
Your Name



แนวคิดส าคัญ/แนวคิดหลัก

กีฬาไทยเป็นศิลปวัฒนธรรม ที่มีเอกลักษณ์ และ
ทรงคุณค่า  ช่วยให้ ร่ างกายไ ด้ เค ล่ือนไหว
กล้ามเนือ้ สร้างความแข็งแรงและห่างไกลจาก
โรคภัยไข้เจ็บ มีความรักความสามัคคี มีน า้ใจ
เป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ และรู้อภยั



ภมูปัิญญากีฬาไทย

กีฬาไทยที่บรรพชนไทยค้นคิด และถ่ายทอดมาสู่
ลูกหลาน เน่ืองด้วยความส านึกของความเป็น
ไทย เราควรร่วมกันสนับสนุนและร่วมส่งเสริม 
ภูมิปัญญากีฬาไทย ให้อนุชนรุ่นหลังได้รู้จักและ
ร่วมกันอนุรักษ์ต่อไป



ตัวอย่างกีฬาไทย

สกา

หมากรุก

ว่าวไทย

หมากฮอส

เรือพาย

ตะกร้อลอดห่วง

ฟันดาบ

กระบี่กระบอง 

มวยไทย



กีฬาระดับเทวดา และกษัตริย์ การประลองฝีมือ
ที่ ซับซ้อนและลึกซึง้ ดั่ งโบราณว่า เล่นสกาไม่
ต่างจากฝึกฝนแก้ปัญหาชีวิต 

  สกา



ผู้เล่นทัง้ 2 ฝ่ายน่ังคนละด้านของกระดาน คว ่าตัวสกา 
2 ตัวไว้ที่มุมขวาสุด เรียกว่าเกิดหรือเจ้าเมือง ตัวสกา
ที่เหลือใส่ไว้ในหูช้าง ผู้เล่นทัง้ 2 ฝ่ายผลัดกันทอด
บาสก์ทัง้ 2 ลูก แล้วนับแต้มลูกบาสก์ 2 ลูกรวมกัน 
ใครได้แต้มสูงกว่ามีสิทธ์ิเร่ิมทอดเดินก่อน เรียกว่า"
ฉ่าง"

  สกา



เร่ิมเดินด้วยการทอดลูกบาศก์โดยใช้กระบอก
ทอดเทลงที่เติ่งหรือโก่งโค้งลูกบาสก์จะลงไปตัง้
ที่กระดานสกา จากนัน้จึงเดินสกาตามแต้มหน้า
ลูกบาศก์ที่ทอดได้

  สกา



ถ้าฝ่ายใดลงตัวสกายังไม่หมดทุกตัว แล้วท าการ 
"เกิด" จะถือว่ายังไม่ได้เกิด และถูกปรับแพ้ 
เรียกว่า"แพ้ปอด" ในกระดานนัน้

  สกา



  สกา
อุปกรณ์สกา  กระดาน  ตั วสกา 
ลูกบาศก์ กระบอกทอด โก่งโค้ง



   การประลองชั ้น เชิ งบนแผ่นกระดานด้วย
สติปัญญา และไหวพริบ เพื่อเอาชนะคู่ต่อสู้ น่ี
คือศาสตร์และศลิป์ของต านานการต่อสู้นับพนัปี

 หมากรุก



 หมากรุก



   การเล่นหมากรุกจะมีผู้เล่น 2 ฝ่าย เวลาเล่น
จะต้องหันหน้าเข้าหากัน วางกระดานหมากรุก
ไว้ตรงกลาง กระดานมีลักษณะเป็นรูปส่ีเหล่ียม 
ตีตารางเป็นรูปส่ีเหล่ียมจตุรัส 64 ช่อง แต่ละ
ด้านมี 8 ช่อง แต่ละช่องเรียกว่าตา

 หมากรุก



   แต่ละฝ่ายตัง้ตัวหมากในช่องแรกบนกระดานตรง
ด้านหน้าของตัวเอง เรียงจากซ้ายไปขวา ตาละ 1 ตัว 
เร่ิมจาก เรือ ม้า โคน เม็ด ขุน โคน ม้า เรือ จากนัน้
เว้นขึน้ไป 1 แถว เอาเบีย้วางลงในแถวที่ 3 โดยเรียง
ตาละ 1 ตัว จนครบ 8 ตา เมื่อตัง้หมากเรียบร้อยก็
เร่ิมเล่นได้ 

 หมากรุก



   หมากของแต่ละฝ่ายมี 16 ตัว แบ่งเป็น 6 พวก ดังนี ้
- เบีย้ รูปกลมแป้นเล็กๆ มี 8 ตัว
- เรือ รูปกลมแป้นเหมือนกัน แต่ใหญ่กว่าเบีย้ มี 2 ตัว

 หมากรุก



   หมากของแต่ละฝ่ายมี 16 ตัว แบ่งเป็น 6 พวก 
ดังนี ้
- ม้า รูปหัวม้า มี 2 ตัว
- โคน รูปกลมสูง มี 2 ตัว

 หมากรุก



   หมากของแต่ละฝ่ายมี 16 ตัว แบ่งเป็น 6 พวก ดังนี ้
- เม็ด รูปคล้ายโคน แต่เล็กกว่าและเตีย้กว่า มี 1 ตัว
- ขุน รูปทรงสูง ขนาดใหญ่ที่สุด มี 1 ตัว

 หมากรุก



 หมากรุก



   การประลองของปัญญาชน ที่ต้องชิงไหวชิงพริบ 
บนแผ่นกระดานของการทดสอบความสามารถ
ของตนเอง

หมากฮอส



กระดานหมากฮอสเป็นรูปส่ีเหล่ียม
จตุรัสเรียบ แบ่งแต่ละด้านออกเป็น 
8 ช่องเท่าๆกัน จะได้ตารางย่อย 64 
ช่อง ก าหนดเป็นช่องสีเข้ม 32 ช่อง 
และช่องสีอ่อน 32 ช่องสลับกัน

หมากฮอส



   ผู้เล่น 2 ฝ่ายจะมีหมากฝ่ายละ 8 ตัว และมีสี
ต่างกัน เช่น ขาว และด า เวลาตัง้กระดานให้
วางตัวหมากอยู่บน 2 แถวแรกใกล้ตัวผู้เล่นแต่ละ
ฝ่าย แถวละ 4 ตัว โดยวางเฉพาะบนตาสีเดียวกัน 

หมากฮอส



   ตัวหมากที่ใช้เดินบนกระดาน เมื่อเร่ิมเล่นเรียกว่า"
เบีย้" จะเดินได้ครัง้ละ 1 ตาโดยเฉียงไปข้างหน้าครัง้
ละ 1 ตา สลับกันเดินเพื่อบุกไปกินตัวหมากของฝ่าย
ตรงข้าม แล้วเดินไปจนสุดกระดานของฝ่ายตรงข้าม
เพื่อเข้าฮอส 

หมากฮอส



   ฮอลจะได้รับสิทธ์ิพิเศษในการเดินก่ีตาก็ได้ใน
แนวเฉียง ทัง้ด้านหน้าและด้านหลัง ฝ่ายใดที่
สามารถกินหมากคู่ต่อสู้จนหมดกระดาน หรือไม่
สามารถเดนิหมากในกระดานได้เป็นฝ่ายชนะ

หมากฮอส



หมากฮอส



ศิลปะการเล่นกับสายลมบนฟ้า เพียงโครงไม้ไผ่ 
กระดาษสาและด้ายป่าน อาศัยจังหวะของสาย
ลมกับความช านาญ เกิดเป็นศิลปะการแข่งขัน
บนสนามท้องฟ้า 

ว่าวไทย



ว่าวไทย



ว่าวที่ใช้แข่งขันคือว่าวจุฬา ที่ มีขนาดดอกตัง้แต่ 
80 นิว้ขึน้ไป บางตัวยาวถึง 2 เมตร ส่วนว่าว
ปักเป้าจะมีขนาดเพียง 34.5 นิว้ ถือว่าว่าวจุฬา
ได้เปรียบว่าวปักเป้าทัง้ขนาดรูปร่างและอาวุธ 

ว่าวไทย



มีกติกาว่าต้องต่อให้ว่าวปักเป้า 2 ต่อ 1 เวลา
แข่งขันว่าวจุฬาจะอยู่ เหนือลม มีเส้นกัน้เขต
ระหว่าง 2 ฝ่าย และห้ามผู้เล่นของแต่ละฝ่ายล า้
แดนกัน

ว่าวไทย



ขณะแข่งขันมีการไขว่คว้าโฉบเฉ่ียวกัน ต่อเม่ือ
สายป่านตัดกันกับคู่ต่อสู้จนขาดและตกลงพืน้ดิน 
กลับขึน้ท้องฟ้าอีกไม่ได้ หรือตกในเขตของคู่ต่อสู้
กนั็บว่าแพ้ด้วยเช่นกัน

ว่าวไทย



ว่าวไทย



กีฬาที่ รวมใจให้เป็นหน่ึงเดียวด้วยความปราด
เปรียว และประสานจังหวะการพายของทุกคน 
พาเรือพายสู่จุดหมายด้วยพลังสามัคคี 

เรือพาย



เรือพาย



การแข่งขันเรือพายต้องมีฝีพายตัง้แต่ 2-3 คนขึน้
ไป 5 คน 10 คน ไปจนถึง 30 คน แต่ไม่เกิน 50 
คน ก่อนจะถึงเวลาแข่งขัน เรือพายทุกล าต้องจับ
สลากเพื่อประกบคู่แข่งขันมหดทุกล า โดยให้
ผู้แทนจับสลากก่อนตามกตกิา 

เรือพาย



การแข่งขันเรือพายต้องมีฝีพายตัง้แต่ 2-3 คนขึน้
ไป 5 คน 10 คน ไปจนถึง 30 คน แต่ไม่เกิน 50 
คน ก่อนจะถึงเวลาแข่งขัน เรือพายทุกล าต้องจับ
สลากเพื่อประกบคู่แข่งขันมหดทุกล า โดยให้
ผู้แทนจับสลากก่อนตามกตกิา 

เรือพาย



ส่วนเรือพายที่ เข้ารอบที่  2-3 ปฎิบัติตามแบบ
เดียวกันจนเหลือเรือพายที่เข้ารอบชิงชนะที่ 1-2-
3 ต้องจับสลากสายน า้ตะวันตก ตะวันออกอีก
เป็นครัง้สุดท้าย จุดปล่อยเรือพายและจุดเส้นชัย
สุดท้าย ให้กรรมการตัดสินแพ้ชนะ 

เรือพาย



ในระหว่างจุดปล่อยเรือพายจนถึงจุดเส้นชัย มี
ทุ่นเคร่ืองหมายกันคู่แข่งขันเรือพายออกนอก
เส้นทางที่ ก าหนดไว้ ถ้าเรือล าใดวิ่ งออกนอก
เส้นทางที่ก าหนดไว้ ถือว่าผิดกติกา ต้องปรับให้
แพ้ฟาวส์ แม้จะชนะกต็าม 

เรือพาย



เรือพาย



กีฬาของชายชาญทหารไทย ใช้เหตุผลและหลัก
วิชาการป้องกันตัว ต่อสู้ แข่งขัน เพื่อชิงชัย ด้วย
ท่วงท่าอันสง่าและสวยงาม

ฟันดาบ



ฟันดาบ



กีฬาฟันดาบ แบ่งเป็นกระบี่ชาย-หญิง ดาบสอง
มือชาย-หญิง และกระบี่ผสมดาบ 2 มือ(เฉพาะ
ประเภททีม) กระบี่ท าด้วยหวายกลมและมีกระ
บังมือ ส่วนดาบ 2 มือนั้นเวลาแข่งขันต้องหุ้น
นวมด้วย 

ฟันดาบ



สนามแข่งขันเป็นรูปวงกลม เส้นผ่าศูนย์กลาง 8 
เมตร แข่งขันกันเป็นยก ยกละ 4 นาที ยกเว้น
กระบี่หญิงใช้เวลา 3 นาที

ฟันดาบ



การได้แต้มเสียแต้มนัน้ดูจากการฟันถูกคู่ต่อสู้ 
การออกนอกเขตสนามหรืออาวุธหลุดมือ 2 ครัง้ 
ในยกเดียวกันจะเสีย 1 แต้ม 

ฟันดาบ



ฟันดาบ



กีฬาแห่งน า้ใจและไมตรี ไม่มีแบ่งเพศแบ่งวัยและ
ฝีมือ เล่นที่ไหน เม่ือไหร่ กับใครก็ได้ ขอให้มีลูก
หวายกลมๆ เพยีงลูกเดียว 

ตะกร้อลอดห่วง



ตะกร้อลอดห่วง



ตะกร้อลอดห่วง เรียกอีกอย่างหน่ึงว่าตะกร้อลอด
บ่วงหรือตะกร้อห่วงชัย เป็นกีฬาที่มีห่วงอยู่ เบือ้ง
สูง ผู้เล่นจะเตะตะกร้อให้โด่งขึน้ไปเข้าห่วง  

ตะกร้อลอดห่วง



สนามที่ ใช้ในการแข่งขันเป็นพืน้ราบกว้าง 18 
เมตร เส้นผ่าศูนย์กลาง 16 เมตร อยู่กลางแจ้ง 
จะแขวนห่วงชัยประกอบด้วยวงกลม 3 ห่วง 
ขนาดเท่ากัน เส้นผ่าศูนย์กลางปากห่วงกว้าง 45 
เซนตเิมตร แขวนสูงจากพืน้ 5.75 เมตร 

ตะกร้อลอดห่วง



มีผู้เล่น 1 ชุด มีจ านวนไม่ต ่ากว่า 6 คนและไม่เกิน 
7 คน ต้องเตะให้ตะกร้อเข้าห่วงชัยให้มากที่สุดใน
เวลา 40 นาที ซึ่ งใช้ท่าเตะ 30 ท่า แต่ละท่ามี
คะแนนมากน้อยตามความยากง่ายของท่าเตะ  

ตะกร้อลอดห่วง



ตะกร้อลอดห่วง



กีฬาที่มาจากศิลปะการต่อสู้ของไทย ไม่มีชาติ
ใดเหมือน ได้รวมอาวุธหลายชนิดเข้าไว้ด้วยกัน 
ช่วยพัฒนาทกัษะรอบด้าน 

กระบี่กระบอง 



กระบี่กระบอง 



กระบี่กระบอง 



ช่ือกระบี่กระบองใช่จะมีอาวุธเพียง 2 อย่าง
เ ท่า นั ้น  แต่กีฬาประเภทนี ้ไ ด้รวมอาวุธที่
น่าสนใจมากมายนอกเหนือจากกระบี่กระบอง 
อาท ิดาบ ง้าว พลอง ดัง้ เขน โล่ และไม้สัน้ 

กระบี่กระบอง 



การเล่นกีฬาชนิดนีจ้ะต้องเป็นคู่กันเพื่อแข่งขัน
กับคู่อ่ืน กรรมการจะมีหลักเกณฑ์การตัดสิน
การแข่งขัน 4 ประเภท ได้แก่ การแต่งกายจะ
เป็นแบบนักรบโบราณหรือชาวบ้านก็ได้ แต่ต้อง
สวมมงคลทุกครัง้ 

กระบี่กระบอง 



ท่าร าต้องร าท่าเดียวไม่ต ่ากว่า 2 ท่า ลีลาท่าร า
ต้องเข้ากับจังหวะดนตรีและเหมาะสมกับอาวุธ
ที่ใช้

กระบี่กระบอง 



การเดินแปลงคือการเดินเข้าหากันก่อนเร่ิม
ต่อสู้ และสุดท้ายคือการต่อสู้ที่ถูกต้องตามหลัก
วิชาการต่อสู่ป้องกันตัว มีเหตุผลสมจริงในแต่
ล ะ ท่ า ที่ ใ ช้  แ ล ะ ไ ม่ เ ป็ น ก า ร อ น า จ า ร 
ก าหนดเวลาแสดงคู่ละประมาณ 7 นาท ี

กระบี่กระบอง 



ภูมิปัญญาไทยที่สร้างความตื่นใจไปทั่ วโลก บ่ง
บอกถึงการต่อสู้ที่ มีพิษสงรอบตัวของบรรพบุรุษ
ไทย ที่ได้น าศิลปะการใช้ส่วนต่างๆของร่างกาย 
ให้เป็นอาวุธที่ทัง้รุนแรงและสวยงาม

มวยไทย



มวยไทย



มวยไทยเป็นการต่อสู้และการป้องกันตัวด้วยมือ
เปล่า นักมวยต้องสวมนวมที่มือ สวมกางเกงขา
สัน้และใส่กระจับ ส่วนผู้ใดจะสวมปลอกรัดข้อ
เท้า และมีเคร่ืองลางของขลังผูกไว้ที่แขนท่อนบน
กไ็ด้ 

มวยไทย



ในการแข่งขันมีผู้ตัดสินชีข้าดอยู่บนเวที 1 คน มีผู้
ตัดสินให้คะแนนอยู่ข้างเวที 2 คนผู้จับเวลา 1 คน 
และแพทย์ประจ าเวที 1 คน จ านวนยกในการ
แข่งขัน 5 ยก ยกละ 3 นาท ีพกัระหว่างยก 2 นาท ี

มวยไทย



อวัยวะที่ ใช้ในการแข่งขันได้คือ หมัด เท้า เข่า 
ศอก ศรีษะ เข้าต่อสู้ท าอันตรายฝ่ายตรงข้าม 
ขณะเดียวกันกปิ็ดป้องตัวเองด้วย 

มวยไทย



มวยไทย



ตัวอย่างกีฬาไทย

สกา

หมากรุก

ว่าวไทย

หมากฮอส

เรือพาย

ตะกร้อลอดห่วง

ฟันดาบ

กระบี่กระบอง 

มวยไทย


