each lane shall record the times of their watches on 
the card, give them to the chief timekeeper, and if requested present their watches for inspection. Their 
watches must be cleared at the short whistle of the referee announcing the following race. 
SW 2.9.3                                                                                ใน         แล้ว
                                               ขอตรวจสอบเวลาได้ อีกทัง้และ                         
                           ได้ก็ต่อเมื่อได้ยินสญัญาณนกหวีดสัน้                   เป่าเร่ิมแข่งขันใน
รายการตอ่ไป 
 
SW 2.9.4  Unless a video backup system is used, it may be necessary to use the full complement of 
timekeepers even when Automatic Officiating Equipment is used. 
SW 2.9.4  หากไม่มีการใช้วิดิทศัน์บนัทึกภาพส ารองไว้ อาจจะมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้กรรมการจบัเวลา
เต็มจ านวนถึงแม้วา่จะมีการใช้อปุกรณ์จบัเวลาอตัโนมตัิอยูแ่ล้วก็ตาม 

        
SW 2.10 Chief Finish Judge  
         ก   ก          
 

SW 2.10.1  The chief finish judge shall assign each finish judge his position and the placing to be determined. 
SW 2.10.1                                                                              และจดัล าดบั     
 
SW 2.10.2   After the race, the chief finish judge shall collect signed result sheets from each finish judge 
and establish the result and placing which will be sent directly to the referee. 
SW 2.10.2     จากเสร็จสิน้การ                                          ต้อง      ใบบันทึก 
                 ที่ลงช่ือรับรองผล       จดั                        เพื่อท่ีจะน าสง่ตอ่ผู้ตดัสนิชีข้าดโดยตรง 
 
SW 2.10.3  Where Automatic Officiating Equipment is used to judge the finish of a race, the chief finish 
judge must report the order of finish recorded by the equipment after each race. 
SW 2.10.3                                                                               า      รเส้นชยั      
รายงานล าดบัท่ีใบ                               ภ                                         
 

SW 2.11    Finish Judges  
  ก   ก          
 

SW 2.11.1 Finish judges shall be positioned in elevated stands in line with the finish where they have at 
all times a clear view of the course and the finish line, unless they operate an Automatic Officiating 
device in their respective assigned lanes by depressing the "push-button" at the completion of the race. 
SW 2.11.1                                   บน                    ใน        กับเส้นชัย และอยู่ใน
                                                                                          
                                                                                                      
     
 
SW 2.11.2  After each event the finish judges shall decide and report the placing of the swimmers 
according to the assignments given to them. Finish judges other than push - button  operators shall 
not act as timekeepers in the same event. 
SW 2.11.2      จาก                                               ใจ และรายงาน            งนกักีฬา 
วา่ยน า้ตาม                                                      เทา่นัน้จะไม่มีการ          เหมือนกรรมการ
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SW 2.12   Desk Control (Other than for Olympic Games and World Championships) 
         ฝ่ำยรวบรวม   (นอกเหนือจากการแขง่ขนักีฬาโอลมิปิคเกมส์ และชิงแชมป์โลก) 
 

SW 2.12.1  The chief recorder is responsible for checking results from computer printouts or from  
results of times and placing in each event received from the referee. The chief recorder shall witness the 
referee's signing the results. 
SW 2.12.1                                    ในการ                      พิมพ์ออกมาจากเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
หรือแบบฟอร์มผลการแข่งัน และล าดบัที่ ในแต่ละรายการที่ได้รับมาจากผู้ ตดัสินชีข้าด หวัหน้าผู้บนัทึกจะต้องลง
ลายมือช่ือในผลการแขง่ขนัหลงัจากผู้ตดัสนิชีข้าดได้ลงลายมือช่ือในฐานะพยาน 
 
SW 2.12.2  The recorders shall control withdrawals after the heats or finals, enter results on official forms, 
list all new records established, and maintain scores where appropriate. 
SW 2.12.2                        การสละสทิธ์ิหลงัการแขง่ขนัในรอบคดัเลอืก หรือรอบชิงชนะเลศิแล้วสรุปผลการ
แขง่ขนัอยา่งเป็นทางการ รายงานผลการท าสถิติใหมท่ัง้หมด และสรุปผลคะแนนตามความเหมาะสม  
 

SW 2.13   Officials’Decision Making  
  กำร      ใจ   ก   ก  และเจ้ำหน้ำที่ 
 

SW 2.13.1 Officials shall make their decision autonomously and independently of each other unless 
otherwise provided in the Swimming Rules. 
SW 2.13.1          และ                 ต้อง        อยา่งเป็นอิสระของตนเอง                       โดยไม่
ขึน้กบัผู้ใด                                                       
 
 

SW 3  SEEDING OF HEATS, SEMI-FINALS AND FINALS 
The starting stations for all events in Olympic Games, World Championships,  

    Regional Games and other FINA competitions shall be by seeding as follows: 
SW 3  ก                    ก                  

                                          ส์,                                   ดับ                    
                                                  ให้เป็นไป       
 
SW 3.1 Heats  
SW 3.1    คัดเลือก 
 

SW 3.1.1 The best competitive times of all entrants for to the announced qualifying period prior to the 
entry  deadline of the competition, shall be submitted on entry forms or on-line, as requested, and listed 
in order of time by the Management Committee. Swimmers who do not submit official recorded times 
shall be considered the slowest and shall be placed at the end of the list with no time. Placement of 
swimmers with identical times or of more than one swimmer without times shall be determined by draw. 
Swimmers shall be placed in lanes according to the procedures set forth in SW 3.1.2. below. Swimmers 
shall be placed in trial heats according to submitted times in the following manner: 
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SW 3.1.1 จดั                ของผู้ เข้าร่วม       ทกุคน ที่สง่มาในใบสมคัร ที่เคยแจ้งไว้ภายในเวลาที่ก าหนดก่อนวนั
แข่งขัน โดยจะต้องส่งใบสมัคร และรายการแข่งขัน หรือส่งผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ พร้อมกับเวลาต่อ
คณะกรรมการจดัการแขง่ขนั สว่นนกักีฬาวา่ยน า้ที่ไมไ่ด้สง่เวลาอยา่งเป็นทางการ จะถกูพิจารณาให้เป็นผู้ที่มีเวลาช้า
ที่สดุ และถกูจดัให้อยู่ในล าดบัท้ายสดุในบญัชีรายช่ือ นกักีฬาว่ายน า้ที่สง่เวลามาเท่ากนั หรือนกักีฬาว่ายน า้ที่ไม่ได้
ส่งเวลามา ถ้ามีมากกว่า 1 คนจะพิจารณาการจัดล าดบัด้วยการจับฉลาก นกักีฬาว่ายน า้ถูกจัดให้อยู่ในลู่ตาม
ขัน้ตอนของกติกาข้อ SW 3.1.2 นกักีฬาวา่ยน า้จะถกูจดัให้ว่ายในรอบคดัเลือก โดยขึน้อยู่กบัการพิจารณาเวลาตาม
วิธีการ  ดงันี ้
 

SW 3.1.1.1  If one heat, it shall be seeded as a final and swum only during the final session. 
SW 3.1.1.1                             ให้ด าเนิน                                               และ
ให้น าไปจดัแขง่ขนัในรอบชิงชนะเลศิเทา่นัน้ 
 
SW 3.1.1.2 If two heats, the fastest swimmer shall be seeded in the second heat, next fastest in 
the first heat, next fastest in the second heat, next in the first heat, etc. 
SW 3.1.1.2        2     นกักีฬาว่ายน า้   ว่ายแร็ว                 ที่ 2  นกักีฬาว่ายน า้ที่ว่าย    ล าดบั    2 
จะ    ใน       1  นกักีฬาวา่ยน า้   วา่ย    ล าดบั    3 จะ    ใน       2  นกักีฬา ว่ายน า้   ว่าย    ล าดบั    4 จะ
             1  โดยจดัการ       อยา่งนีจ้นครบ 
 
SW 3.1.1.3  If three heats, except 400m, 800m and 1,500m events the fastest swimmer shall be 
placed in the third heat, next fastest in the second, next fastest in the first. The fourth fastest 
swimmer shall be placed in the third heat, the fifth in the second heat, and the sixth fastest in the 
first heat, the seventh fastest in the third heat, etc. 
SW 3.1.1.3        3     ยกเว้นการแข่งขนัระยะทาง 400,800 และ 1,500 เมตร นกักีฬา    ว่ายน า้   ว่าย
            จะ             3   นกักีฬาวา่ยน า้ที่วา่ย    ล าดบั    2 จะ    ใน       2 นกักีฬาวา่ยน า้ที่วา่ยเร็วล าดบั
ที ่3 จะ    ใน       1   นกักีฬาวา่ยน า้ที่วา่ย    ล าดบั    4 จะ    ใน       3   นกักีฬาวา่ยน า้ที่วา่ย    ล าดบั    5 
จะ    ใน       2 และนกักีฬาว่ายน า้ที่ว่าย    ล าดบั    6 จะ    ใน       1  นกักีฬาว่ายน า้ที่ว่าย    ล าดบั    7 
จะ    ใน       3 โดยจดั          อยา่งนีจ้นครบ 
 
SW 3.1.1.4  If four or more heats, except 400m, 800m and 1500m events the last three heats of  
the event shall be seeded in accordance with SW 3.1.1.3 above. The heat preceding the last  
three heats shall consist of the next fastest swimmers; the heat preceding the last four heats  
shall consist of the next fastest swimmers, etc. Lanes shall be assigned in descending order of 
submitted times within each heat, in accordance with the pattern outlined in SW 3.1.2 below. 
SW 3.1.1.4        4                 ยกเว้นการแข่งขนัระยะทาง 400,800 และ 1,500 เมตร    3 
           การแขง่ขนัจะจดัลู ่           3.1.1.3  สว่นชดุก่อน 3 ชดุสดุท้าย       ไป    นกักีฬาวา่ย
น า้ที่มีความ    ตามล าดบั ส าหรับในชุดก่อน 4 ชุดสดุท้าย จะประกอบไปด้วยนกักีฬาว่ายน า้ที่ว่ายเร็ว
ล าดบัตอ่ไปอีก ในชุดอื่นๆ ต่อไป เช่นกนัในการจดัลูว่่าย จะพิจารณาตามล าดบัเวลาภายในแต่ละชุด โดย
รูปแบบการจดัต้องสอดคล้องตามกติกาข้อ SW 3.1.2 ด้านลา่ง 
 
SW 3.1.1.5  For 400m, 800m and 1,500m events, the last two heats of the event shall be seeded 
in accordance with SW 3.1.1.2 
SW 3.1.1.5  ส าหรับการแขง่ขนัระยะทาง 400,800 และ 1,500 เมตร ใน 2 ชุดสดุท้ายของรายการ จะต้อง
จดัการแขง่ขนัให้สอดคล้องตามกติกาข้อ SW 3.1.1.2  
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SW 3.1.1.6  Exception: When there are two or more heats in an event, there shall be a Minimum 
of three swimmers seeded into any one preliminary heat, but subsequent  scratches may 
reduce the number of swimmers in such heat to less than three. 
SW 3.1.1.6  ข้อ      เมื่อรอบคดัเลอืก   2                ในแตล่ะรายการ               นกักีฬาว่ายน า้
ไมน้่อยกวา่ 3      แตล่ะชดุ ภายหลงัมีการสละสทิธ์ิ จะเหลอืนกักีฬาวา่ยน า้ในชดุน้อยกวา่ 3 คนก็ได้  
 
SW 3.1.1.7 Where a 10 lane pool is available and equal times are established for the 8thplace in 
the heats of 800m and 1500m Freestyle events, lane 9 will be used with a draw for lane 8 and 
lane 9. In case of three (3) equal times for 8thplace, lane 9 and 0 will be used with a draw for 
lane 8, 9 and 0. 
SW 3.1.1.7  เมื่อสระว่ายน า้ที่มีลู่ว่าย 10 ลู่ ในกรณีที่นกักีฬาว่ายน า้มีเวลาเท่ากันในล าดบัที่ 8 ในการ
แขง่ขนัรอบคดัเลอืกในทา่ฟรีสไตล์ 800 เมตรและ 1500 เมตร ในลูท่ี่ 9 จะใช้แข่งขนัในกรณีเวลาล าดบัที่ 8 
เทา่กนัสองคน ถ้าเวลาล าดบัท่ี 8 เทา่กนัทัง้ 3 คน ให้ใช้ลูท่ี่ 9 และลู ่0ใช้แขง่ขนัเวลาที่เทา่กนัในลูท่ี่ 8,9 และ 
0 ตามล าดบั 
 
SW 3.1.1. 8  Where a 10 lane pool is not available SW 3.2.3 will apply. 
SW 3.1.1.8  เมื่อสระวา่ยน า้ที่มีลูว่า่ยไมถ่ึง 10 ลูว่า่ย ให้ใช้กติกาข้อ 3.2.3 
 

SW 3.1.2  Except for 50 metre events in 50 metre pools, assignment of lanes shall be number 1 lane 
being on the right side of the pool ( 0 when using pools with 10 lanes)when facing thecourse from the 
starting end) by placing the fastest swimmer or team in the centre lane in pool with an odd number of 
lanes, or in lane 3 or 4 respectively in pools having 6 or 8 lanes.In pools using 10 lanes, the fastest 
swimmer shall be place in lane 4 the swimmer having the next fastest time is to be placed on his left, 
then alternating the others to right and left in accordance with the submitted times. Swimmers with 
identical times shall be assigned their lane positions by draw within the aforesaid pattern. 
SW 3.1.2                        50      ในสระ 50 เมตร การพิจารณาจดั        (   ว่ายที่ 1   ต้อง          
มือ       ลูว่า่ย 0 ในกรณีใช้ 10 ลูว่า่ย)               จากจดุหวัสระไปยงัท้ายสระ ล าดบันกักีฬาว่ายน า้        ที่
วา่ย          ในลูก่ลางของสระวา่ยน า้ตามจ านวนลูว่า่ยหรืออยูใ่นลูว่า่ยที่ 3 หรือ 4 ใน สระวา่ยน า้ที่มีลูว่า่ย 6 หรือ 8 ลู ่
ตามล าดบั สระท่ีมีลูว่า่ย 10 ลู ่ล าดบันกักีฬา    วา่ยน า้        ที่วา่ย          ในลูท่ี่ 4 สว่นนกักีฬาว่ายน า้ที่มีเวลาเร็ว
ล าดบัถดัไปอยูท่างซ้ายมือของนกักีฬาวา่ยน า้คนแรก ตอ่จากนัน้คนอื่นๆ ก็จดัสลบัขวา และซ้ายให้เป็นไปตามล าดบั
เวลา สว่นนกักีฬาวา่ยน า้ ที่มีเวลาเทา่กนัจะท าการจบัฉลาก เพื่อจดัลูว่า่ยตามวิธีที่กลา่วมาแล้ว  
 
SW 3.1.3  When 50 metre events are contested in 50 metre pools, the races may be swum, at the 
discretion of the Management Committee, either from the regular starting end to the turning end or from 
the turning end to the starting end, depending upon such factors as existence of adequate Automatic 
Equipment, starter's position, etc. The Management Committee should advise swimmers of their 
determination well before the start of the competition. Regardless of which way the race is swum, the 
swimmers shall be seeded in the same lanesin which they would be seeded if they were both starting 
and finishing at the starting end. 
SW 3.1.3  เมื่อมีราย           50      ในสระ 50 เมตร             อยู่ใน   ย                  
จดั          โดยให้แตล่ะคนเร่ิมต้นวา่ยจากจดุเร่ิมตามปกติไปยงัจดุกลบัตวัท้ายสระ หรือเร่ิมต้นจากจดุกลบัตวัท้าย
สระไปยงัจุดเร่ิมต้นหวัสระ                      ต่างๆ                    อุ        โ                     
                          หรือไม่ และอื่นๆ คณะกรรมการจัดการแข่งขันควรพิจารณาอย่างรอบคอบในการ
ก าหนดจุดเร่ิมต้นให้แน่นอน และชีแ้จงให้นกักีฬาว่ายน า้ทราบ  ก่อนที่จะเร่ิมท าการแข่งขนั เก่ียวกบัการจัดลู่ว่าย
นกักีฬาว่ายน า้ก็ให้ด าเนินการไปตามปกติ รวมทัง้การเร่ิมต้นและการเข้าเส้นชยั ไม่ว่าจุดเร่ิมต้นจะอยู่ที่หวัสระหรือ
ท้ายสระก็ตาม  
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SW 3.2 Semi-Finals and Finals  
SW 3.2    รองชนะเลิศ                    
 

SW 3.2.1  In the semi-finals heats shall be assigned as in SW 3.1.1.2 
SW 3.2.1                      รองชนะเลศิ                                  SW 3.1.1.2          
SW 3.2.2  Where no preliminary heats are necessary, lanes shall be assigned in accordance with SW 
3.1.2 above. Where preliminary heats or semi - finals have been held, 

   lanes shall be assigned as in SW 3.1.2 based, however, on times established in such heats. 
SW 3.2.2                         จดั    จะ          การ              SW 3.1.2 ข้างต้น                  
หรือรอบรองชนะเลิศ    จัด   จะให้ด าเนินการไปตาม         3.1.2          อย่างไรก็ตามยงัใช้เวลาเป็น
ตวัก าหนดในการจดัชดุนัน้ๆ 
 
SW 3.2.3  In the event that swimmers from the same or different heats have equal times registered to 
1/100 second for either the eighth/tenth place or sixteenth/twentieth place depending on the use of 8 or 
10 lanes there shall be a swim-off to determine which swimmer shall advance to the appropriate finals. 
Such swim-off shall take place after all involved swimmers have completedtheir heat at a time agreed 
between the event  management and the parties involved. Another swim-off shall take place if equal 
times are registered again. If required.a swim off will take place to determine 1st and 2nd reserve if equal 
times are recorded. 
SW 3.2.3               ที่มีนกัวา่ยน า้ในชดุเดียวกนั หรือตา่งชดุกนั       ที่ได้จากการแขง่ขนัเทา่กนัใน          
1/100         ส าหรับล าดบั    8 ที่ 10 หรืออนัดบัที่ 16,20 ในกรณีที่ใช้ 8 หรือ 10 ลู ่เท่ากนั จะต้องท าการว่ายใหม่ 
เพื่อหานกัวา่ยน า้ที่ล าดบัสงูกว่า เข้าไปแข่งขนัในรอบชิงชนะเลิศ ส าหรับการว่ายใหม่เพื่อจดัล าดบั หลงัจากนกัว่าย
น า้แข่งขันรอบคัดเลือกเสร็จสิน้ลง  ให้ผู้ จัดการทีมทัง้  2 ทีม ตกลงจัดการแข่งขันใหม่กับฝ่ายจัดการแข่งขัน 
เช่นเดียวกบัการวา่ยใหมเ่พื่อจดัล าดบัท่ีจะเกิดขึน้อีก ถ้าหากเวลายงัเทา่กนัอีก 
 
SW 3.2.4  Where one or more swimmers scratch from a semi-final or final. Reserves will becalled in order 
of classifications in heats or semi-finals. The event or events must be re-seeded and  supplementary 
sheets must be issued detailing the changes or substitutions, as prescribed in SW 3.1.2. 
SW 3.2.4     มีนกักีฬาว่ายน า้ 1 คน หรือมากกว่า ถอนตวัออกจากการแข่งขนัในรอบรองชนะเลิศ  หรือรอบชิง
ชนะเลศิ นกักีฬาวา่ยน า้ที่ส ารองไว้จะถกูเรียกเข้าแทน โดยพิจารณาจากการจดัล าดบัในรอบคดัเลือก  หรือรอบรอง
ชนะเลิศ รายการแข่งขนันัน้ๆ  จะต้องมีการจัดเรียงล าดับใหม่  และต้องจัดท าเอกสารแจ้งรายละเอียดของการ
เปลีย่นแปลง หรือการเปลีย่นตวัให้ทราบ การจดัลูว่า่ยใหมเ่ป็นไปตามกติกาใน    SW 3.1.2  
 
SW 3.2.5  For heats, semi-finals and finals, swimmers must report to the First Call Room  
no later than 20 minutes prior to the start of their event.After inspection, swimmers proceed  

  to the final call-room.  
SW 3.2.5  ส าหรับรอบคดัเลือก รอบรองชนะเลิศ และรอบชิงชนะเลิศ นกักีฬาว่ายน า้ต้องเข้ารายงานตวั ณ ห้อง
รายงานตวัที่ 1  ก่อนการแข่งขนัในรายการนัน้ๆ ไม่น้อยกว่า 20 นาที หลงัจากการตรวจสอบความถกูต้อง ตาม
ขัน้ตอนแล้วจึงสามารถเข้าสูห้่องรายงานตวัสดุท้ายเพื่อรอแขง่ขนัได้ 
 

SW 3.3     In other competitions, the draw system may be used for assigning lane positions. 
SW 3.3                                            การ                                          
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SW 4  THE START  
  ก           
 

SW 4.1  The start in Freestyle, Breaststroke, Butterfly and Individual Medley races shall be with a dive. 
On the long whistle (SW 2.1.5) from the referee the swimmers shall step onto the starting platform and 
remain there. On the starter's command "take your marks", they shall immediately take up a starting 
position with at least one foot at the front of the starting platforms. The position of the hands is not 
relevant. When all swimmers are stationary, the starter shall give the starting signal. 
SW 4.1 การเร่ิมต้น การแข่งขนัในการว่ายท่าฟรีสไตล์  ท่ากบ  ท่าผีเสือ้  และท่าเดี่ยวผสม จะเร่ิมจาก         บน
     โดยเมื่อได้ยินเสยีงสญัญาณนกหวดีเป่ายาว (         2.1.5) จากผู้ตดัสนิชีข้าด นกักีฬาวา่ยน า้จะก้าวขึน้ไปยืน
บนแท่นและพกัอยู่บนนัน้ เมื่อมีค าสัง่ของผู้ปลอ่ยตวั “TAKE YOUR MARKS” นกักีฬาว่ายน า้ทกุคน  จะต้องเข้าไป
อยูใ่นต าแหนง่ของการเร่ิมต้นทนัที  โดยอยา่งน้อยต้อง มีเท้าข้างใดข้างหนึ่ง อยู่ที่ด้านหน้าสดุของแท่น สว่นต าแหน่ง
ของแขนนัน้ไมก่ าหนด  เมื่อนกักีฬาวา่ยน า้ทัง้หมดอยูใ่นลกัษณะนิ่ง ผู้ปลอ่ยตวัจะให้สญัญาณปลอ่ยตวั  
 
SW 4.2  The start in Backstroke and Medley Relay races shall be from the water. At the referee's first 
long whistle (SW 2.1.5), the swimmers shall immediately enter the water. At the Referee's second long 
whistle the swimmers shall return without undue delay to the starting position (SW 6.1). When all 
swimmers have assumed their starting positions, the starter shall give the command "take your marks". 
When all swimmers are stationary, the starter shall give the starting signal. 
SW 4.2             ใน          การว่ายท่า            การว่ายท่า                   ต้น           โดย
                                ที่      (         2.1.5) นักว่ายน า้จะ                  ที    ตัดสิน
                                        นกัวา่ยน า้จะ    ไมถ่่วงเวลา โดยต้อง                                 ทนัท ี
(         SW 6.1)      นกักีฬาว่ายน า้ทัง้หมดเข้าประจ าต าแหน่งเร่ิมต้น ผู้ปลอ่ยตวัจะออกค าสัง่ “TAKE YOUR 
MARKS” นกักีฬาวา่ยน า้ทัง้หมดจะต้องอยูใ่นลกัษณะนิ่ง  ผู้ปลอ่ยตวัจึงจะให้สญัญาณ          
SW 4.3  In Olympic Games, World Championships and other FINA events the command"Take your marks" shall 
be in English and the start shall be by multiple loudspeakers, mounted one at each starting platform. 
SW 4.3                     ปิคเกส์ (Olympic Games)                       (World Championships)    
ราย                                           (FINA) จะใช้       ปลอ่ยตวัเป็นภาษาองักฤษว่า "TAKE YOUR 
MARKS"  และในการปลอ่ยตวัจะต้องมีล าโพง         ติดตัง้ในแตล่ะแทน่  
 
SW 4.4  Any swimmer starting before the starting signal has been given, shall be disqualified. If the 
starting signal sounds before the disqualification is declared, the race shall continue and the swimmer or 
swimmers shall be disqualified upon completion of the race. If the disqualification is declared before the 
starting signal, the signal shall not be given, but the remaining swimmers shall be called back and start 
again.The Referee repeats the starting procedure beginning with the long whistle (the second one                 
forbackstroke)asperSW2.1.5.  
SW 4.4  นกักีฬาวา่ยน า้คนใดก็ตามที่ออกตวัก่อน                   ดงั                   ออกจากการแข่งขนั 
ถ้าเสียงสญัญาณปลอ่ยตวัดงัก่อนที่จะมีนกัว่ายน า้กระท าผิดกติกา จะปลอ่ยให้การแข่งขนัด าเนินต่อไปจนกว่าการ
วา่ยเสร็จสิน้ลง และนกักีฬาวา่ยน า้หนึง่คน หรือหลายคนท่ีกระท าผิดกติกาจะถกูตดัสทิธ์ิหลงัจากการแขง่ขนัถ้าหากมี
การกระท าผิดก่อนสญัญาณปล่อยตัว จะไม่มีการให้สญัญาณปล่อยตัว แต่จะเรียกนักกีฬาว่ายน า้ที่เหลืออยู่ มา
ปล่อยตัวใหม่อีกครัง้ โดยผู้ตดัสินชีข้าดจะให้สญัญาณนกหวีดยาว 1 ครัง้ (สญัญาณนกหวีดยาวครัง้ที่ 2 ในท่า
กรรเชียง) ตามกติกาข้อ SW. 2.1.5   
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SW 5       FREESTYLE  

              
 

SW 5.1 Freestyle means that in an event so designated the swimmer may swim any style,except that in 
individual medley or medley relay events, freestyle means any style other than backstroke, breaststroke 
or butterfly. 
SW 5.1  การว่ายท่า         หมายถึง             นัน้ ก าหนดให้นกักีฬาว่ายน า้ ว่ายท่าใดก็ได้           
ราย       ท่า              ว่ายท่า        การว่ายท่า                      ยท่า  ก็ได้ ที่
        ไป          ทา่         ทา่   หรือทา่         
 
SW 5.2  Some part of the swimmer must touch the wall upon completion of each length and at the finish. 
SW 5.2                                  กกีฬา           ต้องใช้                         สมัผสัผนงัสระ 
 
SW 5.3  Some part of the swimmer must break the surface of the water throughout the race, except it 
shall be permissible for the swimmer to be completely submerged during the turn and for a distance of 
not more than 15 metres after the start and each turn. By that point, the head must have broken the 
surface. 
SW 5.3                                โผล ่             ระยะทางที่ท า                 จะอนญุาต  ให้นกั
วา่ยน า้อยูใ่ต้น า้ได้ในระหวา่งการเร่ิมต้นและการกลบัตวั และระยะทางต้องไม่เกิน 15 เมตร หลงัจาก   เร่ิมต้นและ
การ                     นบัจาก                  ผิว     

  
SW 6      BACKSTROKE  

   ก        
 
SW 6.1   Prior to the starting signal, the swimmers shall line up in the water facing the Starting end, with 
both hands holding the starting grips.Standing in or on the gutter or bending the toes over the lip of the 
gutter is prohibited. 
SW 6.1  ก่อนที่จะมีสัญญาณปล่อยตัว  นักกีฬาว่ายน า้จะ        อยู่ใน    เป็นแนวเดียวกัน  
                               ข้าง  บบริเวณทีจ่บัของแทน่                 ข้างใน    บน        หรือนิว้เท้าเกาะ
เก่ียวบนขอบของรางน า้ 
 
SW 6.2  At the signal for starting and after turning the swimmer shall push off and swim upon his back 
throughout the race except when executing a turn as set forth in SW 6.4. The normal position on the back 
can include a roll movement of the body up to, but not including 90 degrees from horizontal. The position 
of the head is not relevant. 
SW 6.2                การปลอ่ยตวั                     นกักีฬาว่ายน า้จะ          และว่ายในลกัษณะ
        ตลอดระยะทางที่ท าการแขง่ขนั       ใน   ที ่             ให้เป็นไป            SW 6.4 ตามปกติ
ของการ       ยงัจะรวมไปถึงการเคลื่อนไหวโดยการ            ตวัขึน้มา แต่ล า   ต้องตะแคงไม่ถึง 90     
จากแนวนอน     ต าแหนง่ของ     ไมไ่ด้ก าหนดไว้  
 
SW 6.3  Some part of the swimmer must break the surface of the water throughout the race.  

  It is permissible for the swimmer to be completely submerged during the turn, and  for a 
distance of not more than 15 metres after the start and each turn. By that point the head must have 
broken the surface. 
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SW 6.3      หนึง่สว่นใด          นกักีฬาวา่ยน า้  จะ    โผล ่             ระยะทาง ที่ท าการ        อนญุาต
ให้นักกีฬาว่ายน า้อยู่ใต้น า้ในระหว่างการ        และ    ทางนัน้ต้องไม่เกิน 15 เมตร หลัง      เร่ิมต้น 
                            นบั                  พ้นผิว     
SW 6.4  When executing the turn there must be a touch of the wall with some part of  
the swimmer’s body.In his/her respective lane.During the turn the shoulders may be turned over the 
vertical to the breast after which    an immediate   a continuous single arm pull or  immediate continuous 
simultaneous double arm pull may be used to initiate the turn. Theswimmer must have returned to the 
position on the back upon leaving the wall.  
SW 6.4  เมื่อมีการกลบัตวั นกักีฬาว่ายน า้จะต้องสมัผสัผนงัสระด้วยสว่นหนึ่งสว่นใดของร่างกายในลูข่องตนเอง 
ขณะกลบัตวัอาจจะหมนุไหลข้่ามแนงดิ่งไปสูก่ารคว ่าแบบทนัทีทนัใดด้วยการดึงแขน 1 ครัง้ หรือดึงแขนคู่พร้อมกนั
แบบทนัทีทนัใดเช่นกนั นกักีฬาวา่ยน า้    ออกจากผนงัสระ ในทา่นอนหงาย 
 
SW 6.5   Upon the finish of the race the swimmer must touch the wall while on the back. 

     in his/her respective lane.   
SW 6.5 ตลอดระยะทางในการ        นกักีฬาวา่ยน า้      อยูใ่นลกัษณะนอนหงายจนกว่าจะสมัผสัขอบสระของ
การเข้าเส้นชยัในลูว่า่ยของตนเอง 
 

SW 7     BREASTSTROKE  
     ก  
 

SW 7.1 After the start and after each turn, the swimmer may take one arm stroke completely back to the 
legs during which the swimmer may be submerged. A single butterfly kick is permitted during the first 
arm stroke, followed by a breaststroke kick. 
SW 7.1  หลงัการเร่ิมต้น และหลงัจากการกลบัตวัแต่ละครัง้ นกักีฬาว่ายน า้จะดึงแขนรวบมาที่ขาได้   1 ครัง้ ขณะที่
ล าตวัอยูใ่ต้น า้ ระหวา่งดงึแขนนัน้สามารถเตะขาทา่ผีเสือ้ได้ 1 ครัง้ แล้วตามด้วยการเตะขากบ 
 
SW 7.2   From the beginning of the first arm stroke after the start and after each turn, the body shall be 
kept on the breast. It is not permitted to roll onto the back at any time except at the turn after the touch of 
the wall where it is permissible to turn in any manner as long as the body is on the breast when leaving 
the wall. From the start and througout the race The stroke cycle must be one arm stroke and one leg kick 
in that order all movements of the arms shall be simultaneous and on the same horizontal plane without 
alternating movement.  
SW 7.2   การ                                      เร่ิมต้น           การ       ทกุๆ ครัง้ ตลอดการแขง่ขนั
ลกัษณะของล าตวัจะอยูใ่นทา่นอนคว ่า ไมอ่นญุาตให้นอนหงาย ยกเว้นการกลบัตวัหลงัจากการ แตะขอบสระโดย
สมบรูณ์แล้ว จะกลบัตวัในทา่ไหนก็ได้ หลงัจากนัน้ล าตวัต้องอยูใ่นท่านอนคว ่าขณะออกจากผนงัสระ หลงัการเร่ิมต้น 
และตลอดการแขง่ขนั การวา่ย 1 รอบแขนคือ ใช้แขนได้ 1 ครัง้ และเตะขาได้ 1 ครัง้  ตลอดการเคลือ่นไหวแขนทัง้สอง
จะต้องดงึพร้อมกนั และอยูใ่นระดบัเดียวกนั แขนทัง้สองจะไมม่ีการเคลือ่นสลบัขึน้ลง 
 
SW 7.3   The hands shall be pushed forward together from the breast on, under, or over the water. The 
elbows shall be under water except for the final stroke before the turn, during the turn and for the final 
stroke at the finish. The hands shall be brought back on or under the surface of the water. The hands 
shall not be brought back beyond the hip line, except during the first  stroke after the start and each 
turn. 
SW 7.3                                                 บนผิวน า้                         โดยที่
                                       แขน                      แขน                         
                                      บนหรือ           มื                         หลงั              
             ก                               ภ        กการเร่ิมต้น                        
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SW 7.4  During each complete cycle some part of the swimmer's head must break the surface of 
thewater.The head must break the surface of the water before the hands turn inward at the widest part of 
the second stroke.All movements of the legs shall be simultaneous and on the same horizontal  plane 
with out alternating movement. 
SW 7.4  ขณะ       ทกุๆ รอบแขน บางสว่นของ     จะต้องโผลพ้่นผิวน า้ การวา่ยทา่นี ้     จะต้องโผลพ้่นผิวน า้
ก่อนที่มือทัง้สองจะดึงเข้าด้านในในสว่นที่กว้างที่สดุ ตลอดการเคลื่อนไหวขาทัง้สองจะต้องเคลื่อนไหวอย่างพร้อม
เพรียงกนั และอยูใ่นระนาบเดียวกนั ไมอ่นญุาตให้เตะขาสลบั 
 
SW 7.5   The feet must be turned outwards during the propulsive part of the kick.Alternating movements 
or downward butterfly kicks are not permitted.  Except as in S.W. 7.1.Breaking the surface of the water 
with the feet is allowed  Unless followed by a downward butterfly kick. 
SW 7.5       ขา            ใช้เตะออกด้านข้าง เพื่อให้เกิดการเคลือ่นท่ี             เ   า    แบบ     และเตะ
ขาลงแบบผีเสือ้ ยกเว้นข้อ 7.1 ยอมให้เท้า                          เพียง               ลงแบบผีเสือ้ 
 
SW 7.6   At each turn and at the finish of the race, the touch shall be made with both Hands separated 
and simultaneously at, above, or below the water level. At the last stroke before the turn and at the finish 
an arm stroke not followed by a leg kick is SWIMMING permitted The head may be submerged after the 
last arm pull prior to the touch, provided it breaks the surface of the water at some point during the last 
complete or incomplete cycle preceding the touch. 
SW 7.6                              ของการแขง่ขนั การแตะ      จะต้องแตะด้วยมือ       ข้าง ด้วยมือแยก 
หรือชิดกนั แต่ต้องแตะพร้        อยู่                         ก็ได้ ในการว่ายจงัหวะสดุท้ายก่อนกลบัตวั และเข้า
เส้นชยั อนญุาตให้ใช้แขนโดยไม่ต้องเตะขาในจงัหวะสดุท้ายได้           จม            ดึงแขนจงัหวะสดุท้าย
ก่อนจะแตะขอบสระ และให้ศีรษะบางสว่นโผลพ้่นผิวน า้ ระหวา่งการวา่ยจงัหวะสดุท้ายที่ครบรอบ หรือไมค่รบวงรอบ
ก่อนที่จะแตะขอบสระก็ตาม 

   
SW 8       BUTTERFLY   
             
 

SW 8.1  From the beginning of the first arm stroke after the start and each turn, the body shall be kept on 
the breast. Under water kicking on the side is allowed. It is not permitted to roll onto the back at any time. 
except at the turn after the touch of the wall where it is permissible to turn in any manner as long as the 
body is on the breast when leaving the wall 
SW 8.1        ให้            ท่านอน      ตัง้แต่การเร่ิมต้นใช้แขนจงัหวะแรก จากการเร่ิมต้น และหลงัจากการ
กลบั ตวัทกุครัง้ อนญุาตให้เตะขาใต้น า้แบบตะแคงล าตวัได้ แตไ่มอ่นญุาตให้กลิง้ล าตวัไปสูก่ารนอนหงาย ยกเว้นการ
กลบัตวัหลงัจากการแตะขอบสระโดยสมบรูณ์แล้ว จะกลบัตวัในท่าใดก็ได้ หลงัจากนัน้ล าตวัต้องอยู่ในท่านอนคว ่าขณะ
ออกจากผนงัสระ     
 
SW 8.2  Both arms shall be brought forward simultaneously over the water and brought backward 
simultaneously under the water through-out the race, subject to SW 8.5 
SW 8.2                         พร้อมกนัเหนือน า้       แขน           มาด้านหลงั     ๆ    ตลอดการ
แขง่ขนั ตามกติกา    SW 8.5 
 
SW 8.3  up and down movements of the legs must be simultaneous. The legs or the feet need not be on 
the same level, but they shall not alternate in relation to each other. A breaststroke kicking movement is 
not permitted. 
SW 8.3               ขึน้ และลง                  ท าลกัษณะพร้อมๆ กัน ต าแหน่งของ  หรือ    ไม่
จ าเป็นต้องอยูใ่นระดบัท่ีเทา่กนั ไมอ่นญุาตให้มีการเตะขาสลบั และถีบขาทา่กบ 
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SW 8.4  At each turn and at the finish of the race, the touch shall be made with both Hands separated 
and simultaneously at, above or below the water surface. 
SW 8.4                                        ในการแข่งขนั การ         จะต้องแตะ               ข้าง
แยกกนั และ        จะอยูเ่หนือ                    ก็ได้ 
 
SW 8.5  At the start and at turns, a swimmer is permitted one or more leg kicks and one arm pull under 
the water, which must bring him to the surface. It shall be permissible for a swimmer to be completely 
submerged for a distance of not more than 15 metres after the start and after each turn. By that point, the 
head must have broken the surface. The swimmer must remain on the surface until the next turn or 
finish. 
SW 8.5                                    นกักีฬาวา่ยน า้     หนึง่                 ก็ได้ และ                 
1 ครัง้ ซึง่ต้อง      เอง               จะอนญุาตให้นกักีฬาวา่ยน า้อยู่ใต้น า้         ทาง        15      หลงัจากการ
เร่ิมต้น  และหลงัจากการกลบัตวัแตล่ะครัง้โดยนบัจากจุดที่ศีรษะจะต้องโผลพ้่นผิวน า้  นกักีฬาว่ายน า้จะต้องว่ายอยู่
ระดบัผิวน า้ในระยะทางที่เหลอืจนกวา่จะกลบัตวัครัง้ตอ่ไปหรือเข้าเส้นชยั 

 
SW 9      MEDLEY SWIMMING  

ก      ท่ำ    
 
SW 9.1  In individual medley events, the swimmer covers the four swimming stroke in the following order: 
Butterfly, Backstroke, Breaststroke and Freestyle.Each of the strokes must cover one quarter (1/4) of the 
distance. 
SW 9.1  ราย       ทา่          นกักีฬาวา่ยน า้แตล่ะคนจ         ให้ครบทัง้ 4 ท่า                  ท่า        ท่า
         ทา่      ทา่         แตล่ะทา่วา่ยต้องวา่ย 1ใน 4 ของระยะทางทัง้หมด 
 
SW 9.2  In medley relay events, swimmers will cover the four swimming strokes in the following order: 
Backstroke, Breaststroke, Butterfly and Freestyle. 
SW 9.2 ราย       ทา่         นกักีฬาวา่ยน า้ทัง้ทีมจะต้องว่ายให้ครบทัง้ 4 ท่า                  ท่า         ท่า
   ทา่           ทา่         
 
SW 9.3  Each section must be finished in accordance with the rule which applies to  

  the Stroke concerned. 
SW 9.3  การวา่ย    ะทา่              บตัิ           ทา่นัน้ๆ 

  
SW 10    THE RACE  
  ก          
 

SW 10.1  All individual races must be held as separate gender events. 
SW 10.1 การแขง่ขนัประเภทบคุคลทกุรายการ จะต้องมีการแยกเพศในรายการนัน้ๆ 
 
SW 10.2  A swimmer swimming over the course alone shall cover the whole distance to qualify. 
SW 10.2 นกักีฬาว่ายน า้จะ        ไป           ด้วยตนเองจนครบระยะทางการแข่งขนั  จึงจะถือว่าถกูต้อง
ตามกติกา 
 
SW 10.3 The swimmer must remain and finish the race in the same lane in which he/she started.  
SW 10.3 นกักีฬาวา่ยน า้จะต้องวา่ยอยูใ่นลู ่และเข้าเส้นชยัในลูข่องตน ซึง่เป็นลูเ่ดียวกนักบัท่ีเร่ิมต้นท าการแขง่ขนั 
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SW 10.4  In all events, a swimmer when turning shall make physical contact with the end of the pool or 
course. The turn must be made from the wall, and it is not permitted to take a stride or step from the 
bottom of the pool. 
SW 10.4  การแข่งขนัทกุ       เมื่อมีการก      นกักีฬาว่ายน า้                           ร่างกาย       กบั
       การ                จาก           และ            มีการถีบตวัออกจากพืน้สระ     เดินบนพืน้สระ 
 
SW 10.5  Standing on the bottom during freestyle events or during the freestyle portion of medley events 
shall not disqualify a swimmer, but he shall not walk. 
SW 10.5 การยืนบนพืน้สระ        การว่ายท่า             ระหว่างการว่ายท่าฟรีสไตล์ ในรายการว่ายท่าผสม
นกักีฬาวา่ยน า้จะไมถ่กูตดัสทิธ์ิ แตจ่ะต้องไมม่ีการเดินบนพืน้สระ 
 
SW 10.6  Pulling on the lane rope is not allowed. 
SW 10.6           ให้   ทุน่กัน้ลู ่                
 
SW 10.7  Obstructing another swimmer by swimming across another lane or otherwise interfering shall 
disqualify the offender.  Should the foul be intentional, the referee shall report the matter to the member 
promoting the race, and to the Member of the swimmer so offending.  
SW 10.7   การกีดขวางรบกวนการว่ายข้ามไปยงัลูอ่ื่นจะถกูตดัสิทธ์ ถือว่าเป็นการกระท าผิดกติกาโดยเจตนา ผู้
ตดัสนิชีข้าดต้องรายงานการกระท าผิดกติกาของนกักีฬาว่ายน า้คนนัน้ ต่อคณะกรรมการจดัการแข่งขนั และแจ้งให้
สงักดัของผู้ที่กระท าผิดกติกาทราบด้วย 
 
SW 10.8   No swimmer shall be permitted to use or wear any device or swimsuit that may aid his/her 
speed, buoyancy or endurance during a competition (such as webbed gloves, flippers, fins, power 
bands, or adhesive substances,etc.). Goggles may be worn. Any kind of tape on the body is not 
permitted unless approved by FINA Sport Medicine Committee.  
SW 10.8              นกักีฬาวา่ยน า้ ช้ หรือสวมอปุกรณ์ใดๆ หรือชดุวา่ยน า้ที่อาจจะชว่ยให้นกักีฬาวา่ยน า้ วา่ยได้
เร็วขึน้ ท าให้ตวัลอยขึน้ หรือท าให้มีความทนทานขึน้ในระหว่างการแข่งขนั (ตวัอย่าง เช่น ถงุมือที่มีผงัผืดระหว่างนิว้ 
แผ่นดึงมือ ตีนกบ แถบ หรือแผ่นที่ท าให้เกิดความเร็ว ฯลฯ) ให้สวมใสแ่ว่นว่ายน า้ได้ ไม่อนญุาตให้มีผ้า หรือสิ่งของ
ใดๆอยูบ่นร่างกาย นอกจากจะได้รับการอนญุาต จากนกัวิทยาศาสตร์การแพทย์ ของคณะกรรมการสหพนัธ์ว่ายน า้
นานาชาติ  
 
SW 10.9   Any swimmer not entered in a race, who enters the water in which an event is being 
conducted before all swimmers therein have completed the race, shall be disqualified from his next  
scheduled race in the meet. 
SW 10.9  ห้ามนกักีฬาวา่ยน า้คนใดที่ไมไ่ด้เข้าแขง่ขนั ลงไปอยูใ่นน า้ขณะการแขง่ขนัยงัไม่เสร็จสิน้สมบรูณ์ หากผู้ ใด
ฝ่าฝืน                     ท าการ       ในรายการท่ีเหลอืของตนเองทัง้หมด 
 
SW 10.10  There shall be four swimmers on each relay team. Mixed relays may be swum. 
Mixed Relays must consist of two (2) Men and two (2) Women. Split timesachieved in these events 
cannot be used for records and/or entry purposes. 
SW 10.10                ภ                                         4    การ   ยผลดัผสมชายหญิง 
ประกอบด้วยชาย 2 คน หญิง 2 คน การวา่ยผลดัผสมชายหญิงนี ้ไมส่ามารถขอรับรองสถิติได้   
 
SW 10.11  In relay events, the team of a swimmer whose feet lose touch with the starting platform before 
the preceding team - mate touches the wall shall be disqualified.  
SW 10.11 ใน                    นักกีฬาว่ายน า้ของทีมใดเท้าหลุดจากแท่น                           

             สมัผสัผนงั                           
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SW 10.12  Any relay team shall be disqualified from a race if a team member, other than the swimmer 
designated to swim that length, enters the water when the race is being conducted, before all swimmers 
of all teams have finished the race. 
SW 10.12             ที่                                                                                    
                                  ธ์ิ                       
 
SW 10.13  The members of a relay team and their order of competing must be nominated before the race. 
Any relay team member may compete in a race only once. The composition of a relay team may be changed 
between the heats and finals of an event, provided that it is made up from the list of swimmers properly 
entered by a Member for that event. Failure to swim in the order listed will result in disqualification. Substitutions 
may be made only in the case of a documented medical emergency. 
SW 10.13      มีการ                                 ของนักกีฬาว่ายน า้                
                           ทกุทีม สามารถ  ท าการ       ได้เพียงครัง้เดียว การว่ายผลดัอาจมีการเปลี่ยนตวั และ
ล าดบัระหว่างการว่ายในรอบคดัเลือก กบั              ของรายการแข่งขนันัน้ๆ ได้                 ราย    ของ
นกักีฬาวา่ยน า้ซึง่สง่เข้าแข่งขนัในรายการนัน้ๆ ข้อผิดพลาดในการว่ายผิดล าดบัไปจากรายช่ือทีมผลดัที่สง่จะถกูตดั
สทิธ์ิ การเปลีย่นตวัอาจจะท าได้อยา่งเดียวคือ มีกรณีฉกุเฉินทางการแพทย์ที่มีเอกสารรับรอง 
 
SW 10.14  Any swimmer having finished his race, or his distance in a relay event, must leave the pool as 
soon as possible without obstructing any other swimmer  who has not yet finished his race. Otherwise the 
swimmer committing the fault, or his relay team, shall be disqualified. 
SW 10.14                                                                      แล้ว                
ใน                                                                                                      
                                         กติกา                    
 
SW 10.15  Should a foul endanger the chance of success of a swimmer, the referee shall have the power 
to allow him to compete in the next heat or, should the foul occur in a final event or in the last heat, 
he/she may order it to be re-swum. 
SW 10.15                นกักีฬาว่ายน า้ที่ท าผิดกติกา จากเหตุสดุวิสยัที่อาจจะก่อให้เกิด      อนัตรายขึน้ได้ 
                  นัน้              ธ์ิ        ตดัสนิ        อ า   ในการ                      น                  ใน
การแขง่ขนัชดุถดัไป     สัง่ให้นกักีฬาวา่ยน า้ท่ีเสยีสทิธ์ิได้ท าการวา่ยใหมอี่กครัง้ 
 
SW 10.16  No pace - making shall be permitted, nor may any device be used or plan adopted which has that 
effect. 
SW 10.16              ใช้สิ่งที่บอกความเร็ว, อปุกรณ์ใดๆ หรือการใช้แผนการต่างๆ ซึ่งอาจจะมีผลตรงต่อการ
แขง่ขนัได้ 

 
SW 11      TIMING  
  ก          
 

SW 11.1  The operation of Automatic Officiating Equipment shall be under thesupervision of appointed 
officials. Times recorded by Automatic Equipment shall be used to determine the winner, all placing and 
the time applicable to each lane. The placing and times so determined shall have precedence over the 
decisions of timekeepers. In the event that a break-down of the Automatic equipment occurs or that it is 
clearly indicated that there has been a failure ofthe equipment, or that a swimmer has failed to activate 
the Equipment, the recordings of the timekeepers shall be official (See SW 13.3). 
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SW 11.1  การ        ณ์                           ภ                                                           
    ทีไ่ด้มาจาก       จบัเวลา          จะถกูน ามาใช้พิจารณาตดัสนิหาผู้ชนะ รวมทัง้การจดัล าดบั และเวลาของ
แตล่ะลูด้่วย ล าดบัท่ี และเวลาที่ได้มาจากอปุกรณ์จบัเวลา       ติจะน ามาใช้ในการพิจารณา ตดัสินเป็นหลกัก่อน
เหนือกวา่ผู้จบัเวลา ในรายการท่ีอปุกรณ์จบัเวลาอตัโนมตัิเกิดขดัข้อง หรือมีการแสดงให้เห็นอยา่งชดัเจนวา่อปุกรณ์จบั
เวลามีความผิดพลาด หรืออปุกรณ์จบัเวลาเกิดความคลาดเคลือ่นในการจบัเวลาของนกักีฬาว่ายน า้ ก็ให้น าเวลาที่บนัทึก
ไว้จากผู้จบัเวลามาพิจารณาแทน ให้ถือวา่เป็นเวลาอยา่งเป็นทางการ (กติกา ข้อ SW 13.3) 
 
SW 11.2  When Automatic Equipment is used, the results shall be recorded only to 1/100of a second. 
When timing to 1/1000 of a second is available, the third digit shall not be recorded or used to determine 
time or placement. In the event of equal times, all swimmers who have recorded  the same time at 1/100 
of a second shall be accorded the same placing. Times displayed on the electronic scoreboard should 
show only to 1/100 of a second. 
SW 11.2              ณ์จบัเวลา       ติ          ผลจะใช้ความละเอียด 1/100                หากมีการบนัทึก
เป็น 1/1000 วินาที                              3   บนัทกึ หรือใช้ในการตดัสนิเวลา หรือใช้ในการจดัล าดบัที่ ใน
รายการท่ีมีเวลาเทา่กนั นกัว่ายน า้ที่มีการบนัทึกเวลาที่เวลาเท่ากนั 1/100 วินาที จะถกูจดัให้ได้ล าดบัที่เท่ากนั สว่น
เวลาที่บนบอร์ดแสดงผลอิเลคทรอนิกส์จะแสดงเวลา 1/100 วินาทีเทา่นัน้ 
 
SW 11.3  Any timing device that is terminated by an official shall be considered a watch. Such manual 
times must be taken by three timekeepers appointed or approved by the Member in the country 
concerned. All watches shall be certified as accurate to the satisfaction of the governing body 
concerned. Manual timing shall be registered to 1/100 of a second. Where no Automatic Equipment is 
used, official manual times shall be determined as follows: 
SW 11.3                                                          สอบความถกูต้องของนาฬิกาจบัเวลาเสยีก่อน ซึ่ง
การจบัเวลาด้วยนาฬิกามือ จะต้อง              3    ที่ได้รับ         หรือมีการรับรอง             ประเทศนัน้ๆ 
นาฬิกาจับเวลาทุกเรือน จะถูกทดสอบความเที่ยงตรง จนเป็นท่ีพอใจจากคณะกรรมการชุดดังกล่าว การจับเวลาโดย
กรรมการจะต้องมีการบนัทึกเวลาโดยใช้ทศนิยม 2 ต าแหน่ง ของเศษวินาที ดังนัน้กรณีที่ไม่มีการใช้อุปกรณ์จับเวลา
อตัโนมตัิ เวลาทีไ่ด้จากกรรมการจบัเวลาอยา่งเป็นทางการ จะมีหลกัการพิจารณาดงันี ้
 

SW 11.3.1  If two of the three(3) watches record the same time and the third disagrees,the two 
identical times shall be the official time. 
SW 11.3.1           จับเวลาสองเรือนในสามเรือนเวลาเท่ากัน และนาฬิกาเรือนท่ีสามเวลาแตกต่าง
ออกไป จะใช้เวลาจากนาฬิกาสองเรือนท่ีเทา่กนัเป็นเวลาทางการ 
 
SW 11.3.2  If all three(3) watches disagree, the watch recording the intermediate time shall be 
the official time. 
SW 11.3.2           จบัเวลาสามเรือนมีเวลาแตกต่างกนั จะ       จาก                     ระหว่างกลาง
               
 
SW 11.3.3  With only two (2) out of three (3) watches working the average time shall be the 
official time. 
SW 11.3.3  กรณีที่มี      สอง      (2) ท างานจากนาฬิกาสามเรือน (3) จะใช้คา่                      
 

SW 11.4  Should a swimmer be disqualified during or following an event, such disqualification should be 
recorded in the official results, but no time or place shall be recorded or announced. 
SW 11.4   หากนกักีฬาว่ายน า้ได้กระท าผิดกติกา         การแข่งขนั หรือก าลงัจะท า           จะต้องบนัทึก
เหตุท่ีมีการตดัสิทธ์ิ ในใบรายงานผลการแข่งขนั อย่างเป็นทางการ แต่ไม่ต้องบนัทึกเวลาหรือล าดับ และไม่ต้อง
ประกาศให้ทราบ 
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SW 11.5   In the case of a relay disqualification, legal splits up to the time of the disqualification shall be 
recorded in the official results. 
SW 11.5      การกระท าผิดกติกาในการว่ายผลดั ให้แยกบนัทึกเวลาที่ถกูต้อง แล้วน าไปบนัทึกในผลอย่างการ
แขง่ขนัอยา่งเป็นทางการ 
 
SW 11.6   All 50 metre and 100 metre splits shall be recorded for lead - off swimmersduring relays and 
published in the official results. 
SW 11.6  จะ          ผลการว่ายในระยะทาง 50          100      ส าหรับนกักีฬาว่ายน า้     คนแรกในการ
วา่ยทีมผลดั และเผยแพร่ให้ทราบในผลการแขง่ขนัอยา่งเป็นทางการ 

 
SW 12       WORLD RECORD  

สถติิโลก 
 
SW  12.1  For World Records in 50 metre courses, the following distances and styles for both sexes shall 
be recognised:  

o Freestyle 50, 100, 200, 400, 800 and 1500 metres  
o Backstroke 50, 100 and 200 metres       
o Breaststroke 50, 100 and 200 metres     
o Butterfly 50, 100 and 200 metres 
o Individual Medley 200 and 400 metres  
o Freestyle Relay 4x100 and 4x200 metres 
o Medley Relay 4x100 metres  
o Mixed Relays 4 x 100 metres Freestyle   

SW 12.1                               ที่มีความ    50      จะจ าแนกตามระยะทาง และท่าว่าย                
ดงัตอ่ไปนี ้

o ทา่         50,100,200,400,800    1500 เมตร 
o ทา่         50,100     200      
o ทา่   50,100     200      
o ทา่        50, 100     200      
o ทา่          200     400       
o ทา่             4 × 100     4 × 200       
o ทา่        4 × 100      
o ทา่       ชาย - หญิงฟรีสไตล์  4 x 100       

 
SW 12.2  World Records in 25 metre courses, the following distances and styles for both sexesshall be 
recognised: 

o Freestyle 50, 100, 200, 400, 800 and 1500 metres   
o Backstroke 50, 100 and 200 metres  
o Breaststroke 50, 100 and 200 metres     
o Butterfly 50, 100 and 200 metres   
o Individual Medley100, 200 and 400 metres   
o Freestyle Relays 4x50, 4x100 and 4x200 metres    
o Medley Relay 4x 50,4 ×100 metres    
o Mixed Relays 4 x 100 metres Freestyle   
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SW 12.2                               ที่มีความ    25      จะจ าแนกตามระยะทาง และ    ท่าว่าย        
            ตอ่ไป    

o ทา่         50,100,200,400,800    1500 เมตร 
o ทา่         50, 100     200      
o ทา่   50, 100     200       
o ทา่        50, 100     200      
o ทา่          100, 200     400      
o ทา่             4 x 50 4 x 100     4x200   
o ทา่        4 x100       
o ทา่       ชาย-หญิงฟรีสไตล์ 4 x100      

 
SW 12.3   Members of relay teams must be of the same nationality. 
SW 12.3                 ใน                   ผู้ที่ถือ                
 
SW 12.4   All records must be made in scratch competition or an individual race against time, held in 
public and announced publicly by advertisement at least three days before the attempt is to be made. In 
the event of an individual race against time being sanctioned by a Member, as a time trial during a 
competition, then an advertisement at least three (3) days before the attempt is to be made shall not be 
necessary. 
SW 12.4 การรับรอง     ทกุครัง้         ใน           หรือมีบคุคลใดขอจบัเวลาโดยไม่มี                แต่ต้องจดั
           ะ และประกาศต่อสาธารณชนให้ทราบโดย     ผ่านสื่อมวลชนไม่น้อยกว่าสามวนั ในการจบัเวลา
รายการของบคุคลที่ขอจบัเวลานัน้จะต้องได้รับความเห็นชอบโดยสมาชิกเสยีก่อน  เช่นเดียวกับผลการทดสอบ
เวลาในระหวา่งการแขง่ขนั ต้องมีการโฆษณาผา่นสือ่มวลชนไมน้่อยกวา่สาม (3) วนั ก่อนที่จะท าการจบัเวลา 
 
SW 12.5  length of each lane of the course must be certified by a surveyor or other qualified official 
appointed or approved by the Member in the country in which it is situated. 
SW 12.5  ความยาวของลูว่่ายแต่ละลูจ่ะต้องได้รับการตรวจสอบ และผ่านการรับรอง จากผู้ทรงคณุวฒุิที่ได้รับการ
แตง่ตัง้อยา่งเป็นทางการ หรือมีการรับรองโดยสมาชิกของกลุม่ประเทศที่จดัการแขง่ขนั  
 
SW 12.6   Where a moveable bulkhead is used, course measurement of each lane must be confirmed at 
the conclusion of the session during which the time was achieved.  
SW 12.6  เมื่อมีการใช้อปุกรณ์กัน้กลางสระแบบเคลื่อนที่ จะต้องมีการวดัระยะทางของแต่ละลู่       ให้ถกูต้อง และ
ให้ที่ประชมุรับรองผลสรุปการตรวจวดัให้เรียบร้อย เพื่อท่ีจะได้ด าเนินการแขง่ขนัตอ่ไป 
 
SW 12.7  World Records will be accepted only when times are reported by Automatic Officiating 
Equipment, or Semi-Automatic Officiating Equipment in the case of Automatic Officiating Equipment 
system malfunction. 
SW 12.7  การบนัทกึสถิติโลก                                                                                     
ไมส่ามารถท างานได้อยา่งสมบรูณ์ 
 
SW 12.8   World Records can be established only by swimmers wearing FINA approved swimsuits 
SW 12.8          จะถูกยอมรับได้เมื่อนกัว่ายน า้คนนัน้ได้สวมใสชุ่ดว่ายน า้ที่รับรองโดยสหพนัธ์ว่ายน า้นานาชาติ
ก าหนด 
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SW 12.9   Times which are equal to 1/100 of a second will be recognised as equal records and 
swimmers achieving these equal times will be called "Joint Holders". Only the time of the winner of a race 
may be submitted for a World Record. In the event of a tie in a record-setting race, each swimmer 
whotied shall be considered a winner. 
SW 12.9               ซึง่        จาก 1/100 ของวินาที จะถกูพิจารณาให้มีสถิติเท่ากนั และนกักีฬาว่ายน า้จะได้รับ
เวลาที่เทา่กนั และถือวา่ " เป็นผู้ชนะ       " ( Join Holders ) เวลาของผู้ชนะจากการแขง่ขนัจะได้รับการยอมรับเป็น
สถิติโลก        ที่มีสถิติเทา่กนัหลายคนจากการแข่งขนั นกักีฬาว่ายน า้แต่ละคนจะได้รับการพิจารณาเป็นผู้ชนะ
เช่นเดียวกนั 
 
SW 12.10  World Records can be established only in fresh water. No World Records will be recognised 
in any kind of sea or ocean water. 
SW 12.10 การบนัทึก        จะถกูยอมรับได้ ต่อเมื่อมีการว่ายในน า้จืดเท่านัน้ ไม่รับรองสถิติการว่ายในน า้ทะเล
หรือมหาสมทุร 
 
SW 12.11 The first swimmer in a relay may apply for a World Record. Should the first  Swimmer in a relay 
team complete his distance in record time in accordancewith the provisions of thissubsection, his 
performance shall not be nullified by any subsequent disqualification of his relay team for violations 
occurring after his distance has been completed. 
SW 12.11 นกักีฬาวา่ยน า้คนแรก             สามารถใช้เป็น                  กีฬา             ในการวา่ยทีม
       ต้องวา่ยในระยะทางของตนเองให้ครบ การบนัทกึเวลาจะเป็นไปตามที่ร้องขอ เฉพาะในสว่นของนกักีฬาว่าย
น า้คนแรกเทา่นัน้ การวา่ยของนกักีฬาวา่ยน า้คนแรก จะไม่เป็นโมฆะ หากภายหลงัมีนกักีฬาว่ายน า้คนหนึ่งคนใดใน
ทีมวา่ยผลดั ได้ปรากฏวา่มีการท าผิดกติกา หลงัจากการท่ีนกักีฬาวา่ยน า้คนแรก วา่ยในระยะทางของตนเองครบ 
 
SW 12.12  A swimmer in an individual event may apply for a World Record at an  Intermediate distance if he 
or his coach or manager specifically requests thereferee that his performance be especially timed or if the 
time at the intermediate distance is recorded by Automatic Officiating Equipment. Such swimmer must 
complete the scheduled distance of the event to apply for a record at the intermediate distance. 
SW 12.12    กีฬา        ที่เข้าแข่งขนั  ประเภท      สามารถน าเวลาไปใช้เป็น        ได้ เพื่อการบนัทึกเวลา
ช่วงกลางของระยะทางการว่าย ถ้า   กีฬา                                           มีการร้อง  ต่อ   ตดัสิน      
เป็นกรณีพิเศษ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ถ้านกักีฬาว่ายน า้ที่มีความสามารถจะท าเวลาได้ดี หรือถ้าสามารถท าเวลาได้
ในขณะท าการแขง่ขนั  โดยใช้การจบัเวลาด้วย       การจบัเวลา          โดยที่นกักีฬาว่ายน า้จะต้องว่ายให้ครบ
ระยะทางที่ก าหนดอยา่งสมบรูณ์ ในรายการแขง่ขนัท่ีมีการร้องขอการบนัทกึเวลาในระยะทางนัน้ 
 
SW 12.13 Applications for World Records must be made on the FINA official forms (see next  page) by 
the responsible authority of the organising or management committee of the competition and signed by 
an authorised representative of the Member in the country of the swimmer, certifying that all regulations 
have been observed including a negative doping test certification (DC 5.3.2). The application form shall 
be forwarded to the Honorary  Secretary of FINA within fourteen(14)days after the performance. 
SW 12.13       ยื่นค าร้องส าหรับขอ                ท าการออกแบบค าร้องอย่างเป็นทางการ
                           (FINA) ดใูนตวัอยา่ง    เจ้าหน้าที่ ที่รับผิดชอบขององค์กร หรือคณะกรรมการจดัการ
แขง่ขนั และลงนามรับรองโดยผู้แทนที่รับการมอบอ านาจจากผู้แทนของประเทศนกัว่ายน า้ผู้นัน้ การรับรองให้ปฏิบตัิ
เป็นไปตามกฏข้อบงัคบั รวมทัง้การรับรองผลของการตรวจสารกระตุ้น (กติกา DC 5.3.2) ใบค าร้องจะต้องสง่มายงั
เลขาธิการ                        ภ     14          จาก           
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SW 12.14   A claim of a World Record performance shall be provisionally reported by telegram, telex or 
facsimile to the Honorary Secretary of FINA within seven (7) days of the performance. 
SW 12.14            ผล                            ผลทางเครือข่ายคอมพิวเตอร์ หรือโทรสารหรือส าเนาผล
การแขง่ขนัมา            กิตติมศกัดิ์                นานาชาติ ภ     7     หลงัจากที่ท าสถิติได้แล้ว 
 
SW 12.15   The Member in the country of the swimmer should report this performance by letter to the 
Honorary Secretary of FINA for information and action, if necessary, to assure that the official application 
has been properly submitted by the appropriate authority. 
SW 12.15                                มีการท าสถิติโลก                                นโดยท า          
         กิตติมศกัดิ์                                                                       เพื่อ       ยืนยนั
                                                  โดยให้ผู้ที่มีอ านาจลงนามรับรอง 
 
SW 12.16  On receipt of the official application, and upon satisfaction that the information contained in 
the application, including a negative doping control test   certificate, is accurate, the Honorary Secretary 
of FINA shall declare the new World Record, see that such information is published, and see that 
certificates are provided to those persons whose applications have been accepted. 
SW 12.16  หลงัจากที่ได้รับเอกสารอยา่งเป็นทางการและได้มีการตรวจสอบข้อมลูรายละเอียด ในใบค าร้องจนเป็นที่
พอใจ รวมถึงการรับทราบผลการตรวจสารกระตุ้ น  เพื่อให้เกิดความถูกต้องชัดเจน          กิตติมศักดิ์ 
                        จึงจะแถลงข่าว รับรองเป็น        ใหม่โดยมีการตีพิมพ์เผยแพร่ ให้ทราบ และออกใบ
ประกาศนียบตัรรับรองสถิติให้กบันกัวา่ยน า้ผู้นัน้ 
 
SW 12.17   All records made during the Olympic Games, World Championships and World Cups shall 
be automatically approved. 
SW 12.17                 เกิดขึน้ระหว่าง                      เกมส์               น า้            
                                                                 ถกู      โดยอตัโนมตัิ 
 
SW 12.18  If the procedure of SW 12.13 has not been followed, the Member in the country of a swimmer 
can apply for a World Record in default thereof. After due investigation, the Honorary Secretary of FINA 
is authorised to accept such record if the claim is found to be correct. 
SW 12.18                                       12.13                                       ร้องเรียนให้
รับรอง         และชีแ้จงถึงสาเหตทุี่ไม่สามารถปฏิบตัิตามขัน้ตอนได้ ภายหลงัที่มีการตรวจสอบพบว่าข้อร้องเรียน 
เป็นความจริง มีเหตผุลที่เหมาะสม          รกิตติมศกัดิ์ สหพนัธ์                  จะเป็นผู้มี      ในการรับรอง
          
 
SW 12.19   If the application for a World Record is accepted by FINA, a diploma, signed by the 
President and the Honorary Secretary of FINA shall be forwarded by the Honorary Secretary to the 
Member in the country of the swimmer for presentation to the swimmer in recognition of the performance. 
A fifth World Record diploma will be issued to all Members whose relay teams establish a World Record. 
This diploma is to be retained by the Member. 
SW 12.19 ถ้าการขอรับรอง         ได้รับการ      จาก     ธ์                 ทางสหพนัธ์   ว่ายน า้นานาชาติ 
จะออกใบประกาศนียบตัร ซึ่ง                           กิตติมศกัดิ์ สหพนัธ์ว่ายน า้นานาชาติ โดยจะสง่ไป
ยงัเลขาธิการ              ของ      ของนกักีฬาว่ายน า้    ผู้นัน้     ที่จะได้ท าการ   ให้นกักีฬาว่ายน า้ผู้นัน้ 
เพื่อเป็นการแสดงความยินดีในความสามารถของเขา ส าหรับ             ในประเภททีมว่ายผลดัก าหนดแจกให้
สมาชิกภายในทีมจ านวน 5 คน ในการท าสถิติโลก ใบ             นีใ้ห้ไว้เฉพาะแก่นกักีฬาวา่ยน า้เทา่นัน้ 
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WORLD RECORD APPLICATION FORM 
แบบฟอร์มกำรขอท ำสถติิโลก 

1.  Stroke (freestyle, backstroke, butterfly, breaststroke or individual medley).  
Style (Nage libre, dos, papillon, brasse ou quatre nages).  
ทา่วา่ย ( ฟรีสไตล์  กรรเชียง  ผีเสือ้  กบ  หรือ  เดี่ยวผสม) 
……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 

2.  Length of event. Distance de l'épreuve.  
ระยะทางการแขง่ขนั 
……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 

3.  Length of course (circle one). Longueur du bassin (indiquez-en une). 25 metre 50 metre  
ขนาดชองสระวา่ยน า้ ( 1 เที่ยว) 25  เมตร   50  เมตร 
……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 

4.  Name and country of swimmer. Nom et nation du nageur.  
ช่ือนกัวา่ยน า้ และช่ือประเทศ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 

5.  Relay team names in order of competing. 1.  
Noms des relayeurs dans l’ordre du relais 2. 3. 4.  
 รายช่ือทีมวา่ยผลดัตามล าดบัการแขง่ขนั    
……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 

6.  Local time and date of race / Heure et date de l'épreuve.  
 วนัท่ี ท าการแขง่ขนั 
……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 

7.  Time / Temps.  
 เวลาแขง่ขนั 
……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 

8.  Manufacturer of Electronic Equipment.  
Fabricant de l'équipement électronique.  
บริษัท ผู้ผลติอปุกรณ์เคร่ืองจบัเวลาอตัโนมตัิที่ใช้ในการแขง่ขนั 
……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 

9.  City at which the race took place and name of pool. 
 Ville où l'épreuve a eu lieu et nom de la piscine.  
ช่ือเมืองที่จดัการแขง่ขนั  และช่ือสระวา่ยน า้ที่ใช้ในการแขง่ขนั 
……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 

 
10.  Name of the federation approving this application.  
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Nom de la fédération qui approuve cette demande.  
ช่ือขององค์กรที่รับรองในการแขง่ขนั 
……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 

11.  Was the course measured by a qualified person in accordance with SW 12.5.1 and SW  
 ผู้ตรวจสอบในการวดัความยาวของสระวา่ยน า้ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 

12.  Was the water still?  
L'eau du bassin était-elle calme?  
สภาพของน า้  ความใส  อณุหภมูิในสระท่ีแขง่ขนั 
……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 

 
 
13.  Was the race in an indoor or outdoor pool?  

L'épreuve a-t-elle eu lieu dans une piscine couverte ou en plein air?  
สระวา่ยน า้ กลางแจ้ง  หรือในร่ม 
……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 

14.  Has the swimmer submitted to Doping Control within twenty-four hours after the race?  
Le nageur a-t-il subi un contrôle de dopage dans les vingt-quatre heures suivant la course?  
Where took the Doping Control place? Où a eu lieu le contrôle de dopage?  
Who supervised the Doping Control? (Print name) Qui a conduit le contrôle de dopage? 
 (Ecrire le nom)  
มีการตรวจสารกระตุ้น ภายใน  24  ชัว่โมง  หลงัจากท าการแขง่ขนัหรือไม่   

  สถานท่ีตรวจสารกระตุ้น...................................................................... 
  ช่ือผู้ท าการตรวจ.................................................................................. 
15.  In my opinion all FINA Rules have been met. A mon avis, toutes les règles de la FINA ont été respectées. Name 

of referee: x Nom de l'arbitre: Signature of referee (Signature de l'arbitre)  
 ข้อสรุปในการประชมุเก่ียวกบัข้อบงัคบัของสหพนัธ์วา่ยน า้นานาชาติ 

ช่ือผู้ตดัสนิชีข้าด.............................................................. 
          ลายเซ็นต์ผู้ตดัสนิชีข้าด.......................................................... 
 
All applications must be sent to the Honorary Secretary of FINA in accordance with FINA Rule SW 12.  
Les demandes d'homologation doivent être adressées au Secrétaire Général de la FINA en accord avec la Règle SW 
12 de la FINA.  
NOTE: In order to have this application approved, a negative doping test certification must be attached (SW 12.10 
and DC 5.3.2.) Afin de pouvoir approuver cette demande, un certificat de contrôle de dopage négatif doit y être joint 
(SW 12.10 et DC 5.3.2).  
หลกัฐานทัง้หมดจะต้องสง่ไปยงั เลขาธิการกิติมศกัดิส์หพนัธ์วา่ยน า้นานาชาติ เป็นไปตามกติกาข้อ 12 
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SW 13  AUTOMATIC OFFICIATING PROCEDURE  
  ก              ก                
 

SW 13.1  When Automatic Officiating Equipment (See FR 4) is used in any competition, the placing and 
times so determined and relay take-offs judged by such Equipment shall have precedence over the 
timekeepers. 
SW 13.1  เมื่อมีการใช้                 (FR 4) ไม่ว่าการแข่งขนัใดๆก็ตาม การพิจารณา             เวลาที่ใช้ใน
          และ   กระโดดในการว่ายผลดั จะให้ความส าคัญผลการแข่งขนัที่ได้จากอุปกรณ์จับเวลาอตัโนมัติ
มากกวา่ผลของผู้จบัเวลา 
 
SW 13.2   When the Automatic Equipment fails to record the place and/or time of one or more swimmers 
in a given race: 
SW 13.2  เมื่อ       จบัเวลา          เกิดขดัข้องในการบนัทกึล าดบัท่ี และ/หรือ เวลาของนกักีฬาว่ายน า้ที่มี หนึ่ง
คน หรือมากกวา่ ให้กระท าดงัตอ่ไปนี ้
 

SW 13.2.1 Record all available Automatic Equipment times and places, 
SW 13.2.1 ให้น าผล      จาก       จบัเวลา              ที่เก่ียวกบัเวลาว่ายและล าดบัที่ในการว่าย
เทา่ที่มีอยูท่ัง้หมดมาพิจารณา 
 
SW 13.2.2  Record all human times and places. 
SW 13.2.2  ให้น าผลจากผู้จบัเวลาและผล         จากกรรมการเส้นชยัทัง้หมดมาพิจารณา 
 
SW 13.2.3  The official place will be determined as follows: 
SW 13.2.3        การพิจารณาอยา่ง         รเทา่ที่  ท าได้ให้เป็นไปตามนี ้
 

SW 13.2.3.1  A swimmer with an Automatic Equipment time and place must retain his 
relative order when compared with the other swimmers having an Automatic Equipment 
time and place  within that race. 
SW 13.2.3.1                          นกักีฬาว่ายน า้               จาก       จบัเวลา
          เพื่อน าไปเปรียบเทียบกบันกักีฬาว่ายน า้คนอื่นๆ ที่มีเวลา และล าดบัที่ ได้จากอปุกรณ์
จบัเวลาอตัโนมตัิ ในการแขง่ขนัรายการเดียวกนั 
 
SW 13.2.3.2  A swimmer not having an Automatic Equipment place but having an 
Automatic Equipment time will establish his relative order by comparing his Automatic 
Equipment time with the Automatic Equipment times of the other swimmers. 
SW 13.2.3.2 นกักีฬาว่ายน า้ที่ไม่มีล าดบัที่จาก       จบัเวลา                   จากอปุกรณ์
จบัเวลา          จะพิจารณาจากข้อมลูที่มีความเก่ียวข้องกัน โดยมีการเปรียบเทียบเวลาจาก
อุปกรณ์จับเวลาอัตโนมัติของเขากับเวลาของนัก กีฬาว่ายน า้คนอื่นๆ จากอุปกรณ์จับเวลา
อตัโนมตัิ 
 
SW 13.2.3.3  A swimmer having neither an Automatic Equipment place nor an 
Automatic Equipment time shall establish his relative order by the time recorded by the  
Semi-Automatic Equipment orby three digital watches. 
SW 13.2.3.3 นกักีฬาว่ายน า้ที่ไม่มีทัง้ล าดบัที่และเวลาจาก       จบัเวลา           ติ จะ
พิจารณาจากข้อมูลที่มีความเก่ียวข้องกันของเขา โดยพิจารณาจากบนัทึกเวลาของ       จับ
เวลา                     จาก      จบัเวลาระบบตวัเลข 3 เรือน 
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SW 13.3  The official time will be determined as follows: 
SW 13.3      อยา่งเป็น         พิจารณาตามล าดบั       
 

SW 13.3.1 The official time for all swimmers having an Automatic Equipment time will be that 
time. 
SW 13.3.1               จาก       จบัเวลา       ติ              ที่ได้นัน้เป็นเวลาอย่างเป็น       
   นกักีฬาวา่ยน า้      
 
SW 13.3.2  The official time for all swimmers not having an Automatic Equipment time will be the 
three digital  watches or the Semi-Automatic Equipment time. 
SW 13.3.2  กรณีที่ไม่มีเวลาจาก       จบัเวลา                  จากนาฬิกาจบัเวลาระบบตวัเลข 3 
                  จาก       จบัเวลา             เป็นเวลาอยา่งเป็นทางการของนกักีฬาวา่ยน า้ทกุคน 
 

SW 13.4  To determine the relative order of finish for the combined heats of an event, proceed as 
follows: 
SW 13.4     พิจารณา          ของ          ใน           ที่มีหลายชุดเสร็จสิน้แล้ว น าผลมารวมกนัให้ปฏิบตัิ
ตามดงันี ้
 

SW 13.4.1  The relative order of all swimmers will be established by comparing their official 
times. 
SW 13.4.1  น าข้อมูลของนักกีฬาว่ายน า้ทุกคนมาพิจารณา โดยการน า    อย่าง          มา
เปรียบเทียบกนั 
 
SW 13.4.2  If a swimmer has an official time which is tied with the official time(s) of one or more 
swimmers, all swimmers having that time shall be tied in their relative order of finish in that 
event.  
SW 13.4.2     นกักีฬาวา่ยน า้      อยา่งเป็น            นหนึง่คน หรือมากกว่า นกักีฬาว่ายน า้เหลา่นี ้
จะมีเวลา และล าดบัท่ีเทา่กนั เมื่อเสร็จสิน้ในรายการแขง่ขนันัน้ๆ 
 

 AGE GROUP RULES -- SWIMMING 
SWAG 1 Federations may adopt their own Age Group rules, using FINA technical rules. 
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General Rules   
กฎข้อบังคับทั่วไป 
 

These General Rules are basic regulations for FINA competitions in all kinds of Swimming, Open Water 
Swimming, Diving, Water Polo, Synchronised Swimming, and Masters Competitions as well as for uniform regulations 
for the development of competition facilities.  

กฎข้อบงัคบัทัว่ไปฉบบันีเ้ป็นสว่นหนึง่ของ กฏข้อบงัคบัท่ีสหพนัธ์ว่ายน า้นานาชาติได้บญัญัติไว้ ส าหรับการแข่งขนักีฬาทางน า้ 
อาทิ วา่ยน า้ วา่ยน า้มาราธอน กระโดดน า้ โปโลน า้ ระบ าใต้น า้ และว่ายน า้อาวโุส เพื่อเป็นแบบอย่างในการพฒันา และเพื่อความ
สะดวกในการแขง่ขนั 

 
In these Rules, competitors shall include wimmers, open water swimmers, divers, water polo players, 

synchronised swimmers, or masters swimmers, either male or female. 
       กฎข้อบงัคบั ผู้แขง่ขนัประกอบด้วย นกักีฬาวา่ยน า้ นกักีฬาวา่ยน า้มาราธอน นกักีฬากระโดดน า้ นกักีฬา    โปโลน า้ นกักีฬา

ระบ าใต้น า้ นกักีฬาวา่ยน า้อาวโุส ทัง้ขาย และหญิง 
 

        FINA recognises that these Rules may be adjusted for competitions within a given Federation but recommends that 
all Members adhere to these Rules as closely as possible.  
        สหพนัธ์วา่ยน า้นานาชาติ ได้ตระหนกัถงึกฏกตกิาการแขง่ขนั คณะกรรมการสามารถปรับปรุงแก้ไขให้ทนักบัสถานการณ์การแขง่ขนั
ได้ 
 
GR 5 SWIMWEAR  

   ชดุวา่ยน า้ 
 

GR 5.1  The swimwear (swimsuit, cap and goggles) of all competitors shall be in good moral taste and suitable for the 
individual sports disciplines and not to carry any symbol which may be consideredoffensive.  
GR 5.1 อปุกรณ์วา่ยน า้ ประกอบด้วย ชดุวา่ยน า้,หมวกและแวน่วา่ยน า้ ของผู้ เข้าแขง่ขนัต้องอยูใ่นศีลธรรมอนัดีและเหมาะสมใน
การแขง่ขนักีฬานัน้ๆ โดยไมม่ีสญัลกัษณ์ใดๆ ในทางเสือ่มเสยี 
 
GR 5.2   All swimsuits shall be non transparent.  
GR 5.2   ชดุดวา่ยน า้ทัง้หมดจะต้องไมโ่ปร่งใส 
 
GR 5.3  In swimming competitions.the competitor must wear only one swimsuit in one or two pieces.For men the 
swimsuit shall not extend above the navel nor below the knee,and for women shall not cover the neck,extend past the 
shoulder,nor extend below knee.All swimsuits shall be made from textile materials.No additionitem.like arm bands or 
leg bands shall be regarded as parts of swimsuit. 
GR 5.3  การแขง่ขนัวา่ยน า้ ผู้ เข้าแขง่ขนัจะต้องสวมชดุวา่ยน า้เพียงชดุเดยีวเทา่นัน้ ชดุนัน้จะเป็นชดุเต็มตวั หรือสองสว่นก็ได้ 
ส าหรับนกัวา่ยน า้ชายนัน้ ความยาวของชดุตัง้แตร่ะดบัเอว(สะดือ)ลงมาถึงระดบัเขา่ ส าหรับนกัวา่ยน า้หญิง ชดุไมปิ่ดคอ และไมปิ่ด
หวัไหล ่ ความยาวของชดุตัง้แตร่ะดบัคอยาวลงมาถึงเขา่ ชดุวา่ยน า้ทัง้หมดนีต้้องผลติโดยการถกัทอเส้นใยเทา่นัน้ โดยไมม่ีสว่นอืน่
ใดเช่น ไมม่ีปลอกแขน ปลอกเขา่ที่เป็นสว่นหนึง่ของชดุวา่ยน า้ 
 
GR 5.4  The referee of a competition has the authority to exclude any  competitor whose swimsuit or body symbols do 
not comply with this rule. 
ผู้ตดัสนิชีข้าดมีอ านาจ ทีจ่ะไมใ่ห้นกักีฬาวา่ยน า้เข้าแขง่ขนัหากเป็นชดุวา่ยน า้ที่ผิดกตกิา 
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GR 5.4  ที่มีสญัลกัษณ์ปรากฏอยูบ่นชดุวา่ยน า้ 
 
GR 5.5 Before any swimwear of new design, construction or material is used in competition, the manufacturer of such 
swimwear must submit the swimwear to FINA and obtain approval of FINA.  
GR 5.5 ชดุวา่ยน า้ทีใ่ช้ในการแขง่ขนั ผู้ผลติชดุวา่ยน า้จะต้องผา่นการอนมุตัจิากสหพนัธ์วา่ยน า้นานาชาติ ก่อนที่จะน ามาใช้ในการ
แขง่ขนั 
 

GR 7   SUBSTITUTION, DISQUALIFICATION AND WITHDRAWAL  
GR 7   ผู้ เข้าแขง่ขนัส ารอง,การตดัสทิธ์ิและการถอนตวั 
 

GR 7.1  Any entered competitor may be substituted by another entered competitor at the Team Leaders Meeting. It is 
mandatory for one representative of each Federation to take part in the Team Leaders  Meeting. Failing to do so will 
result in a fine of 100 Swiss Francs.  
GR 7.1  นกักีฬาวา่ยน า้ตวัส ารอง สามารถเข้าแขง่ขนัได้โดยผา่นการรับรองจากการประชมุผู้จดัการทีม และเป็นข้อบงัคบัที่ทกุๆทีม
จะต้องสง่ตวัแทนเข้าร่วมประชมุผู้จดัการทีม หากไมเ่ข้าร่วมประชมุจะมีผลบงัคบัท่ีจะต้องจ่ายคา่ปรับเป็นเงิน 100 เหรียญฟรังค์สวิส 
 
GR 7.2 In all competitions except water polo, a competitor or team not wishing to take part in a semi-final or final in 
which qualification was earned shall withdraw within thirty (30) minutes following the preliminaries or the semi-finals of 
the event in which the qualification took place. The member federation of any competitor who withdraws from the 
heats/preliminary rounds after the Team Leaders Meeting or from a semi-final or final more than thirty (30) minutes 
after the preliminaries or semi-finals of the event in which qualification was earned, shall pay without excuse  to the 
honorary treasurer the sum of one-hundred (100) Swiss francs; in case of a relay, duet, team or combination, the sum 
shall be two-hundred (200) Swiss francs.  
GR 7.2 การสละสทิธ์ิ ในรอบรองชนะเลิศ หรือรอบชิงชนะเลิศ หน้าทีมต้องท าหนงัสือแจ้งต่อคณะกรรมการ จดัการแข่งขนัภายใน
เวลา 30 นาที หลงัจากการแขง่ขนัในรอบคดัเลอืก  รอบรองชนะเลศิเสร็จสิน้ นกักีฬาวา่ยน า้ชาติใดๆ ก็ตามถ้ามีการสละสิทธ์ิในรอบ
คดัเลอืกหลงัจากการประชมุผู้จดัการทีม หรือจากรอบรองชนะเลิศ หรือรอบชิงชนะเลิศ  เกินกว่าเวลา 30 นาทีหลงัจากการแข่งขนั
ในรอบคดัเลือก หรือรอบรองชนะเลิศสิน้สดุลงแล้ว หากแจ้งสละสิทธ์ิภายหลงั นกักีฬาจะต้องถกูปรับเป็นเงิน  100  เหรียญฟรังค์
สวิส ในกรณีการแขง่ขนัของรายการวา่ยผลดัจะถกูปรับเป็นเงิน  200  เหรียญฟรังค์สวิส โดยไมม่ีข้อโต้แย้งใดๆ 
 

GR 9.2 Protests   
GR 9.2 การประท้วง 
 

GR 9.2.1 Protests are possible if the rules and regulations for the conduct of the competition are notobserved,(b) if 
other conditions endanger the competitions and/or competitors, or (c) against decisions of the referee; however, no 
protest shall be allowed against decisions of fact.  
GR 9.2.1 การประท้วงสามารถกระท าได้ถ้ากติกาและระเบียบข้อบงัคบัไมเ่ป็นไปตามเหตผุล เช่นกรณีจะท าให้เกิดอนัตรายต่อการ
แขง่ขนั นกักีฬาวา่ยน า้ และคนอื่นๆ  อยา่งไรก็ตามการตดัสนิใจของผู้ตดัสนิชีข้าดตามสภาพความเป็นจริงถือเป็นข้อยตุิ 
 
GR 9.2.2. Protest must be submitted 
(a) to the referee, 
(b) in writing on FINA Forms, 
(c) by the responsible team leader, 
(d) together with a deposit of 100 Swiss Francs or its equivalent, and 
(e) within 30 minutes following the conclusion of the respective event or match.  
If conditions causing a potential protest are noted prior to the event a protest  must be lodged before the signal to 
start is given.  
GR 9.2.2 การยื่นประท้วง 

o ยื่นตอ่ผู้ตดัสนิชีข้าด 
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o บนัทกึเป็นลายลกัษณ์อกัษรตามแบบฟอร์มของสหพนัธ์วา่ยน า้นานาชาติ 
o ยื่นโดยหวัหน้าทีม 
o  วางเงินประกนั 100 เหรียญฟรังค์สวิส หรือเทียบเทา่ 
o ยื่นประท้วงภายใน 30 นาที หลงัจากการแขง่ขนัในรายการนัน้ๆสิน้สดุลง หรือการแขง่ขนัในแมชท์นัน้จบสิน้ลง  
ถ้าสถานการณ์เป็นเหตใุห้ศกัยภาพในการยื่นประท้วงลา่ช้า ก็สามารถเปิดโอกาสให้พิจารณาใหมไ่ด้ 

 
GR 9.6 Programming    
GR 9.6 โปรแกรม 
 

GR 9.6.1 Programme of  Events 
GR 9.6.1 โปรแกรมการแขง่ขนั 

(* Indicates event conducted only at World Championships at present.)  
(* เคร่ืองหมาย ทีม่ีการแขง่ขนัในรายการชิงแชมป์โลกเทา่นัน้ ) 

GR 9.6.1.1 Swimming - World Championships (25m) 
Events Men Women 

Freestyle 50m, 100m, 200m,400m, 1500m 50m, 100m, 200m,400m, 800m 
Backstroke 50m, 100m, 200m 50m, 100m, 200m 
Breaststroke 50m, 100m, 200m 50m, 100m, 200m 
Butterfly 50m, 100m, 200m 50m, 100m, 200m 
Ind. Medley 100m, 200m, 400m 100m, 200m, 400m 
Relays:  Freestyle 4x100m, 4x200m 4x100m, 4x200m 
Medley 4x100m 4x100m 

Only entry times achieved in 25m pools will be accepted.  
Heats, semi-finals, and finals may be swum using 10 lanes.  

GR 9.6.1.1  โปรแกรมการแขง่ขนัวา่ยน า้สระ 25 เมตร ชิงแชมป์โลก 
                                       ประเภทการแขง่ขนั ทัง้ประเภทชาย และประเภทหญิง 

ประเภท ชำย หญิง 

ฟรีสไตล์ 50 ม., 100 ม., 200 ม.400 ม., 1500 ม.      50 ม., 100 ม., 200 ม.400 ม., 800 ม. 
กรรเชียง 50 ม., 100 ม., 200 ม. 50m, 100m, 200 ม. 
กบ 50 ม., 100 ม., 200 ม. 50m, 100m, 200 ม. 
ผีเสือ้ 50 ม., 100 ม., 200 ม. 50m, 100m, 200 ม. 
เดี่ยวผสม 100 ม., 200 ม., 400 ม. 100m, 200m, 400 ม. 
ผลัดฟรีสไตล์        4x100 ม., 4x200 ม. 4x100m, 4x200 ม. 
ผลัดผสม 4x100 ม. 4x100 ม. 
แตล่ะทีมสง่สถิตเิวลาที่ท าได้ในการวา่ยสระ 25 เมตร  
การแขง่ขนัในรอบคดัเลอืก,รอบรองชนะเลศิ และรอบชิงชนะเลศิ อาจใช้ 10 ลูว่า่ย 
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GR 9.6.1.2 Swimming - World Championships (50m) 
 
Events Men Women 

Freestyle 50m,100m,200m400m,800m*,1500m 50m100m,200m400m,800m, 1500m* 
Backstroke 50m*,100m, 200m 50*, 100m, 200m 
Breaststroke 50m*,100m, 200m 50*, 100m, 200m 
Butterfly 50m*, 100m, 200m 50*, 100m, 200m 
Ind. Medley 200m, 400m 200m, 400m 
Relays: Freestyle 4x100m, 4x200m 4x100m, 4x200m 
Medley 4x100m 4x100m 
Only entry times achieved in 50m pools will be accepted  
GR 9.6.1.2 โปรแกรมการแขง่ขนัวา่ยน า้สระ 50 เมตร ชิงแชมป์โลก 

      ประเภทการแขง่ขนั ทัง้ประเภทชาย และประเภทหญิง 
ประเภท ชำย หญิง 

ฟรีสไตล์ 50 ม., 100 ม., 200ม.,400 ม, 800 ม.*, 1500 ม. 50 ม.,100 ม., 200ม.,400 ม., 800 ม, 1500ม.* 
กรรเชียง 50m*,100m, 200m 50*, 100m, 200m 
กบ 50ม.*,100 ม, 200 ม. 50ม.*,100 ม, 200 ม. 
ผีเสือ้ 50 ม.*, 100 ม., 200 ,. 50 ม.*, 100 ม., 200 ,. 
เดี่ยวผสม 200 ม, 400 ม. 200 ม, 400 ม. 
ผลัดฟรีสไตล์ 4x100 ม., 4x200 ม. 4x100 ม., 4x200 ม. 
ผลัดผสม 4x100 ม. 4x100 ม. 

แตล่ะทีมสง่สถิตเิวลาที่ท าได้ในการวา่ยสระ 50 เมตร  
การแขง่ขนัในรอบคดัเลอืก,รอบรองชนะเลศิ และรอบชิงชนะเลศิ อาจใช้ 10 ลูว่า่ย 
 

GR 9.7 Awards – World Championships 
GR 9.7 การมอบเหรียญรางวลั-การแขง่ขนัวา่ยน า้ชิงแชมป์โลก 
 

GR 9.7.1 Medals: Gold, Silver, and Bronze medals shall be awarded to the first three places in individual events 
and team final competitions. Diplomas: Using 8 lanes in Swimming: Diplomas are awarded to all eight finalistsin 
individual events and to the first six finalists in team competitions.  
Using 10 lanes in Swimming: Diplomas are awarded to all 10 finalists in  individual events and to the first eight 
finalists in team competitions. 
GR 9.7.1 การมอบเหรียญรางวลั: เหรียญทอง เหรียญเงิน และเหรียญทองแดง มอบให้นกักีฬาที่ได้ล าดบัที่   1-3 ในการ
แข่งขันประเภทบุคคล และประเภททีม ในรอบชิงชนะเลิศ ใบประกาศนียบัตรการแข่งขันว่ายน า้  8 ลู่ว่าย มอบใบ
ประกาศนียบตัรให้นกักีฬาประเภทบคุคลที่ได้ล าดบัท่ี 1-8  และนกักีฬาประเภททีม 6 ล าดบัแรก ในการแข่งขนัรอบชิงชนะเลิศ
การแขง่ขนัวา่ยน า้ 10 ลูว่า่ย มอบประกาศนียบตัรให้นกักีฬาประเภทบคุคลที่ได้ล าดบัท่ี 1-10 และนกักีฬาประเภททีม 8 ล าดบั
แรก ในการแขง่ขนัรอบชิงชนะเลศิ 
 
 
 



คูมื่อกติกาการตดัสินวา่ยน า้ สมาคมวา่ยน า้แหง่ประเทศไทย ปี 2556 – 2560 

38 
 

GR 9.7.2 In team competitions, except for relays in swimming, all membersof the team shall receive medals.  
GR 9.7.2 การแขง่ขนักีฬาประเภททีม เช่น โปโลน า้ ทกุคนจะได้รับเหรียญ ยกเว้นทีมวา่ยผลดัเทา่นัน้ 
 

GR 9.7.2.1 In Swimming, in case of equal times, medals shall be awarded as follows: 
            1st place: 2 Gold – no Silver, 1 Bronze 
             2nd place: 1 Gold, 2 Silver – no Bronze 
             3rd place: 1 Gold, 1 Silver, 2 Bronze  

GR 9.7.2.1 การแขง่ขนัวา่ยน า้ในกรณีนกักีฬาท าเวลาเทา่กนั การมอบเหรียญรางวลั มีหลกัเกณฑ์ดงัตอ่ไปนี ้
ล าดบัท่ี 1:     2  เหรียญทอง,    ไมม่ีเหรียญเงิน,      1 เหรียญทองแดง 
ล าดบัท่ี 2:     1  เหรียญทอง,     2 เหรียญเงิน,        ไมม่ีเหรียญทองแดง    
ล าดบัท่ี 3:     1  เหรียญทอง,     1 เหรียญเงิน,       2 เหรียญทองแดง 
 

GR 9.7.2.2  In case of 3 equal times medals shall be awarded as follows: 
          1st place: 3 Gold – no Silver, no Bronze 
           2nd place: 1 Gold, 3 Silver – no Bronze 
             3rd place: 1 Gold, 1 Silver, 3 Bronze  
GR 9.7.2.2  กรณีนกักีฬา 3 คนท าเวลาเทา่กนั การมอบเหรียญรางวลั มีหลกัเกณฑ์ดงัตอ่ไปนี ้

ล าดบัท่ี 1:     3 เหรียญทอง,      ไมม่ีเหรียญเงิน,     ไมม่ีเหรียญทองแดง 
ล าดบัท่ี 2:      1 เหรียญทอง,     3 เหรียญเงิน,       ไมม่ีเหรียญทองแดง 
ล าดบัท่ี 3:      1 เหรียญทอง,      1 เหรียญเงิน,      3 เหรียญทองแดง 
 

GR 9.8 Scores    
GR 9.8 การให้คะแนน 
 

Only in World Championships points are awarded to all finalists, according to the following point distribution:  
การแขง่ขนัวา่ยน า้ชิงแชมป์โลก เกณฑ์การพิจารณาการให้คะแนนในรอบชิงชนะเลศิ มีหลกัเกณฑ์ดงัตอ่ไปนี ้
 
GR 9.8.1 Swimming 
GR 9.8.1 วา่ยน า้ 
 
Individual using 8 lanes:Places 1 – 16: 18,16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 points  
กำรแข่งขันว่ำยน ำ้ประเภทบุคคล ใช้ 8 ลู่: 
ล าดบัท่ี 1-16: เกณฑ์การใหคัะแนนดงันี ้18,16,15,14,13,12,11,10,8,7,6,5,4,3,2,1 คะแนนตามล าดบั 
 
              Relays using 8 lanes:  

 Places 1 – 8:    36, 32, 30, 28, 26, 24, 22, 20 points.  
       กำรแข่งขนัว่ำยผลัด ใช้ 8 ลู่: 

ล าดบัท่ี 1-8: เกณฑ์การใหคัะแนนดงันี ้ 36,32,30,28,26,24,22,20    คะแนนตามล าดบั 
Individual using 10 lanes: 
Places 1 – 20:       22,20,19,18,17,16,15,14,13,12,10,9,8,7,6,5,4,3,2,1  
กำรแข่งขนัว่ำยน ำ้ประเภทบุคคล ใช้ 10 ลู่: 
ล าดบัท่ี 1-20: เกณฑ์การใหคัะแนนดงันี ้22,20,19,18,17,16,15,14,13,12,10,9,8,7,6,5,4,3,2,1  
คะแนนตามล าดบั 
 



คูมื่อกติกาการตดัสินวา่ยน า้ สมาคมวา่ยน า้แหง่ประเทศไทย ปี 2556 – 2560 

39 
 

             Relays using 10 lanes: 
             Places 1 – 10: 40,36,34,32,30,28,26,24,22,20  
            กำรแข่งขันว่ำยน ำ้ประเภทผลัด ใช้ 10 ลู่: 
           ล าดบัท่ี 1-10: เกณฑ์การใหคัะแนนดงันี ้40,36,34,32,30,28,26,24,22,20   คะแนนตามล าดบั 
 

A trophy shall be awarded to the top scoring team. Trophies shall be given to the top scoring male and 
female based upon the following:  
                    First Place   5 points 
                    Second Place   3 points 
                    Third Place   2 points 

Fourth Place   1 point 
Individual World Record 2 points for each record broken  

การมอบถ้วยรางวลั ทีมที่ท าคะแนนรวมสงูสดุ 
การมอบถ้วยรางวลั นกักีฬาชาย หญิง ที่ท าคะแนนประเภทบคุคลรวมสงูสดุ เกณฑ์การให้คะแนนดงันี ้

   ชนะล าดบัท่ี 1 ได้     5  คะแนน 
ชนะล าดบัท่ี 2 ได้     3  คะแนน 
ชนะล าดบัท่ี 3 ได้     2  คะแนน 
ชนะล าดบัท่ี 4 ได้     1  คะแนน 

ประเภทบคุคลที่สามารถท าลายสถิติโลกได้คะแนน 2 คะแนน ในการท าลายสถิติโลกในประเภทนัน้ๆ 
 
If there is a tie, the FINA Points Table shall be used and a    decision made by the Swimming Commission. 
กรณีที่มีคะแนนเท่ากนัให้พิจารณาหลกัเกณฑ์การให้คะแนนของสหพนัธ์ว่ายน า้นานาชาติ  และค าตดัสินของคณะกรรมการ
วา่ยน า้เป็นท่ีสิน้สดุ 
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กฎ กติกำฟีน่ำ ที่ท่ำนต้องรู้ 
  
Swimming (SW)    กำรว่ำยน ำ้  
General Rules (GR)  กติกำทั่วไป  
Constitution (C)   ข้อบัญญัติ  
 By Law (BL)   ว่ำด้วยกฎข้อบังคับ 
 Facilities Rules (FR)  กติกำว่ำด้วยอุปกรณ์        
    
 
 

FACILITIES RULES  
กตกิำว่ำด้วยอุปกรณ์ (FR) 
 
PREAMBLE  
บทควำมเบือ้งต้น 
The Facilities Rules are intended to provide the best possible environment for competitive use and training. These Rules 
are not intended to govern issues related to the general public. It is the responsibility of the owner or controller of a facility 
to provide supervision of activities of the public.  

 
กติกาวา่ด้วยอปุกรณ์ มีเจตนาที่ได้บญัญตัิขึน้มา เพื่อช่วยอ านวยความสะดวกในการแขง่ขนัและการฝึกซ้อม กฏกติกาข้อนีไ้มไ่ด้ใช้บงัคบั
ใช้ในสถานท่ีสาธารณะทัว่ไป ที่ต้องจดัการ บริหารและรับผิดชอบของแตล่ะสถานท่ีนัน้ๆ  

 
FR 1   GENERAL  

กตกิำทั่วไป  
 

FR 1.1 FINA Olympic Standard Pools.  
All World Championships (except the Masters World Championships) and Olympic Games must be held in 

pools that comply with Rules FR 3, FR 6, FR 8, and FR 11.  
 FR 1.1 สระว่ำยน ำ้มำตรฐำนโอลิมปิค  

สระวา่ยน า้ที่มีมาตรฐานโอลมิปิคเกมส์,วา่ยน า้ชิงแชมป์โลก (ยกเว้นสระวา่ยน า้ส าหรับผู้สงูอายุ) และ 
สระโอลมิปิคเกมส์ ต้องให้เป็นไปตามกติกาาข้อ 3  ข้อ 6  ข้อ 8 และข้อ 11  
 
FR 1.2  FINA General Standard Pools. Other FINA events should be held in FINA Olympic Standard Pools, but 
the Bureau may waive certain standards for existing pools if they do not materially interfere with the competitions.  
FR 1.2  สระว่ำยน ำ้มำตรฐำนทั่วไป ของสหพนัธ์วา่ยน า้นานาชาติ ในรายการแขง่ขนัสหพนัธ์วา่ยน า้นานาชาติอื่นๆให้เป็นไป
ตามมาตรฐานของสระวา่ยน า้โอลมิปิค ซึง่ส านกังานบางแหง่อาจจะละเลยในเร่ืองมาตรฐานของสระว่ายน า้ ไม่เป็นที่กีดกนัใน
การแขง่ขนัได้  
 
 
FR 1.3 FINA Minimum Standard Pools. All other events held under FINA Rules should be conducted in pools that 
comply with all of the minimum standards contained within these Facilities Rules. 
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FR 1.3 สระมาตรฐานภายใต้การควบคมุของสหพนัธ์ว่ายน า้นานาชาติ เมื่อมีการจดัการแข่งขนัว่ายน า้ จะต้องด าเนินการให้
เป็นไปตามกฏกติกาของสหพนัธ์วา่ยน า้นานาชาติด้วย  
 
FR 1.4 In order to protect the health and safety of persons using swimming facilities for 
the purposes of recreation, training and competition, owners of public pools or pools restricted 
only to training and competition must comply with the requirements established by law and the health authorities 
in the country where the pool is situated. 
FR 1.4 การป้องกนัด้านสขุอนามยั และความปลอดภยัด้านสขุภาพของผู้ที่ใช้สระวา่ยน า้ เพื่อสนัทนาการ, 
การฝึกซ้อมและเพื่อการแข่งขนั ผู้ที่เป็นเจ้าของสระสาธารณะ ต้องได้รับอนุมตัิตามบทบัญญัติตามกฎหมาย จากองค์การ
อนามยัของประเทศนัน้ๆ  
 
FR 1.5 New competition equipment (e.g. Starting blocks, lane-ropes, etc.) must be available by 1st January in the 
year of the Olympic Games and FINA World Championships. 
FR 1.5 อุปกรณ์ใหม่ที่ใช้ในการแข่งขนั เช่น แท่นกระโดด,ลู่ว่าย ฯลฯ จะมีผลบงัคบัใช้ตัง้แต่วนัที่ 1 มกราคมของปีที่มีการ
แขง่ขนัโอลมิปิคเกมส์ และการแขง่ขนัวา่ยน า้ชิงแชมป์โลก 
 
FR 2.8 Numbering 
Each starting block must be distinctly numbered on all four sides, clearly visible. Lanenumber 0 shall be on the 
right-hand side when facing the course from the starting end with exception of 50m events, which may start from 
the opposite end. Touch panels may be numbered on the top part. 

 FR 2.8 หมำยเลขแท่นกระโดด  
แทน่กระโดดแตล่ะลูต้่องมีหมายเลขลูท่ัง้ 4 ด้าน สามารถมองเห็นได้อย่างชดัเจน ลูห่มายเลข 0 จะต้องอยู่ด้านขวามือเมื่อยืน
หนัหน้าเข้าหาสระจากด้านหวัสระไปยงัท้ายสระ ยกเว้นรายการแข่งขนัระยะทาง 50 เมตร ซึ่งจะต้องปล่อยตวัด้านท้ายสระ 
แทน่กระโดดอาจจะมีหมายเลขลูต่ิดไว้บนแทน่ได้ 
 
FR 3.8 Lane Ropes: Lane Ropes shall extend the full length of the course, secured at each end wall to anchor 
brackets recessed into the end walls. The anchor shall be positioned so that the floats at each end wall of the 
pool shall be on the surface of the water. Each lane rope will consist of floats placed end-to-end having a 
minimum diameter of 0.05 metre to a maximum of 0.15 metre.In a swimming pool the colour of the lane ropes 
should be as follows: 

• Two (2) GREEN ropes for lanes 0 and 9 
• Six (6) BLUE ropes for lanes 1, 2, 3, 6, 7 and 8 
• Three (3) YELLOW ropes for lanes 4, 5 

The floats extending for a distance of 5.0 metres from each end of the pool shall be ofRED colour.There shall not 
be more than one lane rope between each lane. The lane ropes shall be firmly stretched. 
FR 3.8 ทุ่นกัน้ลู่ ว่ำย  
ลูว่า่ยแตล่ะลูจ่ะต้องมีความยาวตลอดแนวตามความยาวของสระด้านหวั และด้านท้ายของลูจ่ะต้องมีการ     ผกูยึดติดกบัสมอ
ในช่องยดึเหน่ียวไว้ในผนงัสระของแตล่ะลูว่า่ยอยา่งมัน่คง แตล่ะลูว่า่ยจะมีทุน่กัน้ลูต่ลอดแนว  
ทุน่กัน้ลูน่ีม้ีเส้นผา่ศนูย์กลาง 0.05-0.15 เมตร สขีองทุน่กัน้ลูว่า่ยน า้ ควรจะเป็นดงันี ้ 

 ทุน่สเีขียว (2)    ลูว่า่ย ลู ่0 และลู ่9  
 ทุน่สนี า้เงิน (6)  ลูว่า่ย ลู ่1,2,3,6,7,8  
 ทุน่สเีหลอืง (3) ลูว่า่ย ลู ่4,5  

ทุ่นระยะทาง 5 เมตรจากผนงัสระด้านหวัสระและท้ายสระแต่ละลูว่่าย ต้องเป็นทุ่นสีแดงเท่านัน้ ลูว่่ายแต่ละลูม่ีแนวยาวและ
เหยียดตงึตลอดแนวตามลูว่า่ย  
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FR 3.9 Starting Platforms: as in FR 2.7. 
Except the surface area shall be at least 0.5 metres wide X 0.6 metres in length and 
covered with non-slip material. False start control equipment must be installed. 

 FR 3.9 แท่นเร่ิมต้น ตามกติกาข้อ 2.7   
นอกจากบนผิวเรียบด้านบนของแท่น ควรจะมีความกว้าง และความยาวอย่างน้อยในอตัราสว่น 0.5 x 0.6 เมตร พืน้ผิวแท่น
กระโดดไมล่ืน่  
 
FR 3.10 Numbering: as in FR 2.8 
FR 3.10 หมำยเลข: ตามกติกาข้อ FR 2.8 
 
FR 3.11 Lane Markings for Diving pools shall be of a dark contrasting color, placed on the floor of the pool in the 
centre of each lane. 
Width: minimum 0.2 meter, maximum 0.3 meter. 
Length: 21.0 meters for 25 meter long pools.  
Each lane line shall end 2.0 meters from the end wall of the pool with a distinctive cross line 1.0 meter long and of 
the same width as the lane line. Target line shall be placed on the end walls or on the touch panels, in the centre 
of each lane, of the same width as the lane lines. They shall extend without interruption from the deck edge 
(curb), to the floor of the pool. A cross line 0.5 meter long shall be placed 0.3 meter below the water surface, 
measured to the centre point of the cross line. This requirement is for 25 m Diving pools constructed after 1 
January 2010. 
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FR 3.11 เส้นแบง่ลูว่า่ย 
สระวา่ยน า้ควรจะมีสเีข้มที่ตดักบัสอีื่นๆ โดยมีเส้นแบง่ลูว่า่ยวางอยูบ่นตรงกลางพืน้สระของแตล่ะลูว่า่ย  
ความกว้างของเส้นของลูว่า่ย  0.20 – 0.30 เมตร 
ความยาวของเส้นของลูว่า่ย  21.0 เมตร (สระ 25 เมตร) 
เส้นแบง่ลูว่า่ยแตล่ะเส้น ปลายเส้นแตล่ะเส้นจะอยูห่า่งผนงัสระ 2.0 เมตร มีเส้นตดัขวางขนาดความยาว 1.0 เมตร กว้าง 0.20 -
0.30 เมตรเป็นเคร่ืองหมาย บนผนงัสระของ แตล่ะเส้นแบง่ลูว่า่ย มีเคร่ืองหมายเส้นตดัขวางโดยวางอยูใ่นแนวตรงกลางของแต่
ละเส้นแบ่งลู่ว่าย เส้นนีม้ีความยาว 0.50 เมตร และอยู่ใต้ผิวน า้ 0.30 เมตร ส าหรับสระว่ายบ า้ 25 เมตร มีผลเมื่อวนัที่ 1  
มกราคม   2553 
 
FR 3.12 Backstroke turn indicators: as in FR 2.9, Flagged ropes must be 1.8 metres above the water surface. 
Flags must be fixed to the ropes having the following dimensions: 0.20m metres on the rope forming a triangle 
measuring 0.40 metres on the sides.The distance between each flag must be 0.25metres. If the flags are printed 
with or support / carry any signage this must be approved in advance by FINA 
FR 3.12 ธงกรรเชียง  
เป็นเคร่ืองหมายการกลบัตวัในการว่ายท่ากรรเชียง ตามกติกาข้อ 2.9 ต้องมีเชือกธงกรรเชียงประดบัด้วยธงรูปสามเหลี่ยม
ขนาดกว้างยาวของธง 0.20x0.40 เมตร แขวนเป็นแนวยาวอยูบ่นเหนือผิวน า้ ในระดบั 1.80 เมตร ธงแตล่ะผืนมีระยะหา่ง 0.25  
เมตร บนธงนัน้สามารถติดสญัลกัษณ์ได้โดยได้รับการอนญุาตจากสหพนัธ์ 
วา่ยน า้นานาชาติ  
 
FR 3.13 False Start Rope: as in FR 2.10 
FR 3.12 เชือกฟำล์ว  
เชือกฟาล์ว(ระยะหา่งจากผนงัสระจากจดุเร่ิมต้น 15 เมตร แขวนเป็นแนวยาวอยู่บนเหนือผิวน า้ในระดบั 1.2 เมตร  
 
FR 3.14 Water Temperature: as in FR 2.11  

         FR 3.14 อณุหภมูิของน า้ ดกูติกาข้อFR  2.11 (25 – 28 องศาเซลเ.ซียส)  
 
FR 3.15 Lighting: Light intensity over the whole pool shall not be less than 1500 lux   

     FR 3.15  ความเข้มของแสงจะต้องไมต่ ่ากวา่  1500  lux.  
 
 

FR 3.16 Lane Markings: as in FR 2.13  The distance between the centre points of each lane shall be 2.5 metres 
FR 3.16  ระยะหา่งระหวา่งจดุศนูย์กลางของแตลู่จ่ะต้องหา่ง  2.5 เมตร 
 
FR 3.17 If the swimming pool and the diving well are in the same area the minimum 
distance separating the pools shall be 5.0 metres. For pools constructed from 1 January 2014 the minimum 
distance separating the pool shall be a minimum of 8 metres however  10 metres is preferred 
FR 3.17 ถ้าสระวา่ยน า้วา่ยน า้และสระกระโดดน า้อยูใ่นพืน้ท่ีเดยีวกนัต้องมีระยะหา่งระหวา่งสระอยา่งน้อย  
5.0 เมตร ส าหรับสระวา่ยน า้ที่สร้างตัง้แต่ 1 มกราคม 2014 ระยะหา่งระหวา่งสระขัน้ต ่าจะต้องไมน้่อยกวา่ 8 เมตร - 10 เมตร  

 
 

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