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ค าชี้แจง 

 
 
          กลุ่มงานส่งเสริม พัฒนาส่ือ นวัตกรรมและเทคโนโลยี กลุ่มนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผล ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 ขอขอบคุณ คุณครู 
บุคลากรทางการศึกษาและท่านผู้สนใจทุกท่าน ท่ีเข้ามาศึกษา ค้นคว้า สื่อในเว็บไซต์ ของ 
ศูนย์รวมสื่อ สพฐ. ของ สพป.อด. 2   ถึงแม้ว่าสื่อส่วนมากจะเป็นสื่อ ทดลองผลิต ของคุณครู 
เป็นส่วนมาก  แต่ก็จะพยายามพัฒนาต่อไป  ให้ก าลงัใจหน่อยนะครับ 
 
                                                                                ศน.สุริยนต์  สพป.อด.2 
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กรีฑา (Athletics) 
 

     กรีฑาถือได้ว่าเป็นกีฬาที่เก่าแก่ ที่เกิดขึ้นมาพร้อมกับมนุษย์ เนื่องจากในสมัยก่อนมนุษย์ต้องอาศัยการวิ่ง
ในการอยู่อาศัย ไม่ว่าจะเป็นการวิ่งเร็วเพ่ือให้พ้นจากสัตว์ร้าย วิ่งไล่เพื่อจับสัตว์เอาไว้เป็นอาหาร ฯลฯ ซึ่งเมื่อ
เทียบกับปัจจุบัน ก็เปรียบเสมือนการวิ่งในประเภทต่าง ๆ  นอกจากการวิ่งแล้ว ในยุคก่อนยังมีการกระโดด การใช้
อาวุธต่าง ๆ ซึ่งนั้นก็เป็นที่มาของกีฬากรีฑาหลากหลายประเภทนั่นเอง 
 
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกรีฑา 
          
ประวัติกรีฑา   

          เชื่อกันว่า ต้นก าเนิดของกรีฑานั้น เริ่มมากจากชาวกรีกโรมัน เมื่อประมาณ 776 ปีก่อนคริสต
ศักราช โดยเจ้าเมืองนั้นอยากให้พลเมืองของกรีกมีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรง เพื่อรับใช้ประเทศได้อย่าง
เต็มที่ นอกจากนี้ในสมัยก่อนเชื่อว่า มีเทพเจ้าสถิตอยู่บนเขาโอลิมปัสพยายามท าตัวให้เป็นที่โปรดปราน ด้วยการ
ท าพิธีกรรมบวงสรวงต่าง ๆ พร้อมเล่นกีฬาถวาย ณ ลานเชิงเขาโอลิมปัสแคว้นอีลิส เพื่อให้เกียรติแก่เทพเจ้า โดย
มีกีฬาที่ชาวกรีกเล่นนั้น มี 5 ประเภท คือ การวิ่งแข่ง การกระโดด มวยปล้ า พุ่งแหลน ขว้างจักร ทั้งนี้ เป็นที่
สังเกตได้ว่า นอกจากกีฬามวยปล้ าแล้ว กีฬาทั้ง 4 ชนิด ล้วนแต่เป็นกีฬากรีฑาท้ังสิ้น นอกจากนี้ ยังได้ด าเนินการ
แข่งขันติดต่อกันมาเป็นเวลานานกว่า 1,200 ปี เลยทีเดียว  
          ต่อมากรีกเสื่อมอ านาจลง และตกอยู่ภายใต้อ านาจของชาวโรมัน การกีฬาของกรีกเลยเสื่อมลงตามล าดับ 
ใน พ.ศ. 936 (ค.ศ. 393) เนื่องจากจักรพรรดิธีโอดซีอุส แห่งโรมัน มีค าสั่งให้ยกเลิกการเล่นกีฬา ทั้ง 5 ประเภท 
เพราะเห็นว่าประชาชนเล่นกีฬาเพ่ือการพนัน ไม่ได้เล่นเพ่ือสุขภาพแต่อย่างใด และนับตั้งแต่นั้นกีฬาโอลิมปิกก็ได้
ยุติเป็นระยะเวลานานกว่า 15 ศตวรรษ  
          หลังจากนั้น ก็ได้มีบุคคลส าคัญ กลับมารื้อฟ้ืนให้กีฬาโอลิมปิกกลับมาเริ่มอีกครั้ง โดย บารอน ปีแอร์ เดอ 
คูแบร์แตง (BaronPierredeCoubertin) ชาวฝรั่งเศส ซึ่งเขาได้ชักชวนบุคคลคนส าคัญของชาติต่าง ๆ เข้ามาร่วม
ประชุม เพื่อแข่งขันกีฬาร่วมกัน โดยให้จัดการแข่งขัน 4 ปี ต่อ 1 ครั้ง พร้อมระบุข้อตกลงในการเล่นกีฬากรีฑา
เป็นหลักของการแข่งขัน เพ่ือเป็นเกียรติและอนุสรณ์แก่ชาวกรีกในสมัยโบราณ ผู้ริเริ่มกีฬาโอลิมปิก ทั้งนี ้กีฬา
โอลิมปิกได้เริ่มแข่งขันขึ้นอีกครั้ง ใน พ.ศ.2439 (ค.ศ. 1896) ณ กรุงเอเธนส์ ประเทศกรีก  

ประวัติความเป็นมาของกรีฑาในประเทศไทย  

          ผู้ริเริ่มให้มีการแข่งขันกรีฑาในประเทศไทยนั้นก็ คือ กระทรวงธรรมการ (ปัจจุบันคือ
กระทรวงศึกษาธิการ) ที่ได้จัดให้มีการแข่งขันกรีฑาระดับนักเรียน ครั้งแรกเมื่อวันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2440 ณ 
ท้องสนามหลวง โดยมี พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระ
นางเจ้าพระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชด าเนิน มาทรงเป็นองค์ประธานเปิดการแข่งขันกรีฑานักเรียนเป็นประจ า
ทุกปี และได้จัดตั้งให้มีสมาคมกรีฑาสมัครเล่นประเทศไทยขึ้น  
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ที่มาของภาพ  : http://www.myfirstbrain.com/ 

 

ประเภทของกรีฑา 

1. กรีฑาประเภทลู่  

          กรีฑาประเภทลู่เป็นกรีฑาที่ต้องแข่งขันกันบนทางวิ่งหรือลู่วิ่งตลอดระยะทาง ใช้การวิ่งเป็นส าคัญตัดสิน
แพ้ชนะกันด้วยเวลาการแข่งขันที่นิยมกันทั่วไปมี ดังนี้ 
          1.1 ) การว่ิงระยะสั้น หมายถึง การวิ่งในระยะทางไม่เกิน 400 เมตร นับจากจุดเริ่มต้นจนถึงเส้นชัย ซึ่ง
จะต้องวิ่งในลู่ของตนเองตลอดระยะทาง โดยแบ่งระยะทางวิ่งออกเป็น 60, 80, 100, 200 และ 400 เมตร 
          1.2) การว่ิงระยะกลาง หมายถึง การวิ่งในระยะทางตั้งแต่ 800 เมตรขึ้นไป แต่ไม่เกิน 1,500 เมตร 
          1.3) การว่ิงระยะไกล หมายถึง การวิ่งในระยะทางมากกว่า 1,500 เมตรขึ้นไป และการวิ่งมาราธอน 
(42.195 เมตร ) 
          1.4) การว่ิงผลัด หมายถึง การแข่งขันที่แบ่งเป็นชุด ๆ แต่ละชุดมีจ านวนผู้แข่งขันเท่า ๆ กัน มีดังนี้...  
              (1)  การว่ิงผลัดระยะทางเท่ากัน หมายถึง ผู้เข้าแข่งขันแต่ละคนในชุดเดียวกันต้องวิ่งใน
ระยะทางเท่ากัน เช่น 5 x 80, 8 x 50, 4 x100,4 x 200, 4 x 400 เมตร เป็นต้น 
            (2)  การว่ิงผลัดต่างระยะ หมายถึง ผู้เข้าแข่งขันแต่ละคนในชุดเดียวกัน วิ่งในระยะทางไม่
เท่ากัน เช่น 80 x 120 x 120 x 80 เมตร เป็นต้น 

          1.5) การว่ิงข้ามรั้ว หมายถึง การวิ่งตามลู่วิ่งข้ามสิ่งกีดขวางความสูง และจ านวนรั้วที่ใช้แข่งขันในแต่ละ
ประเภทแตกต่างกันไป เช่น วิ่งข้ามรั้ว 100 ,110,400 เมตร เป็นต้น 

 

2. กรีฑาประเภทลาน  

          กรีฑาประเภทลาน เป็นกรีฑาท่ีต้องแข่งขันกันในสนาม ตัดสินแพ้ชนะกันด้วยระยะทาง  อาจเป็นความ
ไกลหรือความสูง โดยแบ่งประเภทการแข่งขัน ดังนี้ 
          2.1) ประเภทท่ีตัดสินด้วยความไกล ได้แก่ กระโดดไกล เขย่งก้าวกระโดด ทุ่มลูกน้ าหนัก ขว้างค้อน 
ขว้างจักร และพุ่งแหลน 
          2.2) ประเภทท่ีตัดสินด้วยความสูง ได้แก่ กระโดดสูง และกระโดดค้ า 
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3. กรีฑาประเภทผสม  
          กรีฑาประเภทผสมเป็นการแข่งขันที่น ากรีฑาประเภทลู่ และลานบางส่วนผสมกัน แบ่งประเภทการ
แข่งขัน ดังนี้ 
          3.1) ประเภทชาย มีกรีฑาประเภทผสมให้เลือกแข่งขันได้ 2 แบบ ดังนี้ 

             (1)  ปัญจกรีฑา ประกอบด้วยการแข่งขัน 5 รายการ ท าการแข่งขันภายในวันเดียว ตามล าดับ 
คือ กระโดดไกล, พุ่งแหลน , วิ่ง 200 เมตร, ขว้างจักร และวิ่ง 1,500 เมตร 
               (2) ทศกรีฑา ประกอบด้วยการแข่งขัน 10 รายการ ท าการแข่งขัน 2 วัน ติดต่อกันตามล าดับ 
ดังนี้ 
          วันที่หนึ่ง :  วิ่ง 100 เมตร กระโดดไกล ทุ่มลูกน้ าหนัก กระโดดสูง และวิ่ง 400 เมตร 
          วันที่สอง :  วิ่งข้ามรั้ว 110 เมตร ขว้างจักร กระโดดค้ า พุ่งแหลน และวิ่ง 1,500 เมตร 

          3.2) ประเภทหญิง มีการแข่งขันเพียงแบบเดียว คือ สัตตกรีฑา ประกอบด้วยการแข่งขัน   7 รายการ 
ท าการแข่งขัน 2 วัน ติดต่อกันตามล าดับ ดังนี้ 
          วันที่หนึ่ง :  วิ่งข้ามรั้ว 100 เมตร, กระโดดสูง, ทุ่มลูกน้ าหนัก และวิ่ง 200 เมตร 
          วันที่สอง :  กระโดดไกล, พุ่งแหลน และวิ่ง 800 เมตร 
          ส าหรับกรีฑาประเภทผสมนั้น ผู้ชนะ คือ ผู้ที่สามารถท าคะแนนสูงสุดในการแข่งขัน ถ้าไม่เข้าแข่งขัน
หรือไม่ท าการประลองแม้แต่ครั้งเดียวให้ถือว่าเลิกการแข่งขัน  การแข่งขันประเภทลู่   ประกอบไปด้วย  

การแข่งขันวิ่ง 

          1. ประเภทวิ่ง 100 เมตร, 200  เมตร, 400 เมตร, ข้ามรั้ว 100 เมตร, ข้ามรั้ว 110 เมตร  
          2. ประเภทวิ่ง 400 เมตร, 800 เมตร, วิ่งผลัด 4x100 เมตร, วิ่งผลัด 4x400 เมตร  
          3. ประเภท 1,500 เมตร  
          4. ประเภท 3,000 เมตร, วิ่งวิบาก 3,000 เมตร 
          5. ประเภท 5,000 เมตร 
          6. ประเภท 10,000 เมตร 

 

ที่มาของภาพ : http://www.bloggang.com/ 
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การแข่งขันวิ่งผลัด 

          1. เขตรับส่งไม้คทามีระยะทาง 20 เมตร โดยถือไม้คทาเป็นเกณฑ์ไม่เกี่ยวกับขา แขน ล าตัวของนักกีฬา 
          2. การแข่งขันวิ่งผลัด 4x200 เมตร นักกีฬาคนที่ 1 และ คนที่ 2จะต้องวิ่งช่องวิ่งของตนเองเท่านั้น คนที่ 
3 จะวิ่งในช่องวิ่งของตนเองจนกระทั่งถึงเส้นตัด (เส้นโค้งแรกประมาณ 120 เมตร) 
          3. การแข่งขันวิ่งผลัด 4x400 เมตร คนที่ 1 วิ่งในช่องวิ่งของตนเองเท่านั้น คนที่ 2 วิ่งในช่องวิ่งของตนเอง 
จนกระท่ังถึงเส้นตัด ซึ่งอยู่ในแนวเส้นชัย คนที่ 3 และ 4 จะยืนคอยรับในเขตรับระยะรวมเท่านั้น เมื่อนักกีฬาทีม
ใดวิ่งมาถึงจุด 200 เมตร ก่อน ทีมนั้นจะสามารถยืนคอยรับคทาจากด้านในของลู่วิ่งเรียงตามล าดับออกมา 
          4. ถือไม้คทาด้วยมือตลอดการแข่งขัน หลังส่งไม้คทาแล้วควรอยู่ในช่องวิ่งของตนเอง หรือภายในเขต
รับส่งจนกว่าทางวิ่งจะไม่มีนักกีฬา 
          5. สามารถเปลี่ยนนักกีฬาได้ 2 คนจะต้องมีรายชื่อในการแข่งขันครั้งนั้น 
          6. กรณีการแข่งขันวิ่งผลัด 4x100 เมตร, 4x400 ถ้ามีทีมแข่งขันไม่เกิน 5 ทีม ให้ไม้แรกวิ่งโค้งเดียว แล้ว
ตัดเขา้ช่องในได้ 

 
ที่มาของภาพ : http://news.sanook.com/ 

การแข่งขันวิ่งข้ามรั้ว 
          นักกีฬาจะต้องวิ่งข้ามรั้วทั้งหมด 10 ครั้ง ตลอดระยะทางการแข่งขัน 
          สิ่งต้องห้าม :  วิ่งข้ามรั้วเพียงขาข้างเดียว และห้ามใช้มือผลักดันรั้วหรือใช้ขาเจตนาถีบรั้วให้ล้มการ
แข่งขันประเภทลาน แบ่งออกเป็น 2 ประเภทดังนี้   
          1. การแข่งขันประเภทกระโดด ได้แก่ กระโดดสูง, เขย่งก้าวกระโดด, กระโดดสูง, กระโดดค้ าถ่อ 
          2. การแข่งขันประเภททุ่ม พุ่ง ขว้าง ได้แก่ ทุ่มน้ าหนัก, ขว้างจัก, ขว้างฆ้อน, พุ่งแหลน 
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ที่มาของภาพ :  http://atcloud.com/stories/99207 

การแข่งขันประเภทลาน  
   แบ่งออกเป็น 2 ประเภทดังนี้ 
    1. การแข่งขันประเภทกระโดด - กระโดดสูง,เขย่งก้าวกระโดด,กระโดดสูง,กระโดดค้ าถ่อ 
   2. การแข่งขันประเภททุ่ม พุ่ง ขว้าง - ทุ่มน้ าหนัก,ขว้างจัก,ขว้างฆ้อน,พุ่งแหลน 

การแข่งขันกระโดดไกล 

          การแข่งขัน นักกีฬากระโดดในขั้นที่ดีที่สุดของแต่ละคน จะถือเป็นสถิติ รวมทั้งตัดสินเสมอกันของอันดับ
ที่ 1 ด้วย นักกีฬากระโดดลงในบ่อทรายแล้วต้องออกไปข้างหน้าหรือด้านข้างเท่านั้น 

 



8 
 

การแข่งขันเขย่งก้าวกระโดด 

          ประกอบด้วยเขย่ง การก้าว และการกระโดด การเขย่งจะต้องใช้เท้าเดียวกับท่ีเหยียบกระดานลงสู่
พ้ืน  จะต้องกระโดดด้วยเท้าข้างเดียว สามารถกระโดดได้ไม่เกิน 3 ครั้ง จะหมดสิทธิ์ในการแข่งขันความสูงต่อไป 
นักกีฬาที่ชนะเลิศสามารถเลือกความสูงได้ตามต้องการ 

 
ที่มาของภาพ : http://konkeela12.blogspot.com/2009/02/blog-post.html 

 
การแข่งขันกระโดดสูง 

   เป็นกีฬาที่มีลักษณะรูปแบบการเคลื่อนไหวในการกระโดดมากท่ีสุด จะต้องกระโดดด้วยเท้าข้างเดียว 
สามารถกระโดดได้ไม่เกิน 3 ครั้ง จะหมดสิทธิ์ในการแข่งขันความสูงต่อไป นักกีฬาที่ชนะเลิศสามารถเลือกความ
สูงได้ตามต้องการ จุดมุ่งหมายของการวิ่งกระโดดสูงก็คือ การที่ผู้กระโดดวิ่งมา แล้วสามารถกระโดดขึ้นและ
ลอยตัวข้ามไม้ที่พาดไว้โดยไม่ท าให้หล่น โดยจะต้องมีคุณสมบัติโดยทั่วไป ดังนี้ 
  1) ควรมีรูปร่าง มีน้ าหนักตัวน้อย มีสปริงข้อเท้าดี 
   2) กล้ามเนื้อขามีความแข็งแรงวิ่งเร็ว 
   3) มีร่างกายอ่อนตัวดีและมีความเข้าใจในเทคนิคและทักษะการฝึกได้ดี 

 การกระโดดสูงแบบ Western from 

    การก าหนดก้าววิ่งมุมของทางวิ่งประมาณ 45 องศา กับไม้พาด จ านวนก้าว 8 ก้าว ระยะทางวิ่ง
ประมาณ 37 -41 ฟุต เมื่อวิ่งมาถึงจุดกระโดดต้องจดเท้าลงในลักษณะเตรียมสปริงตัวในก้าวที่ 8 ให้ก้าวยาวกว่า
ปกติและเอนตัวไปข้างหน้าเล็กน้อย  น้ าหนักตัวอยู่เหนือจุดกระโดดแล้วเหวี่ยงเท้าขวาขึ้นข้างบนและไปข้างหน้า 
แขนทั้งสองเหวี่ยงขึ้นข้างบนพร้อมๆ กัน ปลายเท้าซ้ายเขย่งขึ้นเต็มที่เมื่อลอยตัวขึ้นจากพ้ืนให้ดึงขาซ้ายขึ้นสู่ระดับ
เหนือไม้พาด เท้าขวาเหยียดออก แขนทั้งสองเหยียดไปข้างหน้า ล าตัวตะแคงลงทางด้านซ้ายขนานกับไม้พาด เมื่อ
ลอยตัวสูงสุดให้ตวัดขาขวาลง ล าตัวจะพลิกคว่ าและข้ามไม้พาดไป ลงสู่พ้ืนด้วยเท้าซ้ายพร้อมกับมือทั้งสอง 
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ที่มาของภาพ : indumestic.com  

 

      

    
    
  การกระโดดสูงท่า Fosbury Flob 
   การวิ่งก่อนกระโดดจะมีทางวิ่งประกอบด้วย ส่วนที่เป็นทางตรงกับส่วนที่เป็นทางโค้ง ให้ส่วนที่
วิ่งเป็นทางตรง 3-6 ก้าวส่วนที่วิ่งเป็นทางโค้งอีก 4-5 ก้าว การวิ่งในทางตรงล าตัวต้องยืดตรงและเพ่ิมความเร็วการ
วิ่ง เอนตัวเข้าทางโค้ง ระหว่างวิ่งทางโค้ง ขณะวิ่งที่วิ่งก่อนกระโดดช่วงก้าวสุดท้ายให้สั้นกว่าปกติเล็กน้อย แล้ว
กระโดดอย่างรวดเร็ว เหวี่ยงขาให้ขาท่อนบนสูงขนานพ้ืนอย่างรวดเร็วหร้อมกับเหวี่ยงแขนทั้งสองขึ้น ให้ก าปั้นสูง
ในระดับศรีษะเมื่อลอยตัวข้ามไม้พาด เหวี่ยงแขนซ้ายที่เป็นแขนน าข้ามไม้พาดไปก่อนและยกสะโพกขึ้นระหว่างที่
ก าลังผ่านไม้พาด เก็บคางชิดอกและเหยียดขาทั้งสองข้างขึ้น 

  

 

 

 

 

 

 

  
ที่มาของภาพ : http://www.cmadong.com/ 

    ท่ีมาของเนื้อหา : http://www.thaigoodview.com/library/ 
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การแข่งขันกระโดดค้ าถ่อ 

          หากกระโดดไม่ผ่าน 3 ครั้ง ถือว่าหมดสิทธิ์ ห้ามใช้ผ้ายางพันมือหรือนิ้วมือ ยกเว้นบาดเจ็บการแข่งขันใน
ขั้นที่ดีท่ีสุดถือว่าเป็นสถิติ   

 

 

ที่มาของภาพ : http://www.cmadong.com 

 

การแข่งขันทุ่มน้ าหนัก 

          นักกีฬาเข้าแข่งขันมากกว่า 8 คน การแข่งขันคนละ 3 ครั้ง ผู้ท าสถิติดีที่สุดท าการแข่งขันรอบสุดท้ายถ้า
ไม่เกิน 8 คน คนละ 6 ครั้ง ท าการฝึกซ้อมได้ไม่เกิน 2 ครั้ง ต้องทุ่มภายในบริเวณวงกลม ลูกน้ าหนักต้องทุ่ม
ออกไปจากไหล่ด้วยมือข้างเดียว โดยลูกน้ าหนักต้องสัมผัสหรืออยู่ชิดคาง และมือต้องไม่ลดต่ ากว่าไหล่เลยไป
ด้านหลัง ขณะจะทุ่มลูกน้ าหนักออกไป 
          การฟาล์ว เมื่อเข้าไปในวงกลมเพื่อท าการทุ่มแล้วสัมผัสภายนอกวงกลมหรือขอบบนของไม้ขวาง หรือ
ขอบบนไม้ขวางหรือขอบบนของวงกลม จะต้องวางอุปกรณ์ไว้ด้านนอกหรือภายในวงกลมแล้วเดินออกด้านหลัง 
         1) ห้ามใช้ผ้ายางพันนิ้ว มือ 2 นิ้วหรือมากกว่าเข้าด้วยกันยกเว้นบาดเจ็บ 
         2) ห้ามสวมถุงมือ  
         3) ห้ามฉีดสเปรย์หรือสารบางอย่างในวงกลมหรือรองเท้า 
         4) สามารถใช้สารทามือได้  
         5) สามารถคาดสายเข็มขัดหนังหรืออุปกรณ์อ่ืนที่จ าเป็นว่าเหมาะสม เพ่ือป้องกันการบาดเจ็บ ของกระดูก 
         6) ลูกน้ าหนักต้องอยู่ภายในเส้นรัศมี และต้องไม่ออกจากวงกลมจนกว่าลูกทุ่มน้ าหนักจะตกถึงพ้ืน 
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ท่ีมาของภาพ : http://www.kapook.com 

การขว้างจักร 

          จักรจะต้องตกภายในเส้นรัศมีเท่านั้น ห้ามออกนอกวงกลม จนกว่าจักรจะตกถึงพ้ืนครั้งแรกสมบูรณ์แล้ว 
และต้องไม่ฉีดสเปรย์หรือสารบางอย่างในวงกลมหรือรองเท้า ห้ามใช้ผ้ายางพันนิ้ว มือ 2 นิ้วหรือมากกว่าเข้า
ด้วยกันยกเว้นบาดเจ็บ สามารถคาดสายเข็มขัดหนังหรืออุปกรณ์อ่ืนที่จ าเป็นว่าเหมาะสม เพื่อป้องกันการบาดเจ็บ
ของกระดูกได้ ส่วนจักรที่ขว้างออกไปแล้ว ห้ามขว้างกลับมาให้ถือกลับมาที่วงกลม และห้ามออกนอกวงกลม
จนกว่าจักรถึงเส้น 

 

 

ที่มาของภาพ : http://www.sat.or.th/amagames 
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การขว้างฆ้อน 

          ฝึกซ้อมได้ไม่เกิน 2 ครั้ง การขว้างเริ่มจากในวงกลม เมื่อเหวี่ยงสัมผัสพ้ืนดิน หรือขอบของวงกลมจะไม่ถือ
ว่าฟาล์ว แต่ถ้าหลังจากสัมผัสพ้ืนดินหรือขอบเหล็กแล้วเขาหยุดการหมุนจะถือว่าฟาล์ว เมื่อเข้าไปในวงกลมห้าม
สัมผัสพื้นดินนอกหรือขอบวงกลมจะถือว่าฟาล์ว ถ้าเกิดหลุดหรือขาดกลางอากาศไม่ถือว่าฟาล์ว ส่วนถ้าเสียหลัก
จนเกิดการฟาล์ว จะถือว่าการประลองครั้งนั้นไม่นับเช่นกัน ตัวฆ้อนต้องตกภายในรัศมี ห้ามออกนอกวงกลม
จนกว่าฆ้อนจะตกถึงพ้ืน นอกจากนี้ อุปกรณ์ท่ีขว้างไปแล้วห้ามขว้างกลับให้ถือกลับมา 

 

 

ที่มาของภาพ : http://sportguru.smmonline.net/ 

การพุ่งแหลน 

         1) ต้องจับตรงที่จับ การพุ่งจะต้องพุ่งออกไปเหนือไหล่หรือเหนือแขนท่อนบน  
         2) ห้ามใช้วิธีเหวี่ยงหรอืขว้าง หรือมุ่งด้วยท่าพลิกแพลงอื่น ๆ 
         3) การที่หัวแหลนที่เป็นโลหะไม่ได้ถูกพื้นก่อนส่วนอื่น ๆ ของแหลน ถือว่าการแข่งขันไม่มีผล  
         4) หากส่วนใดส่วนหนึง่ของร่างกาย หรือแขนขา ถูกไม้โค้งหรือเส้นที่ลากต่อจากปลายของส่วนโค้ง ถือว่า
การแข่งขันไม่ได้ผล  
         5) หากแหลนหักในระหว่างพุ่งให้ท าการแข่งขันใหม่แหลนพุ่งแล้วห้ามพุ่งกลับ 
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ที่มาของภาพ : http://www.gun.in.th/ 

การแข่งขันเดิน 

          ลักษณะการเดินที่ถูกต้อง ก่อนยกเท้าหลังจากพ้ืนเท้าหน้าน า ต้องสัมผัสพ้ืนก่อนด้วยส้นเท้า เมื่อเท้าหน้า
น า สัมผัสพ้ืนแล้วต้องตึงชั่วขณะจนกว่าจะอยู่แนวตั้งฉากกับล าตัว 

 

ที่มาของภาพ : http://benzzx.wordpress.com 
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กติกาการแข่งขันประเภทรวม 
   1. ปัญจกรีฑา (เฉพาะชาย) มี 5 ประเภท จะต้องแข่งขันตามล าดับ คือ กระโดดไกล, พุ่งแหลน, วิ่ง 200 
เมตร, ขว้างจักร และวิ่ง 1,500 เมตร    
    2. ทศกรีฑา (เฉพาะชาย) มี 10 ประเภท จัดแข่งขันตามล าดับ 2 วัน คือ วิ่ง 100 เมตร, กระโดดไกล, 
ทุ่มน้ าหนัก, กระโดสูง, วิ่ง 400 เมตร, วิ่งข้ามรั้วระยะทาง 110 เมตร (รั้วสูง 1.067 เมตร), ขว้างจักร, กระโดดค้ า, 
พุ่งแหลน, และวิ่ง 1,500 เมตร 
          3. สัตตกรีฑา (เฉพาะหญิง) มี 7 ประเภท จัดแข่งขัน 2 วัน ตามล าดับคือ วิ่งข้ามรั้ว ระยะทาง 100 เมตร 
(รั้วสูง 0.838  เมตร) กระโดดสูง, วิ่ง 200 เมตร, กระโดดไกล,พุ่งแหลน และวิ่ง 800 เมตร  
    การตัดสิน 
       นักกีฬาผู้ได้คะแนนสูงสุดเป็นผู้ชนะ ถ้าเสมอกันให้ผู้เข้าแข่งขันมากประเภทว่าเป็นผู้ชนะ ถ้ายัง
เสมอกันอยู่อีกก็ถือคะแนนที่มากกว่าในประเภทใดประเถทหนึ่งเป็นผู้ชนะ นักกีฬาใดไม่ประลองในประเภทใด
ประเภทหนึ่งให้ถือว่าหมดสิทธิ์ในการแข่งขันต่อ ไป ต้องออกจากสนามทันที   

 

 

ที่มาของภาพ http://nonyangschool.blogspot.com 

 

ขอบคุณข้อมูลจาก กระปุกดอทคอม (www.kapook.com)   
http://blog.eduzones.com  

และhttp://zazana.com/History-/id2163.aspx 

 

ศน.สุรยินต์  อินทร์อุดม สพป.อด.2 รวบรวม 

http://blog.eduzones.com/

