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Definition นิยามการแข่งขัน 
       เป็นการแข่งขันทักษะการเล่นเครื่องร่อน ที่ส่งขึ้นสู่อากาศด้วยวิธีการพุ่ง (Hand Launch Glider) หรือ
การเหวี่ยง (Discus Launch Glider) ด้วยมือเปล่า โดยไม่มีเครื่องมือใดๆในการส่งเครื่องร่อนข้ึนสู่อากาศ  ท า
การแข่งขันในสนามกลางแจ้งซึ่งเป็นพ้ืนที่เปิด    ตัวเครื่องร่อนสามารถสร้างขึ้นจากวัสดุต่างๆที่มีความ
เหมาะสม ประกอบด้วยส่วนที่เป็นล าตัว ปีก และชุดหาง ตามขนาดที่ก าหนด  โดยเครื่องร่อน ต้องบินร่อนอยู่
บนอากาศได้ด้วยแรงยกที่เกิดขึ้นจากปีก ตามหลักอากาศพลศาสตร์   การตัดสินล าดับรางวัล ใช้การจับเวลาใน
ขณะที่เครื่องร่อนบินอยู่บนอากาศ โดยแต่ละทีม สามารถปล่อยเครื่องร่อนได้ 3 ครั้ง และน าเวลาจากเท่ียวบิน
ที่ท าได้นานที่สุดของแต่ละทีม มาตัดสินล าดับรางวัล 
 
Characteristic (ลักษณะเฉพาะของเครื่องร่อนที่ใช้ในการแข่งขัน) 

1. ขนาดของความยาวปีก ไม่น้อยกว่า 400 มม. ไม่เกิน 500 มม.   ( วัดเป็นแนวเส้นตรง จากปลายปีก
ด้านหนึ่งไปยังปลายอีกด้านหนึ่ง )  ไม่ก าหนดขนาดความกว้างปีก  

2. ล าตัว ขนาดของความยาวไม่เกิน 500 มม.    
3. ไม่จ ากัดวัสดุ และเทคนิค ทีใ่ช้ในการสร้างเครื่องร่อน 
4. มีลักษณะเป็นเครื่องร่อน ที่สามารถบินร่อน อยู่บนอากาศได้ตามหลักอากาศพลศาสตร์  ตัวล าเครื่อง

ร่อนประกอบด้วย ล าตัว  ปีก และชุดหาง   
5. น้ าหนักพร้อมบิน (รวมวัสดุถ่วงน้ าหนัก )ไม่เกิน 30  กรัม  
6. อนุญาตให้มีเครื่องร่อนส ารองได้  แต่ต้องอยู่ในเกณฑ์คุณลักษณะที่ก าหนด และต้องผ่านกรรมการ

ตรวจสอบคุณลักษณะก่อนแข่ง 
 

 
คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมการแข่งขัน 

ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน ต้องเป็นนักเรียน  ที่ก าลังศึกษาอยู่ในสถานศึกษาต่างๆ ทั้งระดับประถมศึกษา 
มัธยมศึกษา ในทุกสังกัด ในแต่ละทีมที่เข้าแข่งขัน ประกอบด้วย สมาชิก 3 คน (ไม่รวมอาจารย์ผู้ควบคุมทีม) 
แบ่งการแข่งขันออกเป็น 3 ระดับ คือ 

1. ระดับประถม  (ป.4 – ป.6) 
2. ระดับมัธยมต้น   (ม.1 – ม.3) 
3. ระดับมัธยมปลาย   (ม.4 – ม.6) 
 ในแต่ละทีมจะต้องมีเครื่องร่อนเป็นของตัวเองที่พร้อมจะท าการร่อน อย่างน้อย 2 ล า  
การแต่งกายของผู้เข้าแข่งขัน ให้แต่งกายด้วยชุดเครื่องแบบนักเรียน หรือเครื่องแบบพละศึกษาของ

โรงเรียนเหมือนกันทุกคน 
 
 



สถานที่ท าการแข่งขัน และกันจัดสถานที่แข่งขัน 
 ใช้พื้นที่ลานปูน (สนามฟุตซอล) ข้างอาคารสระว่ายน้ าเป็นพ้ืนที่ท าการแข่งขัน  

ในบริเวณท่ีท าการแข่งขัน ณ จุดที่ผู้ปล่อยเครื่องบินสามารถสังเกตเห็นได้ กรรมการจะติดตั้งเสาสูง ที่
ปลายเสา ติดแถบริบบิ้นบอกทิศทางลมและกระแสอากาศยกตัว (Up Draft) จ านวน 1 เสา (เสานี้ถือเป็นสิ่งกีด
ขวางการบิน) 

กรรมการประกอบด้วย ผู้อ านวยการแข่งขัน, กรรมการจับเวลา, กรรมการบันทึกคะแนน ,กรรมการ
ประจ าจุดปล่อยเครื่องบิน, กรรมการตรวจคุณลักษณะเครื่องบินที่จะเข้าร่วมการแข่งขัน 2 คน  และผู้ช่วย
กรรมการ 2 คน 
 
วิธีการแข่งขัน และการให้คะแนน 

1. ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน ต้องเตรียมเครื่องร่อน ที่พร้อมจะท าการแข่งขันมาให้เรียบร้อย อย่างน้อยทีมละ 
2  ล า   

2. เมื่อมาถึงสถานที่แข่งขัน ให้ผู้เข้าแข่งขันมาลงทะเบียน และส่งเครื่องร่อนที่จะใช้เข้าแข่งขันทั้งหมด ให้
คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะของเครื่องร่อนที่จะใช้ในการแข่งขัน กรรมการจะลงลายมือชื่อ
หรือท าสัญลักษณ์บนปีกเครื่องร่อน ที่มีคุณลักษณะถูกต้องตามท่ีก าหนด 

3. เมื่อถึงเวลาแข่งขัน กรรมการจะประกาศเรียกชื่อทีม ทีละทีมตามล าดับการลงทะเบียน เพ่ือน าเครื่อง
ร่อนมาท าการบินเป็นเที่ยวบินที่ 1 จนครบทุกทีมท่ีลงทะเบียนเข้าแข่งขัน จึงจะเริ่มวนเรียกชื่อทีม
ตั้งแต่ต้น เพื่อบินเที่ยวบินที่ 2 และเท่ียวบินที่ 3  ตามล าดับ  

4. ให้ผู้เข้าแข่งขัน พุ่งเครื่องร่อนขึ้นฟ้า เมื่อกรรมการให้สัญญาณ  
5. กรรมการจะเริ่มจับเวลาเมื่อเครื่องร่อน พ้นจากมือผู้ปล่อย และจะหยุดเวลาเมื่อเครื่องร่อนตกถึง

พ้ืนดิน   ติดค้างสิ่งกีดขวางต่างๆจนไม่สามารถท าการร่อนต่อได้ หรือสิ้นสภาพการบิน  
หน่วยในการจับเวลาเป็น นาที-วินาที- 1/100 วินาที 

6. กรณีท่ีเครื่องร่อน เฉี่ยวชนเข้ากับสิ่งกีดขวางอ่ืนๆ เช่น ผนัง เสา ตนไม้ ฯลฯ แล้วกระดอนออกมาและ
ยังคงสามารถร่อนต่อไปได้อีก กรรมการจะยังคงจับเวลาต่อไปจนเครื่องร่อนสิ้นสภาพการบินโดย
สมบูรณ์  ยกเว้นการชนพื้นซึ่งถือว่าเป็นการบินตก  

7. ในการแข่งขัน หลังจากกรรมการให้สัญญาณให้พุ่ง ถ้าผู้เข้าแข่งขันพุ่งเครื่องร่อนให้ร่อนหลุดพ้นมือ
ออกไปไม่ว่ากรณีใด (ตั้งใจ หรือไม่ได้ตั้งใจ) กรรมการจะถือว่าเป็นเที่ยวบินอย่างเป็นทางการ  

8. ในกรณีที่เครื่องร่อน ของผู้เข้าแข่งขัน ขึ้นบินในเที่ยวบินใดแล้ว เครื่องร่อน เกิดความเสียหาย สูญหาย 
หรือติดค้างอยู่กับสิ่งใดๆจนไม่สามารถน ากลับมาเข้าแข่งขันต่อได้ในเที่ยวบินต่อไปที่กรรมการประกาศ
เรียกให้มาท าการบินในเที่ยวบินต่อไป ให้ใช้เครื่องร่อน ล าที่ 2 ที่ผ่านการตรวจคุณลักษณะทั่วไปและ
ลงลายมือชื่อโดยกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะของเครื่องบินเล็กท่ีให้ใช้ในการแข่งขันแล้ว เข้า
แข่งขันต่อได้ 



9.  ในกรณีที่เครื่องร่อน ของผู้เข้าแข่งขัน ขึ้นบินในเที่ยวบินใดแล้ว เครื่องร่อน เกิดความเสียหาย สูญ
หาย หรือติดค้างอยู่กับสิ่งใดๆจนไม่สามารถน ากลับมาเข้าแข่งขันต่อได้ในเที่ยวบินต่อไปที่กรรมการ
ประกาศเรียกให้มาท าการบินในเที่ยวบินต่อไป หรือไม่มีเครื่องร่อนที่จะใช้ในการแข่งขันแล้ว  ให้ถือว่า
ผู้เข้าแข่งขันสละสิทธ์ในการขึ้นบินเที่ยวบินต่อไปที่เหลือทั้งหมด (DQ)  โดยกรรมจะกรอกตัวเลขศูนย์ 
“0” ลงในช่องบันทึกคะแนนที่เหลือ 

10. กรรมการจะน าเวลาน าเวลาจากเท่ียวบินที่ท าได้นานที่สุดของแต่ละทีม (เพียงเที่ยวบินเดียวเท่านั้น)  
มาตัดสินล าดับรางวัล 

11. รางวัลในแต่ละระดับ (ประถม,มัธยมต้น,มัธยมปลาย) มี 3 รางวัลคือ รางวัลชนะเลิศ และรางวัลรอง
ชนะเลิศอันดับ 1 และ 2 

 
ข้อยุติ 

1. ผู้เข้าแข่งขันต้องยอมรับในสภาพอากาศ ณ เวลาที่ตนเข้าแข่งขัน (ทิศทางลม,ความเร็วลม,ความ
แปรปรวนของกระแสลม, ฝนตก ฯลฯ)  โดยไม่สามารถน ามาใช้เป็นข้อประท้วงใดๆได้ทั้งสิ้น 

2. กรณีเกิดความแปรปรวนของสภาพอากาศอย่างรุนแรง จนไม่สามารถด าเนินการแข่งขันได้ตั้งแต่ต้น 
หรือ ไม่สามารถด าเนินการแข่งขันต่อได้จนจบการแข่งขัน คณะกรรมการจะร่วมกันพิจารณาเพ่ือเลือก
แนวทางการด าเนินการที่เหมาะสมที่สุด  

3. การตัดสินของคณะกรรมการด าเนินการแข่งขันในการชี้ขาดกรณีต่างๆ เป็นเอกสิทธิ์ และถือเป็นข้อยุติ 


