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หน่ วยการเรียนรู้ ที่ 7 กฎกติกา การเล่นกีฬาไทยที่สนใจและชื่นชอบ
แนวคิดสาคัญ/แนวคิดหลัก
กีฬาไทยจัดเป็ นศิลปวัฒนธรรม ที่มีเอกลักษณ์ และทรงคุณค่า ช่วยให้ร่างกายได้เคลื่อนไหวกล้ามเนื้อ สร้าง
ความแข็งแรงและห่างไกลจากโรคภัยไข้เจ็บ มีความรักความสามัคคี ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ มีน้ าใจเป็ นนักกีฬา รู ้แพ้
รู้ชนะ และรู้อภัย
เนือ้ หาสาระ
ภูมิปัญญากีฬาไทย
กีฬาไทยที่บรรพชนไทยค้นคิด และถ่ายทอดมาสู่ ลูกหลาน บางชนิดกลายเป็ นตานานและความทรงจา และบาง
ชนิดยังคงมีการเล่นกันอยู่ แม้วา่ จะถูกปรับเปลี่ยนไปให้ทนั ยุคสมัยก็ตาม แต่ดว้ ยความสานึกของความเป็ นไทย เราควร
ร่ วมกันสนับสนุนและร่ วมส่ งเสริ ม ภูมิปัญญากีฬาไทย ให้อนุชนรุ่ นหลังได้รู้จกั และร่ วมกันอนุ รักษ์ต่อไป
ตัวอย่างกีฬาไทย
สกา หมากรุ ก หมากฮอส ว่าวไทย เรื อพาย ตะกร้อลอดห่วง กระบี่กระบอง ฟันดาบ มวยไทย วิง่ กระสอบ
ชักเย่อ วิง่ เปรี้ ยว เป็ นต้น
สกา
กีฬาระดับเทวดา และกษัตริ ย ์ การประลองฝี มือที่ซบั ซ้อนและลึกซึ้ ง ดัง่ โบราณว่า เล่นสกาไม่ต่างจากฝึ กฝน
แก้ปัญหาชีวิต ผูเ้ ล่นทั้ง 2 ฝ่ ายนัง่ คนละด้านของกระดาน คว่าตัวสกา 2 ตัวไว้ที่มุมขวาสุ ด เรี ยกว่าเกิดหรื อเจ้าเมือง ตัว
สกาที่เหลือใส่ ไว้ในหูชา้ ง ผูเ้ ล่นทั้ง 2 ฝ่ ายผลัดกันทอดบาสก์ท้ งั 2 ลูก แล้วนับแต้มลูกบาสก์ 2 ลูกรวมกัน ใครได้แต้มสู ง
กว่ามีสิทธิ์ เริ่ มทอดเดินก่อน เรี ยกว่า"ฉ่าง" เริ่ มเดินด้วยการทอดลูกบาศก์โดยใช้กระบอกทอดเทลงที่เติ่งหรื อโก่งโค้งลูก
บาสก์จะลงไปตั้งที่กระดานสกา จากนั้นจึงเดินสกาตามแต้มหน้าลูกบาศก์ที่ทอดได้ ถ้าฝ่ ายใดลงตัวสกายังไม่หมดทุกตัว
แล้วทาการ "เกิด" จะถือว่ายังไม่ได้เกิด และถูกปรับแพ้ เรี ยกว่า"แพ้ปอด" ในกระดานนั้น
อุปกรณ์สกา กระดาน ตัวสกา ลูกบาศก์ กระบอกทอด โก่งโค้ง
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หมากรุ ก
การประลองชั้นเชิงบนแผ่นกระดานด้วยสติปัญญา และไหวพริ บ เพื่อเอาชนะคู่ต่อสู ้ นี่คือศาสตร์ และศิลป์ ของ
ตานานการต่อสู ้นบั พันปี การเล่นหมากรุ กจะมีผเู ้ ล่น 2 ฝ่ าย เวลาเล่นจะต้องหันหน้าเข้าหากัน วางกระดานหมากรุ กไว้
ตรงกลาง กระดานมีลกั ษณะเป็ นรู ปสี่ เหลี่ยม ตีตารางเป็ นรู ปสี่ เหลี่ยมจตุรัส 64 ช่อง แต่ละด้านมี 8 ช่อง แต่ละช่องเรี ยกว่า
ตา แต่ละฝ่ ายตั้งตัวหมากในช่องแรกบนกระดานตรงด้านหน้าของตัวเอง เรี ยงจากซ้ายไปขวา ตาละ 1 ตัว เริ่ มจาก เรื อ ม้า
โคน เม็ด ขุน โคน ม้า เรื อ จากนั้นเว้นขึ้นไป 1 แถว เอาเบี้ยวางลงในแถวที่ 3 โดยเรี ยงตาละ 1 ตัว จนครบ 8 ตา เมื่อตั้ง
หมากเรี ยบร้อยก็เริ่ มเล่นได้ โดยมีการเสี่ ยง ผูช้ นะการเสี่ ยงจะเป็ นผูเ้ ริ่ มเดินก่อน แล้วผลัดกันเดินสลับกันไป หมากของแต่
ละฝ่ ายมี 16 ตัว แบ่งเป็ น 6 พวก มีลกั ษณะและจานวนดังนี้
เบี้ย รู ปกลมแป้ นเล็กๆ มี 8 ตัว
เรื อ รู ปกลมแป้ นเหมือนกัน แต่ใหญ่กว่าเบี้ย มี 2 ตัว
ม้า รู ปหัวม้า มี 2 ตัว
โคน รู ปกลมสู ง มี 2 ตัว
เม็ด รู ปคล้ายโคน แต่เล็กกว่าและเตี้ยกว่า มี 1 ตัว
ขุน รู ปทรงสู ง ขนาดใหญ่ที่สุด มี 1 ตัว

หมากฮอส
การประลองของปั ญญาชน ที่ตอ้ งชิงไหวชิ งพริ บ บนแผ่นกระดานของการทดสอบความสามารถของตนเอง
กระดานหมากฮอสเป็ นรู ปสี่ เหลี่ยมจตุรัสเรี ยบ แบ่งแต่ละด้านออกเป็ น 8 ช่องเท่าๆกัน จะได้ตารางย่อย 64 ช่อง กาหนด
เป็ นช่องสี เข้ม 32 ช่อง และช่องสี อ่อน 32 ช่องสลับกัน ผูเ้ ล่น 2 ฝ่ ายจะมีหมากฝ่ ายละ 8 ตัว และมีสีต่างกัน เช่น ขาว และ
ดา เวลาตั้งกระดานให้วางตัวหมากอยูบ่ น 2 แถวแรกใกล้ตวั ผูเ้ ล่นแต่ละฝ่ าย แถวละ 4 ตัว โดยวางฉพาะบนตาสี เดียวกัน
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ตัวหมากที่ใช้เดินบนกระดาน เมื่อเริ่ มเล่นเรี ยกว่า"เบี้ย" จะเดินได้ครั้งละ 1 ตาโดยเฉี ยงไปข้างหน้าครั้งละ 1 ตา สลับกัน
เดินเพื่อบุกไปกินตัวหมากของฝ่ ายตรงข้าม แล้วเดินไปจนสุ ดกระดานของฝ่ ายตรงข้ามเพื่อเข้าฮอส ฮอลจะได้รับสิ ทธิ์
พิเศษในการเดินกี่ตาก็ได้ในแนวเฉี ยง ทั้งด้านหน้าและด้านหลัง ฝ่ ายใดที่สามารถกินหมากคู่ต่อสู ้จนหมดกระดาน
หรื อไม่สามารถเดินหมากในกระดานได้เป็ นฝ่ ายชนะ
ว่าวไทย
ศิลปะการเล่นกับสายลมบนฟ้ า เพียงโครงไม้ไผ่ กระดาษสาและด้ายป่ าน อาศัยจังหวะของสายลมกับความ
ชานาญ เกิดเป็ นศิลปะการแข่งขันบนสนามท้องฟ้ า ว่าวที่ใช้แข่งขันคือว่าวจุฬา ที่มีขนาดดอกตั้งแต่ 80 นิ้วขึ้นไป บางตัว
ยาวถึง 2 เมตร ส่ วนว่าวปั กเป้ าจะมีขนาดเพียง 34.5 นิ้ว ถือว่าว่าวจุฬาได้เปรี ยบว่าวปั กเป้ าทั้งขนาดรู ปร่ างและอาวุธ จึงมี
กติกาว่าต้องต่อให้วา่ วปั กเป้ า 2 ต่อ 1 เวลาแข่งขันว่าวจุฬาจะอยูเ่ หนื อลม มีเส้นกั้นเขตระหว่าง 2 ฝ่ าย และห้ามผูเ้ ล่นของ
แต่ละฝ่ ายล้ าแดนกัน ขณะแข่งขันมีการไขว่คว้าโฉบเฉี่ ยวกัน ต่อเมื่อสายป่ านตัดกันกับคู่ต่อสู ้จนขาดและตกลงพื้นดิน
กลับขึ้นท้องฟ้ าอีกไม่ได้ หรื อตกในเขตของคู่ต่อสู ้ก็นบั ว่าแพ้ดว้ ยเช่นกัน

เรือพาย
กีฬาที่รวมใจให้เป็ นหนึ่งเดียวด้วยความปราดเปรี ยว และประสานจังหวะการพายของทุกคน พาเรื อพายสู่
จุดหมายด้วยพลังสามัคคี การแข่งขันเรื อพายต้องมีฝีพายตั้งแต่ 2-3 คนขึ้นไป 5 คน 10 คน ไปจนถึง 30 คน แต่ไม่เกิน 50
คน ก่อนจะถึงเวลาแข่งขัน เรื อพายทุกลาต้องจับสลากเพื่อประกบคู่แข่งขันมหดทุกลา โดยให้ผแู ้ ทนจับสลากก่อนตาม
กติกา ในใบสลากบอกชื่อเรื อพาย บอกเที่ยวแข่งขัน บอกสายน้ าตะวันตก ตะวันออก เมื่อจับสลากได้แล้วกรรมการจะ
ประกาศให้เรื อพายทราบทันที ตัวอย่างเช่น เรื อยาวชื่ อนั้นอยูส่ ายน้ าตะวันออก คู่กบั เรื อยาวชื่อนั้นอยูส่ ายน้ าตะวันตก
เที่ยวแข่งขันที่เท่านั้น ทาแบบนี้ทุกลาจนหมดเรื อยาวที่ข้ ึนทะเบียนไว้เป็ นรอบ แข่งขันรอบที่ 1 ส่ วนเรื อพายที่เข้ารอบที่
2-3 ปฎิบตั ิตามแบบเดียวกันจนเหลือเรื อพายที่เข้ารอบชิงชนะที่ 1-2-3 ต้องจับสลากสายน้ าตะวันตก ตะวันออกอีกเป็ น
ครั้งสุ ดท้าย จุดปล่อยเรื อพายและจุดเส้นชัยสุ ดท้าย ให้กรรมการตัดสิ นแพ้ชนะ ในระหว่างจุดปล่อยเรื อพายจนถึงจุดเส้น
ชัย มีทุน่ เครื่ องหมายกันคู่แข่งขันเรื อพายออกนอกเส้นทางที่กาหนดไว้ ถ้าเรื อลาใดวิง่ ออกนอกเส้นทางที่กาหนดไว้ ถือ
ว่าผิดกติกา ต้องปรับให้แพ้ฟาวส์ แม้จะชนะก็ตาม
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ตะกร้ อลอดห่ วง
กีฬาแห่งน้ าใจและไมตรี ไม่มีแบ่งเพศแบ่งวัยและฝี มือ เล่นที่ไหน เมื่อไหร่ กับใครก็ได้ ขอให้มีลูกหวายกลมๆ
เพียงลูกเดียว ตะกร้อลอดห่วง เรี ยกอีกอย่างหนึ่งว่าตะกร้อลอดบ่วงหรื อตะกร้อห่วงชัย เป็ นกีฬาที่มีห่วงอยูเ่ บื้องสู ง ผูเ้ ล่น
จะเตะตะกร้อให้โด่งขึ้นไปเข้าห่วง สนามที่ใช้ในการแข่งขันเป็ นพื้นราบกว้าง 18 เมตร เส้นผ่าศูนย์กลาง 16 เมตร อยู่
กลางแจ้ง จะแขวนห่วงชัยประกอบด้วยวงกลม 3 ห่วง ขนาดเท่ากัน เส้นผ่าศูนย์กลางปากห่วงกว้าง 45 เซนติเมตร แขวน
สู งจากพื้น 5.75 เมตร มีผเู ้ ล่น 1 ชุด มีจานวนไม่ต่ากว่า 6 คนและไม่เกิน 7 คน ต้องเตะให้ตะกร้อเข้าห่วงชัยให้มากที่สุด
ในเวลา 40 นาที ซึ่ งใช้ทา่ เตะ 30 ท่า แต่ละท่ามีคะแนนมากน้อยตามความยากง่ายของท่าเตะ

กระบี่กระบอง
กีฬาที่มาจากศิลปะการต่อสู ้ของไทย ไม่มีชาติใดเหมือน ได้รวมอาวุธหลายชนิดเข้าไว้ดว้ ยกัน ช่วยพัฒนาทักษะ
รอบด้าน ชื่อกระบี่กระบองใช่จะมีอาวุธเพียง 2 อย่างเท่านั้น แต่กีฬาประเภทนี้ได้รวมอาวุธที่น่าสนใจมากมาย
นอกเหนือจากกระบี่กระบอง อาทิ ดาบ ง้าว พลอง ดั้ง เขน โล่ และไม้ส้ นั การเล่นกีฬาชนิดนี้จะต้องเป็ นคู่กนั เพื่อแข่งขัน
กับคู่อื่น กรรมการจะมีหลักเกณฑ์การตัดสิ นการแข่งขัน 4 ประเภท ได้แก่ การแต่งกายจะเป็ นแบบนักรบโบราณหรื อ
ชาวบ้านก็ได้ แต่ตอ้ งสวมมงคลทุกครั้ง ท่าราต้องราท่าเดียวไม่ต่ากว่า 2 ท่า ลีลาท่าราต้องเข้ากับจังหวะดนตรี และ
เหมาะสมกับอาวุธที่ใช้ การเดินแปลงคือการเดินเข้าหากันก่อนเริ่ มต่อสู ้ และสุ ดท้ายคือการต่อสู ้ที่ถูกต้องตามหลัก
วิชาการต่อสู่ ป้องกันตัว มีเหตุผลสมจริ งในแต่ละท่าที่ใช้ และไม่เป็ นการอนาจาร กาหนดเวลาแสดงคู่ละประมาณ 7 นาที
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ฟันดาบ
กีฬาของชายชาญทหารไทย ใช้เหตุผลและหลักวิชาการป้ องกันตัว ต๋ อสู ้ แข่งขัน เพื่อชิงชัย ด้วยท่วงท่าอันสง่า
และสวยงาม กีฬาฟันดาบ แบ่งเป็ นกระบี่ชาย-หญิง ดาบสองมือชาย-หญิง และกระบี่ผสมดาบ 2 มือ(เฉพาะประเภททีม)
กระบี่ทาด้วยหวายกลมและมีกระบังมือ ส่ วนดาบ 2 มือนั้นเวลาแข่งขันต้องหุ ้นนวมด้วย สนามแข่งขันเป็ นรู ปวงกลม
เส้นผ่าศูนย์กลาง 8 เมตร แข่งขันกันเป็ นยก ยกละ 4 นาที ยกเว้นกระบี่หญิงใช้เวลา 3 นาที การได้แต้มเสี ยแต้มนั้นดูจาก
การฟันถูกคู่ต่อสู ้ การออกนอกเขตสนามหรื ออาวุธหลุดมือ 2 ครั้ง ในยกเดียวกันจะเสี ย 1 แต้ม

มวยไทย
ภูมิปัญญาไทยที่สร้างความตื่นใจไปทัว่ โลก บ่งบอกถึงการต่อสู ้ที่มีพิษสงรอบตัวของบรรพบุรุษไทย ที่ได้
นาศิลปะการใช้ส่วนต่างๆของร่ างกาย ให้เป็ นอาวุธที่ท้ งั รุ นแรงและสวยงาม
มวยไทยเป็ นการต่อสู ้และการป้ องกันตัวด้วยมือเปล่า นักมวยต้องสวมนวมที่มือ สวมกางเกงขาสั้นและใส่ กระจับ ส่ วน
ผูใ้ ดจะสวมปลอกรัดข้อเท้า และมีเครื่ องลางของขลังผูกไว้ที่แขนท่อนบนก็ได้ ในการแข่งขันมีผตู ้ ดั สิ นชี้ขาดอยูบ่ นเวที 1
คน มีผตู้ ดั สิ นให้คะแนนอยูข่ า้ งเวที 2 คนผูจ้ บั เวลา 1 คน และแพทย์ประจาเวที 1 คน จานวนยกในการแข่งขัน 5 ยก ยกละ
3 นาที พักระหว่างยก 2 นาที อวัยวะที่ใช้ในการแข่งขันได้คือ หมัด เท้า เข่า ศอก ศรี ษะ เข้าต่อสู ้ทาอันตรายฝ่ ายตรงข้าม
ขณะเดียวกันก็ปิดป้ องตัวเองด้วย
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