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หน่วยการเรียนรู้ที ่7  กฎกติกา การเล่นกีฬาไทยท่ีสนใจและช่ืนชอบ   

 
แนวคิดส าคัญ/แนวคิดหลัก 
            กีฬาไทยจดัเป็นศิลปวฒันธรรม ท่ีมีเอกลกัษณ์ และทรงคุณค่า ช่วยใหร่้างกายไดเ้คล่ือนไหวกลา้มเน้ือ สร้าง
ความแขง็แรงและห่างไกลจากโรคภยัไขเ้จบ็ มีความรักความสามคัคี ความรับผดิชอบต่อหนา้ท่ี   มีน ้าใจเป็นนกักีฬา รู้แพ ้
รู้ชนะ และรู้อภยั 
 
เนือ้หาสาระ 

ภูมิปัญญากีฬาไทย 

          กีฬาไทยท่ีบรรพชนไทยคน้คิด และถ่ายทอดมาสู่ลูกหลาน บางชนิดกลายเป็นต านานและความทรงจ า และบาง
ชนิดยงัคงมีการเล่นกนัอยู ่แมว้า่จะถูกปรับเปล่ียนไปใหท้นัยคุสมยัก็ตาม แต่ดว้ยความส านึกของความเป็นไทย เราควร
ร่วมกนัสนบัสนุนและร่วมส่งเสริม ภูมิปัญญากีฬาไทย ใหอ้นุชนรุ่นหลงัไดรู้้จกัและร่วมกนัอนุรักษต่์อไป  

 
ตัวอย่างกฬีาไทย 

สกา  หมากรุก   หมากฮอส  วา่วไทย  เรือพาย  ตะกร้อลอดห่วง  กระบ่ีกระบอง  ฟันดาบ  มวยไทย   วิง่กระสอบ   
ชกัเยอ่  วิง่เปร้ียว  เป็นตน้ 
 
สกา 
              กีฬาระดบัเทวดา และกษตัริย ์การประลองฝีมือท่ีซบัซอ้นและลึกซ้ึง ดัง่โบราณวา่ เล่นสกาไม่ต่างจากฝึกฝน
แกปั้ญหาชีวิต  ผูเ้ล่นทั้ง 2 ฝ่ายนัง่คนละดา้นของกระดาน คว  ่าตวัสกา 2 ตวัไวท่ี้มุมขวาสุด เรียกวา่เกิดหรือเจา้เมือง ตวั
สกาท่ีเหลือใส่ไวใ้นหูชา้ง ผูเ้ล่นทั้ง 2 ฝ่ายผลดักนัทอดบาสกท์ั้ง 2 ลูก แลว้นบัแตม้ลูกบาสก ์2 ลูกรวมกนั ใครไดแ้ตม้สูง
กวา่มีสิทธ์ิเร่ิมทอดเดินก่อน เรียกวา่"ฉ่าง" เร่ิมเดินดว้ยการทอดลูกบาศกโ์ดยใชก้ระบอกทอดเทลงท่ีเต่ิงหรือโก่งโคง้ลูก
บาสกจ์ะลงไปตั้งท่ีกระดานสกา จากนั้นจึงเดินสกาตามแตม้หนา้ลูกบาศกท่ี์ทอดได ้ถา้ฝ่ายใดลงตวัสกายงัไม่หมดทุกตวั 
แลว้ท าการ "เกิด" จะถือวา่ยงัไม่ไดเ้กิด และถูกปรับแพ ้เรียกวา่"แพป้อด" ในกระดานนั้น 
              อุปกรณ์สกา กระดาน ตวัสกา ลูกบาศก ์กระบอกทอด โก่งโคง้ 
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หมากรุก 
           การประลองชั้นเชิงบนแผน่กระดานดว้ยสติปัญญา และไหวพริบ เพื่อเอาชนะคู่ต่อสู้ น่ีคือศาสตร์และศิลป์ของ
ต านานการต่อสู้นบัพนัปี การเล่นหมากรุกจะมีผูเ้ล่น 2 ฝ่าย เวลาเล่นจะตอ้งหนัหนา้เขา้หากนั วางกระดานหมากรุกไว้
ตรงกลาง กระดานมีลกัษณะเป็นรูปส่ีเหล่ียม ตีตารางเป็นรูปส่ีเหล่ียมจตุรัส 64 ช่อง แต่ละดา้นมี 8 ช่อง แต่ละช่องเรียกวา่
ตา แต่ละฝ่ายตั้งตวัหมากในช่องแรกบนกระดานตรงดา้นหนา้ของตวัเอง เรียงจากซา้ยไปขวา ตาละ 1 ตวั เร่ิมจาก เรือ มา้ 
โคน เม็ด ขนุ โคน มา้ เรือ จากนั้นเวน้ข้ึนไป 1 แถว เอาเบ้ียวางลงในแถวท่ี 3 โดยเรียงตาละ 1 ตวั จนครบ 8 ตา เม่ือตั้ง
หมากเรียบร้อยก็เร่ิมเล่นได ้โดยมีการเส่ียง ผูช้นะการเส่ียงจะเป็นผูเ้ร่ิมเดินก่อน แลว้ผลดักนัเดินสลบักนัไป หมากของแต่
ละฝ่ายมี 16 ตวั แบ่งเป็น 6 พวก มีลกัษณะและจ านวนดงัน้ี 
          เบ้ีย รูปกลมแป้นเล็กๆ มี 8 ตวั 
          เรือ รูปกลมแป้นเหมือนกนั แต่ใหญ่กวา่เบ้ีย มี 2 ตวั 
          มา้ รูปหวัมา้ มี 2 ตวั 
         โคน รูปกลมสูง มี 2 ตวั 
          เมด็ รูปคลา้ยโคน แต่เล็กกวา่และเต้ียกวา่ มี 1 ตวั 
          ขนุ รูปทรงสูง ขนาดใหญ่ท่ีสุด มี 1 ตวั 
 

 
 
หมากฮอส 
                การประลองของปัญญาชน ท่ีตอ้งชิงไหวชิงพริบ บนแผน่กระดานของการทดสอบความสามารถของตนเอง
กระดานหมากฮอสเป็นรูปส่ีเหล่ียมจตุรัสเรียบ แบ่งแต่ละดา้นออกเป็น 8 ช่องเท่าๆกนั จะไดต้ารางยอ่ย 64 ช่อง ก าหนด
เป็นช่องสีเขม้ 32 ช่อง และช่องสีอ่อน 32 ช่องสลบักนั ผูเ้ล่น 2 ฝ่ายจะมีหมากฝ่ายละ 8 ตวั และมีสีต่างกนั เช่น ขาว และ
ด า เวลาตั้งกระดานใหว้างตวัหมากอยูบ่น 2 แถวแรกใกลต้วัผูเ้ล่นแต่ละฝ่าย แถวละ 4 ตวั โดยวางฉพาะบนตาสีเดียวกนั 
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ตวัหมากท่ีใชเ้ดินบนกระดาน เม่ือเร่ิมเล่นเรียกวา่"เบ้ีย" จะเดินไดค้ร้ังละ 1 ตาโดยเฉียงไปขา้งหนา้คร้ังละ 1 ตา สลบักนั
เดินเพื่อบุกไปกินตวัหมากของฝ่ายตรงขา้ม แลว้เดินไปจนสุดกระดานของฝ่ายตรงขา้มเพื่อเขา้ฮอส ฮอลจะไดรั้บสิทธ์ิ
พิเศษในการเดินก่ีตาก็ไดใ้นแนวเฉียง ทั้งดา้นหนา้และดา้นหลงั ฝ่ายใดท่ีสามารถกินหมากคู่ต่อสู้จนหมดกระดาน 
หรือไม่สามารถเดินหมากในกระดานไดเ้ป็นฝ่ายชนะ 
 
ว่าวไทย 
                 ศิลปะการเล่นกบัสายลมบนฟ้า เพียงโครงไมไ้ผ ่กระดาษสาและดา้ยป่าน อาศยัจงัหวะของสายลมกบัความ
ช านาญ เกิดเป็นศิลปะการแข่งขนับนสนามทอ้งฟ้า วา่วท่ีใชแ้ข่งขนัคือวา่วจุฬา ท่ีมีขนาดดอกตั้งแต่ 80 น้ิวข้ึนไป บางตวั
ยาวถึง 2 เมตร ส่วนวา่วปักเป้าจะมีขนาดเพียง 34.5 น้ิว ถือวา่วา่วจุฬาไดเ้ปรียบวา่วปักเป้าทั้งขนาดรูปร่างและอาวธุ จึงมี
กติกาวา่ตอ้งต่อให้วา่วปักเป้า 2 ต่อ 1 เวลาแข่งขนัวา่วจุฬาจะอยูเ่หนือลม มีเส้นกั้นเขตระหวา่ง 2 ฝ่าย และหา้มผูเ้ล่นของ
แต่ละฝ่ายล ้าแดนกนั ขณะแข่งขนัมีการไขวค่วา้โฉบเฉ่ียวกนั ต่อเม่ือสายป่านตดักนักบัคู่ต่อสู้จนขาดและตกลงพื้นดิน 
กลบัข้ึนทอ้งฟ้าอีกไม่ได ้หรือตกในเขตของคู่ต่อสู้ก็นบัวา่แพด้ว้ยเช่นกนั 

                                                
 
เรือพาย 
                กีฬาท่ีรวมใจใหเ้ป็นหน่ึงเดียวดว้ยความปราดเปรียว และประสานจงัหวะการพายของทุกคน พาเรือพายสู่
จุดหมายดว้ยพลงัสามคัคี การแข่งขนัเรือพายตอ้งมีฝีพายตั้งแต่ 2-3 คนข้ึนไป 5 คน 10 คน ไปจนถึง 30 คน แต่ไม่เกิน 50 
คน ก่อนจะถึงเวลาแข่งขนั เรือพายทุกล าตอ้งจบัสลากเพื่อประกบคู่แข่งขนัมหดทุกล า โดยใหผู้แ้ทนจบัสลากก่อนตาม
กติกา ในใบสลากบอกช่ือเรือพาย บอกเท่ียวแข่งขนั บอกสายน ้าตะวนัตก ตะวนัออก เม่ือจบัสลากไดแ้ลว้กรรมการจะ
ประกาศใหเ้รือพายทราบทนัที ตวัอยา่งเช่น เรือยาวช่ือนั้นอยูส่ายน ้าตะวนัออก คู่กบัเรือยาวช่ือนั้นอยูส่ายน ้าตะวนัตก 
เท่ียวแข่งขนัท่ีเท่านั้น ท าแบบน้ีทุกล าจนหมดเรือยาวท่ีข้ึนทะเบียนไวเ้ป็นรอบ แข่งขนัรอบท่ี 1 ส่วนเรือพายท่ีเขา้รอบท่ี 
2-3 ปฎิบติัตามแบบเดียวกนัจนเหลือเรือพายท่ีเขา้รอบชิงชนะท่ี 1-2-3 ตอ้งจบัสลากสายน ้าตะวนัตก ตะวนัออกอีกเป็น
คร้ังสุดทา้ย จุดปล่อยเรือพายและจุดเส้นชยัสุดทา้ย ใหก้รรมการตดัสินแพช้นะ ในระหวา่งจุดปล่อยเรือพายจนถึงจุดเส้น
ชยั มีทุน่เคร่ืองหมายกนัคู่แข่งขนัเรือพายออกนอกเส้นทางท่ีก าหนดไว ้ถา้เรือล าใดวิง่ออกนอกเส้นทางท่ีก าหนดไว ้ถือ
วา่ผดิกติกา ตอ้งปรับให้แพฟ้าวส์ แมจ้ะชนะก็ตาม  
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ตะกร้อลอดห่วง 
                
          กีฬาแห่งน ้าใจและไมตรี ไม่มีแบ่งเพศแบ่งวยัและฝีมือ เล่นท่ีไหน เม่ือไหร่ กบัใครก็ได ้ขอใหมี้ลูกหวายกลมๆ 
เพียงลูกเดียว ตะกร้อลอดห่วง เรียกอีกอยา่งหน่ึงวา่ตะกร้อลอดบ่วงหรือตะกร้อห่วงชยั เป็นกีฬาท่ีมีห่วงอยูเ่บ้ืองสูง ผูเ้ล่น
จะเตะตะกร้อใหโ้ด่งข้ึนไปเขา้ห่วง สนามท่ีใชใ้นการแข่งขนัเป็นพื้นราบกวา้ง 18 เมตร เส้นผา่ศูนยก์ลาง 16 เมตร อยู่
กลางแจง้ จะแขวนห่วงชยัประกอบดว้ยวงกลม 3 ห่วง ขนาดเท่ากนั เส้นผา่ศูนยก์ลางปากห่วงกวา้ง 45 เซนติเมตร แขวน
สูงจากพื้น 5.75 เมตร มีผูเ้ล่น 1 ชุด มีจ  านวนไม่ต ่ากวา่ 6 คนและไม่เกิน 7 คน ตอ้งเตะใหต้ะกร้อเขา้ห่วงชยัใหม้ากท่ีสุด
ในเวลา 40 นาที ซ่ึงใชท้่าเตะ 30 ท่า แต่ละท่ามีคะแนนมากนอ้ยตามความยากง่ายของท่าเตะ  

 
 
กระบี่กระบอง  
                   
           กีฬาท่ีมาจากศิลปะการต่อสู้ของไทย ไม่มีชาติใดเหมือน ไดร้วมอาวธุหลายชนิดเขา้ไวด้ว้ยกนั ช่วยพฒันาทกัษะ
รอบดา้น ช่ือกระบ่ีกระบองใช่จะมีอาวธุเพียง 2 อยา่งเท่านั้น แต่กีฬาประเภทน้ีไดร้วมอาวธุท่ีน่าสนใจมากมาย
นอกเหนือจากกระบ่ีกระบอง อาทิ ดาบ งา้ว พลอง ดั้ง เขน โล่ และไมส้ั้น การเล่นกีฬาชนิดน้ีจะตอ้งเป็นคู่กนัเพื่อแข่งขนั
กบัคู่อ่ืน กรรมการจะมีหลกัเกณฑก์ารตดัสินการแข่งขนั 4 ประเภท ไดแ้ก่ การแต่งกายจะเป็นแบบนกัรบโบราณหรือ
ชาวบา้นก็ได ้แต่ตอ้งสวมมงคลทุกคร้ัง ท่าร าตอ้งร าท่าเดียวไม่ต ่ากวา่ 2 ท่า ลีลาท่าร าตอ้งเขา้กบัจงัหวะดนตรีและ
เหมาะสมกบัอาวธุท่ีใช ้การเดินแปลงคือการเดินเขา้หากนัก่อนเร่ิมต่อสู้ และสุดทา้ยคือการต่อสู้ท่ีถูกตอ้งตามหลกั
วชิาการต่อสู่ป้องกนัตวั มีเหตุผลสมจริงในแต่ละท่าท่ีใช ้และไม่เป็นการอนาจาร ก าหนดเวลาแสดงคู่ละประมาณ 7 นาที  
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ฟันดาบ 
                 กีฬาของชายชาญทหารไทย ใชเ้หตุผลและหลกัวชิาการป้องกนัตวั ต๋อสู้ แข่งขนั เพื่อชิงชยั ดว้ยท่วงท่าอนัสง่า
และสวยงาม  กีฬาฟันดาบ แบ่งเป็นกระบ่ีชาย-หญิง ดาบสองมือชาย-หญิง และกระบ่ีผสมดาบ 2 มือ(เฉพาะประเภททีม) 
กระบ่ีท าดว้ยหวายกลมและมีกระบงัมือ ส่วนดาบ 2 มือนั้นเวลาแข่งขนัตอ้งหุ้นนวมดว้ย สนามแข่งขนัเป็นรูปวงกลม 
เส้นผา่ศูนยก์ลาง 8 เมตร แข่งขนักนัเป็นยก ยกละ 4 นาที ยกเวน้กระบ่ีหญิงใชเ้วลา 3 นาที การไดแ้ตม้เสียแตม้นั้นดูจาก
การฟันถูกคู่ต่อสู้ การออกนอกเขตสนามหรืออาวธุหลุดมือ 2 คร้ัง ในยกเดียวกนัจะเสีย 1 แตม้  

 
 
มวยไทย 
                     ภูมิปัญญาไทยท่ีสร้างความต่ืนใจไปทัว่โลก บ่งบอกถึงการต่อสู้ท่ีมีพิษสงรอบตวัของบรรพบุรุษไทย ท่ีได้
น าศิลปะการใชส่้วนต่างๆของร่างกาย ใหเ้ป็นอาวธุท่ีทั้งรุนแรงและสวยงาม 
 มวยไทยเป็นการต่อสู้และการป้องกนัตวัดว้ยมือเปล่า นกัมวยตอ้งสวมนวมท่ีมือ สวมกางเกงขาสั้นและใส่กระจบั ส่วน
ผูใ้ดจะสวมปลอกรัดขอ้เทา้ และมีเคร่ืองลางของขลงัผกูไวท่ี้แขนท่อนบนก็ได ้ในการแข่งขนัมีผูต้ดัสินช้ีขาดอยูบ่นเวที 1 
คน มีผูต้ดัสินใหค้ะแนนอยูข่า้งเวที 2 คนผูจ้บัเวลา 1 คน และแพทยป์ระจ าเวที 1 คน จ านวนยกในการแข่งขนั 5 ยก ยกละ 
3 นาที พกัระหวา่งยก 2 นาที อวยัวะท่ีใชใ้นการแข่งขนัไดคื้อ หมดั เทา้ เข่า ศอก ศรีษะ เขา้ต่อสู้ท าอนัตรายฝ่ายตรงขา้ม 
ขณะเดียวกนัก็ปิดป้องตวัเองดว้ย  
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