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กติกา กติกา KUMITE    KUMITE

หัวขอที ่ 1 : พ้ืนที่สนามแขง 

1. สนามแขงจะตองเปนพ้ืนที่เรียบเพ่ือหลีกเลี่ยงการบาดเจ็บ 

2. สนามแขงจะเปนรูปทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัส โดยมีตรา WKF รับรอง มีขนาดความกวางและยาว 8 x 8 เมตร เม่ือวัดจาก
ดานนอกของเสนสนาม และมีพ้ืนที่ปองกันอันตรายอีกดานละ 2 เมตร สนามแขงอาจจะยกใหสูงจากพื้นราบไดไม
เกิน 1 เมตร รวมแลวสนามแขงจะมีขนาดเทากับ 12 x 12 เมตร เพ่ือความปลอดภัยของผูแขงขัน 

3. ตีเสนตําแหนงของกรรมการผูชี้ขาด(Referee) ขาดยาว 0.5 เมตร หางจากจุดศูนยกลางของสนามแขง 2 เมตร 

4. ตีเสนขนานสองเสนยาว 1 เมตรสําหรับตําแหนงของผูแขงขัน โดยเสนทั้งสองอยูทางซายและขวา จากจุด
ศูนยกลาง ของพ้ืนที่แขงขันเปนระยะ 1.5 เมตร และทํามุมฉากกับเสนตําแหนงของกรรมการผูชี้ขาด 

5. กรรมการผูชวย(Judges) ทุกคน จะน่ังในพ้ืนที่ที่ปลอดภัย กรรมการผูชวยคนหน่ึงจะหันเขาหากรรมการผูชี้ขาด 
และกรรมการผูชวยอีกสองคน จะน่ังดานหลังผูแขงขันแตละฝายประมาณ 1 เมตร หันไปทางกรรมการผูชี้ขาด  
โดยแตละคนจะมีธงแดงและนํ้าเงิน 

6. กรรมการเทคนิค (Arbitrator)จะน่ังอยูดานหลังนอกพ้ืนที่ปลอดภัยเยื้องไปทางซายของกรรมการผูชี้ขาด 
(Referee) โดยมีอุปกรณคือ ธงแดงหรือสัญลักษณและนกหวีด 

7. หัวหนาผูควบคุมเวลา(Score supervisor) จะน่ังที่โตะควบคุมคะแนนอยูระหวางผูบันทึกคะแนน (Scorekeeper) 
และผูรักษาเวลา(Timekeeper) 

8. พ้ืนที่ปองกันอันตราย 1 เมตร ที่อยูดานนอกจะตองมีสีแตกตางจากสนามแขง 

คําอธิบายเพ่ิมเติม 

I หามติดตั้งปายโฆษณา, เสา, หรือแผนกระดานภายในระยะ 1 เมตร ของสนามแขง 

II เบาะที่ใชปูเปนสนามแขงจะตองไดมาตรฐาน คือ ไมลื่น ดานบนของเบาะตองมีผิวฝดเล็กนอย เบาะตองไมหนา 
เกินไป ซึ่งจะไมหนาเหมือนเบาะที่ใชในการแขงขันยูโด และดานลางของเบาะตองเกาะติดกับ พ้ืนเวที ตองอยูกับ
ที่ไมเคลื่อนไหวไปมาจนเกิดชวงโหว ซึ่งจะเปนอันตรายตอผูแขงขันได และตองเปนแบบเดียวกับเบาะของ WKF 

หัวขอที ่ 2 : การแตงกาย 

1. ผูแขงขันและผูฝกสอน จะตองแตงกายใหถูกตองตามระเบียบที่ระบุไวในกติกาน้ี 

2. คณะกรรมการควบคุมการตัดสิน(Referee Commission) สามารถไลเจาหนาที่หรือผูแขงที่ไมปฏิบัติตาม
กฎระเบียบที่ระบุไวได 

คณะกรรมการผูตัดสิน(Referees) 

1. กรรมการผูชี้ขาดและกรรมการผูชวย ตองใสเครื่องแบบที่ผานการรับรองโดยคณะกรรมการควบคุมการตัดสิน 
ทุกครั้งของการแขงขัน 

2. เครื่องแบบที่ผานการรับรองมีลักษณะดังน้ี 

- เสื้อนอกสีนํ้าเงินเขมและมีกระดุมสีเงิน 2 เม็ด 

- ขางในใสเสื้อเชิ้ตสีขาวแขนสั้น 

- เน็คไทที่ไดรับการรับรอง และไมใชหมุดปกเน็คไท 

- กางเกงขายาวสีเทาออน ไมพับขา(ดูภาคผนวกที่ 11) 

- ถุงเทาสีนํ้าเงินเขมหรือสีดําไมมีลวดลาย และสวมรองเทาสีดําแบบสวมที่ใชใสสําหรับใสบนสนามแขง 

- กรรมการผูชี้ขาดหญิงและกรรมการผูชวยหญิง อาจใสที่มัดผมได 

ผูแขงขัน(Contestants)  

1. ผูแขงขันจะตองสวมชุดคาราเต(Karate Gi) สีขาวไมมีแถบหรือลวดลาย อนุญาตใหติดสัญลักษณหรือ ธง
ชาติประจําชาติขนาดไมเกิน 12 x 8 เซนติเมตร(ดูภาคผนวกที่ 9) บนหนาอกขางซาย ตราสินคาของ
บริษัทผูผลิตชุดตองติด อยูในตําแหนงที่กําหนด เชน มุมขวาลางของเสื้อคาราเตหรือ บริเวณชวงเอวของ
กางเกง สวนหมายเลข ประจําตัวของผูแขงขันที่กําหนดโดยคณะผูจัดการแขง(Organizing Committee) 
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2. จากกฎขอที่ 1 ปายตราหรือโลโกของบริษัทผูผลิตชุดหรือสปอนเซอรที่ติดบนเสื้อผูแขงขันน้ันจะตองไดรับ
การอนุมัติจาก คณะผูจัดการแขงกอนเสมอ 

3. หลังจากที่ผูแขงขันสวมเสื้อคาราเตและคาดสายคาดเอวแลว ชายเสื้อจะตองยาวปดสะโพกพอดี และไมยาว
เกินกวา 3 ใน 4 สวนของตนขาของผูแขงขัน สวนผูแขงขันหญิงก็สามารถใสเสื้อยืดสีขาวขางในได 

4. แขนเสื้อตองยาวไมเกินขอมือ และไมสั้นกวากลางแขน (ระหวางขอมือและขอศอก)และหามพับแขนเสื้อ 

5. กางเกงตองมีความยาวพอที่จะคลุม 2 ใน 3 สวนของหนาแขงผูแขงขัน(ระหวางหัวเขาและขอเทา) และหาม
พับขากางเกง 

6. ผูแขงขันและตองรักษาความสะอาดของเสนผมและตัดใหอยูในระดับที่ไมเกะกะในระหวางการแขงขัน และ
ไมอนุญาตใหคาดผาคาดศรีษะ(Hachimaki), ที่คาดผม, หรอืก๊ิบโลหะ  กรรมการผูชี้ขาด มสีิทธิที่จะไลผู
แขงขันที่มผีมยาวเกินไป สกปรก และไมเรยีบรอยออกจาก การแขงขันได ไมอนุญาตใหใช โบวผูกผม ที่
คาดผม และของตกแตงสวยงามใดๆ อนุญาตใหใชยางรดัผมหรือทีร่ัดผมเทาน้ัน 

7. ผูแขงขันตองตัดเล็บใหสั้น หามใสเครื่องประดับโลหะ หรือเครื่องประดับอ่ืนๆ ที่อาจทําฝายตรงขามบาดเจ็บ
ได การสวมที่รัดฟนโลหะจะตองไดรับการอนุญาตจากกรรมการผูชี้ขาด และแพทยประจําสนามกอน และผู
แขงขันจะ ตองรับผิดชอบเพียงผูเดียวกรณีมีการบาดเจ็บเกิดข้ึน 

8. ผูแขงขันตองบังคับใสอุปกรณเครื่องปองกันตามรายละเอียดดังน้ี 

 8.1 นวมที่ไดรับการรับรองจากสหพันธคาราเตโลก(WKF),โดยฝายหน่ึงใสสีแดง และอีกฝายหน่ึงใสสีนํ้าเงิน 

 8.2 ฟนยาง 

 8.3 เกราะปองกันหนาอกสําหรับผูหญิง ที่ไดรับการรับรองจากสหพันธคาราเตโลก(WKF) 

8.4 สนับหนาแขง ที่ไดรับการรับรองจากสหพันธคาราเตโลก(WKF),โดยฝายหน่ึงใสสีแดง และอีกฝายหน่ึง     
ใสสีนํ้าเงิน         

8.5 สนับหลังเทา ที่ไดรับการรับรองจากสหพันธคาราเตโลก(WKF),โดยฝายหน่ึงใสสีแดง และอีกฝายหน่ึง
ใสสีนํ้าเงิน  

8.6  นักกีฬารุนมือใหม ตองสวมใสหนากาก และสวมใสอุปกรณปองกัน แบบใหมของ WKF ในการลงแขง
เทาน้ัน 

 กระจับปองกันไมบังคับใส แตถาตองการใสจะตองไดรับการรับรองจากสหพันธคาราเตโลก(WKF) 

9. หามสวมแวนตาขณะแขง สามารถใสคอนแทคเลนสแบบออนได แตถามีการบาดเจ็บตองอยูในความ
รับผดิชอบ ของผูใสเอง 

10. หามใสชุดแตงกายหรือใชอุปกรณปองกันที่ไมไดรับการอนุมัติ 

11. อุปกรณปองกันทุกชนิดจะตองไดมาตรฐานตามที่ WKFกําหนดไว 

12. เปนหนาที่ของ กรรมการเทคนิค(Kansa) ตรวจสอบกอนจะเริ่มรุนการแขงขันหรือคูการแขงขันน้ัน โดยผู
แขงขันจะตองใสชุดแตงกายหรือใชอุปกรณปองกันที่ไดรับการอนุมัติเทาน้ัน(ในกรณี การแขงขันระดับโซน
ทวีป, ระดับนานาชาติ, หรือ ระดับชาติ ควรจะใชอุปกรณที่ไดการรับรองจาก WKF และตองไดรับความ
เห็นชอบกอนโดยไมสามารถปฏิเสธได 

13. การใชผายดืพันแผล, แผนปดแผล, เน่ืองจากการบาดเจ็บ จะตองผานการอนุญาตจากกรรมการผูชี้ขาด ดวย
คําแนะนํา ของแพทยประจําสนาม 

ผูฝกสอน/โคช(Coach) 

1. ผูฝกสอนหรือโคชจะตองใสชุดวอรม ประจําชาติและแสดงบัตรประจําตัวที่ออกใหสําหรับการแขงตลอดเวลา 

คําอธิบายเพ่ิมเติม 

I ผูแขงขันจะตองคาดสายคาดเอว(Obi) เพียงเสนเดียวเทาน้ัน คือสีแดงสําหรับ Aka หรือสีนํ้าเงินสําหรับ ao 
(หามคาดสายคาดเอวที่แสดงวิทยฐานะ) 

II ฟนยางจะตองพอดี ไมอนุญาตใหใสกระจับพลาสติกแบบสวมบริเวณขาหนีบ ผูแขงขันที่ละเมิดกฎและถูก
ตรวจพบ จะตองถูกลงโทษ 
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III ถาผูแขงขันแตงตัวไมถูกตามกฎ จะตองทําการแตงกายใหมใหเรียบรอยโดยเร็ว ภายในเวลา 1 นาที มิเชนน้ัน 
จะถูกตัดสิทธ์ิจากการแขงขัน 

IV กรรมการผูชี้ขาดสามารถถอดเสื้อนอกออกไดถาไดรับการอนุมัติจากคณะกรรมการควบคุมการตัดสิน 

หัวขอที ่ 3 : การจัดการแขงขันคาราเต 

1. การแขงขันคาราเตอาจประกอบดวยการแขงขัน 2 ประเภท คือ การแขงขันแบบตอสู Kumite และ/หรือ การ
แขงขันแบบทารํา Kata  สําหรับการแขงขันแบบ Kumite สามารถแบงเปนประเภททีมหรือประเภทบุคคล ซึ่ง
ประเภทบุคคลอาจ จําแนกตามพิกัดนํ้าหนัก หรือเปนการแขงขันแบบไมจํากัดนํ้าหนักก็ได และในแตละพิกัด
นํ้าหนักก็จะแบงออกคู 

2. ผูแขงขันไมสามารถเปลี่ยนตัวหรือแทนที่กันในการแขงขันประเภทบุคคลได 

3. ผูแขงขันหรือทีมที่ไมแสดงตนเมื่อถูกประกาศชื่อใหถือวา ผูแขงขันหรือทีมน้ันสละสิทธิ(Kiken) จากการแขงขัน 

4. การแขงขันประเภททีม ทีมชายประกอบดวยสมาชิก 7 คน ลงแขงเพียง 5 คนในแตละรอบ ทีมหญิงประกอบดวย
สมาชิก 4 คน ลงแขงเพียง 3 คนในแตละรอบ 

5. ผูแขงขันทุกคนคือสมาชิกทั้งหมดของทีมโดยไมมีการกําหนดตัวสํารอง 

6. กอนการแขงขันประเภททีม ตัวแทนของแตละทีมจะตองสงรายชื่อสมาชิกในทีม พรอมทั้งลําดับการตอสูของ แต
ละคน ซึ่งในแตละรอบการแขงขันน้ัน ผูแขงขันสามารถเปลี่ยนลําดับการตอสูได แตหลังจากที่ไดรายงาน และ
เสนอชื่อของการแขงขันรอบน้ันตอเจาหนาที่แลว จะไมมีการเปลี่ยนลําดับการตอสูอีก 

7. ทีมใดที่ผูแขงขันหรือผูฝกสอนเปลี่ยนลําดับหรือชื่อผูเขาแขงโดยพลการ โดยไมมีการเขียนยื่นคํารองกอนการ
แขงขันรอบน้ัน ทีมน้ันจะถูก ตัดสิทธ์ิออกจากการแขงขัน 

คําอธิบาย 

I “หน่ึงรอบของการแขง” คือข้ันของการแยกการแขงประเภทหน่ึง เพ่ือใหไดผูชนะในการแขงแบบคัดออก โดย
หน่ึงรอบจะลดจํานวนผูแขงใหเหลือเพียงครึ่งเดียว ซึ่งจะนับรวมผูไมเขาแขงดวย(กรณีสละสิทธ์ิการแขง) ใน
ความหมายน้ีจะใชกับการแขงแบบคัดออกรอบแรก(Repechage) สวนในการแขงแบบพบกันหมด (Matrix or 
Round Robin) หน่ึงรอบหมายถึงการที่ผูแขงทุกคนไดมีโอกาสลงสูหน่ึงครั้ง 

II การใชชื่อจริงของผูแขงขันอาจไมสะดวกและเปนอุปสรรคในการเรียกขาน ดังน้ันควรใชหมายเลขประจําตัวแก ผู
แขงขัน เพ่ือใชแทนการเรียกชื่อนามสกุลจริงของผูแขงขัน 

III เฉพาะผูแขงขันที่จะลงแขงเทาน้ันที่จะมายืนเขาแถวกอนการแขงขัน สมาชิกในทีมทานอ่ืนรวมทั้งโคชจะตองน่ัง 
อยูในบริเวณที่กําหนดใหเทาน้ัน 

 Iv ทีมชายตองมีสมาชิกอยางนอย 3 คนและทีมหญิงตองมสีมาชิกอยางนอย 2 คน หากนอยกวาทีมจะถูกตัดสิทธ์ิ
ออกจากการแขงขัน (Kiken) 

V ผูฝกสอน/โคชหรือผูแขงที่ไดรับการแตงตั้งจากทีมจะตองยื่นแบบฟอรมลําดับของผูแขงขัน ถาโคชเปนผูยื่น
แบบฟอรม จะตองแสดงบัตรประจําตัวดวยไมเชนน้ันแบบที่ยื่นจะถือเปนโมฆะ ในแบบฟอรมจะประกอบดวยชื่อ
ประเทศ หรือชื่อสโมสร สีของสายสําหรับการแขงในรอบน้ัน และลําดับการตอสูของผูแขงขัน พรอมชื่อของผู
แขงขัน และหมายเลขประจําตัวผูแขงใหชัดเจน พรอมดวยลายเซ็นของโคชหรือผูที่ไดรับการแตงตั้ง 

   VI     ผูฝกสอน/โคช จะตองอยูรวมกับผูเขาแขงขันหรือทมี เพ่ือการรับรองที ่โตะลงทะเบียนเสมอ. ผูฝกสอน/โคช 
จะตองน่ังเกาอ้ีที่กําหนดไวใหและจะตองไมแทรกแซงหรือรบกวนอยูดวยคาํพูด กริยา วาจา หรือพฤติกรรม การ
กระทํา ใดๆ ระหวางการแขงขันดําเนินอยู. 

VII  ถาหากเกิดการผิดพลาดในตารางการแขงหรือผูแขงลงแขงผิดในรอบใดก็ตาม การแขงขันในรอบน้ันถือเปนโมฆะ 
ดังน้ันเพ่ือหลีกเลี่ยงความผิดพลาดดังกลาวในแตละรอบ ผูชนะควรตรวจสอบชัยชนะที่โตะควบคุมกอนออกจาก 
พ้ืนที่แขงขัน 

หัวขอที ่ 4 : กลุมกรรมการผูตัดสิน (REFEREE PANEL) 

1. กลุมกรรมการผูตัดสินในแตละการแขงขันประกอบดวย กรรมการผูชี้ขาด(Shushin) 1 ทาน, กรรมการผูชวย 
(Fukushin)  3 ทาน และกรรมการเทคนิค(Kansa) 1 ทาน 

2. กรรมการผูชี้ขาดและกรรมการผูชวยในการแขงขัน Kumite ตองไมมีสัญชาติเดียวกันกับผูเขาแขงขัน 

3. เพ่ือการอํานวยความสะดวกในการแขงขัน ผูรักษาเวลา(Timekeepers), โฆษก(Caller announcers), ผูบันทึก
คะแนน(Record keepers, และหัวหนาผูควบคุมคะแนน(Score supervisors)ควรถูกแตงตั้งข้ึน 
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คําอธิบายเพ่ิมเติม 

I ในการเริ่มแขง Kumite กรรมการผูชี้ขาดจะยืนเขาแถวอยูนอกสนามแขงขัน โดยดานซายมือของกรรมการ ผูชี้
ขาด จะมีกรรมการผูชวยคนที่ 1 และคนที่ 2 อยู สวนดานขวามือจะมีกรรมการเทคนิคและถัดไป ก็จะเปน 
กรรมการผูชวยคนที่ 3 

II หลังจากที่กลุมกรรมการผูตัดสินทั้งหมดและผูแขงโคงทําความเคารพซึ่งกันและกัน กรรมการผูชี้ขาดจะถอยหลัง 
ออกมาหน่ึงกาว ตอจากน้ันกรรมการผูชวยและกรรมการเทคนิคหันเขามาทางกรรมการผูชี้ขาด ทําความเคารพ 
ใหกัน เสร็จแลวแยกยายไปประจําตําแหนงของตนเอง 

III กรณีที่มีการเปลี่ยนกลุมกรรมการผูตัดสินทั้งหมด กลุมกรรมการผูตัดสินชุดเกาจะกาวเทาไปขางหนาแลว กลับ
หลังหัน หันหนามายังกลุมกรรมการผูตัดสินชุดใหมและโคงใหกัน โดยการสั่งของกรรมการผูชี้ขาดคนใหม กอนที่
กลุมกรรมการผูตัดสินชุดเกาจะเดินออกจากพ้ืนที่แขงขันในทางเดียวกัน 

IV กรณีที่มีการเปลี่ยนตัวกรรมการผูชวยเพียงคนเดียว กรรมการผูชวยคนใหมเดินเขามาหากรรมการผูชวยคนเกา 
พรอมกับโคงกันกอนทําการเปลี่ยนตําแหนง 

หัวขอที ่ 5 : เวลาในการแขงขัน 

1. ระยะเวลาในการแขงขันคูมิเต (Kumite) ใชเวลา 3 นาที รุนประชาชนชาย (ทั้งประเภทบุคคลเดี่ยวและทมี) สําหรับ
การแขงขันทั่วไป และ 4 นาที สําหรับการแขงขันประเภทบุคคลเดี่ยว รอบชงิเหรียญ (รวมถงึรอบชิงที่ 3). สําหรับ 
รุนประชาชนหญิง ใชเวลา 2 นาที สําหรับการแขงขันทั่วไป และ 3 นาที สาํหรับการแขงขันประเภทบุคคลเดี่ยว 
รอบชิงเหรยีญ (รวมถึงรอบชิงที่ 3). นักกีฬารุนเยาวชน และ รุนมือใหม ใชเวลาการแขงขัน 2 นาท ี

2. เวลาในการแขงจะเริ่มตนตอเมื่อกรรมการผูชี้ขาดใหสัญญาณเริ่ม และจะหยุดการแขงขัน เม่ือกรรมการผูชี้ขาดสั่งวา 
“Yame (หยุด)” 

3. ผูรักษาเวลาจะใหสัญญาณนกหวีดหรือกดออดที่เสียงดังชัดเจน เพ่ือแจงวาเหลือเวลาอีก 10 วินาที และ เม่ือหมด
เวลาการแขงขัน 

 

หัวขอที ่ 6 : การใหคะแนน 

1. การใหคะแนนสามารถใหไดตามระดับตอไปน้ี : 
A) SANBON  3 คะแนน 
B) NIHON 2 คะแนน 
C) IPPON 1 คะแนน 

2. คะแนนจะถูกใหไดตอเมื่อการจูโจมน้ันมีคุณสมบัติ ดังน้ี 
A) Good Form : การจูโจมดวยทาทางที่ด ี
b) Sporting Attitude : ทัศนคตทิางกีฬา 
C) Vigorous Application : การใชพลังและความเร็ว 
D) Awareness (Zanshin) : การระวังการจูโจมกลับ 
E) Good Timing : จังหวะการจูโจม 
F) Correct Distance : ระยะของการจูโจม 

3. การใหคะแนน SANBON เกิดจากการที่นักกีฬา 
A) เตะสูง หรือ (Jodan Kick) 
b) การจูโจมทุกเทคนิคที่ทาํคะแนน หลังจากทาํเทคนิคทุมหรือกวาดขาคูตอสูลมลง 

4. การใหคะแนน NIHON เกิดจากการที่นักกีฬา 
A) การเตะระดับลาํตัว (Chudan Kick) 

5. การใหคะแนน IPPON เกิดจากการที่นักกีฬา 
A) ใชการตอยระดบัลําตัว (Chudan) หรือระดับสูง (Jodan) 
b) ใชหลังมือ (Uchi) 
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6. ผูแขงขันสามารถโจมตีสวนตาง ๆ ของคูตอสูไดเฉพาะบริเวณดังตอไปน้ี คือ 
A) ศีรษะ 
b) หนา 
C) คอ 
D) ทอง 
E) อก 
F) หลัง 
G) ขางลําตัว 

7. การใชเทคนิคหรือโจมตีคูตอสูเสร็จสมบูรณในขณะหมดเวลาพอดีถือวาใชได แตถาผูแขงขันยังโจมตีหลังจาก 
หมดเวลาการแขงขันแลว หรือหลังจากคําสั่งหยุดของกรรมการผูชี้ขาดถือวาไมไดคะแนน และอาจถูกลงโทษ ได
เน่ืองจากเปนการเอาเปรียบคูตอสู  

8. กรณีผูแขงขันทั้งสองทําการตอสูนอกพื้นที่แขง ทั้งสองจะไมไดคะแนนถึงแมวาสามารถใชเทคนิคโจมตีไดอยาง 
สมบูรณ แตในกรณีที่มีคนใดคนหน่ึงใชเทคนิคการโจมตีอยางสมบูรณขณะอยูในพ้ืนที่แขง และ กรรมการผูชี้ขาด 
ยังมิไดประกาศ “Yame” เพ่ือหยุดการแขงขันกรรมการผูชี้ขาดสามารถพิจารณาใหคะแนน ผูแขงขันคนน้ันได 

9. ถาผูแขงขันทั้งสองสามารถใชเทคนิคที่ทําคะแนนไดในเวลาเดียวกัน(Aiuchi) ผูแขงขันทั้งสองก็จะไมไดคะแนน  

คําอธิบายเพ่ิมเติม 

ในการใหคะแนนแกผูแขงขัน เทคนิคที่ใชจะตองเปนไปตามกติกาที่กําหนดไว 

คําศัพท เทคนิคการทําคะแนน 
  

Sanbon 
3 คะแนน 

1. เตะบริเวณใบหนา ศีรษะ และลําคอ (Jodan) 
2. การจูโจมทุกเทคนิคที่ทาํคะแนน หลังจากทําเทคนิคทุมหรือกวาดขาคู

ตอสูลมลง 
  

Nihon 
2 คะแนน 

1. เตะบริเวณทอง อก หลังและขางลําตัว (Chudan) 

  
Ippon 

1 คะแนน 
1. ตอยในจดุที่กําหนด 7 จุด 
2. ใชหลังมือในทีกํ่าหนด 7 จุด 

I) เพ่ือความปลอดภัย การทุมคูตอสูในลักษณะตอไปน้ี หามกระทําและจะถูกเตือนหรือปรับโทษ การทุมคูตอสูโดย
มิไดยึดเหน่ียว, หรือที่เปนอันตราย, หรือแกนการหมุนอยูเหนือระดับสะโพก แตมีขอยกเวน ในการทุมคูตอสูที่
สามารถใชไดคือ เทคนิคการปดเทาคาราเตแบบดั้งเดิม ซึ่งไมตองมีการจับยึดคูตอสู (De Ashi-barai, Ko uchi 
gari, Kaui waza, etc) การทําคะแนนหลังจากทุมคูตอสู: กรรมการผูชี้ขาดจะใหเวลาประมาณ 2-3 วินาที 
หลังจากการทุม เพ่ือใหโอกาสเขาทําคะแนน 

II) หากผูแขงขันถูกทุมตามกฎที่กําหนดไว ลื่นลมหรือเสียหลักเอง และถูกทําคะแนน ฝายตรงขามจะได 3 คะแนน  

III) การจูโจมดวยทาทางที่ดี (Good Form) หมายถึง การจูโจมที่มีลักษณะตรงตามบรรทดัฐานของคาราเตดัง้เดิม 
IV) ทัศนคตทิางกีฬา (Sport Attitude) หมายถึง การจูโจมดวยทาทางทีด่ี และไมมีความตั้งใจที่ จะปองรายหรือมุง

ราย ตอคูตอสูในขณะที่ใชเทคนิคจูโจมทําคะแนน 
V) การใชพลังและความเร็ว (Vigorous Application) หมายถึง การแสดงใหเห็นถึงพลังและความเร็ว ในการใช

เทคนิคจูโจมและแสดงความตั้งใจอยางมุงมัน่ที่ตองการใหการจูโจมสําเรจ็ 
VI) การระวังการจูโจมกลับ Awareness (Zanshin) เปนบรรทัดฐานหน่ึงที่ไมคอยไดนํามาประกอบการใหคะแนน ซึ่ง

จะเปนสภาวะตอเน่ืองจากการโจมตี โดยทีผู่เขาแขงขันตองรักษาระดับสมาธิ, การสังเกตคูตอสู, และการระวัง
ความเปนไปไดของการถูกโจมตีกลับจากคูตอสูขณะทีต่นเองเขาทําการจูโจม เชน ไมหันหนาหนีจากคูตอสู 
ขณะที่ทาํการจูโจมคูตอสู 

VII) จังหวะการจูโจม (Good Timing) หมายถึง ไดทําการจูโจมคูตอสู ณ ชวงเวลาทีม่ีโอกาสมากทีสุ่ด 
VIII) ระยะการจูโจม (Correct Distance) หมายถึง การจูโจมคูตอสูในระยะที่เหมาะสม ทําใหการจูโจม มีประสทิธิผล

สูงสดุ หากทําการจูโจมขณะคูตอสูกําลังถอยหลังอยางเร็วน้ัน ผลการจูโจมก็จะลดลง  
IX) ระยะหยดุ (Distancing) หมายถึง ระยะการจูโจมทีส่มบูรณที่ใกลเปาหมายทีสุ่ด  การจูโจม ดวยการตอยหรือเตะ

ที่บริเวณใบหนา ควรหยดุลงเมื่อผิวสัมผสัเปาหมาย หรือ อาจมีระยะหางประมาณ 5 เซนติเมตร จากบริเวณ
ใบหนา ศรีษะ หรือลําคอ หรืออาจกลาวไดวาไดระยะที่เหมาะสม. อยางไรก็ตาม  การใชเทคนิคจูโจม บริเวณ
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X) เทคนิคการจูโจมที่ไรคา คือการใชเทคนคิการจูโจมที่ไมเปนไปตามขอกําหนดการใหคะแนน จะไมไดรับ คะแนน 
ไมวาการจูโจมน้ันจะกระทําในรูปแบบใดหรือถูกเปาหมายใด เชน การจูโจมที่ขาดทาทางทีด่ี หรือขาดพลงัและ
ความเร็ว 

XI) การโจมตทีีต่่ํากวาสายคาดเอวยังอาจไดคะแนนถาการโจมตน้ัีนกระทาํบริเวณที่สูงกวากระดูกบริเวณหัวเหนา, คอ 
และคอหอยก็เปนเปาหน่ึงถาผูแขงขันสามารถโจมตีไปยังจดุดังกลาวได โดยไมโดนหรือสัมผัสก็จะไดคะแนน 

XII) การโจมตคีูตอสูอยางสวยงามบริเวณเหนือบาอาจทําใหผูโจมตีไดคะแนน จดุโจมตทีี่จะไมไดคะแนนคือตาํแหนง 
บริเวณชวงตอระหวางกระดูกแขนกับหัวไหล และกระดูกไหปลารา 

XIII) สัญญาณกระดิง่หมดเวลาดังข้ึนหมายถึงวาความเปนไปไดทีจ่ะทาํคะแนนจบลง แมวากรรมการผูชี้ขาดยงัไมยุติ
การแขงโดย ไมตั้งใจในทันทก็ีตามและ การที่เวลาหมดไมไดหมายความวาการลงโทษจะไมสามารถใหได แต
การลงโทษ ยังสามารถใหไดจากคณะกรรมการผูชี้ขาดจนกวาจะถึงจดุที่ผูแขงขันทั้งสองออกจากพื้นที่การ
แขงขัน แตการให โทษก็ยังสามารถใหเกินจากจุดน้ันไดอีกโดยจะไดจากคณะกรรมการควบคุมการตัดสินหรือ
จากคณะกรรมการทีค่วบคุมดแูลกฎระเบียบ. 

XIV) การเขาโจมตีพรอมกัน (Aiuchi) จะเปนไปไดนอยมาก ไมเพียงแตทั้งสองจะโจมตีพรอมกันแตตองใชเทคนิค ทํา
คะแนนอยางสมบูรณ ทั้งสองเทคนิคอาจจะทาํพรอมกันแตนอยมากที่จะมีประสทิธิภาพตอการทําคะแนน เทา
เทียมกัน หลักการตัดสินผูชนะการแขงขัน กรรมการผูชี้ขาดจะตองหามไมสั่ง “Aiuchi” ในกรณีที่มีเพียงฝายเดียว
เปนผูทําคะแนนไดที่แทจริง 

หัวขอที ่ 7 : หลักการตดัสิน 

ผลการตัดสินของคูแขงน้ันจะไดก็ตอเมื่อผูแขงคนใดคนหน่ึงสามารถทําคะแนนหางจากคูตอสูถึง 8 คะแนน, เม่ือเวลา 
สิ้นสดุลงแลวมีผูไดคะแนนสูงสุด, การขอคําตัดสิน(Hantei), หรือจากโทษที่มีไมวาจะเปน Hansoku, Shikkaku หรือ 
Kiken 
1. หลังจบการแขงขันแลัว ผูแขงขันมีคะแนนเทากันหรือไมมีคะแนนทั้งคู กรรมการผูชี้ขาดจะตัดสินใหเสมอกัน 

(Hikiwake) หลังจากน้ันจะเริม่การแขงขันเวลาพิเศษ (Sai Shiai) 
2. ในการแขงขันประเภทบุคคล เม่ือสิ้นสดุการแขงยกนั้น หากมีคะแนนเทากัน คะแนนเกาและโทษเกาจะถกูลบออก

จากบอรดคะแนนและเริ่มการแขงขันใหมทั้งหมด ภายในเวลา 1 นาที (Sai Shiai). Sai Shiai คือ เริ่มการแขงขัน
เวลาพิเศษใหมอีกครั้ง ผูที่ไดคะแนนสูงกวาจะเปนผูชนะ ในกรณีที่ไมมีใครทาํคะแนนไดหรอืมีคะแนนเทากัน
ในชวงการแขงขันเวลาพิเศษน้ี จะเปนการตดัสินข้ันสุดทาย จากกรรมการชีข้าดและกรรมการผูชวยอีก 3 ทาน โดย
การประกาศขอคําตดัสิน “Hantei” และมีหลักเกณฑการพิจารณาผูแขงขันดงัตอไปน้ี 

A) ทัศนคต,ิ จิตใจนักตอสู, การแสดงถึงพลังและความแข็งแกรง 
B) ผูทีใ่ชเทคนิคหรือกลยทุธที่เหนือกวาฝายตรงขาม 
C) ผูทีร่ิเริ่มการจูโจมที่มากกวา 

3. ในการแขงขันประเภททีม จะไมมีการแขงขันเวลาพิเศษ (Sai Shiai) ในคูที่เสมอกัน ยกเวนในกรณีขอ 5 
4. ทีมที่ชนะคือทมีที่มีจาํนวนคนชนะมากกวา หากมีจํานวนคนที่ชนะเทากัน ใหทีมที่มคีะแนนรวมสูงกวาเปนทีมชนะ 

การนับคะแนนตองพิจารณาทัง้ที่ไดและเสยีคะแนนดวย 
5. หากทั้ง 2 ทีมมีจํานวนผูชนะและคะแนนเทากัน จะมีการจัดใหแขงขันเวลาพิเศษใหมอีก 1 คูไมเกิน 1 นาที(Sai 

Shiai) ผูที่ไดคะแนนสูงกวาจะเปนผูชนะ ในกรณีที่ไมมฝีายใดทําคะแนนไดหรือมีคะแนนเทากัน กรรมการผูชี้ขาด
และกรรมการผูชวย 3 คน จะเปนผูตดัสิน (Hantei) 

6. การแขงขันประเภททีม หากทมีชายชนะนําหางไปแลว 3 คู หรือ 2 คูในกรณีทีมหญิงจะถกูประกาศใหชนะในทันที  

คําอธิบายเพ่ิมเติม 

I) ในกรณีทีจ่ะมีการขอคําตดัสิน (Hantei) หลังจากเริ่มการแขงขันเวลาพิเศษ (Sai Shiai) สิน้สุดลง กรรมการผูชี้ขาด
จะออกไปนอกพื้นที่แขงและประกาศ “Hantei” ตามดวยการ เปานกหวีด 2 ระดับเสยีง กรรมการผูชวยจะใชธงเปน
สัญลักษณเลือกใหฝายหน่ึงฝายใดเปนฝายชนะ หลังจากน้ัน กรรมการผูชี้ขาดจะยกแขนดานที่อยูขางผูชนะ 
จากนั้นเปานกหวีดสั้นๆใหกรรมการผูชวยยกธงลง และกลับไปยัง ตําแหนงเดิมเพ่ือประกาศผูชนะ 

II) ในกรณีที่มีการเสมอ กรรมการผูชี้ขาดประกาศวา “Hikiwake (เสมอ)”  โดยกรรมการผูชี้ขาดจะกลับเขาประจํา
ตําแหนงเดิม วางแขนขางหน่ึงบนหนาอก เพ่ือแสดงใหเห็นวาเปนความเห็นของตนเองที่จะตัดสิน แลวจึงยกแขน
ไปยังดานที่เหน็วาควรเปนผูชนะ หลังจากน้ันจึงประกาศผูชนะตามวิธีปกต ิ
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หัวขอที ่ 8 : พฤติกรรมตองหาม 

พฤติกรรมตองหามแบงเปน 2 ประเภท 

ประเภทท่ี 1 (CATEGORY  1 )  
1. การจูโจมซึ่งมีการสัมผัสรุนแรงเกินไป และการจูโจมที่สัมผัสบริเวณคอหอยคูตอสู 

2. การจูโจมที่ แขน, ขา, ขาหนีบ, ขอตอ, หลังเทา 

3. การจูโจมที่ ใบหนา โดยใชเทคนิค แบมือ 

4. การทุมที่อันตรายและถูกหามซึ่งอาจทําใหคูตอสูบาดเจ็บ 

ประเภทท่ี 2  (CATEGORY 2)  
1. เสแสรงการบาดเจ็บ, แสดงการบาดเจ็บเกินความจริง 

2. ออกนอกบริเวณพ้ืนที่ แขงขัน (Jogai) บอยครั้งเกินไป 

3. ตอสูโดยขาดการระมัดระวัง หรือขาดการปองกันตนเองซึ่งอาจนําไปถึงอันตรายตอตนเองได (Mubobi)  

4. หลีกเลี่ยงการตอสู เพ่ือมิใหคูตอสูมีโอกาสทําคะแนน 

5. การหนวงเหน่ียว, การปล้าํ, การผลัก, การจับยึด  โดยไมมีความพยายามทีจ่ะใชการจูโจมตามมา 

6. การใชเทคนคิจูโจมที่ไมสามารถควบคุมความปลอดภยั หรืออันตรายใหแกคูตอสู ไมวาจะจูโจมถูกเปาหมาย
หรือไม 

7. การทําลักษณะคลายกับการจูโจมโดยใช ศีรษะ, หัวเขา, และขอศอก 

8. ใชคาํพูดยัว่ยคุูตอสู, ไมปฏิบัตติามคําสั่งของกรรมการผูชี้ขาด, ไมสุภาพตอกรรมการอ่ืน, หรือการไรมารยาท
อ่ืนๆ  

คําอธิบายเพ่ิมเติม 

I) ในการแขงขันคาราเตเพ่ือการกีฬา หามนําการจูโจมซึ่งอันตรายมาใช และเทคนิคทั้งหมดจะตองมีการควบคุม
บางสวน ของรางกาย ใหสามารถรับแรงกระแทกไดดีพอสมควร เชน หนาทอง แตบริเวณ ศีรษะ, ใบหนา, ลําคอ, 
ขาหนีบ, และขอตอที่ยังออนไหว ฉะน้ันการจูโจมทีต่ั้งใจซึ่งกอใหเกิดการบาดเจ็บอาจถูกปรับโทษ ยกเวนเกิดข้ึน
จาก ผูถูกกระทาํเอง ผูแขงขันตองจูโจมดวยการควบคุมทีด่ี และทาทางทีด่ ีมิฉะน้ันอาจถูกปรับโทษได 
โดยเฉพาะในการแขงขันกีฬาระดับนักเรียนมือใหมหรือระดับเยาวชน  

การสัมผัสบริเวณใบหนา (Senior และ Junior) 
II) การจูโจมดวยการสัมผสัเบาๆ ณ บริเวณใบหนา, ศรีษะ, ลําคอ อนุญาตได (แตหามทาํทีค่อหอย) หากกรรมการผู

ชี้ขาดเห็นวาการสัมผสัรุนแรงไป แตไมถึงข้ันที่ปดโอกาสใหผูถูกกระทํายังสามารถชนะได   กรรมการผูชีข้าดจะ
ใหคําเตือน (Chukoku) หากเหตุการณเดิมเกิดข้ึนอีกจะถูกปรับโทษทันที (Keikoku) และ IPPON (1 คะแนน) 
จะถูกใหแกผูถกูกระทํา หากเหตุการณเดิมเกิดข้ึนอีก เปนหนที่ 3จะถูกปรับโทษ (Hansoku Chui) และ NIHON 
(2 คะแนน) จะถูกใหผูถูกกระทํา และหากยังเกิดข้ึนอีก จะถูกปรับแพทันที (Hansoku) 

การสัมผัสบริเวณใบหนา (Cadet) ผูฝกใหม 
III) สําหรับผูแขงขันระดับนักเรียนมือใหมหรือระดับเยาวชน หามสัมผัสหรือกระแทกที่บริเวณใบหนา, ศีรษะ, และ

ลําคอ (รวมถึงหนากาก) ดวยเทคนิคการใชมือ หากสัมผัสหรือกระแทก ไมวากรณีใดจะถูกเตือนหรือปรับโทษ 
ทันที และตามขอความในบรรทัดที่ 2 ยกเวนการสัมผัสเหลาน้ันเกิดจากฝายตรงขามเอง (Mubobi) สําหรับการ
เตะที่ศีรษะ ใบหนาน้ัน สามารถสัมผัสผิวหนัง ไดอยางแผวเบาเทาน้ัน และสามารถใหคะแนนได ในกรณีหากมาก
วาผิวสัมผัส จะถูกตักเตือนหรือปรับโทษทันที ยกเวนการสัมผัสเหลาน้ันเกิดจากฝายตรงขามเอง(Mubobi) 

VI) กรรมการผูชี้ขาดตองหม่ันสังเกตและตรวจสอบผูที่ไดรับบาดเจ็บ การตรวจสอบที่ลาชาอาจทําใหเกิดเลือดกําเดา 
ไหลได การตรวจสอบยังสามารถบงบอกถึงเจตนาของผูแขงขันวาตองการย้ําจุดบาดเจ็บ เพ่ือประโยชน ในการ
แขงขันหรือไม เชน ชกจมูกที่บาดเจ็บแลวอยางรุนแรง หรือถูใบหนาคูตอสูอยางรุนแรง 

V) การบาดเจ็บที่มอียูแลวน้ันอาจบิดเบือนความรนุแรงของการสมัผสัได ฉะน้ันกรรมการผูชี้ขาดตองคํานึงถึงขอน้ี 
ดวยถาจะปรับโทษผูแขงขัน เชน การสัมผสัที่ไมรุนแรงอาจทําใหคูตอสูไมสามารถแขงขันตอ เน่ืองจากไดรับ 
บาดเจ็บสะสมมาจากการตอสูยกกอนๆ และกอนการแขงทุกครั้งผูควบคุมพ้ืนที่แขงขัน(Match Area Controllers)  
ตองตรวจสอบใบรายงานแพทยและรับรองวาผูแขงวาสามารถลงแขงขันได กรรมการผูชี้ขาดตองไดรับรายงาน 
หากผูแขงขันไดรับการปฐมพยาบาลมากอนหนาน้ี 
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VI) ผูแขงขันที่แสดงอาการบาดเจบ็เกินกวาเหตุ เพ่ือตองการไดรบัคะแนนจากโทษปรับ เชน การเอามือกุมหนาเดิน
โซเซ หรือ ลมโดยไมจําเปน น้ันอาจถูกเตือนหรือ ถูกปรับโทษทันท ี

VII) การแกลงทําวาบาดเจ็บทั้งที่ไมมีอะไรเปนเหตุมากอน ซึ่งถอืวาเปนการผดิระเบียบอยางรนุแรงน้ัน ผูแขงขันจะถูก 
ประกาศวา “Shikkaku (ใหออกจากการแขง)” ตัวอยางเชนการลมลงหรือกลิ้งไปมาบนพ้ืนที่แขงโดยไมมี 
หลักฐานการวินิจฉัยทีช่ัดเจนสนับสนุนจากแพทยสนาม  

VIII) การแสดงอาการบาดเจ็บเกินความเปนจริง จากการบาดเจ็บจริง เพียงเล็กนอย เม่ือพิจารณาแลวถือวาพฤตกิรรม
ดังกลาวไมสามารถเปนที่ยอมรบัได เพราะฉะนั้นการแสดงอาการบาดเจ็บเกินความเปนจริง ดังกลาว ในครัง้แรก
ผูกระทําจะไดรบัโทษข้ันต่ําสุดคือ Keikoku (และจะให IPPON (1 คะแนน) แกฝายตรงขาม) การแสดงอาการ
บาดเจ็บเกินความเปนจริง มากกวาน้ี เชน เดินโซเซ ไปรอบๆ, ลื่นลมลงบนพ้ืนสนาม, ลุกข้ึนยืนแลวลมลงอีกครั้ง 
จะถูกปรับโทษ Hansoku Chui หรือ Hansoku ไดทันที ข้ึนอยูกับความรุนแรงของการกระทาํผิด 

IX) ผูแขงขันที่ถูกประกาศวา “Shikkaku” จากการแกลงบาดเจ็บ จะตองออกจากสนามแขงทันท ีและถูกสงตวัให
คณะกรรมการแพทยสนามของ WKF ตรวจวินิจฉัยผูแขงขันกอนการชิงชนะเลิศจะจบลง ทั้งน้ี เพ่ือเปนขอมูลให
คณะกรรมการตดัสินพิจารณา หากพบวาผูแขงขันแกลงบาดเจ็บจริงจะถูกปรบัโทษสถานหนักที่สดุอาจถึงข้ันหาม
เขารวมการแขงขันอีกตลอดชพีหากมีการแกลงบาดเจ็บซ้ําอีกในอนาคต 

X) คอเปนสวนที่เปราะบางทีสุ่ดแมโดนกระทบเพียงเล็กนอยก็จะตองถูกเตือนหรือถูกปรับโทษ ยกเวนกรณีที่ 
ผูถูกกระทําเปนผูกระทําเอง 

XI) เทคนิคการทุมแบงเปน 2 แบบ คือ “ทาสามัญทั่วไป(Conventional)” ใชเทคนิคกวาดขาแบบคาราเต เชน De 
Ashi Bari, Ko Uchi Gare ฯลฯ  โดยคูตอสูจะโดนกวาดขาใหเสียการทรงตวั หรือโดนทุมโดยไมมี การจับถูกตัว
กอน และการทุมที่กําหนดวาจะตองรัดหรือโอบกอดคูตอสูเวลาทุม ซึ่งการทุมแบบน้ีจะทําได ก็ตอเมื่อมีการใช
เทคนิคการเขาจูโจมแบบคาราเตจริงๆกอน หรอืเปนการตอบโตการจูโจมและพยายามทุม หรือจับตัวและแกนการ
หมนุของการทุมตองไมอยูเหนือระดับสะโพก และตองจับตวัคูตอสูไวตลอดเวลาเพื่อ ความปลอดภยัสาํหรับการ
ทุมเหนือไหล เชน Seio Nage, Kata Garumaฯลฯ  น้ันหามกระทํา เชนเดียวกับ “การทุมแบบสังเวย(Sacrifice)” 
เชน Tomeo Nage, Sumi Gaeshiฯลฯ นอกจากน้ี ยังหามมิใหควาจับต่ํากวาเอว ฝายตรงขามแลวยกและทุม 
หรือเขาจับรวบแลวดึงขาจากดานลาง ถาคูตอสูบาดเจ็บจากเทคนิค การทุม กลุมกรรมการผูตดัสินจะเปนผูตดัสิน 
วาควรมีการปรบัโทษหรือไม 

XII) หามใชการจูโจมดวยเทคนิคแบบ “แบมือ” ไปยังบริเวณใบหนาของคูตอสู เน่ืองจากอันตรายตอการมองเห็น 
XIII) Jogai (ออกนอกพ้ืนที่แขงขัน) คือสถานการณซึ่งเทาหรือสวนอ่ืนของผูแขงขันสัมผสัสวนนอกของพ้ืนที่แขงขัน 

ยกเวนกรณีทีผู่แขงขัน ถูกผลกัหรือถูกทุมออกจากพื้นที่แขงขันโดยผูแขงขันอีกฝายหน่ึง 
XIV) ถาผูแขงขันทีท่าํคะแนนไดสาํเร็จ แลวออกนอกพ้ืนที่แขงขันกอนกรรมการสัง่ “Yame(หยุด)” จะไดคะแนนและไม

ถูกปรับโทษออกนอกพ้ืนที่แขงขัน (Jogai) แตถาผูแขงขันทําคะแนนไมสําเรจ็ แลวออกนอกพ้ืนที่แขงขัน จะถูก
ปรับโทษออกนอกพ้ืนที่แขงขัน (Jogai) 

XV) ถา Ao (ฝายนํ้าเงิน) ออกนอกพ้ืนที่แขงขันทนัที หลังจาก Aka (ฝายแดง) จูโจมทาํคะแนนสําเร็จ และการสั่ง 
“Yame(หยุด)” เกิดข้ึน ณ ชวงทําคะแนนทันที การออกนอกพื้นที่แขงขันไมควรถูกปรับโทษ แตหาก Ao ออก
นอกพ้ืนที่การแขงขัน ขณะที่ Aka ทําคะแนนได (โดยที่ Aka ยังอยูในพ้ืนที่แขงขัน) Aka จะไดคะแนน และ Ao
จะถูกปรับโทษออกนอกสนาม (Jogai) 

XVI) เปนสิ่งสําคัญทีจ่ะตองเขาใจวา "การหลีกเลี่ยงการตอสู" หมายถึงสถานการณที ่คูแขงขันพยายามปองกันไมให
ฝายตรงขาม มโีอกาสที่จะทาํคะแนนโดยใชการถวงเวลา. การทีผู่แขงที่ถอยอยางเดียวโดยไมพยายามสูกลับ 
กอด จับ เหน่ียวรั้ง หรือ จงใจออกนอกสนาม น้ันเปนการไมเปดโอกาสใหคูตอสูจูโจมทาํคะแนน จะตองถกูเตือน
หรือปรับโทษ เหตุการณน้ีจะเกิดข้ึนบอยครั้งเมื่อเวลาของยกการแขงขันใกลสิ้นสดุลง หากการกระทําดังกลาวมา
เบ้ืองตน เกิดข้ึนกอนหมดเวลาการแขงขันเกิน 10 วินาที กรรมการผูชี้ขาดจะเตือนผูกระทําผิด ถาหากมีการ
กระทําผดิตามพฤติกรรมตองหามประเภท 2 มากอนผูกระทาํผิดจะไดรับการปรับโทษครั้งตอไปตามข้ันการปรับ
โทษ อยางไรก็ตาม หากเหลือเวลาการแขงขันนอยกวา 10 วินาที กรรมการผูชี้ขาดจะลงโทษผูกระทําผิดดวย 
Keikoku (ไมวาจะถูกลงโทษดวย Chukoku มากอนหรือไม)  สวนฝายตรงขามจะได 1 คะแนน หากเคยถกู
ลงโทษดวย Keikoku มาแลว กรรมการผูชี้ขาดจะลงโทษดวย Hansoku chui สวนฝายตรงขามจะได 2 คะแนน 
อยางไรก็ตามกรรมการผูชี้ขาดตอง มั่นใจวาการลาถอยของผูแขงขันน้ัน มิไดเกิดข้ึนจากการถูกคูตอสูจูโจมแบบ
ไมมีการควบคมุหรือการจูโจม ที่อันตราย ซึ่งหากเปนเชนน้ัน ผูจูโจมจะถูกเตือนหรือปรับโทษได  

XVII) ตัวอยางหน่ึงของ Mubobi เกิดข้ึนทันททีี่ผูแขงขันจูโจมคูตอสู โดยมิไดระวังความปลอดภัยของตนเอง เชน ผู
แขงขันบางคน จูโจมโดย Reverse Punch(Gyaku zuki) ระยะยาว และไมสามารถปองกันการจูโจมกลับของคู
ตอสู การจูโจมแบบเปดหนาเชนน้ีคือ Mubobi และจะไมไดคะแนน นอกจากน้ันผูแขงขันบางคนยังใชเทคนิค การ
แสดงความโออวดโดยการหนัหลังใหคูตอสูทันทหีลังจากทําการจูโจม บางทีมีการลดแขนปองกันลง และ ละเลย
การระวังคูตอสู ทั้งน้ีมีเปาหมายเพ่ือดึงดูดความสนใจของกรรมการผูชี้ขาดตอการจูโจมที่ไดกระทําไป การกระทํา
เชนน้ีถือวาเปน Mubobi อยางชัดเจน และหากผูกระทํา Mubobi เอง ไดรับบาดเจ็บ ใหถือวาเปนความผิดของ
ผูกระทํา Mubobi เองและกรรมการผูชี้ขาดสามารถปฏิเสธการปรับโทษคูตอสูได 

XVIII) การประพฤติอยางไรมารยาทจากสมาชิกของกลุมตัวแทนอยางเปนทางการ (Official Delegates) สามารถ 
นําไปสู การตัดสิทธิแขงขันของผูแขงขัน, หรอืทีมแขงขัน, หรือตัวแทนใหออกจากการแขงขัน 
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หัวขอที ่ 9 : การลงโทษ 

CHUKOKU(การเตือน)  กรรมการจะเตือนผูแขงในกรณีที่เปนความผดิพลาดครั้งแรกและผิดพลาดเพียงเล็กนอย 

KEIKOKU การลงโทษโดยฝายตรงขามไดคะแนน Ippon (1คะแนน) และเปนการตักเตือนสําหรับ 
ความผิดพลาดเล็กนอย ซึ่งกรรมการไดทําการวากลาวตักเตอืนไปแลว ในยกแขงขันน้ี 
หรือกรณีทีค่วามผิดพลาดดังกลาวไมรุนแรงพอที่จะสั่งลงโทษ Hansoku chui ได 

HANSOKU-CHUI การลงโทษโดยทีฝ่ายตรงขามไดคะแนน Nihon (2 คะแนน) และมักเกิดเมือ่ กรรมการ
ไดกลาวตักเตือนและลงโทษแบบ Keikoku ไปแลวในการแขงที่ผานมาหรือ สามารถใช
ปรับโทษดังกลาว โดยข้ันการกระทําผดิทีรุ่นแรงแตไมถึงข้ัน Hansoku 

HANSOKU การลงโทษในความผิดที่รุนแรงมากหรือเมื่อมีการลงโทษ Hansoku-chui มากอน ซึ่งมี
ผลใหผูแขงขันถูกตัดสทิธิการแขงขันทันที ในกรณีแขงขันประเภททีม ผูแขงขันที่ 
บาดเจ็บจะไดเพ่ิม 8 คะแนน ขณะที่คะแนนของฝายตรงขามจะถูกปรับเปน 0  

SHIKKAKU การลงโทษโดยการตดัสิทธ์ิออกจากการแขงขันตลอดรายการ หรือแคการแขงประเภท 
น้ัน หรือคณะกรรมการตัดสินจะตองรวมปรึกษาและกําหนดขอบเขตของ Shikkaku การ
ลงโทษ Shikkaku ซึ่งมักใชลงโทษกรณีผูแขงขันมุงราย, ไมเชื่อฟง กรรมการผูชี้ขาด 
หรือละเมิดกฎการแขงและทําใหเสียเกียรติของกีฬาคาราเต หากเปน การแขงประเภท
ทีม ถาสมาชิกของทีมไดรับ Shikkaku  คูตอสูจะไดรับคะแนน 8 คะแนน ขณะที่คะแนน
ของฝายตรงขามจะถูกปรับเปน 0  

คําอธิบายเพ่ิมเติม 

I) การกระทําความผิดตามพฤติกรรมตองหามประเภท 1 และประเภท 2 น้ันไมสามารถสะสมขามประเภทได 

II) การปรับโทษสามารถใหไดเม่ือมีการกระทําผิดกฎ แตเม่ือปรับโทษแลวหากมีการกระทําความผิดในประเภทเดิม 
ซ้ําอีก จะตองปรับโทษรุนแรงเพิ่มข้ึนดวยและจะไมมีการเตือน หรือลงโทษสําหรับการสัมผัสที่รุนแรงเกินเหตุ อัน
สมควร แลวหลังจากน้ันยังมีการเตือนอีก ถามีการสัมผัสรุนแรงเปนครั้งที่ 2 

III) Chukoku เกิดข้ึนเม่ือเห็นไดวามีการละเมิดกฎเพียงเล็กนอย แตความสามรถของผูแขงที่จะชนะการแขงขัน ไม
ลดนอยลงจากความผิดของฝายตรงขาม (ในความเห็นของกลุมกรรมการผูตัดสิน) 

IV) Keikoku อาจใหโดยตรงไดทันทีไมตองมีการใหการเตือนกอนซึ่งการให Keikoku น้ัน กลุมกรรมการ ผูตัดสิน 
เห็นวาผูแขงขันที่ถูกละเมิดกฎน้ันมีแนวโนมที่จะสามารถชนะการแขงขันน้ันนอยลง  

V) Hansoku-chui อาจใชปรับโดยตรงไดทันทีหรือใชหลังจากการเตือนแลว หรือหลังจาก Keikoku ทั้งน้ีในสายตา
ของกลุมกรรมการผูตัดสินผูแขงที่ถูกละเมิดกฎมีแนวโนมนอยมากที่จะสามารถชนะการแขงขันได 

VI) Hansoku อาจใชปรับโทษโดยตรงในกรณีมีการละเมิดกฎอยางรุนแรง หรือจากการเพ่ิมโทษทีละข้ันข้ึนมาก็ได 
ซึ่งจะถูกใชเม่ือกลุมกรรมการผูตัดสินเห็นวา โอกาสที่ผูแขงที่ถูกละเมิดกฎจะชนะการแขงขันน้ันเปนศูนยไปแลว 

VII) ผูแขงที่ไดรับโทษ Hansoku จากการกอใหเกิดการบาดเจ็บ หรือในกรณีที่กลุมกรรมการผูตัดสิน และผูควบคุม 
พ้ืนที่แขงขัน (Match Area Controllers) เห็นวาผูแขงขันทานน้ันไดกระทําการที่เสี่ยง เปนอันตราย หรือไม
สามารถควบคุมการจูโจมตามขอกําหนดการแขงของ WKF ไดน้ัน จะถูกทํารายงานเสนอตอ คณะกรรมการตัดสิน 
เพ่ือพิจารณาวาผูแขงดังกลาวควรถูกตัดสิทธิจากการแขงทันทีและ/หรือตัดสิทธิในการแขง ตลอดรายการ 

VIII) Shikkaku สามารถนํามาปรับโทษกับผูแขงขันโดยตรงได โดยไมจําเปนตองมีการใหการเตือนกอนซึ่งอาจเกิด 
ข้ึน จากการท่ีผูฝกสอนหรือเพ่ือนรวมทีมของผูแขงขันน้ันๆ ประพฤติตนในทางที่ทําใหเกิดความเสื่อมเสียตอ 
เกียรติยศของกีฬาคาราเต หรืออาจเกิดจากการที่กรรมการผูชี้ขาดเชื่อมั่นวาผูแขงขันดังกลาวมีพฤติกรรมมุงราย 
หรือประสงครายโดยไมจําเปนที่การบาดเจ็บจะตองเกิดข้ึนจริง หากเปนเชนน้ีการปรับโทษ Shikkaku เปนโทษที่
สมควร กวา Hansoku  

IX) โทษ Shikkaku ตองถูกประกาศตอหนา สาธารณชน 
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หัวขอที ่ 10 : การไดรับบาดเจ็บและอุบัติเหตุในการแขงขัน 

1. Kiken คือ การที่ผูแขงขันไมปรากฏตัวเม่ือถูกเรียกลงแขงขัน, ไมสามารถลงแขงตอได, การละทิ้งการแขงขัน 
เน่ืองจากการบาดเจ็บของผูแขงขันเองซึ่งมิไดเกิดจากการกระทําของฝายตรงขาม, หรือถูกถอนชื่อออกจากการ
แขง โดยการตัดสินของกรรมการตัดสินชี้ขาด 

2. กรณีที่ผูแขงขันทั้งสองคนไดรับการบาดเจ็บในเวลาเดียวกัน หรือเปนการบาดเจ็บที่เกิดข้ึนมากอนแลวและไดรับ 
การตัดสินยืนยันจากแพทยสนาม สงผลใหผูแขงขันทั้งสองไมสามารถทําการแขงขันตอไปได ผูแขงขันที่ทํา
คะแนน ไดสูงที่สุดขณะน้ันก็จะเปนผูชนะโดยปริยาย แตในกรณีที่ผูแขงขันทั้งสองมีคะแนนเทากัน การตัดสินผูแพ
หรือ ชนะจะข้ึนอยูกับการประกาศขอคําตัดสินของกรรมการผูชี้ขาด ในกรณีประเภททีม ตองจัดใหมีแขงขันใหม
กอน (Sai Shiai) หากยังไมสามารถหาผูชนะได จึงจะขอคําตัดสินจากกรรมการผูชี้ขาด 

3. กรณีที่ผูแขงไดรับบาดเจ็บมากและแพทยสนามตัดสินใจใหเลิกการแขงขัน ผูแขงดังกลาวก็ไมสามารถลงแขงได
อีก ในเกมการแขงขันนัดน้ัน 

4. ผูแขงที่ไดรับชัยชนะจากการบาดเจ็บในการแขงขันใดก็ตาม จะไมสามารถทําการแขงขันไดอีก นอกจากไดรับการ 
ยินยอมจากแพทยสนาม แตถาผูแขงขันดังกลาวลงแขงขันและไดรับชัยชนะเนื่องจากการบาดเจ็บอีกเปนครั้งที่สอง 
ผูแขงขันดังกลาวจะถูกถอนชื่อออกจากการแขงขันคุมิเตะ และไมสามารถลงแขงขันไดอีกในการแขงขันนัดน้ัน 

5. เม่ือผูแขงทานใดไดรับบาดเจ็บ กรรมการผูชี้ขาดจะตองใหสัญญาณหยุดการแขงขันทันที เพ่ือทําการเรียก แพทย
สนามมาตรวจสอบ วินิจฉัย และใหการปฐมพยาบาลแกผูแขงขันดังกลาว 

6. ผูแขงที่ไดรับบาดเจ็บขณะแขงขันอยูและมีความจําเปนที่จะตองไดรับการปฐมพยาบาล สามารถขอเวลา 3 นาที 
เพ่ือทําการปฐมพยาบาลได หากไมสามารถปฐมพยาบาลใหเสร็จภายใน 3 นาที กรรมการผูชี้ขาดตองตัดสินวา ผู
แขงขันดังกลาวควรถูกประกาศวาไมพรอมเขาแขงขันตอ (ตามหัวขอ 13 ขอ 9d) หรือขยายเวลาปฐมพยาบาล
ออกไป  

7. ผูแขงคนใดที่ลมหรือถูกทุมและไมสามารถยืนทรงตัวไดภายใน 10 วินาที ถือวามีสภาพไมเหมาะสมที่จะแขงตอไป 
และจะถูกถอดชื่อจากการแขงคุมิเตะทั้งหมดในการแขงนัดดงักลาว กรณีผูแขงคนใดลมหรอืถูกทุมและไมสามารถ 
ยืนข้ึนทันที กรรมการผูชี้ขาดจะสงสัญญาณใหผูรักษาเริ่มจับเวลาโดยการเปานกหวีด 1 ครัง้ เพ่ือเริ่มการนับถอย
หลัง 10 วินาที ขณะเดียวกันหากจําเปนก็จะเรยีกแพทยสนามเขามาปฐมพยาบาล และผูรักษาเวลา จะหยุดนาฬิกา
เม่ือกรรมการผูชี้ขาดใหสญัญาณหยุดโดยยกแขนข้ึน.ในกรณี เม่ือเริ่มจับเวลา 10 วินาที ผูแขงขันจะตองถูก
ตรวจเช็ครางกาย โดยแพทยสนาม โดยจะไมมีขอยกเวน 

คําอธิบายเพ่ิมเติม 

I) เม่ือแพทยสนามประกาศวาผูแขงไมเหมาะสมที่จะแขงขันตอไป จะตองมีการบันทึกบนบัตรตรวจสอบผูแขงขัน 
(Monitoring Card) สวนระดับข้ันของความไมพรอมของผูแขงตองถูกแสดงอยางชัดเจนตอกลุมกรรมการผูตัดสิน  

II) ผูแขงอาจชนะจากการที่คูตอสูถูกตัดสิทธ์ิแขงขันเพราะมี โทษปรับสะสมแบบไมรุนแรงของพฤติกรรมตองหาม 
ประเภท 1 ซึ่งผูชนะอาจไมไดรับบาดเจ็บมากมาย แตหากวาในรอบตอตอไปผูชนะคนเดิมไดรับชัยชนะจากการ ที่
คูตอสูถูกตัดสิทธิแขงจากโทษปรับ โดยการใชพฤติกรรมตองหามประเภท 1 ซ้ําอีกรอบ ก็จะทําใหผูชนะ ดังกลาว
ถูกถอดถอนออกจากการแขงในนัดดังกลาว แมวาผูชนะน้ันจะสามารถทําการแขงขันตอไดก็ตาม 

III) กรรมการผูชี้ขาดควรเรียกแพทยสนาม เม่ือผูแขงขันไดรับบาดเจ็บและตองการการปฐมพยาบาลเทาน้ัน 

IV) จะมีเพียงแพทยสนามเทาน้ันที่จะทําการรับรองความปลอดภัยในการแขงตอของผูแขงขัน เน่ืองจากแพทยสนาม 
เปนผูที่จะบริหารทางการแพทยใหกับการแขงขันโดยเฉพาะ 

V) สําหรับการใชกฎ 10 วินาที (Ten Second Rule) ผูรักษาเวลาสําหรับกฎ 10 วินาที ควรจะถูกแตงตั้งเปนพิเศษ 
โดยจะมีสัญญาณเตือนที่ 7 วินาทีและจะใหสัญญาณอีกทีที่ 10 วินาที ผูรักษาเวลาจะเริ่มจับเวลา เม่ือกรรมการผู
ชี้ขาดใหสัญญาณเริ่ม และจะหยุดเมื่อผูแขงยืนตรงแลวกรรมการผูชี้ขาดยกมือข้ึน 

VI) กลุมกรรมการผูตัดสินจะทําการตัดสินผูชนะบนพ้ืนฐานของ Kiken, Hansoku หรือ Shikkaku 

VII) ในการแขงขันประเภททีม หากสมาชิกคนใดในทีมไดรับ Kiken คะแนนของผูน้ันจะถูกปรับเปน 0 สวนฝายตรง
ขามจะไดรับเพ่ิม 8 คะแนน 
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หัวขอที ่ 11 : การคัดคานผลการตัดสิน 

1. ไมอนุญาตใหประทวงผลการตัดสินตอกลุมกรรมการตัดสินในขณะที่กําลังทําหนาที่ตัดสินอยู 

2. หากข้ันตอนการปฏิบัติงานของกรรมการผูชี้ขาดขัดกับกฎระเบียบ ผูที่มีสิทธ์ิคัดคาน คือประธานของสหพันธ/ 
สโมสร/ชมรม/ทีมน้ันๆ หรือ ผูแทนอยางเปนทางการของทีมเทาน้ัน 

3. การคัดคานหรือไมเห็นดวยกับผลการตัดสิน สามารถทําไดโดยการเขียนรายงานทันทีหลังการแขงขันสิ้นสุดลง 
(ยกเวนการคัดคานที่เก่ียวกับความผิดพลาดของเจาหนาที่บริหารจัดการการแขงขัน โดยใหแจงตอผูควบคุมพ้ืนที่ 
การแขง เพ่ือทําการแกไขไดทันทวงที) 

4. ผูคัดคานสามารถเสนอรายงานตอตัวแทนของคณะอุทธรณ(Appeals Jury) จากน้ันคณะอุทธรณพิจารณาจาก 
สภาพแวดลอมและขอมูลที่มีอยู  รายงานผลการตัดสินจะถูกจัดทําข้ึนและถูกประกาศเพ่ือบังคับใชตามที่คณะ
อุทธรณลงมต ิ

5. การประทวงหรือคัดคานใดอันเน่ืองมาจากการใชกฎกติกาการแขงขันน้ัน ตัวแทนอยางเปนทางการของทีม หรือผู
แขงขันจะตองนําเสนอรายงานตามขั้นตอนที่กรรมการกลางแหงสหพันธคาราเตโลก (WKF EC) กําหนดพรอมทั้ง
ใหตัวแทนอยางเปนทางการของทีมหรือผูแขงขันเซ็นชื่อปดทาย 

6. ผูที่ทําการคัดคานจะตองชําระเงินประกันสําหรับคาคัดคานจํานวนหน่ึงตามที่ WKF EC เห็นสมควร และเอกสารการ
คัดคานน้ันจะถูกสงใหตัวแทนคณะอุทธรณ 

7.องคประกอบของกลุมคณะอุทธรณ 

 คณะอุทธรณประกอบดวยตัวแทน 3 ทานจากกรรมการผูชี้ขาดอาวุโส(Senior Referee) ที่ถูกแตงตั้งโดย
คณะกรรมการควบคุมการตัดสิน (RC) และสมาชิกของคณะไมสามารถเลือกมาจากประเทศเดียวกันได 
คณะกรรมการควบคุมการตัดสิน (RC) ควรจะแตงตั้งสมาชิกข้ึนอีก 3 ทาน จากอันดับ 1-3 เพ่ือที่จะสามารถ
ทดแทนคณะอุทธรณชุดเกาได ในกรณีที่หน่ึงในกรรมการคณะอุทธรณ มีความเกี่ยวของหรือเปนชาติเดียวกับผูยื่น
คัดคาน 

8.การพิจารณาคําอุทธรณ 

 เปนความรับผิดชอบของผูที่รับคํารองการประทวง คัดคาน ที่จะเรียกประชุมคณะกรรมการอุทธรณ และเรียกเก็บเงิน
ประกันสําหรับคาการประทวง คัดคานคําตัดสิน ที่ฝายการเงิน/เหรัญญิก  

 คณะอุทธรณ จะรีบดําเนินการสอบสวนทันทีและสมาชิกของคณะอุทธรณ ทั้ง 3 ทานจะตองแสดงความคิดเห็นหรือ
คําตัดสิน ของการประทวงคัดคานคําตัดสินดังกลาว โดยจะไมมีการงดการออกเสียง 

9.การปฎิเสธ การประทวง คัดคานการตัดสิน 

 ถาการประทวง คัดคานการตัดสิน ถูกพิจารณาวาไมถูกตอง คณะอุทธรณจะพิจารณาแตงตั้งสมาชิกหน่ึงทาน ให
แจงกับผูที่ทําการประทวง คัดคานการตัดสิน วารายงานการประทวง คัดคานการตัดสินที่ยื่นมาน้ันถูกการปฏิเสธ 
โดยมีเครื่องหมายคําวา “declined” และมีลายมือชื่อของสมาชิกในคณะอุทธรณรับรองบนเอกสารการประทวง
คัดคานคําตัดสินดังกลาว กอนที่จะยึดเงินประกันมอบใหกับ ฝายการเงิน/เหรัญญิก เพ่ือที่จะดําเนินการสงเรื่อง
ตอไปยัง เลขาธิการสหพันธคาราเต (Secretary genneral) ตอไป 

10. การยอมรับ การประทวง/คัดคานการตัดสิน 

 ถาการประทวง คัดคานการตัดสิน ถูกพิจารณายอมรับ คณะอุทธรณจะทําการปรึกษาหารือกับคณะกรรมการจัดการ
แขงขัน(OC) และคณะกรรมการควบคุมการตัดสิน (RC) เพ่ือที่จะหาแนวทางแกไขปญหาที่เกิดข้ึน โดยอาจใชวิธี
ดังน้ี: 

• ทําการพิจารณาคําตัดสินใหมอีกครั้ง จากการตัดสินที่ผิดตามกฎกติกาครั้งกอน 

• ระงับผลการแขงขันที่มีผลกระทบของรอบการแขงขันน้ัน  

• จัดรอบการแขงขันที่มีผลกระทบข้ึนใหมอีกครั้ง 

• เสนอใหคณะกรรมการควบคุมการตัดสิน(RC) พิจารณากรรมการผูชี้ขาด(Referees) ที่มีสวนเก่ียวของใน
การตัดสิน 

 เปนหนาที่ความรับผิดชอบของคณะอุทธรณที่จะมีบทบาทในบริหารควบคุมและพิจารณาการดําเนินการใดๆซึ่งจะ
รบกวนโปรแกรมการแขงขันในกรณีใดก็ตาม และในการพิจารณาคําตัดสินใหมน้ัน ควรเปนทางเลือกสุดทายเพ่ือ
รักษาผลตัดสินใหมีความยุติธรรม                                                                                                                       

 คณะอุทธรณจะพิจารณาแตงตั้งสมาชิกหน่ึงทาน ใหแจงกับผูที่ทําการประทวง คัดคานการตัดสิน วารายงานการ
ประทวง คัดคานการตัดสินน้ันถูกยอมรับ โดยมีเครื่องหมายคําวา “Accepted” และลายมือชื่อของสมาชิกในคณะ
อุทธรณ บนรายงานการประทวง คัดคาน กอนที่จะมอบใหกับฝายการเงิน/เหรัญญิก ผูที่จะดําเนินการคืนเงินประกัน
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11. รายงานเหตุการณที่เกิดข้ึน 

 หลังจากที่ไดจัดการกับการประทวง คัดคานการตัดสินที่เกิดข้ึน ดังที่กลาวมาแลว กลุมคณะอุทธรณ จะดําเนินการ
ประชุมและเขียนรายงานผลของการคัดคาน อธิบายเหตุการณและแจงเหตุผลสําหรับการยอมรับหรือปฏิเสธที่
เกิดข้ึนในการประทวงคัดคานน้ัน และในรายงานจะตองมีลายมือชื่อของสมาชิกในคณะอุทธรณ ทั้ง 3 ทานรับรอง
และสงรายงานใหกับเลขาธิการสหพันธคาราเต (Secretary genneral) ตอไป 

 12. อํานาจและขอบเขต 

 การตัดสินของคณะอุทธรณน้ันถือเปนการตัดสินสุดทายและจะสามารถถูกขามกฎกติกาไดโดย คณะกรรมาธิการ
พิเศษ (executive Committee) เทาน้ัน 

 คณะอุทธรณไมสามารถเขาแทรกแซงหรือพิจารณาลงโทษได หนาที่ของคณะอุทธรณคือการพิจารณา การ
ประทวง คัดคานคําตัดสิน ที่เกิดข้ึนและนําเสนอแนวทางขอปฏิบัติตอคณะกรรมการควบคุมการตัดสิน(RC) และ
คณะกรรมการจัดการแขงขัน (OC) เพ่ือที่จะดําเนินการแกไขการตัดสินที่ไมถูกตองตามกฎกติกาเทาน้ัน 

คําอธิบายเพ่ิมเติม 

I) ในการคัดคานน้ันจะตองเสนอชื่อผูแขงขัน, กลุมกรรมการผูตัดสินที่ทําการตัดสิน และรายละเอียดของการคัดคาน 
แตผูคัดคานไมสามารถฟองรอง หรือคัดคานเก่ียวกับมาตรฐานการตัดสินโดยทั่วไป หนาที่ในการพิสูจนความจริง
ของการคัดคานข้ึนอยูกับผูรองทุกข 

II) การคัดคานจะถูกพิจารณาโดยคณะอุทธรณจะศึกษาจากหลักฐานที่สงมากับคําคัดคาน คณะอุทธรณอาจใชเทป 
บันทึกภาพ (Video Tape)และสอบถามเจาหนาที่ตางๆ วัตถุประสงคเพ่ือตรวจสอบอยางเปนกลางวาใหรับคํา
คัดคานหรือไม 

III) ในกรณีที่คณะอุทธรณเห็นดวยกับการคัดคาน จะดําเนินการที่เหมาะสมตอไป และจะมีมาตรการเพิ่มเติม เพ่ือ
ปองกันมิใหเกิดซ้ําอีกในการแขงในอนาคต สําหรับเงินมัดจําที่ไดชําระไวน้ันจะถูกคืนกลับโดยฝายการเงิน 

IV) กรณีที่คณะอุทธรณไมเห็นดวยกับการคัดคาน การคัดคานน้ันจะถูกปฏิเสธและเงินมัดจําที่ชําระไวน้ัน จะถูกยึด 
โดย WKF 

V) เพ่ือใหมั่นใจวาการแขงขันจะดําเนินตอไปไดโดยไมมีการชะลอเวลาแขง จะเปนหนาที่ของกรรมการเทคนิคที่จะ
ดูแล ใหการแขงยังคงเปนไปตามกฎการแขงขัน 

VI) กรณีที่มีการผิดพลาดเกิดข้ึนมาจากฝายบริหารจัดการแขงขันเกิดข้ึน โคชควรแจงโดยตรงตอผูควบคุมพ้ืนที่ การ
แขง เพ่ือนําแจงกรรมการผูข้ีขาดตอไป 

หัวขอที่ 12 :  อํานาจหนาที่ 

Referee Commission (คณะกรรมการผูควบคุมการตัดสิน) 

1. ตรวจสอบความถูกตองในการจัดเตรียมการของทุกการแขงขัน โดยปรึกษารวมกับคณะผูจัดการแขงเก่ียวกับ การ
จัดการพ้ืนที่แขงขัน, การจัดเตรียมอุปกรณและเครื่องใชที่จําเปนตางๆ, การบริหารจัดการการแขงขัน, และการเฝา
ระวังรักษาความปลอดภัย เปนตน 

2. กําหนดและแตงตั้งกรรมการผูควบคุมพ้ืนที่แขงขัน(Match area controller)/หัวหนากรรมการ ตามความเหมาะสม
เพ่ือดูแลความเรียบรอยในพ้ืนที่แขงขัน พรอมทั้งสํารวจขอบกพรอง รวมทั้งใหรายละเอียด ตางๆ หรือดําเนินการ
ทั้งน้ี อาจจะใหกรรมการควบคุมพ้ืนที่แขงขันทํารายงานสงดวย 

3. ควบคุมและประสานงานทั้งหมดของเจาหนาที่ที่ทําหนาที่เปนกรรมการตางๆ 

4. จัดหาเจาหนาเพ่ิมเติมในตําแหนงหนาที่ตางๆ ในกรณีที่จําเปน 

5. สอบสวนและย่ืนเรื่องเพ่ือพิจารณาการตัดสินในเน้ือหาของการตัดสินอยางเปนทางการ มีอํานาจตัดสินเด็ดขาด กับ
ปญหาดานเทคนิค ที่เกิดข้ึนในการแขงขันและมิไดมีการระบุไวในกฎกติกาการแขงขัน 

Match Area Controller (กรรมการควบคุมพื้นท่ีแขงขัน) 

1. บริหาร, แตงตั้ง, และแบงงานกรรมการผูชี้ขาดและกรรมการผูชวย ในขอบเขตภายใตการควบคุมดูแลของ 
กรรมการควบคุมพ้ืนที่แขงขัน 

2. ดูแลประสิทธิภาพการทํางานของกรรมการผูชี้ขาด และกรรมการผูชวยวาปฏิบัติหนาที่สมบูรณตามบทบาทที่ได รับ
มอบหมายไวหรือไม 
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3. สั่งใหกรรมการผูชี้ขาดระงับการแขงขันเม่ือกรรมการเทคนิคใหสัญญาณวามีการขัดแยงกับกฎของการแขงขัน 

4. รายงานผลการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ภายใตความรับผิดชอบประจําวัน พรอมทั้งเสนอใหความคิดเห็น(ถามี) เพ่ือ
รายงานตอคณะกรรมการผูตัดสิน  

Referees (กรรมการผูช้ีขาด : Shushin) 

1. กรรมการชี้ขาด(Shushin) มีอํานาจในการควบคุมการแขงขัน (ตั้งแตการประกาศเริ่มการแขงขัน, การสั่งพักการ
แขงขัน, และประกาศการสิ้นสุดการแขงขัน) 

2. ใหคะแนน 

3. ใหคําอธิบายรายละเอียดแกกรรมการควบคุมพ้ืนที่แขงขันและคณะกรรมการควบคุมการแขงขัน หรือคณะอุทธรณ 
ถาจําเปนเก่ียวกับบรรทัดฐานการใหคะแนน 

4. การใหคําตักเตือนและบทลงโทษแกผูแขงขันกอน, ระหวาง, และหลังการแขงขัน 

5. รับและพิจารณาความคิดเห็นของกรรมการผูชวย 

6. ประกาศและเริ่ม การแขงขันตอเวลาพิเศษ(Sai Shiai) 

7. ดําเนินการขอคําตัดสิน (Hantei) ของกลุมกรรมการผูตัดสิน และประกาศผล 

8. ประกาศการเสมอกัน 

9. ประกาศผูชนะ 

10. กรรมการผูชี้ขาดไมไดมีอํานาจควบคุมดูแลเฉพาะพ้ืนที่การแขงขัน หากมีอํานาจในการควบคุมดูแลพ้ืนที่ขางเคียง
ดวย 

11. กรรมการผูชี้ขาดเปนผูใหสัญญาณและประกาศการใหคําสั่งตางๆ รวมทั้งผลการตัดสิน 

Judges (กรรมการผูชวย : Fukushin) 

อํานาจกรรมการผูชวยมีดังน้ี 

1. ชวยกรรมการผูชี้ขาดโดยใชสัญญาณธง 

2. ลงคะแนนใหความคิดเห็นในกรณีที่ตองการการตัดสิน 

กรรมการผูชวย จะสังเกตการณการแขงขัน อยางละเอียดและสงสัญญาณใหกรรมการผูชี้ขาด ในกรณีดังตอไปน้ี 

A) เม่ือผูแขงขันไดคะแนน 

B) เม่ือผูแขงขันละเมิดกติกาและ/หรือใชเทคนิคที่ผิดในการตอสู 

C) เม่ือผูแขงขันไดรับบาดเจ็บหรือปวย 

D) เม่ือผูแขงขันคนใดคนหน่ึง หรือทั้งสองออกนอกบริเวณพ้ืนที่แขงขัน (Jogai) 

E) ในกรณีอ่ืนๆ ที่กรรมการผูชวยเห็นวาสมควรรายงานตอกรรมการผูชี้ขาด 

Arbitrator (กรรมการเทคนิค : Kansa) 

ชวยกรรมการผูควบคุมพ้ืนที่แขงขันโดยตรวจตราการแขงขันและยกที่การแขงขันดําเนินอยู หากวาการตัดสินของ 
กรรมการผูชี้ขาดและ/หรือกรรมการผูชวยไมเปนไปตามกฎของการแขงขัน กรรมการเทคนิคจะยกสัญญาณธงสีแดงหรือ 
กดออดทันที กรรมการผูควบคุมพ้ืนที่แขงขันจะสั่งใหกรรมการผูชี้ขาดระงับการแขงขันหรือยกของการแขงขันและ แกไข
ขอผิดพลาด บันทึกของการแขงขันที่จะเก็บไวเปนหลักฐานอยางเปนทางการตองไดรับการรับรองโดยกรรมการเทคนิค 

 

Score Supervisors (หัวหนาผูควบคุมคะแนน) 

จะทําการเก็บบันทึกคะแนนที่ใหโดยกรรมการผูชี้ขาด และยังทําหนาที่ตรวจตราการทํางานของผูรักษาเวลา และผูบันทึก
คะแนน 
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คําอธิบายเพ่ิมเติม 

I) เม่ือกลุมกรรมการผูชวยทั้ง 3 ทานใหสัญญาณเหมือนกันหรือทําใหรูวาไดใหคะแนนแกผูแขงคนเดียวกัน 
กรรมการผูชี้ขาดจะหยุดการแขงขันและกระทําตามเสียงสวนใหญ     หากวากรรมการผูชี้ขาดไมระงับการแขงขัน 
ทันที กรรมการเทคนิคจะยกสัญญาณธงสีแดง และเปานกหวีด 

II) เม่ือกรรมการผูชวย 2 ทาน ใหสัญญาณเหมือนกันหรือทําใหรูวาไดใหคะแนนแกผูแขงขันคนเดียวกัน กรรมการ ผู
ชี้ขาดจะพิจารณาความเห็นของกรรมการผูชวยทั้ง 2 ทาน แตอาจปฏิเสธที่จะระงับการแขงขันถาไมเห็นดวย กับ
ความเห็นดังกลาว 

III) อยางไรก็ตาม เม่ือมีการหยุดการแขงขันชั่วคราว สวนใหญจะมีการตัดสินเกิดข้ึน 

IV) เม่ือกรรมการผูชี้ขาด (Referee) ตัดสินใจวามีการหยดุการแขงขันชั่วคราว จะสั่ง Yame และพรอมกับใหสัญญาณ
มือ. กรรมการผูชวย (Judge) จะตองลดธงลง ในทาเตรียมและรอความเห็นของกรรมการชีข้าด (Referee)  เม่ือ
กรรมการชี้ขาด (Referee) จะกลับประจําที่จดุเริ่มตน กรรมการชี้ขาด(Referee) จะใหสญัญาณตามความเห็นของ
ตนเอง และจากน้ันกรรมการผูชวย (Judge) จึงจะแสดงสัญญาณตามความเห็นของแตละทานและกรรมการชี้ขาด 
(Referee) จะพิจารณาและแสดงผลการตดัสิน ตามเสียงสวนใหญ. 

V) หากคําตัดสินของกรรมการไมเปนเอกฉันท หรือ มีเสียง 2 ตอ 2 กรรมการผูชี้ขาดจะตองแสดงสัญญาณเพื่อ
อธิบายวา ทําไมจึงใหหรือไมใหคะแนนแกผูแขงขัน    

VI) เม่ือกรรมการผูชวยทั้ง 3 ทานมีความคิดเห็นที่ไมเหมือนกัน กรรมการผูชี้ขาดอาจใหคําตัดสิน แตตองไดรับการ
สนับสนุนโดยกรรมการผูชวย 1 ทานกอน 

VII) ในกรณีที่กรรมการผูชวย(Judge)  2 ทาน ไมแสดงสญัญาณธงและกรรมการผูชวย(Judge) อีก 1 ทานมีความคิด
เห็นที่ไมตรงกับกรรมการชี้ขาด (Referee), จากนั้นกรรมการชี้ขาดจะเปนผูตัดสินใจ. 

VIII) ที่การขอคําตัดสิน Hantei กรรมการผูชี้ขาดและกรรมการผูชวยแตละทานจะมีสิทธิออกเสียง 1 เสียง และในกรณี
ที่ การแขงขันเวลาพิเศษ (Sai Shiai) แลวยังมีการเสมออีก กรรมการผูชี้ขาดถึงจะการขอคําตัดสิน 

IX) กรรมการผูชวย(Judge) จะใหคะแนนไดตอเม่ือเห็นการกระทําอยางชัดเจน หากไมมั่นใจวาผูแขงขันจูโจมได
คะแนนจริง กรรมการผูชวยตัดสิน(Judge) จะไมใหสัญญาณ 

 X) บทบาทของกรรมการเทคนิค คือตองทําใหมั่นใจวาการแขงขันหรือยกแขงขันจะตองถูกดําเนินไปตามกฎ ของ
การแขงขัน กรรมการเทคนิคมิใชกรรมการตัดสินอีกทาน กรรมการเทคนิคไมมีสิทธิลงคะแนนออกเสียง ตัดสิน 
เชน จะใหคะแนนหรือไม หรือวา Jogai ไดเกิดข้ึนหรือไม หนาที่หลักของกรรมการเทคนิค จะเก่ียวกับเรื่องของ
ข้ันตอนตางๆเทาน้ัน 

XI) ในกรณีที่กรรมการผูชี้ขาดไมไดยินเสียงระฆังหมดเวลา หัวหนาผูควบคุมคะแนน(Score Supervisor) จะเปา
นกหวีด 

XII) เม่ือตองมีการอธิบายบรรทัดฐานการใหคะแนนของคณะกรรมการผูชี้ขาดหลังการแขงขัน จะตองพูดใหกรรมการ 
ผูควบคุมพ้ืนที่แขงขัน หรือคณะกรรมการควบคุมการตัดสิน หรือคณะอุทธรณฟงเทาน้ัน และไมพูดใหผูอ่ืน ที่ไม
เก่ียวของฟงเด็ดขาด 

 

หัวขอที ่ 13 : การเร่ิม การหยุดพัก และ การสิ้นสดุการแขงขนั 

1. การใชคําพูดและสัญญาณของกรรมการผูชี้ขาดและกรรมการผูชวยจะแสดงไวในภาคผนวกที่ 1 และ 2 

2. กรรมการผูชี้ขาดและกรรมการผูชวยจะเขาประจําตําแหนงที่กําหนดไว และตามดวยการโคงคํานับแลกเปลี่ยน แก
กันของผูแขงขัน จากนั้นกรรมการผูชี้ขาด จะประกาศวา “Shobu Hajime” เพ่ือเริ่มการแขงขัน 

3. กรรมการผูชี้ขาดสามารถหยุดการแขงขันโดยประกาศวา “Yame” และถาจําเปนกรรมการผูชี้ขาดจะสั่งใหผูแขงขัน 
ทั้งสอง กลับเขาประจําตําแหนงเดิม(Moto No Ichi) 

4. เม่ือกรรมการผูชี้ขาดกลับเขาไปยืนที่ตําแหนงของตน กรรมการผูชวยจะใหความเห็นโดยการใชสัญญาณธง ถามี
การใหคะแนน กรรมการผูชี้ขาดจะประกาศผลการตัดสินโดยใชสัญญาณมือ บงบอกฝายที่ไดคะแนน (Aka หรือ 
Ao) ตําแหนงที่ถูกจูโจม (Chudan หรือ Jodan) เทคนิคที่ทําใหไดคะแนน (Tsuki, Uchi หรือ Keri) แลวกรรมการ
ผูชี้ขาดจะใหคะแนน โดยใชทาทางตามที่ไดอธิบายไว หลังจากน้ันกรรมการผูชี้ขาด สามารถเริ่มการแขงขันอีกครั้ง
โดยประกาศวา “Tsuzukete Hajimei”  

5. เม่ือผูแขงขันทานใดทานหน่ึงไดคะแนนนําคูแขงเกิน 8 แตมในรอบน้ัน กรรมการผูชี้ขาด จะประกาศ “Yame” 
เพ่ือใหผูแขงขันทั้งสอง กลับไปประจําตําแหนงเริ่มตน หลังจากน้ันกรรมการผูชี้ขาดจะประกาศผูชนะ โดยการยก
มือทางดานผูชนะข้ึน และประกาศวา “Ao(Aka) No Kachi” แลวการแขงขันก็จะสิ้นสุดลง 
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6. เม่ือเวลาการแขงขันไดสิ้นสดุลง ผูแขงขันทีไ่ดคะแนนมากกวาจะถูกประกาศวาเปนผูชนะ กรรมการผูชี้ขาดจะ 
ประกาศ โดยยกมือทางดานผูชนะข้ึนและประกาศวา “Ao(Aka) No Kachi”  แลวการแขงขันก็จะสิ้นสุดลง 

7. เม่ือเวลาการแขงขันไดสิ้นสดุลง แตคะแนนของผูแขงขันทั้งสองเสมอกัน หรือไมมีใครไดคะแนน กรรมการผูชี้ขาด 
จะประกาศ “Yame” เพ่ือใหทุกคนกลับไปประจําตําแหนงเริ่มตน พรอมประกาศผลการแขงขันวา “เสมอ 
Hikiwake” แลวตอดวย การแขงขันเวลาพิเศษ “Sai Shiai ”  

8. ในการขอคําตัดสิน “Hantei” กรรมการผูชี้ขาดและกรรมการผูชวย มคีนละ 1 เสียง ยกเวนถายังตัดสินผลไมไดหรือ
เสมอกันอีก หลังการแขงขันเวลาพิเศษ “Sai Shiai ”เสรจ็สิ้นแลว กรรมการผูชี้ขาดจะเปนผูตดัสินเพียงคนเดียวเพื่อ
เปนการยุติการแขงขันที่อาจจะเสมอกันอีก 

9. กรรมการผูชี้ขาดจะประกาศ “Yame” หยุดการแขงขันชั่วคราว เม่ือมีกรณีดังตอไปน้ีเกิดข้ึน 

A) เม่ือผูแขงขันทานใดทานหน่ึง หรือทั้งคูออกนอกพ้ืนที่แขงขัน 

B) เม่ือกรรมการผูชี้ขาดตองการสั่งให ผูแขงขันทานใดทานหน่ึง จัดชดุแขงหรอือุปกรณปองกันตัวใหเรียบรอย 

C) เม่ือผูแขงขันทานใดทานหน่ึงไดกระทําผดิกติกาการแขงขัน  

D) เม่ือกรรมการผูชี้ขาดเห็นวาผูแขงขันทานใดทานหน่ึงหรือทัง้คู ไมสามารถที่จะทําการแขงขัน ตอไปได 
เน่ืองจากไดรับบาดเจ็บ, ปวย, หรือดวยสาเหตุอ่ืน หลังจากถามความเห็นจากแพทยสนาม กรรมการผูชี้ขาด
จะเปนผูตดัสินวาผูแขงขันดังกลาวสามารถทาํการแขงขัน ตอไปไดหรือไม 

E) เม่ือผูแขงขันเขาจับคูตอสูแตไมไดใชเทคนิคเพ่ือทําการตอสู จูโจมหรือทุมไดทัน ภายใน 2 วินาท ี

F) เม่ือผูแขงขันทานใดทานหน่ึงหรือทั้งคู ถูกทุมหรือลมลง และยังไมมีใชเทคนิคการทําคะแนน ภายใน 2 
วินาท ี

G) เม่ือผูแขงขันทัง้คูเขาจับหรือกอดกัน โดยปราศจากความพยายามในการทุมหรือการใชเทคนิค ภายใน 2 
วินาท ี

H) เม่ือผูแขงขันทัง้คู ยืนเขาประชิดหนาอกชนกัน โดยปราศจากความพยายามในการทุมหรอืการใชเทคนิค 
ภายใน 2 วินาท ี

I) เม่ือเทาของผูแขงขันทั้งคู ไมแตะพ้ืนจากการลมลงหรือพยายามทุมและเริ่มมีการปล้ํากัน 

J) เม่ือมีการทําคะแนน 

K) เม่ือกรรมการผูชวย (Judge) 3 ทานใหสญัญาณเหมือนกัน หรือใหคะแนนผูแขงขันฝายเดียวกัน 

L) เม่ือมีการขอรองโดยผูควบคุมพ้ืนที่การแขงขัน (Match area controller) 

คําอธิบายเพ่ิมเติม 

I) เม่ือเริ่มการแขงขัน กรรมการผูชี้ขาดจะเรียกผูแขงขันทั้งสองเขาประจําตาํแหนงเริ่มตน ถาผูแขงขันเขามา ภายใน
พ้ืนที่แขงขันกอนเวลาเริ่ม จะถูกเชิญใหออกนอกพ้ืนที่ ผูแขงขันจะโคงใหกันและกันเพ่ือแสดงความเคารพ (การ
ผงกหัวนิดหนอยๆเปนการไมสภุาพและไมเหมาะสมอยางยิ่ง) กรรมการผูชี้ขาด สามารถเรียกใหผูแขงขัน ทั้งสอง
แสดงความเคารพซึ่งกันและกัน โดยการใชสญัญาณมือดังทีแ่สดงในภาคผนวกที่ 2 เม่ือไมมีการเคารพกัน 

II) กอนที่กรรมการผูชี้ขาดประกาศเริ่มการแขงขันใหมอีกครั้ง กรรมการผูชี้ขาดตองตรวจดูวาผูแขงขันทั้งสอง 
กลับไปประจําตําแหนงที่เสนของตนเรียบรอยหรือไม, ผูแขงขันที่เคลื่อนไหวไปมาจะตองถูกสั่งใหอยูน่ิงๆ และอยู
ในทาพรอมที่จะทําการแขงขันใหม โดยกรรมการผูชี้ขาดจะพยายามเริ่มการแขงขันโดยเร็ว เพ่ือที่จะหลีกเลี่ยง
การเสียเวลาในการแขงขันใหนอยที่สุด 

III) ผูแขงขันจะโคงใหกันและกันเพ่ือแสดงความเคารพ ขณะเริ่มและจบ ในแตละการแขงขัน 

 

หัวขอที่ 14 : การเปลี่ยนแปลงแกไข 

ผูที่จะสามารถเปลี่ยนแปลงแกไขกฎ กติกาการแขงขันคาราเต ไดแก คณะกรรมการกีฬาของสหพันธคาราเตโดโลก 
(WKF Sports Commission) โดยการยินยอมเห็นชอบจาก คณะกรรมการบริหาร (Executive Committee) ของ  WKF 
เทาน้ัน 
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กติกา กติกา KATA    KATA

หัวขอที ่ 1 : พ้ืนที่การแขงขัน 

1. พ้ืนที่การแขงขันจะตองเปนพ้ืนที่เรียบเพ่ือหลีกเลี่ยงการบาดเจ็บ 

2. พ้ืนที่การแขงขันควรมีขนาดเพียงพอเพื่อไมใหมีการรบกวนการแสดง KATA 

คําอธิบายเพ่ิมเติม 
I) เพ่ือความเหมาะสมในการแสดง kata พ้ืนที่ที่แขงขันตองเปนพ้ืนเรียบมีผิวหนาสมํ่าเสมอ โดยทั่วไป สามารถใช

เบาะสําหรับแขง Kumite ก็ได 

หัวขอที ่ 2 : การแตงกายของเจาหนาที่ 

1. ผูเขาแขงขันและกลุมกรรมการผูตัดสินจะตองแตงเครื่องแบบตามที่ระบุไวในหัวขอที่ 2 ของกติกาของ Kumite  

2. ผูใดที่ไมปฏิบัติตามกฎที่ระบุไวอาจถูกขับไลออกจากการแขงขันได 

คําอธิบายเพ่ิมเติม 

I) หามถอดเสื้อนอกคาราเตตลอดเวลาการแขงขัน KATA 

II) ผูแขงขันที่แตงตัวไมถูกกฎ จะตองทําการแตงกายใหมใหเรียบรอยภายในเวลา 1 นาที 

หัวขอที ่ 3 : การจัดการแขงขัน KATA 

1. การแขงขันทารํา Kata แบงออกเปนประเภททีมและประเภทบุคคล โดยการแขงขันประเภททีมจะมีสมาชิกในทีม 
ทั้งหมด 3 คน เปนผูหญิงลวนหรือชายลวน สวนการแขงขันประเภทบุคคลจะแบงออกเปนการแขงขันประเภท
บุคคลหญิงและบุคคลชาย 

2. ระบบการคัดออกแบบการชิงตําแหนงที่ 3 (Reprechage) จะถูกนํามาใช  

3. ผูแขงขันตองใชทั้งทาบังคับ(Shitei) และทาอิสระ(Tokui) โดยทาที่ใชในการแขง Kata ซึ่งจะตอง ไดรับการ
ยอมรับจากสถานที่ฝกคาราเตโด ที่ถูกยอมรับจากสหพันธคาราเตแหงโลก (WKF) ยึดตามระบบ Goju, Shito, 
Shoto  และ Wado. ตารางทาบังคับของทา KATA จะอยูในภาคผนวกที่ 7 และรายการทาอิสระของ Kata จะอยูใน
ภาคผนวกที่ 8  

4. ผูแขงที่แสดง Shitei kata ไมไดรับอนุญาตใหแสดงทาอ่ืนที่แตกตาง  

5. ในรอบตอมาผูแขงขันสามารถเลือกทารําอิสระจากรายชื่อ Tokui Kata ในภาคผนวกที่ 8 โดยสามารถนําทาที่เรียน
จากสถานฝกของผูแขงมาใชได 

6. ทาที่จะใชในการแขงขันจะตองเขียนและแจงไวที่โตะคะแนน กอนเริ่มการแขงขัน 

7. ผูแขงขันจะตองแสดง KATA ที่ไมเหมือนกันในแตละรอบ เม่ือแสดง KATA ใดไปแลวหามแสดงซ้ําอีก  

8. ในการแขงขันรอบรองชนะเลิศ ผูแขงขันสามารถแสดง Shitei หรือ Tokui Kata ได แตตองอยูภายใตขอ 7 

9. ในรอบชิงเหรียญ(รวมชิงที่ 3)ของการแขงขัน Kata ประเภททีม  ใน 2 ทีมที่เขาแขงจะแสดง Kata จากรายชื่อ 
Tokui Kata ในภาคผนวกที่ 8 ตามปกติและตองแสดงความหมายของทา Bunkai Kata ซึ่งมีความยาวไมเกิน 5 
นาที โดยผูจับเวลาจะเริ่มนับเวลาถอยหลัง เม่ือผูแขงขันทําความเคารพกรรมการในสนามกอนเริ่มแสดงทารํา Kata 
และจะหยุดเวลาเมื่อผูแขงขันทําความเคารพกรรมการหลังแสดงความหมายของทารํา Bunkai เสร็จ. ทีมซึ่งไม
ดําเนินการคํานับที่ครบถวน ในการแสดง Kata หรือใชระยะเวลาแสดงเกิน 5 นาที จะถูกตัดสิทธ์ิการแขงขัน. ทั้งน้ี 
ไมอนุญาตใหใชอาวุธหรืออุปกรณหรือเครื่องแตงตัวเพ่ิมเติม ประกอบการแสดง 
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คําอธิบายเพ่ิมเติม 

I) จํานวนและประเภทของ Kata ข้ึนอยูกับจํานวนของผูแขงขันในประเภทบุคคลหรือทีม ตามที่ตารางระบุ การชนะ
โดยที่ไมตองแขง (Bye) ข้ึนอยูกับจํานวนผูแขงขัน หรือจํานวนทีม 

 

ผูแขงขันหรอืทีม จํานวนทา KATA ที่ตองแขง Tokui Shitei 
65 - 128 7 5 2 

33 - 64 6 4 2 
17 - 32 5 3 2 

9 - 16 4 3 1 
5 - 8 3 3 0 

4 2 2 0 
 

หัวขอที ่ 4 : คณะกรรมการควบคุมการตัดสิน 

1. คณะกรรมการตดัสิน 5 คน ในแตละรอบการแขงขัน จะถูกแตงตั้งโดยคณะกรรมการควบคุมการตัดสิน       
(Referee Commission) หรือกรรมการผูควบคุมพ้ืนทีแ่ขงขัน (Match Area Controller)  

2. คณะกรรมการตดัสินของการแขงขัน KATA จะตองไมมีสญัชาติเดียวกับผูแขงขัน 

3. ผูจับเวลา ผูควบคุมคะแนนและผูประกาศ จะตองมาจากการแตงตั้ง 

คําอธิบายเพ่ิมเติม 

I) กรรมการผูชี้ขาดจะน่ังอยูตรงเสนรอบนอกของเขตการแขงขัน หันหนาเขาหาผูแขงขัน สวนกรรมการผูชวยอีก 4 
ทาน จะน่ังอยูที่แตละมุมของสนามแขงขัน  

II) กรรมการตัดสินแตละทานจะมีธงแดงและนํ้าเงิน หรืออุปกรณในการใหคะแนนชนิดอ่ืน 

 

หัวขอที ่ 5 : หลักในการตัดสนิ 

1. การแสดง Kata จะตองแสดงดวยความสมบูรณ และตองแสดงใหเห็นถึงความเขาใจในความหมายของแตละทา  
ในการประเมินความสามารถของผูแขงขันหรอืทีม กรรมการผูตดัสินจะพิจารณาจาก 

A) ทาตามความเปนจริงตามความหมายของ Kata  
B) ความเขาใจในเทคนิคที่นํามาใช (Bunkai) 
C) ความเหมาะสมของเวลา, จังหวะ, ความเร็ว, การทรงตัว และการรวมพลัง (Kime)  
D) ความถูกตองและการใชลมหายใจอยางเหมาะสมเพ่ือชวยในการรวมพลัง (Kime)  
E) ความถูกตองในการรวบรวมความตั้งใจ (Chakugan) และสมาธิ 
F) ความถูกตองของทายืน (Dachi) ดวยขาที่เกร็งอยางเหมาะสมและเทาแบนเรียบที่พ้ืน 
G) ทองที่เกร็งอยางเหมาะสม (Hara) และไมมีการกระดกข้ึนลงของสะโพกเวลาเคลื่อนตัว 
H) รูปแบบที่ถูกตอง (Kihon) ของทาทางทีแ่สดง 
I) การแสดงทาทางจะถูกประเมนิ ดวยการวิเคราะหจดุอ่ืนๆ ดวย เชน ระดับความยากของทา 
J) ในการแขงขัน Kata แบบทมีจะดูความกลมกลืนและพรอมเพรียงกัน โดยไมใชการบอกใบ จากการใช

ทาทางภายนอกมาเปนปจจัยในการตัดสินดวย 

2. ผูแขงขันที่ใชทาอ่ืนนอกเหนือจากทาบังคับ Shitei Kata ที่กําหนดจะถูกตัดสิทธ์ิ 

3. ผูแขงขันที่หยุดชะงักในระหวาง การแสดง Shitei Kata, Tokui Kata หรือ ผูที่แสดง Kata นอกเหนือจากที่ได
ประกาศไวหรือแจงที่โตะคณะกรรมการ จะตองถูกตัดสิทธ์ิ 

4. ผูแขงขันที่แสดงทา Kata ผิดหรือแสดงทาซ้ําจะถูกตัดสิทธ์ิ 
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คําอธิบายเพ่ิมเติม 

I) Kata ไมใชการเตนรําหรือการแสดงละคร ดังน้ันจะตองยึดมั่นในคุณคาและหลักการดั้งเดิมไว จะตองจริงจัง
เหมือนในการตอสูจริง และแสดงสมาธิ, พลัง, และประสิทธิภาพของเทคนิค และจะตองแสดงความแข็งแกรง, 
พลัง, และความเร็ว เชนเดียวกับทวงทาลีลาที่สวยงาม, จังหวะ, และการทรงตัว 

II) ใน Kata แบบทีม ผูรวมทีมทั้ง 3 คนจะตองเริ่ม Kata โดยหันหนาไปทางเดียวกันใหกรรมการผูชี้ขาด 

III) สมาชิกในทีมจะตองแสดงทาทางในหลักเกณฑของการแสดง Kata โดยพรอมเพรียงกัน 

IV) คําสั่งใหเริ่มและหยุดการแสดง, การกระทืบเทา, การตบอก แขน หรือเสื้อ, และ การหายใจออกอยางไม
เหมาะสม เปนตัวอยางการบอกใบจากภายนอก และจะนํามาพิจารณาในการตัดสินดวย 

V) โคชหรือผูเขาแขงขันตองตรวจสอบชื่อทาในการแขงขันแตละรอบวา ตรงกับที่แจงไวที่โตะกรรมการหรือไม 

หัวขอที ่ 6 : การดําเนินการแขงขัน 

1. เม่ือเริ่มการแขงขันแตละครั้งในการตอบรับการขานเรียกชื่อผูแขงขัน ซึ่งฝายหน่ึงจะใสสายสีแดง(Aka) และอีกฝาย 
ใสสายสีนํ้าเงิน(Ao) ทั้ง 2 ฝายจะยืนที่เสนประจําตําแหนง ณ เสนสนามการแขงขันและหันหนาเขาหากรรมการผูชี้
ขาด หลังจากโคงทําความเคารพใหกลุมกรรมการผูตัดสินแลวฝายนํ้าเงิน Ao จะตองกาวออกจากสนาม แขงขัน 
หลังจากน้ันฝายแดง Aka จะเปนฝายเริ่มตนกอน โดยยายกลับมาที่จุดเริ่มตนและมีการประกาศชื่อที่จะแสดง Kata 
แลวจึงเริ่มแสดง เม่ือการแสดงเสร็จสิ้นฝายแดง Aka จะออกจากสนามแขงขันเพ่ือใหฝายนํ้าเงิน Ao แสดง เม่ือ
ฝายนํ้าเงิน Ao แสดงเสร็จทั้งคูก็จะกลับเขาไปในสนามแขงขันอีกครั้งเพ่ือรอผลการตัดสิน 

2. ถาการแสดง Kata ไมเปนไปตามกฎหรือมีสิ่งผิดปกติอ่ืนๆ กรรมการผูชี้ขาดอาจเรียกกรรมการผูชวยทานอ่ืนมาเพ่ือ
ขอคําตัดสิน 

3. ถามีการตัดสิทธ์ิผูแขงกรรมการผูชี้ขาดจะไขวธงและแยกธง(เหมือน Torimasen ในการแขงขัน Kumite) 

4. หลังจากแสดง Kata เสร็จทั้งคู ผูแขงขันจะยืนคนขางกันภายในพ้ืนที่แขง และกรรมการผูชี้ขาด จะขอคาํตดัสนิดวย
การประกาศ “Hantei”  และเปานกหวีด 2 จังหวะ และกรรมการผูชวยจะยกธงข้ึนพรอมกัน  

5. การตัดสินจะเปนฝายแดง AKA หรือฝายนํ้าเงิน Ao ไมมีการเสมอ ผูที่ไดคะแนน 2 หรือ 3 เสียงจะเปนฝายชนะ 
และโฆษกจะประกาศชื่อผูชนะ 

6. ผูแขงขันจะโคงใหกัน จากนั้นจะโคงใหกลุมกรรมการผูตัดสินและออกจากสนามแขงขัน 

คําอธิบายเพ่ิมเติม 

I) จุดเริ่มการแสดง Kata จะตองอยูภายในเขตของพ้ืนที่สนามแขงขัน 

II) กรรมการผูชี้ขาดจะเปานกหวีด 2 จังหวะ เพ่ือใหกรรมการผูชวยยกธงใหคะแนนพรอมกัน ใหมีเวลาเพียงพอในการ
นับคะแนนเสียง (ประมาณ 5 วินาที) หลังจากนับคะแนนแลวและเปานกหวีดอีกครั้ง เพ่ือใหลดธงลง  

III) หากผูแขงขันแสดงทาผิด หรอืไมสามารถลงแขงได (Kiken) อีกฝายจะชนะทันที โดยไมตองแขงขัน  
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ภาคผนวก    ภาคผนวก

ภาคผนวกที่ 1 : คําจํากัดความ 

SHOBU HAJIME เริ่มการแขงขัน หลังจากประกาศแลว กรรมการผูชี้ขาดกาวไป
ดานหลัง 

ATOSHI BARAKU มีเวลาเหลือเพียงเล็กนอย 
ผูรักษาเวลาใหสัญญาณ 30 วินาที กอนหมดเวลา 
การแขงและกรรมการผูชี้ขาดจะประกาศ “Atoshi 
Baraku” 

YAME หยุด 
เม่ือตองการขัดจังหวะชั่วคราวหรือการสิ้นสดุการ
แขงขัน  โดย กรรมการผูชี้ขาด ประกาศ “Yame” 
พรอมฟาดแขนขางหน่ึง จากระดับบนลงมา 

MOTO NO ICHI กลับคืนสูตําแหนงเดิม ผูแขงขันทั้งสอง, กรรมการผูชีข้าด, และกรรมการ
ผูชวย กลับเขา สูตําแหนงประจําของตน 

TSUZUKETE สูตอไป กรรมการผูชี้ขาดส่ังหลังจากทีก่ารแขงมีการหยุดโดย
ที่กรรมการผูชีข้าดไมไดสั่งใหหยดุ ใหสูตอไป 

TSUZUKETE - HAJIME สูตอได - เริ่ม 

กรรมการผูชี้ขาดยืนในทาที่ขาขางหน่ึงกาวมา
ดานหนา (Zenkutsu–Dachi) ขณะที่พูด 
“Tsuzukete” จะเหยยีดแขนและฝามือออกไปดาน
นอกไปยังผูแขงขัน และพูดตามดวย “Hajime” พรอม
วาดฝามือเขาหากันอยาง รวดเร็ว พรอมกาวถอยหลัง
ในเวลาเดียวกัน  

SHUGO เรียกกรรมการผูชวย 
กรรมการผูชี้ขาดเรียกกรรมการผูชวย หลังจบการแขง 
ครั้งน้ันหรือรอบน้ัน, หรือเมื่อตองการการรับรอง 
เพ่ือให ผูแขงออกจากการแขง(Shikkaku) 

HANTEI การตัดสิน 

หากไมสามารถตัดสินผลหลังจากตอเวลาการแขงขัน 
พิเศษ(Sai Shiai) กรรมการผูชี้ขาดเรยีกขอคาํตัดสิน
จากกรรมการผูชวยโดยการเปานกหวีด และกรรมการ
ผูชวยจะยกธงวา ผูแขงขันฝายไหนจะเปนฝายได
คะแนน พรอมๆกับ กรรมการผูชี้ขาดใหคะแนนดวย
การยกมือ 

HIKIWAKE เสมอ 

ในกรณีมีการตดัสินใหเสมอกัน หลังการประกาศ ขอ
คําตดัสิน(Hantei) กรรมการผูชี้ขาดจะเอาแขน ไขว
กันบริเวณหนาอก และวาดแขนเฉียงลงมาออก ไป
บริเวณขางลําตวัโดยหงายเอาฝามือออกดานนอก 

TORIMASEN ไมสามารถใหคะแนน ได คลายๆกับ Hikiwake แตกรรมการผูชี้ขาดจะคว่ํามือ
ลง 

SAI SHIAI ตอเวลาการแขงขันพิเศษ กรรมการผูชี้ขาดประกาศเริ่มการแขงขันใหมอีกครั้ง
ดวยการสั่งวา” Sai Shiai, Shobu Hajime” 

AIUCHI การทําคะแนนได ในเวลาเดยีวกัน ไมมีผูใดไดรับคะแนนดังกลาว กรรมการผูชีข้าด จะกํา
หมัดเขาหากันบริเวณหนาอก 

AKA(AO) NO KACHI ฝายแดง(ฝายนํ้าเงิน) ชนะ กรรมการผูชี้ขาดวาดแขนเฉียงจากลําตัว ไปยงัดาน
ของผูแขงขันทีไ่ดรับชยัชนะ 

AKA(AO) SANBON 
ฝายแดง(ฝายนํ้าเงิน) 
ได 3 คะแนน 

กรรมการผูชี้ขาดยกแขนขางทีอ่ยูดานผูทีท่ําคะแนน
ได โดยใหแขนอยูสูงกวาระดับไหล 45 องศา 
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AKA (AO) NIHON 
ฝายแดง (ฝายนํ้าเงิน) 
ได 2 คะแนน 

กรรมการผูชี้ขาดยกแขนขางทีอ่ยูดานผูทีท่ําคะแนน
ได โดยใหแขนอยูพอดีกับระดบัไหล 

AKA (AO) IPPON 
ฝายแดง (ฝายนํ้าเงิน)  
ได 1 คะแนน 

กรรมการผูชี้ขาดยกแขนขางทีอ่ยูดานผูทาํคะแนนได 
โดยใหแขนอยูต่ํากวาระดับไหล 45 องศา 

CHUKOKU 
การเตือนเน่ืองจากการ ละเมดิ
ประเภท 1 หรือ 2 โดยไมมีการ
ลงโทษ 

ละเมิดประเภท 1 กรรมการผูชีข้าดหันไปทางผู
แขงขัน ที่ละเมดิกฎและไขวแขนทั้ง 2 ขางระดับ
หนาอก สวนการละเมิดประเภทที่  2  กรรมการผูชี้
ขาดใชน้ิวชี้ (งอแขน) ชี้ไปยังใบหนาของผูแขงขันที่
ละเมิดกฎ 

KEIKOKU การเตือนแลวตามดวยบทลงโทษ 
IPPON (1 คะแนน) 

กรรมการผูชี้ขาดใหสัญลักษณวาละเมิดกฎประเภท 1 
หรือ 2 โดยการใชน้ิวชี้ชี้ไปที่ผูแขงขันที่ละเมดิกฎ 
ดวยมุมทแยงประมาณ 45 องศาต่ํากวาระดับไหล 
และใหคะแนนฝายตรงขาม 1 คะแนน 

HANSOKU-CHUI การเตือนแลวตามดวยบทลงโทษ 
NIHON (2 คะแนน) 

กรรมการผูชี้ขาดใหสัญณาณวาละเมิดกฎประเภท 1 
หรือ 2 โดยการชี้ไปทีผู่แขงขันที่ละเมดิกฎ ในแนวที่
ขนาน กับพ้ืนและใหคะแนน ฝายตรงขามคูตอสู 2 
คะแนน 

HANSOKU ถูกตัดสทิธิการแขงขัน 

กรรมการผูชี้ขาดใหสัญลักษณวาละเมิดกฎประเภท 1 
หรือ 2 ใชน้ิวชีช้ี้ไปยังผูแขงทีล่ะเมิดกฎทํามุมทแยง 
ประมาณ 45 องศา สูงกวาระดบัไหลและประกาศให
ฝาย ตรงขามเปนผูชนะ 

JOGAI ออกนอกพ้ืนที่แขงขัน กรรมการผูชี้ขาดใชน้ิวชีช้ี้ไปยงัดานผูออกนอกพ้ืนที่ 
เพ่ือประกาศวาผูแขงคนน้ีไดออกนอกพ้ืนที่แขงขัน  

SHIKKAKU การตัดสทิธิออกจากการแขงขัน 

กรรมการผูชี้ขาดใชน้ิวชีช้ี้ไปทีผู่ทีล่ะเมิดกฎทาํมุม 45 
องศาสูงกวาระดับไหล แลวชี้เฉียงวาดไปทางดาน
หลัง ของกรรมการผูชี้ขาด พรอมประกาศวา 
“AKA(Ao) Shikkaku” และประกาศใหฝายตรงขาม
เปนผูชนะ 

KIKEN ไมสามารถเขารวมการ แขงได กรรมการผูชี้ขาดใชน้ิวชีช้ี้ไปยงัเสนเริ่มการแขงขัน
ดาน ของผูแขงขันที่โดยใหแขนทํามุม 45 องศา 

MUBOBI 
การเตือนเน่ืองจากไมระวังตอ
ความปลอดภยัใน การแขงทําให
ตัวเองเสี่ยง กับอันตราย 

กรรมการผูชี้ขาดใชมือแตะใบหนาตนเองและหันสัน
มือ ออกดานนอก ขยับมือออกและเขา เพ่ือให
กรรมการผูชวย รับทราบวาผูแขงขันคนน้ันไม
ระมัดระวังความปลอดภยัตอตนเอง 
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ภาคผนวกที่ 2 : ทาสัญญาณและสัญญาณธงของกรรมการผูชี้ขาดและกรรมการผูชวย 

คําประกาศและทาสัญญานของกรรมการผูชี้ขาดคําประกาศและทาสัญญานของกรรมการผูชี้ขาด  

“SHOMEN-NI-REI” 
กรรมการผูชี้ขาดย่ืนฝามือไปดานหนา 

               

 

 

“OTAGAT-NI-REI” - 

  

เคารพกันและกัน 
กรรมการผูชี้ขาดใหสัญญาณใหผูแขงขันโคงคํานับใหแกกัน 

“SHOBU HAJIME” -เริ่มการแขงขัน 
หลังประกาศ กรรมการผูชี้ขาดกาวถอยหลัง 

 

“YAME” - หยุด 
เปนการขัดจังหวะหรือหยุดการแขงขันหรือยกน้ัน เม่ือกรรมการ   
ผูชี้ขาดประกาศ เขาก็จะทําทามือสับลงตรงกลาง 

      

“TSUZUKETE  HAJIME” - 

 

การตอสูพรอม เริ่ม 
กรรมการพูด “TSUZUKETE” และยืนกาวเทาไปขางหนา พรอมกับ
ยืดแขนออกไปขางหนา โดยฝามือหันหันหนาเขาหา ผูแขงขันทั้ง
สองและเม่ือกรรมการพูดตอวา “HAJIME” ก็จะพลิก มือกลับ 
พรอมกับกวาดมือมาตรงกลางพรอมกับกาวไปขางหลัง 
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ความเห็นของกรรมการผูช้ีขาด 
หลังจากเรยีก YAME และใชทาที่ระบุ กรรมการผูชี้ขาดจะงอแขน
ขางที่ผูแขงขันที่ไดคะแนนยืนอยู 

 

“IPPON” - 1 คะแนน 
กรรมการผูชี้ขาดทําแขนกางแขนออก 45 องศา ไปดานขางลําตัว 
ทางดานของผูที่ไดคะแนน 
 

 

“NIHON” - 2 คะแนน 
กรรมการผูชี้ขาดจะกางแขนกางขนานกับไหลไปทางดานของผูที่
ไดคะแนน 

 

“SANBON” - 3  

    

คะแนน 
กรรมการผูชี้ขาดกางแขนออกไปขางบน 45 องศาไปทางดาน 
ของผูที่ไดคะแนน 

ยกเลิกการตดัสินครั้งที่แลว 
กรรมการผูชี้ขาดหันหนาไปทางผูแขงขัน ประกาศ “AKA” หรือ 
“AO” พรอมไขวแขน แลวทําทาตดัมือลงเอาแขนลงขางลําตัว 
เพ่ือแสดงวาการตัดสินทีผ่านมายกเลิกไป 

     

 
 

“NO KACHI” - 

    

ชนะ 
หลังจากสิ้นสดุการแขงขันหรือรอบการแขงขัน กรรมการผูชี้ขาด 
กางแขนข้ึน 45 องศาไปทางดานของผูทีช่นะ พรอมกับประกาศวา 
“AKA (หรือ AO) NO KACHI” 
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“KIKEN” – การประกาศสละสิทธิก์ารแขง 
กรรมการผูชี้ขาดช้ีน้ิวไปยังเสนของผูแขงขันและประกาศให ฝาย
ตรงขามเปนผูชนะ 

              

“SHIKKAKU” - ตัดสิทธิ์การแขงและใหออกจากพื้นที่แขง 
กรรมการผูชี้ขาดใชน้ิวชี้ไปที่ผูละเมิดกฎทํามุม 45 องศา สูงกวา 
ระดับไหล แลวชี้เฉียงวาดไปทางดานหลังของกรรมการผูชี้ขาด 
ประกาศวา “AKA(AO) SHIKKAKU” แลวประกาศใหฝายตรงขาม
เปนผูชนะ “AO(AKA) NO KACHI” 

 

“HIKIWAKE” - 

     

เสมอ 
ถามีการตัดสินไมไดในชวงประกาศ “HANTEI”  กรรมการผูชีข้าด
จะ ไขวแขนแลววาดแขนเฉียงลงขางลําตัวโดยหงายมือออก
ดานหนา 

          

การละเมิดพฤติกรรมตองหามประเภทที ่1 
กรรมการผูชี้ขาดทํามือไขวกันตรงขอมือในระดับอก 

        

การละเมิดพฤติกรรมตองหามประเภทที ่2 
กรรมการผูชี้ขาดช้ีไปทีผู่ที่ละเมิดพฤติกรรมตองหาม โดยงอแขน 
เล็กนอย 
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CHUKOKU 
กรรมการผูชี้ขาดเตือนครั้งแรกของการละเมิดพฤติกรรมตองหาม
ประเภทที่ 1 หรือ 2 แตยังไมลงโทษ  

        

 
“KEIKOKU” - ปรบั 1 คะแนน 
กรรมการผูชี้ขาดระบุวาเปนการละเมิดพฤติกรรมตองหาม ประเภท
ที่ 1 หรือ 2 แลวชี้น้ิวลง 45 องศาต่ํากวาระดับไหลไปทาง ผูที่
ละเมิดพฤติกรรมตองหาม และใหคะแนน IPPON (1 คะแนน) แก
ฝายตรงขาม 

 

 
“HANSOKU  CHUI” -  ปรบั  2  คะแนน 
กรรมการผูชี้ขาดระบุ การละเมดิพฤติกรรมตองหามประเภทที ่1 
หรือ 2 แลว ชี้น้ิวขนานไปทางผูละเมดิพฤติกรรมตองหาม  และให
คะแนน NIBON (2 คะแนน) แกฝายตรงขาม 

 

“HANSOKU” -  ปรับแพและตัดสิทธิก์ารแขงขัน 
กรรมการผูชี้ขาดระบุกระทําผดิประเภท 1 หรือ 2 แลวชี้น้ิวข้ึน ทํา
มุม 45 องศา สงูกวาระดับไหลไปในทางดานของผูที่ละเมิด 
พฤติกรรมตองหาม และประกาศใหฝายตามขามเปนผูชนะ 

 

“AIUCHI” - ผูแขงทั้งสองใชเทคนิคที่ไดคะแนนในเวลา
เดียวกัน 
ไมมีใครไดรับคะแนนในครั้งน้ี  กรรมการผูชี้ขาดจะกําหมัดเขาหา
กัน บริเวณหนาอก 

          

“TORIMASEN” - 

    

ไมสามารถใหคะแนนเทคนิคได 
กรรมการผูชี้ขาดไขวแขน แลววาดแขนเฉยีงลงดานขางลําตัว 
หมายถึง เทคนิคในการทําคะแนนไมสมบูรณ หรือไมตรงตามกฏ
การใหคะแนน 
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พิจารณาใหม 
หลังจากไดบอกเหตุผลกรรมการผูชี้ขาดขอใหกรรมการผูชวย 
พิจารณาความเห็นใหม 

           

AKA(AO)  

         

ไดคะแนนกอน 
กรรมการผูชี้ขาดบอกกรรมการผูชวยวา  AKA ทําคะแนนไดกอน 
โดยเปดมือขวาชี้เขาหามือซาย  ถา AO  ไดคะแนนกอน  จะชี้มือ
ซายเขาหามือขวา 

        

เทคนิคถูกกดีขวางหรอืผิดเปาหมาย 
กรรมการผูชี้ขาดวางมือลงบนแขนอีกขางเพื่อบอกกรรมการผูชวย 
วาเทคนิคน้ีถูกกีดขวาง  หรือโดนในจดุที่ไมไดคะแนน 

        

เทคนิคผิดพลาด 
กรรมการผูชี้ขาดกํามือแนบหนาลําตัว เพ่ือบอกกรรมการผูชวยวา 
เทคนิคน้ีผดิพลาด หรือโดนไมถูกจุดที่ไดคะแนน 

        

การสัมผัสกันมากเกินไป 
กรรมการผูชี้ขาดบอกกรรมการผูชวยวามีการกระทบกันรุนแรง ไป
เปนการละเมิดพฤติกรรมตองหามแบบที่  1 

 

การแสรงทํา หรอื ทําอันตรายเกินกวาเหตุ  
กรรมการผูชี้ขาดใชมือทั้ง 2 ขางแตะหนาของตนเอง เพ่ือบอก
ละเมิดพฤติกรรมตองหามประเภท 2 



สมาคมคาราเตแหงประเทศไทย                                                    THAILAND KARATE FEDERATION 

กฎกติกาการแขงขันกีฬาคาราเต ป 2552(ฉบับเต็ม) 26 ฉบับปรับปรุง ก.ค. 2552  

“JOGAI” - ออกนอกพื้นทีก่ารแขงขัน 
กรรมการผูชี้ขาดช้ีน้ิวไปบริเวณเสนขอบสนามดานผูแขงทีล่ะเมิด
กฏ 

       

MUBOBI - 

                 

ทาํใหตวัเองเส่ียงกับอันตราย, ขาดการปองกัน 
กรรมการผูชี้ขาดแตะหนาแลวหันสันมือออกดานหนาแลวยดืมือ
เขา- ออกตรงดานหนา เพ่ือบอกกรรมการผูชวยวาผูแขงขันอาจทํา
ให ตนเองเสี่ยงกับอันตรายได 

หลีกเล่ียงการตอสู 
กรรมการผูชี้ขาดช้ีน้ิวชี้ลงพ้ืนพรอมกับหมุนมือเปนวงกลมเพื่อระบุ
วา ละเมิดพฤตกิรรมตองหามประเภท 2 

             
 

 
 

การหนวงเหน่ียว, การปลํ้า, การผลัก, การจับยึด  โดยไมมี
ความพยายามท่ีจะใชการจูโจมตามมา 
กรรมการผูชี้ขาดจะยกมือทั้ง 2 ขางข้ึนระดับหัวไหลและ
เหยียดแขนทั้ง 2 ขางในลักษณะตั้งฝามือมือเพ่ือระบุวา 
ละเมิดพฤติกรรมตองหามประเภท 2 

 

  

 

               

 

SHUGO - 

        

เรียกกรรมการตัดสินผูชวย 
กรรมการผูชี้ขาดเรียกกรรมการผูชวยหลังจบการแขงขันหรือรอบ
น้ัน หรือเพ่ือขอแนะนําวาควร SHIKKAKU หรือไม 
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การทาํอันตราย และ การโจมตีโดยไมมกีารควบคุม 
กรรมการผูชี้ขาดกําหมัดผานหลังศีรษะ เพ่ือระบุวา ละเมดิ
พฤติกรรมตองหามประเภท 2 

   

                   

การโจมตีดวย ศีรษะ เขาหรอืขอศอก 
กรรมการผูชี้ขาดเอามือบริเวณอวัยวะที่ใชโจมตี เพ่ือระบุวา ละเมิด
พฤติกรรมตองหามประเภท 2 

 

พูดหรอื ยุแหย ฝายคูตอสู และแสดงกริิยาที่ไมสุภาพ 
กรรมการผูชี้ขาดวางน้ิวชี้ทีร่ิมฝปาก เพ่ือระบุวา ละเมิดพฤตกิรรม
ตองหามประเภท 2 

        

 

ระยะไมถูกตอง (หางเกินไป) 
กรรมการผูชี้ขาดทํามือตั้งฉากฝามือหันเขาหากัน หางกันประมาณ 
30 เซนติเมตร  เพ่ือบอกกรรมการผูชวยวา  ระยะของเทคนิคน้ีไม
ถูกตอง 

         

ระยะไมถูกตอง (ใกลเกินไป) 
กรรมการผูชี้ขาดทํามือไขวกัน ใหหลังมือหันเขาหากัน  ฝามือชี้ไป
ทาง ดานหนา เพ่ือบอกวาระยะของเทคนิคน้ีไมถูกตอง 
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สัญญาณธงของกรรมการตัดสินสัญญาณธงของกรรมการตัดสิน  

  

IPPON 

 

NIHON 

 

SANBON 

 

 

FOUL – เตือน การละเมิดพฤติกรรมตองหามประเภท 1 
โดยธงฝายทีท่าํผิกฎจะถูกโบกวนเปนวงกลม 
หลังจากน้ัน จึงคอยใหสัญญาณ การละเมิด
พฤติกรรมตองหามประเภท 1 หรือ 2 

ใหธงไขวกันและเหยยีดแขนตรง 
 
 

  

การละเมิดพฤติกรรมตองหามประเภท 2 

 

 
การละเมิดพฤติกรรมตองหามประเภท 2 

กรรมการผูชวยชี้ธง แขนงอ 
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JOGAI 
กรรมการผูชวยยกธงขางฝายที่ออกนอก
บริเวณ แลวแตะ บริเวณพ้ืนสนาม 

 

KEIKOKU 
 

 

HANSOKU CHUI 

 

HANSOKU 

 

TORIMASEN 

 

TORIMASEN 

 

AIUCHI 
ธงจะถูกยกเคลือ่นเขาหากันบริเวณหนาอก 

 

MIENAI 
ธงจะถูกยกข้ึนดานหนา 
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ภาคผนวกที่ 3 : แนวทางการปฏิบัติงานสําหรับกรรมการผูชวยและกรรมการผูชี้ขาด 

ภาคผนวกนี้มีเพ่ือชวยเหลือกรรมการผูชวยและกรรมการผูชี้ขาด ในกรณีที่กติกาหรือคําอธิบายเพ่ิมเติมไมชัดเจน 

การสัมผัสเกินกวาเหตุ  

เม่ือผูแขงขันใชเทคนิคทําคะแนน แลวตามดวยเทคนิคที่รุนแรงเกินกวาเหตุ คณะกรรมการจะไมใหคะแนนและเตือนหรือ
ปรับโทษละเมิดพฤติกรรมประเภท 1 (แมวาจะตั้งใจหรือไมก็ตาม) 

การแกลงทําวาถูกสัมผัสเกินกวาเหตุและเกินความจริง 

คาราเตเปนศิลปะการตอสูและไดรับการคาดหวังในมาตรฐานที่ดีจากผูเขาแขงขัน ซึ่งเปนที่ยอมรับไมได เม่ือคูแขงขันผูที่
ไดรับบาดเจ็บเพียงเล็กนอยแลว ถูหรือกุมใบหนาของตัวเอง เดินหรือซวนเซไปมารอบสนาม โกงหรือกมตัว การดึงหรือ
คายฟนยาง หรอือีกนัยหน่ึง เพ่ือแสดงใหเสมือนวาบาดเจ็บรนุแรง เพ่ือโนมนาวใหกรรมการตัดสิน ปรับโทษฝายตรงขาม
ในข้ันทีสู่งข้ึน พฤติกรรมประเภทน้ีของการโกงและทาํใหเสือ่มเสียเกียรติของกีฬาคาราเตโด จึงควรตองปรับโทษใหเร็ว
ที่สดุ  

เม่ือผูแขงขันแกลงทําวา ไดรับการสัมผัสรุนแรงเกินจริง แลวคณะกรรมการเห็นวา เทคนิคการทําคะแนนนั้นควบคุมและ
เปนไปตามกฎการทําคะแนน กรรมการจะใหคะแนนแกฝายเขาทําและเตือนหรือปรับโทษละเมิดพฤติกรรมประเภท 2 แก
ฝายเสแสรง ในกรณีที่เสแสรงเกินกวาเหตุมากเกินไป อาจถูกตัดสิทธ์ิออกจากการแขงขัน (SHIKKAKU)  

เปนสถานการณที่จะพิจารณาไดยากมาก เม่ือผูแขงขันไดรบับาดเจ็บทีรุ่นแรงและลมลง บางครั้งเขายืนข้ึน (เพ่ือหยุดการ
จับเวลา 10 วินาท)ี แลวลมลงอีกครั้ง กรรมการชี้ขาดและกรรมการผูชวย จะตองระลึกเสมอวา การเตะสูงไดถึง3 คะแนน
ซึ่งมีผลตอคะแนนรวมของทั้งประเภททีมและบุคคล ผูแขงขันที่ไดรับเงินรางวัล จากการชนะไดรับเหรยีญรางวัล ซึ่งเปน
สิ่งยั่วยวนอาจทําใหประพฤตผิิดจรรยาบรรณได. จึงเปนสิ่งสาํคัญที่จะตองตระหนักและใชโทษที่เหมาะสม  

MUBOBI 

การเตือนหรือการปรับโทษเมื่อผูแขงขันถูกทําใหบาดเจ็บเพราะขาดการปองกันตนเอง เชน หันหลังใหคูตอสู โจมตีใน
ระยะใกล ตอยบริเวณทองโดยไมปองกันหนาของตนเอง  หยุดตอสูกอนกรรมการสั่ง YAME ทิ้งการด ตั้งใจกระทํา
ความผิดซ้ํา หรือไมปองกันตนเอง  

คําอธิบายเพิ่มเติม: 
หากผูแขงขันไมสามารถปองกันตนเองได แลวถูกสัมผัสอยางรุนแรงหรือไดรับบาดเจ็บ จะถูกเตือนหรือปรับโทษ
ละเมิดพฤติกรรมตองหามประเภท 2 โดยที่ฝายตรงขามอาจไมไดรับโทษ 
หากผูแขงขันถูกเขาทํา เพราะความผิดของตัวเอง และแกลงบาดเจ็บเกินจริง เพ่ือทําใหกรรมการเขาใจผิด ตั้งแต 2 
ครั้งข้ึนไป อาจถูกเตือนหรือปรับโทษ MUBOBI เชนเดียวกับโทษของการแกลงบาดเจ็บเกินกวาเหตุ 
หมายเหตุ: การใชเทคนิคที่รุนแรงเกินกวาเหตุ จะไมไดคะแนน 

ZANSHIN 

ZANSHIN คือ สภาวะตอเน่ืองจากการโจมตี โดยที่นักกีฬาตองรักษาระดับสมาธิ การสังเกตคูตอสู และการระวังความ
เปนไปไดของการถูกโจมตีกลับจากคูตอสูขณะที่ตนเองเขาทําการจูโจม เชน แมผูแขงขันบางคนจะถอยออกมาหลัง
หลังจากโจมตีแลว แตสายตายังจับจองคูตอสู เพ่ือพรอมที่จะแขงขันตอไป คณะกรรมการตองสามารถแยกไดวา ผู
แขงขันอยูในสภาวะใด พรอมจะสูหรือตั้งใจเลี่ยง เชน ทิ้งการด ขาดสมาธิ จนทําใหการตอสูหยุดชะงัก  

การจับการเตะระดับลําตัว  

คณะกรรมการจะใหคะแนนแกผูแขงขันที่สามารถจับขาฝายตรงขามที่เตะCHUDANกอนที่จะชักกลับ เพราะการเตะที่มี
ZANSIN เขาขายกฎการใหคะแนน สวนในกรณีการตอย gyaku tsukis แมวาทั้ง 2 ฝายจะตอยเขาเปาทั้งคู แตผูแขงขัน
ที่ตอยไวและชัดกวา จะไดคะแนน ดังน้ัน ในการตอสูจริง คูตอสูจะไมสามารถรับการเตะที่มีพลังได การตัดสินวา เทคนิค
จะไดคะแนนหรือไม พิจารณาจากการควบคุมเทคนิคที่เหมาะสม เปา และกฏการใหคะแนน 

การทุมและการบาดเจ็บ  

การจับและทุมจะทําไดตอเมื่อโคชม่ันใจวา นักกีฬารูและสามารถใชเทคนิคไดถูกตอง  

ผูแขงขันที่จะใชเทคนิคการทุมตองทําตามคําอธิบายในขอ 6 และขอ 8 หากผูแขงขันทุมฝายตรงขามอยางถูกวิธี และ
ฝายตรงขามลมอยางถูกวิธี แตยังบาดเจ็บ แพทยสนามจะเปนดูแลอาการบาดเจ็บ ฝายกระทําจะไมถูกปรับโทษ อาการ
บาดเจ็บที่เกิดจากผูถูกทุมกระทําเอง เปนผลมาจากการจับและดึงฝายตรงขามมาทับตนเอง แทนที่จะลมตามเทคนิคที่
ถูกตอง 

สภาวะอันตรายเกิดข้ึนเม่ือผูแขงขันจับขาฝายตรงขามทั้ง 2 ขางแลวทุมโดยเอาหลังของฝายตรงขามลง หรือผูแขงขัน
ยอมุดตวัแลวหนุนยกตัวฝายตรงขามกอนแลวทุมฝายตรงขามลง ในหัวขอที่ 8 คําอธิบายเพ่ิมเติม ขอ 10 ระบุวา “ผูทุม
ตองจับฝายตรงขามไวตลอดเวลาเพื่อความปลอดภยัในการลม” อยางไรก็ตาม การทุมในลักษณะนี้ อาจเขาขายละเมิด
พฤติกรรมตองหามได เพราะยากที่จะรับประกันความปลอดภัยได ทั้งน้ี หากผูถูกทุมบาดเจ็บ ผูกระทําจะเขาขายละเมิด
พฤติกรรมตองหามประเภท 1 แตหากผูถูกทุมไมบาดเจ็บหรือการทุมถูกขัดโดยกรรมการผูชีข้าด ผูกระทาํจะถูกเตือนหรือ
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ขั้นตอนการลงคะแนน  
เม่ือกรรมการผูชี้ขาด (Referee) ตัดสินใจวามีการหยดุการแขงขันชั่วคราว จะสั่ง Yame และพรอมกับใหสัญญาณมือ. 
กรรมการผูชวย (Judge) จะตองลดธงลง ในทาเตรยีมและรอความเห็นของกรรมการชี้ขาด (Referee)  เม่ือกรรมการชี้
ขาด (Referee) จะกลับประจําที่จุดเริ่มตน กรรมการชี้ขาด(Referee) จะใหสัญญาณตามความเห็นของตนเอง และ
จากนั้นกรรมการผูชวย (Judge) จึงจะแสดงสญัญาณตามความเห็นของแตละทานและกรรมการชี้ขาด (Referee) จะ
พิจารณาและแสดงผลการตดัสิน ตามเสียงสวนใหญ. เน่ืองจากกรรมการชีข้าด (Referee) เปนผูเดียวทีส่ามารถเคลื่อนที่
ไดรอบสนาม ใกลกับผูแขงขันมากทีสุ่ดและไดพูดคยุกับแพทยสนาม กรรมการผูชวย (Judge) จึงตองพิจารณาสิ่งที่
กรรมการชี้ขาดการสื่อสาร อยางชัดเจนแนนนอน กอนที่จะแสดงผลการตดัสินสุดทาย ไมอนุญาตใหมีการขอพิจารณา
ใหม.  
ในสถานการณที่มีมากกวาหน่ึงเหตุผล เม่ือมกีารหยดุการแขงขัน กรรมการชี้ขาด (Referee) จะแสดงสญัญารแตละ
สถานการณที่เกิดข้ึน. ตัวอยางเชน มีคะแนนเกิดข้ึนจากผูแขงขันคนหน่ึงและการทําฟาลวจากอีกคนหน่ึงหรือมีการ 
MUBOBI และการแสรงทําบาดเจ็บจากผูแขงขันคนเดียวกัน  

ไมสงสัญญาณใด หลังจาก ส่ังหยุด  

หากกรรมการผูชวย 3 ทานไมสงสญัญาณใด หลังจากกรรมการผูชี้ขาดสั่งหยุด กรรมการผูชี้ขาดจะเปนผูตัดสินวา จะให
คะแนนหรือปรบัโทษอยางไร? 

จากยอหนาที่ 3 ของคําอธิบายเพ่ิมเติม ในหวัขอที่ 12 ระบุวา “เม่ือการแขงขันหยุดลง คะแนนเสียงสวนใหญจะเปนฝาย
ชนะ” แตหากกรรมการผูชวยไมเห็นการทาํคะแนน พวกเขาจะไมสามารถแสดงความเห็นหรอืออกเสียงได ดังน้ัน
กรรมการผูชี้ขาดจะเปนผูตัดสนิ สถานการณแบบน้ีจะเกิดข้ึน เม่ือการทําคะแนนเกิดข้ึนใกลขอบสนามขางกรรมการผูชี้
ขาด ในจดุที่กรรมการผูชวยมองไมเห็น 

เม่ือ กรรมการผูชวย 2 ทานใหคะแนนแกฝายแดง  

หลังจากกรรมการผูชี้ขาดสั่งหยุด กรรมการผูชวย 2 ทานใหคะแนนแกฝายแดง Aka แตอีกทานไมสงสัญญาณใดๆ   
กรรมการผูชี้ขาดสามารถใหคะแนนแกฝายนํ้าเงิน Ao ไดหรือไม? 

กติการะบุวา กรรมการผูชี้ขาดไมสามารถขัดแยงความคิดเห็นของกรรมการผูชวย 2 ทานได นอกจากจะไดรบัสัญญาณ
สนับสนุนเห็นดวยจากกรรมการผูชวยทานที่เหลือ ดังน้ัน กรรมการผูชี้ขาดจึงตองใหคะแนนแกฝายแดง Aka  

ออกนอกพื้นที่ Jokai 

เม่ือผูแขงขันออกนอกพ้ืนที่ (Jokai) กรรมการผูชวยตองสงสญัญาณโดยการชี้ธงลงพ้ืน สวนกรรมการผูชี้ขาดตองสั่งหยดุ
การแขงขันและกลับสูตําแหนงเดิม พรอมประกาศวา ละเมดิพฤติกรรมตองหามประเภท 2  

การระบกุารละเมิดกตกิา  

เม่ือผูแขงขันละเมิดพฤติกรรมตองหามประเภท 1 กรรมการผูชวยจะหมุนธงสีของฝายผูกระทําผิด แลวไขวธงยื่นไปทาง
ฝายที่กระทาํผดิ ยื่นธงสีของผูกระทําผดิไปขางหนา สญัญาณน้ีจะชวยใหกรรมการผูชี้ขาดเห็นวา ผูแขงขันฝายใดกระทาํ
ผิด 
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ภาคผนวกที่ 4: สัญลักษณคะแนน 

 

---  SANBON คะแนน 3 คะแนน 

 NIHON คะแนน 2 คะแนน 

 IPPON คะแนน 1 คะแนน 

 KACHI ผูชนะ 

 MAKE ผูแพ  

 HIKIWAKE เสมอ 

   

C1W Category 1 Foul -- Warning การเตือนโดยไมมีการลงโทษ 

C1K Category 1 Foul -- KEIKOKU ใหคะแนนฝายตรงขาม 1 คะแนน 

C1HC Category 1 Foul – HANSOKU CHUI ใหคะแนนฝายตรงขาม 2 คะแนน 

C1H Category 1 Foul -- HANSOKU ถูกตัดสิทธจากการแขงขัน 

   

C2W Category 2 Foul -- Warning การเตือนโดยไมมีการลงโทษ 

C2K Category 2 Foul -- KEIKOKU  ใหคะแนนฝายตรงขาม 1 คะแนน 

C2HC Category 2 Foul -- HANSOKU CHUI ใหคะแนนฝายตรงขาม 2 คะแนน 

C2H Category 2 Foul -- HANSOKU ถูกตัดสิทธจากการแขงขัน 

   

KK KIKEN การสละสิทธิห์รอืยอมแพ 

   

S SHIKKAKU ประพฤตผิิดกฎอยางรุนแรง ใหตดัสิทธิและใหออก
จากพื้นทีก่ารแขงขัน 
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ภาคผนวกที่ 5: แผนภาพสถานที่แขงขันแบบตอสู KUMITE 

12 เมตร 
 

 
 

 
 
 

ขนาดและตําแหนงของสนามแขงขัน แบบตอสู Kumite 
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ภาคผนวกที่ 6 : แผนภาพสถานที่แขงขันแบบทารํา KATA 

 
 

 

 
 

ตําแหนงท่ีน่ังของกรรมการท้ัง 5 ทาน 
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ภาคผนวกที่ 7 : รายชื่อทาบังคับของทารํา KATA 

ตารางทาบังคับ( W.K.F. COMPULSORY (SHITEI) KATA) 
Goju Seipai 
 Saifa 
 
Shoto Jion 
 Kanku Dai  
 
Shito Bassai Dai 
 Seienchin 
 
Wado Seishan 
 Chinto 

ภาคผนวกที่ 8 : รายชื่อทา KATA ของสํานักตาง ๆ ภายใต WKF 

 

GOJU-RYU KATAS WADO-RYU KATAS 

1. Sanchin 1. Kushanku 

2. Saifa 2. Naihanchi 

3. Seiyunchin 3. Seishan 

4. Shisochin 4. Chinto 

5. Sanseru 5. Passai 

6. Seisan 6. Niseishi 

7. Seipai 7. Rohai 

8. Kururunfa 8. Wanshu 

9. Suparimpei 9. Jion 

10. Tensho 10. Jitte 
 
 

SHOTOKAN KATAS  

1. Bassai-Dai 12. Jion 

2. Bassai-Sho 13. Sochin 

3. Kanku-Dai 14. Nijushiho Sho 

4. Kanku-Sho 15. Goju Shiho-Dai 

5. Tekki - Shodan 16. Goju Shiho-Sho 

6. Tekki - Nidan 17. Chinte 

7. Tekki - Sandan 18. Unsu 

8. Hangetsu 19. Meikyo 

9. Jitte 20. Wankan 

10. Enpi 21. Jiin 

11. Gankaku  
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SHITO-RYU KATAS  

1. Jitte 22. Naifanchin Shodan 

2. Jion 23. Naifanchin Nidan 

3. Jiin 24. Naifanchin Sandan 

4. Matsukaze 25. Aoyagi (Seiryu) 

5. Wanshu 26. Jyuroku 

6. Rohai 27. Nipaipo 

7. Bassai Dai 28. Sanchin 

8. Bassai Sho 29. Tensho 

9. Tomari Bassai 30. Seipai 

10. Matsumura Bassai 31. Sanseiru 

11. Kosokun Dai 32. Saifa 

12. Kosokun Sho 33. Shisochin 

13. Kosokun Shiho 34. Kururunfa 

14. Chinto 35. Suparimpei 

15. Chinte 36. Hakucho 

16. Seienchin 37. Pachu 

17. Sochin 38. Heiku 

18. Niseishi 39. Paiku 

19. Gojushiho 40. Annan 

20. Unshu 41. Annanko 

21. Seisan 42. Papuren 

 43. Chatanyara Kushanku 
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ภาคผนวกที่ 9: ชุดคาราเต 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ส

กฎ
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ภาคผนวกที่ 10: สถานภาพในการจัดแขงขันระดับโลกและรุนตางๆ WORLD CHAMPIONSHIPS CONDITIONS & CATEGORIES 
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ภาคผนวกที่ 11: ตัวอยางโทนสีกางเกง กรรมการตัดสิน 
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ประวัติวิทยากร  
 

อาจารยทวีสุข   เชี่ยวชาญปรชีากุล     
ท่ีอยูปจจุบัน  
111 / 24 ซอยวัดบัวขวัญ ถนนงามวงศวาน ตําบลบางเขน อําเภอเมือง นนทบุรี 11000 
โทร. 02-580-7773 มือถือ 081-172-2665 
วุฒิการศึกษา    
 ระดับปริญญาโท   สาขาวิทยาศาสตรการกีฬา  คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 ระดับปริญญาโท   คณะบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตย  มหาวทิยาลัยศรีปทุม 
 ระดับปริญญาตรี   คณะบริหารธุรกิจ  สาขาคอมพิวเตอรธุรกิจ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณทิตย  
สถานท่ีทํางาน  
 สถาบันศิลปะปองกันตัวนนทบุรี (นนทบุรี คาราเตโด โกจูกัน)  
 21/223 ซ.งามวงศวาน29 (เยือ้งเดอะมอลล งามวงศวาน ติดกับ อาคารกลอรี) 
 ถ.งามวงศวาน ต.บางเขน อ.เมือง  นนทบุรี  11000 

 www. karatekidsgym.com     E-mail: dipgoju@hotmail.com  
ประวัติการทํางาน สมาคมฯ 

2547 – ปจจุบัน ผูตัดสินกีฬาคาราเตโด แหงเอเชีย 
   สมาคมสหพันธคาราเตแหงเอเชีย 
   การกีฬาแหงประเทศไทย  

2541 – 2550 ผูฝกสอนกีฬาคาราเตโด ทีมชาติไทย 
   สมาคมคาราเตแหงประเทศไทย 
   การกีฬาแหงประเทศไทย  
ประวัติคาราเต 
ขั้นปจจุบัน     คาราเต  สายดํา ข้ันท่ี 4 (Yon Dan) (ป 2546) 
   สมาคม คาราเตโด โกจูไก นานาชาติ (IKGA) 
   สมาคม ไทยคาราเตโด โกจูไก(TKGA) 
   สมาคมคาราเตแหงประเทศไทย(TKF) 
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ดํารงตําแหนง  

สมาคมสหพันธ คาราเตโด แหงเอเชีย Asian Karatedo Federation (AKF) 
1. ผูตัดสินช้ีขาด ประเภทตอสู ระดับ B (Kumite Referee B) 
2. กรรมการตัดสิน ประเภททารํา ระดับ B (Kata Judge B) 
สมาคม คาราเตโด โกจูไก นานาชาติ   International Karate-do Gojukai Association (IKGA) 
3. อาจารยสมาคมคาราเตโด โกจูไก นานาชาติ 
4. ผูตัดสินช้ีขาด กีฬาคาราเตโด โกจูไก นานาชาติ 
สมาคมคาราเตแหงประเทศไทย   
5. คณะกรรมาธิการผูตัดสิน(Referee Commissions) 
6. กรรมการตัดสินช้ีขาด ประเภทตอสูและทารําระดับ A (Kata & Kumite Referee A) 
สมาคม ไทยคาราเตโด โกจูไก 

7. ผูตัดสินช้ีขาด ประจําสมาคมไทยคาราเตโด โกจูไก  
8. คณะกรรมการสอบสาย สมาคมไทยคาราเตโด โกจูไก 
9. อาจารยสมาคมไทยคาราเตโด โกจูไก (TKGA) 
ประวัติการอบรม 
การอบรมผูตัดสินกีฬาคาราเตโด ( Referee Seminar 1999-2003)  
 สมาคมสหพันธคาราเตโด แหงประเทศไทย  
การอบรมผูฝกสอนคาราเต ประเภททารํา ณ ประเทศมาเกา ( Instructor Kata Seminar 2005)  
 สหพันธสมาคมคาราเตโด  แหงเอเชีย  Asian Karatedo Federation(AKF) 
อบรม / สอบผูตัดสิน ประเภทตอสู แหงเอเชีย ระดับ B( KUMITE Judge B) (Referee Seminar 2005)  
 สหพันธสมาคมคาราเตโด  แหงเอเชีย  Asian Karatedo Federation (AKF) 
การอบรมผูฝกสอนคาราเต ประเภททารํา ณ ประเทศสิงคโปร ( Instructor Kata Seminar 2006)  
 สหพันธสมาคมคาราเตโด  แหงเอเชีย Asian Karatedo Federation (AKF) 
อบรม / สอบผูตัดสิน ประเภทตอสู  แหงเอเชีย ระดับ A (KUMITE Judge A) ( Referee Seminar 2006)  
 สหพันธสมาคมคาราเตโด  แหงเอเชีย Asian Karatedo Federation (AKF) 
การอบรมผูฝกสอนคาราเต ประเภททารํา ณ ประเทศมาเลเซีย ( ( Instructor Kata Seminar 2007)  
 สหพันธสมาคมคาราเตโด  แหงเอเชีย Asian Karatedo Federation (AKF) 
อบรม / สอบผูตัดสินช้ีขาด ประเภทตอสู  แหงเอเชีย ระดบั B (KUMITE Referee B)(Referee Seminar 2007)  
 สหพันธสมาคมคาราเตโด  แหงเอเชีย Asian Karatedo Federation (AKF) 
อบรม / สอบผูตัดสิน ประเภททารํา  แหงเอเชีย ระดับ B (KATA Judge B) (Referee Seminar 2007)  
 สหพันธสมาคมคาราเตโด  แหงเอเชีย Asian Karatedo Federation (AKF) 
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ประวัติและผลงานการตัดสนิ 
ระดับชาต ิ

การแขงขันคาราเตโด โกจูไก ระดับประชาชน ชิงชนะเลิศแหงประเทศไทย   ป พ.ศ. 2538-50 
การแขงขันคาราเตโด โกจูไก ระดับเยาวชน ชิงชนะเลิศแหงประเทศไทย  ป พ.ศ. 2538-50 
การแขงขันคาราเตโด ระดับอุดมศึกษา ชิงชนะเลิศแหงประเทศไทย   ป พ.ศ. 2539-50 
การแขงขันคาราเตโด ระดับประชาชน ชิงชนะเลิศแหงประเทศไทย    ป พ.ศ. 2539-52 
การแขงขันคาราเตโด ระดับเยาวชน ชิงชนะเลิศแหงประเทศไทย   ป พ.ศ. 2539-52 
การแขงขันคาราเตโด ไทยแลนดโอเพน แชมปเปยนชิพ         ป พ.ศ. 2550 
การแขงขันกฬีาแหงชาติ คร้ังท่ี 32-35      ป พ.ศ. 2545-50 
การแขงขันกฬีาเยาวชนแหงชาติ คร้ังท่ี 24-25      ป พ.ศ. 2551-52 
การแขงขันกฬีามหาวิทยาลัย คร้ังท่ี 31 (ธรรมศาสตร)    ป พ.ศ. 2541 
ประวัติและผลงานการตัดสนิ 

ระดับนานาชาต ิ
7th AKF Junior & Cadet Karatedo Championship  มาเกา      ป พ.ศ. 2548 
7th AKF Senior Karatedo Championship    มาเกา     ป พ.ศ. 2548 
ซีเกมส คร้ังท่ี 23     ฟลิปปนส   ป พ.ศ. 2548 
8th AKF Junior & Cadet Karatedo Championships สิงคโปร     ป พ.ศ. 2549 
13th Asean University Games     เวียดนาม   ป พ.ศ. 2549 
8th AKF Senior Karatedo Championship     มาเลเซีย     ป พ.ศ. 2550 
4th Asia Pacific Karatedo Gojukai Championship  ฮองกง    ป พ.ศ. 2550 
ซีเกมส คร้ังท่ี 24     ประเทศไทย    ป พ.ศ. 2550 
14th Asean University Games      มาเลเซีย    ป พ.ศ. 2551 
1st Asian Martial Arts Games      ประเทศไทย   ป พ.ศ. 2552 
ประวัติวิทยากร การจัดอบรม 
โครงการฝกอบรมผูตัดสินกีฬาคาราเตโด  สมาคมคาราเตแหงประเทศไทย กรุงเทพฯ. ป พ.ศ. 2545 
โครงการฝกอบรมผูตัดสินกีฬาคาราเตโด  สมาคมคาราเตแหงประเทศไทย กรุงเทพฯ. ป พ.ศ. 2547 
โครงการฝกอบรมผูตัดสินกีฬาคาราเตโด  สมาคมคาราเตแหงประเทศไทย กรุงเทพฯ. ป พ.ศ. 2549 
โครงการฝกอบรมผูตัดสินกีฬาคาราเตโด  สมาคมคาราเตแหงประเทศไทย อุบลฯ. ป พ.ศ. 2550 
โครงการฝกอบรมผูตัดสินกีฬาคาราเตโด  สมาคมคาราเตแหงประเทศไทย กรุงเทพฯ. ป พ.ศ. 2551 
โครงการฝกอบรมผูตัดสินกีฬาคาราเตโด  สมาคมคาราเตแหงประเทศไทย กรุงเทพฯ. ป พ.ศ. 2552 
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