
              

แนวคดิสําคญั/แนวคดิหลกั
         กฬีาไทยจดัเป็นศิลปวฒันธรรม ท่ีมีเอกลกัษณ์ และทรงคุณค่า ช่วยให้ร่างกายไดเ้คล่ือนไหวกลา้มเน้ือ  สร้างความแขง็แรง

และห่างไกลจากโรคภยัไขเ้จบ็ มีความรักความสามคัคี ความรับผิดชอบต่อหนา้ท่ี       รู้แพ้ รู้ชนะ

และรู้อภยั
เนือ้หาสาระ

        กฬีาไทยท่ีบรรพชนไทยคน้คิด และถ่ายทอดมาสู่ลูกหลาน บางชนิดกลายเป็นตาํนานและความทรงจาํ และบางชนิดยงัคงมีการ
เล่นกนัอยู่  แมว้า่จะถูกปรับเปล่ียนไปใหท้นัยคุสมยักต็าม  แต่ดว้ยความสาํนึกของความเป็นไทย  เราควรร่วมกนัสนบัสนุนและร่วม

ส่งเสริม  ให้อนุชนรุ่นหลงัไดรู้้จกัและร่วมกนัอนุรักษต่์อไป

        สกา  หมากรุก  หมากฮอสวา่วไทย  เรือพาย  ตะกร้อลอดห่วง  กระบ่ีกระบอง  ฟันดาบ  มวยไทย  วิง่กระสอบ  ชกัเยอ่  วิง่
เปร้ียว เป็นตน้

        กฬีาระดบัเทวดา และกษตัริย ์การประลองฝีมือท่ีซบัซ้อนและลึกซ้ึง ดัง่โบราณวา่ เล่นสกาไม่ต่างจากฝึกฝนแกปั้ญหาชีวติ  ผู ้
เล่นทั้ง  2 ฝ่ายนัง่คนละดา้นของกระดาน ควํา่ตวัสกา 2 ตวัไวท่ี้มุมขวาสุด  เรียกวา่เกดิหรือเจา้เมือง  ตวัสกาท่ีเหลือใส่ไวใ้นหูชา้ง  ผู ้
เล่นทั้ง  2  ฝ่ายผลดักนัทอดบาสกท์ั้ง  2  ลูก  แลว้นบัแตม้ลูกบาสก ์ 2  ลูกรวมกนั  ใครไดแ้ตม้สูงกวา่มีสิทธ์ิเร่ิมทอดเดินกอ่น  เรียก
วา่"ฉ่าง"  เร่ิมเดินดว้ยการทอดลูกบาศกโ์ดยใชก้ระบอกทอดเทลงท่ีเต่ิงหรือโกง่โคง้ลูกบาสกจ์ะลงไปตั้งท่ีกระดานสกา  จากนั้นจึง
เดินสกาตามแตม้หนา้ลูกบาศกท่ี์ทอดได้ ถา้ฝ่ายใดลงตวัสกายงัไม่หมดทุกตวั  แลว้ทาํการ  "เกดิ" จะถือวา่ยงัไม่ไดเ้กดิ  และถูกปรับ
แพ ้เรียกวา่"แพป้อด" ในกระดานนั้น
        อุปกรณ์สกา กระดาน ตวัสกา ลูกบาศก ์กระบอกทอด โกง่โคง้
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        การประลองชั้นเชิงบนแผ่นกระดานดว้ยสติปัญญา และไหวพริบ เพ่ือเอาชนะคู่ต่อสู้ น่ีคือศาสตร์และศิลป์ของตาํนานการต่อสู้
นบัพนัปี การเล่นหมากรุกจะมีผูเ้ล่น 2 ฝ่าย เวลาเล่นจะตอ้งหนัหนา้เขา้หากนั วางกระดานหมากรุกไวต้รงกลาง กระดานมีลกัษณะ
เป็นรูปส่ีเหล่ียม  ตีตารางเป็นรูปส่ีเหล่ียมจตุรัส  64  ช่อง  แต่ละดา้นมี  8  ช่อง  แต่ละช่องเรียกวา่ตา  แต่ละฝ่ายตั้งตวัหมากในช่อง
แรกบนกระดานตรงดา้นหนา้ของตวัเอง เรียงจากซ้ายไปขวา ตาละ 1 ตวั เร่ิมจาก เรือ มา้ โคน เมด็ ขนุ โคน มา้ เรือ จากนั้นเวน้ข้ึน
ไป 1 แถว เอาเบ้ียวางลงในแถวท่ี 3 โดยเรียงตาละ 1 ตวั จนครบ 8 ตา เม่ือตั้งหมากเรียบร้อยกเ็ร่ิมเล่นได ้โดยมีการเส่ียง ผูช้นะการ
เส่ียงจะเป็นผูเ้ร่ิมเดินกอ่น แลว้ผลดักนัเดินสลบักนัไป หมากของแต่ละฝ่ายมี 16 ตวั แบ่งเป็น 6 พวก มีลกัษณะและจาํนวนดงัน้ี
          เบ้ีย รูปกลมแป้นเลก็ๆ มี 8 ตวั
          เรือ รูปกลมแป้นเหมือนกนั แต่ใหญ่กวา่เบ้ีย มี 2 ตวั
          มา้ รูปหวัมา้ มี 2 ตวั
         โคน รูปกลมสูง มี 2 ตวั
          เมด็ รูปคลา้ยโคน แต่เลก็กวา่และเต้ียกวา่ มี 1 ตวั
          ขนุ รูปทรงสูง ขนาดใหญ่ท่ีสุด มี 1 ตวั

        การประลองของปัญญาชน ท่ีตอ้งชิงไหวชิงพริบ  บนแผ่นกระดานของการทดสอบความสามารถของตนเองกระดานหมาก
ฮอสเป็นรูปส่ีเหล่ียมจตุรัสเรียบ  แบ่งแต่ละดา้นออกเป็น  8 ช่องเท่าๆกนั  จะไดต้ารางยอ่ย  64 ช่อง  กาํหนดเป็นช่องสีเขม้  32 ช่อง
และช่องสีอ่อน  32 ช่องสลบักนั  ผูเ้ล่น  2 ฝ่ายจะมีหมากฝ่ายละ  8 ตวั  และมีสีต่างกนั  เช่น ขาว  และดาํ  เวลาตั้งกระดานให้วางตวั
หมากอยูบ่น 2 แถวแรกใกลต้วัผูเ้ล่นแต่ละฝ่าย  แถวละ 4 ตวั  โดยวางฉพาะบนตาสีเดียวกนั ตวัหมากท่ีใชเ้ดินบนกระดาน เม่ือเร่ิม
เล่นเรียกวา่"เบ้ีย" จะเดินไดค้ร้ังละ 1 ตาโดยเฉียงไปขา้งหนา้คร้ังละ 1 ตา สลบักนัเดินเพ่ือบุกไปกนิตวัหมากของฝ่ายตรงขา้ม แลว้
เดินไปจนสุดกระดานของฝ่ายตรงขา้มเพ่ือเขา้ฮอส  ฮอลจะไดรั้บสิทธ์ิพิเศษในการเดินกีต่ากไ็ดใ้นแนวเฉียง  ทั้งดา้นหนา้และดา้น
หลงั ฝ่ายใดท่ีสามารถกนิหมากคู่ต่อสู้จนหมดกระดาน หรือไม่สามารถเดินหมากในกระดานไดเ้ป็นฝ่ายชนะ
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        ศิลปะการเล่นกบัสายลมบนฟ้า เพียงโครงไมไ้ผ่ กระดาษสาและดา้ยป่าน อาศยัจงัหวะของสายลมกบัความชาํนาญ เกดิเป็น
ศิลปะการแข่งขนับนสนามทอ้งฟ้า  วา่วท่ีใชแ้ข่งขนัคือวา่วจุฬา  ท่ีมีขนาดดอกตั้งแต่  80  น้ิวข้ึนไป  บางตวัยาวถึง  2  เมตร  ส่วนวา่ว
ปักเป้าจะมีขนาดเพียง 34.5 น้ิว ถือวา่วา่วจุฬาไดเ้ปรียบวา่วปักเป้าทั้งขนาดรูปร่างและอาวธุ จึงมีกติกาวา่ตอ้งต่อให้วา่วปักเป้า 2 ต่อ
1 เวลาแข่งขนัวา่วจุฬาจะอยูเ่หนือลม มีเส้นก ัน้เขตระหวา่ง 2 ฝ่าย และห้ามผูเ้ล่นของแต่ละฝ่ายลํ้าแดนกนั ขณะแข่งขนัมีการไขวค่วา้
โฉบเฉ่ียวกนั ต่อเม่ือสายป่านตดักนักบัคู่ต่อสู้จนขาดและตกลงพื้นดิน กลบัข้ึนทอ้งฟ้าอีกไม่ได ้หรือตกในเขตของคู่ต่อสู้กน็บัวา่แพ้
ดว้ยเช่นกนั

        กฬีาท่ีรวมใจให้เป็นหน่ึงเดียวดว้ยความปราดเปรียว และประสานจงัหวะการพายของทุกคน พาเรือพายสู่จุดหมายดว้ยพลงั
สามคัคี การแข่งขนัเรือพายตอ้งมีฝีพายตั้งแต่ 2-3 คนข้ึนไป 5 คน 10 คน ไปจนถึง 30 คน แต่ไม่เกนิ 50 คน กอ่นจะถึงเวลาแข่งขนั
เรือพายทุกลาํตอ้งจบัสลากเพ่ือประกบคู่แข่งขนัมหดทุกลาํ โดยให้ผูแ้ทนจบัสลากกอ่นตามกติกา ในใบสลากบอกช่ือเรือพาย  บอก
เท่ียวแข่งขนั บอกสายนํ้าตะวนัตก ตะวนัออก เม่ือจบัสลากไดแ้ลว้กรรมการจะประกาศให้เรือพายทราบทนัที ตวัอยา่งเช่น เรือยาว
ช่ือนั้นอยูส่ายนํ้าตะวนัออก  คู่กบัเรือยาวช่ือนั้นอยูส่ายนํ้าตะวนัตก  เท่ียวแข่งขนัท่ีเท่านั้น  ทาํแบบน้ีทุกลาํจนหมดเรือยาวท่ีข้ึน
ทะเบียนไวเ้ป็นรอบ แข่งขนัรอบท่ี 1 ส่วนเรือพายท่ีเขา้รอบท่ี 2-3 ปฎิบติัตามแบบเดียวกนัจนเหลือเรือพายท่ีเขา้รอบชิงชนะท่ี 1-2-3
ตอ้งจบัสลากสายนํ้าตะวนัตก ตะวนัออกอีกเป็นคร้ังสุดทา้ย  จุดปล่อยเรือพายและจุดเส้นชยัสุดทา้ย  ให้กรรมการตดัสินแพช้นะ ใน
ระหวา่งจุดปล่อยเรือพายจนถึงจุดเส้นชยั  มีทุ่นเคร่ืองหมายกนัคู่แข่งขนัเรือพายออกนอกเส้นทางท่ีกาํหนดไว้  ถา้เรือลาํใดวิง่ออก
นอกเส้นทางท่ีกาํหนดไว ้ถือวา่ผิดกติกา ตอ้งปรับให้แพฟ้าวส์ แมจ้ะชนะกต็าม
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        กฬีาแห่งนํ้าใจและไมตรี  ไม่มีแบ่งเพศแบ่งวยัและฝีมือ  เล่นท่ีไหน  เม่ือไหร่  กบัใครกไ็ด้ ขอให้มีลูกหวายกลมๆ  เพียงลูก

เดียว   เรียกอีกอยา่งหน่ึงวา่ตะกร้อลอดบ่วงหรือตะกร้อห่วงชยั เป็นกฬีาท่ีมีห่วงอยูเ่บ้ืองสูง ผูเ้ล่นจะเตะ

ตะกร้อให้โด่งข้ึนไปเขา้ห่วง สนามท่ีใชใ้นการแข่งขนัเป็นพ้ืนราบกวา้ง 18 เมตร เส้นผา่ศูนยก์ลาง 16 เมตร อยูก่ลางแจง้ จะแขวน
ห่วงชยัประกอบดว้ยวงกลม 3 ห่วง ขนาดเท่ากนั เส้นผ่าศูนยก์ลางปากห่วงกวา้ง 45 เซนติเมตร แขวนสูงจากพ้ืน 5.75 เมตร มีผูเ้ล่น
1 ชุด มีจาํนวนไม่ตํ่ากวา่ 6 คนและไม่เกนิ 7 คน ตอ้งเตะให้ตะกร้อเขา้ห่วงชยัให้มากท่ีสุดในเวลา 40 นาที ซ่ึงใชท่้าเตะ 30 ท่า แต่ละ
ท่ามีคะแนนมากนอ้ยตามความยากง่ายของท่าเตะ

        กฬีาท่ีมาจากศิลปะการต่อสู้ของไทย ไม่มีชาติใดเหมือน ไดร้วมอาวธุหลายชนิดเขา้ไวด้ว้ยกนั ช่วยพฒันาทกัษะรอบดา้น ช่ือ
กระบ่ีกระบองใช่จะมีอาวธุเพียง 2 อยา่งเท่านั้น แต่กฬีาประเภทน้ีไดร้วมอาวธุท่ีน่าสนใจมากมายนอกเหนือจากกระบ่ีกระบอง อาทิ
ดาบ งา้ว พลอง ดั้ง เขน โล่ และไมส้ั้น การเล่นกฬีาชนิดน้ีจะตอ้งเป็นคู่กนัเพื่อแข่งขนักบัคู่อ่ืน กรรมการจะมีหลกัเกณฑก์ารตดัสิน
การแข่งขนั  4  ประเภท  ไดแ้ก่  การแต่งกายจะเป็นแบบนกัรบโบราณหรือชาวบา้นกไ็ด้  แต่ตอ้งสวมมงคลทุกคร้ัง  ท่ารําตอ้งรําท่า
เดียวไม่ตํ่ากวา่ 2 ท่า ลีลาท่ารําตอ้งเขา้กบัจงัหวะดนตรีและเหมาะสมกบัอาวธุท่ีใช้ การเดินแปลงคือการเดินเขา้หากนักอ่นเร่ิมต่อสู้
และสุดทา้ยคือการต่อสู้ท่ีถูกตอ้งตามหลกัวชิาการต่อสู่ป้องกนัตวั มีเหตุผลสมจริงในแต่ละท่าท่ีใช้ และไม่เป็นการอนาจาร กาํหนด
เวลาแสดงคู่ละประมาณ 7 นาที
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        กฬีาของชายชาญทหารไทย  ใชเ้หตุผลและหลกัวชิาการป้องกนัตวั ต๋อสู้  แข่งขนั เพ่ือชิงชยั  ดว้ยท่วงท่าอนัสง่าและสวยงาม
 กฬีาฟันดาบ แบ่งเป็นกระบ่ีชาย-หญิง ดาบสองมือชาย-หญิง และกระบ่ีผสมดาบ 2 มือ(เฉพาะประเภททีม) กระบ่ีทาํดว้ยหวายกลม
และมีกระบงัมือ ส่วนดาบ 2 มือนั้นเวลาแข่งขนัตอ้งหุน้นวมดว้ย สนามแข่งขนัเป็นรูปวงกลม เส้นผ่าศูนยก์ลาง 8 เมตร แข่งขนักนั
เป็นยก ยกละ 4 นาที ยกเวน้กระบ่ีหญิงใชเ้วลา 3 นาที การไดแ้ตม้เสียแตม้นั้นดูจากการฟันถูกคู่ต่อสู้  การออกนอกเขตสนามหรือ
อาวธุหลุดมือ 2 คร้ัง ในยกเดียวกนัจะเสีย 1 แตม้

        ภูมิปัญญาไทยท่ีสร้างความต่ืนใจไปทัว่โลก  บ่งบอกถึงการต่อสู้ท่ีมีพิษสงรอบตวัของบรรพบุรุษไทย  ท่ีไดน้าํศิลปะการใช้
ส่วนต่างๆของร่างกาย ให้เป็นอาวธุท่ีทั้งรุนแรงและสวยงาม
 มวยไทยเป็นการต่อสู้และการป้องกนัตวัดว้ยมือเปล่า นกัมวยตอ้งสวมนวมท่ีมือ สวมกางเกงขาสั้นและใส่กระจบั ส่วนผูใ้ดจะสวม
ปลอกรัดขอ้เทา้  และมีเคร่ืองลางของขลงัผกูไวท่ี้แขนท่อนบนกไ็ด้  ในการแข่งขนัมีผูต้ดัสินช้ีขาดอยูบ่นเวที  1  คน  มีผูต้ดัสินให้
คะแนนอยูข่า้งเวที 2 คนผูจ้บัเวลา 1 คน และแพทยป์ระจาํเวที 1 คน จาํนวนยกในการแข่งขนั 5 ยก ยกละ 3 นาที พกัระหวา่งยก 2
นาที อวยัวะท่ีใชใ้นการแข่งขนัไดคื้อ หมดั เทา้ เข่า ศอก ศรีษะ เขา้ต่อสู้ทาํอนัตรายฝ่ายตรงขา้ม ขณะเดียวกนักปิ็ดป้องตวัเองดว้ย
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         [1]    ภูมิปัญญากฬีาไทย     http://www.youtube.com/watch?v=kLyEO40c6Wc&list=PL78D5A338DE683EDB
         [2]    หมากรุกไทย     http://www.youtube.com/watch?v=s0AWA3UW_ss
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