
              

แนวคดิสําคญั/แนวคดิหลกั
                 การเล่นกฬีาไทยและนนัทนาการเป็นการผอ่นคลายความเครียด เสริมสร้างพลงักายใหแ้ขง็แรง มีระเบียบวนิยั ยอมรับ
กฎเกณฑข์องสังคม
เนือ้หาสาระ

                   เป็นการละเล่นท่ีมีในกลุ่มสังคมทอ้งถ่ิน ในอดีตมีกฬีาพ้ืนบา้นต่างๆ ให้เล่นมากมายตั้งแต่รุ่นกอ่นๆ จนกระทัง่ถึงรุ่น
ปัจจุบนักย็งัมีให้เห็นอยูซ่ึ่งแต่กน็อ้ยกวา่ในสมยักอ่นมาก เพราะสมยัปัจจุบนัมีเทคโนโลยเีขา้มามากจึงทาํให้คนรุ่นใหม่ไม่ค่อยได้
เล่นกนันกั  กจิกรรมการเล่นของสังคม  เป็นกจิกรรมนนัทนาการหน่ึงซ่ึงไดรั้บการยอมรับร่วมกนัในสังคม  โดยมีรากฐานมาจาก
ความเป็นจริงแห่งวถีิชีวติของชุมชนท่ีมีการประพฤติปฏิบติัสืบทอดกนัมาจากอดีตสู่ปัจจุบนั การละเล่นแสดงออกดว้ยการเคล่ือน
ไหวกริยาอาการเป็นหลกั อาจมีดนตรี  การขบัร้องหรือการฟ้อนรําประกอบการเล่น มีจุดมุ่งหมาย  เพ่ือความสนุกสนานเพลิดเพลิน
ในโอกาสต่าง  ๆ  การละเล่นบางชนิดไดรั้บการถ่ายทอดสืบสานต่อกนัมา  และปรับปรุงเปล่ียนแปลงเพื่อพฒันารูปแบบอยา่งต่อ
เน่ือง  จนมีลกัษณะเฉพาะถ่ินดงัน้ี  การละเล่นพ้ืนบา้นจึงเป็นผลิตผลอนัเกดิจากความคิดและจินตนาการของมนุษยย์อ่มสะทอ้นถึง
โลกทศัน ์ภูมิธรรม และจิตวญิญาณของบรรพชนในทอ้งถ่ินท่ีไดถู้กหล่อหลอมจนตกผลึกเป็นภูมิปัญญาอนัทรงคุณค่า และไดก้ลาย
เป็นมรดกวฒันธรรมของทอ้งถ่ินและของประเทศชาติการละเล่นนบัวา่มีความสัมพนัธก์บัชีวติมนุษยม์าโดยตลอด  ไม่วา่จะเป็น

และของผูใ้หญ่ลว้นแสดงออกถึงสภาพชีวติ ความเป็นอยู ่

          ค่านิยมและความเช่ือของสังคมนั้น ๆ ทั้งยงักอ่คุณค่าแกผู่เ้ล่นและผูเ้ฝ้าดู ในดา้นการ

ผ่อนคลายอารมณ์  ความเครียด  เสริมสร้างพลงักายให้แขง็แรง  ฝึกความคิด  ความเขา้ใจ  การแกปั้ญหานอกจากน้ียงักอ่ให้เกดิ
ระเบียบวนิยั  เกดิการยอมรับกฎเกณฑข์องสังคม  สรรคส์ร้างความเป็นกบัญาติมิตรข้ึนในชุมชน  ทาํให้สังคมเกดิความเขม้แขง็จน
กอ่เป็นความดีงามอนัเป็นเป้าหมายสูงสุดแห่งชีวติ   การละเล่นของไทยไม่สามารถลาํดบัให้เห็นพฒันาการตามกาลเวลาไดอ้ยา่ง
ชดัเจน  ทั้งน้ีเน่ืองจากการละเล่นส่วนใหญ่เป็นกระบวนการถ่ายทอดดว้ยการปฏิบติั  มิใช่ตาํรา  จึงขาดการบนัทึกเป็นลายลกัษณ์
อกัษรท่ีจะใชเ้ป็นขอ้มูลในการสร้างลาํดบัอายสุมยั  ของการละเล่นแต่ละอยา่งไดย้ิง่ไปกวา่นั้น  การละเล่นของไทยส่วนใหญ่มี
ลกัษณะของการพฒันาตนเองและค่อยเป็นค่อยไป  เพราะจดจาํสืบต่อกนัมาจากคนรุ่นหน่ึงไปสู่อีกรุ่นหน่ึง  (ร.อ.หญิงปรียา  หิรัญ
ประดิษฐ์ ๒๕๓๓ : ๑๕) และโดยเหตุท่ีการละเล่นเกดิข้ึนมายาวนานและปรากฎอยูท่ ัว่ไปในทอ้งถ่ินต่าง  ๆ โดยทัว่ไป เช่นน้ีทาํให้

เกดิความหลากหลายของ  มีทั้งลกัษณะร่วม และลกัษณะท่ีแตกต่างกนัไปในแต่ละทอ้งถ่ิน อยา่งไรก ็

ดีส่ิงท่ีตรงกนัในทุกทอ้งถ่ินกคื็อมี  ทั้งท่ีเป็นของเดก็และของผูใ้หญ่
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    ผูเ้ล่น
                เด่ียว แต่ละทีมส่งไดไ้ม่เกนิ 2 คน
    อุปกรณ์
                1. ระยะทาง 30 เมตร หรือวิง่ออ้มหลกักไ็ด้
                2. ลูกมะพร้าวผ่าคร่ึงทั้งเปลือก เพ่ือป้องกนัการแตกชาํรุด เจาะรูร้อยเชือกและตดัส่วนผ่าศูนยก์ลางกวา้งไม่เกนิ4 น้ิว 
                    เพื่อเป็นท่ีวางเทา้หรือคีบสายเชือก
                3. ความยาวของเชือกเม่ือผกูปมกะลาแลว้ให้มีความยาวสูงถึงอกของนกักฬีา
    วธีิเล่น
                1. ให้นกักฬีายืนบนกะลา จบัเชือก ยืนหลงัเส้นเตรียมพร้อมท่ีจะแข่งขนั
                2. เม่ือไดย้นิสัญญาณจากกรรมการ ให้เดินหรือวิง่ให้ถึงเส้นชยั
    กติกา
                1. ผูเ้ล่นคนใดตกจากกะลาหรือเชือกหลุด ขาด ตอ้งออกจากการแข่งขนั
                2. ให้มีกรรมการตดัสิน 1 คน ทาํหนา้ท่ีควบคุมการเล่น และตดัสินผลการแข่งขนั

    ผูเ้ล่น
                แยกเพศชาย หญิง ประเภทเด่ียว ทาํการแข่งขนัประกอบดว้ยผูเ้ล่นจาํนวน 4 ทีม
    อุปกรณ์การเล่น
                1. เชือกขนาด 1 น้ิว ผกูชายออก 4 เส้น ทาํเป็นห่วงสาํหรับสวมท่ีเอวของผูแ้ข่งขนั ยาว 3 เมตร
                2. ธงเลก็ๆ พร้อมกบัปัก จาํนวน 4 ธง ห่างจากธง 2 เมตร
    วธีิเล่น
               1. ให้ผูเ้ล่นทั้ง 4 คน ไปยนืท่ีจุดและสวมห่วงท่ีเอว ดา้นละ 1 คน ให้ผูเ้ล่นหนัหนา้ไปท่ีธงปักไว ้ต่างคนต่างคุกเข่าลง
                   หรือคลานโนม้ตวัไปขา้งหนา้พอให้เชือกตึง อนุญาตให้ใชมื้อจบัเชือกได ้1 ขา้งเท่านั้น เพ่ือป้องกนัเชือกหลุด
                2. เม่ือไดย้นิเสียงสัญญาณเร่ิมเล่น ให้ผูเ้ล่นออกแรงดึงโดยใชท้อ้งดึงเชือก พยายามคลานออกไปจบัธงให้ได้
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                3. ผูเ้ล่นคนใดควา้ธงไดก้อ่นเป็นผูช้นะ
  กติกา
                1. ให้เชือกอยูใ่นระดบัเอวเท่านั้น และจะใชท่้าใดกไ็ด้
                2. ใชมื้อจบัเชือกท่ีเอวไดด้ว้ยมือขา้งเดียว ถา้ใช ้2 มือ จบัจะถือวา่แพ้
                3. มีกรรมการทาํหนา้ท่ีควบคุมการเล่นและตดัสิน อยา่งนอ้ย 1 คน

    ผูเ้ล่น
         ผูเ้ล่นไดทุ้กเพศทุกวยั
    อุปกรณ์การเล่น
         กระสอบขา้วขนาดใหญ่ เท่ากบัจาํนวนผูเ้ล่น สนามเล่นระยะทางวิง่ 30 เมตร
    วธีิการเล่น
         1. วางกระสอบไวห้ลงัเส้นเร่ิม ผูเ้ล่นยนืเตรียมพร้อมในท่าตรง
         2. เม่ือไดย้ินสัญญาณเร่ิมเล่น ให้ผูเ้ล่นทุกคนรีบสวมกระสอบแข่งขนั มือจบัท่ีปากกระสอบแลว้ให้วิง่หรือกระโดด
            ไปท่ีเส้นชยั
         3. ผูเ้ล่นคนใดถึงเส้นชยักอ่นเป็นผูช้นะ
         4. บางคร้ังอาจจะเป็นการแข่งขนัวิง่ออ้มหลกัวิง่กลบัเขา้เส้นชยัท่ีเส้นเร่ิมตน้กไ็ด้
    กติกา
         1. ผูเ้ล่นจะตอ้งสวมกระสอบอยูต่ลอดเวลา โดยว่ิงหรือกระโดดภายในกระสอบ
         2. ถา้กระสอบหลุดจากมือ จะตอ้งหยดุแลว้ให้ดึงกระสอบข้ึนโดยเร็ว แต่ตอ้งไม่ให้เทา้หลุดจากกระสอบ
         3. ผูเ้ล่นถึงเส้นชยักอ่นเป็นผูช้นะและหากมีการฝ่าฝืนจะถือวา่แพ้
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    ผูเ้ล่น
           สามารถเล่นไดทุ้กเพศทุกวยั
    อุปกรณ์
           1. ไมไ้ผมี่กิง่หรือขั้นสาํหรับใชเ้ทา้เหยยีบได ้สูงจากพ้ืน 30 เซนติเมตร
           2. ความสูงของไมไ้ผ่จากกิง่ไผ่หรือท่ีเทา้ใชเ้หยียบสูงข้ึนมาเท่ากบัศีรษะของนกักฬีา หรือ 1.70 เมตร รวมไมไ้ผ่
               ยาวทั้งส้ิน 2 เมตร จาํนวน 1 คู่ (ห้ามใชไ้มท้าํการเจาะรูหรือใชไ้มอ่ื้น เป็นท่ีเหยียบหรือวางเทา้โดยเดด็ขาด)
     วธีิเล่น
           1. ผูเ้ล่นถือไมท้ั้งคู่ ยนืท่ีพื้นเตรียมพร้อมท่ีหลงัเส้นเร่ิม
           2. เม่ือไดย้ินสัญญาณเล่นให้ทุกคนข้ึนเหยียบกิง่ไม ้หรือข้ึนท่ีกิง่ยืน่ออกมา มือทั้งสองจบัไมใ้ห้มัน่และแข่งกนัไป
               ยงัเส้นชยั
           3. ผูเ้ล่นคนใดไปถึงเส้นชยักอ่นเป็นผูช้นะ
    กติกา
           1. ขาโถเกา้จะตอ้งมีขนาดและความสูงตามกติกา
           2. ขณะเดิน ผูเ้ล่นคนใดตกจากไมร้ะหวา่งทางจะถือวา่แพต้อ้งออกจากการแข่งขนั
           3. ให้มีกรรมการผูต้ดัสิน และควบคุมการเล่นอยา่งนอ้ย 1 คน

    ผูเ้ล่น
           เล่นไดท้ั้งเดก็และผูใ้หญ่ ทุกเพศทุกวยั
    อุปกรณ์
           ไม่มี
    วธีิเล่น

4



           1. ให้ผูเ้ล่นนัง่ยองๆ ภายในวงกลมเอาแขนทั้งทั้งสองขา้ง สอดจบัมือกนัไวท่ี้ใตข้าพบัให้แน่น
           2. เม่ือไดย้ินสัญญาณเร่ิมเล่น ใหผู้เ้ล่นแต่ละคนชนคู่ต่อสู้โดยใชด้า้นขา้งลาํตวัฝ่ายใดลม้หรือมือหลุดจากกนัหรือลุกข้ึน
               ยืนหวัเข่าเกนิฉาก หรือ 90 องศา ถือวา่แพต้อ้งออกจากการแข่งขนั
           3. ผูใ้ดสามารถชนคนอ่ืนให้ลม้ลงหรือมือหลุด   จนเหลือเพียงคนเดียวคนนั้นถือเป็นผูช้นะ
    กติกา
           1. ผูเ้ล่นท่ีถูกชนลม้ลงหรือมือหลุดถือวา่ตาย ตอ้งออกจากการแข่งขนั
           2. ผูเ้ล่นตอ้งอยูภ่ายในเขตวงกลมท่ีกาํหนดให้ ถา้ออกนอกเขตถือวา่ตายตอ้งออกจากการแข่งขนั
           3. ในการแข่งขนัมีกรรมการตดัสินและควบคุมการเล่นอยา่งนอ้ย 1 คน

   ผูเ้ล่น
            สามารถเล่นไดทุ้กเพศทุกวยั
    อุปกรณ์
            ใชผ้า้พอประมาณในการใชเ้ป็นหาง
    วธีิการเล่น
            1. ให้ผูเ้ล่นทุกคนใส่หางหอ้ยออกมา ยาว 30 เซนติเมตร แลว้ใหอ้ยูใ่นวงกลม
            2. เม่ือไดย้ินสัญญาณเร่ิมเล่นใหพ้ยายามหลบหลีกเพ่ือรักษาหางของตนเอง   และพยายามวิง่ไปแยง่หางของผูเ้ล่นคนอ่ืนๆ
            3. คนเล่นคนใดเหลือหางคนสุดทา้ยเป็นผูช้นะ หรือหมดเวลาท่ีกาํหนดกรรมการจะหยดุการแข่งขนั
    กติกา
            1. ผูเ้ล่นคนใดถูกแยง่หางหลุดออกจากขอบกางเกงแลว้ถือวา่ตาย ตอ้งออกจากการแข่งขนัทนัที และหา้มแยง่หางคนอ่ืน 
                ขณะเดินออก
            2. การแข่งขนัหากยติุลงให้กรรมการนบัคะแนน ดงัน้ี
                2.1 ใครรักษาหางไวไ้ด ้ตลอดการแข่งขนัไดเ้ท่ากบั 2 คะแนน
                2.2 ใครรักษาหางตนเองไวไ้ดแ้ละแยง่หางไดม้ากกวา่เป็นผูช้นะ
                2.3 หางท่ีแยง่มาไดมี้ค่าหางๆ ละ 1 คะแนน
               2.4 นกักฬีาท่ีออกจากการแข่งขนัแลว้ ถา้มีการแยง่หางไดก้ใ็ห้นบัคะแนนดว้ย อาจจะเป็นผูช้นะไดเ้ม่ือหมดเวลา
                      การแข่งขนั
           3. นกักฬีาคนใดไดค้ะแนนมากท่ีสุดเป็นผูช้นะ
           4. หากมีคะแนนเท่ากนัตอ้งถือวา่คนท่ีมีหางหรือรักษาหางไวไ้ดเ้ป็นผูช้นะ
           5. ถา้ผูรั้กษาหางไวไ้ดมี้คะแนนเท่ากนั ให้แข่งขนักนัต่อไปจนกวา่จะหาผูช้นะไดเ้ป็นท่ีส้ินสุด
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    ผูเ้ล่น
           สามารถเล่นไดทุ้กเพศทุกวยั
    อุปกรณ์
           ปีบท่ีเปิดฝาบนไว ้ให้เพียงพอกบัการแข่งขนั ป้ายปักและเทปวดั
  วธีิการเล่น
           1. นกักฬีาติดหมายเลขลงทาํการแข่งขนั โดยให้เตะปีบ จาํนวน 2 คร้ัง หรือ 2 ลูก โดยวดัเอาลูกทีไกลท่ีสุดเป็นสถิติ
                เขา้รอบในรอบชิงชนะเลิศ จะไม่เอาสถิติรอบคดัเลือกไปเกีย่วขอ้ง
           2. ทาํการแข่งขนัคดัเลือกเขา้รอบชิงชนะเลิศ จาํนวน 5 คน ของแต่ละรุ่นโดยให้เตะคนละ 2 คร้ัง
           3. ผูเ้ล่นคนใดเตะไดไ้กลท่ีสุด ดว้ยวธีิการใดกไ็ดเ้ป็นผูช้นะแต่ละรุ่น
    กติกา
           1. ปีบตอ้งมีความหนาหรือมีนํ้าหนกัเท่ากนั
           2. ตอ้งไม่เป็นปีบแตกหรือบุบ บูบ้ี้ จนเกนิไป ใหอ้ยูใ่นดุลพินิจของกรรมการผูต้ดัสิน
           3. การเตะไปคร้ังแรกให้ปักป้ายสัญลกัษณ์ไวก้อ่น เม่ือเตะไปคร้ังท่ี 2 แลว้ดูวา่ คร้ังไหนไกลกวา่กนั ใหว้ดัคร้ังท่ีไกล
               ท่ีสุด คร้ังเดียวเป็นสถิติ
           4. มีกรรมการผูต้ดัสินอยา่งนอ้ย 2 คน

    ผูเ้ล่น
            เล่นไดท้ั้งเดก็และผูใ้หญ่   ตั้งแต่ 2 คนข้ึนไป
    อุปกรณ์
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            1. นวม
            2. ไมห้มากหรือเสากลม ขนาดเส้นผา่ศูนยก์ลาง ประมาณ 6-7 น้ิว มีความยาว 3-4 เมตร
    วธีิการเล่น
            1. เล่นคร้ังละ 2 คน สวมนวมทั้ง 2 ขา้ง ปีนข้ึนไปนัง่คร่อมลกัษณะข่ีมา้บนเสาไมพ้าด ให้แต่ละคนนัง่ห่างจากจุดกลาง
                ของเสาไมพ้าด ประมาณ 1 เมตร หนัหนา้เขา้หากนั และพยายามนัง่ทรงตวัอยูบ่นเสาไมพ้าดให้ได้
            2. กรรมการจะให้สัญญาณเร่ิมเล่น ผูเ้ล่นทั้ง 2 คน จะตอ้งเขยบิเขา้หากนัแลว้ต่างชกต่อยกนั เช่นเดียวกบัการชกมวย
               โดยทัว่ไป   เพื่อทาํให้คู่ต่อสู้ตกจากไมพ้าด
            3. ผูเ้ล่นคนใดสามารถชกต่อยให้อีกฝ่ายหน่ึง   ตกลงจากเสาไมพ้าดไดถื้อวา่เป็นผูช้นะ ในคร้ังเดียว
            4. รอบรองชนะเลิศหรือรอบ 4 คนสุดทา้ย ให้ทาํการแข่งขนั ชกเอาผลการแข่งขนั 2 ใน 3 ยก จนถึงรอบชิงชนะเลิศ

    ผูเ้ล่น
           ทีมๆละ 3คน ส่งเขา้แข่งขนัไดชุ้มชนละไม่เกนิ จาํนวน 2ทีม
    อุปกรณ์
           ไม่ใช้
    วธีิการเล่น
           1. ผูเ้ล่นแต่ละทีมตอ้งไปยนือยูห่ลงัเส้นเร่ิม ให้ผูเ้ล่น 2คน จบัมือกนัคนละขา้ง คนหน่ึงใชมื้อซา้ย และอีกคนหน่ึง
              ใชมื้อขวา หันหนา้ไปทางเส้นชยั เป็นเกวยีน อีกคนเป็นคนข่ีโดยใชข้าขา้งใดกไ็ดท่ี้ถนดักา้วพาดแขนของเกวยีน
              ให้ยืนดว้ยขาขา้งเดียว มือทั้ง 2 จบัท่ีบ่าของเพ่ือนทั้ง 2 คน
           2. เร่ิมเล่นโดยผูต้ดัสินให้สัญญาณทุกทีมกเ็ร่ิมออกว่ิงตามไปเพียงขาขา้งเดียว ตลอดเส้นทางทีมใดไปถึงเส้นชยักอ่น
                เป็นผูช้นะ
           3. ถา้มีทีมใดมือหลุดจากกนัหรือลม้ ถือวา่เป็นผูแ้พ้
    กติกา
           1. ตอ้งให้คนข่ี ข่ีให้เรียบร้อยกอ่นเกวยีนจึงจะออกวิง่ได้
           2. คนข่ีไม่วิง่หรือถูกลากไปถือวา่แพ้
           3. การแพช้นะเป็นหนา้ท่ีของผูต้ดัสินอยา่งนอ้ย 1 คน
           4. นกักฬีาหากมีทีมเขา้แข่งขนัจาํนวนมากจะมีรอบคดัเลือก

    ผูเ้ล่น
            สามารถเล่นไดทุ้กเพศทุกวยั โดยแบ่งออกเป็น 2 ฝ่าย มีผูเ้ล่นจาํนวน 10 คน แบ่งเป็น ชาย 5 คน หญิง 5 คน หรือมีผูช้ายได้
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ไม่เกนิ 5 คน ยนื วิง่ สลบักนัชายหญิง
    อุปกรณ์
            1. ใชผ้า้ขนหนูเลก็ จาํนวน 2 ผืน
            2. เสาหลกัขนาดเท่าเสาเรือน 2 เสา ห่างกนั 10 เมตร
    วธีิการเล่น
            1. ผูเ้ล่นทั้ง 2 ทีม ตอ้งยนืเป็นแถวเรียงหน่ึงอยูด่า้นหลงัของเสาฝ่ายละตน้ เยื้องมาทางดา้นขวาของเสาเลก็นอ้ยหนัหนา้
                เขา้หากนั
            2. เม่ือกรรมการให้สัญญาณเร่ิมเล่น ให้ผูเ้ล่นคนแรกของทั้งสองฝ่ายออกวิง่มายงัเสาของฝ่ายตรงขา้ม แลว้วิง่ออ้มเสา
                ทางซา้ยมือ วิง่กลบัมายงัเสาเดิมของตนเอง
            3. พอวิง่มาถึงเสาของตน กส่็งผา้ให้ผูเ้ล่นคนต่อไป ส่งกนัเช่นน้ีไปเร่ือยๆ จนกวา่จะไล่ใชผ้า้ตีทีมตรงขา้มได ้เม่ือส่ง
                ผา้ให้เพื่อนแลว้วิง่ต่อทา้ยแถว
            4. ต่างฝ่ายต่างวิง่ใหเ้ร็วท่ีสุด จะวิง่กีร่อบกไ็ดจ้นกวา่ทีมใดใชผ้า้ตีฝ่ายตรงขา้มได ้จึงเป็นฝ่ายชนะ
            5. ขณะฝ่ายตรงขา้มกาํลงัวิง่ผ่านเสาของเราให้ยืนห่างจากเสาให้วิง่ผ่านไป ระยะห่าง 1.5 เมตร แลว้จึงขยบัไปรอรับ
                ผา้ดา้นหลงัเสาเท่านั้น
    กติกา
            1. ผูเ้ล่นแต่ละฝ่ายตอ้งละฝ่ายตอ้งรับผา้ในแนวหลงัของเสานั้น จะรับหนา้เสาไม่ได้
            2. หากผา้ตกขณะส่งรับ ให้ผูส่้งเกบ็ส่งให้แลว้เสร็จ หรือถือวิง่แลว้ตกกใ็ห้เกบ็วิง่ต่อไปไดด้ว้ยตนเอง
            3. การรับส่งผา้ตอ้งมือต่อมือเท่านั้น
            4. ผูเ้ล่นฝ่ายตรงขา้มตอ้งไม่ขวางทางวิง่ คู่ต่อสู้
            5. ผูเ้ขา้แข่งขนัฝ่าฝืนกติกาจะถือวา่แพ้

    ผูเ้ล่น
          ทีมละ 10 คน ชาย 5 คน หญิง 5 คน หรือ มีผูช้ายไดไ้ม่เกนิ 5 คน หมายถึง หญิงมีมากกวา่ 5 คน ไดแ้ต่นกักฬีาชายตอ้งลดลง
ตามสัดส่วน  รวมแลว้ไม่เกนิ  10  คน  สามารถเปล่ียนผูเ้ล่นไดทุ้กคร้ัง  กอ่นการแข่งขนั  ไม่อนุญาตให้เปล่ียนระหวา่งทาํการแข่ง
ขนั ยืนสลบัชายและหญิงจนครบ 10 คน
    อุปกรณ์
          1. เสาหลกัสูงท่วมศีรษะผูเ้ล่น 2 เสา
          2. กระสอบขนาดใหญ่บรรจุ 10 กโิลกรัม 2 ใบ
    วธีิการเล่น
          1. ผูเ้ล่นคนแรกแต่ละฝ่ายตอ้งยืนอยูห่ลงัเส้นเร่ิม คนอ่ืนยนืตรงเส้นท่ีกาํหนดให้ห่างจากเสาระยะห่าง 1.5 เมตร หนัหนา้
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              เขา้หากนั
          2. กรรมการให้สัญญาณ ผูเ้ล่นคนแรกของทั้ง 2 ฝ่ายออกวิง่โดยสวมกระสอบมือจบัปากกระสอบวิง่โดยเร็วไปยงัเสา
              ตรงขา้ม แลว้วิง่ออ้มเสาทางดา้นซ้ายมือของตน แลว้วิง่ออ้มเสากลบัมายงัเสาของตน ให้รีบถอดกระสอบโดยเร็ว
              แลว้ให้คนท่ีรอเล่นคนต่อไปรับสวนกระสอบแทนว่ิงไล่แตะฝ่ายตรงขา้มใหไ้ดก้จ็ะเป็นฝ่ายชนะ   ใชเ้กมเดียวเป็น
              การตดัสิน ยกเวน้รอบชิงชนะเลิศจะใชก้ติกา 2 ใน 3

    ผูเ้ล่น
           หน่ึงทีมมีผูเ้ล่น 10 คน แยกเป็นเพศชาย 5 คน เพศหญิง 5 คน หรือให้มีผูช้ายไดไ้ม่เกนิ 5 คน
    อุปกรณ์
           เชือกเส้นโตยาว 20 เมตร
  วธีิการเล่น   
          1. การเล่นให้ผูเ้ล่นจบัอยูใ่นบริเวณท่ีกาํหนดห้ามจบัเชือกเกนิเขตให้รวมนกักฬีา 10 คน
          2. เม่ือกรรมการให้สัญญาณเร่ิมเล่น ผูเ้ล่นทั้ง 2 ทีม ดึงเชือกให้เคร่ืองหมายของฝ่ายตรงขา้มเขา้มาถึงเขตของตน ถือวา่
              เป็นฝ่ายชนะ
    กติกา
          1. การแข่งขนัรอบคดัเลือก   ใชก้ารแข่งขนัคร้ังเดียว ผูช้นะเขา้รอบต่อไป
          2. รอบ 4 ทีมสุดทา้ย ใชผ้ลการแข่งขนั 3 ใน 3 เกม ทีมใดชนะเขา้รอบชิงชนะเลิศ
          3. การแข่งขนัจะตอ้งแข่งขนัพร้อมกนัทุกทีมในรอบน้ี
          4. อนุญาตให้มีผูฝึ้กสอนเขา้ได ้1 คน เท่านั้น
          5. หากทีมใดทาํผิดกติกาถือวา่แพ้
          6. การตดัสินให้อยูใ่นการควบคุมของกรรมการเท่านั้น

    ผูเ้ล่น
           ใหแ้ต่ละทีมส่งผูเ้ล่นหรือแข่งขนัไดที้มละไม่เกนิ 2 คน
    อุปกรณ์
           1. ลูกสะบา้ทอย คนละ 3 ลูก
           2. ลูกสะบา้ตั้ง คนละ 2 ลูก
           3. ลูกสะบา้ตั้งห่างกนั 7 เซนติเมตร
           4. สะทอยตั้งห่างกนั 10 เมตร
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    วธีิการเล่น
           1. ผูเ้ล่นทั้ง 2 ฝ่ายใครชนะการเส่ียงให้เลือกเล่นกอ่นหลงั ผูเ้ล่นจะถือลูกสะบา้คนละ 3 คน แลว้ไปยืนอยูห่ลงัเส้นเร่ิม
                หรือหลงัสะบา้ตั้งหนัหนา้เขา้หากนั
            2. ผูเ้ร่ิมเล่นกอ่นให้โยนให้ถูกสะบา้ตั้งของคู่แข่งขนัให้ลม้ 1 ลูกเท่านั้น แลว้โยนโตก้ลบัไปกลบัมา ผลแพช้นะ อยูท่ี่วา่
                ใครหมดกอ่นกนั โดยโยนแลว้ไม่ถูกลูกสะบา้ตั้งถือวา่แพ ้1 กระดาน
           3. ต่อไปเร่ิมเล่นโดยแบ่งลูกสะบา้กนัใหม่อีกคนละ 3 ลูกเท่าเดิม ฝ่ายตรงขา้มท่ีไม่ไดเ้ล่นกอ่น เรียกวา่กระดา้นแกโ้ยน
              โตก้ลบัไปมาจนกวา่จะรู้แพรู้้ชนะกนัหากใชผ้ลการชนะ 2 ใน 3 เกม ทีมใดชนะ 2 กระดาน ให้เขา้แข่งขนัรอบต่อไป
    กติกา
           1. ผูเ้ล่นแต่ละคนตอ้งยนืทอยหลงัเส้นเร่ิมหรือหลงัลูกสะบา้ตั้งคู่แข่งขนั
           2. การทอยจะทอยลูกสะบา้ตั้งลูกใดกอ่นกไ็ด้
           3. การโยนลูกสะบา้จนกวา่จะหมด ใครหมดกอ่นแพ้
           4. ผูช้นะใชผ้ลการแข่งขนั 2 ใน 3 เกม
           5. หากมีลูกสะบา้ตั้งมีการเล่ือน เฉ เอียง ให้จดัตั้งวางใหม่
           6. หากกโยนลูกสะบา้ตั้ง 2 ลูกพร้อมกนัถา้วา่เน่าแพ ้1 กระดาน
           7. การแข่งขนัอยูใ่นการควบคุมของผูต้ดัสิน

    ผูเ้ล่น
                ทีมละ 5 คน ไม่จาํกดัเพศ สามารถเปล่ียนตวันกักฬีาได ้กอ่นส่งรายช่ือนกักฬีาเขา้แข่งขนั
    อุปกรณ์
                1. ลูกสะบา้ตั้ง จาํนวน 5 ลูก แต่ละลูกห่างกนั 50 เซนติเมตร
                2. ลูกสะบา้ยงิคนละ 5 ลูก
                3. จุดนัง่ยิงดว้ยเข่าห้ามเกนิเส้น ห่างจากลูกสะบา้ตั้ง 3 เมตร
    วธีิการเล่น
                1. ให้ผูเ้ล่นแต่ละทีมส่งเขา้แข่งขนัจบัสลากลาํดบัการแข่งขนั แลว้ทาํการแข่งขนัตามรายช่ือ ตามลาํดบัต่อไป
                2. ให้ทีมท่ีแข่งขนันัง่ยงิทีละคน ๆ ละ 5 ลูก ให้ลูกสะบา้ตั้งลม้ 1 ลูกจะได ้1 คะแนน นบัคะแนนรวมกนัทั้งหมด 5 คน 
                    จะไดค้ะแนนมากเขา้ร่วมต่อไป
                3. รอบ 4 ทีมสุดทา้ย ให้จบัคู่แข่งขนัดงัน้ี ผูมี้คะแนนท่ี 1 จบัคู่แข่งขนักบัทีมท่ีมีลาํดบัท่ี 4 ใครมีคะแนนชนะเขา้รอบ
                     ชิงชนะเลิศ ทีมท่ีมีคะแนนชนะท่ี 2 และท่ี 3   แข่งขนักนั ทีมใดไดค้ะแนนชนะเขา้รอบชิงชนะเลิศต่อไป
    กติกา
                1. ผูเ้ล่นตอ้งมีลูกสะบา้ยงิ 5 ลูก และมีลูกสะบา้ตั้งจาํนวน 5 ลูก 5 ชุด เช่นกนั
                2. ทาํการแข่งขนัพร้อมกนันบัคะแนนรวมกนั
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                3. หากมีการยิงลูกสะบา้แลว้ลูกตั้งเอียง บิด ไม่ตรงจุดให้กรรมการจบัตั้งจุดเดิมใหม่
                4. คะแนนรวมทีมใดไดม้ากเขา้รอบรองชนะเลิศ และเขา้รอบชิงชนะเลิศต่อไป
                5. การตดัสินของกรรมการถือเป็นการส้ินสุดการแข่งขนั หากมีทีมใดไม่ปฏิบติัตามกติกาถือวา่เป็นทีมท่ีแพห้รือ
                    ถูกปรับแพ้

    ผูเ้ล่น
             สามารถเล่นไดท้ั้งเดก็และผูใ้หญ่ มีผูเ้ขา้แข่งขนัทีมละ 5 คน แยกเป็นทีมชายและทีมหญิง  เขา้แข่งขนัโดยจบัคู่แข่งขนั
กนั ทีมใดชนะจะไดเ้ขา้แข่งต่อไป
    อุปกรณ์
             1. ลูกสะบา้ตั้งหรือบางทอ้งถ่ินเรียกวา่ “แกน่” มีขนาดเล่นผา่ศูนยก์ลาง 7-8 เซนติเมตร ตั้งห่างกนั 2 เมตร เขตปลอดภยั
                ไม่มีตอ้งยิงห่างจากลูกสะบา้ตั้ง 50 เซนติเมตร เส้นเร่ิมห่างจากลูกสะบา้ตั้ง 10 เมตร
              2. ลูกสะบา้ลอ้หรือดดัจะเป็นฝ่ายท่ีไดข้ึ้นกอ่น
    วธีิการเล่น
             1. ผูเ้ล่นทั้ง 2 ฝ่ายจบัคู่ เร่ิมเล่นดว้ยการเส่ียงจากคณะกรรมการ
             2. ผูเ้ร่ิมเล่นกอ่นจะยืนเตรียมพร้อมหลงัเส้นเร่ิมและจะผลดักนัลอ้สะบา้ของตนเอง ตามลาํดบัคนละ 1 คร้ัง จนครบ
                 ทุกคน โดยลอ้สะบา้ท่ีตั้งอยูต่รงกบัคู่ของตนเองใหล้ม้ลง
             3. หากผูเ้ล่นทีมใดไม่สามารถยงิสะบา้ตั้งของคู่แข่งให้ลม้ลงได ้จะเสียคะแนน คร้ังละ 1 คะแนนหรือคนละ 1 คะแนน 
                 และให้เพื่อข้ึนแทนจนกวา่จะลม้ได ้หากเล่นแทนแลว้ไม่ลม้กใ็ห้ตายทั้งหมดเปล่ียนฝ่ายตรงขา้มข้ึนเล่นใหม่ในตา
                 ของตนเองท่ีคา้งอยู่
             4. หากมีการลอ้สะบา้แลว้เลยเส้น   ลูกสะบา้ตั้งถือวา่เน่าตายทั้งหมดเปล่ียนทีมเล่น
             5. การตบลูกสะบา้เม่ือให้นัง่ยิงตอ้งลากมาวางให้ตรงหรือตั้งฉากกบัลูกตั้งคู่ของตนให้ครบทุกคนกอ่น จึงจะยิงสะบา้ได้
             6. ท่าท่ีกาํหนด มีดว้ยกนั 6 ท่า ดงัน้ี
                     6.1 ท่าสีลอย หรือท่าอีทอย หรือสอยน่ิง จบัลูกสะบา้ดว้ยมือขา้งใดขา้งหน่ึงตามถนดัแลว้ลอ้ลูกสะบา้ไป กะระยะ
                           โดยให้ลูกสะบา้ไปหยดุท่ีหนา้ใกลก้บัลูกตั้งท่ีสุด หรือให้เขา้เขตไม่ตอ้งยิง หรือยิงลูกสะบา้ตั้งให้ลม้ลง
                     6.2 ท่าตาตุ่ม ให้ส้นเทา้สองทั้งสองกบัลูกสะบา้แปะไวท่ี้ตาตุ่มทั้ง 2 ขา้ง แลว้กระโดดส่งลูกสะบา้ให้ไปขา้งหนา้
                            หา้มใชมื้อตบลูกสะบา้แต่ตอ้งใชเ้ทา้ตบลูกสะบา้แต่ตอ้งใชเ้ทา้ตบลูกสะบา้เท่านั้น
                     6.3 ท่าตาเข่า หรือนางเข่า นาํลูกสะบา้แปะไวท่ี้เข่าแลว้เอาเข่าหนีบไวท้ั้ง 2 ขา้ง แลว้กระโดดไป ทาํเช่นเดียวกบัท่า
                            ตาตุ่ม
                     6.4 ท่าตาสะดือ หรือนางสะดือ ใชมื้อหงายให้ลูกสะบา้หนีบอยูใ่นมือ นาํลูกสะบา้จรดท่ีสะดือแลว้ปล่อยลูกสะบา้
                            ใหล้อ้หรือกล้ิงออกจากมือลงดิน แลว้วิง่ตามไปจบัโดยตบลูกสะบา้ลอ้ให้ใกลลู้กสะบา้ตั้งกบัคู่แลว้ยิงให้ลม้จึง
                             จะไม่เสียคะแนน
                     6.5 ท่านางอก ทาํเช่นเดียวกบัท่าตาสะดือเพียงแต่เปล่ียนท่ีจรดเท่านั้นเอง
                     6.6 ท่ากะเต่ิงหลงัเทา้ หรือวางลูกสะบา้ไวห้ลงัเทา้ท่ีถนดั แลว้กระโดดดว้ยเทา้ขา้งเดียวไปวางในเขตปลอดตั้งยิง 
                           หากหล่นท่ีท่ีใดให้นัง่ยงิ ณ ตรงนั้น ตาน้ีใชเ้ทา้ตบลูกสะบา้ได ้หากลูกสะบา้วิง่หนีไปไกลจากลูกตั้ง
    กติกา
             1. การเร่ิมเล่นตอ้งอยูห่ลงัเส้นเร่ิม และตอ้งเล่นตามลาํดบัท่ีกาํหนด
             2. หากตายหรือเน่าทั้งทีมเช่นยงิลูกตั้งผิดคู่ หรือลอ้ไปแลว้ตบลูกสะบา้ไม่ทนั ไปถูกลูกตั้งลม้หรือเลยเส้นตั้งไปถือ
                 วา่ตายทั้งทีมหรือเน่า
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             3. การลอ้หากถูกทีมเดียวกนัลูกสะบา้หยดุตรงไหน แลว้ลากให้ลากตั้งฉากหรือใหต้รงคู่ไดเ้ลย ยกเวน้มีการเจตนา
                 ผลกัลูกสะบา้ลอ้ หรือเป่าดว้ยปาก หรือใชอ้วยัวะผลกัดนั ห้ามโดยเดด็ขาด
             4. คะแนนแต่ละทีมจะมีคะแนนเตม็ 30 คะแนน หากทีมเดียวกนัยิงลูกตั้งไม่ถูก จะถูกหกั 1 คะแนน และจะมีคนอ่ืน
                ข้ึนแกแ้ทน  หากทาํอีกไม่ไดจ้นครบ 4 คน กจ็ะถูกหกัคะแนนไปเร่ือย ๆ จนหมดคน เม่ือตายหมดหรือน่าจะตอ้ง
                เปล่ียนฝ่ายตรงขา้มเล่นในตาท่ีตายคา้งไว้
             5. ทีมใดเล่นครบ 6 ตาแลว้ มีคะแนนมากกวา่เป็นฝ่ายชนะเขา้รอบต่อไป
             6. ทีมใดเล่นครบ 6 ตา แลว้ตดัคะแนนเขา้รอบชิงชนะเลิศหรือรอบรองชนะเลิศรวม 4 ทีม
              7. จบัคู่รอบรองชนะเลิศชนะท่ี 1 คะแนนมากท่ีสุด พบกบัทีมท่ีมีคะแนนลาํดบัท่ี 4 และทีมท่ีมีคะแนนท่ี 2 พบกบั
                   ทีมท่ี 3 ทีมใดมีคะแนนมากเป็นทีมชนะเขา้ชิงชนะเลิศและชิงลาํดบัท่ี 3 และท่ี 4 ต่อไป
             8. การเล่นตอ้งเล่นตามท่าบงัคบัแต่ละท่าอยา่งเคร่งครัด ถา้ฝ่าฝืนและปฏิบติัผิดกฎขอ้บงัคบัแต่ละท่าให้ถือวา่ตาย
                 หรือเน่า เช่น ข้ึนท่าผิดในแต่ละตาไม่เรียงตามลาํดบัหรือตายเน่าในท่าใดตอ้งข้ึนในท่านั้นต่อไป หากมีใครทาํผิด
                 คู่ต่อสู้จบัไดถื้อวา่ตายต่อไป เปล่ียนฝ่ายตรงขา้มข้ึน
             9. หากตกลงกนัวา่จะเล่นสะบา้รําฝ่ายใด หรือทีมฝ่ายใดแพจ้ะตอ้งถูกรําหนา้ลาน 2-3 รอบ ผูช้นะจะโคง้กไ็ดเ้ช่น
                 แบ่งเป็นทีมชายและหญิงแข่งขนักนั   การรําอาจจะมีการร้องเพลงเชียร์ได้
             10. การตดัสินจะมีกรรมการบนัทึกไวเ้ป็นสาํคญั

    ผูเ้ล่น
                จาํนวนผูตี้โทน 5 คน เปล่ียนคนตีไดต้ลอดเวลา   มีผูใ้ห้จงัหวะได ้1 คน มีคนเคาะจงัหวะฉ่ิงฉาบไดไ้ม่เกนิ 4 คน รวมไม่
เกนิ 10 คน ใน 1 ทีม หา้มมีเสียงดนตรีอ่ืน เช่น แคน ขลุ่ย ฯลฯ
    อุปกรณ์
                1. โทน 5 ลูก
                2. เคร่ืองเคาะจงัหวะ ห้ามใชเ้คร่ืองดนตรีอ่ืนๆ
    วธีิการแข่งขนั
                1. เวลาแข่งขนัในเวลา 5 นาทีแรกให้แสดงเสียงโทนเพียงอยา่งเดียว กบัเคร่ืองดนตรีเคาะจงัหวะ 
                2. การแสดงจงัหวะโทนแลว้แต่วา่ทีมจะคิดลายโทนในการแสดงอยา่งไร
                3. ตอ้งมีความไพเราะ สนุกสนาน พร้อมเพรียงกนั ความดงัชดัเจน ความเร้าใจ ต่ืนเตน้ ทาํให้เกดิความรู้สึก
                    อยากรํา
                4. จะตีใชก้ีล่ายกไ็ด ้ใหเ้กดิความต่อเน่ืองกลมกลืน
                5. ใชเ้วลาใหเ้หมาะสม
                6. เวลาในการแข่งขนัอีก 5 นาที จะตอ้งมีการรํา ร้องเพลง มีดนตรีประกอบไดไ้ม่เกนิ 2 ช้ิน เช่น แคน ป่ี ขลุ่ย 
                    แซคโซโฟน ฯลฯ
                7. มีนางนาํ 5-10 คน เม่ือเขา้สู่เวลา 6-10 นาที รวมแลว้ทั้งวงมีไดไ้ม่เกนิ 20 คน
                8. หากแข่งขนัใชเ้วลาเกนิ 10 นาที กรรมการจะเป่านกหวดีให้หยดุโดยทนัที โดยไม่คาํนึงวา่เพลงจะจบหรือไม่
                     กต็ามที
    กติกา
                1. หากทีมใดเล่นเกนิเวลาจะถูกตดัคะแนน
                2. ทีมใดกระทาํผิดขอ้ปฏิบติัจะถูกตดัคะแนน แต่ยงัสามารถทาํการแข่งขนัไดจ้นจบหรือหมดเวลา
                3. การตดัสินของกรรมการถือเป็นท่ีส้ินสุด
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                4. การให้คะแนน แยกรายละเอียดดงัน้ี
                        4.1 การแต่งกาย
                        4.2 การตีโทน (ดงัไพเราะ, พร้อมเพรียง, มีลูกเล่น)
                        4.3 การตีโทนและเคาะจงัหวะต่อเน่ือง
                        4.4 การร้อง การรํา
                        4.5 การตีจงัหวะหลากหลาย
                        4.6 การรําโทน
                        4.7 การแต่งกายนางรํา
                        4.8 ความสนุกสนาน ความไพเราะของดนตรี
                5. รวมคะแนนทั้งหมดแลว้นาํมาเฉล่ีย จากคณะกรรมการทุกคนท่ีตดัสิน
                6. ทีมท่ีเขา้แข่งขนัตอ้งปฏิบติัตามลาํดบัการจบัสลาก หากถึงลาํดบัแลว้ทีมยงัไม่สามารถแข่งขนัไดห้รือยงัไม่พร้อม
                    จะถูกตดัคะแนน
         นันทนาการ  (recreation)  หมายถึง  กจิกรรมท่ีบุคคลเลือกกระทาํในช่วงเวลาวา่งและกอ่ให้เกดิความเพลิดเพลิน  สนุก
สนาน และความสุขใจ  เป็นการเสริมสร้างสุขภาพกายและใจอยา่งมีคุณค่า

กจิกรรมที่เรียกว่ากจิกรรมนันทนาการควรมลีกัษณะดงันี้
            1. เป็นกจิกรรมท่ีใชเ้วลาวา่งให้เป็นประโยชน ์เป็นการกระทาํดว้ยความสมคัรใจใหค้วามสนุกสนาน เพลิดเพลิน
            2. เป็นกจิกรรมท่ีไม่หวงัส่ิงตอบแทนหรือกระทาํเป็นอาชีพ
            3. เป็นกจิกรรมท่ีละเวน้จากอบายมุข ปลูกฝังและเสริมสร้างความรู้
            4. เป็นกจิกรรมท่ีส่งเสริมค่านิยม ขนบธรรมเนียมและประเพณีวฒันธรรม
            5. เป็นกจิกรรมท่ีเป็นประโยชนต่์อตนเอง ครอบครัว และชุมชน
ชนิดของกจิกรรมนันทนาการ
ชนิดของกจิกรรมนันทนาการท่ีวยัรุ่นสามารถเลอืกได้ตามความสมคัรใจ มดีงันี้
            1. งานฝีมือและศิลปหตัถกรรม
            2. ดนตรี ร้องเพลง และนาฏศิลป์
            3. กรีฑา และกฬีา
            4. เตน้รํา ฟ้อนรํา และกจิกรรมเขา้จงัหวะ
            5. การละคร ภาพยนตร์ การแสดง
            6. ท่องเท่ียวธรรมชาติ
            7. กจิกรรมทางศาสนา งานวนัสาํคญัต่างๆ
            8. อาสาสมคัร

         [1]   การละเล่นของเดก็ไทย    http://www.youtube.com/watch?v=MwdNrXILS2Q
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         [2]   การละเล่นพื้นบา้นของเดก็ไทย    http://www.youtube.com/watch?v=O3tdz7YQWgU
         [3]   แยล้งรู    http://www.youtube.com/watch?v=BVSp7KfWuYc
         [4]   ขาโถกเถก การละเล่นพื้นบา้น    http://www.youtube.com/watch?v=YCXZEse_bA4
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