‘ทัพลูกหวายไทย ไล่ต้อนเสือเหลืองคว้าแชมป์
คิงส์คัพ 2016’ (SMM Sport, 2559),
‘ทัพลูกหวายไทย ไฮไลท์ในซีเกมส์’
(กัลจณัฐ ศรีวิบูลย์, 2556), หรือ
‘โตโยต้าจัดหวดลูกหวาย ‘รีโว่ คัพ’ ชิง 2.3 ล้าน’
(MGR Online, 2559)
คำ�เรียกโดยลำ�ลองอย่าง ‘ทัพลูกหวาย’ หรือ
‘หวดลูกหวาย’ ในพาดหัวข่าวที่ยกมาข้างต้นนี้
ล้วนแต่เป็นที่เข้าใจกันโดยทั่วไปว่า หมายถึง
กีฬาตะกร้อ ทั้งที่ลูกตะกร้อที่ใช้เล่นหรือ
แข่งขันกันอยู่ในปัจจุบันนี้ทำ�มาจากพลาสติก
แม้แต่กฎระเบียบของการแข่งขันอย่างเป็นทางการ
ก็ไม่ได้รองรับการใช้ลูกตะกร้อที่ทำ�มาจากหวาย
เสียด้วยซํ้า แต่คำ�เรียก ‘ลูกหวาย’ นี้เองที่เป็น
ร่องรอยสำ�คัญ อันแสดงถึงการเปลี่ยนแปลงของ
ตะกร้อจากที่เคยเป็นการละเล่นพื้นบ้านมาสู่การ
เป็นกีฬาสมัยใหม่ในปัจจุบัน
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เมื่อของเล่นพื้นบ้านลูกหวาย
กลายเป็นกีฬาสมัยใหม่ลูกพลาสติก
อาจินต์ ทองอยู่คง

กีฬาอย่างที่เรารู้จักกันในทุกวันนี้ หลายชนิดถูก
พัฒนามาจากการละเล่นพื้นบ้านของท้องถิ่น ซึ่งใน
กระบวนการกลายเป็นกีฬานั้น การละเล่นพื้นบ้านจะ
ถูกปรับ ถูกแต่ง ถูกแปลงบางลักษณะไป อย่างตะกร้อ
ที่เรารู้จักในปัจจุบัน นับได้ว่าเป็นหนึ่งในการละเล่น
พื้นบ้าน ที่ถูกทำ�ให้เป็นกีฬาสมัยใหม่ บทความนี้จะ
เป็นการสำ�รวจเส้นทางการกลายเป็นกีฬาสมัยใหม่
ของตะกร้อ และพิจารณามันผ่านร่องรอยซึง่ ปรากฏอยู่
บนอุปกรณ์สำ�คัญที่สุดของกีฬาชนิดนี้คือ ลูกตะกร้อ
1

จากการละเล่นพื้นบ้านสู่กีฬาสมัยใหม่
แม้ว่าในแวดวงกีฬามักจะมีการถกเถียงแย่งชิงกันอยู่
เสมอว่า กีฬาชนิดหนึง่ ๆ นัน้ มีตน้ กำ�เนิดจากวัฒนธรรม
ใด แต่ถึงที่สุดแล้วกีฬาอย่างที่เรารู้จักกันในทุกวันนี้
ก็ไม่ได้เป็นกิจกรรมดั้งเดิมที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลง
เลย หากแต่มันได้ถูกปรับเปลี่ยนมาตลอด ซึ่งความ
เปลีย่ นแปลงนัน้ มักสัมพันธ์กบั บริบททางสังคมอยูเ่ สมอ
ดังนัน้ การศึกษาพัฒนาการของกีฬาต่าง ๆ จึงสมควร
ทีจ่ ะต้องพิจารณาบริบททางประวัตศิ าสตร์ของมันด้วย
กีฬาอย่างทีเ่ ป็นอยูใ่ นปัจจุบนั เรียกอย่างเฉพาะเจาะจง
ได้ว่า กีฬาสมัยใหม่ (modern sport) กีฬาสมัย
ใหม่เป็นสิง่ ทีเ่ กิดขึน้ ในอังกฤษ และแพร่หลายออกไป
ทั่วโลก พร้อมกับการแผ่อำ�นาจของจักรวรรดินิยม
ในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 19 โดยเห็นได้จากการทีค่ ำ�ว่า
sport ในภาษาอังกฤษ ได้แพร่ไปยังประเทศต่าง ๆ
ในแถบยุโรปที่รับคำ�นี้มาใช้ โดยปรับให้เป็นภาษา
ตนเอง พร้อมกันนั้นรับแนวคิดเรื่องกีฬาเข้ามาด้วย1
ลักษณะของกีฬาสมัยใหม่นั้น มาจากการผสมผสาน
ระหว่างกิจกรรมของชนชัน้ ล่างและชนชัน้ สูง หรือกล่าว
ได้วา่ เป็นการเปลีย่ นการละเล่นพืน้ บ้าน ให้กลายเป็น
กิจกรรมรูปแบบใหม่ โดยผ่าน ‘กระบวนการทำ�ให้เป็น
อารยะ’ (civilising process) (Elias and Dunning,
2008 [1986])
คำ�ว่า สมัยใหม่ (modern) ในกีฬาสมัยใหม่ เป็น
เครื่องบ่งชี้อย่างดีถึงกระบวนการเปลี่ยนแปลงที่เกิด
ขึ้นกับการละเล่นพื้นบ้านดังที่ อัลเลน กุตต์แมนน์
(Allen Guttmann) เสนอว่าลักษณะเฉพาะของ

แม้คำ�ว่า sport จะมีที่มาจากภาษาฝรั่งเศสโบราณว่า desport แต่ sport หรือกีฬาในแบบที่เราเข้าใจกันนั้น ได้ก่อตัวและแพร่หลาย โดยเริ่มจากประเทศอังกฤษ

กีฬาสมัยใหม่ ที่ต่างไปจากกิจกรรมใน ผ่านการจัดการขององค์กรที่ควบคุมดูแล อย่างเช่น
ยุคก่อนหน้ามีอยูท่ งั้ หมด 7 ด้านด้วยกัน สมาคม คณะกรรมการที่ดูแลการวางกฎข้อบังคับ
คือ (Guttmann, 1978)
		 มีเกณฑ์การวัดที่พิสูจน์ได้ในเชิงปริมาณ
		 เป็นเรื่องทางโลก (secular) (quantification)
ทีแ่ ยกออกจากพิธกี รรมศักดิส์ ทิ ธิ์ ต่างกับ
กิจกรรมรวมหมู่ในยุคก่อน ที่มักจะเป็น 		 มีเป้าหมายอยูท่ ก่ี ารสร้างสถิติ (quest for
พิธกี รรมทีก่ ระทำ�ขึน้ ภายใต้ความศักดิส์ ทิ ธิ์ record)
ในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง
คือมีการแข่งขันที่มุ่งสู่เป้าหมายที่ดีขึ้น มีการบันทึก
สถิติและมุ่งสร้างสถิติใหม่
		 มีความเท่าเทียม (equality)
คือการเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมแข่งขัน จากลักษณะดังทีก่ ล่าวในข้างต้นจะเห็นได้วา่ การกลายเป็น
ทุกคน ได้มสี ถานภาพและโอกาสเข้าถึง กีฬาสมัยใหม่นั้นสัมพันธ์อยู่กับวิธีคิดแบบสมัยใหม่
ชัยชนะในการแข่งขันอย่างเท่าเทียมกัน หลายประการ หรือกล่าวได้อกี นัยหนึง่ ว่า การเกิดขึน้ ของ
กีฬาสมัยใหม่หลาย ๆ ชนิดนัน้ หมายถึงการกลายเป็น
		 เป็นความเชี่ยวชาญเฉพาะ สมัยใหม่ (modernization) ของการละเล่นพืน้ บ้านนัน่ เอง
ด้าน (specialization)
คือมีความจำ�เพาะเจาะจงลงไปในทักษะ การกลายเป็นสมัยใหม่ของกีฬาพื้นบ้านจะปรากฏ
ที่ต้องใช้มากขึ้น และมีการแบ่งงานกัน ออกมา ผ่านความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับมัน ไม่
ทำ�ตามหน้าที่
ว่าจะเป็นการเกิดขึ้นขององค์กรกีฬาในระดับต่าง ๆ
การเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์ รูปแบบการแข่งขันและ
		 มี ค ว า ม เ ป็ น เ ห ตุ เ ป็ น ผ ล สนาม ไปจนถึงอุปกรณ์ทใี่ ช้แข่งขัน และในบทความนี้
(rationalization)
จะพิจารณากระบวนการกลายเป็นกีฬาสมัยใหม่ของ
คือมีลักษณะของความเป็นเหตุเป็นผล ตะกร้อ ผ่านมิติต่าง ๆ ที่กล่าวถึงนี้เป็นหลัก
ที่ชัดเจนระหว่างสิ่งที่ทำ�กับสิ่งที่จะได้รับ
อย่างเช่นทักษะของนักกีฬาที่สามารถ
พัฒนาได้จากการฝึกฝนอย่างเป็นระบบ ยุคตะกร้อลูกหวาย:
ตะกร้อในสมัยของการละเล่นพื้นบ้าน
		 มีการจัดการองค์กรเป็นระบบ
แบบองค์กรสมัยใหม่ (bureaucratic หากย้อนกลับไปพิจารณาในยุคก่อนทีต่ ะกร้อจะกลาย
organization)
มาเป็นกีฬาอย่างในปัจจุบนั มีหลักฐานจำ�นวนหนึง่ ที่
ให้ความสำ�คัญกับกฎระเบียบที่ชัดเจน แสดงให้เห็นว่า ตะกร้อเป็นกิจกรรมทีไ่ ด้รบั ความนิยม
มีการดำ�เนินงานทีถ่ กู วางระบบระเบียบ ในหลายภูมิภาคในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยมี
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ลักษณะร่วมกันประการหนึ่งคือ เล่นโดยการเตะหรือ
ด้วยกิริยาอื่น ๆ ต่อลูกกลมและกลวงสานจากหวาย
ในสยาม ร่องรอยของตะกร้ออาจย้อนไปได้ถงึ สมัยกรุง
ศรีอยุธยา ซึ่งมีบันทึกของอาเดรียง โลเนย์ (Adrein
Launay) มิชชันนารีชาวฝรั่งเศส ที่เดินทางเข้ามายัง
กรุงศรีอยุธยาใน ค.ศ. 1662 กล่าวถึงกิจกรรมที่ชาว
กรุงศรีอยุธยานิยมเล่นกันอย่างหนึ่งคือ ตะกร้อ

บัดนั้น
เสนากิดาหยันน้อยใหญ่
บรรดาที่ตามเสด็จไป
อยู่ในหน้าวิหารลานวัด
บ้างตั้งวงลงเตะตะกร้อเล่น
เพลาเย็นแดดร่มลมสงัด
ปะเตะโต้คู่กันสันทัด
บ้างถนัดเข่าเดาะเป็นน่าดู

ชาวสยามเป็นชนชาติทมี่ อี ปุ นิสยั เป็นเด็ก และชอบสนุก
ที่หนุ่มหนุ่มคะนองเล่นจ้องเต
หลงใหลกับความเพลิดเพลินทุกชนิด อาทิ ไพ่ ลูกเต๋า
สรวลเสเฮฮาขึ้นขี่คู่
สกา และหมากรุกก็เป็นทีน่ ยิ มเล่นกัน แต่การละเล่น
บ้างรำ�อย่างชวามลายู
ทีโ่ ปรดปรานก็คอื การเล่นลูกขนไก่ ทำ�ด้วยหวายไขว้
เป็นเหล่าเหล่าเล่นอยู่บนคิรีฯ2
หรือหนังตกแต่งด้วยขนนก โดยการใช้เท้ารับและส่ง
ลูกด้วยความคล่องแคล่วอย่างน่ามหัศจรรย์ (ในที่นี้
หมายถึงการเล่นตะกร้อ-ผู้แปล) ไม่มีอะไรน่าดูไป รวมถึงนิราศสุพรรณของสุนทรภู่ที่ระบุถึงการเล่น
มากกว่าการติดตามดูการหย่อนใจของคนกลุ่มหนึ่ง ตะกร้อร่วมกันระหว่างพระกับสมภารไว้ว่า
ซึง่ จัดแถวเป็นวงกลม คนหนึง่ โยนลูกขนไก่สว่ นคนอืน่ ๆ
ปกป้องไม่ให้ลูกตกพื้น ตามกฎถ้าไม่สามารถรับลูก
ตะวันเย็นเห็นพระพร้อม ล้อมวง
ตีปะเตะตะกร้อตรง
คู่โต้
ด้วยเท้าได้ อาจใช้ศรี ษะ ไหล่ หรือเข่าก็ได้ แต่จะไม่มี
สมภารท่านก็ลง 		
เล่นสนุก ขลุกแฮ
การใช้มือเลย นับเป็นการฝึกเล่นกายกรรมแบบหนึ่ง
เข่าค่างต่างอวดโอ้ 		
อกให้ใจหาย
(โลเนย์, 2528:28)
วรรณกรรมช่วงต้นรัตนโกสินทร์มกี ารกล่าวถึงตะกร้อ
ในหลายบทประพันธ์ เช่น บทละครเรื่องอิเหนา ใน
สมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย กล่าว
ถึงการเล่นตะกร้อของมหาดเล็กไว้ว่า

หลักฐานในวรรณกรรมสองชิน้ ดังกล่าว (อ้างใน สมชาย
ยิ้มน้อย, 2536:21-2) แสดงให้เห็นถึงสถานะของ
ตะกร้อ ทีเ่ ป็นการละเล่นหนึง่ ทีแ่ พร่หลายในคนหลาย
กลุ่มในช่วงต้นรัตนโกสินทร์3

2

ด้วยความรู้ทางวรรณกรรมอันจำ�กัดของผู้เขียน เข้าใจว่าวรรณกรรมเกี่ยวกับอิเหนาในภาคภาษาไทย (ซึ่งมีอยู่หลายฉบับ) นั้น ไม่ได้เป็นการแปลมาจากต้นฉบับแบบตรงไป
ตรงมา แต่เป็นการประพันธ์โดยยึดตามเค้าโครงเรื่องเดิม แล้วดัดแปลงรายละเอียดต่าง ๆ ให้เป็นไปตามบริบทของสังคมในยุคนั้น ๆ ดังนั้นแล้ว หากเนื้อหาในส่วนนี้เป็นการ
ดัดแปลงจากต้นฉบับ ก็อาจตีความได้ว่า บทประพันธ์ได้สะท้อนให้เห็นถึง ความนิยมในการเล่นตะกร้อในสมัยต้นรัตนโกสินทร์
3

นอกจากจะเป็นการละเล่นแล้ว ‘เรื่องเล่า’ อันหนึ่งเกี่ยวกับตะกร้อคือ การใช้ตะกร้อเป็นเครื่องมือทรมาน (หรืออาจถึงประหารชีวิต) นักโทษ ในพิพิธภัณฑ์ราชทัณฑ์ มีการ
จัดแสดงอุปกรณ์การทรมานนักโทษ อุปกรณ์ชนิดหนึ่งเรียกว่าตะกร้อช้างเตะ เป็นลูกกลม ๆ สานด้วยหวาย ลักษณะคล้ายลูกตะกร้อ แต่มีขนาดใหญ่พอที่จะให้คนเข้าไป
ข้างในได้ และมีเหล็กแหลมเสียบอยู่ภายใน โดยให้นักโทษเข้าไปอยู่ในตะกร้อนั้นแล้วให้ช้างเตะ ผู้เขียนพยายามสืบค้นข้อมูลดังกล่าวจากเอกสารหลายแหล่ง แต่ก็ยังไม่
พบว่ามีบันทึกถึงอุปกรณ์หรือการทรมานนักโทษในลักษณะดังกล่าวนี้อย่างชัดเจน ที่ใกล้เคียงที่สุดคือ มีการบันทึกถึงการประหารชีวิตนักโทษด้วยช้าง แต่ไม่มีตะกร้อเข้า
มาเกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นข้อมูลจากบันทึกของ อเล็กซานเดอร์ แฮมมิลตัน (Alexander Hamilton) นักเดินเรือชาวสก็อต ที่เดินทางมาเอเชียในช่วงปลายศตวรรษที่ 17 ถึงต้น
ศตวรรษที่ 18 โดยเขาระบุว่ามีการประหารชีวิตด้วยช้าง สำ�หรับนักโทษที่มีความผิดฐานกบฏหรือฆาตกรรม โดยจะจับนักโทษมัดกับเสาที่ปักไว้ที่พื้น แล้วปล่อยช้างออกมา
หลังจากช้างเดินวนรอบ ๆ นักโทษ 2-3 รอบ ควาญจะสั่งให้ช้างเริ่มลงโทษ แล้วช้างก็จะใช้งวงรัดนักโทษจับถอนออกทั้งเสา โยนขึ้นไปบนฟ้าแล้วใช้งาเสียบ หลังจากนั้นก็จะ
ปล่อยนักโทษตกลงพื้นแล้วใช้เท้าเหยียบซํ้า (Hamilton, 1727:181-2)

นอกจากนี้แล้ว เอกสารโบราณหลายชิ้น
โดยเฉพาะจากบันทึกของนักเดินทางชาว
ยุโรปที่เดินทางมายังเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ ได้กล่าวถึงการละเล่นชนิดหนึ่ง
ซึ่งก็คือตะกร้อว่าเป็นกิจกรรมที่
เล่นด้วยลูกบอลกลวง ‘สานด้วยหวาย’
หรือเครือ่ งสาน คนคนเดียวหรือกลุม่
คนล้อมกันเป็นวง ใช้เท้าหรือเข่าเตะ
ตะกร้อให้อยูใ่ นอากาศ ถ้าจะให้ดตี อ้ ง
ใช้ฝา่ เท้า... แม้วา่ ผูม้ ฝี มี อื แต่ละคน จะ
แสดงความสามารถของตน แต่ไม่ใช่
กีฬาทีแ่ ข่งขันกัน จุดมุง่ หมายก็เพือ่ ส่ง
เสริมให้เกิดความคล่องแคล่ว และ
เพื่อออกกำ�ลังกาย เพื่อฟื้นฟูความ
ยืดหยุน่ ให้แก่หลัง แขน และขาทีน่ ง่ั
อ่าน หรือเขียน หรือแม้แต่เล่นหมาก
รุกโดยไม่คอ่ ยได้ขยับเขยือ้ น
(รีด, 2547:208-10)
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กิจกรรมลักษณะดังกล่าวนี้ สามารถพบได้
ในหลายพืน้ ที่ ด้วยชือ่ เรียกทีแ่ ตกต่างกันไป
เช่น ในมลายูเรียกว่า เซปัก รากา (sepak
raga) ในลูซอน4 เรียกว่า สิปา (sipa)
ในพม่าเรียกว่า ชินลง (chin-lohn) และ
ในไทยเรียกว่า ตะกร้อ
ลักษณะร่วมของการเล่นตะกร้อในพื้นที่
ต่าง ๆ นอกจากจะเป็นการเล่นลูกบอล
ให้ลอยอยู่กลางอากาศด้วยส่วนต่าง ๆ
ของร่างกายนอกจากมือแล้ว ยังรวมถึง
4

ลักษณะของลูกบอลทีม่ กั จะเป็นลูกกลวงสานจากหวาย
(rattan palm) ซึ่งเป็นพืชตระกูลปาล์ม มีลำ�ต้นเรียว
ยาว มีความเหนียวและยืดหยุ่น สามารถบิดเป็นรูป
ร่างต่าง ๆ ได้ จึงนิยมนำ�มาใช้ในงานจักสาน พบมาก
ในเขตร้อนชื้นและมีฝนตกชุก (ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพ
ระหว่างประเทศ, 2551:4-5) ในแง่นี้ หวายจึงนับเป็น
อีกองค์ประกอบสำ�คัญของตะกร้อ
จากทั้งหมดที่กล่าวมา จะเห็นได้ว่าตะกร้อปรากฏ
อยู่ในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มาเป็นเวลาหลาย
ร้อยปีแล้ว (อย่างน้อยที่สุด ก็ก่อนที่กีฬาสมัยใหม่จะ
เริ่มปรากฏขึ้นในอังกฤษ) และลักษณะของการเล่น
ตะกร้อก็ยังไม่ได้เป็นการแข่งขันอย่างที่กีฬาสมัยใหม่
เป็น หากแต่เป็นการละเล่นพื้นบ้านในวัฒนธรรม
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่มีลักษณะร่วมคือ การเล่น
ด้วยลูกบอลกลวงที่สานด้วยหวาย ซึ่งเป็นพืชที่พบได้
ทั่วไปในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ดังนั้นแล้วตะกร้อ
หวายจึงเป็นตัวแทนของยุคสมัยแห่งการละเล่นพื้น
บ้านได้เป็นอย่างดี
การเข้ามาของกีฬาสมัยใหม่และการเสื่อม
ความนิยมของการละเล่นพื้นบ้าน
ตั้งแต่ต้นคริสต์ศตวรรษที่ 20 เป็นต้นมา สยามเริ่ม
เปิดรับเอาแนวคิดว่าด้วยความเป็นสมัยใหม่หรือความ
ศิวิไลซ์แบบตะวันตกมากขึ้น ในช่วงนี้กีฬาสมัยใหม่
ประเภทต่าง ๆ เริ่มได้รับความนิยม ทั้งในรูปแบบของ
การแข่งขัน ไปจนถึงการบรรจุเข้าไปในหลักสูตรของ
การศึกษา ซึ่งทำ�ให้การละเล่นพื้นบ้านได้รับความ
สนใจน้อยลง

คือเกาะที่สำ�คัญของประเทศฟิลิปปินส์ และเป็นที่ตั้งของกรุงมะนิลา

ตัวอย่างทีช่ ดั เจนของกีฬาพืน้ บ้านทีเ่ สือ่ มความนิยมลง
หลังการเข้ามาของกีฬาสมัยใหม่คือ ว่าว การเล่นว่าว
เป็นกิจกรรมที่ได้รับความนิยมในสยามมาก ตั้งแต่
ก่อนสมัยรัตนโกสินทร์ ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งใน
พิธีกรรมของพระราชสำ�นัก ซึ่งได้รับความนิยมมาก
ทีส่ ดุ ในสมัยรัชกาลที่ 5 ในฐานะของ ว่าวพนัน ซึง่ นิยม
มากโดยเฉพาะในกลุ่มชนชั้นสูง มีการจัดการแข่งขัน
ว่าวพนันขึ้นหลายสนามในพระนคร และที่สำ�คัญคือ
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาล
ที่ 5 ทรงโปรดปรานและสนพระราชหฤทัยมาก ถึง
กับทรงมีพระราชกระแสรับสั่ง ให้มีการเล่นว่าวหน้า
พระที่นั่งบริเวณสนามพระราชวังสวนดุสิต จนกระทั่ง
‘ว่าวพนันสนามสวนดุสติ ’ กลายเป็นสนามแข่งสำ�คัญ
ที่ได้รับความสนใจจากชนชั้นสูงเป็นอย่างมากและ
จัดขึ้นเกือบทุกปี กระทั่งสิ้นรัชกาล (ปรีดี หงษ์สต้น,
2553:144-55) แต่หลังจากนั้น ยุครุ่งเรืองของว่าวก็
สิ้นสุดลงอย่างรวดเร็ว การเล่นว่าวพนันเสื่อมความ
นิยมลงในช่วงรัชกาลที่ 6 อันเนื่องมาจากการพัฒนา
เมือง ที่ทำ�ให้พื้นที่โล่งซึ่งเป็นเงื่อนไขสำ�คัญของการ
เป็นสนามแข่งว่าวลดน้อยลงมาก (สุริยา สมุทคุปติ์
และพัฒนา กิติอาษา, 2546:59-60)
ความเปลีย่ นแปลงทีส่ ำ�คัญประการหนึง่ ทีท่ ำ�ให้การละ
เล่น/กีฬาพื้นบ้านลดความสำ�คัญลงไป อาจพิจารณา
ได้ว่าเป็นผลจากการเข้ามาของกีฬาสมัยใหม่ โดย
เฉพาะในยุคสมัยที่แนวคิดเรื่องความเป็นสมัยใหม่
แบบตะวันตกมีอิทธิพลอย่างมากในสยาม
ในช่วงรัชกาลที่ 5 ชนชั้นนำ�สยามโดยเฉพาะลูกหลาน
ชนชั้นสูงที่จบการศึกษากลับมาจากยุโรป ได้นำ�เอา
วิธีคิดเรื่องการพักผ่อนหย่อนใจ (leisure) อันเป็น
5

สัญลักษณ์ของความศิวิไลซ์แบบตะวันตก เข้ามาใน
สังคมสยาม กิจกรรมใหม่ ๆ อย่างเช่น การท่องเที่ยว
ตากอากาศ การสะสมของเก่า การใช้กล้องถ่ายรูป
หรือกีฬาแบบตะวันตก (เช่น โครเกต์ กอล์ฟ เทนนิส
ขี่ม้า หรือฟุตบอล) กลายเป็นมาตรฐานใหม่ของความ
มีหน้ามีตา (วีรยุทธ ศรีสุวรรณกิจ, 2549) อย่างเช่น
ที่ชาญ พนารัตน์ (2557:25-81) วิเคราะห์ไว้ว่า
เมื่อครั้งที่มีพิธีรับเสร็จรัชกาลที่ 5 กลับมาจากเสด็จ
ประพาสยุโรป พ.ศ. 2440 ที่ท้องสนามหลวง มีการ
จัดกิจกรรมต่าง ๆ อย่างเช่น การกล่าวถวายรายงาน
เป็นภาษาอังกฤษ การใช้รถยนต์พระทีน่ ัง่ และมีการจัด
แข่งกีฬาสมัยใหม่5 ในวันเดียวกันนั้นด้วย ซึ่งล้วนแต่
เป็นกิจกรรมที่สื่อถึงความศิวิไลซ์แบบตะวันตกทั้งสิ้น
นอกจากนี้แล้ว ระบบการศึกษาสมัยใหม่ที่ถูกนำ�มา
ใช้ในสยาม ก็ช่วยทำ�ให้ความนิยมในกีฬาสมัยใหม่
กระจายตัวไปมากขึ้น โดยผ่านการเรียนการสอนใน
วิชาพลศึกษา ในปี 2430 โรงเรียนนายร้อยทหารบก
เริ่มมีวิชาการฝึกหัดกายกรรม ว่ายนํ้า และฟันดาบ
สากล ต่อมาในปี 2438 โรงเรียนสุนันทาลัย (ปัจจุบัน
คือโรงเรียนราชินี) มีวิชาฝึกหัดร่างกาย (drill) และ
วิชาเอ็กเซอร์ไซซ์ (วีรยุทธ ศรีสวุ รรณกิจ, 2549:85) จน
ในปี 2441 มีการประกาศใช้ ‘โครงการแผนการศึกษา
ในกรุงสยาม ร.ศ. 117’ (พ.ศ. 2441) ที่นำ�แนวทาง
มาจากการศึกษาของอังกฤษ โดยบรรจุวิชาพลศึกษา
เข้าไปในหลักสูตร และหลังจากนั้นก็เริ่มมีการสอน
กีฬาสมัยใหม่ต่าง ๆ เช่น ‘ดิสศิปลิน’ หัดวิ่ง กระโดด
หัดยิมนาสติก ฟุตบอล หรือยูโด กระทั่งเมื่อมีการ
ประกาศใช้พระราชบัญญัติประถมศึกษา พ.ศ. 2464
ทีบ่ งั คับให้เด็กทุกคนต้องเข้าเรียน ก็ยิง่ ทำ�ให้กฬี าสมัย
ใหม่แพร่กระจายไปในวงกว้างขึ้น (ถนอมวงศ์ กฤษณ์

อันได้แก่ วิ่ง 100 เมตร กระโดดไกล วิ่งข้ามรั้ว วิ่งระยะ 1/4 ไมล์ กระโดดสูง วิ่งอุปสรรค วิ่งสามขา และชักเย่อ

เพ็ชร์, 2548:19-24) นอกจากจะอยู่ใน
หลักสูตรการศึกษาแล้ว การแข่งขันกีฬา
ระหว่างโรงเรียนก็มีมากขึ้นในช่วงเวลา
นั้น อย่างเช่น ปี 2443 เริ่มมีการจัดแข่ง
กรีฑา (ร.ศ.) 119 ณ สนามโรงเลี้ยงเด็ก
ปี 2444 เริ่มจัดแข่ง ฟุตบอลโรงเรียน
รุ่นอายุไม่เกิน 20 ปีในชื่อฟุตบอลชิง
โล่ของกระทรวงธรรมการ (สวัสดิ์ เลข
ยานนท์, 2520)
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เนื้อเพลง ‘กราวกีฬา’ ที่แต่งขึ้นเมื่อปี
2468 โดยเจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรี
ผู้มีบทบาทสำ�คัญในการวางรากฐานให้
กับระบบการศึกษาสมัยใหม่ในสยาม
แสดงให้เห็นถึงความสำ�คัญของกีฬา
สมัยใหม่ คำ�ว่า ‘กีฬาสากล’ ที่เป็นยา
วิเศษและแก้กองกิเลสสร้างคนให้เป็น
คนในเพลงนี้ ไม่ได้หมายถึงการละเล่น/
กีฬาพื้นบ้านแต่หมายถึงกีฬาสมัยใหม่
ในแง่นี้การเข้ามาของกีฬาสมัยใหม่จึง
ทำ�ให้การละเล่นพื้นบ้าน เช่น ว่าว รวม
ไปถึงตะกร้อ ถูกลดบทบาทลง และไม่
ถูกนับเป็นส่วนหนึ่งของกีฬา ที่หมายถึง
กีฬาสมัยใหม่

ดังที่กล่าวไปแล้วว่า พัฒนาการของกีฬานั้นสัมพันธ์
อยู่กับบริบททางสังคม การที่กีฬาสมัยใหม่ถูกรับ
เข้ามา และมีบทบาทสำ�คัญในช่วงเวลาดังกล่าวนั้น
มาจากการที่สยามกำ�ลังเปิดรับและปะทะเข้ากับ
ตะวันตกอย่างรุนแรง ความศิวิไลซ์แบบตะวันตกมี
ความสำ�คัญต่อสยาม ทัง้ ในแง่ทเี่ ป็นการต่อรองในยุคล่า
อาณานิคม (ที่ข้ออ้างหนึ่งคือการ ‘พัฒนา’ ดินแดน
ที่ล้าหลัง) และการจำ�แนกตัวเองออกมาของชนชั้นสูง
กิจกรรมที่แสดงถึงความศิวิไลซ์แบบตะวันตกจึงถูก
ให้ความสำ�คัญ แต่ในขณะเดียวกัน กิจกรรมอย่าง
การละเล่นพื้นบ้านก็ถูกลดความสำ�คัญลงไป

ยุคตะกร้อลูกพลาสติก: การกลายเป็นกีฬา
สมัยใหม่ของตะกร้อ

อย่างไรก็ดี กิจกรรมอันเป็นการละเล่นพื้นบ้านต่าง ๆ
ก็ไม่ได้น้อมรับความเปลี่ยนแปลง หรือสูญสลาย
ตายไป แต่มันพยายามปรับตัวเข้าหาความเป็นสมัย
ใหม่อยู่ในหลาย ๆ ลักษณะ อย่างเช่น กรณีของว่าว
ที่ปรีดี หงษ์สต้น (2553:144-55) เสนอว่า แม้ใน
ช่วงปลายรัชกาลที่ 5 กระแสของความเป็นสมัยใหม่
เริ่มเข้ามามีอิทธิพลในสยามมากแล้ว แต่ว่าวพนัน
ยังเป็นกิจกรรมที่ได้รับความนิยมอย่างมาก เพราะมี
ความพยายามเปลี่ยนว่าวจากเดิมที่เป็นการพนันให้
มาเป็นกีฬา โดยเปลี่ยนให้มีวิถีปฏิบัติแบบ ‘ศิวิไลซ์’
และมี ‘นํ้าใจนักกีฬา’ มากขึ้น โดยการกำ�หนดให้
มีกฎกติกาเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างละเอียด หรือ
กล่าวในอีกลักษณะหนึ่งได้ว่า มันได้มีการกลาย
เป็นกีฬา (sportization) โดยเฉพาะผ่านการสร้าง
มาตรฐาน (standardization) ซึ่งเป็นองค์ประกอบ
หนึ่งของวิธีคิดแบบสมัยใหม่ และต่อมา ตะกร้อ ก็เข้า
สู่กระบวนการเดียวกัน และดูเหมือนไปได้ไกลยิ่งกว่า
อันเป็นสิ่งที่จะกล่าวถึงต่อไป

จากการละเล่นเน้นลีลาสู่กีฬาเน้นแข่งขัน
ก่อนที่จะเริ่มกลายเป็นกีฬาสมัยใหม่ ตะกร้อไม่ได้
เป็นกิจกรรมที่มีลักษณะเป็นการแข่งขันและไม่มีกฎ
กติกาที่ชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษร ไม่ว่าจะเป็นใน
สยามหรือพื้นที่อื่น ๆ (รีด 2547:208-10; สมชาย ยิ้ม
น้อย, 2536:23) แต่หลังจากนั้น ตะกร้อก็เริ่มปรับรูป
แบบให้เป็นการแข่งขันตามอย่างกีฬาสมัยใหม่ และ
เกิดกฎกติกาการแข่งขันสำ�หรับตะกร้อรูปแบบต่าง ๆ
ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ

ตั้งแต่สยามรับวิธีคิดเรื่องกีฬาสมัยใหม่เข้ามา ก็เกิด
ความเปลี่ยนแปลงต่อตะกร้อในหลาย ๆ ลักษณะ
อย่างน้อยทีส่ ดุ ตัง้ แต่ทศวรรษ 2470 เป็นต้นมา ความ
เปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นกับตะกร้อ ล้วนแต่แสดง
ให้เห็นถึงกระบวนการกลายเป็นกีฬาสมัยใหม่ ทั้งใน
ด้านกฎกติกาและรูปแบบการแข่งขัน การเกิดขึ้นของ
องค์กรจัดการแข่งขัน ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
ไปจนถึงอุปกรณ์การแข่งขันอย่างลูกตะกร้อ

กระทั่งในช่วงทศวรรษ 2470 เริ่มมีการคิดค้นรูปแบบ
ของตะกร้อทีม่ ลี กั ษณะเป็นการแข่งขันขึน้ และกำ�หนด
กติกาที่เป็นลายลักษณ์อักษร เช่น การแข่งขันตะกร้อ
เตะทน และตะกร้อพลิกแพลง (ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็น
ตะกร้อวงใหญ่ และตะกร้อวงเล็กตามลำ�ดับ) ทีจ่ ดั แข่ง
เป็นครั้งแรกเมื่อปี 2472 และการแข่งขันติดตะกร้อ
(ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็นตะกร้อบุคคล) ที่จัดแข่งเป็น
ครั้งแรกเมื่อปี 2480 การแข่งขันตะกร้อทั้งสามรูป
แบบนี้ จัดขึ้นโดยกระทรวงธรรมการ ต่อมาหลังจาก
ที่มีการจัดการแข่งขันในปี 2480 แล้ว คณะกรรมการ
ตะกร้อของกรมพลศึกษาจึงได้รา่ งและพิจารณากำ�หนด
กติกาของตะกร้อทั้ง 3 ประเภทนี้ แล้วบันทึกไว้เป็น
‘กติกาตะกร้อวงใหญ่ วงเล็ก และส่วนบุคคล ของกรม
พลศึกษา กระทรวงธรรมการ6 พุทธศักราช 2482’
(กรมพลศึกษา กระทรวงธรรมการ, 2482)
หากพิจารณาลักษณะการแข่งขันตะกร้อทัง้ 3 ประเภท
นี้ จะเห็นได้ว่าล้วนแต่เป็นการดัดแปลงการละเล่น
ตะกร้อแบบดั้งเดิม ให้สามารถวัดผลเปรียบเทียบใน
เชิงปริมาณ และสามารถแข่งขันได้ ตะกร้อวงใหญ่
และตระกร้อวงเล็กดัดแปลงมาจากการเล่นตะกร้อ
วง จากเดิมที่เป็นแค่การเดาะส่งให้กันไป-มา ก็ปรับ
ให้สามารถวัดผลแพ้ชนะได้ โดยใช้การนับคะแนน
จากจำ�นวนครั้งที่เดาะตะกร้อได้ และคะแนนที่ได้จาก
ความยากของท่า ส่วนตะกร้อบุคคลดัดแปลงมาจาก
การ ติดตะกร้อ ที่เคยเป็นเพียงการแสดงลีลา ก็ปรับ
มาเป็นมีกรรมการให้คะแนน

ก่อนทศวรรษ 2470 ตะกร้อมักจะเป็นการเล่นที่ยัง
ไม่มีการเอาแพ้เอาชนะกันอย่างชัดเจน รูปแบบของ
ตะกร้อที่เล่นกันคือ ‘ตะกร้อวง’ อันเป็นการล้อมวง
ช่วยกันเดาะลูกตะกร้อไม่ให้ตกพืน้ หรือตะกร้ออีกรูป
แบบหนึง่ ทีไ่ ด้รบั ความนิยมในงานมหรสพคือ การแสดง
ตะกร้อพลิกแพลงทีเ่ รียกว่า ‘ติดตะกร้อ’ ซึง่ นักตะกร้อ นอกจากการเพิ่มมิติของการแข่งขันลงไปในตะกร้อ
จะแสดงทักษะการเดาะ โดยบังคับให้ตะกร้อวางค้างอยู่ แบบดั้งเดิมแล้ว ยังมีตะกร้ออีกรูปแบบหนึ่งที่เกิดขึ้น
บนส่วนต่าง ๆ ของร่างกายให้ได้หลายลูกพร้อม ๆ กัน มาจากการผสมผสานระหว่างตะกร้อแบบดั้งเดิม กับ
กีฬาสมัยใหม่ชนิดอื่นด้วย คือ ‘ตะกร้อข้ามตาข่าย’7
6

ต่อมาเปลี่ยนเป็นกระทรวงศึกษาธิการ สันนิษฐานว่าหลังจากที่จัดการแข่งขันขึ้นในครั้งแรก ก็จัดอย่างต่อเนื่องเป็นประจำ�ทุกปี โดยผู้เข้าร่วมแข่งขันเป็นตัวแทนจากโรงเรียน
ต่าง ๆ เช่น โรงเรียนสวนกุหลาบ หรือโรงเรียนราชวิทยาลัย (ดู อภินพ นวรัตน์, ม.ป.ป.:136-40)
7

ต่อมาได้เปลี่ยนแปลงอีกครั้งจนกลายเป็น เซปักตะกร้อ ในปัจจุบัน ซึ่งจะกล่าวถึงในส่วนถัดไป

94
ศึกษาสิ่งของ
เข้าใจผู้คน

ซึ่งเกิดขึ้นมาในปี 2472 โดยนายผล
ผลาสินธุ์ นายยิ้ม ศรีหงส์ หลวงสำ�เร็จ
วรรณกิจ และขุนจรรยาวิทิต ได้ร่วมกัน
คิดค้นโดยดัดแปลงมาจากแบดมินตัน
ต่อมาในปี 2475 สมาคมกีฬาสยามได้
เชิญให้หลวงประคุณวิชาสนอง (ซึ่งเป็น
กรรมการกีฬาแบดมินตันมาก่อน) ร่าง
กติกาตะกร้อข้ามตาข่ายเพื่อใช้สำ�หรับ
แข่งขันขึ้นโดยดัดแปลงมาจากกติกาของ
แบดมินตัน (อภินพ นวรัตน์, ม.ป.ป.:
25-6) และในปี 2476 ได้จัดให้มีการ
แข่งขันตะกร้อข้ามตาข่ายขึน้ เป็นครัง้ แรก
ในงานฉลองรัฐธรรมนูญ หลังจากนั้น
ตะกร้อข้ามตาข่ายก็ได้รบั ความนิยมเป็น
อย่างมาก และมีการปรับปรุงกฎกติกา
อีกหลายครัง้ (ชุมนุมตะกร้อ สโมสรนิสติ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2507:7-9)
ซึ่งใน ‘กติกาตะกร้อลอดห่วงและข้าม
ตาข่ายของสมาคมกีฬาไทย พุทธศักราช
2502’8 ได้ระบุถึงลักษณะของตะกร้อ
ข้ามตาข่ายไว้อย่างชัดเจนว่า

๓๐ ปี

ตะกร้อข้ามตาข่ายเป็นกีฬาชนิดหนึง่
ที่ได้คิดดัดแปลงจากการเล่นตะกร้อ
กับการเล่นแบดมินตัน เพื่อให้มีการ
แข่งขันในระหว่างผู้เล่นสองชุด ชุด
ละ 2 หรือ 3 คน ผู้เล่นอยู่ชุดละครึ่ง
สนามซึ่งมีตาข่ายสูงกั้นกลาง ผู้เล่น

ใช้ส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย นอกจากปลายแขน ส่ง
ตะกร้อข้ามตาข่ายไปมา โดยพยายามให้ตะกร้อ
ตกลงในแดนของอีกฝ่ายหรือไม่ให้อีกฝ่ายหนึ่ง
โต้กลับมาได้
(ชุมนุมตะกร้อ
องค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2507)
การเกิดขึ้นมาของตะกร้อข้ามตาข่ายที่ดัดแปลงกติกา
จากแบดมินตัน (ซึง่ เป็นกีฬาสมัยใหม่ทีเ่ ข้ามาในสยาม
ช่วงประมาณทศวรรษ 2450) แสดงให้เห็นถึงอิทธิพล
ของกีฬาสมัยใหม่ที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงรูปแบบ
การแข่งขันและกฎกติกาของตะกร้อได้อย่างชัดเจน

พิพิธภัณฑ์
ธรรมศาสตร์
เฉลิมพระเกียรติ

รูปแบบการแข่งขันตะกร้อแบบใหม่ ๆ9 ที่เกิดขึ้นมา
ในช่วงทศวรรษ 2470 นี้ ไม่ว่าจะเป็นที่ปรับปรุงจาก
ตะกร้อแบบดั้งเดิม ให้สามารถวัดได้ในเชิงปริมาณ
เพื่อการแข่งขัน หรือการผสมผสานระหว่างตะกร้อกับ
กติกาของกีฬาสมัยใหม่แบบอื่น ๆ นั้น ล้วนแต่แสดง
ให้เห็นถึงการกลายเป็นกีฬาสมัยใหม่ของตะกร้อ ซึ่ง
สัมพันธ์อยู่กับบริบททางสังคม ที่กีฬาสมัยใหม่กำ�ลัง
เข้ามามีอทิ ธิพลในสยามช่วงเวลานัน้ ขณะทีเ่ พลงกราว
กีฬาของเจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรียกย่องกีฬาสากล
(หรือกีฬาสมัยใหม่) ว่าเป็น ‘ยาวิเศษ’ การปรับเปลีย่ น
รูปแบบของตะกร้อ ก็เป็นความพยายามที่จะเปลี่ยน
การละเล่นพื้นบ้านให้เป็นกีฬาสากล ที่มีคุณสมบัติ
เป็นยาวิเศษด้วยเช่นกัน อย่างเช่นในบทร้อยกรองที่
ขุนจรรยาวิทิตแต่งไว้ในหนังสืออนุสรณ์งานศพของ
นายยิ้ม ศรีหงส์ 10 ว่า

8

เป็นกติกาที่เป็นทางการของสมาคมกีฬาไทยซึ่งเป็นองค์กรที่ดูแลการแข่งขันตะกร้อ กติกาฉบับนี้ลงนามรับรองโดย พลโทประภาส จารุเสถียร
(ยศขณะนั้น) เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2502 ซึ่งดำ�รงตำ�แหน่งเป็นนายกสมาคมกีฬาไทยในเวลานั้น
9

นอกจากตะกร้อวงใหญ่ ตะกร้อวงเล็ก ตะกร้อบุคคล และตะกร้อข้ามตาข่ายแล้ว ในช่วงเวลาใกล้เคียงกันนั้น ก็เกิดตะกร้อรูปแบบอื่น ๆที่มีลักษณะ
เป็นการแข่งขันขึ้นมาอีกด้วย เช่นตะกร้อลอดห่วงและตะกร้อชิงธง
10

ทั้งสองเป็นผู้ร่วมคิดค้นตะกร้อข้ามตาข่าย โดยนายยิ้มเป็นคนที่มีบทบาทสำ�คัญอย่างมาก ทั้งเป็นเจ้าของสนามตะกร้อ สนับสนุนการแข่งขัน
ส่งนักกีฬาลงแข่งขัน (รู้จักในนามทีมคณะวัดตึก) ไปจนถึงการเป็นนายกสมาคมกีฬาสยามคนที่ 2 ต่อจากพระยาภิรมย์ภักดี (ดู กิมเฮง ศรีหงส์, 2481;
อภินพ นวรัตน์, ม.ป.ป. :8-31, 136-46)

...รัฐบาลเร่งรัดฝึกฝน
ให้เด็กทุกคน
ได้เล่นได้ฝึกศึกษา
จัดสร้างสถานกีฬา
แห่งชาติงามตา
ตระหง่านชูเกียรติชาติไทย
มิว่ากีฬาใดใด
ไหลหลั่งเฮไป
แข่งขันเล่นกันปะปน
กีฬาเป็นสิ่งฝึกฝน
ดัดคนเป็นคน
มีใจนักเลงกล้าหาญ
ปลูกเพาะนิสสัยสันดาน เกิดขันติญาณ
อีกทั้งสามัคคีผล
กีฬาที่เล่นระคน
ล้วนแต่สากล
ของเราไป่ใคร่เห็นมี
บัดนี้เป็นที่ยินดี
ชาวเรามากมี
เหหันเมียงมองของเรา
...กีฬาตากร้อของไทย เล่นได้ทุกวัย
เลิศล้วนศิลปะมากมาย
ออกกำ�ลังทั่วร่างกาย ที่หาเล่นง่าย
สิ้นเปลืองทรัพย์น้อยเหมาะสม
เดิมไม่เป็นที่นิยม
เดี๋ยวนี้เชิญชม
ชาวเราเล่นกันแพร่ไป
ผู้ริผู้เริ่มคือใคร
ไป่ต้องขานไข
เมื่อพิศเมื่อเพ่งแลเห็น
คุณ งามความดีนี้เด่น เปรียบแม้นจันทร์เพ็ญ
ส่องหล้าสว่างสุกใส
ดำ�รงชูกีฬาไทย
ยืนยงคงไว้
ตราบชั่วกัลปาวสาน
ดุจได้นำ�ยาขนาน
วิเศษเป็นทาน
พระคุณอันนี้ใหญ่หลวง
ทั้งนี้ฝังแน่นในทรวง
ชาวเราทั้งปวง
น้อมนอบขอบคุณวันทา
จบคำ�จงจำ�กีฬา
สมชื่อคือยา
วิเศษขนานเอกแล
			
(กิมเฮง ศรีหงส์, 2481:55-6)

กำ�เนิดเซปักตะกร้อ: จากการละเล่นพื้นบ้าน
หลากหลายกติกา สู่กีฬาสากลมาตรฐานเดียว
กระบวนการสำ�คัญในการสร้างมาตรฐานแบบกีฬา
สมัยใหม่ประการหนึ่งคือ การเกิดขึ้นมาขององค์กร
ควบคุมการแข่งขันกีฬา ทัง้ ในระดับชาติและนานาชาติ
ลักษณะเดียวกับที่ชาติต่าง ๆ มีสมาคมฟุตบอลของ
ตนเอง และสมาคมฟุตบอลแห่งชาติเหล่านัน้ ก็ดำ�เนิน
งานร่วมกัน ภายใต้การควบคุมของสหพันธ์ฟุตบอล
นานาชาติ (หรือ FIFA) ซึ่งในช่วงทศวรรษ 2470 ที่
ตะกร้อเริ่มกลายเป็นกีฬาสมัยใหม่ เริ่มมีองค์กรระดับ
ชาติเกิดขึ้นมา โดยมีหน้าที่ควบคุมมาตรฐานการ
แข่งขันตะกร้อในสยาม หลังจากนั้นก็ขยายตัวออก
ไปเป็นองค์กรระดับนานาชาติเพื่อสร้างมาตรฐานร่วม
ของตะกร้อในการแข่งขันระหว่างประเทศด้วย
องค์กรควบคุมการแข่งขันแรกสุดทีม่ บี ทบาทต่อตะกร้อ
ในสยามคือ “สมาคมกีฬาสยาม” ซึ่งก่อตั้งขึ้นเมื่อปี
2470 และได้จดทะเบียนเป็นสมาคมตามกฎหมาย
ในวันที่ 5 มกราคม 2475 เพื่อจัดการการแข่งขัน
กีฬาพื้นบ้านต่าง ๆ เช่น ว่าว ตะกร้อ หมากรุกไทย
ผู้มีบทบาทสำ�คัญในการก่อตั้งสมาคมกีฬาสยามคือ
พระยาภิรมย์ภักดี ซึ่งเป็นนักว่าวพนันที่มีชื่อเสียงมาก
ในยุคนั้น รวมถึงยิ้ม ศรีหงส์ ผู้สนับสนุนตะกร้อคน
สำ�คัญ ต่อมาในปี 2482 เมือ่ มีการเปลีย่ นชือ่ ประเทศ
จากสยามมาเป็น ไทย สมาคมกีฬาสยามก็เปลี่ยน
ชื่อเป็นสมาคมกีฬาไทยจนถึงปัจจุบัน11 (สมาคมกีฬา
ไทยแห่งประเทศไทย ม.ป.ป.) ต่อมาเมื่อตะกร้อได้รับ
ความนิยมและมีการแข่งขันบ่อยขึ้น ก็ได้มีการแยก
‘สมาคมตะกร้อแห่งประเทศไทย’ ออกจากสมาคม
กีฬาไทยฯโดยเริ่มดำ�เนินการในปี 2524 และได้จด
ทะเบียนเป็นสมาคมอย่างเป็นทางการในปี 2526
(นพชัย วุฒิกมลชัย, 2558)12
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บทบาทสำ�คัญของสมาคมกีฬาสยามมา
จนถึงสมาคมตะกร้อฯ ก็คอื เป็นผูก้ ำ�หนด
กฎกติกาและจัดแข่งขันตะกร้อรายการ
ต่าง ๆ เช่น กติกาตะกร้อลอดห่วงและ
ตะกร้อข้ามตาข่าย ของสมาคมกีฬาไทย
พุทธศักราช 2502 กติกาตะกร้อเตะทน
วงใหญ่ตามกติกาตะกร้อของสมาคมกีฬา
ไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ฉบับแก้ไขใหม่
พุทธศักราช 2506 และตะกร้อชิงถ้วย
พระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั
‘KING’S CUP’ หรือกล่าวในอีกแง่หนึง่ ได้
ว่าการเกิดขึน้ มาของสมาคมกีฬาสยาม
และสมาคมตะกร้อฯได้ทำ�ให้เกิดรูปแบบ
การเล่นตะกร้อทีเ่ ป็นมาตรฐานเดียวกัน
ในระดับชาติขน้ึ มา

ศึกษาสิ่งของ
เข้าใจผู้คน

๓๐ ปี

ความเปลีย่ นแปลงสำ�คัญทีท่ ำ�ให้ ตะกร้อ
กลายเป็นกีฬาสากลหรือกีฬาในระดับ
นานาชาติคือ การเกิดขึ้นของ ‘เซปัก
ตะกร้อ’ (Sepak takraw) ซึง่ เป็นตะกร้อ
ทีเ่ ป็นทีร่ จู้ กั กันมากทีส่ ดุ ในปัจจุบนั เซปัก
ตะกร้อถือกำ�เนิดขึน้ มาจากความร่วม
มือขององค์กรควบคุมการแข่งขันตะกร้อ
จากประเทศต่าง ๆ ในเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ ซึง่ ต้องการผลักดันให้มกี ารบรรจุ

ตะกร้อ ลงไปในการแข่งขันมหกรรมกีฬาระหว่างชาติ
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือ ‘กีฬาแหลมทองหรือเซียป
เกมส์’ (Southeast Asian Peninsular Games)13
ตะกร้อเริม่ ปรากฏในกีฬาแหลมทองตัง้ แต่เริม่ มีการ
แข่งขันครั้งแรก ซึ่งจัดขึ้นที่ประเทศไทยในปี 2502
เป็นการเชิญนักกีฬาของพม่ามาแสดงการเล่น ชินลง
(chin-lohn) โดยยังไม่ได้เป็นกีฬาทีแ่ ข่งขันชิงเหรียญ
รางวัล ต่อมาในการแข่งขันกีฬาแหลมทองครัง้ ที่ 2 ที่
พม่าในปี 2504 ได้มชี าวไทยไปแสดงการเล่นตะกร้อ
ลอดห่วง โดยยังไม่ได้เป็นการแข่งขันชิงเหรียญรางวัล
เช่นกัน ในช่วงนัน้ กฎกติกาการแข่งขันตะกร้อของแต่ละ
ประเทศยังแตกต่างกันอยู่ จนกระทัง่ ในปี 2508 ก่อน
ทีจ่ ะมีการแข่งขันกีฬาแหลมทองครัง้ ที่ 3 ทีม่ าเลเซีย
ไม่นาน14 ได้มกี ารร่วมกันสาธิตแลกเปลีย่ นวิธกี ารแข่ง
ตะกร้อ ระหว่างสมาคมกีฬาไทยฯ กับสมาคมตะกร้อ
ของมาเลเซียในช่วงเดือนมีนาคม-เมษายน 2508 ที่
กรุงเทพฯ โดยผลัดกันแข่งขันตามกติกาของทัง้ สองฝ่าย
(ฝ่ายไทยใช้กติกาตะกร้อข้ามตาข่าย ส่วนมาเลเซียใช้
กติกาเซปัก รากา จาริง ซึง่ ดัดแปลงมาจากวอลเลย์บอล)
รวมเป็นการแข่งกัน 2 ครัง้ ผลปรากฏว่า นักกีฬาของ
ฝ่ายเจ้าของกติกา ผลัดกันชนะอย่างขาดลอย หลังจาก
นัน้ จึงได้มกี ารหาข้อตกลงร่วมกัน เพือ่ กำ�หนดกติกาการ
เล่นตะกร้อขึน้ ใหม่ ด้วยการผสานกติกาของทัง้ สองฝ่าย
เข้าด้วยกัน โดยใช้วธิ กี ารเล่นและรูปแบบสนามแข่งขัน

พิพิธภัณฑ์
ธรรมศาสตร์
เฉลิมพระเกียรติ

11

สมาคมกีฬาสยามได้เป็นสมาคมในพระบรมราชูปถัมภ์ตั้งแต่ปี 2503 ในยุคที่ พลเอกประภาส จารุเสถียร (ยศขณะนั้น) เป็นนายกสมาคม (พ.ศ.
2500-2517) ปัจจุบันมีสมาคมกีฬาในพระบรมราชูปถัมภ์ทั้งหมด 15 สมาคม ได้แก่สมาคมกีฬาฟุตบอลฯ ลอนเทนนิสสมาคมฯ ราชยานยนต์สมาคมฯ
สมาคมกีฬาไทยฯ สมาคมกีฬาแบดมินตันฯ สมาคมกีฬากอล์ฟฯ สมาคมกีฬากรีฑาฯ สมาคมกีฬาแข่งเรือใบฯ สมาคมกีฬายิงปืนฯ สมาคมกีฬาจักรยานฯ
สมาคมกีฬาสควอชฯ สมาคมกีฬาคนพิการฯ สมาคมกีฬาทางอากาศและการบินฯ สมาคมกีฬายูโดฯ สมาคมกีฬารักบี้ฟุตบอลฯ (บ้านเมือง, 2559)
12

ในช่วงการดำ�เนินการจดทะเบียนตั้งเป็นสมาคมระหว่างปี 2524-2526 พันเอกเดชา กาลบุตร ทำ�หน้าที่รักษาการนายกสมาคมเป็นการชั่วคราว
จนกระทั่งจดทะเบียนเป็นสมาคมได้สำ�เร็จในปี 2526 ก็มีการเลือกตั้งกรรมการบริหารสมาคม ได้พันเอกจารึก อารีราชการัณย์ ทำ�หน้าที่นายก
สมาคมอย่างเป็นทางการ (สมชาย ยิ้มน้อย, 2536:25-6) และพันเอกจารึก ก็ได้รับการเลือกตั้งเป็นนายกสมาคมในครั้งต่อ ๆ มา และดำ�รงตำ�แหน่ง
อย่างต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันเป็นเวลามากกว่า 30 ปี
13
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ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็นซีเกมส์ (Southeast Asian Games)

ปี 2506 เว้นการแข่งขันกีฬาแหลมทองไป เนื่องจากประเทศกัมพูชา ที่ตามกำ�หนดการเดิมจะเป็นเจ้าภาพ งดจัดแข่งขันเนื่องจากปัญหาการเมือง
ภายในประเทศ

ตามแบบของมาเลเซีย และใช้อปุ กรณ์ (ลูกตะกร้อและ
ตาข่าย) ตามแบบของไทย แล้วตัง้ ชือ่ กีฬาชนิดนีจ้ ากการ
ผสมคำ�ระหว่าง ‘sepak’ ของมาเลเซียทีห่ มายถึงเตะ
กับ ‘takraw’ ของไทยทีห่ มายถึงลูกตะกร้อ ได้เป็นชือ่
‘เซปักตะกร้อ’ หลังจากนัน้ เซปักตะกร้อก็ได้ถกู บรรจุเข้า
เป็นการแข่งขันชิงเหรียญรางวัลระดับนานาชาติเป็นครัง้
แรก ในการแข่งขันกีฬาแหลมทองครัง้ ที่ 3 ทีป่ ระเทศ
มาเลเซีย ทีจ่ ดั ขึน้ ในเดือนกันยายนปี 2508 (สถาบัน
พัฒนากีฬาตะกร้อนานาชาติ, ม.ป.ป.)
การเกิดขึน้ มาของ เซปักตะกร้อ ถือได้วา่ เป็นจุดเปลีย่ น
สำ�คัญทีท่ ำ�ให้ตะกร้อซึง่ เคยมีรปู แบบการแข่งขันแตก
ต่างกันไปตามกติกาของแต่ละประเทศได้มกี ฎกติกามาตรฐานทีบ่ งั คับใช้ในแบบเดียวกัน หรือกล่าวได้วา่ มัน
ทำ�ให้กฬี าพืน้ บ้านได้กลายมาเป็นกีฬาสากล
พร้อม ๆ กับทีต่ ะกร้อพัฒนาเป็นกีฬาในระดับสากล ก็ได้
เกิดองค์กรควบคุมการแข่งขันตะกร้อในระดับนานาชาติ
ขึน้ ระหว่างการแข่งขันเซปักตะกร้อระหว่างชาติครัง้ แรก
ในกีฬาแหลมทองทีม่ าเลเซียปี 2508 ก็ได้มกี ารก่อตัง้
สหพันธ์ตะกร้อแห่งเอเชีย (Asian Sepaktrakraw
Federation) ขึน้ มาเพือ่ รับผิดชอบการแข่งขันตะกร้อ
ระหว่างประเทศในเอเชีย และต่อมาในปี 2532 ก็เกิด
สหพันธ์ตะกร้อนานาชาติ (International Sepaktrakraw Federation) ขึน้ มารับผิดชอบการแข่งขัน
ตะกร้อในระดับโลก15 (สมชาย ยิม้ น้อย, 2536:29) การ
เกิดขึน้ มาขององค์กรตะกร้อระดับนานาชาติเหล่านี้ เป็น
กลไกสำ�คัญทีร่ บั รองให้กติกาการแข่งขันตะกร้อสามารถ
บังคับใช้ได้ในระดับนานาชาติ อันทำ�ให้เกิดมาตรฐาน
เดียวกันของการแข่งขันตะกร้อระหว่างชาติขน้ึ และยิง่
ทำ�ให้สถานะความเป็นกีฬาสากลของตะกร้อชัดเจนขึน้
15
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หลังจากนั้นเซปักตะกร้อก็ค่อย ๆ ขยายความเป็น
กีฬาสากลมากขึ้นตามลำ�ดับ เริ่มจากการเป็นกีฬา
สาธิตในการแข่งขันเอเชียนเกมส์ (Asian Games)16
ทีอ่ นิ เดีย เมือ่ ปี 2525 ทีเ่ กาหลีใต้เมือ่ ปี 2529 และ
ได้บรรจุเข้าเป็นการแข่งขันชิงเหรียญรางวัลเป็นครัง้ แรก
ในเอเชียนเกมส์ท่ปี ระเทศจีน เมื่อปี 2533 (สมชาย
ยิม้ น้อย, 2536:24)
เป้าหมายสูงสุดของการกลายเป็นกีฬาสมัยใหม่มกั จะ
อยูท่ ก่ี ารได้บรรจุเข้าแข่งขันชิงเหรียญรางวัลในการแข่งขัน
โอลิมปิก สำ�หรับตะกร้อก็เช่นกัน หลังจากทีม่ กี ารแข่งขัน
ในมหกรรมกีฬาระดับทวีปหรือกระทั่งมีการจัดการ
แข่งขันชิงแชมป์โลกเป็นของตนเองแล้ว เป้าหมายสูงสุด
ของสหพันธ์ตะกร้อนานาชาติคอื การพยายามผลักดัน
เข้าแข่งโอลิมปิก ซึ่งได้มีการดำ�เนินการในหลาย ๆ
ลักษณะ เช่นการสาธิตการแข่งขันตะกร้อในประเทศต่าง ๆ
การสาธิตการแข่งขันเซปักตะกร้อให้กับประธาน
คณะกรรมการโอลิมปิกสากล และปรับเปลีย่ นกติกา
ตามคำ�แนะนำ�ของคณะกรรมการโอลิมปิกสากล
(สถาบันพัฒนากีฬาตะกร้อนานาชาติ, ม.ป.ป.)
แม้วา่ ตะกร้อจะยังไม่ได้รบั การบรรจุเข้าไปในการแข่งขัน
กีฬาโอลิมปิก แต่ความเปลีย่ นแปลงทีก่ ล่าวมาทัง้ หมด
แสดงให้เห็นถึงเส้นทางการกลายเป็นกีฬาสมัยใหม่
ของตะกร้อ จากการละเล่นพืน้ บ้านหลากหลายกติกา
สูก่ ารเป็นกีฬาสากลทีม่ กี ติกามาตรฐานเดียวกัน โดย
เฉพาะการเกิดขึน้ มาของเซปักตะกร้ออันมีลกั ษณะเป็น
กีฬาสากลทัง้ จุดกำ�เนิด องค์กรควบคุมการแข่งขัน และ
การขยายขอบเขตการแข่งขันภายใต้มาตรฐานเดียวกัน
ในระดับนานาชาติ

ปัจจุบันสหพันธ์ตะกร้อนานาชาติมีสมาชิกเป็นสมาคมตะกร้อจากประเทศต่าง ๆ ทั้งหมด 31 ประเทศ
มหกรรมกีฬาระหว่างประเทศของทวีปเอเชีย จัดขึ้นเป็นประจำ�ทุก 4 ปี

ลู ก ตะกร้ อ : จากหวายธรรมชาติ
สู่พลาสติกใยสังเคราะห์
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ความเปลี่ยนแปลงที่สำ�คัญในห้วงการ
กลายเป็นสมัยใหม่ของตะกร้อประการ
หนึ่งคือ การเปลี่ยนแปลงของอุปกรณ์
สำ�หรับแข่งขันตะกร้อ ไม่ว่าจะเป็นชุด
แข่งขันของนักกีฬา รองเท้า ห่วงสำ�หรับ
ตะกร้อลอดห่วง ตาข่ายสำ�หรับเซปัก
ตะกร้อ ฯลฯ ในส่วนนี้จะยกมาเฉพาะ
ความเปลีย่ นแปลงทีเ่ กิดขึน้ กับลูกตะกร้อ
เพื่อชี้ให้เห็นว่า การเปลี่ยนจากตะกร้อ
หวายมาเป็นตะกร้อพลาสติกนั้น เป็น
หนึ่งในกระบวนการกลายเป็นกีฬาสมัย
ใหม่ของตะกร้อที่สำ�คัญ

ในช่วงแรกของกระบวนการกลายเป็นกีฬาสมัยใหม่
กติกาของการแข่งขันตะกร้อฉบับต่าง ๆ ระบุถึงลูก
ตะกร้อที่ใช้แข่งขันไว้ว่า เป็นลูกบอลที่ทำ�มาจาก
หวาย แต่ในปัจจุบัน กติกาตะกร้อฉบับล่าสุดที่ออก
โดยสหพันธ์เซปักตะกร้อนานาชาติได้ระบุไว้ว่า ลูก
ตะกร้อที่ใช้ทำ�การแข่งขันต้องทำ�จากใยสังเคราะห์
และต้องใช้ลูกตะกร้อที่ได้รับการรับรองโดยสหพันธ์
เซปักตะกร้อนานาชาติเท่านั้น ซึ่งหากไล่เรียงเปรียบ
เทียบเนื้อหาส่วนที่เกี่ยวกับลูกตะกร้อในกติกาฉบับ
ต่าง ๆ จะเห็นได้ถึงความเปลี่ยนแปลงที่น่าสนใจ ใน
หลาย ๆ ลักษณะ
ใน ‘กติกาตะกร้อวงใหญ่ วงเล็ก และส่วนบุคคล ของ
กรมพลศึกษา กระทรวงธรรมการ พุทธศักราช 2482’
ระบุไว้ว่า

๓๐ ปี

ลูกตะกร้อมี 3 ขนาด
ก. ขนาดเล็ก
วัดโดยรอบยาวประมาณ 33 เซนติเมตร
ข. ขนาดกลาง
วัดโดยรอบยาวประมาณ 36 เซนติเมตร
ค. ขนาดใหญ่
วัดโดยรอบยาวประมาณ 38 เซนติเมตร
นํ้าหนักลูกตะกร้อทั้ง 3 ขนาด หนักระหว่าง 2 ถึง
4 บาท หวายระหว่าง 4 ถึง 10 เส้น
(กรมพลศึกษา กระทรวงธรรมการ, 2482)

พิพิธภัณฑ์
ธรรมศาสตร์
เฉลิมพระเกียรติ

จากหลักฐานการเล่นตะกร้อของภูมภิ าค
ต่าง ๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ทีร่ ะบุ
ถึง ‘หวายไขว้หรือหนังตกแต่งด้วยขน
นก’ (โลเนย์, 2528:28) ‘ลูกบอลกลวง’
‘สานด้วยหวาย’ หรือเครื่องสาน (รีด,
2547:208) หรือกระทั่งคำ�ว่า ‘ตะกร้อ’
ในภาษาไทยที่หมายถึงเครื่องสานที่
ทำ�ด้วยหวายในลักษณะอื่น ๆ คล้าย
ลูกตะกร้อด้วย17 แสดงให้เห็นว่าหวาย
เป็นวัสดุสำ�คัญในการทำ�ลูกตะกร้อมา ใน ‘กติกาตะกร้อลอดห่วงและข้ามตาข่ายของสมาคม
อย่างยาวนาน
กีฬาไทย พุทธศักราช 2502’ ระบุว่า
17

พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 อธิบายความหมายของตะกร้อไว้ว่า
(1) [-กฺร้อ] น. ลูกกลมสานด้วยหวายเป็นต้นเป็นตา ๆสำ�หรับเตะ
(2) น. ชื่อกีฬาชนิดหนึ่งที่ใช้ตะกร้อเป็นอุปกรณ์ เช่น ตะกร้อลอดบ่วง ตะกร้อข้ามตาข่าย เซปักตะกร้อ
(3) น. เครื่องมือสอยผลไม้ทำ�ด้วยไม้ หวาย หรือไม้ไผ่เป็นซี่ รูปรีคล้ายกาบปลี ตรงปากมีฟันสำ�หรับสอย นำ�มาต่อกับด้ามไม้ไผ่
(4) น. เครื่องสานยาชัน รูปคล้ายปุ้งกี๋ แต่เล็กกว่า ใช้วิดนํ้าเรือ, กร้อ ก็เรียก
(5) น. เครื่องสานรูปทรงกระบอก สำ�หรับใส่ไว้ในไหหมักนํ้าปลาเป็นต้น เพื่อกรองเอาส่วนที่เป็นนํ้า
(6) น. เครื่องสานมีรูปคล้ายคลึงเช่นนั้น สำ�หรับสวมปากม้าหรือปากหมาเป็นต้น
(7) (โบ) น. เครื่องดับไฟสานเป็นรูปรีคล้ายปลีกล้วย พันผ้าชุบนํ้า มีด้ามยาว สำ�หรับดับและคลึงลูกไฟที่มาติดหลังคา บางทีเขียนเป็น กระตร้อ ก็มี เช่น
ให้ตรวจเอาพร้าขอกระตร้อนํ้า จงทุกที่พนักงานให้สรัพไว้ (สามดวง), กะต้อ ก็เรียก

ข้อ 3 ตะกร้อ ต้องสานด้วยหวายระหว่าง 6 ถึง
8 เส้น ขนาดโตวัดโดยรอบระหว่าง 38 เซ็นติเมตร
(1 ฟุต 3 นิ้ว) ถึง 43 เซ็นติเมตร (1 ฟุต 5 นิ้ว)
และหนักระหว่าง 110 กรัมถึง 160 กรัม ในการ
แข่งขันผู้เล่นต้องมีตะกร้อมาฝ่ายละลูก และให้
ใช้ตะกร้อของทั้งสองฝ่าย ๆ ละเกม ส่วนในเกม
ที่ 3 หรือเกมที่ 5 ถ้าเล่นชุดละ 2 คน ให้เปลี่ยน
ตะกร้อเมื่อฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดได้ 8 แต้ม ถ้าเล่น
ชุดละ 3 คน ให้เปลีย่ นตะกร้อเมือ่ ฝ่ายหนึง่ ฝ่ายใด
ได้ 10 แต้ม
(ชุมนุมตะกร้อ
องค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,
2507)
ใน ‘กติกาการแข่งขันตะกร้อข้ามตาข่ายของสมาคม
กีฬาไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ฉบับแก้ไขใหม่
พุทธศักราช 2507’ ระบุว่า
ตะกร้อ
ลูกตะกร้อจะต้องสานด้วยหวายชนิด 6 เส้นขึ้น
ไป เป็นรูปทรงกลมขนาดโตวัดโดยรอบไม่น้อย
กว่า 16 นิ้ว และไม่เกิน 17 นิ้ว นํ้าหนักเมื่อเริ่ม
แข่งขันไม่เบากว่า 300 กรัม และไม่หนักกว่า 400
กรัม ในการแข่งขันทุกครั้งให้ใช้ลูกของกรรมการ
ที่สนามจัดไว้
(ชุมนุมตะกร้อ
สโมสรนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2507, 12)
ขณะที่กติกาตะกร้อฉบับปัจจุบันซึ่งรับรองโดยสหพันธ์
เซปักตะกร้อนานาชาติเมื่อวันที่ 18 กันยายน 2556
(แปลโดยการกีฬาแห่งประเทศไทย) ระบุว่า

ข้อที่ 4 ลูกตะกร้อ (THE SEPAKTAKRAW BALL)
4.1 ลูกตะกร้อจะต้องมีลักษณะเป็นลูกทรงกลม
ทำ�ด้วยใยสังเคราะห์ถักสานเป็นชั้นเดียว
4.2 ลูกตะกร้อที่ไม่ได้เคลือบด้วยยางสังเคราะห์
ต้องมีลักษณะดังนี้
4.2.1 มี 12 รู
4.2.2 มีจุดตัดไขว้ 20 จุด
4.2.3 มีขนาดของเส้นรอบวง 41-43 เซนติเมตร
สำ�หรับผูช้ าย และ 42-44 เซนติเมตร สำ�หรับผูห้ ญิง
4.2.4 มีนํ้าหนักอยู่ระหว่าง 170-180 กรัม
สำ�หรับผู้ชายและ 150-160 กรัม สำ�หรับผู้หญิง
4.3 ลูกตะกร้ออาจมีสีเดียวหรือหลายสีหรือใช้
สีสะท้อนแสงก็ได้ แต่จะต้องไม่เป็นสีที่ทำ�ให้ขีด
ความสามารถของผู้เล่นลดลง
4.4 ลูกตะกร้ออาจทำ�ด้วยยางสังเคราะห์หรือเคลือบ
ด้วยวัสดุนุ่มที่มีความคงทน เพื่อให้มีความอ่อน
นุ่มต่อการกระทบกับร่างกายของผู้เล่น ลักษณะ
ของวัสดุและวิธกี ารผลิตลูกตะกร้อหรือการเคลือบ
ลูกตะกร้อด้วยยางหรือวัสดุที่อ่อนนุ่มต้องได้รับ
การรับรองมาตรฐานจากสหพันธ์เซปักตะกร้อ
นานาชาติ (ISTAF) ก่อนใช้ในการแข่งขัน
4.5 รายการแข่งขันระดับโลก นานาชาติ และการ
แข่งขันระดับภูมภิ าคทีไ่ ด้รบั การรับรองจากสหพันธ์
เซปักตะกร้อนานาชาติ (ISTAF) รวมทั้งในการ
แข่งขันโอลิมปิกเกมส์ เวิลด์เกมส์ กีฬาเครือจักรภพ
เอเชีย่ นเกมส์ และซีเกมส์ ต้องใช้ลกู ตะกร้อทีไ่ ด้รบั การ
รับรองจากสหพันธ์เซปักตะกร้อนานาชาติ (ISTAF)
(กองวิชาการกีฬา การกีฬาแห่งประเทศไทย,
2559:11-2)

ความเปลี่ยนแปลงของลูกตะกร้อที่ถูก
กำ�หนดไว้ในกติกาฉบับต่าง ๆ นี้มีจุด
ที่น่าสนใจอยู่หลายส่วนซึ่งทั้งหมดต่าง
เชื่อมโยงกันอยู่
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ส่วนแรกซึง่ ชัดเจนทีส่ ดุ คือ การเปลีย่ นข้อ
กำ�หนดเกี่ยวกับวัสดุที่ใช้ทำ�ลูกตะกร้อ
จากกติกาฉบับปี 2482 จนถึง 2507
ระบุไว้ว่าตะกร้อต้องทำ�มาจากหวาย
ขณะที่ฉบับปี 2556 ระบุว่าต้องทำ�ด้วย
ใยสังเคราะห์ (โดยจะเคลือบยางหรือไม่
ก็ได้) ส่วนนี้ แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่า
วัสดุที่ใช้ทำ�ลูกตะกร้อนั้นได้เปลี่ยนจาก
หวายมาเป็นใยสังเคราะห์

ศึกษาสิ่งของ
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๓๐ ปี
พิพิธภัณฑ์
ธรรมศาสตร์
เฉลิมพระเกียรติ

ส่วนที่สองคือการกำ�หนดลูกตะกร้อที่
ใช้แข่ง ในช่วงแรกกำ�หนดให้ใช้ตะกร้อ
ที่นักกีฬานำ�มาเอง ต่อมากำ�หนดให้ใช้
ลูกที่กรรมการสนามจัดไว้ให้ และล่าสุด
กำ�หนดให้ใช้ลกู ตะกร้อทีไ่ ด้รบั การรับรอง
จากสหพันธ์เซปักตะกร้อนานาชาติ ซึ่ง
แสดงให้เห็นถึงความพยายามในการเพิม่
มาตรฐานหรือความเท่าเทียม ในการ
แข่งขันสำ�หรับนักตะกร้อแต่ละฝ่ายให้
มากขึน้ รวมทัง้ สิทธิใ์ นการกำ�หนดความ
เท่าเทียมนั้น ขึ้นอยู่กับองค์กรจัดการ
แข่งขันอย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาด
ส่วนทีส่ ามคือ นํ้าหนักของลูกตะกร้อ (ซึง่
จะส่งผลต่อการแข่งขันเป็นอย่างมาก) ที่
ช่วงความห่างระหว่างนํ้าหนักมากที่สุด
กับน้อยทีส่ ดุ นัน้ ลดลงเรือ่ ย ๆ จากฉบับปี
2482 (2-4 บาท) ที่ห่างถึง 2 เท่าตัว

ฉบับปี 2502 (110-160 กรัม) ห่างประมาณ 1
ใน 3 เท่าตัว ฉบับปี 2507 (300-400 กรัม) ห่าง
กัน 1 ใน 4 เท่าตัว และล่าสุดฉบับปี 2556 (170180 หรือ 150-160) ที่ห่างกันเพียงไม่ถึง 1 ใน
10 เท่าตัว ความเปลี่ยนแปลงในส่วนนี้ชี้ให้เห็นถึง
มาตรฐานของลูกตะกร้อที่สูงขึ้นเรื่อย ๆ โดยเฉพาะ
ฉบับปี 2556 ปัจจัยสำ�คัญทีท่ ำ�ให้สามารถกำ�หนดนํ้า
หนักของลูกตะกร้อที่เที่ยงตรงได้มากมาจากการ
เปลีย่ นแปลงวัสดุทใี่ ช้ทำ�ตะกร้อ จากก่อนหน้าทีใ่ ช้หวาย
ซึง่ เป็นวัสดุธรรมชาติ ซึง่ ไม่สามารถควบคุมนํ้าหนักได้
ละเอียดนัก มาเป็นวัสดุใยสังเคราะห์ซึ่งสามารถควบ
คุมนํ้าหนักได้ละเอียดถึงขั้นต่างกันไม่ถึง 10 กรัมต่อ
ลูก ในแง่นีก้ ารเปลีย่ นวัสดุทีใ่ ช้ทำ�ลูกตะกร้อ ทีอ่ งค์กร
จัดการแข่งขันกำ�หนดและรับรอง จึงสัมพันธ์อยูก่ บั ความ
พยายามในการสร้างมาตรฐานทีช่ ดั เจนขึน้ ของอุปกรณ์
การแข่งขัน เพื่อให้เกิดความเท่าเทียมอันเป็นลักษณะ
สำ�คัญอีกประการหนึ่งของกีฬาสมัยใหม่ด้วย
การเปลีย่ นวัสดุทำ�ตะกร้อจากหวายมาเป็นใยสังเคราะห์
เกิดขึ้นในช่วงปี 2526-2533 โดยเริ่มจากบริษัท
มาราธอน (ประเทศไทย) จำ�กัด (ซึง่ ก่อนหน้านัน้ ชือ่ ว่า
ห้างหุน้ ส่วนจำ�กัด ท. วิจติ รศิลป ทำ�ธุรกิจเกีย่ วกับการ
ผลิตและจำ�หน่ายเน็คไท) เริม่ คิดค้นพัฒนาเทคโนโลยี
การผลิตตะกร้อพลาสติกมาตั้งแต่ปี 2526 จนกระทั่ง
เริ่มออกวางจำ�หน่ายเป็นครั้งแรกในเดือนตุลาคม
2528 โดยผู้บริหารของมาราธอนระบุถึงเหตุผลที่
พยายามจะผลิตตะกร้อพลาสติกไว้ว่า
หลังจากทีเ่ ราศึกษาถึงข้อดีของตะกร้อพลาสติกว่ามี
หลายอย่าง เช่น ตกนํ้าไม่เป็นไร นํ้าหนักเท่ากันทุก
ลูก ไม่ตอ้ งนวดนํ้ามัน และไม่แข็ง ไม่เหมือนหวาย
ทำ�ให้เกิดจุดขายของตัวนีข้ นึ้ มา ซึง่ ในทางการตลาด
ถ้าเราสามารถทำ�ผลิตภัณฑ์ที่ลบจุดเสียพวกนี้ได้

ก็ถือว่าน่าจะเป็นสินค้าที่มีอนาคตดี เราจึงมาคุย
กับทางผูฉ้ ดี พลาสติกแล้วเอาสายไฟมาถักเหมือน
หวาย ปรากฏว่าไม่เด้ง เราจึงเอาเคิร์ฟสก็อตเทป
มาพันตะกร้อหวายแล้วตัดออกมาเป็นแพเพือ่ ดูวา่
เคิร์ฟมันวิ่งยังไง ดังนั้นเราจึงฉีดพลาสติกให้เลียน
แบบเคิร์ฟของแพหวายแล้วประกอบออกมาโดยมี
2 แถบริมกับ 1 แถบกลาง
(ก่อเกียรติ ดวงมณี, 2534:104-6)

บทสรุป: จากของเล่นพื้นบ้านลูกหวายสู่กีฬา
สมัยใหม่ลูกพลาสติก

พิพิธภัณฑ์มักจะถูกใช้เป็นพื้นที่ในการเก็บรักษา ‘ของ
เก่า’ ในแง่นีก้ ารปรากฏอยูข่ องตะกร้อลูกหวายในฐานะ
วัตถุจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์จึงชี้ให้เห็นว่า ตัวมันเองนั้น
อยู่ในสถานะของเก่าที่กำ�ลังค่อย ๆ สูญหายไปจาก
สังคมนอกพิพิธภัณฑ์ แม้ตะกร้อหวายจะกำ�ลังค่อย ๆ
จุดเปลี่ยนที่ทำ�ให้ตะกร้อพลาสติกได้รับความนิยม หายไปแต่ชื่อ ‘กีฬาลูกหวาย’ ที่ยังคงผูกติดอยู่กับ
ขึ้นมาก็คือ การได้รับการรับรองจากองค์กรจัดการ ตะกร้อ ยังเป็นร่องรอยที่หลงเหลืออยู่ เป็นร่องรอย
แข่งขันตะกร้อทั้งในระดับชาติและนานาชาติ โดยใน บนก้าวย่างสู่การกลายเป็นกีฬาสมัยใหม่ของตะกร้อ
ปี 2531 สมาคมตะกร้อแห่งประเทศไทยได้รับรอง
การใช้ตะกร้อพลาสติกในการแข่งขัน และปี 2532 อันที่จริงแล้วกีฬาตะกร้อที่เรารู้จักกันในปัจจุบัน ไม่ใช่
มีการเซ็นสัญญากับการกีฬาแห่งประเทศไทย เพื่อใช้ ของเก่าแก่อะไรมากมาย ไม่ว่าจะเป็นตะกร้อลอดห่วง
ตะกร้อพลาสติกของบริษัทมาราธอน ในการแข่งขัน ตะกร้อวงใหญ่ หรือตะกร้อวงเล็ก ทัง้ หมดนีล้ ว้ นแล้วแต่
กีฬาเยาวชนแห่งชาติ (ก่อเกียรติ ดวงมณี, 2534: เป็นกีฬาที่เพิ่งสร้างขึ้นมาช่วงหลังปี 2470 อันเป็นยุค
104-6) หลังจากนั้นตะกร้อพลาสติกก็กลายมาเป็น เฟื่องฟูของกีฬาสมัยใหม่ โดยการปรับรูปแบบตะกร้อ
มาตรฐานอันใหม่ของอุปกรณ์ตะกร้อ ในการแข่งขัน จากเดิมที่เป็นการละเล่นให้เป็นกีฬาที่สามารถวัดผล
เอเชียนเกมส์ปี 2533 ที่ประเทศจีนซึ่งเป็นการแข่งขัน ในเชิงปริมาณ และมีการแข่งขันได้
ตะกร้อเป็นครั้งแรกในเอเชียนเกมส์ ได้มีการกำ�หนด
ให้ใช้ตะกร้อพลาสติกของมาราธอนในการแข่งขัน โดย ความเปลี่ยนแปลงที่โดดเด่นและน่าสนใจที่สุดของ
สหพันธ์ตะกร้อแห่งเอเชียได้ทำ�การประชุมเมื่อวันที่ ตะกร้อคือ การเกิดขึน้ ของเซปักตะกร้อ ความน่าสนใจ
8 ธันวาคม 2532 มีมติให้ใช้ลูกตะกร้อพลาสติกใน ของประการแรกของเซปักตะกร้อคือ มันเป็นการผสม
การแข่งขันระดับนานาชาติได้ (สมชาย 2536, 29) ผสานระหว่างตะกร้อแบบดั้งเดิม ที่เป็นการละเล่นพื้น
เท่ากับว่าเป็นการกำ�หนดมาตรฐานอันใหม่ของลูก บ้านเข้ากับกีฬาสมัยใหม่อย่าง แบดมินตัน (ในกรณี
ตะกร้อสำ�หรับการแข่งขันทัว่ โลก ทำ�ให้ยคุ ของตะกร้อ ของไทย) หรือวอลเลย์บอล (ในกรณีของมาเลเซีย) ซึ่ง
หวายสิน้ สุดลง และเป็นการเริม่ ต้นยุคตะกร้อพลาสติก แสดงให้เห็นถึงการจัดการกับมรดกวัฒนธรรมโดยการ
อย่างเป็นทางการ
ปรับเปลี่ยนให้มันสามารถดำ�รงอยู่ได้ ภายใต้บริบทที่
เปลี่ยนไปของยุคสมัย
ความน่าสนใจประการที่สองของเซปักตะกร้อคือ มัน
แสดงให้เห็นถึงการจัดการมรดกวัฒนธรรมที่ร่วมกัน

ของชาติต่าง ๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยไม่จำ�เป็นต้องกล่าวอ้าง-แย่งชิงกันว่า
ชาติใดเป็นเจ้าของเพียงชาติเดียว ในแง่นี้วิธีคิดของกีฬาสมัยใหม่ที่ต้องการความเป็นสากล
มากกว่าจะจำ�กัดตัวเองอยู่ภายใต้กรอบของรัฐชาติ จึงสอดรับกันเป็นอย่างดีกับการจัดการมรดก
วัฒนธรรมที่ก้าวข้ามพรมแดนรัฐชาติ
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อย่างไรก็ดี บนเส้นทางการกลายเป็นสมัยใหม่ที่ต้องแข่งขันได้-มีมาตรฐานเท่าเทียม-เที่ยงตรง ก็เรียกร้องให้ต้องเลือกเก็บบางอย่างเอาไว้และคัดเอาบางอย่างออกไป
การเกิดขึ้นขององค์กรควบคุมการแข่งขันทั้งระดับชาติและนานาชาติ รวมถึงการ
เกิดขึ้นมาของกฎกติกา ที่สร้างมาตรฐานอันเป็นสากล ทำ�ให้วัสดุธรรมชาติอย่างหวาย
ที่ไม่สามารถควบคุมมาตรฐานได้ จำ�เป็นต้องหลีกทางให้กับวัสดุใยสังเคราะห์
อย่างพลาสติก โดยเฉพาะหากพิจารณาว่าการบังคับใช้ตะกร้อพลาสติกเกิดขึ้นมา
ประจวบกับความพยายามที่จะบรรจุตะกร้อลงไปในการแข่งขันเอเชียนเกมส์
ซึ่งนับว่าเป็นการก้าวออกจากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นครั้งแรกของตะกร้อ

ศึกษาสิ่งของ
เข้าใจผู้คน

จากทั้งหมดที่กล่าวมา นำ�มาสู่ข้อเสนอหลักของบทความนี้ที่ว่า การค่อย ๆ สูญหายไป
ของตะกร้อลูกหวาย ไม่ได้เป็นเพียงการเสื่อมความนิยมของวัสดุดั้งเดิมอย่างหวายเท่านั้น
แต่ในแง่หนึ่งมันยังแสดงให้เห็นถึงความพยายามปรับรูปแบบตะกร้อ ให้สามารถ
ดำ�รงอยู่ได้ภายใต้บริบททางสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป โดยปรับจากการละเล่นพื้นบ้าน
มาสู่การเป็นกีฬาสมัยใหม่ การเรียกตะกร้อว่า ‘กีฬาลูกหวาย’ ทั้งที่หวายเอง
ได้หายไปจากตะกร้อแล้วนั้นจึงเป็นเสมือนร่องรอย ที่หลงเหลืออยู่บนเส้นทาง
การกลายเป็นกีฬาสมัยใหม่ของตะกร้อนั่นเอง
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