
 
 

การจัดการแข่งขันกีฬาเพาะกาย 
Thailand Payap Classic 2020 (หนุ่มกายงาม สาวกล้ามสวย) 

หลักการและเหตุผล 
กีฬาเพาะกายและฟิตเนสเป็นชนิดกีฬาที่ไดรั้บความนิยมอยา่งแพร่หลายในทวีปเอเชียและภูมิภาคเอเชีย

ตะวนัออกเฉียงใต ้มาเป็นเวลานาน อีกทั้งไดม้ีการบรรจุไวใ้นการแข่งขนักีฬา เอเช่ียนเกมส์ คร้ังที่14 (เมืองปูซาน 
เกาหลีใต้) และ คร้ังที่ 15 (เมืองโดฮา ประเทศกาต้าร์) และเอเช่ียนบีชเกมส์ คร้ังที่ 1 ณ เกาะบาหลี ประเทศ
อินโดนีเซีย และเอเชียนบีชเกมส์ คร้ังที่ 2 ณ ประเทศโอมาน คร้ังที่ 4 ณ จงัหวดัภูเก็ต ประเทศไทยในปี 2557 และ
คร้ังที่ 5 ในปี พ.ศ. 2559 ณ เมืองดานงั ประเทศเวียดนาม รวมถึงมีการบรรจุไวใ้นการแข่งขนักีฬาซีเกมส์ ในหลาย 
ๆ คร้ังที่ผ่านมา  
 สมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทยไดม้ีการพฒันาและสร้างผลงานในดา้นความเป็นเลิศ
จากการแข่งขันรายการต่าง ๆ ทั้ งในระดับทวีปเอเชียและระดับนานาชาติทุกรายการ โดยนักกีฬาของไทยเรา
สามารถท าผลงานได้อย่างเย่ียมยอดด้วยการควา้ต าแหน่งแชมป์โลกทั้งประเภทเพาะกายและฟิตเนสมาอย่าง
ต่อเน่ือง อีกทั้งไดรั้บเหรียญทองในการแข่งขนักีฬาเอเช่ียนเกมส์ และการแข่งขนักีฬาซีเกมส์ รวมถึงการแข่งขนั
กีฬาเอเช่ียนบีชเกมส์ที่ผ่านมาทั้งสามคร้ังอีกดว้ย  

และในปี พ.ศ. 2563 ซ่ึงเป็นปีที่ประเทศไทยมีนโยบายส่งเสริมบูรณาการดา้นการท่องเที่ยวและกีฬาเพื่อ
เป็นการส่งเสริมและกระตุน้เศรษฐกิจให้สอดคลอ้งกบัแนวคิดเขตเศรษฐกิจพิเศษอาเซียน AEC อยา่งเป็นทางการ
โดยประเทศไทยมีเป้าหมายที่จะเป็นศูนยก์ลางของกลุ่มประเทศ ในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใตน้ี้ทั้งในดา้น
เศรษฐกิจและการกีฬา  

สมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทยจึงไดข้อฉันทานุมตัิจากสหพนัธ์กีฬาเพาะกายและฟิต
เนสโลก (WBPF) ให้ประเทศไทยไดจ้ดัการแข่งขนักีฬาเพาะกายและฟิตเนสเป็นวาระพิเศษเพื่อเป็นส่วนหน่ึงของ
การเปิด AEC น้ีดว้ย โดยจะจดัเป็นรูปแบบการแข่งขนักีฬาเพาะกายและฟิสิคสปอร์ตเพ่ือให้นกักีฬาจากทุกภูมิภาค
ของโลกไดเ้ขา้มาร่วมท าการแข่งขนัและส่งเสริมเร่ืองการท่องเที่ยวในประเทศไทยอยา่งแทจ้ริง 

วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อเป็นการร่วมส่งเสริมการเปิดเขตเศรษฐกิจพิเศษ AEC 
2. เพ่ือส่งเสริมให้นกักีฬาเพาะกายและฟิตเนสของไทย ทั้งชายและหญิง ไดม้ีโอกาสเขา้ร่วมการแข่งขนั
กีฬาเพาะกายและฟิตเนสในระดบันานาชาติ 



3. เพื่อเป็นการส่งเสริมพฒันาผูต้ดัสินกีฬาเพาะกายและฟิตเนสของไทยให้ไดท้ าหนา้ที่ในระดบันานาชาติ 
4. เพื่อเป็นการส่งเสริมบุคลากรของสมาคมให้ไดเ้รียนรู้วิธีการบริหารจดัการแข่งขนักีฬาระดบันานาชาติ 
5. เพื่อเป็นการสร้างความตื่นตวั และพฒันากีฬาเพาะกายและฟิตเนสของไทยให้ประสบความส าเร็จ ดงัเช่น
ชาติอื่นๆ 
6. เพ่ือเป็นการเผยแพร่ช่ือเสียงของประเทศไทยให้ชาติต่างๆ ในระดบันานาชาติไดรู้้จกัมากขึ้น 
7. เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศไทยอนัจะเป็นการน ารายไดเ้ขา้สู่ประเทศจากการที่มี
นกักีฬาเจา้หนา้ที่ และผูติ้ดตามมาเขา้ร่วมการแขง่ขนัในคร้ังน้ี 

สถานที่ด าเนินกิจกรรม 
ณ เซ็นทรัล เฟสติวลั เชียงใหม่ 

ก าหนดวันด าเนินกิจกรรม 
 วนัที่ 19 - 20 ธนัวาคม พ.ศ.2563 

เป้าหมาย 
เป็นเจา้ภาพจดัการแข่งขนักีฬาเพาะกายระดบันานาชาติ รายการ Thailand Payap Classic 2020 
โดยมีประเภทการแข่งขนัที่จดัขึ้นในคร้ังน้ี คือ 
 1. การแข่งขนัเพาะกายชาย มี 5 รุ่นคือ 

1.1 รุ่นอายไุม่เกิน 20 ปี รุ่นทัว่ไป 
1.2 รุ่นอายไุม่เกิน 40 ปี น ้าหนกัไม่เกิน 70 กิโลกรัม  
1.3 รุ่นอายไุม่เกิน 40 ปี น ้าหนกัไม่เกิน 75 กิโลกรัม  
1.4 รุ่นอายไุม่เกิน 40 ปี น ้าหนกัเกิน 75 กิโลกรัม 
1.5 รุ่นอายเุกิน 40 ปี ไม่จ ากดัน ้าหนกั (มาสเตอร์) 

  2. การแข่งขนัสปอร์ตฟิสิคชาย มี 5 รุ่นคือ 
2.1 รุ่นอายไุม่เกิน 18 ปี  

(ความสูงไม่เกิน 170 ซม.-100 = +0 กก. / ความสูงไม่เกิน 180 ซม.-100 = +2 กก.  
และความสูงเกิน 180 ซม.–100 = +4 กก.) 

2.2 รุ่นอายไุม่เกิน 24 ปี 
(ความสูงไม่เกิน 170 ซม.-100 = +0 กก. / ความสูงไม่เกิน 180 ซม.-100 = +2 กก.  
และความสูงเกิน 180 ซม.–100 = +4 กก.) 

2.3 รุ่นอายไุม่เกิน 30 ปี 



(ความสูงไม่เกิน 170 ซม.-100 = +0 กก. / ความสูงไม่เกิน 180 ซม.-100 = +2 กก.  
และความสูงเกิน 180 ซม.–100 = +4 กก.) 

2.4 รุ่นอายไุม่เกิน 40 ปี   
(ความสูงไม่เกิน 170 ซม.-100 = +0 กก. / ความสูงไม่เกิน 180 ซม.-100 = +2 กก.  
และความสูงเกิน 180 ซม.–100 = +4 กก.) 

2.5 รุ่นอายเุกิน 40 ปี   
(ความสูงไม่เกิน 170 ซม.-100 = +0 กก. / ความสูงไม่เกิน 180 ซม.-100 = +2 กก.  
และความสูงเกิน 180 ซม.–100 = +4 กก.) 

  3. การแข่งขนัเพาะกายแอธเลติคฟิสิคชาย มี 2 รุ่นคือ 
3.1 รุ่นความสูงไม่เกิน 170 ซม. 

(น ้าหนกัตวัไม่เกินจากเกณฑค์วามสูง -100 +4 กิโลกรัม) 
3.2 รุ่นความสูงเกิน 170 ซม.  

(น ้าหนกัตวัไม่เกินจากเกณฑค์วามสูง -100 +6 กิโลกรัม,ความสูงเกิน 180 +8) 
  4. การแข่งขนัโมเดลฟิสิคหญิง มี 3 รุ่นคือ  

4.1 รุ่นอายไุม่เกิน 18 ปี  
4.2 รุ่นอายไุม่เกิน 30 ปี  
4.3 รุ่นอายเุกิน 30 ปี 

  5. การแข่งขนั แอธเลติคฟิสิค หญิง มี 1 รุ่นทัว่ไป Open 

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

รางวัลส าหรับผู้ชนะการแข่งขัน 
 อนัดบัที่ 1 ไดรั้บถว้ยรางวลัประกาศนียบตัรและเงินสนบัสนุน 10,000 บาท 
 อนัดบัที่ 2 ไดรั้บถว้ยรางวลัประกาศนียบตัรและเงินสนบัสนุน 8,000 บาท 
 อนัดบัที่ 3 ไดรั้บถว้ยรางวลัประกาศนียบตัรและเงินสนบัสนุน 6,000 บาท 
 อนัดบัที่ 4 ไดรั้บถว้ยรางวลัประกาศนียบตัรและเงินสนบัสนุน 4,000 บาท 
 อนัดบัที่ 5 ไดรั้บถว้ยรางวลัประกาศนียบตัรและเงินสนบัสนุน 2,000 บาท 

 



คุณสมบัติผู้สมัครเข้าร่วมการแข่งขัน    
1. เป็นผูท้ี่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง และยินดีปฏิบตัิตามกฎระเบียบกติกาการแข่งขนัของคณะกรรมการจดัการ
แข่งขนัได ้
2. รับสมคัรผูเ้ขา้แข่งขนัทั้งคนไทย และคนต่างประเทศ 
3. จ ากดัสิทธิผูเ้ขา้ร่วมการแข่งขนัเพียงท่านละหน่ึงประเภทของการแข่งขนัเท่านั้น 
4. ส าหรับผู้เข้าร่วมการแข่งขันประเภทเพาะกายชายและแอธเลติคฟิ สิคชายจะต้องเตรียมเพลงส าหรับ
ประกอบการโพส ซ่ึงมคีวามยาวหน่ึงนาทีมาดว้ย หากไม่มีคณะกรรมการจะเป็นผูก้  าหนดเพลงกลางให้แทน 
5. ผูเ้ขา้ร่วมการแข่งขนัทุกรุ่น ตอ้งน าหลกัฐานแสดงการยืนยนัเกณฑอ์ายทุี่ก  าหนดในแต่ละประเภทการแข่งขนั  

การรับสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน   กรอกใบสมคัรพร้อมส าเนาบตัรประชาชน หรือส าเนาหนงัสือเดินทางพร้อมรูป
ถ่าย 2 น้ิว 1 รูป ส่งเอกสารไปที ่  

1. Email : reg.tbpa@gmail.com 
2. ส่งไปรษณีย/์ส่งเอกสารดว้ยตนเองที่ สมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่ง
ประเทศไทย ชั้ น19 อาคารเฉลิมพระเกียรติ การกีฬาแห่งประเทศไทย  
ถ.รามค าแหง หัวหมาก บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240    
โทรศพัท ์02-170-9601,092-2786816 
 

*** หมดเขตรับสมัครวันที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2563 *** 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



กฏกติกาการแข่งขัน Thailand Payap Classic 2020 (หนุ่มกายงาม สาวกล้ามสวย) 

การแข่งขันเพาะกายชายทุกรุ่น ใชก้ฏกติกาการแข่งขนัของสมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทย และ

สหพนัธ์กีฬาเพาะกายและฟิตเนสโลก (WBPF)     

ประเภทเพาะกายแอธเลติคฟิสิคชายทุกรุ่น ใช้กฏกติกาการแข่งขันของสมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่ง
ประเทศไทยและสหพนัธ์กีฬาเพาะกายและฟิตเนสโลก (WBPF) 

- นกักีฬาชายสวมกางเกงขาส้ัน (trunks) สีด าพ้ืน ไม่มีลวดลาย มีความยาวจากขอบกางเกงดา้นขา้งถงึ 

ปลายขากางเกง  ขนาดประมาณ 1 ฝ่ามือ(3-4น้ิว) โดยจะตอ้งมีความกระชบั และมีซบัใน ไม่สวมใส่รองเทา้   

ประเภทเพาะกายแอธเลติคฟิสิคหญิงทกุรุ่น ใชก้ฏกติกาการแข่งขนัของสมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่ง

ประเทศไทยและสหพนัธ์กีฬาเพาะกายและฟิตเนสโลก (WBPF)     

- นกักีฬาหญิงนกักีฬาจะสวมใส่ชุดบิกิน่ี 2 ช้ิน  สวมใส่รองเทา้ส้นสูง ลกัษณะของบิกินีที่ใชเ้หมือนกบั

กีฬาเพาะกายหญิง แต่อาจมีการตกแต่งไดบ้า้งเลก็นอ้ย  แต่ตอ้งไม่มากเกินไป 

ประเภทโมเดลฟิสิคหญิง ใชก้ฏกติกาการแข่งขนัขนัของสมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทยและ
สหพนัธ์กีฬาเพาะกายและฟิตเนสโลก (WBPF)     

- นกักีฬาหญิงใส่ชุดบีกีน่ีสองช้ินสีอิสระ สวมรองเทา้ส้นสูง 
- นกักีฬาหญิงรุ่นอายไุม่เกิน 18 ปี ใส่สปอร์ตบาร์สวมรองเทา้กีฬา 

หมายเหตุ : ชุดบิกิน่ีที่ใชใ้นการแข่งขนัของนกักีฬา จะตอ้งถูกตอ้งตามระเบียบของสมาคมเท่านั้น โดยบิกิน่ีท่อน 
ล่างดา้นหนา้และดา้นหลงัตอ้งปิดคร่ึงนึงของสะโพก และบิกิน่ีท่อนบนจะตอ้งดูกระชบัปกปิดมิดชิด หากบิกิน่ีที่ 
สวมใส่ไม่ถูกตอ้งตามระเบียบ จะไม่ให้เขา้ร่วมท าการแข่งขนั รองเทา้สวมใส่คทัชูหรือส้นสูงที่มีแผ่นปิด 
ดา้นหนา้และมีสายรัดส้นเทา้ ความสูงของส้นรองเทา้ดา้นหนา้ไม่เกิน 1 ซม. และความสูงของส้นรองเทา้ 
ดา้นหลงัไม่เกิน 10 ซม. ไม่อนุญาตให้ใชร้องเทา้ส้นตึกหรือส้นเตารีด 

หมายเหตุ : โมเดลหญิงรุ่นอายุ ต ่ากว่า 18 ปี ให้ใส่ชุดสปอร์ตบรา  กางเกงขาส้ันแบบสปอร์ตส้ัน และสวมรองเท้า

ผ้าใบ 

การแข่งขันสปอร์ตฟิสิคชาย ใชก้ฏกติกาการแข่งขนัขนัของสมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทยและ
สหพนัธ์กีฬาเพาะกายและฟิตเนสโลก (WBPF)     

- รอบคดัเลือก และรอบชิงชนะเลิศ ใส่กางเกงขาส้ันอิสระ (ชายทะเล) ความยาวประมาณเหนือหัวเข่า 
ไม่สวมเส้ือ ไม่สวมรองเทา้ 



ประเภทฟิตเนส ใชก้ฏกติกาการแข่งขนัของสมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทยและสหพนัธ์กีฬา

เพาะกายและฟิตเนสโลก (WBPF)     

 

การแข่งขันฟิตเนสฟิสิคชายทุกรุ่น   
- รอบพิจารณาสรีระ นกักีฬาชายตอ้งสวมชุด Trunks ( กางเกงแข่งขนั ) ที่มีขอ้ก าหนด 
เหมือนกีฬาเพาะกายทุกประการ แต่ขอบกางเกงแข่งขนัดา้นขา้ง จะตอ้งมีความหนา 15 cm. 
- รอบแสดงท่าชุดประกอบเพลง ผูแ้ข่งขนัจะเลือกเคร่ืองแต่งกายที่เหมาะสมกบัรูปแบบของ 
เพลงที่ใชใ้นการแข่งขนั  เส้ือที่ใส่อยา่งนอ้ยตอ้งมีลกัษณะเป็นเส้ือกลา้ม ห้ามถอดเส้ือ 

การแข่งขันฟิตเนสฟิสิคหญิง   
- รอบพิจารณาสรีระ นกักีฬาหญิงจะสวมใส่ชุดบิกิน่ี 2 ช้ิน สวมใส่รองเทา้ส้นสูงใช้บิกิน่ีหลากสี
ที่มีการตกแต่งได ้ และสามารถใส่เคร่ืองประดบัได ้
- รอบแสดงท่าชุดประกอบเพลง ผูแ้ข่งขนัจะเลือกเคร่ืองแต่งกายที่เหมาะสมกบัรูปแบบของเพลง
ที่ใชใ้นการแข่งขนั  เส้ือที่ใส่อยา่งนอ้ยตอ้งมีลกัษณะเป็นเส้ือกลา้ม   

 
หมายเหตุ  ผลการตัดสินของคณะกรรมการจัดการแข่งขันถือเป็นที่ส้ินสุดและเอกฉันท์ 
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..ก าหนดการแข่งขันกีฬาเพาะกายและฟิตเนส 
Thailand Payap Classic 2020 (หนุ่มกายงาม สาวกล้ามสวย) 
วันที่ 19 - 20 ธันวาคม 2563 ณ เซ็นทรัล เฟสติวลั เชียงใหม่ 

วันเสาร์ที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2563 
09.00 - 10.00 น.  ลงทะเบียนผูเ้ขา้ร่วมการแข่งขนั  
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 

ประเภทสปอร์ตฟิสิคชาย อายไุม่เกิน 18 ปี 
ประเภทแอธเลติคฟิสิคชายความสูงไม่เกิน 170 ซม. 
ประเภทแอธเลติคฟิสิคชายความสูงเกิน 170 ซม. 
ประเภทฟิตเนสชาย รุ่นทัว่ไป 
ประเภทฟิตเนสหญิง รุ่นทัว่ไป 
ประเภทสปอร์ตฟิสิคชาย อายไุม่เกิน 24  ปี รุ่นทัว่ไป 
ประเภทสปอร์ตฟิสิคชาย อายไุม่เกิน 30 ปี 
ประเภทสปอร์ตฟิสิคชาย อายไุม่เกิน 40 ปี 
ประเภทสปอร์ตฟิสิคชาย อายเุกิน 40 ปี 

18.00 - 18.30 น.   พิธีเปิดการแข่งขนั 
18.30 - 21.00 น.  รอบชิงชนะเลิศ 

ประเภทสปอร์ตฟิสิคชาย อายไุม่เกิน 18 ปี 
ประเภทแอธเลติคฟิสิคชายความสูงไม่เกิน 170 ซม. 
ประเภทแอธเลติคฟิสิคชายความสูงเกิน 170 ซม. 
ประเภทฟิตเนสชาย รุ่นทัว่ไป 
ประเภทฟิตเนสหญิง รุ่นทัว่ไป 
ประเภทสปอร์ตฟิสิคชาย อายไุม่เกิน 24  ปี รุ่นทัว่ไป 
ประเภทสปอร์ตฟิสิคชาย อายไุม่เกิน 30 ปี 
ประเภทสปอร์ตฟิสิคชาย อายไุม่เกิน 40 ปี 
ประเภทสปอร์ตฟิสิคชาย อายเุกิน 40 ปี 
 



 

วันอาทิตย์ที่ 20  ธันวาคม พ.ศ. 2563  
09.00 - 10.00 น.  ลงทะเบียนผูเ้ขา้ร่วมการแข่งขนั  
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 

ประเภทเพาะกายชาย อายไุม่เกิน 20 ปี ไม่จ ากดัน ้าหนกั 
ประเภทเพาะกายชาย อายไุม่เกิน 40 ปี น ้าหนกัไม่เกิน 70 กิโลกรัม  
ประเภทเพาะกายชาย อายไุม่เกิน 40 ปี น ้าหนกัไมเกิน 75 กิโลกรัม  
ประเภทเพาะกายชาย อายไุม่เกิน 40 ปี น ้าหนกัเกิน 75 กิโลกรัม 
ประเภทเพาะกายชาย อายเุกิน 40 ปี ไม่จ ากดัน ้าหนกั 
ประเภทโมเดลฟิสิคหญิง อายไุม่เกิน 18 ปี  
ประเภทโมเดลฟิสิคหญิง อายไุม่เกิน 30 ปี  
ประเภทโมเดลฟิสิคหญิง อายเุกิน 30 ปี 
ประเภทแอธเลติคฟิสิค หญิง รุ่นทัว่ไป 

18.00 – 21.00 น.  รอบชิงชนะเลิศ 
ประเภทเพาะกายชาย อายไุม่เกิน 20 ปี ไม่จ ากดัน ้าหนกั 
ประเภทเพาะกายชาย อายไุม่เกิน 40 ปี น ้าหนกัไม่เกิน 70 กิโลกรัม  
ประเภทเพาะกายชาย อายไุม่เกิน 40 ปี น ้าหนกัไมเกิน 75 กิโลกรัม  
ประเภทเพาะกายชาย อายไุม่เกิน 40 ปี น ้าหนกัเกิน 75 กิโลกรัม 
ประเภทเพาะกายชาย อายเุกิน 40 ปี ไม่จ ากดัน ้าหนกั 
ประเภทโมเดลฟิสิคหญิง อายไุม่เกิน 18 ปี  
ประเภทโมเดลฟิสิคหญิง อายไุม่เกิน 30 ปี  
ประเภทโมเดลฟิสิคหญิง อายเุกิน 30 ปี 
ประเภทแอธเลติคฟิสิค หญิง รุ่นทัว่ไป 
 
 

 
 

 


