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การจัดการแข่งขันกีฬาเพาะกายและฟิตเนส 

Thailand Southern Bodybuilding Championships 2022 “ปักษ์ใต้คลาสสิค” 
หลักการและเหตุผล 

การออกก าลังกายเพ่ือให้ร่างกายมีสุขภาพแข็งแรงเป็นสิ่งที่มีความจ าเป็นส าหรับมนุษย์เราทุกเพศทุก
วัย และการมีรูปร่างที่แข็งแรงสมส่วนโดยมีองค์ประกอบของกล้ามเนื้อที่แข็งแรงก็เป็นสิ่งส าคัญควบคู่ไปกับการ
มีสุขภาพดี การฝึกเพาะกายและฟิตเนสเป็นวิธีการออกก าลังกายรูปแบบหนึ่งซึ่งเน้นในเรื่องของการพัฒนามวล
กล้ามเนื้อในร่างกายของมนุษย์ทั้งเพศชายและหญิงให้มีลักษณะสวยและงามสง่า เป็นที่ต้องตาต้องใจแก่ผู้ได้
พบเห็น 
 สมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทยจึงได้ร่วมกับศูนย์การค้าเซ็นทรัล  สุราษฎร์ธานี 
จัดการแข่งขันกีฬาเพาะกายเพ่ือเฟ้นหาผู้ที่มีรูปร่าง สรีระ และกล้ามเนื้อที่สวยและสง่างาม ในรายการ 
“Thailand Southern Bodybuilding Championships 2022” ขึ้น 

และในปี พ.ศ. 2565 ซึ่งเป็นปี ที่ประเทศไทยมีนโยบายส่งเสริมบูรณาการด้านการท่องเที่ยวและกีฬา
เพ่ือเป็นการส่งเสริมและกระตุ้นเศรษฐกิจ ให้สอดคล้องกับแนวคิดเขตเศรษฐกิจพิเศษอาเซียน AEC อย่างเป็น
ทางการโดยประเทศไทยมีเป้าหมายที่จะเป็นศูนย์กลางของกลุ่มประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ทั้ง
ในด้านเศรษฐกิจและการกีฬา  

การจัดการแข่งขันในครั้งนี้ เป็นการเตรียมตัวของนักกีฬา ที่สังกัดค่ายสมาชิกของสมาคมกีฬาเพาะ
กายและฟิตเนสแห่งประเทศไทย ที่ส่งนักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขัน ที่ชนะการแข่งขันอันดับที่ 1 ถึง 5 จะได้รับ
สิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย (Mr.Thailand 2023)  

วัตถุประสงค ์  
1. เพ่ือเป็นการร่วมส่งเสริมการเปิดเขตเศรษฐกิจพิเศษ AEC 
2. เพ่ือส่งเสริมให้นักกีฬาเพาะกายและฟิตเนสของไทย ทั้งชายและหญิง ได้มีโอกาสเข้า ร่วมการ 
    แข่งขันกีฬาเพาะกายและฟิตเนสในระดับนานาชาติ 
3. เพ่ือเป็นการส่งเสริมพัฒนาผู้ตัดสินกีฬาเพาะกายและฟิตเนส ของไทยให้ได้ท าหน้าที่ในระดับ 

     นานาชาต ิ
4. เพ่ือเป็นการส่งเสริมบุคลากรของสมาคมให้ได้เรียนรู้วิธีการบริหารจัดการแข่งขันกีฬาระดับ 

     นานาชาต ิ
5. เพ่ือเป็นการสร้างความตื่นตัวและพัฒนากีฬาเพาะกายและฟิตเนสของไทยให้ประสบความส าเร็จ 

     ดังเช่นชาติอ่ืนๆ 
6. เพ่ือเป็นการเผยแพร่ ชื่อเสียงของประเทศไทยให้ชาติต่างๆ ในระดับนานาชาติได้รู้จักมากยิ่งข้ึน 
7. เพ่ือเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศไทยอันจะเป็นการน ารายได้เข้าสู่ประเทศจากการที่ 

     มีนักกีฬาเจ้าหน้าที่และผู้ติดตามมาเข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ 
 
กลุ่มเป้าหมาย  ประชาชนทั่วไปและนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศที่สนใจเข้าร่วมการแข่งขัน 
ระยะเวลาจัดงาน วันที่ 5 - 6 พฤศจิกายน 2565 
สถานที่จัดงาน  ศูนย์การค้าเซ็นทรัล สุราษฎร์ธานี  



รูปแบบกิจกรรม      1. การแข่งขันเพาะกายชาย 6 รุ่น คือ 
          1.1. ประเภทเยาวชนอายุไม่เกิน 21 ปี รุ่นทั่วไป  

1.2. รุ่นน้ าหนักไม่เกิน  65 กิโลกรัม 
1.3. รุ่นน้ าหนักไม่เกิน  75 กิโลกรัม 
1.4. รุ่นน้ าหนักไม่เกิน  85 กิโลกรัม     
1.5. รุ่นน้ าหนักเกิน 85 กิโลกรัม 
1.6. ประเภทเพาะกายชายมาสเตอร์ อายุ 50 ปีขึ้นไป รุ่นทั่วไป 

  2. การแข่งขันแอธเลติคฟิสิคชาย มี 3 รุ่นคือ 
2.1 รุ่นส่วนสูงไม่เกิน 170 ซม.  (ความสูง -100 + 2 กิโลกรัม) 
2.2 รุ่นส่วนสูงไม่เกิน 175 ซม. (ความสูง -100 + 4 กิโลกรัม)  
2.3 รุ่นส่วนสูงเกิน 175 ซม. ขึ้นไป (ความสูง -100 + 6 กิโลกรัม) 

                  (ความสูงเกิน 180 ซม. - 100 + 8 กิโลกรัม) 
3. การแข่งขันเพาะกายหญิง มี 1 รุ่นทั่วไป 
4. การแข่งขันแอธเลติคฟิสิคหญิง มี 1 รุ่นทั่วไป  
5. ประเภทโมเดลฟิสิคหญิงมี 3 รุ่น คือ 

              5.1. รุ่นความสูงไม่เกิน 160 ซม. 
              5.2. รุ่นความสูงไม่เกิน 164 ซม. 
              5.3. รุ่นความสูงเกิน 164 ซม.ขึ้นไป 

6. การแข่งขันสปอร์ตฟิสิคชาย มี 3 รุ่นคือ 
6.1 รุ่นความสูงไม่เกิน 170 ซม. -100 = น้ าหนักตัว 

    6.2 รุ่นความสูงไม่เกิน 175 ซม. -100 = น้ าหนักตัว 
    6.3 รุ่นความสูงเกิน 175 ซม. - 100 +2 = น้ าหนักตัว 
          (ความสูงเกิน 180 ซม. - 100 + 4 กิโลกรัม) 
   7. การแข่งขันสปอร์ตฟิสิคหญิง มี 1 รุ่นทั่วไป 
   8. การแข่งขันฟิตเนสฟิสิคหญิง มี 1 รุ่นทั่วไป 
    9. การแข่งขันฟิตเนสฟิสิคชาย มี 1 รุ่นทั่วไป 

รางวัลส าหรับผู้ชนะการแข่งขัน 

 อันดับที่ 1 ได้รับถ้วยรางวัลประกาศนียบัตรและเงินสนับสนุน 10,000 บาท 

 อันดับที่ 2 ได้รับถ้วยรางวัลประกาศนียบัตรและเงินสนับสนุน   8,000 บาท 

 อันดับที่ 3 ได้รับถ้วยรางวัลประกาศนียบัตรและเงินสนับสนุน   6,000 บาท 

 อันดับที่ 4 ได้รับถ้วยรางวัลประกาศนียบัตรและเงินสนับสนุน   4,000 บาท 

 อันดับที่ 5 ได้รับถ้วยรางวัลประกาศนียบัตรและเงินสนับสนุน   2,000 บาท 

ทั้งนี้ นักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขัน ที่ได้อันดับของการแข่งขัน ที่ 1 ถึง 5 จะได้รับสิทธิ์เข้าร่วมการ
แข่งขันชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย (Mr.Thailand 2023) 

 



คุณสมบัติผู้สมัครเข้าร่วมการแข่งขัน    
ต้องเป็นนักกีฬาภายในค่ายของสมาชิกของสมาคมฯ ซึ่งจะต้องเป็นผู้ให้การรับรองนักกีฬาที่สมัครเข้า

แข่งขันและต้องรับผิดชอบต่อนักกีฬาที่เข้าแข่งขันในนามของค่ายทุกประการโดยในแต่ละรุ่นสามารถส่งนักกีฬาเข้า
ร่วมการแข่งขันได้ไม่เกิน 3 คน (สามคน) ต่อหนึ่งรุ่นการแข่งขันเท่านั้น 

1. เป็นผู้ที่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง และยินดีปฏิบัติตามกฎระเบียบกติกา การแข่งขันของคณะกรรมการ  
    จัดการแข่งขันได้ 
2. รับสมัครผู้เข้าแข่งขันทั้งคนไทย (สังกัดค่ายสมาชิกสมาคมฯ) และคนต่างประเทศ 
3. จ ากัดสิทธิผู้เข้าร่วมแข่งขันเพียงท่านละหนึ่งประเภทของการแข่งขัน 
4. ส าหรับผู้เข้าแข่งขันประเภทเพาะกายชายและแอธเลติคฟิสิคต้องเตรียม 
     เพลงส าหรับประกอบการโพส ซึ่งต้องมีความยาว 1 นาที มาด้วย หากไม่มี คณะกรรมการจะเป็นผู้   
     ก าหนดเพลงกลางให้แทน 
5. จะต้องปฎิบัติตามมาตรการผ่อนปรนกิจกรรมด้านการกีฬาเพ่ือป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด –  
    19 ของสมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทย  

 

การรับสมัครแข่งขัน    
 เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป โดยสมัครการแข่งขันได้ที่ Google Form เท่านั้น ไม่รับเอกสาร
การสมัครทางไปรษณีย์ และ ไม่รับสมัครทางโทรศัพท์ 

 
 
เอกสารการสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน  

1. ใบสมัคร 
2. รูปถ่ายผู้สมัคร 2 นิ้ว  1 ใบ 

 3.   ส าเนาบัตรประชาชนผู้สมัคร และใบสูติบัตรส าหรับเยาวชน 
      หรือส าเนาหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ 
4.   ส าเนาบัตรประชาชนของประธานค่าย / หัวหน้าค่าย หรือ เลขานุการ   
      ค่าย  

 
ส่งเอกสารการสมัครที่      Google Form Link  :  https://forms.gle/4MD6RMhT5bKGAXY38 

 
 
 

*** หมดเขตรับสมัครวันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2565 *** 
 

 

 

 



 

 

กฏกติกาการแข่งขัน Thailand Southern Bodybuilding Championships 2022 “ปักษ์ใต้คลาสสิค” 

การแข่งขันเพาะกายชายทุกรุ่น  
นักกีฬาชายใส่กางเกงเพาะกายสีด า  
ประเภทเพาะกายหญิงทุกรุ่น  
นักกีฬาหญิงใส่ชุดบิกินี่ 2 ชิ้น สีเข้ม มีความกระชับ และต้องมีซับในดูเรียบร้อย ไม่สวมใส่รองเท้า 
หมายเหตุ  :  ชุดบิกินี่ที่ใช้ในการแข่งขันของนักกีฬา จะต้องถูกต้องตามระเบียบของสมาคมเท่านั้น โดยบิกินี่
ท่อนล่างด้านหน้าและด้านหลังต้องปิดครึ่งนึงของสะโพก และบิกินี่ท่อนบนจะต้องดูกระชับปกปิดมิดชิด หากบิ
กินี่ที่สวมใส่ไม่ถูกต้องตามระเบียบ จะไม่ให้เข้าร่วมท าการแข่งขัน 
ประเภทเพาะกายแอธเลติคฟิสิคหญิง   
นักกีฬาแอธเลติลฟิสิคหญิงจะสวมใส่ชุดบิกินี่ 2 ชิ้น  สวมใสร่องเท้าส้นสูง ลักษณะของบิกินีที่ใช้เหมือนกับกีฬา
เพาะกายหญิง แต่อาจมีการตกแต่งได้บ้างเล็กน้อย  แต่ต้องไม่มากเกินไป 
หมายเหตุ  :  รองเท้าสวมใส่คัทชูหรือส้นสูงที่มีแผ่นปิดด้านหน้าและมีสายรัดส้นเท้า ความสูงของส้นรองเท้า
ด้านหน้าไม่เกิน 1 ซม. และความสูงของส้นรองเท้าด้านหลังไม่เกิน 10 ซม. 
ไม่อนุญาตให้ใช้รองเท้าส้นตึกหรือส้นเตารีด 
ประเภทเพาะกายแอธเลติคฟิสิคชายทุกรุ่น  
นักกีฬาชายสวมกางเกงขาสั้น (trunks) สีด าพื้น ไม่มีลวดลาย มีความยาวจากขอบกางเกงด้านข้างถึงปลายขา
กางเกง  ขนาดประมาณ 1 ฝ่ามือ (3-4นิ้ว) โดยจะต้องมีความกระชับ และมีซับใน ไม่สวมใส่รองเท้า   
ประเภทโมเดลฟิสิคหญิง และ สปอร์ตฟิสิคหญิง 
นักกีฬาหญิงใส่ชุดบิกินี่สองชิ้นสีอิสระ สวมรองเท้าส้นสูง สามารถสวมใส่เครื่องประดับ 
ตกแต่งได้ 
หมายเหตุ  :  ชุดบิกินี่ที่ใช้ในการแข่งขันของนักกีฬา จะต้องถูกต้องตามระเบียบของสมาคมเท่านั้น โดยบิกินี่
ท่อนล่างด้านหน้าและด้านหลังต้องปิดครึ่งนึงของสะโพก และบิกินี่ท่อนบนจะต้องดูกระชับปกปิดมิดชิด หากบิ
กินี่ที่สวมใส่ไม่ถูกต้องตามระเบียบ จะไม่ให้เข้าร่วมท าการแข่งขัน  รองเท้าสวมใส่คัทชูหรือส้นสูงที่มีแผ่นปิด
ด้านหน้าและมีสายรัดส้นเท้า ความสูงของส้นรองเท้าด้านหน้าไม่เกิน 1 ซม. และความสูงของส้นรองเท้า
ด้านหลังไม่เกิน 10 ซม. ไม่อนุญาตให้ใช้รองเท้าส้นตึกหรือส้นเตารีด 
การแข่งขันสปอร์ตฟิสิคชายทุกรุ่น     
รอบคัดเลือกและรอบชิงชนะเลิศ ใส่กางเกงขาสั้นอิสระ (ชายหาด) ความยาวประมาณเหนือหัวเข่า ไม่สวม
รองเท้า 
การแข่งขันฟิตเนสฟิสิคชายทุกรุ่น   
- รอบพิจารณาสรีระ นักกีฬาชายต้องสวมชุด Trunks (กางเกงแข่งขัน) ที่มีข้อก าหนด 
เหมือนกีฬาเพาะกายทุกประการ แต่ขอบกางเกงแข่งขันด้านข้าง จะต้องมีความหนา 15 cm 
- รอบแสดงท่าชุดประกอบเพลง ผู้แข่งขันจะเลือกเครื่องแต่งกายที่เหมาะสมกับรูปแบบของ 
เพลงที่ใช้ในการแข่งขัน  เสื้อที่ใส่อย่างน้อยต้องมีลักษณะเป็นเสื้อกล้าม ห้ามถอดเสื้อ 
 
 



การแข่งขันฟิตเนสฟิสิคหญิง   
- รอบพิจารณาสรีระ นักกีฬาหญิงจะสวมใส่ชุดบิกินี่ 2 ชิ้น สวมใส่รองเท้าส้นสูงใช้บิกินี่ 
หลากสีที่มีการตกแต่งได้  และสามารถใส่เครื่องประดับได้ 
 
หมายเหตุ  :  ชุดบิกินี่ที่ใช้ในการแข่งขันของนักกีฬา จะต้องถูกต้องตามระเบียบของสมาคมเท่านั้น โดยบิกินี่
ท่อนล่างด้านหน้าและด้านหลังต้องปิดครึ่งนึงของสะโพก และบิกินี่ท่อนบนจะต้องดูกระชับปกปิดมิดชิด หากบิ
กินี่ที่สวมใส่ไม่ถูกต้องตามระเบียบ จะไม่ให้เข้าร่วมท าการแข่งขัน รองเท้าสวมใส่คัทชูหรือส้นสูงที่มีแผ่นปิด
ด้านหน้าและมีสายรัดส้นเท้า ความสูงของส้นรองเท้าด้านหน้าไม่เกิน 1 ซม. และความสูงของส้นรองเท้า
ด้านหลังไม่เกิน 10 ซม. ไม่อนุญาตให้ใช้รองเท้าส้นตึกหรือส้นเตารีด 
- รอบแสดงท่าชุดประกอบเพลง ผู้แข่งขันจะเลือกเครื่องแต่งกายที่เหมาะสมกับรูปแบบของเพลงที่ใช้ในการ
แข่งขัน  เสื้อที่ใส่อย่างน้อยต้องมีลักษณะเป็นเสื้อกล้าม   
 
หมายเหตุ  :  ผลการตัดสินของคณะกรรมการจัดการแข่งขันถือเป็นที่สิ้นสุดและเอกฉันท์ 
 
 



 
 

ก าหนดการจัดการแข่งขันกีฬาเพาะกายและฟิตเนส 
Thailand Southern Bodybuilding Championships 2022 “ปักษ์ใต้คลาสสิค” 

วันที่  5 – 6  พฤศจิกายน  2565  ณ  ศูนย์การค้าเซ็นทรัล สุราษฎร์ธาน ี

วันเสาร์ที่  5  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2565 

09.00 - 10.00 น.  ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมการแข่งขัน  
10.00 - 10.30 น.  ประชุมชี้แจงกติกาแก่ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน 
10.30 - 12.00 น.  ชั่งน้ าหนัก วัดส่วนสูง แบ่งรุ่นการแข่งขัน 
12.00 - 13.00 น.   พักรับประทานอาหารกลางวัน 
12.30 - 13.00 น.  เตรียมความพร้อมของผู้เข้าร่วมการแข่งขัน    
13.00 - 16.00 น.  รอบคัดเลือก 

ประเภทแอธเลติคฟิสิคชายความสูงไม่เกิน 170 ซม. 
ประเภทแอธเลติคฟิสิคชายความสูงไม่เกิน 175 ซม. 
ประเภทแอธเลติคฟิสิคชายความสูงเกิน 175 ซม. 
ประเภทฟิตเนสฟิสิคชาย รุ่นทั่วไป 
ประเภทฟิตเนสฟิสิคหญิง รุ่นทั่วไป 
ประเภทสปอร์ตฟิสิคชายความสงูไม่เกิน 170 ซม. 
ประเภทสปอร์ตฟิสิคชายความสงูไม่เกิน 175 ซม. 
ประเภทสปอร์ตฟิสิคชายความสูงเกิน 175 ซม. 
ประเภทเพาะกายหญิง รุ่นทั่วไป 
ประเภทแอธเลติคฟิสิค หญิง รุ่นทั่วไป 

17.00 - 17.30 น.  พิธีเปิดการแข่งขัน 
17.30 - 21.00 น.  รอบชิงชนะเลิศ 

ประเภทแอธเลติคฟิสิคชายความสูงไม่เกิน 170 ซม. 
ประเภทแอธเลติคฟิสิคชายความสูงไม่เกิน 175 ซม. 
ประเภทแอธเลติคฟิสิคชายความสูงเกิน 175 ซม. 
ประเภทฟิตเนสฟิสิคชาย รุ่นทั่วไป 
ประเภทฟิตเนสฟิสิคหญิง รุ่นทั่วไป 
ประเภทสปอร์ตฟิสิคชายความสูงไม่เกิน 170 ซม. 
ประเภทสปอร์ตฟิสิคชายความสูงไม่เกิน 175 ซม. 
ประเภทสปอร์ตฟิสิคชายความสูงเกิน 175 ซม. 
ประเภทเพาะกายหญิง รุ่นทั่วไป 
ประเภทแอธเลติคฟิสิค หญิง รุ่นทั่วไป 

 

 

 



วันอาทิตย์ที ่ 6  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2565 

09.00 - 10.00 น.  ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมการแข่งขัน  
10.00 - 10.30 น.  ประชุมชี้แจงกติกาแก่ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน 
10.30 - 12.00 น.   ชั่งน้ าหนัก วัดส่วนสูง แบ่งรุ่นการแข่งขัน 
12.00 - 13.00 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน 
12.30 - 13.00 น.  เตรียมความพร้อมของผู้เข้าร่วมการแข่งขัน  
13.00 - 16.00 น.  รอบคัดเลือก 
     ประเภทเพาะกายเยาวชนชาย รุ่นทั่วไป 
     ประเภทเพาะกายชายรุ่นน้ าหนักไม่เกิน 65 กิโลกรัม 
     ประเภทเพาะกายชายรุ่นน้ าหนักไม่เกิน 75กิโลกรัม 
     ประเภทเพาะกายชายรุ่นน้ าหนักไม่เกิน 85 กิโลกรัม 
     ประเภทเพาะกายชายรุ่นน้ าหนักเกิน 85 กิโลกรัม 
     ประเภทเพาะกายชายมาสเตอร์อายุ 50 ปีขึ้นไป รุ่นทั่วไป 
     ประเภทโมเดลฟิสิคหญิงรุ่นความสูงไม่เกิน 160 ซม.   
     ประเภทโมเดลฟิสิคหญิงรุ่นความสูงไม่เกิน 164 ซม. 
     ประเภทโมเดลฟิสิคหญิงรุ่นความสูงเกิน 164 ซม. 
     ประเภทสปอร์ตฟิสิคหญิง รุ่นทั่วไป 
17.00 - 21.00 น.  รอบชิงชนะเลิศ 

ประเภทเพาะกายเยาวชนชาย รุ่นทั่วไป 
     ประเภทเพาะกายชายรุ่นน้ าหนักไม่เกิน 65 กิโลกรัม 
     ประเภทเพาะกายชายรุ่นน้ าหนักไม่เกิน 75กิโลกรัม 
     ประเภทเพาะกายชายรุ่นน้ าหนักไม่เกิน 85 กิโลกรัม 
     ประเภทเพาะกายชายรุ่นน้ าหนักเกิน 85 กิโลกรัม 
     ประเภทเพาะกายชายมาสเตอร์อายุ 50 ปีขึ้นไป รุ่นทั่วไป 
     ประเภทโมเดลฟิสิคหญิงรุ่นความสูงไม่เกิน 160 ซม.   
     ประเภทโมเดลฟิสิคหญิงรุ่นความสูงไม่เกิน 164 ซม. 
     ประเภทโมเดลฟิสิคหญิงรุ่นความสูงเกิน 164 ซม. 
     ประเภทสปอร์ตฟิสิคหญิง รุ่นทั่วไป 
 


