
 

 
Thailand Muscle and Physique Championships 2021 

หลกัการและเหตุผล  
กีฬาเพาะกายและฟิตเนสเป็นชนิดกีฬาท่ีไดรั้บความนิยมอย่างแพร่หลายในทวีปเอเชียและภูมิภาค

เอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้มาเป็นเวลานาน รวมถึงไดรั้บการบรรจุเขา้แข่งขนัในการชิงเหรียญในซีเกมส์ คร้ังท่ี 
31 ซ่ึงจะจดัขึ้นในปลายปี 2564 ท่ี ประเทศเวียดนาม นั้น ส าหรับกีฬาเพาะกายในซีเกมส์คร้ังน้ีจะถูกบรรจุให้
มีการชิงเหรียญทั้งหมด 10 เหรียญทอง 

สมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทย จึงใชโ้อกาสน้ีในการเฟ้นหานกักีฬาเพาะกายเพื่อ
เป็นตวัแทนทีมชาติไทย เพื่อเขา้ร่วมการแข่งขนักีฬาซีเกมส์ คร้ังท่ี 31 ณ ประเทศเวียดนามอีกดว้ย และในปี 
พ.ศ. 2564 ซ่ึงเป็นปีท่ีประเทศไทยมีนโยบายส่งเสริมบูรณาการด้านการท่องเท่ียวและกีฬาเพื่อเป็นการ
ส่งเสริมและกระตุน้เศรษฐกิจหลงัจากโดนผลกระทบอยา่งหนกัจากการเกิดโรคระบาด โควิด 19 

สมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทยจึงไดข้อฉนัทานุมติัจากสหพนัธ์กีฬาเพาะกายและ
ฟิตเนสโลก (WBPF) ใหป้ระเทศไทยไดจ้ดัการแข่งขนักีฬาเพาะกายและฟิตเนสเป็นวาระพิเศษเพื่อเป็นส่วน
หน่ึงของการบูรณาการท่องเท่ียว โดยจะจดัเป็นรูปแบบการแข่งขนักีฬาเพาะกายและฟิสิคสปอร์ตเพื่อให้
นักกีฬาจากทุกภูมิภาคของโลกไดเ้ขา้มาร่วมท าการแข่งขนัและส่งเสริมเร่ืองการท่องเท่ียวในประเทศไทย
อยา่งแทจ้ริง 
  1. เพื่อเป็นการส่งเสริมบุคลากรทุกเพศ ทุกวยั ใหห้นัมาสนใจการออกก าลงักาย 

2. เพื่อเป็นอีกหน่ึงเวทีในการคดัเลือกนกักีฬาเพาะกายและฟิตเนสหนา้ใหม่ 
3. เพื่อเผยแพร่ความรู้เก่ียวกบัการออกก าลงักายและพฒันาอยา่งถูกวิธี 
4. เพื่อเปิดโลกทศัน์ของการออกก าลงักายดว้ยกีฬาเพาะกายและฟิตเนสกบัลูกคา้ท่ีสนใจ 
5. เพื่อเป็นการส่งเสริมกิจกรรมการท่องเท่ียวและกีฬาใหบู้รณาการร่วมกนั 

กลุ่มเป้าหมาย  ประชาชนทัว่ไปและนกัท่องเท่ียวชาวต่างประเทศท่ีสนใจเขา้ร่วมการแข่งขนั 

ระยะเวลาจัดงาน  วนัท่ี  20 - 21 พฤศจิกายน พ.ศ.2564 

สถานท่ีจัดงาน  ณ ศูนยก์ารคา้รอยลั การ์เดน้ พลาซ่า พทัยา จงัหวดัชลบุรี 

รูปแบบกจิกรรม  1. การแข่งขนัโมเดลฟิสิคหญิง มี 3 รุ่นความสูง คือ 
- รุ่นความสูงไม่เกิน 160 ซม. 
- รุ่นความสูงไม่เกิน 164 ซม. 
- รุ่นความสูงเกิน 164 ซม. 

2. การแข่งขนัสปอร์ตฟิสิคชาย มี 3 รุ่นความสูง คือ 
- รุ่นความสูงไม่เกิน 170 ซม. – 100 = น ้าหนกัตวั  
- รุ่นความสูงไม่เกิน 175 ซม. – 100 = น ้าหนกัตวั 

 



 

 
- รุ่นความสูงเกิน 175 ซม. – 100 + 2 = น ้าหนกัตวั  

(ความสูงเกิน 180 ซม.–100 = + 4 กก.) 
3. การแข่งขนัเพาะกายแอธเลติคฟิสิคชาย มี 3 รุ่นความสูง คือ 

- รุ่นความสูงไม่เกิน 170 ซม.-100 = + 2 กก. 
- รุ่นความสูงไม่เกิน 175 ซม.-100 = + 4 กก. 

 
- รุ่นความสูงเกิน 175 ซม. – 100 = + 6 กก.  

(ความสูงเกิน 180 ซม.–100 = +8 กก.) 
4. การแข่งขนัโมเดลฟิสิคหญิงรุ่นมาสเตอร์ อาย ุ30 ปีขึ้นไป   
5. การแข่งขนัเพาะกายชายมี 6 รุ่นน ้าหนกั คือ           

- รุ่นน ้าหนกัไม่เกิน 65 กิโลกรัม 
- รุ่นน ้าหนกัไม่เกิน 70 กิโลกรัม 
- รุ่นน ้าหนกัไม่เกิน 75 กิโลกรัม 
- รุ่นน ้าหนกัไม่เกิน 80 กิโลกรัม 
- รุ่นน ้าหนกัเกิน 80 กิโลกรัมขึ้นไป 
- เพาะกายชายรุ่นมาสเตอร์ อายุ 45 ปีขึ้นไป 

6.   การแข่งขนั Fitness Physique ชาย มี 1 รุ่นทัว่ไป 
7.   การแข่งขนั Fitness Physique หญิง มี 1 รุ่นทัว่ไป  

รางวัลส าหรับผู้ชนะการแข่งขันในแต่ละรุ่น 
รางวัลชนะเลศิ   เงินสนบัสนุน 10,000 บาท พร้อมถว้ยรางวลัและประกาศนียบตัร 
รางวัลรองชนะเลศิอันดับ 1 เงินสนบัสนุน 8,000 บาท พร้อมถว้ยรางวลัและประกาศนียบตัร 
รางวัลรองชนะเลศิอันดับ 2 เงินสนบัสนุน 6,000 บาท พร้อมถว้ยรางวลัและประกาศนียบตัร 
รางวัลรองชนะเลศิอันดับ 3 เงินสนบัสนุน 4,000 บาท พร้อมถว้ยรางวลัและประกาศนียบตัร 
รางวัลรองชนะเลศิอนัดับ 4 เงินสนบัสนุน 2,000 บาท พร้อมถว้ยรางวลัและประกาศนียบตัร 

คุณสมบัติผู้สมัครเข้าแข่งขัน 1. เป็นผูท่ี้มีสุขภาพร่างกายแขง็แรง และยนิดีปฏิบติัตามกฎระเบียบกติกา   
                                              การแข่งขนัของคณะกรรมการจดัการแข่งขนัได ้
 2. รับสมคัรผูเ้ขา้แข่งขนัทั้งคนไทยและคนต่างประเทศ 

3. จ ากดัสิทธิผูเ้ขา้ร่วมแข่งขนัเพียงท่านละหน่ึงประเภทของการแข่งขนั 
4. ส าหรับผูเ้ขา้แข่งขนัเพาะกายชายและแอธเลติคฟิสิคตอ้งเตรียมเพลง
ส าหรับประกอบการโพส ซ่ึงต้องมีความยาว 1 นาที มาด้วยหากไม่มี
คณะกรรมการจะเป็นผูก้  าหนดเพลงกลางใหแ้ทน 

 
 



 

 
 
5. จะตอ้งปฎิบติัตามมาตรการผ่อนปรนกิจกรรมดา้นการกีฬาเพื่อป้องกนั
การแพร่ระบาดของโรคโควิด –19 ของสมาคมกีฬาเพาะกายและ 
ฟิตเนสแห่งประเทศไทย 

การรับสมัครเข้าแข่งขัน  เปิดรับสมคัรโดยส่งใบสมคัรพร้อมแนบส าเนาบตัรประชาชน และใบสูติ
บตัรส าหรับเยาวชน หรือส าเนาหนงัสือเดินทางท่ียงัไม่หมดอายุ พร้อมรูป
ถ่ายขนาด 2 น้ิว 1 รูป  

ส่งเอกสารการสมัครท่ี          Link :  https://forms.gle/XpQK4Rej1xAq5p7r7  

                                                

*** หมดเขตรับสมัคร วันท่ี 12 พฤศจิกายน 2564 *** 
 
 

กฏกติกาการแข่งขัน Thailand Muscle and Physique Championships 2021 
การแข่งขันเพาะกายชายทุกรุ่น ใชก้ฏกติกาการแข่งขนัของสมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทย 
และสหพนัธ์กีฬาเพาะกายและฟิตเนสโลก (WBPF)     
นักกฬีาชายใส่กางเกงเพาะกายสีด า  

ประเภทเพาะกายแอธเลติคฟิสิคชายทุกรุ่น ใชก้ฏกติกาการแข่งขนัของสมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่ง
ประเทศไทยและสหพนัธ์กีฬาเพาะกายและฟิตเนสโลก (WBPF)     
นักกฬีาชายสวมกางเกงขาส้ัน (trunks) สีด าพื้น ไม่มีลวดลาย มีความยาวจากขอบกางเกงด้านข้างถึงปลาย
ขากางเกง  ขนาดประมาณ 1 ฝ่ามือ(3-4นิว้) โดยจะต้องมีความกระชับ และมีซับใน ไม่สวมใส่รองเท้า   

ประเภทโมเดลฟิสิคหญิง ใชก้ฏกติกาการแข่งขนัขนัของสมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทย
และสหพนัธ์กีฬาเพาะกายและฟิตเนสโลก (WBPF)     
ประเภทโมเดลฟิสิคหญิง นักกีฬาหญิงใส่ชุดบีกิน่ีสองชิ้น สีอิสระ บิกินี่ท่อนล่างด้านหน้าและหลังต้องปิด
คร่ึงหน่ึงของสะโพก สวมรองเท้าส้นสูง – ความสูงของส้นรองเท้าด้านหน้าไม่เกิน 1 ซม. และส้นเท้า
ด้านหลงัสูงไม่เกนิ 10 ซม. ตัวรองเท้ามีแผ่นคลุมปิดหน้าเท้า มีสายรัดส้น ไม่อนุญาตให้ใช้รองเท้าส้นตึก                    

การแข่งขันสปอร์ตฟิสิคชาย ใช้กฏกติกาการแข่งขนัขนัของสมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศ
ไทยและสหพนัธ์กีฬาเพาะกายและฟิตเนสโลก (WBPF)     

- รอบคัดเลือก และรอบชิงชนะเลศิ ใส่กางเกงขาส้ันอสิระ (ชายทะเล) ความยาวประมาณเหนือหัวเข่า 
ไม่สวมเส้ือ ไม่สวมรองเท้า 
 



 

 
 
ประเภทฟิตเนส ใชก้ฏกติกาการแข่งขนัของสมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทยและสหพนัธ์
กีฬาเพาะกายและฟิตเนสโลก (WBPF)     
  การแข่งขันฟิตเนสฟิสิคชายทุกรุ่น   
   - รอบพิจารณาสรีระ นกักีฬาชายตอ้งสวมชุด Trunks (กางเกงแข่งขนั) ท่ีมี  
     ขอ้ก าหนดเหมือนกีฬาเพาะกายทุกประการ แต่ขอบกางเกงแข่งขนัดา้นขา้ง  
     จะตอ้งมีความหนา 15 cm 
   - รอบแสดงท่าชุดประกอบเพลง ผูแ้ข่งขนัจะเลือกเคร่ืองแต่งกายท่ีเหมาะสมกบั 
     รูปแบบของเพลงท่ีใชใ้นการแข่งขนั  เส้ือท่ีใส่อยา่งนอ้ยตอ้งมีลกัษณะเป็น 
     เส้ือกลา้ม หา้มถอดเส้ือ 
 
   การแข่งขันฟิตเนสฟิสิคหญิง   
   - รอบพิจารณาสรีระ นกักีฬาหญิงจะสวมใส่ชุดบิกิน่ี 2 ช้ิน สวมใส่รองเทา้ส้นสูง 
     ใชบิ้กิน่ีหลากสีท่ีมีการตกแต่งได ้และสามารถใส่เคร่ืองประดบัได ้
   - รอบแสดงท่าชุดประกอบเพลง ผูแ้ข่งขนัจะเลือกเคร่ืองแต่งกายท่ีเหมาะสมกบั 
     รูปแบบของเพลงท่ีใช้ในการแข่งขนั เส้ือท่ีใส่อย่างน้อยตอ้งมีลกัษณะเป็นเส้ือ 
                                           กลา้ม  
 
หมายเหตุ  

 ชุดบิกิน่ีท่ีใช้ในการแข่งขนัของนักกีฬาหญิงทุกประเภท จะตอ้งถูกตอ้งตามระเบียบของสมาคม
เท่านั้น โดยบิกิน่ีท่อนล่างด้านหน้าและด้านหลังต้องปิดคร่ึงนึงของสะโพก และบิกิน่ีท่อนบนจะต้องดู
กระชบัปกปิดมิดชิด หากบิกิน่ีท่ีสวมใส่ไม่ถูกตอ้งตามระเบียบ จะไม่ให้เขา้ร่วมท าการแข่งขนั  รองเทา้สวม
ใส่คทัชูหรือส้นสูงท่ีมีแผ่นปิดดา้นหน้าและมีสายรัดส้นเทา้ ความสูงของส้นรองเทา้ดา้นหน้าไม่เกิน 1 ซม. 
และความสูงของส้นรองเทา้ดา้นหลงัไม่เกิน 10 ซม. ไม่อนุญาตใหใ้ชร้องเทา้ส้นตึกหรือส้นเตารีด 
 
 

ผลการตัดสินของคณะกรรมการจัดการแข่งขันถือเป็นท่ีส้ินสุดและเอกฉันท์ 
 
 
 
 
 



 

 
ก าหนดการแข่งขัน 

Thailand Muscle and Physique Championships 2021 
 วันท่ี  20 - 21  พฤศจิกายน พ.ศ.2564 

ณ ศูนย์การค้ารอยัล การ์เด้น พลาซ่า พทัยา จังหวัดชลบุรี 
*********************** 

วันเสาร์ท่ี 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 
09.00 – 10.00 น.  ลงทะเบียนผูเ้ขา้ร่วมการแข่งขนั  
   ตรวจสอบคุณสมบติัผูเ้ขา้ร่วมการแข่งขนั 
10.00 – 10.30 น.  ประชุมช้ีแจงกติกาแก่ผูเ้ขา้ร่วมการแข่งขนั 
10.30 – 12.00 น.  ชัง่น ้าหนกั วดัส่วนสูง แบ่งรุ่นการแข่งขนั 
12.00 – 13.00 น.  พกัรับประทานอาหารกลางวนั  
12.30 – 13.00 น.  เตรียมความพร้อมของผูเ้ขา้ร่วมการแข่งขนั  
13.00 – 16.00 น.  รอบคดัเลือก 

1. ประเภทแอธเลติคฟิสิคชายความสูงไม่เกิน 170 ซม.  
2. ประเภทแอธเลติคฟิสิคชายความสูงไม่เกิน 175 ซม.  
3. ประเภทแอธเลติคฟิสิคชายความสูงเกิน 175 ซม.  
4. ประเภทโมเดลฟิสิคหญิง รุ่นมาสเตอร์อาย ุ30 ปีขึ้นไป 
5. ประเภทสปอร์ตฟิสิคชาย  ความสูงไม่เกิน 170 ซม. 
6. ประเภทสปอร์ตฟิสิคชาย  ความสูงไม่เกิน 175 ซม.  
7. ประเภทสปอร์ตฟิสิคชาย  ความสูงเกิน 175 ซม.  
8. ประเภทฟิตเนสฟิสิคชาย รุ่นทัว่ไป 
9. ประเภทฟิตเนสฟิสิคหญิง รุ่นทัว่ไป 

18.00    พิธีเปิดการแข่งขนั 
18.30 – 21.00 น.               รอบชิงชนะเลิศ 

1. ประเภทแอธเลติคฟิสิคชายความสูงไม่เกิน 170 ซม.  
2. ประเภทแอธเลติคฟิสิคชายความสูงไม่เกิน 175 ซม.  
3. ประเภทแอธเลติคฟิสิคชายความสูงเกิน 175 ซม.  
4. ประเภทโมเดลฟิสิคหญิง รุ่นมาสเตอร์อาย ุ30 ปีขึ้นไป 
5. ประเภทสปอร์ตฟิสิคชาย  ความสูงไม่เกิน 170 ซม.  
6. ประเภทสปอร์ตฟิสิคชาย  ความสูงไม่เกิน 175 ซม.  
7. ประเภทสปอร์ตฟิสิคชาย  ความสูงเกิน 175 ซม.  
8. ประเภทฟิตเนสฟิสิคชาย รุ่นทัว่ไป 
9. ประเภทฟิตเนสฟิสิคหญิง รุ่นทัว่ไป 



 

 
 
วันอาทิตย์ท่ี 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 
09.00 – 10.00 น.  ลงทะเบียนผูเ้ขา้ร่วมการแข่งขนั  
   ตรวจสอบคุณสมบติัผูเ้ขา้ร่วมการแข่งขนั 
10.00 – 10.30 น.  ประชุมช้ีแจงกติกาแก่ผูเ้ขา้ร่วมการแข่งขนั 
10.30 – 12.00 น.  ชัง่น ้าหนกั วดัส่วนสูง แบ่งรุ่นการแข่งขนั 
12.00 – 13.00 น.  พกัรับประทานอาหารกลางวนั  
12.30 – 13.00 น.  เตรียมความพร้อมของผูเ้ขา้ร่วมการแข่งขนั  
13.00 – 16.00 น.  รอบคดัเลือก 

1. ประเภทเพาะกายชาย น ้าหนกัไม่เกิน 65 กิโลกรัม  
2. ประเภทเพาะกายชาย น ้าหนกัไม่กิน 70 กิโลกรัม  
3. ประเภทเพาะกายชาย น ้าหนกัไม่เกิน 75 กิโลกรัม 
4. ประเภทเพาะกายชาย น ้าหนกัไม่เกิน 80 กิโลกรัม 
5. ประเภทเพาะกายชาย น ้าหนกัเกิน 80 กิโลกรัม 
6. ประเภทเพาะกายชาย รุ่นมาสเตอร์ อายุ 45 ปีขึ้นไป   
7. ประเภทโมเดลฟิสิคหญิง ความสูงไม่เกิน 160 ซม. 
8. ประเภทโมเดลฟิสิคหญิง ความสูงไม่เกิน 164 ซม. 
9. ประเภทโมเดลฟิสิคหญิง ความสูงเกิน 164 ซม. 

 
18.00 – 21.00 น.  รอบชิงชนะเลิศ 

1. ประเภทเพาะกายชาย น ้าหนกัไม่เกิน 65 กิโลกรัม  
2. ประเภทเพาะกายชาย น ้าหนกัไม่กิน 70 กิโลกรัม  
3. ประเภทเพาะกายชาย น ้าหนกัไม่เกิน 75 กิโลกรัม 
4. ประเภทเพาะกายชาย น ้าหนกัไม่เกิน 80 กิโลกรัม 
5. ประเภทเพาะกายชาย น ้าหนกัเกิน 80 กิโลกรัม 
6. ประเภทเพาะกายชาย รุ่นมาสเตอร์ อายุ 45 ปีขึ้นไป   
7. ประเภทโมเดลฟิสิคหญิง ความสูงไม่เกิน 160 ซม. 
8. ประเภทโมเดลฟิสิคหญิง ความสูงไม่เกิน 164 ซม. 
9. ประเภทโมเดลฟิสิคหญิง ความสูงเกิน 164 ซม. 

 
 
 


