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เมื่อของเล่นพื้นบ้านลูกหวาย
กลายเป็นกีฬาสมัยใหม่ลูกพลาสติก

อาจินต์ ทองอยู่คง



‘ทัพลูกหวายไทย ไล่ต้อนเสือเหลืองคว้าแชมป์

คิงส์คัพ 2016’ (SMM Sport, 2559),

‘ทัพลูกหวายไทย ไฮไลท์ในซีเกมส์’

(กัลจณัฐ ศรีวิบูลย์, 2556), หรือ

‘โตโยต้าจัดหวดลูกหวาย ‘รีโว่ คัพ’ ชิง 2.3 ล้าน’ 

(MGR Online, 2559) คำาเรียกโดยลำาลองอย่าง 

‘ทัพลูกหวาย’ หรือ ‘หวดลูกหวาย’

ในพาดหัวข่าวที่ยกมาข้างต้นนี้ ล้วนแต่เป็นที่เข้าใจ

กันโดยทั่วไปว่า หมายถึงกีฬาตะกร้อ ทั้งที่ลูก

ตะกร้อที่ใช้เล่นหรือแข่งขันกันอยู่ในปัจจุบันนี้

ทำามาจากพลาสติก แม้แต่กฎระเบียบของ

การแข่งขันอย่างเป็นทางการ ไม่ได้รองรับ

การใช้ลูกตะกร้อที่ทำามาจากหวายเสียด้วยซ้ำา

แต่คำาเรียก ‘ลูกหวาย’ นี้เองที่เป็นร่องรอยสำาคัญ 

อันแสดงถึงการเปลี่ยนแปลงของตะกร้อ

จากที่เคยเป็นการละเล่นพื้นบ้าน มาสู่การ

เป็นกีฬาสมัยใหม่ในปัจจุบัน

กีฬาอย่างที่เรารู้จักกันในทุกวันนี้ หลายชนิดถูก

พัฒนามาจากการละเล่นพื้นบ้านของท้องถิ่น ซึ่งใน

กระบวนการกลายเป็นกีฬานั้น การละเล่นพื้นบ้านจะ

ถกูปรบั ถกูแตง่ ถกูแปลงบางลกัษณะไป อยา่งตะกรอ้

ที่เรารู้จักในปัจจุบัน นับได้ว่าเป็นหนึ่งในการละเล่น

พื้นบ้าน ที่ถูกทำาให้เป็นกีฬาสมัยใหม่ บทความนี้จะ

เป็นการสำารวจเส้นทางการกลายเป็นกีฬาสมัยใหม่

ของตะกรอ้ และพจิารณามนัผา่นรอ่งรอยซึง่ปรากฏอยู่

บนอุปกรณ์สำาคัญที่สุดของกีฬาชนิดนี้คือ ลูกตะกร้อ

จากการละเล่นพื้นบ้านสู่กีฬาสมัยใหม่

แม้ว่าในแวดวงกีฬามักจะมีการถกเถียงแย่งชิงกันอยู่

เสมอวา่ กฬีาชนดิหนึง่ ๆ  นัน้ มีตน้กำาเนดิจากวฒันธรรม

ใด แต่ถึงที่สุดแล้วกีฬาอย่างที่เรารู้จักกันในทุกวันนี้ 

ก็ไม่ได้เป็นกิจกรรมดั้งเดิมที่ไม่มีการเปล่ียนแปลง

เลย หากแต่มันได้ถูกปรับเปลี่ยนมาตลอด ซึ่งความ

เปลีย่นแปลงนัน้มกัสมัพนัธก์บับรบิททางสังคมอยูเ่สมอ 

ดงันัน้ การศกึษาพฒันาการของกีฬาตา่ง ๆ จึงสมควร

ทีจ่ะตอ้งพจิารณาบรบิททางประวตัศิาสตรข์องมนัดว้ย

กฬีาอยา่งทีเ่ปน็อยูใ่นปจัจบุนั เรยีกอยา่งเฉพาะเจาะจง

ได้ว่า กีฬาสมัยใหม่ (modern sport) กีฬาสมัย

ใหม่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในอังกฤษ และแพร่หลายออก

ไปทั่วโลก พร้อมกับการแผ่อำานาจของจักรวรรดินิยม

ในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 19 โดยเห็นได้จากการที่คำา

ว่า sport ในภาษาอังกฤษ ได้แพร่ไปยังประเทศต่าง 

ๆ ในแถบยุโรปที่รับคำานี้มาใช้ โดยปรับให้เป็นภาษา

ตนเอง พร้อมกันนั้นรับแนวคิดเรื่องกีฬาเข้ามาด้วย1 

ลักษณะของกีฬาสมัยใหม่นั้น มาจากการผสมผสาน

ระหวา่งกจิกรรมของชนชัน้ลา่งและชนชัน้สงู หรอืกลา่ว

ไดว่้าเปน็การเปลีย่นการละเลน่พืน้บ้าน ใหก้ลายเปน็

กิจกรรมรูปแบบใหม่ โดยผา่น ‘กระบวนการทำาใหเ้ปน็

อารยะ’ (civilising process) (Elias and Dunning 

2008[1986])

คำาว่า สมัยใหม่ (modern) ในกีฬาสมัยใหม่ เป็น

เครื่องบ่งชี้อย่างดีถึงกระบวนการเปลี่ยนแปลงที่เกิด

ขึ้นกับการละเล่นพื้นบ้านดังที่ อัลเลน กุตต์แมนน์ 

(Allen Guttmann) เสนอว่าลักษณะเฉพาะของ

1
 แม้คำาว่า sport จะมีที่มาจากภาษาฝรั่งเศสโบราณว่า desport แต่ sport หรือกีฬาในแบบที่เราเข้าใจกันนั้น ได้ก่อตัวและแพร่หลาย โดยเริ่มจากประเทศอังกฤษ
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กีฬาสมัยใหม่ ที่ต่างไปจากกิจกรรมใน

ยคุกอ่นหนา้มอียูท่ัง้หมด 7 ดา้นดว้ยกนั

คือ (Guttmann, 1978)

  เป็นเรื่องทางโลก (secular)

ทีแ่ยกออกจากพธิกีรรมศกัดิส์ทิธิ ์ต่างกบั 

กิจกรรมรวมหมู่ในยุคก่อน ท่ีมักจะเป็น

พธิกีรรมทีก่ระทำาขึน้ภายใตค้วามศกัด์ิสทิธิ์

ในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง 

  มีความเท่าเทียม (equality)

คือการเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมแข่งขัน

ทกุคน ไดม้สีถานภาพและโอกาสเขา้ถงึ

ชัยชนะในการแข่งขันอย่างเท่าเทียมกัน 

  เป็นความเชี่ยวชาญเฉพาะ

ด้าน (specialization)

คอืมคีวามจำาเพาะเจาะจงลงไปในทกัษะ

ที่ต้องใช้มากขึ้น และมีการแบ่งงานกัน

ทำาตามหน้าที่

  มี ค วาม เป็ น เหตุ เ ป็ นผล 

(rationalization)

คือมีลักษณะของความเป็นเหตุเป็นผล

ที่ชัดเจนระหว่างสิ่งที่ทำากับสิ่งที่จะได้รับ 

อย่างเช่นทักษะของนักกีฬาที่สามารถ

พัฒนาได้จากการฝึกฝนอย่างเปน็ระบบ

  มีการจัดการองค์กรเป็นระบบ

แบบองค์กรสมัยใหม่ (bureaucratic 

organization)

ให้ความสำาคัญกับกฎระเบียบท่ีชัดเจน 

มกีารดำาเนนิงานทีถ่กูวางระบบระเบยีบ 

ผ่านการจัดการขององค์กรที่ควบคุมดูแล อย่างเช่น 

สมาคม คณะกรรมการที่ดูแลการวางกฎข้อบังคับ 

  มีเกณฑ์การวัดที่พิสูจน์ได้ในเชิงปริมาณ 

(quantification) 

  มีเป้าหมายอยู่ท่ีการสร้างสถิติ (quest for 

record)

คือมีการแข่งขันที่มุ่งสู่เป้าหมายที่ดีขึ้น มีการบันทึก

สถิติและมุ่งสร้างสถิติใหม่

จากลกัษณะดงัทีก่ล่าวในข้างตน้จะเห็นไดว้า่ การกลายเปน็ 

กีฬาสมัยใหม่นั้นสัมพันธ์อยู่กับวิธีคิดแบบสมัยใหม ่

หลายประการ หรอืกลา่วไดอ้กีนยัหนึง่วา่ การเกิดขึน้ของ 

กีฬาสมยัใหมห่ลาย ๆ ชนดินัน้ หมายถึงการกลายเปน็ 

สมัยใหม่ (modernization) ของการละเล่นพ้ืนบ้านน่ันเอง

การกลายเป็นสมัยใหม่ของกีฬาพื้นบ้านจะปรากฏ

ออกมา ผ่านความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับมัน ไม่

ว่าจะเป็นการเกิดขึ้นขององค์กรกีฬาในระดับต่าง ๆ 

การเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์ รูปแบบการแข่งขันและ

สนาม ไปจนถงึอปุกรณท์ีใ่ชแ้ขง่ขนั และในบทความนี ้

จะพิจารณากระบวนการกลายเป็นกีฬาสมัยใหม่ของ

ตะกร้อ ผ่านมิติต่าง ๆ ที่กล่าวถึงนี้เป็นหลัก

ยุคตะกร้อลูกหวาย:
ตะกร้อในสมัยของการละเล่นพื้นบ้าน

หากยอ้นกลับไปพจิารณาในยคุก่อนท่ีตะกรอ้จะกลาย

มาเปน็กฬีาอย่างในปจัจบุนั มหีลกัฐานจำานวนหนึง่ที่

แสดงให้เหน็ว่า ตะกร้อเปน็กิจกรรมทีไ่ด้รับความนยิม

ในหลายภูมิภาคในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยมี
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ลักษณะร่วมกันประการหนึ่งคือ เล่นโดยการเตะหรือ

ด้วยกิริยาอื่น ๆ ต่อลูกกลมและกลวงสานจากหวาย

ในสยาม รอ่งรอยของตะกรอ้อาจยอ้นไปไดถึ้งสมัยกรงุ

ศรีอยุธยา ซึ่งมีบันทึกของอาเดรียง โลเนย์ (Adrein 

Launay) มิชชันนารีชาวฝรั่งเศส ที่เดินทางเข้ามายัง

กรุงศรีอยุธยาใน ค.ศ. 1662 กล่าวถึงกิจกรรมที่ชาว

กรุงศรีอยุธยานิยมเล่นกันอย่างหนึ่งคือ ตะกร้อ

ชาวสยามเปน็ชนชาตทิีม่อีปุนสิยัเป็นเด็ก และชอบสนกุ 

หลงใหลกับความเพลิดเพลินทกุชนดิ อาท ิไพ ่ลกูเตา๋ 

สกา และหมากรกุกเ็ปน็ทีน่ยิมเลน่กนั แตก่ารละเลน่

ทีโ่ปรดปรานกค็อื การเลน่ลกูขนไก ่ทำาดว้ยหวายไขว้

หรือหนังตกแต่งด้วยขนนก โดยการใช้เท้ารับและส่ง

ลูกด้วยความคล่องแคล่วอย่างน่ามหัศจรรย์ (ในท่ีน้ี

หมายถึงการเล่นตะกร้อ-ผู้แปล) ไม่มีอะไรน่าดูไป

มากกว่าการติดตามดูการหย่อนใจของคนกลุ่มหนึ่ง

ซ่ึงจดัแถวเปน็วงกลม คนหนึง่โยนลกูขนไกส่ว่นคนอืน่ 

ๆ ปกปอ้งไมใ่ห้ลกูตกพ้ืน ตามกฎถา้ไมส่ามารถรับลกู

ดว้ยเทา้ได ้อาจใชศ้รีษะ ไหล ่หรอืเขา่กไ็ด ้แต่จะไมม่ี

การใช้มือเลย นับเป็นการฝึกเล่นกายกรรมแบบหนึ่ง

(โลเนย์, 2528:28)

วรรณกรรมชว่งตน้รตันโกสนิทรมี์การกล่าวถงึตะกร้อ

ในหลายบทประพันธ์ เช่น บทละครเร่ืองอิเหนา ใน

สมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย กล่าว

ถึงการเล่นตะกร้อของมหาดเล็กไว้ว่า

	 บัดนั้น

เสนากิดาหยันน้อยใหญ่

บรรดาที่ตามเสด็จไป

อยู่ในหน้าวิหารลานวัด

บ้างตั้งวงลงเตะตะกร้อเล่น

พลาเย็นแดดร่มลมสงัด

ปะเตะโต้คู่กันสันทัด

บ้างถนัดเข่าเดาะเป็นน่าดู

ที่หนุ่มหนุ่มคะนองเล่นจ้องเต

สรวลเสเฮฮาขึ้นขี่คู่

บ้างรำาอย่างชวามลายู

เป็นเหล่าเหล่าเล่นอยู่บนคิรีฯ2

รวมถึงนิราศสุพรรณของสุนทรภู่ที่ระบุถึงการเล่น

ตะกร้อร่วมกันระหว่างพระกับสมภารไว้ว่า

 ตะวันเย็นเห็นพระพร้อม		 ล้อมวง

	 ตีปะเตะตะกร้อตรง		 คู่โต้

	 สมภารท่านก็ลง		 	 เล่นสนุก	ขลุกแฮ

	 เข่าค่างต่างอวดโอ้			 อกให้ใจหาย

หลกัฐานในวรรณกรรมสองชิน้ดงักลา่ว (อา้งใน สมชาย 

ยิ้มน้อย, 2536:21-2) แสดงให้เห็นถึงสถานะของ

ตะกรอ้ ทีเ่ปน็การละเลน่หนึง่ ทีแ่พรห่ลายในคนหลาย

กลุ่มในช่วงต้นรัตนโกสินทร์3

2
 ด้วยความรู้ทางวรรณกรรมอันจำากัดของผู้เขียน 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 สำาหรับนักโทษที่มีความผิดฐานกบฏหรือฆาตกรรม โดยจะจับนักโทษมัดกับเสาที่ปักไว้ที่พื้น แล้วปล่อยช้างออกมา 

หลังจากช้างเดินวนรอบ ๆ นักโทษ 2-3 รอบ ควาญจะสั่งให้ช้างเริ่มลงโทษ แล้วช้างก็จะใช้งวงรัดนักโทษจับถอนออกทั้งเสา โยนขึ้นไปบนฟ้าแล้วใช้งาเสียบ หลังจากนั้นก็จะ

ปล่อยนักโทษตกลงพื้นแล้วใช้เท้าเหยียบซ้ำา (Hamilton, 1727:181-2)
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นอกจากนี้แล้ว เอกสารโบราณหลายชิ้น 

โดยเฉพาะจากบนัทกึของนกัเดนิทางชาว

ยุโรปที่เดินทางมายังเอเชียตะวันออก

เฉียงใต้ ได้กล่าวถึงการละเล่นชนิดหนึ่ง 

ซึ่งก็คือตะกร้อว่าเป็นกิจกรรมที่

เล่นด้วยลูกบอลกลวง	‘สานด้วยหวาย’	

หรือเคร่ืองสาน	คนคนเดียวหรือกลุ่ม

คนล้อมกันเป็นวง	ใช้เท้าหรือเข่าเตะ

ตะกร้อให้อยู่ในอากาศ	ถ้าจะให้ดีต้อง

ใช้ฝ่าเท้า...	แม้ว่าผู้มีฝีมือแต่ละคน	จะ

แสดงความสามารถของตน	แต่ไม่ใช่

กีฬาท่ีแข่งขันกัน	จุดมุ่งหมายก็เพ่ือส่ง

เสริมให้เกิดความคล่องแคล่ว	และ

เพ่ือออกกำาลังกาย	เพ่ือฟ้ืนฟูความ

ยืดหยุ่นให้แก่หลัง	แขน	และขาท่ีน่ัง	

อ่าน	หรือเขียน	หรือแม้แต่เล่นหมาก

รุกโดยไม่ค่อยได้ขยับเขย้ือน

(รีด, 2547:208-10) 

กจิกรรมลกัษณะดงักลา่วนี ้สามารถพบได ้

ในหลายพ้ืนท่ี ด้วยช่ือเรียกท่ีแตกต่างกันไป 

เชน่ ในมลายเูรยีกวา่ เซปกั	รากา (sepak 

raga) ในลูซอน4 เรียกว่า สิปา (sipa) 

ในพมา่เรยีกวา่ ชนิลง	(chin-lohn) และ

ในไทยเรียกว่า ตะกร้อ

ลักษณะร่วมของการเล่นตะกร้อในพื้นที่

ต่าง ๆ นอกจากจะเป็นการเล่นลูกบอล

ให้ลอยอยู่กลางอากาศด้วยส่วนต่าง ๆ 

ของร่างกายนอกจากมือแล้ว ยังรวมถึง

ลกัษณะของลกูบอลทีม่กัจะเปน็ลกูกลวงสานจากหวาย 

(rattan palm) ซึ่งเป็นพืชตระกูลปาล์ม มลีำาต้นเรียว

ยาว มีความเหนียวและยืดหยุ่น สามารถบิดเป็นรูป

ร่างต่าง ๆ ได้ จึงนิยมนำามาใช้ในงานจักสาน พบมาก

ในเขตร้อนชื้นและมีฝนตกชุก (ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพ

ระหว่างประเทศ, 2551:4-5) ในแง่นี้ หวายจึงนับเป็น

อีกองค์ประกอบสำาคัญของตะกร้อ

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

เปดิรบัเอาแนวคดิวา่ดว้ยความเปน็สมยัใหมห่รอืความ

ศิวิไลซ์แบบตะวันตกมากขึ้น ในช่วงนี้กีฬาสมัยใหม่

ประเภทต่าง ๆ เริ่มได้รับความนิยม ทั้งในรูปแบบของ

การแข่งขัน ไปจนถึงการบรรจุเข้าไปในหลักสูตรของ

การศึกษา ซึ่งทำาให้การละเล่นพื้นบ้านได้รับความ

สนใจน้อยลง

4 คือเกาะที่สำาคัญของประเทศฟิลิปปินส์ และเป็นที่ตั้งของกรุงมะนิลา



ตวัอยา่งทีช่ดัเจนของกฬีาพืน้บา้นทีเ่สือ่มความนยิมลง 

หลังการเข้ามาของกีฬาสมัยใหม่คือ ว่าว การเล่นว่าว 

เป็นกิจกรรมที่ได้รับความนิยมในสยามมาก ตั้งแต่

ก่อนสมัยรัตนโกสินทร์ ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งใน

พิธีกรรมของพระราชสำานัก ซึ่งได้รับความนิยมมาก

ทีส่ดุในสมยัรชักาลที ่5 ในฐานะของ วา่วพนนั ซึง่นยิม

มากโดยเฉพาะในกลุ่มชนชั้นสูง มีการจัดการแข่งขัน

ว่าวพนันขึ้นหลายสนามในพระนคร และที่สำาคัญคือ 

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาล

ที่ 5 ทรงโปรดปรานและสนพระราชหฤทัยมาก ถึง

กับทรงมีพระราชกระแสรับสั่ง ให้มีการเล่นว่าวหน้า

พระที่นั่งบริเวณสนามพระราชวังสวนดุสิต จนกระทั่ง 

‘วา่วพนนัสนามสวนดสุติ’ กลายเปน็สนามแขง่สำาคญั

ที่ได้รับความสนใจจากชนชั้นสูงเป็นอย่างมากและ

จัดขึ้นเกือบทุกปี กระทั่งสิ้นรัชกาล (ปรีดี หงษ์สต้น, 

2553:144-55) แต่หลังจากนั้น ยุครุ่งเรืองของว่าวก็

สิ้นสุดลงอย่างรวดเร็ว การเล่นว่าวพนันเสื่อมความ

นิยมลงในช่วงรัชกาลที่ 6 อันเนื่องมาจากการพัฒนา

เมือง ที่ทำาให้พื้นที่โล่งซึ่งเป็นเงื่อนไขสำาคัญของการ

เป็นสนามแข่งว่าวลดน้อยลงมาก (สุริยา สมุทคุปติ์ 

และพัฒนา กิติอาษา, 2546:59-60)

ความเปลีย่นแปลงทีส่ำาคญัประการหนึง่ ทีท่ำาใหก้ารละ

เล่น/กีฬาพื้นบ้านลดความสำาคัญลงไป อาจพิจารณา

ได้ว่าเป็นผลจากการเข้ามาของกีฬาสมัยใหม่ โดย

เฉพาะในยุคสมัยที่แนวคิดเรื่องความเป็นสมัยใหม่

แบบตะวันตกมีอิทธิพลอย่างมากในสยาม

ในช่วงรัชกาลที่ 5 ชนชั้นนำาสยามโดยเฉพาะลูกหลาน

ชนชั้นสูงที่จบการศึกษากลับมาจากยุโรป ได้นำาเอา

วิธีคิดเรื่องการพักผ่อนหย่อนใจ (leisure) อันเป็น

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

เปน็ภาษาองักฤษ การใชร้ถยนตพ์ระทีน่ัง่ และมกีารจดั

แข่งกีฬาสมัยใหม่5 ในวันเดียวกันนั้นด้วย ซึ่งล้วนแต่

เป็นกิจกรรมที่สื่อถึงความศิวิไลซ์แบบตะวันตกทั้งสิ้น

นอกจากนี้แล้ว ระบบการศึกษาสมัยใหม่ที่ถูกนำามา

ใช้ในสยาม ก็ช่วยทำาให้ความนิยมในกีฬาสมัยใหม่

กระจายตัวไปมากขึ้น โดยผ่านการเรียนการสอนใน

วิชาพลศึกษา ในปี 2430 โรงเรียนนายร้อยทหารบก

เริ่มมีวิชาการฝึกหัดกายกรรม ว่ายน้ำา และฟันดาบ

สากล ต่อมาในปี 2438 โรงเรียนสุนันทาลัย (ปัจจุบัน

คือโรงเรียนราชินี) มีวิชาฝึกหัดร่างกาย (drill) และวิ

ชาเอ็กเซอร์ไซซ์ (วีรยุทธ ศรีสุวรรณกิจ, 2549:85) จน

ในป ี2441 มกีารประกาศใช ้‘โครงการแผนการศกึษา

ในกรุงสยาม ร.ศ. 117’ (พ.ศ. 2441) ที่นำาแนวทาง

มาจากการศึกษาของอังกฤษ โดยบรรจุวิชาพลศึกษา

เข้าไปในหลักสูตร และหลังจากนั้นก็เริ่มมีการสอน

กีฬาสมัยใหม่ต่าง ๆ เช่น ‘ดิสศิปลิน’ หัดวิ่ง กระโดด 

หัดยิมนาสติก ฟุตบอล หรือยูโด กระทั่งเมื่อมีการ

ประกาศใช้พระราชบัญญัติประถมศึกษา พ.ศ. 2464 

ทีบ่งัคบัใหเ้ดก็ทกุคนตอ้งเขา้เรยีน กย็ิง่ทำาใหก้ฬีาสมยั

ใหม่แพร่กระจายไปในวงกว้างขึ้น (ถนอมวงศ์ กฤษณ์

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

กีฬา	กีฬา	เป็นยาวิเศษ

ฮ้าไฮ้	ฮ้าไฮ้

กีฬา	กีฬา	เป็นยาวิเศษ

แก้กองกิเลสทำาคนให้เป็นคน

ผลของการฝึกตน

เล่นกีฬาสากล	ตะละล้า..

เนื้อเพลง ‘กราวกีฬา’ ที่แต่งขึ้นเมื่อปี 

2468 โดยเจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรี 

ผู้มีบทบาทสำาคัญในการวางรากฐานให้

กับระบบการศึกษาสมัยใหม่ในสยาม 

แสดงให้เห็นถึงความสำาคัญของกีฬา

สมัยใหม่ คำาว่า ‘กีฬาสากล’ ที่เป็นยา

วิเศษและแก้กองกิเลสสร้างคนให้เป็น

คนในเพลงนี้ ไม่ได้หมายถึงการละเล่น/

กีฬาพื้นบ้านแต่หมายถึงกีฬาสมัยใหม่ 

ในแง่นี้การเข้ามาของกีฬาสมัยใหม่จึง

ทำาให้การละเล่นพื้นบ้าน เช่น ว่าว รวม

ไปถึงตะกร้อ ถูกลดบทบาทลง และไม่

ถูกนับเป็นส่วนหนึ่งของกีฬา ที่หมายถึง

กีฬาสมัยใหม่

ดงัทีก่ลา่วไปแลว้วา่ พฒันาการของกฬีานัน้สมัพนัธอ์ยู่

กับบริบททางสังคม การที่กีฬาสมัยใหม่ถูกรับเข้ามา 

และมีบทบาทสำาคัญในช่วงเวลาดังกล่าวนั้น มาจาก

การที่สยามกำาลังกำาลังเปิดรับและปะทะเข้ากับตะวัน

ตกอย่างรุนแรง ความศิวิไลซ์แบบตะวันตกมีความ

สำาคัญต่อสยาม ทั้งในแง่ที่เป็นการต่อรองในยุคล่า

อาณานิคม (ที่ข้ออ้างหนึ่งคือการ ‘พัฒนา’ ดินแดน

ที่ล้าหลัง) และการจำาแนกตัวเองออกมาของชนชั้นสูง 

กิจกรรมที่แสดงถึงความศิวิไลซ์แบบตะวันตกจึงถูกให้

ความสำาคัญ แต่ในขณะเดียวกัน กิจกรรมอย่างการ

ละเล่นพื้นบ้านก็ถูกลดความสำาคัญลงไป

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 ‘น้ำาใจนักกีฬา’ มากขึ้น โดยการกำาหนดให้มี

กฎกติกาเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างละเอียด หรือ

กล่าวในอีกลักษณะหนึ่งได้ว่า มันได้มีการกลาย

เป็นกีฬา (sportization) โดยเฉพาะผ่านการสร้าง

มาตรฐาน (standardization) ซึ่งเป็นองค์ประกอบ

หนึ่งของวิธีคิดแบบสมัยใหม่ และต่อมา ตะกร้อ ก็เข้า

สู่กระบวนการเดียวกัน และดูเหมือนไปได้ไกลยิ่งกว่า 

อันเป็นสิ่งที่จะกล่าวถึงต่อไป



ยุคตะกร้อลูกพลาสติก: การกลายเป็นกีฬา
สมัยใหม่ของตะกร้อ

ตั้งแต่สยามรับวิธีคิดเรื่องกีฬาสมัยใหม่เข้ามา ก็เกิด

ความเปลี่ยนแปลงต่อตะกร้อในหลาย ๆ ลักษณะ 

อยา่งนอ้ยทีส่ดุตัง้แตท่ศวรรษ 2470 เปน็ตน้มา ความ

เปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นกับตะกร้อ ล้วนแต่แสดง

ให้เห็นถึงกระบวนการกลายเป็นกีฬาสมัยใหม่ ทั้งใน

ด้านกฎกติกาและรูปแบบการแข่งขัน การเกิดขึ้นของ

องค์กรจัดการแข่งขัน ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ 

ไปจนถึงอุปกรณ์การแข่งขันอย่างลูกตะกร้อ

 

จากการละเล่นเน้นลีลาสู่กีฬาเน้นแข่งขัน

ก่อนที่จะเริ่มกลายเป็นกีฬาสมัยใหม่ ตะกร้อไม่ได้

เป็นกิจกรรมที่มีลักษณะเป็นการแข่งขันและไม่มีกฎ

กติกาที่ชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษร ไม่ว่าจะเป็นใน

สยามหรือพื้นที่อื่น ๆ (รีด 2547:208-10; สมชาย ยิ้ม

น้อย, 2536:23) แต่หลังจากนั้น ตะกร้อก็เริ่มปรับรูป

แบบให้เป็นการแข่งขันตามอย่างกีฬาสมัยใหม่ และ

เกิดกฎกติกาการแข่งขันสำาหรับตะกร้อรูปแบบต่าง ๆ 

ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ 

ก่อนทศวรรษ 2470 ตะกร้อมักจะเป็นการเล่นท่ียัง

ไม่มีการเอาแพ้เอาชนะกันอย่างชัดเจน รูปแบบของ

ตะกร้อที่เล่นกันคือ ‘ตะกร้อวง’ อันเป็นการล้อมวง

ชว่ยกนัเดาะลกูตะกรอ้ไมใ่หต้กพืน้ หรอืตะกรอ้อีกรปู

แบบหนึง่ทีไ่ดร้บัความนยิมในงานมหรสพคอื การแสดง

ตะกรอ้พลกิแพลงทีเ่รยีกวา่ ‘ตดิตะกรอ้’ ซ่ึงนักตะกร้อ

จะแสดงทกัษะการเดาะ โดยบงัคบัใหต้ะกรอ้วางคา้งอยู่

บนสว่นตา่ง ๆ ของรา่งกายใหไ้ดห้ลายลกูพรอ้ม ๆ กนั

กระทั่งในช่วงทศวรรษ 2470 เริ่มมีการคิดค้นรูปแบบ

ของตะกรอ้ทีม่ลีกัษณะเปน็การแขง่ขนัขึน้ และกำาหนด

กติกาที่เป็นลายลักษณ์อักษร เช่น การแข่งขันตะกร้อ

เตะทน และตะกร้อพลิกแพลง (ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็น

ตะกรอ้วงใหญ ่และตะกรอ้วงเลก็ตามลำาดบั) ทีจ่ดัแขง่

เป็นครั้งแรกเมื่อปี 2472 และการแข่งขันติดตะกร้อ 

(ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็นตะกร้อบุคคล) ที่จัดแข่งเป็น

ครั้งแรกเมื่อปี 2480 การแข่งขันตะกร้อทั้งสามรูป

แบบนี้ จัดขึ้นโดยกระทรวงธรรมการ ต่อมาหลังจาก

ที่มีการจัดการแข่งขันในปี 2480 แล้ว คณะกรรมการ

ตะกรอ้ของกรมพลศกึษาจงึไดร้า่งและพจิารณากำาหนด

กติกาของตะกร้อทั้ง 3 ประเภทนี้ แล้วบันทึกไว้เป็น 

‘กติกาตะกร้อวงใหญ่ วงเล็ก และส่วนบุคคล ของกรม

พลศึกษา กระทรวงธรรมการ6 พุทธศักราช 2482’ 

(กรมพลศึกษา กระทรวงธรรมการ, 2482)

หากพจิารณาลกัษณะการแขง่ขนัตะกรอ้ทัง้ 3 ประเภท

นี้ จะเห็นได้ว่าล้วนแต่เป็นการดัดแปลงการละเล่น

ตะกร้อแบบดั้งเดิม ให้สามารถวัดผลเปรียบเทียบใน

เชิงปริมาณ และสามารถแข่งขันได้ ตะกร้อวงใหญ่

และตระกร้อวงเล็กดัดแปลงมาจากการเล่นตะกร้อ

วง จากเดิมที่เป็นแค่การเดาะส่งให้กันไป-มา ก็ปรับ

ให้สามารถวัดผลแพ้ชนะได้ โดยใช้การนับคะแนน

จากจำานวนครั้งที่เดาะตะกร้อได้ และคะแนนที่ได้จาก

ความยากของท่า ส่วนตะกร้อบุคคลดัดแปลงมาจาก

การ ติดตะกร้อ ที่เคยเป็นเพียงการแสดงลีลา ก็ปรับ

มาเป็นมีกรรมการให้คะแนน

นอกจากการเพิ่มมิติของการแข่งขันลงไปในตะกร้อ

แบบดั้งเดิมแล้ว ยังมีตะกร้ออีกรูปแบบหนึ่งที่เกิดขึ้น

มาจากการผสมผสานระหว่างตะกร้อแบบดั้งเดิม กับ

กีฬาสมัยใหม่ชนิดอื่นด้วย คือ ‘ตะกร้อข้ามตาข่าย’7 

6 
ต่อมาเปลี่ยนเป็นกระทรวงศึกษาธิการ สันนิษฐานว่าหลังจากที่จัดการแข่งขันขึ้นในครั้งแรก ก็จัดอย่างต่อเนื่องเป็นประจำาทุกปี โดยผู้เข้าร่วมแข่งขันเป็นตัวแทนจากโรงเรียน

ต่าง ๆ เช่น โรงเรียนสวนกุหลาบ หรือโรงเรียนราชวิทยาลัย (ดู อภินพ นวรัตน์, ม.ป.ป.:136-40)

7 
ต่อมาได้เปลี่ยนแปลงอีกครั้งจนกลายเป็น เซปักตะกร้อ ในปัจจุบัน ซึ่งจะกล่าวถึงในส่วนถัดไป
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ซึ่งเกิดขึ้นมาในปี 2472 โดยนายผล 

ผลาสินธุ์ นายยิ้ม ศรีหงส์ หลวงสำาเร็จ

วรรณกิจ และขุนจรรยาวิทิต ได้ร่วมกัน

คิดค้นโดยดัดแปลงมาจากแบดมินตัน 

ต่อมาในปี 2475 สมาคมกีฬาสยามได้

เชิญให้หลวงประคุณวิชาสนอง (ซึ่งเป็น

กรรมการกีฬาแบดมินตันมาก่อน) ร่าง

กติกาตะกร้อข้ามตาข่ายเพื่อใช้สำาหรับ

แข่งขันขึ้นโดยดัดแปลงมาจากกติกาของ

แบดมินตัน (อภินพ นวรัตน์, ม.ป.ป.:

25-6) และในปี 2476 ได้จัดให้มีการ

แขง่ขนัตะกรอ้ขา้มตาขา่ยขึน้เปน็ครัง้แรก 

ในงานฉลองรัฐธรรมนูญ หลังจากนั้น

ตะกรอ้ขา้มตาขา่ยกไ็ดร้บัความนยิมเปน็

อย่างมาก และมีการปรับปรุงกฎกติกา

อกีหลายครัง้ (ชมุนมุตะกรอ้ สโมสรนสิติ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2507:7-9) 

ซึ่งใน ‘กติกาตะกร้อลอดห่วงและข้าม

ตาข่ายของสมาคมกีฬาไทย พุทธศักราช 

2502’8 ได้ระบุถึงลักษณะของตะกร้อ

ข้ามตาข่ายไว้อย่างชัดเจนว่า

ตะกรอ้ขา้มตาขา่ยเปน็กฬีาชนดิหนึง่

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

จากแบดมนิตนั (ซึง่เปน็กฬีาสมยัใหมท่ีเ่ขา้มาในสยาม

ช่วงประมาณทศวรรษ 2450) แสดงให้เห็นถึงอิทธิพล

ของกีฬาสมัยใหม่ที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงรูปแบบ

การแข่งขันและกฎกติกาของตะกร้อได้อย่างชัดเจน

รูปแบบการแข่งขันตะกร้อแบบใหม่ ๆ9 ที่เกิดขึ้นมา

ในช่วงทศวรรษ 2470 นี้ ไม่ว่าจะเป็นที่ปรับปรุงจาก

ตะกร้อแบบดั้งเดิม ให้สามารถวัดได้ในเชิงปริมาณ

เพื่อการแข่งขัน หรือการผสมผสานระหว่างตะกร้อกับ

กติกาของกีฬาสมัยใหม่แบบอื่น ๆ นั้น ล้วนแต่แสดง

ให้เห็นถึงการกลายเป็นกีฬาสมัยใหม่ของตะกร้อ ซึ่ง

สัมพันธ์อยู่กับบริบททางสังคม ที่กีฬาสมัยใหม่กำาลัง

เขา้มามอีทิธพิลในสยามชว่งเวลานัน้ ขณะทีเ่พลงกราว

กีฬาของเจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรียกย่องกีฬาสากล 

(หรอืกฬีาสมยัใหม)่ วา่เปน็ ‘ยาวเิศษ’ การปรบัเปลีย่น

รูปแบบของตะกร้อ ก็เป็นความพยายามที่จะเปลี่ยน

การละเล่นพื้นบ้านให้เป็นกีฬาสากล ที่มีคุณสมบัติ

เป็นยาวิเศษด้วยเช่นกัน อย่างเช่นในบทร้อยกรองที่

ขุนจรรยาวิทิตแต่งไว้ในหนังสืออนุสรณ์งานศพของ 

นายยิ้ม ศรีหงส์ 10 ว่า

8
 เป็นกติกาที่เป็นทางการของสมาคมกีฬาไทยซึ่งเป็นองค์กรที่ดูแลการแข่งขันตะกร้อ กติกาฉบับนี้ลงนามรับรองโดย พลโทประภาส จารุเสถียร 

(ยศขณะนั้น) เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2502 ซึ่งดำารงตำาแหน่งเป็นนายกสมาคมกีฬาไทยในเวลานั้น

9
 นอกจากตะกร้อวงใหญ่ ตะกร้อวงเล็ก ตะกร้อบุคคล และตะกร้อข้ามตาข่ายแล้ว ในช่วงเวลาใกล้เคียงกันนั้น ก็เกิดตะกร้อรูปแบบอื่นๆที่มีลักษณะ

เป็นการแข่งขันขึ้นมาอีกด้วย เช่นตะกร้อลอดห่วงและตะกร้อชิงธง

10 
ทั้งสองเป็นผู้ร่วมคิดค้นตะกร้อข้ามตาข่าย โดยนายยิ้มเป็นคนที่มีบทบาทสำาคัญอย่างมาก 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

	 ออกกำาลังทั่วร่างกาย	 ที่หาเล่นง่าย

สิ้นเปลืองทรัพย์น้อยเหมาะสม

	 เดิมไม่เป็นที่นิยม	 เดี๋ยวนี้เชิญชม

ชาวเราเล่นกันแพร่ไป

	 ผู้ริผู้เริ่มคือใคร	 ไป่ต้องขานไข

เมื่อพิศเมื่อเพ่งแลเห็น

	 คุณงามความดีนี้เด่น	 เปรยีบแมน้จนัทรเ์พญ็

ส่องหล้าสว่างสุกใส

	 ดำารงชูกีฬาไทย	 ยืนยงคงไว้

ตราบชั่วกัลปาวสาน

	 ดุจได้นำายาขนาน	 วิเศษเป็นทาน

พระคุณอันนี้ใหญ่หลวง

	 ทั้งนี้ฝังแน่นในทรวง	 ชาวเราทั้งปวง

น้อมนอบขอบคุณวันทา

	 จบคำาจงจำากีฬา	 สมชื่อคือยา

วิเศษขนานเอกแล

   (กิมเฮง ศรีหงส์, 2481:55-6)

กำาเนิดเซปักตะกร้อ: จากการละเล่นพื้นบ้าน

หลากหลายกติกา สู่กีฬาสากลมาตรฐานเดียว

กระบวนการสำาคัญในการสร้างมาตรฐานแบบกีฬา 

สมัยใหม่ประการหนึ่งคือ การเกิดขึ้นมาขององค์กร

ควบคมุการแขง่ขนักฬีา ทัง้ในระดบัชาตแิละนานาชาต ิ

ลักษณะเดียวกับที่ชาติต่าง ๆ มีสมาคมฟุตบอลของ

ตนเอง และสมาคมฟตุบอลแหง่ชาตเิหลา่นัน้กด็ำาเนนิ

งานร่วมกัน ภายใต้การควบคุมของสหพันธ์ฟุตบอล

นานาชาติ (หรือ FIFA) ซึ่งในช่วงทศวรรษ 2470 ที่

ตะกร้อเริ่มกลายเป็นกีฬาสมัยใหม่ เริ่มมีองค์กรระดับ

ชาติเกิดขึ้นมา โดยมีหน้าที่ควบคุมมาตรฐานการ

แข่งขันตะกร้อในสยาม หลังจากนั้นก็ขยายตัวออก

ไปเป็นองค์กรระดับนานาชาติเพื่อสร้างมาตรฐานร่วม

ของตะกร้อในการแข่งขันระหว่างประเทศด้วย

องคก์รควบคมุการแขง่ขนัแรกสดุทีม่บีทบาทตอ่ตะกรอ้

ในสยามคือ “สมาคมกีฬาสยาม” ซึ่งก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 

2470 และได้จดทะเบียนเป็นสมาคมตามกฎหมาย

ในวันที่ 5 มกราคม 2475 เพื่อจัดการการแข่งขัน

กีฬาพื้นบ้านต่าง ๆ เช่น ว่าว ตะกร้อ หมากรุกไทย 

ผู้มีบทบาทสำาคัญในการก่อตั้งสมาคมกีฬาสยามคือ 

พระยาภิรมย์ภักดี ซึ่งเป็นนักว่าวพนันที่มีชื่อเสียงมาก

ในยุคนั้น รวมถึงยิ้ม ศรีหงส์ ผู้สนับสนุนตะกร้อคน

สำาคญั ตอ่มาในป ี2482 เมือ่มกีารเปลีย่นชือ่ประเทศ

จากสยามมาเป็น ไทย สมาคมกีฬาสยามก็เปลี่ยน

ชื่อเป็นสมาคมกีฬาไทยจนถึงปัจจุบัน11 (สมาคมกีฬา

ไทยแห่งประเทศไทย ม.ป.ป.) ต่อมาเมื่อตะกร้อได้รับ

ความนิยมและมีการแข่งขันบ่อยขึ้น ก็ได้มีการแยก 

‘สมาคมตะกร้อแห่งประเทศไทย’ ออกจากสมาคม

กีฬาไทยฯโดยเริ่มดำาเนินการในปี 2524 และได้จด

ทะเบียนเป็นสมาคมอย่างเป็นทางการในปี 2526 

(นพชัย วุฒิกมลชัย, 2558)12
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บทบาทสำาคัญของสมาคมกีฬาสยามมา

จนถึงสมาคมตะกร้อฯ ก็คือเป็นผู้กำาหนด

กฎกติกาและจัดแข่งขันตะกร้อรายการ

ต่าง ๆ เช่น กติกาตะกร้อลอดห่วงและ

ตะกร้อข้ามตาข่าย ของสมาคมกีฬาไทย 

พุทธศักราช 2502 กติกาตะกร้อเตะทน

วงใหญ่ตามกติกาตะกร้อของสมาคมกีฬา

ไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ฉบับแก้ไขใหม่ 

พุทธศักราช 2506 และตะกร้อชิงถ้วย

พระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

‘KING’S CUP’ หรือกล่าวในอีกแง่หน่ึงได้

ว่าการเกิดข้ึนมาของสมาคมกีฬาสยาม

และสมาคมตะกร้อฯได้ทำาให้เกิดรูปแบบ

การเล่นตะกร้อท่ีเป็นมาตรฐานเดียวกัน

ในระดับชาติข้ึนมา

ความเปล่ียนแปลงสำาคัญท่ีทำาให้ ตะกร้อ

กลายเป็นกีฬาสากลหรือกีฬาในระดับ

นานาชาติคือ การเกิดข้ึนของ ‘เซปัก

ตะกร้อ’ (Sepak takraw) ซ่ึงเป็นตะกร้อ

ท่ีเป็นท่ีรู้จักกันมากท่ีสุดในปัจจุบัน เซปัก

ตะกร้อถือกำาเนิดข้ึน มาจากความร่วม

มือขององค์กรควบคุมการแข่งขันตะกร้อ

จากประเทศต่าง ๆ ในเอเชียตะวันออก

เฉียงใต้ ซ่ึงต้องการผลักดันให้มีการบรรจุ

ตะกร้อ ลงไปในการแข่งขันมหกรรมกีฬาระหว่างชาติ

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือ ‘กีฬาแหลมทองหรือเซียป

เกมส์’ (Southeast Asian Peninsular Games)13

ตะกร้อเร่ิมปรากฏในกีฬาแหลมทองต้ังแต่เร่ิมมีการ

แข่งขันคร้ังแรก ซ่ึงจัดข้ึนท่ีประเทศไทยในปี 2502 

เป็นการเชิญนักกีฬาของพม่ามาแสดงการเล่น ชินลง 

(chin-lohn) โดยยังไม่ได้เป็นกีฬาท่ีแข่งขันชิงเหรียญ

รางวัล ต่อมาในการแข่งขันกีฬาแหลมทองคร้ังท่ี 2 ท่ี

พม่าในปี 2504 ได้มีชาวไทยไปแสดงการเล่นตะกร้อ

ลอดห่วง โดยยังไม่ได้เป็นการแข่งขันชิงเหรียญรางวัล

เช่นกัน ในช่วงน้ันกฎกติกาการแข่งขันตะกร้อของแต่ละ

ประเทศยังแตกต่างกันอยู่ จนกระท่ังในปี 2508 ก่อน

ท่ีจะมีการแข่งขันกีฬาแหลมทองคร้ังท่ี 3 ท่ีมาเลเซีย

ไม่นาน14 ได้มีการร่วมกันสาธิตแลกเปล่ียนวิธีการแข่ง

ตะกร้อ ระหว่างสมาคมกีฬาไทยฯ กับสมาคมตะกร้อ

ของมาเลเซียในช่วงเดือนมีนาคม-เมษายน 2508 ท่ี

กรุงเทพฯ โดยผลัดกันแข่งขันตามกติกาของท้ังสองฝ่าย 

(ฝ่ายไทยใช้กติกาตะกร้อข้ามตาข่าย ส่วนมาเลเซียใช้

กติกาเซปัก รากา จาริง ซ่ึงดัดแปลงมาจากวอลเลย์บอล) 

รวมเป็นการแข่งกัน 2 คร้ัง ผลปรากฏว่า นักกีฬาของ

ฝ่ายเจ้าของกติกา ผลัดกันชนะอย่างขาดลอย หลังจาก

น้ันจึงได้มีการหาข้อตกลงร่วมกัน เพ่ือกำาหนดกติกาการ

เล่นตะกร้อข้ึนใหม่ ด้วยการผสานกติกาของท้ังสองฝ่าย

เข้าด้วยกัน โดยใช้วิธีการเล่นและรูปแบบสนามแข่งขัน

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 
ในช่วงการดำาเนินการจดทะเบียนตั้งเป็นสมาคมระหว่างปี 2524-2526 พันเอกเดชา กาลบุตร ทำาหน้าที่รักษาการนายกสมาคมเป็นการชั่วคราว จน

กระทั่งจดทะเบียนเป็นสมาคมได้สำาเร็จในปี 2526 ก็มีการเลือกตั้งกรรมการบริหารสมาคม ได้พันเอกจารึก อารีราชการัณย์ ทำาหน้าที่นายกสมาคม

อย่างเป็นทางการ (สมชาย ยิ้มน้อย, 2536:25-6) และพันเอกจารึก ก็ได้รับการเลือกตั้งเป็นนายกสมาคมในครั้งต่อ ๆ มา และดำารงตำาแหน่งอย่างต่อ

เนื่องมาจนถึงปัจจุบันเป็นเวลามากกว่า 30 ปี 

13 
ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็นซีเกมส์ (Southeast Asian Games)

14 
ปี 2506 เว้นการแข่งขันกีฬาแหลมทองไป เนื่องจากประเทศกัมพูชา ที่ตามกำาหนดการเดิมจะเป็นเจ้าภาพ งดจัดแข่งขันเนื่องจากปัญหาการเมือง

ภายในประเทศ



ตามแบบของมาเลเซีย และใช้อุปกรณ์ (ลูกตะกร้อและ

ตาข่าย) ตามแบบของไทย แล้วต้ังช่ือกีฬาชนิดน้ีจากการ

ผสมคำาระหว่าง ‘sepak’ ของมาเลเซียท่ีหมายถึงเตะ 

กับ ‘takraw’ ของไทยท่ีหมายถึงลูกตะกร้อ ได้เป็นช่ือ 

‘เซปักตะกร้อ’ หลังจากน้ันเซปักตะกร้อก็ได้ถูกบรรจุเข้า

เป็นการแข่งขันชิงเหรียญรางวัลระดับนานาชาติเป็นคร้ัง

แรก ในการแข่งขันกีฬาแหลมทองคร้ังท่ี 3 ท่ีประเทศ

มาเลเซีย ท่ีจัดข้ึนในเดือนกันยายนปี 2508 (สถาบัน

พัฒนากีฬาตะกร้อนานาชาติ, ม.ป.ป.)

การเกิดข้ึนมาของ เซปักตะกร้อ ถือได้ว่าเป็นจุดเปล่ียน

สำาคัญท่ีทำาให้ตะกร้อซ่ึงเคยมีรูปแบบการแข่งขันแตก

ต่างกันไปตามกติกาของแต่ละประเทศได้มีกฎกติกา-

มาตรฐานท่ีบังคับใช้ในแบบเดียวกัน หรือกล่าวได้ว่ามัน

ทำาให้กีฬาพ้ืนบ้านได้กลายมาเป็นกีฬาสากล

พร้อม ๆ  กับท่ีตะกร้อพัฒนาเป็นกีฬาในระดับสากล ก็ได้

เกิดองค์กรควบคุมการแข่งขันตะกร้อในระดับนานาชาติ

ข้ึน ระหว่างการแข่งขันเซปักตะกร้อระหว่างชาติคร้ังแรก

ในกีฬาแหลมทองท่ีมาเลเซียปี 2508 ก็ได้มีการก่อ

ต้ังสหพันธ์ตะกร้อแห่งเอเชีย (Asian sepaktrakraw 

federation) ข้ึนมาเพ่ือรับผิดชอบการแข่งขันตะกร้อ

ระหว่างประเทศในเอเชีย และต่อมาในปี 2532 ก็เกิด

สหพันธ์ตะกร้อนานาชาติ (International sepak-

trakraw federation) ข้ึนมารับผิดชอบการแข่งขัน

ตะกร้อในระดับโลก15 (สมชาย ย้ิมน้อย, 2536:29) การ

เกิดข้ึนมาขององค์กรตะกร้อระดับนานาชาติเหล่าน้ี เป็น

กลไกสำาคัญท่ีรับรองให้กติกาการแข่งขันตะกร้อสามารถ

บังคับใช้ได้ในระดับนานาชาติ อันทำาให้เกิดมาตรฐาน

เดียวกันของการแข่งขันตะกร้อระหว่างชาติข้ึน และย่ิง

ทำาให้สถานะความเป็นกีฬาสากลของตะกร้อชัดเจนข้ึน

หลังจากน้ันเซปักตะกร้อก็ค่อย ๆ ขยายความเป็น

กีฬาสากลมากข้ึนตามลำาดับ เร่ิมจากการเป็นกีฬา

สาธิตในการแข่งขันเอเชียนเกมส์ (Asian Games)16 

ท่ีอินเดีย เม่ือปี 2525 ท่ีเกาหลีใต้เม่ือปี 2529 และได้

บรรจุเข้าเป็นการแข่งขันชิงเหรียญรางวัลเป็นคร้ังแรกใน

เอเชียนเกมส์ท่ีประเทศจีน เม่ือปี 2533 (สมชาย ย้ิม

น้อย, 2536:24)

เป้าหมายสูงสุดของการกลายเป็นกีฬาสมัยใหม่มัก

จะอยู่ท่ีการได้บรรจุเข้าแข่งขันชิงเหรียญรางวัลในการ

แข่งขันโอลิมปิก สำาหรับตะกร้อก็เช่นกัน หลังจากท่ีมี

การแข่งขันในมหกรรมกีฬาระดับทวีปหรือกระท่ังมีการ

จัดการแข่งขันชิงแชมป์โลกเป็นของตนเองแล้ว เป้าหมาย

สูงสุดของสหพันธ์ตะกร้อนานาชาติคือการพยายาม

ผลักดันเข้าแข่งโอลิมปิก ซ่ึงได้มีการดำาเนินการใน

หลาย ๆ ลักษณะ เช่นการสาธิตการแข่งขันตะกร้อใน

ประเทศต่างๆ การสาธิตการแข่งขันเซปักตะกร้อให้กับ

ประธานคณะกรรมการโอลิมปิกสากล และปรับเปล่ียน

กติกาตามคำาแนะนำาของคณะกรรมการโอลิมปิกสากล 

(สถาบันพัฒนากีฬาตะกร้อนานาชาติ, ม.ป.ป.)

แม้ว่าตะกร้อจะยังไม่ได้รับการบรรจุเข้าไปในการแข่งขัน

กีฬาโอลิมปิก แต่ความเปล่ียนแปลงท่ีกล่าวมาท้ังหมด

แสดงให้เห็นถึงเส้นทางการกลายเป็นกีฬาสมัยใหม่

ของตะกร้อ จากการละเล่นพ้ืนบ้านหลากหลายกติกา

สู่การเป็นกีฬาสากลท่ีมีกติกามาตรฐานเดียวกัน โดย

เฉพาะการเกิดข้ึนมาของเซปักตะกร้ออันมีลักษณะเป็น

กีฬาสากลท้ังจุดกำาเนิด องค์กรควบคุมการแข่งขัน และ

การขยายขอบเขตการแข่งขันภายใต้มาตรฐานเดียวกัน

ในระดับนานาชาติ

15 ปัจจุบันสหพันธ์ตะกร้อนานาชาติมีสมาชิกเป็นสมาคมตะกร้อจากประเทศต่าง ๆ ทั้งหมด 31 ประเทศ

16 มหกรรมกีฬาระหว่างประเทศของทวีปเอเชีย จัดขึ้นเป็นประจำาทุก 4 ปี
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ลูกตะกร้อ: จากหวายธรรมชาติ 

สู่พลาสติกใยสังเคราะห์

ความเปลี่ยนแปลงที่สำาคัญในห้วงการก

ลายเป็นสมัยใหม่ของตะกร้อประการ

หนึ่งคือ การเปลี่ยนแปลงของอุปกรณ์

สำาหรับแข่งขันตะกร้อ ไม่ว่าจะเป็นชุด

แข่งขันของนักกีฬา รองเท้า ห่วงสำาหรับ

ตะกร้อลอดห่วง ตาข่ายสำาหรับเซปัก

ตะกร้อ ฯลฯ ในส่วนนี้จะยกมาเฉพาะ

ความเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้กบัลกูตะกรอ้ 

เพื่อชี้ให้เห็นว่า การเปลี่ยนจากตะกร้อ

หวายมาเป็นตะกร้อพลาสติกนั้น เป็น

หนึ่งในกระบวนการกลายเป็นกีฬาสมัย

ใหม่ของตะกร้อที่สำาคัญ 

จากหลกัฐานการเลน่ตะกรอ้ของภมูภิาค

ตา่ง ๆ ในเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต ้ทีร่ะบุ

ถึง ‘หวายไขว้หรือหนังตกแต่งด้วยขน

นก’ (โลเนย์, 2528:28) ‘ลูกบอลกลวง’ 

‘สานด้วยหวาย’ หรือเครื่องสาน (รีด, 

2547:208) หรือกระทั่งคำาว่า ‘ตะกร้อ’ 

ในภาษาไทยที่หมายถึงเครื่องสานที่

ทำาด้วยหวายในลักษณะอื่น ๆ คล้าย

ลูกตะกร้อด้วย17 แสดงให้เห็นว่าหวาย

เป็นวัสดุสำาคัญในการทำาลูกตะกร้อมา

อย่างยาวนาน

ในช่วงแรกของกระบวนการกลายเป็นกีฬาสมัยใหม่ 

กติกาของการแข่งขันตะกร้อฉบับต่าง ๆ ระบุถึงลูก

ตะกร้อที่ใช้แข่งขันไว้ว่า เป็นลูกบอลที่ทำามาจาก

หวาย แต่ในปัจจุบัน กติกาตะกร้อฉบับล่าสุดที่ออก

โดยสหพันธ์เซปักตะกร้อนานาชาติได้ระบุไว้ว่า ลูก

ตะกร้อที่ใช้ทำาการแข่งขันต้องทำาจากใยสังเคราะห์ 

และต้องใช้ลูกตะกร้อที่ได้รับการรับรองโดยสหพันธ์

เซปักตะกร้อนานาชาติเท่านั้น ซึ่งหากไล่เรียงเปรียบ

เทียบเนื้อหาส่วนที่เกี่ยวกับลูกตะกร้อในกติกาฉบับ

ต่าง ๆ จะเห็นได้ถึงความเปลี่ยนแปลงที่น่าสนใจ ใน

หลาย ๆ ลักษณะ 

ใน ‘กติกาตะกร้อวงใหญ่ วงเล็ก และส่วนบุคคล ของ

กรมพลศึกษา กระทรวงธรรมการ พุทธศักราช 2482’ 

ระบุไว้ว่า

ลูกตะกร้อมี	3	ขนาด

ก.	ขนาดเล็ก

	 วัดโดยรอบยาวประมาณ	33	เซนติเมตร

ข.	ขนาดกลาง

	 วัดโดยรอบยาวประมาณ	36	เซนติเมตร

ค.	ขนาดใหญ่

	 วัดโดยรอบยาวประมาณ	38	เซนติเมตร

น้ำาหนักลูกตะกร้อทั้ง	3	ขนาด	หนักระหว่าง	2	ถึง	

4	บาท	หวายระหว่าง	4	ถึง	10	เส้น

(กรมพลศึกษา กระทรวงธรรมการ, 2482)

ในกติกาตะกร้อลอดห่วงและข้ามตาข่ายของสมาคม

กีฬาไทย พุทธศักราช 2502’ ระบุว่า

17 พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 อธิบายความหมายของตะกร้อไว้ว่า 

(1) [-กฺร้อ] น. ลูกกลมสานด้วยหวายเป็นต้นเป็นตาๆสำาหรับเตะ

(2) น. ชื่อกีฬาชนิดหนึ่งที่ใช้ตะกร้อเป็นอุปกรณ์ เช่น ตะกร้อลอดบ่วง ตะกร้อข้ามตาข่าย เซปักตะกร้อ 

(3) น. เครื่องมือสอยผลไม้ทำาด้วยไม้ หวาย หรือไม้ไผ่เป็นซี่ รูปรีคล้ายกาบปลี ตรงปากมีฟันสำาหรับสอย นำามาต่อกับด้ามไม้ไผ่

(4) น. เครื่องสานยาชัน รูปคล้ายปุ้งกี๋ แต่เล็กกว่า ใช้วิดนำ้าเรือ, กร้อ ก็เรียก 

(5) น. เครื่องสานรูปทรงกระบอก สำาหรับใส่ไว้ในไหหมักน้ำาปลาเป็นต้น เพื่อกรองเอาส่วนที่เป็นน้ำา 

(6) น. เครื่องสานมีรูปคล้ายคลึงเช่นนั้น สำาหรับสวมปากม้าหรือปากหมาเป็นต้น 

(7) (โบ) น. เครื่องดับไฟสานเป็นรูปรีคล้ายปลีกล้วย พันผ้าชุบนำ้า มีด้ามยาว สำาหรับดับและคลึงลูกไฟที่มาติดหลังคา บางทีเขียนเป็น กระตร้อ ก็มี เช่น 

ให้ตรวจเอาพร้าขอกระตร้อน้ำา จงทุกที่พนักงานให้สรัพไว้ (สามดวง), กะต้อ ก็เรียก



ขอ้	3	ตะกรอ้	ตะกรอ้ตอ้งสานดว้ยหวายระหวา่ง	6	ถงึ 

8	เสน้	ขนาดโตวดัโดยรอบระหวา่ง	38	เซน็ตเิมตร	

(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	ถ้าเล่นชุด

ละ	3	คน	ให้เปลี่ยนตะกร้อเมื่อฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด

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	น้ำาหนักเมื่อเริ่ม

แขง่ขนัไมเ่บากวา่	300	กรมั	และไมห่นกักวา่	400	

กรัม	ในการแข่งขันทุกครั้งให้ใช้ลูกของกรรมการ

ที่สนามจัดไว้

(ชุมนุมตะกร้อ

สโมสรนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2507, 12)

ขณะที่กติกาตะกร้อฉบับปัจจุบันซึ่งรับรองโดยสหพันธ์

เซปักตะกร้อนานาชาติเมื่อวันที่ 18 กันยายน 2556 

(แปลโดยการกีฬาแห่งประเทศไทย) ระบุว่า

ข้อที่	4	ลูกตะกร้อ	(THE	SEPAKTAKRAW	BALL)

4.1	ลูกตะกร้อจะต้องมีลักษณะเป็นลูกทรงกลม	

ทำาด้วยใยสังเคราะห์ถักสานเป็นชั้นเดียว

4.2	ลูกตะกร้อที่ไม่ได้เคลือบด้วยยางสังเคราะห	์

ต้องมีลักษณะดังนี้

	 4.2.1	มี	12	รู

	 4.2.2	มีจุดตัดไขว้	20	จุด

	 4.2.3	มขีนาดของเสน้รอบวง	41-43	เซนตเิมตร	

สำาหรับผู้ชาย	และ	42-44	เซนติเมตร	สำาหรับผู้หญิง

	 4.2.4	มีนำ้าหนักอยู่ระหว่าง	170-180	กรัม	

สำาหรับผู้ชายและ	150-160	กรัม	สำาหรับผู้หญิง

4.3	ลูกตะกร้ออาจมีสีเดียวหรือหลายสีหรือใช้

สีสะท้อนแสงก็ได้	แต่จะต้องไม่เป็นสีที่ทำาให้ขีด

ความสามารถของผู้เล่นลดลง

4.4	ลกูตะกรอ้อาจทำาดว้ยยางสงัเคราะหห์รอืเคลอืบ

ด้วยวัสดุนุ่มที่มีความคงทน	เพื่อให้มีความอ่อน

นุ่มต่อการกระทบกับร่างกายของผู้เล่น	ลักษณะ

ของวสัดแุละวธิกีารผลติลกูตะกรอ้หรอืการเคลอืบ

ลูกตะกร้อด้วยยางหรือวัสดุที่อ่อนนุ่มต้องได้รับ

การรับรองมาตรฐานจากสหพันธ์เซปักตะกร้อ

นานาชาติ	(ISTAF)	ก่อนใช้ในการแข่งขัน

4.5	รายการแข่งขันระดับโลก	นานาชาติ	และการ

แข่งขันระดับภูมิภาคท่ีได้รับการรับรองจากสหพันธ์

เซปักตะกร้อนานาชาติ	(ISTAF)	รวมท้ังในการ

แข่งขันโอลิมปิคเกมส์	เวิลด์เกมส์	กีฬาเครือจักรภพ	

เอเช่ียนเกมส์	และซีเกมส์	ต้องใช้ลูกตะกร้อท่ีได้รับการ

รับรองจากสหพันธ์เซปักตะกร้อนานาชาติ	(ISTAF)

(กองวิชาการกีฬาการกีฬาแห่งประเทศไทย,

2559:11-2)
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ฉบับปี 2502 (110-160 กรัม) ห่างประมาณ 1 

ใน 3 เท่าตัว ฉบับปี 2507 (300-400 กรัม) ห่าง

กัน 1 ใน 4 เท่าตัว และล่าสุดฉบับปี 2556 (170-

180 หรือ 150-160) ที่ห่างกันเพียงไม่ถึง 1 ใน 

10 เท่าตัว ความเปลี่ยนแปลงในส่วนนี้ชี้ให้เห็นถึง

มาตรฐานของลูกตะกร้อที่สูงขึ้นเรื่อย ๆ โดยเฉพาะ

ฉบับปี 2556 ปัจจัยสำาคัญที่ทำาให้สามารถกำาหนด

น้ำาหนักของลูกตะกร้อที่เที่ยงตรงได้มากมาจากการ

เปลีย่นแปลงวสัดทุีใ่ชท้ำาตะกรอ้ จากกอ่นหนา้ทีใ่ชห้วาย 

ซึง่เปน็วสัดธุรรมชาต ิซึง่ไมส่ามารถควบคมุน้ำาหนกัได้

ละเอยีดนกั มาเปน็วสัดใุยสงัเคราะหซ์ึง่สามารถควบคมุ

น้ำาหนักได้ละเอียดถึงขั้นต่างกันไม่ถึง 10 กรัมต่อลูก 

ในแง่นี้การเปลี่ยนวัสดุที่ใช้ทำาลูกตะกร้อ ที่องค์กร

จดัการแขง่ขนักำาหนดและรบัรอง จงึสมัพนัธอ์ยูก่บัความ

พยายามในการสรา้งมาตรฐานทีช่ดัเจนขึน้ของอปุกรณ์

การแข่งขัน เพื่อให้เกิดความเท่าเทียมอันเป็นลักษณะ 

สำาคัญอีกประการหนึ่งของกีฬาสมัยใหม่ด้วย

การเปลีย่นวสัดทุำาตะกรอ้จากหวายมาเปน็ใยสงัเคราะห ์

เกิดขึ้นในช่วงปี 2526-2533 โดยเริ่มจากบริษัท

มาราธอน (ประเทศไทย) จำากดั (ซึง่กอ่นหนา้นัน้ชือ่วา่

ห้างหุ้นส่วนจำากัด ท.วิจิตรศิลป ทำาธุรกิจเกี่ยวกับการ

ผลติและจำาหนา่ยเนค็ไท) เริม่คดิคน้พฒันาเทคโนโลยี

การผลิตตะกร้อพลาสติกมาตั้งแต่ปี 2526 จนกระทั่ง

เริ่มออกวางจำาหน่ายเป็นครั้งแรกในเดือนตุลาคม 

2528 โดยผู้บริหารของมาราธอนระบุถึงเหตุผลที่

พยายามจะผลิตตะกร้อพลาสติกไว้ว่า 

หลงัจากทีเ่ราศกึษาถงึขอ้ดขีองตะกรอ้พลาสตกิวา่มี

หลายอยา่ง	เชน่	ตกน้ำาไมเ่ปน็ไร	น้ำาหนกัเทา่กนัทกุ

ลกู	ไมต่อ้งนวดน้ำามนั	และไมแ่ขง็	ไมเ่หมอืนหวาย	

ทำาใหเ้กดิจดุขายของตวันีข้ึน้มา	ซึง่ในทางการตลาด

ถ้าเราสามารถทำาผลิตภัณฑ์ที่ลบจุดเสียพวกนี้ได ้

ความเปลี่ยนแปลงของลูกตะกร้อที่ถูก

กำาหนดไว้ในกติกาฉบับต่าง ๆ นี้มีจุด

ที่น่าสนใจอยู่หลายส่วนซึ่งทั้งหมดต่าง

เชื่อมโยงกันอยู่

สว่นแรกซึง่ชดัเจนทีส่ดุคอื การเปลีย่นขอ้

กำาหนดเกี่ยวกับวัสดุที่ใช้ทำาลูกตะกร้อ 

จากกติกาฉบับปี 2482 จนถึง 2507 

ระบุไว้ว่าตะกร้อต้องทำามาจากหวาย 

ขณะที่ฉบับปี 2556 ระบุว่าต้องทำาด้วย

ใยสังเคราะห์ (โดยจะเคลือบยางหรือไม่

ก็ได้) ส่วนนี้ แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่า 

วัสดุที่ใช้ทำาลูกตะกร้อนั้นได้เปลี่ยนจาก

หวายมาเป็นใยสังเคราะห์

ส่วนที่สองคือการกำาหนดลูกตะกร้อที่

ใช้แข่ง ในช่วงแรกกำาหนดให้ใช้ตะกร้อ

ที่นักกีฬานำามาเอง ต่อมากำาหนดให้ใช้

ลูกที่กรรมการสนามจัดไว้ให้ และล่าสุด

กำาหนดใหใ้ชล้กูตะกรอ้ทีไ่ดร้บัการรบัรอง

จากสหพันธ์เซปักตะกร้อนานาชาติ ซึ่ง

แสดงใหเ้หน็ถงึความพยายามในการเพิม่

มาตรฐานหรือความเท่าเทียม ในการ

แข่งขันสำาหรับนักตะกร้อแต่ละฝ่ายให้

มากขึน้ รวมทัง้สทิธิใ์นการกำาหนดความ

เท่าเทียมนั้น ขึ้นอยู่กับองค์กรจัดการ

แข่งขันอย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาด 

สว่นทีส่ามคอื น้ำาหนกัของลกูตะกรอ้ (ซึง่

จะส่งผลต่อการแข่งขันเป็นอย่างมาก) ที่

ชว่งความหา่งระหวา่งน้ำาหนกัมากทีส่ดุกบั

น้อยที่สุดนั้น ลดลงเรื่อย ๆ จากฉบับปี 

2482 (2-4 บาท) ที่ห่างถึง 2 เท่าตัว 



ก็ถือว่าน่าจะเป็นสินค้าที่มีอนาคตดี	เราจึงมาคุย

กบัทางผูฉ้ดีพลาสตกิแลว้เอาสายไฟมาถกัเหมอืน

หวาย	ปรากฏว่าไม่เด้ง	เราจึงเอาเคิร์ฟสก็อตเทป

มาพนัตะกรอ้หวายแลว้ตดัออกมาเปน็แพเพือ่ดวูา่

เคิร์ฟมันวิ่งยังไง	ดังนั้นเราจึงฉีดพลาสติกให้เลียน

แบบเคิร์ฟของแพหวายแล้วประกอบออกมาโดยม	ี

2	แถบริมกับ	1	แถบกลาง

(ก่อเกียรติ ดวงมณี, 2534:104-6)

จุดเปลี่ยนที่ทำาให้ตะกร้อพลาสติกได้รับความนิยม 

ขึ้นมาก็คือ การได้รับการรับรองจากองค์กรจัดการ

แข่งขันตะกร้อทั้งในระดับชาติและนานาชาติ โดยใน

ปี 2531 สมาคมตะกร้อแห่งประเทศไทยได้รับรอง

การใช้ตะกร้อพลาสติกในการแข่งขัน และปี 2532 

มีการเซ็นสัญญากับการกีฬาแห่งประเทศไทย เพื่อใช้

ตะกร้อพลาสติกของบริษัทมาราธอน ในการแข่งขัน

กีฬาเยาวชนแห่งชาติ (ก่อเกียรติ ดวงมณี, 2534: 

104-6) หลังจากนั้นตะกร้อพลาสติกก็กลายมาเป็น

มาตรฐานอันใหม่ของอุปกรณ์ตะกร้อ ในการแข่งขัน

เอเชียนเกมส์ปี 2533 ที่ประเทศจีนซึ่งเป็นการแข่งขัน

ตะกร้อเป็นครั้งแรกในเอเชียนเกมส์ ได้มีการกำาหนด

ใหใ้ชต้ะกรอ้พลาสตกิของมาราธอนในการแขง่ขนั โดย

สหพันธ์ตะกร้อแห่งเอเชียได้ทำาการประชุมเมื่อวันที่ 

8 ธันวาคม 2532 มีมติให้ใช้ลูกตะกร้อพลาสติกใน

การแข่งขันระดับนานาชาติได้ (สมชาย 2536, 29) 

เท่ากับว่าเป็นการกำาหนดมาตรฐานอันใหม่ของลูก

ตะกรอ้สำาหรบัการแขง่ขนัทัว่โลก ทำาใหย้คุของตะกรอ้

หวายสิน้สดุลง และเปน็การเริม่ตน้ยคุตะกรอ้พลาสตกิ

อย่างเป็นทางการ

บทสรุป: จากของเล่นพื้นบ้านลูกหวายสู่กีฬา

สมัยใหม่ลูกพลาสติก

พิพิธภัณฑ์มักจะถูกใช้เป็นพื้นที่ในการเก็บรักษา ‘ของ

เกา่’ ในแงน่ีก้ารปรากฏอยูข่องตะกรอ้ลกูหวายในฐานะ

วัตถุจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์จึงชี้ให้เห็นว่า ตัวมันเองนั้น

อยู่ในสถานะของเก่าที่กำาลังค่อย ๆ สูญหายไปจาก

สังคมนอกพิพิธภัณฑ์ แม้ตะกร้อหวายจะกำาลังค่อย 

ๆ หายไปแต่ชื่อ ‘กีฬาลูกหวาย’ ที่ยังคงผูกติดอยู่กับ

ตะกร้อ ยังเป็นร่องรอยที่หลงเหลืออยู่ เป็นร่องรอย

บนก้าวย่างสู่การกลายเป็นกีฬาสมัยใหม่ของตะกร้อ

อันที่จริงแล้วกีฬาตะกร้อที่เรารู้จักกันในปัจจุบัน ไม่ใช่

ของเก่าแก่อะไรมากมาย ไม่ว่าจะเป็นตะกร้อลอดห่วง 

ตะกรอ้วงใหญ ่หรอืตะกรอ้วงเลก็ ทัง้หมดนีล้ว้นแลว้แต่

เป็นกีฬาที่เพิ่งสร้างขึ้นมาช่วงหลังปี 2470 อันเป็นยุค

เฟื่องฟูของกีฬาสมัยใหม่ โดยการปรับรูปแบบตะกร้อ

จากเดิมที่เป็นการละเล่นให้เป็นกีฬาที่สามารถวัดผล

ในเชิงปริมาณ และมีการแข่งขันได้

ความเปลี่ยนแปลงที่โดดเด่นและน่าสนใจที่สุดของ

ตะกรอ้คอื การเกดิขึน้ของเซปกัตะกรอ้ ความนา่สนใจ

ของประการแรกของเซปักตะกร้อคือ มันเป็นการผสม

ผสานระหว่างตะกร้อแบบดั้งเดิม ที่เป็นการละเล่นพื้น

บ้านเข้ากับกีฬาสมัยใหม่อย่าง แบดมินตัน (ในกรณี

ของไทย) หรือวอลเลย์บอล (ในกรณีของมาเลเซีย) ซึ่ง

แสดงใหเ้หน็ถงึการจดัการกบัมรดกวฒันธรรมโดยการ

ปรับเปลี่ยนให้มันสามารถดำารงอยู่ได้ ภายใต้บริบทที่

เปลี่ยนไปของยุคสมัย

ความน่าสนใจประการที่สองของเซปักตะกร้อคือ มัน

แสดงให้เห็นถึงการจัดการมรดกวัฒนธรรมที่ร่วมกัน
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ของชาติต่าง ๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยไม่จำาเป็นต้องกล่าวอ้าง-แย่งชิงกันว่า

ชาติใดเป็นเจ้าของเพียงชาติเดียว ในแง่นี้วิธีคิดของกีฬาสมัยใหม่ที่ต้องการความเป็นสากล 

มากกว่าจะจำากัดตัวเองอยู่ภายใต้กรอบของรัฐชาติ จึงสอดรับกันเป็นอย่างดีกับการจัดการมรดก

วัฒนธรรมที่ก้าวข้ามพรมแดนรัฐชาติ

อย่างไรก็ดี บนเส้นทางการกลายเป็นสมัยใหม่ที่ต้องแข่งขันได้-มีมาตรฐาน-

เท่าเทียม-เที่ยงตรง ก็เรียกร้องให้ต้องเลือกเก็บบางอย่างเอาไว้และคัดเอาบางอย่างออกไป 

การเกิดขึ้นขององค์กรควบคุมการแข่งขันทั้งระดับชาติและนานาชาติ รวมถึงการ

เกิดขึ้นมาของกฎกติกา ที่สร้างมาตรฐานอันเป็นสากล ทำาให้วัสดุธรรมชาติอย่างหวาย

ที่ไม่สามารถควบคุมมาตรฐานได้ จำาเป็นต้องหลีกทางให้กับวัสดุใยสังเคราะห์

อย่างพลาสติก โดยเฉพาะหากพิจารณาว่าการบังคับใช้ตะกร้อพลาสติกเกิดขึ้นมา

ประจวบกับความพยายามที่จะบรรจุตะกร้อลงไปในการแข่งขันเอเชียนเกมส์

ซึ่งนับว่าเป็นการก้าวออกจากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นครั้งแรกของตะกร้อ

จากทั้งหมดที่กล่าวมา นำามาสู่ข้อเสนอหลักของบทความนี้ที่ว่า การค่อย ๆ สูญหายไป

ของตะกร้อลูกหวาย ไม่ได้เป็นเพียงการเสื่อมความนิยมของวัสดุดั้งเดิมอย่างหวายเท่านั้น

แต่ในแง่หนึ่งมันยังแสดงให้เห็นถึงความพยายามปรับรูปแบบตะกร้อ ให้สามารถ

ดำารงอยู่ได้ภายใต้บริบททางสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป โดยปรับจากการละเล่นพื้นบ้าน

มาสู่การเป็นกีฬาสมัยใหม่ การเรียกตะกร้อว่า ‘กีฬาลูกหวาย’ ทั้งที่หวายเอง

ได้หายไปจากตะกร้อแล้วนั้นจึงเป็นเสมือนร่องรอย ที่หลงเหลืออยู่บนเส้นทาง

การกลายเป็นกีฬาสมัยใหม่ของตะกร้อนั่นเอง
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