
วิธีการเลนและกติกาการแขงขันกีฬาพ้ืนเมืองไทย 
 

 วิธีเลนและกติกาการแขงขันกีฬาพ้ืนเมืองไทยน้ี ประกอบดวยกีฬาพ้ืนเมืองไทย จํานวน ๕ชนิด ซ่ึงคัดเลือก
กีฬาพ้ืนเมืองไทยจากท้ัง ๔ ภาคของประเทศไทย ท่ีทาทาย นาสนใจ เลนงาย เขาใจงาย ไมซับซอนมากนัก โดยรอง
ศาสตราจารยชัชชัย โกมารทัต ไดนํามาปรับปรุงพัฒนากําหนดกรอบกติกาการเลนเชิงแขงขันใหมีความทาทาย
สนุกสนานในการเลนยิ่งขึ้น แตยังคงไวซ่ึงโครงสรางกรอบการเลนตามแบบพ้ืนเมืองไทยเดิมทุกประการ เพ่ือให
สามารถจัดการแขงขันไดโดยเรียบรอยดังน้ี 
 

๑. งูกินหาง 
 

 
 
 ๑) ใหทําสนามแขงขัน ตั้งหลัก ๔ หลัก รูปสี่เหลี่ยมผืนผา ดานกวางหาง ๔ เมตร สวนดานยาวหาง ๑๒ เมตร 
ท่ีปลายเสาดานยาวทแยง มุมกัน ห างออกไปทางขวาของ เสนด านกว าง ให ทํา เสนเ ร่ิมยาว ๒ เมตร  
เปนจุดเร่ิมตนเลนของ งูดานละตัว 
 ๒) กําหนดผูเลนทีมละ ๗ คน  แขงขันคร้ังละ ๒ ทีม 
 ๓) เร่ิมเลนโดย ใหผูเลนแตละทีมใชมือจับเอวตอกันเปนแถวตอน หันหนาไปทางเดียวกันของทีมตน โดยให
แตละทีมไปตั้งแถวท่ีหลังเสนเร่ิม ท่ีปลายเสาคนละตนใหหัวแถว (หรือหัว งู) ท้ังสองทีมหันหนาเขาสนามเลน 
 ๔) เม่ือไดสัญญาณเร่ิมเลน ใหแตละทีมออกว่ิงเปนแถว โดยไมใหมือท่ีจับเอวตอกันน้ันหลุดออกจากกัน 
ลักษณะเปนแถวยาวคลาย งู โดยวิธีออมวงนอกหลักของตนเองไปออมหลักฝงตรงขาม ออมดานนอกหลักท้ังสี่หลัก
เร่ือยไป จนกวาหัว งู จะใชมือแตะถูกตัวหางงูคูแขงขันได จึงจะถือวาชนะ 
 ๕) กําหนดใหแขงขัน โดยถือผลชนะ 2 ใน 3 คร้ัง เม่ือจบการแขงขันแตละคร้ัง ใหเปลี่ยนแดนเร่ิมแขงกันใหม
ทุกคร้ัง 



 ๖) ขณะว่ิงไลหามผูเลนทุกคน ถูกหลักท่ีตั้งไว หรือหากมือท้ัง ๒ ขาง หลุดออกจากเอวผูเลนทีมเดียวกันจะถือ
วาแพทันที 
 ๗) ใหมีกรรมการอยางนอย ๒ คน ทําหนาท่ีควบคุมการเลนและตัดสินผลการแขงขัน 
 
 

๒. ขวางลิง 
 

 
 
 ๑) สนามแขงขันเปนรูปสี่เหลี่ยมผืนผา กวาง ๙ เมตร ยาว ๑๒ เมตร สําหรับชาย และกวาง ๗ เมตร ยาว 
๑๐ เมตร สําหรับหญิง ท่ีปลายท้ังสองดานของเสนขางใหทําเสนตรงออกไปอีก ๒ เมตร ทุกๆ ดานเพ่ือเปนแนวเขต
การขวาง 
 ๒) กําหนดใหใชลูกบอลยางเบอร ๓ สําหรับชาย และเบอร ๒ สําหรับหญิง โดยสูบลมเขาลูกบอลไมใหแข็ง 
หรือใชลูกบอลผา ใหรูสึกวาจับลูกแลวนุมมือ และใชผาขาวมาหอคลุมใหมิดลูกบอล รวบปลายผา ใชเชือกมัดโคน
ปลายผาใหแนนหนา ปลอยชายผาประมาณ ๑ ฟุต เรียกวาลูกขวาง 
 ๓) กําหนดผูเลนทีมละ ๘ คน แขงขันคร้ังละ ๒ ทีม 
 ๔) กําหนดใหผลัดกันเปนฝายขวางทีมละ ๕ นาที หากยังเสมอกันใหแขงขันอีกทีมละ ๑ นาที เร่ือยไปจนกวา
จะปรากฎผลแพชนะ 
 ๕) ใหหัวหนาทีมท้ังสองเสี่ยงทาย เพ่ือหาทีมฝายรับซ่ึงจะเปนลิงกอน หรือทีมฝายรุกซ่ึงจะเปนผูขวางกอน 
เม่ือตกลงกันไดแลว ใหทีมเปนลิงยืนอยูในสนามเลน สวนทีมขวางจะยืนกระจายอยูนอกเสนสกัดดานยาวของสนาม
เลนท้ังสองดาน หันหนาเขาในสนามเลน ใหผูขวางคนหน่ึงถือลูกขวางไว 
 ๖) เร่ิมเลนโดยผูเลนทีมขวาง ผลัดกันขวางผูเปนลิงท่ียืนอยูในสนามแขงขัน ฝายขวางอาจโยนสงลูกขวาง
ใหแกกัน หรือหลอกลอในการขวางได ขณะเดียวกันฝายเปนลิงจะตองพยายามหลบการขวางมิใหฝายขวางขวางลูก
ขวางถูกตัวได 



 ๗) ภายในเวลาท่ีกําหนด ถาฝายขวางขวางลูกขวางถูกฝายลิงคนใด จะถือวาตาย ผูเลนฝายลิงคนน้ันจะตอง
ออกจากสนามแขงขัน 
 ๘) เม่ือครบกําหนดเวลา ใหเปลี่ยนกันเปนฝายรุกและฝายรับ โดยฝายขวางเปลี่ยนเปนฝายลิง และฝายลิง
เปลี่ยนเปนฝายขวางบาง 
 ๙) ทีมใดขวางถูกฝายตรงขามตายมากกวา หรือมีผูเลนเหลืออยูมากกวา จะเปนทีมชนะ 
 ๑๐) ฝายขวางจะตองไมล้ําเขาในสนามเลน หรือเหยียบเสนสกัดทางดานยาวของสนามเลน และจะตองขวาง
ลูกขวางนอกเสนสกัดดานยาวของสนามเลนเทาน้ัน 
 ๑๑) ฝายเปนลิงจะตองหลบหลีกอยูภายในสนามเลนเทาน้ัน จะเหยียบเสนสนามหรือออกนอกสนามเลน
ไมได 
 ๑๒) ผูเลนฝายรับท่ีฝาฝนกติกาจะถือวาตาย และตองออกจากสนามแขงขันทันที สวนผูเลนฝายรุกท่ีฝาฝน
กติกา หากขวางลูกถูกใครจะถือวาไมเปนผล 
 ๑๓) ใหมีกรรมการอยางนอย ๒ คน ทําหนาท่ีควบคุมการเลน และตัดสินผลการแขงขัน 
 
๓. ว่ิงเปยวสวมกระสอบ 
 

 
 
 ๑) ใหทําสนามแขง ตั้งเสาเปนหลัก ๒ เสา ระยะหางกัน ชาย ๒๐ และ หญิง ๑๕ เมตร ทางดานซาย 
และขวาของเสาท้ังสอง ใหทําเสนเร่ิมเลน ยาวดานละ ๒ เมตร ใหขนานกับเสนเร่ิมเลนของเสาอีกตนหน่ึง หางจากเสน
เร่ิมเลนไปทางดานหลัง ๑.๕ เมตร ใหเขียนเสนประขนานกับเสนเร่ิมเลน เรียกวา เสนเตรียมพรอม ระยะระหวางเสน
เร่ิมกับเสนเตรียมพรอม เรียกวา เขตเปลี่ยนกระสอบ 
 ๒) กําหนดผูเลนทีมละ ๖ คน แขงขันคร้ังละ ๒ ทีม 
 ๓) เร่ิมเลนโดยใหวางกระสอบไวท่ีพ้ืนในเขตเปลี่ยนกระสอบ หันปากกระสอบมาทางตัวผูเลน และใหผูเลน
คนแรกของท้ังสองทีมยืนเตรียมพรอมไวท่ีหลังเสนเตรียมพรอม สวนผูเลนคนอ่ืนๆ ใหยืนตอแถวคนแรกของทีมตนเปน
แถวตอนเรียงหน่ึง โดยประจําอยูทีมละเสา ท้ังสองทีมหันหนาเขาหากัน 
 ๔) เม่ือไดสัญญาณเร่ิมเลน ใหผูเลนคนแรกของท้ังสองฝายจับกระสอบมาสวมขาโดยใหเทาท้ังสองอยูใน
กระสอบ แลวออกว่ิงโดยเร็วไปยังเสาท่ีอยูตรงขาม แลวออมเสาทางดานซายมือของตน พยายามว่ิงไลใหทันผูเลนของ
ฝายตรงขาม เม่ือว่ิงออมกลับมายังเสาของตน ตองถอดกระสอบเปลี่ยนใหผูเลนคนตอไปของฝายตนท่ียืนรออยู หลัง



เสนเตรียมพรอมสวมใสกระสอบแทน แลวผูคนเลนคนตอไปก็จะออกว่ิงไปออมเสาเชนเดยีวกับคนแรก สวนผูเลนคนท่ี
ว่ิงมาแลวใหไปตอทายแถวของตน เพ่ือเตรียมว่ิงในรอบตอไป 
 ๕) การเลนจะเปนการผลัดกันว่ิงออมเสาไลกันอยูเชนน้ีเร่ือยไป จนกวาฝายใดฝายหน่ึงจะสามารถว่ิงไลแตะผู
เลนอีกฝายหน่ึงไดก็จะเปนผูชนะ ตามปกติจะแขงขันกัน ๒ หรือ ๓ คร้ัง ฝายใดชนะ ๒ คร้ังติดตอกัน หรือชนะ ๒ ใน 
๓ คร้ัง จะถือวาเปนผูชนะโดยเด็ดขาด 
 ๖) ขณะว่ิงผูเลนทุกคนตองว่ิงโดยเทาท้ังสองสวมอยูในกระสอบตลอดเวลา ถากระสอบหลุดจากมือกองกับ
พ้ืน ตองหยุดว่ิง แลวดึงกระสอบขึ้นมาระดับเอวใหม และถากระสอบหลุดจากเทาแมเพียงขางเดียวก็ตาม จะถือวาฝาย
น้ันแพทันที 
 ๗) ขณะว่ิงถาหกลม แตกระสอบไมหลุดจากเทา อนุญาตใหลุกขึ้นว่ิงตอไปได 
 ๘) การไลแตะกันน้ัน ใหใชมือขางใดขางหน่ึงไลแตะ หามใชอวัยวะอ่ืน และขณะเอ้ือมแตะตองระวังกระสอบ
หลุดออกจากเทาดวย 
 ๙) การเปลี่ยนผูเลนลงกระสอบตองเปลี่ยนภายในเขตเปลี่ยนกระสอบเทาน้ัน 
 ๑๐) ผูเลนท่ียืนรอตองอยูหลังเสนประ (เสนเตรียมพรอม) ในแดนตน และตองไมกระทําการใดๆ ท่ีเปนการ
กีดขวางผูท่ีกําลังว่ิง 
 ๑๑) ทีมท่ีฝาฝนกติกา จะถูกปรับเปนแพ 
 ๑๒) ใหมีกรรมการอยางนอย ๒ คน ทําหนาท่ีควบคุมการเลน และตัดสินผลการแขงขัน 
 

๔. ว่ิงกระโดดเชือกหมู 
 

 
 
 ๑) เชือกแขงขันใหมีขนาดประมาณน้ิวชี้ของผูใหญ ยาวไมนอยกวา ๗ เมตร กําหนดเสนยืนแกวงเชือกหางกัน 
๕ เมตร 
 ๒) กําหนดผูเลนทีมละ ๗ คน  



 ๓) เวลาท่ีใชในการแขงขัน ๓ นาที หากเสมอกันใหตอเวลาแขงขันออกเปนชวงละ ๓๐ วินาที จนกวาจะมีผู
ชนะ 
 ๔) ใหผูเลน ๒ คน หันหนาเขาหากัน ถือปลายเชือกกระโดดคนละดาน หางกันไมนอยกวา ๕ เมตร และตอง
ยืนอยูนอกเสนยืนแกวงเชือกแตละดาน เตรียมพรอมไวเรียกวา ผูเหว่ียงเชือก 
 ๕) ผูเลนท่ีเหลืออีก ๕ คน ยืนเตรียมพรอมอยูนอกแนวเสนเชือกเรียงตามลําดับเรียกวา ผูกระโดดเชือก 
 ๖) เม่ือไดรับสัญญาณเร่ิมเลน ใหผูเหว่ียงเชือกท้ัง ๒ คนเหว่ียงเชือกใหหมุนเปนวงกลมขามศีรษะผูกระโดด ผู
เลนท้ัง ๕ คน จะว่ิงมากระโดดผานเชือกท่ีละคน โดยจะตองใหเชือกผานใตเทา และศีรษะ ๑ คร้ัง ใหครบวงเชือก และ
ว่ิงออกไปออมหลังผูเหว่ียงเชือก เตรียมเขากระโดดสวนกลับในรอบตอไป ผูเลนคนตอๆ ไปว่ิงมากระโดดเชือก
ตามลําดับคร้ังละคนจนครบท้ัง ๕ คน แลวจึงเร่ิมตนท่ีคนแรกดวยการว่ิงเขากระโดดสวนกลับตอเน่ืองกัน หมุนวนเปน
เลข ๘ ออมหลังผูเหว่ียงเชือก เวียนตามลําดับอยางน้ีจนหมดเวลา 
 ๗) ผูเลนท่ียืนเหยียบเสนยืนแกวงเชือกหรือกระโดดติด หรือทําใหเชือกหยุดหมุน หรือกระโดดผิดวิธีจะไมนับ
คร้ังให และจะตองกระโดดตามลําดับท่ีเรียงไวแลว 
 ๘) การนับจํานวนคร้ัง ใหนับเฉพาะคนท่ีกระโดดผานออกไปไดอยางถูกตอง ๑ คน นับเปน ๑ คร้ัง นับ
ตอเน่ืองเฉพาะคนท่ีกระโดดผานไดถูกตองจนกระท่ังหมดเวลา ผูเลนแตละคนมีสิทธ์ิไดนับจํานวนคร้ังท่ีถกูตองเพียง ๑ 
คร้ัง ในการกระโดดแตละรอบเทาน้ัน 
 ๙) ไมอนุญาตใหเปลี่ยนตัว หรือเปลี่ยนตําแหนงผูเลนในระหวางการแขงขัน กรณีผูเลนบาดเจ็บไมสามารถ
กระโดดตอในระหวางท่ีแขงขันไดตามลําดับ จะถูกปรับเปนแพ 
 ๑๐) ทีมท่ีสามารถกระโดดขามเชือกไดจํานวนคร้ังมากกวาจะเปนผูชนะ 
 

๕. ชักเยอ 
 

 
 ๑) ใหรูปแบบสนามแขงขันเปนพ้ืนราบ เขียนเสนขนาน ๓ เสน หางกันเสนละ ๓ เมตร เสนกลางเปนเสนแบง
เขตแดน สวนเสนขาง ๒ ดาน เปนเสนแดนฝายแดง และฝายนํ้าเงิน 
 ๒) มีธงเล็กๆ สูง ๕๐ ซม. ปกไวท่ีปลายเสนเขตแดนฝายแดงและฝายนํ้าเงินท้ังสองดาน เพ่ือใชเปนแนวใน
การตัดสินแพชนะ 
 ๓) กําหนดผูเลนทีมละ ๘ คน และผูเลนสํารอง ๒ คน แขงขันคร้ังละ ๒ ทีม 



 ๔) นําเชือกมาวางท่ีพ้ืนตามยาว พาดผานเสนแบงแดน ใหก่ึงกลางเชือกท่ีผูกผาขาวไวอยูตรงเสนแบงแดน 
หางจากผาขาวขางละ ๒ เมตร ใหผูกผาแดงดานหน่ึง อีกดานหน่ึงใหผูกผานํ้าเงินไวท่ีเชือก ใหผูเลนท้ังสองทีมอยูคนละ
ดาน คือดานแดงทีมหน่ึง ดานนํ้าเงินทีมหน่ึง ยืนเปนแถวตอนหันหนาเขาหากันเตรียมพรอมไวท่ีหลังเสนของแดนตน 
 ๕) เม่ือจะเลน ใหผูเลนท้ังสองทีมจับเชือกไวทุกคน โดยตองจับท่ีบริเวณดานหลังผาท่ีผูกเชือกไวทางฝายตน 
ดึงเชือกไวใหตึงพอประมาณ ใหผาขาวท่ีผูกไวก่ึงกลางเชือกอยูตรงแนวเสนแบงแดนพอดี 
 ๖) เม่ือไดสัญญาณเร่ิมเลน ใหผูเลนแตละทีมออกแรงดึงเชือกเขามายังเขตแดนของฝายตน ทีมใดดึงเชือกให
ผาท่ีผูกทางฝายตรงขาม  เขามายังเขตแดนตนไดจะเปนผูชนะในคร้ังน้ัน  ทีมใดชนะ ๒ คร้ังติดกัน  หรือชนะ ๒ ใน ๓ 
คร้ัง  จะเปนผูชนะโดยเด็ดขาด 
 ๗) หามผูเลนนําเชือกผูกหรือพันไวกับสิ่งอ่ืนใด  นอกจากรางกายของผูเลนเอง  และหามผูเลนสวมรองเทา
ตะปู  หรือ  ใชมือหรือเทาเหน่ียว  ยึด  หรือยันสิ่งอ่ืนไวนอกจากพ้ืน 
 ๘) ฝายท่ีฝาฝนกติกา    จะถูกปรับเปนแพในคร้ังน้ัน 
 ๙) ใหมีกรรมการอยางนอย  ๒  คน ควบคุมการเลน  และตัดสินผลการแขงขัน 
 
 
    ประกาศ ณ วันท่ี กุมภาพันธ  ๒๕๖๐ 
 
 

     ลงนาม 
(ผูชวยศาสตราจารย ดร.วันชัย  บญุรอด) 

ประธานคณะกรรมการจัดการแขงขันกีฬาพ้ืนเมืองไทย 
กีฬาภายในของบุคลากรจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย คร้ังท่ี ๓๙ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

  
 


