
ระเบียบกติกาการแข่งขันว่าวพ้ืนเมือง 
โครงการ “สืบสานประเพณีเล่นว่าวจับเข่าฟังเสียงสนูเว้าสู่กันฟังแบบวิทยาศาสตร์” ครั้งท่ี 3 
วันท่ี 9 กุมภาพันธ์ 2560 ณ แก่งเลิงจาน ต าบลแก่งเลิงจาน อ าเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 

................................................................................................................................ 
ระเบียบกติกาการแข่งขันว่าวพื้นเมือง 

1. การแข่งขันว่าวพื้นเมืองแบ่งเป็น 3 ระดับ คือ  
1. นักเรียนระดับประถมศึกษา   
2. นกัเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  
3. ประชาชนท่ัวไป 

2. ผู้เข้าร่วมการแข่งขันต้องน าวัสดุ อุปกรณ์ท่ีพร้อมประกอบมาเอง (อนุญาตให้เหลาไม้ไผ่มาจากบ้านได้) 
เพื่อประดิษฐ์เป็นว่าวพื้นเมือง 

3. ผู้เข้าร่วมการแข่งขันต้องเตรียมส่วนประกอบของโครงว่าวมาให้เรียบร้อย โดยห้ามมิให้ผูกเชือก ติด
กระดาษ และตกแต่งตัวว่าวมาก่อนโดยเด็ดขาด จะต้องมาประกอบและตกแต่งภายในเวลาท่ีก าหนด ณ บริเวณ
พื้นท่ี ท่ีคณะกรรมการจัดเตรียมไว้ให้ประดิษฐ์ว่าวเท่านั้น 

4. โครงว่าว ตัวว่าว และวัสดุตกแต่งจะท าจากวัสดุใดๆ ก็ได้ และไม่จ ากัดขนาดของว่าว 
5. ทีมท่ีเข้าร่วมการแข่งขัน 1 ทีม มีจ านวนสมาชิกไม่เกิน 3 คน 
6. ทีมท่ีเข้าร่วมแข่งขันใช้ว่าว 1 ตัวต่อทีม โดยคนหนึ่งอยู่ท่ีจุดปล่อยว่าว และอีกคนอยู่ ท่ีปลายเชือก

(สามารถส่งเข้าแข่งขันได้ไม่จ ากัดจ านวนทีม) 
7. ผู้เข้าแข่งขันต้องมารอท่ีหลักหรือจุดท่ีก าหนดก่อนแข่ง 5 นาที เพื่อเตรียมว่าว และอุปกรณ์ให้พร้อม 

เมื่อถึงเวลาแข่งขันกรรมการเรียกช่ือหรือหมายเลขว่าว ให้เริ่มแข่งขันได้ทันที กรณีท่ีกรรมการเรียกแล้ว 3 ครั้ง 
หากยังไม่มาถือว่าสละสิทธิ์ 

8. การปล่อยว่าวหลังจากได้รับสัญญาณปล่อยว่าว ต้องท าให้เสร็จภายใน 5 นาที เมื่อว่าวขึ้นแล้วห้ามสาว
เชือกลงมาก่อนหมดเวลา (อีก 3 นาที) ผู้ใดสาวว่าวอีกถือว่าผิดกติกา 

9. ถ้าเชือกว่าวขาด หรือว่าวตก ให้รีบตกแต่งและปล่อยขึ้นสู่อากาศภายในเวลาท่ีเหลืออีกครั้ง 
10. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สุด 

 
 
 
 
 



ก าหนดการแข่งขันว่าวประเภทพื้นเมือง 
07.30 น. – 08.30 น. ลงทะเบียนเข้าร่วมการแข่งขัน พร้อมตรวจสอบอุปกรณ์ท่ีใช้ในการประดิษฐ์ว่าว 
08.30 น. – 10.30 น. ประดิษฐ์ว่าวประเภทพื้นเมือง 
10.30 น. – 12.00 น. ผู้เข้าร่วมการแข่งขันน าว่าวขึ้นท่ีจุดปล่อยว่าว 
 

หมายเหตุ : ก าหนดเวลาการแข่งขันอาจเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม 

เกณฑ์การให้คะแนน 
คะแนน  100  คะแนน  ประกอบด้วย  2  ส่วน  คือ  
1. ภาคพื้นดิน 50 คะแนน 
2. ภาคอากาศ 50 คะแนน  โดยมีรายละเอียด  ดังนี้ 

1. ภาคพื้นดิน 50 คะแนน 
- การประกอบว่าวได้ตรงตามเวลาท่ีก าหนด   10 คะแนน 
- ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์     10 คะแนน 
- ความประณีต สวยงาม     10 คะแนน 
- รูปทรง สัดส่วน สีสัน ลวดลาย     10 คะแนน 
- ความร่วมมือของทีม      10  คะแนน 

2. ภาคอากาศ 50 คะแนน 
- การปล่อยว่าวภายในเวลาท่ีก าหนด    10  คะแนน 
- การทรงตัวของว่าวขณะขึ้น     10 คะแนน 
- ความสูงของว่าวท่ีสามารถลอยขึ้นได้    10 คะแนน 
- การลอยตัวของว่าวภายในเวลาท่ีก าหนด   10 คะแนน 
- ความสมบูรณ์ของว่าวเมื่อลงสู่ภาคพื้นดิน   10 คะแนน 

กรณีทีไ่ม่มีลม จะตัดสินจากภาคพื้นดิน 50 คะแนน 
 
รางวัล 
 ประเภทนักเรียนระดับประถมศึกษา  

รางวัลท่ี 1  เงินรางวัล 2,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลและเกียรติบัตร 
รางวัลท่ี 2  เงินรางวัล 1,500 บาท พร้อมถ้วยรางวัลและเกียรติบัตร 
รางวัลท่ี 3  เงินรางวัล 1,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลและเกียรติบัตร 
 



 
 ประเภทนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย  

รางวัลท่ี 1  เงินรางวัล 2,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลและเกียรติบัตร 
รางวัลท่ี 2  เงินรางวัล 1,500 บาท พร้อมถ้วยรางวัลและเกียรติบัตร 
รางวัลท่ี 3  เงินรางวัล 1,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลและเกียรติบัตร 

 ประเภทประชาชนท่ัวไป  
รางวัลท่ี 1  เงินรางวัล 3,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลและเกียรติบัตร 
รางวัลท่ี 2  เงินรางวัล 2,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลและเกียรติบัตร 
รางวัลท่ี 3  เงินรางวัล 1,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลและเกียรติบัตร 

หมายเหตุ 
- ทุกทีมต้องปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ กติกา ก าหนดการ ท่ีก าหนดไว้ 
- ว่าวท่ีได้รับรางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศ อับดับ 1-2 คณะกรรมการขอสงวนสิทธิ์ที่จะเก็บรักษาไว้ใน

สถานท่ีท่ีเหมาะสม  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ระเบียบกติกาการแข่งขันสนูลีลา 

โครงการ “สืบสานประเพณีเล่นว่าวจับเข่าฟังเสียงสนูเว้าสู่กันฟังแบบวิทยาศาสตร์”   ครั้งท่ี 3  
วันท่ี 9 กุมภาพันธ์ 2560 ณ แก่งเลิงจาน ต าบลแก่งเลิงจาน อ าเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 

................................................................................................................................ 
ระเบียบกติกาการแข่งขันสนูลีลา 

1. การแข่งขันสนูลีลาแบ่งออกเป็น 3 ระดับคือ นักเรียนระดับประถมศึกษา  นักเรียนระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น และประชาชนท่ัวไป (1 ทีม ประกอบด้วยผู้ร่วมทีมไม่เกิน 3 คน โดย 1 โรงเรียนสามารถส่งเข้าแข่งขันได้
ไม่จ ากัดจ านวนทีม) 

2. ผู้เข้าร่วมแข่งขันต้องจัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ และน ามาประกอบเอง (สามารถเหลาคันสนูและปื้นสนูท่ี
พร้อมประกอบมาจากบ้านได้) ในสถานท่ีและเวลาท่ีก าหนด ต่อหน้าคณะกรรมการ 

3. ความยาวของคันสนูท่ีน ามาเข้าร่วมการแข่งขันไม่จ ากัด 
4. คันสนูท าจากไม้ไผ่ หรือไม้ชนิดใดก็ได้ ไม่จ ากัดประเภทวัสดุท่ีจัดท า 
5. ผู้เข้าร่วมแข่งขันต้องแต่งกายตามวัฒนธรรม ประเพณี หรือวิถีของคนอีสาน หรือตามความเหมาะสม 
6. การแข่งขันแบ่งออกเป็น 2 รอบ โดยรอบแรกผู้เข้าร่วมการแข่งขันจะต้องท าการแกว่งสนูตามล าดับ

หมายเลขครั้งละ 1 ทีม 5 นาที รอบท่ีสองผู้เข้าร่วมการแข่งขันท่ีผ่านการคัดเลือกท้ังหมดจะต้องท าการแข่งแกว่ง
สนูพร้อมกัน 5 นาที 

7. การตัดสิน จะพิจารณาจากลีลาการแกว่งสนู ความดังของสนู ความไพเราะ ท่วงท านองเสียงของสนูท่ี
หลากหลาย และการแต่งกายของผู้เข้าร่วมการแข่งขัน 

8. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สุด 
 
ก าหนดการแข่งขันสนู 
 12.30 น. – 13.00 น. ลงทะเบียนเข้าร่วมการแข่งขัน พร้อมตรวจสอบวัสดุท่ีใช้ท าสนู 

13.00 น – 13.30 น.  ประกอบสนู 
13.30 น. – 14.30 น. การแข่งขันสนูลีลารอบแรก 
14.30 น. – 15.30 น. การแข่งขันสนูลีลารอบสอง 

หมายเหตุ : ก าหนดเวลาการแข่งขันอาจเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม 

 
 

 



รายละเอียดเกณฑ์การให้คะแนน 
- ลีลาการแกว่งสนู   20 คะแนน 
- ความไพเราะ    20 คะแนน 
- เสียงดังของสนู   20 คะแนน 
- ท่วงท านองเสียงท่ีหลากหลาย  20 คะแนน 
- การแต่งกายของผู้เข้าแข่งขัน  20 คะแนน 

 
รางวัล 
 ประเภทนักเรียนระดับประถมศึกษา  

รางวัลท่ี 1  เงินรางวัล 2,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลและเกียรติบัตร 
รางวัลท่ี 2  เงินรางวัล 1,500 บาท พร้อมถ้วยรางวัลและเกียรติบัตร 
รางวัลท่ี 3  เงินรางวัล 1,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลและเกียรติบัตร 

 ประเภทนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  
รางวัลท่ี 1  เงินรางวัล 2,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลและเกียรติบัตร 
รางวัลท่ี 2  เงินรางวัล 1,500 บาท พร้อมถ้วยรางวัลและเกียรติบัตร 
รางวัลท่ี 3  เงินรางวัล 1,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลและเกียรติบัตร 

 ประเภทประชาชนท่ัวไป  
รางวัลท่ี 1  เงินรางวัล 3,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลและเกียรติบัตร 
รางวัลท่ี 2  เงินรางวัล 2,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลและเกียรติบัตร 
รางวัลท่ี 3  เงินรางวัล 1,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลและเกียรติบัตร 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 



ระเบียบกติกาการแข่งขันว่าวแฟนซี 
โครงการ“สืบสานประเพณีเล่นว่าวจับเข่าฟังเสียงสนูเว้าสู่กันฟังแบบวิทยาศาสตร์” ครั้งท่ี 3  

วันท่ี 9 กุมภาพันธ์ 2560 ณ แก่งเลิงจาน ต าบลแก่งเลิงจาน อ าเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 
................................................................................................................................ 

ระเบียบกติกาการแข่งขันว่าวแฟนซี 
1. สามารถท าว่าวมาจากบ้านได้  เป็นว่าวชนิดใดก็ได้  ท่ีตกแต่งสวยงาม 
2. โครงว่าว ตัวว่าว และวัสดุตกแต่งจะท าจากวัสดุใดๆ ก็ได้ และไม่จ ากัดขนาดของว่าว 
3. ทีมท่ีเข้าร่วมการแข่งขัน 1 ทีม มีจ านวนสมาชิกไม่เกิน 3 คน 
4. ทีมท่ีเข้าร่วมแข่งขันใช้ว่าว 1 ตัวต่อทีม โดยคนหนึ่งอยู่ท่ีจุดปล่อยว่าว และอีกคนอยู่ท่ีปลายเชือก      

(สามารถส่งเข้าแข่งขันได้ไม่จ ากัดจ านวนทีม) 
5. ผู้เข้าแข่งขันต้องมารอท่ีหลักหรือจุดท่ีก าหนดก่อนแข่ง 5 นาที เพื่อเตรียมว่าว และอุปกรณ์ให้พร้อม 

เมื่อถึงเวลาแข่งขันกรรมการเรียกช่ือหรือหมายเลขว่าว ให้ เริ่มแข่งขันได้ทันที กรณีท่ีกรรมการเรียกแล้ว 3 ครั้ง 
หากยังไม่มาถือว่าสละสิทธิ์ 

6. การปล่อยว่าวหลังจากได้รับสัญญาณปล่อยว่าว ต้องท าให้เสร็จภายใน 5 นาที เมื่อว่าวขึ้นแล้วห้ามสาว
เชือกลงมาก่อนหมดเวลา (อีก 3 นาที) ผู้ใดสาวว่าวอีกถือว่าผิดกติกา 

7. ถ้าเชือกว่าวขาด หรือว่าวตก ให้รีบตกแต่งและปล่อยขึ้นสู่อากาศภายในเวลาท่ีเหลืออีกครั้ง 
8. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สุด 

ก าหนดการแข่งขันว่าวประเภทแฟนซี 
07.30 น. – 08.30 น. ลงทะเบียนเข้าร่วมการแข่งขัน  
08.30 น. – 10.30 น. ผู้เข้าร่วมการแข่งขันน าว่าวขึ้นท่ีจุดปล่อยว่าว 

หมายเหตุ : ก าหนดเวลาการแข่งขันอาจเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม 

 
 

เกณฑ์การให้คะแนน 
คะแนน  100  คะแนน  ประกอบด้วย  2  ส่วน  คือ  
1. ภาคพื้นดิน 50 คะแนน 
2. ภาคอากาศ 50 คะแนน  โดยมีรายละเอียด  ดังนี้ 

 
 
 



1. ภาคพื้นดิน 50 คะแนน 
- ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์     15 คะแนน 
- ความประณีต สวยงาม     15 คะแนน 
- รูปทรง สัดส่วน สีสัน ลวดลาย     10 คะแนน 
- ความร่วมมือของทีม      10  คะแนน 

2. ภาคอากาศ 50 คะแนน 
- การปล่อยว่าวภายในเวลาท่ีก าหนด    10  คะแนน 
- การทรงตัวของว่าวขณะขึ้น     10 คะแนน 
- ความสูงของว่าวท่ีสามารถลอยขึ้นได้    10 คะแนน 
- การลอยตัวของว่าวภายในเวลาท่ีก าหนด   10 คะแนน 
- ความสมบูรณ์ของว่าวเมื่อลงสู่ภาคพื้นดิน   10 คะแนน 

กรณีที่ไม่มีลม จะตัดสินจากภาคพื้นดิน 50 คะแนน 
 

รางวัล 
 ประเภทประชาชนท่ัวไป  

รางวัลท่ี 1  เงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลและเกียรติบัตร 
รางวัลท่ี 2  เงินรางวัล 3,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลและเกียรติบัตร 
รางวัลท่ี 3  เงินรางวัล 2,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลและเกียรติบัตร 

 
หมายเหตุ 

- ทุกทีมต้องปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ กติกา ก าหนดการ ท่ีก าหนดไว้ 
- ว่าวท่ีได้รับรางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศ อับดับ 1-2 คณะกรรมการขอสงวนสิทธิ์ที่จะเก็บรักษาไว้ใน

สถานท่ีท่ีเหมาะสม  
 

 
 

 

  


