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หน่ วยการเรียนรู้ ที่ 8 การเล่นกีฬาไทย รู ปแบบ การวางแผนการเล่นและนันทนาการ
แนวคิดสาคัญ/แนวคิดหลัก
การเล่นกีฬาไทยและนันทนาการเป็ นการผ่อนคลายความเครี ยด เสริ มสร้างพลังกายให้แข็งแรง มีระเบียบวินยั
ยอมรับกฎเกณฑ์ของสังคม
เนือ้ หาสาระ
การเล่นกีฬาพื้นบ้าน
เป็ นการละเล่นที่มีในกลุ่มสังคมท้องถิ่น ในอดีตมีกีฬาพื้นบ้านต่างๆให้เล่นมากมายตั้งแต่รุ่นก่อนๆจนกระทัง่ ถึงรุ่ น
ปั จจุบนั ก็ยงั มีให้เห็นอยูซ่ ่ ึ งแต่ก็นอ้ ยกว่าในสมัยก่อนมากเพราะสมัยปั จจุบนั มีเทคโนโลยีเข้ามามากจึงทาให้คนรุ่ นใหม่ไม่
ค่อยได้เล่นกันนัก กิจกรรมการเล่นของสังคม เป็ นกิจกรรมนันทนาการหนึ่ งซึ่ งได้รับการยอมรับร่ วมกันในสังคม โดยมี
รากฐานมาจากความเป็ นจริ งแห่ งวิถีชีวิตของชุ มชนที่มีการประพฤติปฏิบตั ิสืบทอดกันมาจากอดี ตสู่ ปัจจุบนั การละเล่น
แสดงออกด้ว ยการเคลื่ อ นไหวกริ ย าอาการเป็ นหลัก อาจมี ด นตรี การขับ ร้ อ งหรื อการฟ้ อนราประกอบการเล่ น มี
จุดมุ่งหมาย เพื่อความสนุ กสนานเพลิ ดเพลิ นในโอกาสต่าง ๆ การละเล่นบางชนิ ดได้รับการถ่ายทอดสื บสานต่อกันมา
และปรับปรุ งเปลี่ยนแปลงเพื่อพัฒนารู ปแบบอย่างต่อเนื่ องจนมีลกั ษณะเฉพาะถิ่นดังนี้ การละเล่นพื้นบ้านจึงเป็ นผลิตผล
อันเกิดจากความคิดและจินตนาการของมนุษย์ยอ่ มสะท้อนถึงโลกทัศน์ ภูมิธรรม และจิตวิญยาณของบรรพชนในท้องถิ่น
ที่ ไ ด้ถู ก หล่ อ หลอมจนตกผลึ ก เป็ นภู มิ ปั ญญาอันทรงคุ ณ ค่ า และได้ก ลายเป็ นมรด าวัฒนธรรมของท้องถิ่ น และของ
ประเทศชาติการละเล่นนับว่ามีความสัมพันธ์กบั ชี วิตมนุ ษย์มาโดยตลอด ไม่วา่ จะเป้ นการละเล่นของเด็กและของผูใ้ หญ่
ล้วนแสดงออกถึงสภาพชีวติ ความเป็ นอยู่
ขนบธรรมเนี ยมประเพณี ค่านิ ยมและความเชื่ อของสังคมนั้น ๆ ทั้งยังก่อคุณค่าแก่ผเู ้ ล่นและผูเ้ ฝ้ าดู ในด้าน
การผ่อนคลายอารมณ์ ความเครี ยด เสริ มสร้ างพลังกายให้แข็งแรง ฝึ กความคิด ความเข้าใจ การแก้ปัญหานอกจากนี้ ยงั
ก่อให้เกิดระเบียบวินยั เกิดดารยอมรับกฎเกณฑ์ของสังคม สรรค์สร้างความเป็ นกับญาติมิตรขึ้นในชุมชน ทาให้สังคมเกิด
ความเข้ม แข็ง จนก่ อเป็ นความดี ง ามอันเป็ นเป้ าหมายสู ง สุ ดแห่ ง ชี วิต การละเล่ นของไทยไม่ ส ามารถล าดับ ให้เห็ น
พัฒนาการตามกาลเวลาได้อย่างชัดเจนทั้งนี้ เนื่ องจากการละเล่นส่ วนใหญ่เป็ นกระบวนการถ่ายทอดด้วยการปฏิบตั ิ มิใช่
ตารา จึงขาดการบันทึกเป็ นลายลักษณ์อกั ษรที่จะใช้เป็ นข้อมูลในการสร้างลาดับอายุสมัยของการละเล่นแต่ละอย่างได้ยิ่ง
ไปกว่านั้น การละเล่นของไทยส่ วนใหญ่มีลกั ษณะของการพัฒนาตนเองและค่อยเป็ นค่อยไปเพราะจดจาสื บต่อกันมาจาก
คนรุ่ นหนึ่ งไปสู่ อีกรุ่ นหนึ่ ง (ร.อ.หญิงปรี ยา หิ รัญประดิ ษฐ์ ๒๕๓๓ : ๑๕) และโดยเหตุที่การละเล่นเกิ ดขึ้นมายาวนาน
และปรากฎอยู่ท ั่ว ไปในท้อ งถิ่ น ต่ า ง ๆ โดยทั่ว ไป เช่ น นี้ ท าให้ เ กิ ด ความหลากหลายของการละเล่ น พื้ น บ้า น มี ท้ งั
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ลัก ษณะร่ วม และลักษณะที่ แตกต่ างกันไปในแต่ล ะท้องถิ่ น อย่างไรก็ดีสิ่ งที่ ตรงกันในทุ ก ท้องถิ่ นก็ คื อมี การละเล่ น
พื้นบ้านทั้งที่เป็ นของเด็กและของผูใ้ หญ่

ตัวอย่างกีฬาและการละเล่นพืน้ บ้ าน
กีฬาก๊อบแก๊บหรือเดินกะลา
ผูเ้ ล่น
เดี่ยว แต่ละทีมส่ งได้ไม่เกิน 2 คน
อุปกรณ์
1. ระยะทาง 30 เมตร หรื อวิง่ อ้อมหลักก็ได้
2. ลูกมะพร้าวผ่าครึ่ งทั้งเปลือก เพื่อป้ องกันการแตกชารุ ด เจาะรู ร้อยเชือกและตัดส่ วนผ่าศูนย์กลางกว้างไม่
เกิน 4 นิ้ว เพื่อเป็ นที่วางเท้าหรื อคีบสายเชือก
3. ความยาวของเชือกเมื่อผูกปมกะลาแล้วให้มีความยาวสู งถึงอกของนักกีฬา
วิธีเล่น
1. ให้นกั กีฬายืนบนกะลา จับเชือก ยืนหลังเส้นเตรี ยมพร้อมที่จะแข่งขัน
2. เมื่อได้ยนิ สัญญาณจากกรรมการ ให้เดินหรื อวิ่งให้ถึงเส้นชัย
กติกา
1. ผูเ้ ล่นคนใดตกจากกะลาหรื อเชือกหลุด ขาด ต้องออกจากการแข่งขัน
2. ให้มีกรรมการตัดสิ น 1 คน ทาหน้าที่ควบคุมการเล่น และตัดสิ นผลการแข่งขัน
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กีฬาแย้ ลงรู
ผูเ้ ล่น
แยกเพศชาย หญิง ประเภทเดี่ยว ทาการแข่งขันประกอบด้วยผูเ้ ล่นจานวน 4 ทีม
อุปกรณ์การเล่น
1. เชือกขนาด 1 นิ้ว ผูกชายออก 4 เส้น ทาเป็ นห่วงสาหรับสวมที่เอวของผูแ้ ข่งขัน ยาว 3 เมตร
2. ธงเล็กๆ พร้อมกับปั ก จานวน 4 ธง ห่างจากธง 2 เมตร
วิธีเล่น
1. ให้ผเู ้ ล่นทั้ง 4 คน ไปยืนที่จุดและสวมห่วงที่เอว ด้านละ 1 คน ให้ผเู ้ ล่นหันหน้าไปที่ธงปั กไว้ ต่างคนต่าง
คุกเข่าลงหรื อคลานโน้มตัวไปข้างหน้าพอให้เชือกตึง อนุญาตให้ใช้มือจับเชือกได้ 1 ข้างเท่านั้น เพื่อป้ องกันเชือกหลุด
2. เมื่อได้ยนิ เสี ยงสัญญาณเริ่ มเล่น ให้ผเู ้ ล่นออกแรงดึงโดยใช้ทอ้ งดึงเชือก พยายามคลานออกไปจับธงให้ได้
3. ผูเ้ ล่นคนใดคว้าธงได้ก่อนเป็ นผูช้ นะ
กติกา
1. ให้เชือกอยูใ่ นระดับเอวเท่านั้น และจะใช้ท่าใดก็ได้
2. ใช้มือจับเชือกที่เอวได้ดว้ ยมือข้างเดียว ถ้าใช้ 2 มือ จับจะถือว่าแพ้
3. มีกรรมการทาหน้าที่ควบคุมการเล่นและตัดสิ น อย่างน้อย 1 คน
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วิง่ สวมกระสอบ
ผูเ้ ล่น
ผูเ้ ล่นได้ทุกเพศทุกวัย
อุปกรณ์การเล่น
กระสอบข้าวขนาดใหญ่ เท่ากับจานวนผูเ้ ล่น สนามเล่นระยะทางวิง่ 30 เมตร
วิธีการเล่น
1. วางกระสอบไว้หลังเส้นเริ่ ม ผูเ้ ล่นยืนเตรี ยมพร้อมในท่าตรง
2. เมื่อได้ยนิ สัญญาณเริ่ มเล่น ให้ผเู ้ ล่นทุกคนรี บสวมกระสอบแข่งขัน มือจับที่ปากกระสอบแล้วให้วงิ่ หรื อ
กระโดดไปที่เส้นชัย
3. ผูเ้ ล่นคนใดถึงเส้นชัยก่อนเป็ นผูช้ นะ
4. บางครั้งอาจจะเป็ นการแข่งขันวิง่ อ้อมหลักวิง่ กลับเข้าเส้นชัยที่เส้นเริ่ มต้นก็ได้
กติกา
1. ผูเ้ ล่นจะต้องสวมกระสอบอยูต่ ลอดเวลา โดยวิง่ หรื อกระโดดภายในกระสอบ
2. ถ้ากระสอบหลุดจากมือ จะต้องหยุดแล้วให้ดึงกระสอบขึ้นโดยเร็ ว แต่ตอ้ งไม่ให้เท้าหลุดจากกระสอบ
3. ผูเ้ ล่นถึงเส้นชัยก่อนเป็ นผูช้ นะและหากมีการฝ่ าฝื นจะถือว่าแพ้
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ขาโถกเถก
ผูเ้ ล่น
สามารถเล่นได้ทุกเพศทุกวัย
อุปกรณ์
1. ไม้ไผ่มีกิ่งหรื อขั้นสาหรับใช้เท้าเหยียบได้ สู งจากพื้น 30 เซนติเมตร
2. ความสู งของไม้ไผ่จากกิ่งไผ่หรื อที่เท้าใช้เหยียบสู งขึ้นมาเท่ากับศีรษะของนักกีฬา หรื อ 1.70 เมตร รวมไม้ไผ่
ยาวทั้งสิ้ น 2 เมตร จานวน 1 คู่ (ห้ามใช้ไม้ทาการเจาะรู หรื อใช้ไม้อื่น เป็ นที่เหยียบหรื อวางเท้าโดยเด็ดขาด)
วิธีเล่น
1. ผูเ้ ล่นถือไม้ท้ งั คู่ ยืนที่พ้นื เตรี ยมพร้อมที่หลังเส้นเริ่ ม
2. เมื่อได้ยนิ สัญญาณเล่นให้ทุกคนขึ้นเหยียบกิ่งไม้ หรื อขึ้นที่กิ่งยืน่ ออกมา มือทั้งสองจับไม้ให้มนั่ และแข่งกัน
ไปยังเส้นชัย
3. ผูเ้ ล่นคนใดไปถึงเส้นชัยก่อนเป็ นผูช้ นะ
กติกา
1. ขาโถเก้าจะต้องมีขนาดและความสู งตามกติกา
2. ขณะเดิน ผูเ้ ล่นคนใดตกจากไม้ระหว่างทางจะถือว่าแพ้ตอ้ งออกจากการแข่งขัน
3. ให้มีกรรมการผูต้ ดั สิ น และควบคุมการเล่นอย่างน้อย 1 คน
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ตีไก่
ผูเ้ ล่น
เล่นได้ท้ งั เด็กและผูใ้ หญ่ ทุกเพศทุกวัย
อุปกรณ์
ไม่มี
วิธีเล่น
1. ให้ผเู ้ ล่นนัง่ ยองๆ ภายในวงกลมเอาแขนทั้งทั้งสองข้าง สอดจับมือกันไว้ที่ใต้ขาพับให้แน่น
2. เมื่อได้ยนิ สัญญาณเริ่ มเล่น ให้ผเู ้ ล่นแต่ละคนชนคู่ต่อสู ้โดยใช้ดา้ นข้างลาตัวฝ่ ายใดล้มหรื อมือหลุดจากกันหรื อ
ลุกขึ้นยืนหัวเข่าเกินฉาก หรื อ 90 องศา ถือว่าแพ้ตอ้ งออกจากการแข่งขัน
3. ผูใ้ ดสามารถชนคนอื่นให้ลม้ ลงหรื อมือหลุด จนเหลือเพียงคนเดียวคนนั้นถือเป็ นผูช้ นะ
กติกา
1. ผูเ้ ล่นที่ถูกชนล้มลงหรื อมือหลุดถือว่าตาย ต้องออกจากการแข่งขัน
2. ผูเ้ ล่นต้องอยูภ่ ายในเขตวงกลมที่กาหนดให้ ถ้าออกนอกเขตถือว่าตายต้องออกจากการแข่งขัน
3. ในการแข่งขันมีกรรมการตัดสิ นและควบคุมการเล่นอย่างน้อย 1 คน
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ลิงชิงหาง
ผูเ้ ล่น
สามารถเล่นได้ทุกเพศทุกวัย
อุปกรณ์
ใช้ผา้ พอประมาณในการใช้เป็ นหาง
วิธีการเล่น
1. ให้ผเู ้ ล่นทุกคนใส่ หางห้อยออกมา ยาว 30 เซนติเมตร แล้วให้อยูใ่ นวงกลม
2. เมื่อได้ยนิ สัญญาณเริ่ มเล่นให้พยายามหลบหลีกเพื่อรักษาหางของตนเอง และพยายามวิง่ ไปแย่งหางของผู ้
เล่นคนอื่นๆ
3. คนเล่นคนใดเหลือหางคนสุ ดท้ายเป็ นผูช้ นะ หรื อหมดเวลาที่กาหนดกรรมการจะหยุดการแข่งขัน
กติกา
1. ผูเ้ ล่นคนใดถูกแย่งหางหลุดออกจากขอบกางเกงแล้วถือว่าตาย ต้องออกจากการแข่งขันทันที และห้ามแย่งหาง
คนอื่น ขณะเดินออก
2. การแข่งขันหากยุติลงให้กรรมการนับคะแนน ดังนี้
2.1 ใครรักษาหางไว้ได้ ตลอดการแข่งขันได้เท่ากับ 2 คะแนน
2.2 ใครรักษาหางตนเองไว้ได้และแย่งหางได้มากกว่าเป็ นผูช้ นะ
2.3 หางที่แย่งมาได้มีค่าหางๆ ละ 1 คะแนน
2.4 นักกีฬาที่ออกจากการแข่งขันแล้ว ถ้ามีการแย่งหางได้ก็ให้นบั คะแนนด้วย อาจจะเป็ นผูช้ นะได้เมื่อหมด
เวลาการแข่งขัน
3. นักกีฬาคนใดได้คะแนนมากที่สุดเป็ นผูช้ นะ
4. หากมีคะแนนเท่ากันต้องถือว่าคนที่มีหางหรื อรักษาหางไว้ได้เป็ นผูช้ นะ
5. ถ้าผูร้ ักษาหางไว้ได้มีคะแนนเท่ากัน ให้แข่งขันกันต่อไปจนกว่าจะหาผูช้ นะได้เป็ นที่สิ้นสุ ด
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เตะปี บไกล
ผูเ้ ล่น
สามารถเล่นได้ทุกเพศทุกวัย
อุปกรณ์
ปี บที่เปิ ดฝาบนไว้ ให้เพียงพอกับการแข่งขัน ป้ ายปักและเทปวัด
วิธีการเล่น
1. นักกีฬาติดหมายเลขลงทาการแข่งขัน โดยให้เตะปี บ จานวน 2 ครั้ง หรื อ 2 ลูก โดยวัดเอาลูกทีไกลที่สุดเป็ น
สถิติเข้ารอบในรอบชิงชนะเลิศ จะไม่เอาสถิติรอบคัดเลือกไปเกี่ยวข้อง
2. ทาการแข่งขันคัดเลือกเข้ารอบชิงชนะเลิศ จานวน 5 คน ของแต่ละรุ่ นโดยให้เตะคนละ 2 ครั้ง
3. ผูเ้ ล่นคนใดเตะได้ไกลที่สุด ด้วยวิธีการใดก็ได้เป็ นผูช้ นะแต่ละรุ่ น
กติกา
1. ปี บต้องมีความหนาหรื อมีน้ าหนักเท่ากัน
2. ต้องไม่เป็ นปี บแตกหรื อบุบ บูบ้ ้ ี จนเกินไป ให้อยูใ่ นดุลพินิจของกรรมการผูต้ ดั สิ น
3. การเตะไปครั้งแรกให้ปักป้ ายสัญลักษณ์ไว้ก่อน เมื่อเตะไปครั้งที่ 2 แล้วดูวา่ ครั้งไหนไกลกว่ากัน ให้วดั ครั้งที่
ไกลที่สุด ครั้งเดียวเป็ นสถิติ
4. มีกรรมการผูต้ ดั สิ นอย่างน้อย 2 คน
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มวยทะเล
ผูเ้ ล่น
เล่นได้ท้ งั เด็กและผูใ้ หญ่ ตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป
อุปกรณ์
1. นวม
2. ไม้หมากหรื อเสากลม ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ประมาณ 6-7 นิ้ว มีความยาว 3-4 เมตร
วิธีการเล่น
1. เล่นครั้งละ 2 คน สวมนวมทั้ง 2 ข้าง ปี นขึ้นไปนัง่ คร่ อมลักษณะขี่มา้ บนเสาไม้พาด ให้แต่ละคนนัง่ ห่างจากจุด
กลางของเสาไม้พาด ประมาณ 1 เมตร หันหน้าเข้าหากัน และพยายามนัง่ ทรงตัวอยูบ่ นเสาไม้พาดให้ได้
2. กรรมการจะให้สัญญาณเริ่ มเล่น ผูเ้ ล่นทั้ง 2 คน จะต้องเขยิบเข้าหากันแล้วต่างชกต่อยกัน เช่นเดียวกับการชก
มวยโดยทัว่ ไป เพื่อทาให้คู่ต่อสู ้ตกจากไม้พาด
3. ผูเ้ ล่นคนใดสามารถชกต่อยให้อีกฝ่ ายหนึ่ง ตกลงจากเสาไม้พาดได้ถือว่าเป็ นผูช้ นะ ในครั้งเดียว
4. รอบรองชนะเลิศหรื อรอบ 4 คนสุ ดท้าย ให้ทาการแข่งขัน ชกเอาผลการแข่งขัน 2 ใน 3 ยก จนถึงรอบชิง
ชนะเลิศ
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วัวเทียมเกวียน
ผูเ้ ล่น
ทีมๆละ 3คน ส่ งเข้าแข่งขันได้ชุมชนละไม่เกิน จานวน 2ทีม
อุปกรณ์
ไม่ใช้
วิธีการเล่น
1. ผูเ้ ล่นแต่ละทีมต้องไปยืนอยูห่ ลังเส้นเริ่ ม ให้ผเู ้ ล่น 2คน จับมือกันคนละข้าง คนหนึ่งใช้มือซ้าย และอีกคนหนึ่ง
ใช้มือขวา หันหน้าไปทางเส้นชัย เป็ นเกวียน อีกคนเป็ นคนขี่โดยใช้ขาข้างใดก็ได้ที่ถนัดก้าวพาดแขนของเกวียนให้ยนื
ด้วยขาข้างเดียว มือทั้ง 2 จับที่บ่าของเพื่อนทั้ง 2 คน
2. เริ่ มเล่นโดยผูต้ ดั สิ นให้สัญญาณทุกทีมก็เริ่ มออกวิง่ ตามไปเพียงขาข้างเดียว ตลอดเส้นทางทีมใดไปถึงเส้นชัย
ก่อนเป็ นผูช้ นะ
3. ถ้ามีทีมใดมือหลุดจากกันหรื อล้ม ถือว่าเป็ นผูแ้ พ้
กติกา
1. ต้องให้คนขี่ ขี่ให้เรี ยบร้อยก่อนเกวียนจึงจะออกวิง่ ได้
2. คนขี่ไม่วงิ่ หรื อถูกลากไปถือว่าแพ้
3. การแพ้ชนะเป็ นหน้าที่ของผูต้ ดั สิ นอย่างน้อย 1 คน
4. นักกีฬาหากมีทีมเข้าแข่งขันจานวนมากจะมีรอบคัดเลือก
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วิง่ เปี้ ยว
ผูเ้ ล่น
สามารถเล่นได้ทุกเพศทุกวัย โดยแบ่งออกเป็ น 2 ฝ่ าย มีผเู ้ ล่นจานวน 10 คน แบ่งเป็ น ชาย 5 คน หญิง 5 คน หรื อ
มีผชู ้ ายได้ไม่เกิน 5 คน ยืน วิง่ สลับกันชายหญิง
อุปกรณ์
1. ใช้ผา้ ขนหนูเล็ก จานวน 2 ผืน
2. เสาหลักขนาดเท่าเสาเรื อน 2 เสา ห่างกัน 10 เมตร
วิธีการเล่น
1. ผูเ้ ล่นทั้ง 2 ทีม ต้องยืนเป็ นแถวเรี ยงหนึ่งอยูด่ า้ นหลังของเสาฝ่ ายละต้น เยื้องมาทางด้านขวาของเสาเล็กน้อย
หันหน้าเข้าหากัน ผูเ้ ล่นคนแรกอยูห่ วั แถวเป็ นผูช้ ายก่อน ให้ถือผ้าไว้ดว้ ยมือที่ถนัด
2. เมื่อกรรมการให้สัญญาณเริ่ มเล่น ให้ผเู ้ ล่นคนแรกของทั้งสองฝ่ ายออกวิง่ มายังเสาของฝ่ ายตรงข้าม แล้ววิง่ อ้อม
เสาทางซ้ายมือ วิง่ กลับมายังเสาเดิมของตนเอง
3. พอวิง่ มาถึงเสาของตน ก็ส่งผ้าให้ผเู ้ ล่นคนต่อไป ส่ งกันเช่นนี้ไปเรื่ อยๆ จนกว่าจะไล่ใช้ผา้ ตีทีมตรงข้าม ได้เมื่อ
ส่ งผ้าให้เพื่อนแล้ววิง่ ต่อท้ายแถว
4. ต่างฝ่ ายต่างวิง่ ให้เร็ วที่สุด จะวิง่ กี่รอบก็ได้จนกว่าทีมใดใช้ผา้ ตีฝ่ายตรงข้ามได้ จึงเป็ นฝ่ ายชนะ
5. ขณะฝ่ ายตรงข้ามกาลังวิง่ ผ่านเสาของเราให้ยนื ห่างจากเสาให้วงิ่ ผ่านไป ระยะห่าง 1.5 เมตร แล้วจึงขยับไปรอ
รับผ้าด้านหลังเสาเท่านั้น
กติกา
1. ผูเ้ ล่นแต่ละฝ่ ายต้องละฝ่ ายต้องรับผ้าในแนวหลังของเสานั้น จะรับหน้าเสาไม่ได้
2. หากผ้าตกขณะส่ งรับ ให้ผสู ้ ่ งเก็บส่ งให้แล้วเสร็ จ หรื อถือวิง่ แล้วตกก็ให้เก็บวิง่ ต่อไปได้ดว้ ยตนเอง
3. การรับส่ งผ้าต้องมือต่อมือเท่านั้น
4. ผูเ้ ล่นฝ่ ายตรงข้ามต้องไม่ขวางทางวิง่ คู่ต่อสู ้
5. ผูเ้ ข้าแข่งขันฝ่ าฝื นกติกาจะถือว่าแพ้
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วิง่ เปี้ ยวกระสอบ
ผูเ้ ล่น
ทีมละ 10 คน ชาย 5 คน หญิง 5 คน หรื อ มีผชู ้ ายได้ไม่เกิน 5 คน หมายถึง หญิงมีมากกว่า 5 คน ได้แต่นกั กีฬา
ชายต้องลดลงตามสัดส่ วน รวมแล้วไม่เกิน 10 คน สามารถเปลี่ยนผูเ้ ล่นได้ทุกครั้ง ก่อนการแข่งขัน ไม่อนุ ญาตให้เปลี่ยน
ระหว่างทาการแข่งขัน ยืนสลับชายและหญิงจนครบ 10 คน
อุปกรณ์
1. เสาหลักสู งท่วมศีรษะผูเ้ ล่น 2 เสา
2. กระสอบขนาดใหญ่บรรจุ 10 กิโลกรัม 2 ใบ
วิธีการเล่น
1. ผูเ้ ล่นคนแรกแต่ละฝ่ ายต้องยืนอยูห่ ลังเส้นเริ่ ม คนอื่นยืนตรงเส้นที่กาหนดให้ห่างจากเสาระยะห่าง 1.5
เมตร หันหน้าเข้าหากัน
2. กรรมการให้สัญญาณ ผูเ้ ล่นคนแรกของทั้ง 2 ฝ่ ายออกวิง่ โดยสวมกระสอบมือจับปากกระสอบวิง่ โดยเร็ วไปยัง
เสาตรงข้าม แล้ววิง่ อ้อมเสาทางด้านซ้ายมือของตน แล้ววิง่ อ้อมเสากลับมายังเสาของตน ให้รีบถอดกระสอบโดยเร็ วแล้ว
ให้คนที่รอเล่นคนต่อไปรับสวนกระสอบแทนวิง่ ไล่แตะฝ่ ายตรงข้ามให้ได้ก็จะเป็ นฝ่ ายชนะ ใช้เกมเดียวเป็ นการ
ตัดสิ น ยกเว้นรอบชิงชนะเลิศจะใช้กติกา 2 ใน 3
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ชักคะเย่อ
ผูเ้ ล่น
หนึ่งทีมมีผเู ้ ล่น 10 คน แยกเป็ นเพศชาย 5 คน เพศหญิง 5 คน หรื อให้มีผชู ้ ายได้ไม่เกิน 5 คน
อุปกรณ์
เชือกเส้นโตยาว 20 เมตร
วิธีการเล่น
1. การเล่นให้ผเู ้ ล่นจับอยูใ่ นบริ เวณที่กาหนดห้ามจับเชือกเกินเขตให้รวมนักกีฬา 10 คน
2. เมื่อกรรมการให้สัญญาณเริ่ มเล่น ผูเ้ ล่นทั้ง 2 ทีม ดึงเชือกให้เครื่ องหมายของฝ่ ายตรงข้ามเข้ามาถึงเขตของ
ตน ถือว่าเป็ นฝ่ ายชนะ
กติกา
1. การแข่งขันรอบคัดเลือก ใช้การแข่งขันครั้งเดียว ผูช้ นะเข้ารอบต่อไป
2. รอบ 4 ทีมสุ ดท้าย ใช้ผลการแข่งขัน 3 ใน 3 เกม ทีมใดชนะเข้ารอบชิงชนะเลิศ
3. การแข่งขันจะต้องแข่งขันพร้อมกันทุกทีมในรอบนี้
4. อนุญาตให้มีผฝู้ ึ กสอนเข้าได้ 1 คน เท่านั้น
5. หากทีมใดทาผิดกติกาถือว่าแพ้
6. การตัดสิ นให้อยูใ่ นการควบคุมของกรรมการเท่านั้น
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สะบ้ าทอยคู่ (แข่ งขันเดี่ยว)
ผูเ้ ล่น
ให้แต่ละทีมส่ งผูเ้ ล่นหรื อแข่งขันได้ทีมละไม่เกิน 2 คน
อุปกรณ์
1. ลูกสะบ้าทอย คนละ 3 ลูก
2. ลูกสะบ้าตั้ง คนละ 2 ลูก
3. ลูกสะบ้าตั้งห่างกัน 7 เซนติเมตร
4. สะทอยตั้งห่างกัน 10 เมตร
วิธีการเล่น
1. ผูเ้ ล่นทั้ง 2 ฝ่ ายใครชนะการเสี่ ยงให้เลือกเล่นก่อนหลัง ผูเ้ ล่นจะถือลูกสะบ้าคนละ 3 คน แล้วไปยืนอยูห่ ลัง
เส้นเริ่ มหรื อหลังสะบ้าตั้งหันหน้าเข้าหากัน
2. ผูเ้ ริ่ มเล่นก่อนให้โยนให้ถูกสะบ้าตั้งของคู่แข่งขันให้ลม้ 1 ลูกเท่านั้น แล้วโยนโต้กลับไปกลับมา ผลแพ้
ชนะ อยูท่ ี่วา่ ใครหมดก่อนกัน โดยโยนแล้วไม่ถูกลูกสะบ้าตั้งถือว่าแพ้ 1 กระดาน
3. ต่อไปเริ่ มเล่นโดยแบ่งลูกสะบ้ากันใหม่อีกคนละ 3 ลูกเท่าเดิม ฝ่ ายตรงข้ามที่ไม่ได้เล่นก่อน เรี ยกว่ากระด้าน
แก้โยนโต้กลับไปมาจนกว่าจะรู ้แพ้รู้ชนะกันหากใช้ผลการชนะ 2 ใน 3 เกม ทีมใดชนะ 2 กระดาน ให้เข้าแข่งขันรอบ
ต่อไป
กติกา
1. ผูเ้ ล่นแต่ละคนต้องยืนทอยหลังเส้นเริ่ มหรื อหลังลูกสะบ้าตั้งคู่แข่งขัน
2. การทอยจะทอยลูกสะบ้าตั้งลูกใดก่อนก็ได้
3. การโยนลูกสะบ้าจนกว่าจะหมด ใครหมดก่อนแพ้
4. ผูช้ นะใช้ผลการแข่งขัน 2 ใน 3 เกม
5. หากมีลูกสะบ้าตั้งมีการเลื่อน เฉ เอียง ให้จดั ตั้งวางใหม่
6. หากกโยนลูกสะบ้าตั้ง 2 ลูกพร้อมกันถ้าว่าเน่าแพ้ 1 กระดาน
7. การแข่งขันอยูใ่ นการควบคุมของผูต้ ดั สิ น
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สะบ้ ายิงหรือสะบ้ าปั่น
ผูเ้ ล่น
ทีมละ 5 คน ไม่จากัดเพศ สามารถเปลี่ยนตัวนักกีฬาได้ ก่อนส่ งรายชื่อนักกีฬาเข้าแข่งขัน
อุปกรณ์
1. ลูกสะบ้าตั้ง จานวน 5 ลูก แต่ละลูกห่างกัน 50 เซนติเมตร
2. ลูกสะบ้ายิงคนละ 5 ลูก
3. จุดนัง่ ยิงด้วยเข่าห้ามเกินเส้น ห่างจากลูกสะบ้าตั้ง 3 เมตร
วิธีการเล่น
1. ให้ผเู ้ ล่นแต่ละทีมส่ งเข้าแข่งขันจับสลากลาดับการแข่งขัน แล้วทาการแข่งขันตามรายชื่ อ ตามลาดับต่อไป
2. ให้ทีมที่แข่งขันนัง่ ยิงทีละคน ๆ ละ 5 ลูก ให้ลูกสะบ้าตั้งล้ม 1 ลูกจะได้ 1 คะแนน นับคะแนนรวมกันทั้งหมด
5 คน จะได้คะแนนมากเข้าร่ วมต่อไป
3. รอบ 4 ทีมสุ ดท้าย ให้จบั คู่แข่งขันดังนี้ ผูม้ ีคะแนนที่ 1 จับคู่แข่งขันกับทีมที่มีลาดับที่ 4 ใครมีคะแนนชนะ
เข้ารอบชิงชนะเลิศ ทีมที่มีคะแนนชนะที่ 2 และที่ 3 แข่งขันกัน ทีมใดได้คะแนนชนะเข้ารอบชิงชนะเลิศต่อไป
กติกา
1. ผูเ้ ล่นต้องมีลูกสะบ้ายิง 5 ลูก และมีลูกสะบ้าตั้งจานวน 5 ลูก 5 ชุด เช่นกัน
2. ทาการแข่งขันพร้อมกันนับคะแนนรวมกัน
3. หากมีการยิงลูกสะบ้าแล้วลูกตั้งเอียง บิด ไม่ตรงจุดให้กรรมการจับตั้งจุดเดิมใหม่
4. คะแนนรวมทีมใดได้มากเข้ารอบรองชนะเลิศ และเข้ารอบชิงชนะเลิศต่อไป
5. การตัดสิ นของกรรมการถือเป็ นการสิ้ นสุ ดการแข่งขัน หากมีทีมใดไม่ปฏิบตั ิตามกติกาถือว่าเป็ นทีมที่แพ้
หรื อถูกปรับแพ้
สะบ้ าล้อหรือสะบ้ าดีด
ผูเ้ ล่น
สามารถเล่นได้ท้ งั เด็กและผูใ้ หญ่ มีผเู ้ ข้าแข่งขันทีมละ 5 คน แยกเป็ นทีมชายและทีมหญิง เข้าแข่งขันโดยจับคู่
แข่งขันกัน ทีมใดชนะจะได้เข้าแข่งต่อไป
อุปกรณ์
1. ลูกสะบ้าตั้งหรื อบางท้องถิ่นเรี ยกว่า “แก่น” มีขนาดเล่นผ่าศูนย์กลาง 7-8 เซนติเมตร ตั้งห่างกัน 2 เมตร เขต
ปลอดภัยไม่มีตอ้ งยิงห่างจากลูกสะบ้าตั้ง 50 เซนติเมตร เส้นเริ่ มห่างจากลูกสะบ้าตั้ง 10 เมตร
2. ลูกสะบ้าล้อหรื อดัดจะเป็ นฝ่ ายที่ได้ข้ ึนก่อน
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วิธีการเล่น
1. ผูเ้ ล่นทั้ง 2 ฝ่ ายจับคู่ เริ่ มเล่นด้วยการเสี่ ยงจากคณะกรรมการ
2. ผูเ้ ริ่ มเล่นก่อนจะยืนเตรี ยมพร้อมหลังเส้นเริ่ มและจะผลัดกันล้อสะบ้าของตนเอง ตามลาดับคนละ 1 ครั้ง จน
ครบทุกคน โดยล้อสะบ้าที่ต้ งั อยูต่ รงกับคู่ของตนเองให้ลม้ ลง
3. หากผูเ้ ล่นทีมใดไม่สามารถยิงสะบ้าตั้งของคู่แข่งให้ลม้ ลงได้ จะเสี ยคะแนน ครั้งละ 1 คะแนนหรื อคนละ 1
คะแนน และให้เพื่อขึ้นแทนจนกว่าจะล้มได้ หากเล่นแทนแล้วไม่ลม้ ก็ให้ตายทั้งหมดเปลี่ยนฝ่ ายตรงข้ามขึ้นเล่นใหม่ใน
ตาของตนเองที่คา้ งอยู่
4. หากมีการล้อสะบ้าแล้วเลยเส้น ลูกสะบ้าตั้งถือว่าเน่าตายทั้งหมดเปลี่ยนทีมเล่น
5. การตบลูกสะบ้าเมื่อให้นงั่ ยิงต้องลากมาวางให้ตรงหรื อตั้งฉากกับลูกตั้งคู่ของตนให้ครบทุกคนก่อน จึงจะยิง
สะบ้าได้
6. ท่าที่กาหนด มีดว้ ยกัน 6 ท่า ดังนี้
6.1 ท่าสี ลอย หรื อท่าอีทอย หรื อสอยนิ่ง จับลูกสะบ้าด้วยมือข้างใดข้างหนึ่งตามถนัดแล้วล้อลูกสะบ้าไป
กะระยะโดยให้ลูกสะบ้าไปหยุดที่หน้าใกล้กบั ลูกตั้งที่สุด หรื อให้เข้าเขตไม่ตอ้ งยิง หรื อยิงลูกสะบ้าตั้งให้ลม้ ลง
6.2 ท่าตาตุ่ม ให้ส้นเท้าสองทั้งสองกับลูกสะบ้าแปะไว้ที่ตาตุ่มทั้ง 2 ข้างแล้วกระโดดส่ งลูกสะบ้าให้ไป
ข้างหน้าห้ามใช้มือตบลูกสะบ้าแต่ตอ้ งใช้เท้าตบลูกสะบ้าแต่ตอ้ งใช้เท้าตบลูกสะบ้าเท่านั้น
6.3 ท่าตาเข่า หรื อนางเข่า นาลูกสะบ้าแปะไว้ที่เข่าแล้วเอาเข่าหนีบไว้ท้ งั 2 ข้าง แล้วกระโดดไป ทา
เช่นเดียวกับท่าตาตุ่ม
6.4 ท่าตาสะดือ หรื อนางสะดือ ใช้มือหงายให้ลูกสะบ้าหนีบอยูใ่ นมือ นาลูกสะบ้าจรดที่สะดือแล้ว
ปล่อยลูกสะบ้าให้ลอ้ หรื อกลิ้งออกจากมือลงดิน แล้ววิง่ ตามไปจับโดยตบลูกสะบ้าล้อให้ใกล้ลูกสะบ้าตั้งกับคู่แล้วยิงให้
ล้มจึงจะไม่เสี ยคะแนน
6.5 ท่านางอก ทาเช่นเดียวกับท่าตาสะดือเพียงแต่เปลี่ยนที่จรดเท่านั้นเอง
6.6 ท่ากะเติ่งหลังเท้า หรื อวางลูกสะบ้าไว้หลังเท้าที่ถนัด แล้วกระโดดด้วยเท้าข้างเดียวไปวางในเขต
ปลอดตั้งยิง หากหล่นที่ที่ใดให้นงั่ ยิง ณ ตรงนั้น ตานี้ใช้เท้าตบลูกสะบ้าได้ หากลูกสะบ้าวิง่ หนีไปไกลจากลูกตั้ง
กติกา
1. การเริ่ มเล่นต้องอยูห่ ลังเส้นเริ่ ม และต้องเล่นตามลาดับที่กาหนด
2. หากตายหรื อเน่าทั้งทีมเช่นยิงลูกตั้งผิดคู่ หรื อล้อไปแล้วตบลูกสะบ้าไม่ทนั ไปถูกลูกตั้งล้มหรื อเลยเส้นตั้งไป
ถือว่าตายทั้งทีมหรื อเน่า
3. การล้อหากถูกทีมเดียวกันลูกสะบ้าหยุดตรงไหน แล้วลากให้ลากตั้งฉากหรื อให้ตรงคู่ได้เลย ยกเว้นมีการ
เจตนาผลักลูกสะบ้าล้อ หรื อเป่ าด้วยปาก หรื อใช้อวัยวะผลักดัน ห้ามโดยเด็ดขาด

17

4. คะแนนแต่ละทีมจะมีคะแนนเต็ม 30 คะแนน หากทีมเดียวกันยิงลูกตั้งไม่ถูก จะถูกหัก 1 คะแนน และจะมี
คนอื่นขึ้นแก้แทน หากทาอีกไม่ได้จนครบ 4 คน ก็จะถูกหักคะแนนไปเรื่ อย ๆ จนหมดคน เมื่อตายหมดหรื อน่าจะต้อง
เปลี่ยนฝ่ ายตรงข้ามเล่นในตาที่ตายค้างไว้
5. ทีมใดเล่นครบ 6 ตาแล้ว มีคะแนนมากกว่าเป็ นฝ่ ายชนะเข้ารอบต่อไป
6. ทีมใดเล่นครบ 6 ตา แล้วตัดคะแนนเข้ารอบชิงชนะเลิศหรื อรอบรองชนะเลิศรวม 4 ทีม
7. จับคู่รอบรองชนะเลิศชนะที่ 1 คะแนนมากที่สุด พบกับทีมที่มีคะแนนลาดับที่ 4 และทีมที่มีคะแนนที่ 2 พบ
กับทีมที่ 3 ทีมใดมีคะแนนมากเป็ นทีมชนะเข้าชิงชนะเลิศและชิงลาดับที่ 3 และที่ 4 ต่อไป
8. การเล่นต้องเล่นตามท่าบังคับแต่ละท่าอย่างเคร่ งครัด ถ้าฝ่ าฝื นและปฏิบตั ิผดิ กฎข้อบังคับแต่ละท่าให้ถือว่า
ตายหรื อเน่า เช่น ขึ้นท่าผิดในแต่ละตาไม่เรี ยงตามลาดับหรื อตายเน่าในท่าใดต้องขึ้นในท่านั้นต่อไป หากมีใครทาผิดคู่
ต่อสู ้จบั ได้ถือว่าตายต่อไป เปลี่ยนฝ่ ายตรงข้ามขึ้น
9. หากตกลงกันว่าจะเล่นสะบ้าราฝ่ ายใด หรื อทีมฝ่ ายใดแพ้จะต้องถูกราหน้าลาน 2-3 รอบ ผูช้ นะจะโค้งก็ได้
เช่นแบ่งเป็ นทีมชายและหญิงแข่งขันกัน การราอาจจะมีการร้องเพลงเชียร์ได้
10. การตัดสิ นจะมีกรรมการบันทึกไว้เป็ นสาคัญ
การตีโทนไทยและราโทน
ผูเ้ ล่น
จานวนผูต้ ีโทน 5 คน เปลี่ยนคนตีได้ตลอดเวลา มีผใู้ ห้จงั หวะได้ 1 คน มีคนเคาะจังหวะฉิ่ งฉาบได้ไม่เกิน 4
คน รวมไม่เกิน 10 คน ใน 1 ทีม ห้ามมีเสี ยงดนตรี อื่น เช่น แคน ขลุ่ย ฯลฯ
อุปกรณ์
1. โทน 5 ลูก
2. เครื่ องเคาะจังหวะ ห้ามใช้เครื่ องดนตรี อื่นๆ
วิธีการแข่งขัน
1. เวลาแข่งขันในเวลา 5 นาทีแรกให้แสดงเสี ยงโทนเพียงอย่างเดียว กับเครื่ องดนตรี เคาะจังหวะ
2. การแสดงจังหวะโทนแล้วแต่วา่ ทีมจะคิดลายโทนในการแสดงอย่างไร
3. ต้องมีความไพเราะ สนุกสนาน พร้อมเพรี ยงกัน ความดังชัดเจน ความเร้าใจ ตื่นเต้น ทาให้เกิดความรู ้สึก
อยากรา
4. จะตีใช้กี่ลายก็ได้ ให้เกิดความต่อเนื่องกลมกลืน
5. ใช้เวลาให้เหมาะสม
6. เวลาในการแข่งขันอีก 5 นาที จะต้องมีการรา ร้องเพลง มีดนตรี ประกอบได้ไม่เกิน 2 ชิ้น เช่น
แคน ปี่ ขลุ่ย แซคโซโฟน ฯลฯ
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7. มีนางนา 5-10 คน เมื่อเข้าสู่ เวลา 6-10 นาที รวมแล้วทั้งวงมีได้ไม่เกิน 20 คน
8. หากแข่งขันใช้เวลาเกิน 10 นาที กรรมการจะเป่ านกหวีดให้หยุดโดยทันที โดยไม่คานึงว่าเพลงจะจบหรื อไม่
ก็ตามที
กติกา
1. หากทีมใดเล่นเกินเวลาจะถูกตัดคะแนน
2. ทีมใดกระทาผิดข้อปฏิบตั ิจะถูกตัดคะแนน แต่ยงั สามารถทาการแข่งขันได้จนจบหรื อหมดเวลา
3. การตัดสิ นของกรรมการถือเป็ นที่สิ้นสุ ด
4. การให้คะแนน แยกรายละเอียดดังนี้
4.1 การแต่งกาย
4.2 การตีโทน (ดังไพเราะ, พร้อมเพรี ยง, มีลูกเล่น)
4.3 การตีโทนและเคาะจังหวะต่อเนื่ อง
4.4 การร้อง การรา
4.5 การตีจงั หวะหลากหลาย
4.6 การราโทน
4.7 การแต่งกายนางรา
4.8 ความสนุกสนาน ความไพเราะของดนตรี
5. รวมคะแนนทั้งหมดแล้วนามาเฉลี่ย จากคณะกรรมการทุกคนที่ตดั สิ น
6. ทีมที่เข้าแข่งขันต้องปฏิบตั ิตามลาดับการจับสลาก หากถึงลาดับแล้วทีมยังไม่สามารถแข่งขันได้หรื อยังไม่
พร้อมจะถูกตัดคะแนน
นันทนาการ (recreation) หมายถึง กิจกรรมที่บุคคลเลือกกระทาในช่วงเวลาว่างและก่อให้เกิดความ
เพลิดเพลิน สนุกสนาน และความสุ ขใจ เป็ นการเสริ มสร้างสุ ขภาพกายและใจอย่างมีคุณค่า
ลักษณะของกิจกรรมนันทนาการ
กิจกรรมทีเ่ รียกว่ากิจกรรมนันทนาการควรมีลกั ษณะดังนี้
1. เป็ นกิจกรรมที่ใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์ เป็ นการกระทาด้วยความสมัครใจให้ความสนุกสนาน เพลิดเพลิน
2. เป็ นกิจกรรมที่ไม่หวังสิ่ งตอบแทนหรื อกระทาเป็ นอาชีพ
3. เป็ นกิจกรรมที่ละเว้นจากอบายมุข ปลูกฝังและเสริ มสร้างความรู้
4. เป็ นกิจกรรมที่ส่งเสริ มค่านิยม ขนบธรรมเนียมและประเพณี วฒั นธรรม
5. เป็ นกิจกรรมที่เป็ นประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว และชุมชน
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ชนิดของกิจกรรมนันทนาการ
ชนิดของกิจกรรมนันทนาการที่วยั รุ่ นสามารถเลือกได้ตามความสมัครใจ มีดงั นี้
1. งานฝี มือและศิลปหัตถกรรม
2. ดนตรี ร้องเพลง และนาฏศิลป์
3. กรี ฑา และกีฬา
4. เต้นรา ฟ้ อนรา และกิจกรรมเข้าจังหวะ
5. การละคร ภาพยนตร์ การแสดง
6. ท่องเที่ยวธรรมชาติ
7. กิจกรรมทางศาสนา งานวันสาคัญต่างๆ
8. อาสาสมัคร

