
เครื่องจักสาน 7 (การละเลนตางๆ )



การเลนตะกรอ



• ไทย มาเลเซีย พมา ตางอางวาเปนกีฬาประจําชาติของตนมาแตบรรพ
กาล แตไมมีหลักฐานใดอางอิงไดชัดแจงวา กีฬาตะกรอกําเนิดมาจาก
ชาติใดกอน จากการเลาขาน พออนุมานไดวา กีฬาตะกรอนาจะมีเมื่อยุค
กรุงศรีอยุธยาเปนราชธานี ซึ่งเมื่อครั้งที่ไทยทําสงครามกับพมา ในยาม
ตั้งคายพักรบ เหลาทหารทั้งสองฝายพักผอน ตางก็หาการเลนตาง ๆ มา
เลนกันเพื่อความสนุกและผอนคลาย มีการเลนที่หาอุปกรณงาย ๆ มา
เตะ ครั้งแรกก็ใชเศษผามามวนและมัดเปนลูกกลม ๆ ลอมวงเตะกัน 
จากเศษผาแลวแปรมาเปนหวาย 



• ประเทศไทยอุดมไปดวยไมไผและหวาย คนไทยนิยมนําเอาหวายมา
สานเปนสิ่งของเครื่องใช รวมถึงการละเลนพื้นบานดวย

• กีฬาตะกรอในประเทศไทยก็มีหลายประเภท เชน
- ตะกรอวง 
- ตะกรอลอดหวง

หลังกีฬาแหลมทองครั้งที่ 3 กฬีาตะกรอไดรับความนิยมเพิ่มขึ้น
บทบาทของประเทศมาเลเซียก็เริ่มมีมากขึ้น จากการไดเขารวมในการ
ประชุมตั้งกฎกติกากีฬาตะกรอประเภทขามตาขาย หรือที่เรียกวา "เซปก
ตะกรอ" ทําใหไดรับการบรรจุเขาในการแขงขันกีฬาแหลมทองครั้งที่ 4 
จนถึงปจุบันนี้ 



• อีกประการมหีลักฐานปรากฏวา ทางราชการไดสานตะกรอขนาดใหญ สําหรับ
ใสนักโทษที่ผิดกระบิลเมืองอยางรายแรง โดยเอานักโทษใสเขาไปในตะกรอ แลวให
ชางเตะกลิ้งไปตามถนนจนรอบเมือง จึงมีการคิดคนดัดแปลงลูกตะกรอ จากขนาด
ใหญที่ใชชางเตะ กลับกลายมาเปนตะกรอขนาดเล็กที่ใหคนเตะได และมีการสืบสาน
ตอ ๆ กันมา จวบจนถึงยุคสมัยกรุงรัตนโกสินทร มีขออางอิงอยางเดนชัดวากีฬา
ตะกรอ ไดกอเกิดขึ้นในประเทศไทยมาเปนเวลาชานาน โดยหลกัฐานจากพระราช
นิพนธ ในบทละครนอกเรื่อง “สังขทอง” ของลนเกลาฯ พระบาทสมเด็จพระพุทธ
เลิศหลานภาลัย รัชกาลที่ 2 ทรงนิพนธขอความตอนหนึ่งในบทที่เจาเงาะยั่วยวน
ทาวสามลพอตาวา

• เหน็พอตาหนาบึ้งขึ้งโกรธ ทําขอโทษนัง่ลุกคุกเขา กมกราบคลานหมอบ
พินอบพิเทา กราบแลวกราบเลาเฝาหลอกลอ ฉวยไดฝาชีที่ขนัน้าํ แลงทําปะเตะเลน
เชนตะกรอ... ฯลฯ ”



ลักษณะตะกรอของแตละชาติ       

(ซาย )มาเลเซีย (ขวา)พมา

(กลาง)ไทย



ตะกรอไทย ใชหวาย 11 เสน



• วิธีเลน การเลนหมู ผูเลนจะลอมเปนวง ผูเริ่มตนจะใชเทาเตะลูกตะกรอ
ไปใหอีกผูหนึ่งรับ ผูรับจะตองมีความวองไวในการใชเทารับและเตะ
สงไปยังอีกผูหนึ่ง จึงเรียกวิธีเลนนี้วา เตะตะกรอ 
ความสนุกอยูที่การหลอกลอที่จะเตะไปยังผูใด ถาผูเลนทั้งวงมี

ความสามารถเสมอกัน จะโยนและรับไมใหตะกรอถึงพื้นไดเปน
เวลานานมาก กลาวกันวาทั้งวันหรือทั้งคืนก็ยังมี แตผูเลนยังไมชํานาญก็
โยนรับไดไมกี่ครั้ง ลกูตะกรอก็ตกถึงพื้น



ภาพกาก การเตะตะกรอ จิตรกรรมฝาผนังจากวัดพระแกว



ตะกรอวง



• ทาเตะ ทาเตะตะกรอมีหลายทาที่แสดงใหเห็นถึงความงดงามและ
ความวองไว ตามปกติจะใชหลังเทา แตนักเลนตะกรอจะมีวิธีเตะที่พลิก
แพลง ใชหนาเทา เขา ไขวขา (เรียกวา ลูกไขว) ไขวขาหนา ไขวขา
หลัง ศอก ขอสําคัญ คือความเหนียวแนนที่ตองรับลูกใหไดเปนอยางดี
เมื่อลูกมาถึงตัว ผูเลนมักฝกการเตะตะกรอดวยทาตางๆ

ลีลาของการเตะตะกรอ  มี ๔ ทา คือ 
- การเตะเหนียวแนน (การรับใหไดอยางดี)
- การเตะแมนคู (การโตตรงคู)
- การเตะดูงามตา (ทาเตะสวย มีสงา)
- และการเตะทามาก (เตะไดหลายทา)



ตะกรอติดบวง

• การเตะตะกรอตดิบวงใชบวงกลมๆ แขวนไวใหสูงสุด แตผู
เลนจะสามารถเตะใหลอดบวงไปยังผูอื่นได กลาวกันวาบวงที่
เลนเคยสูงสุดถึง ๗ เมตร และยิ่งเขาบวงจํานวนมากเทาไรยิ่ง
แสดงถึงความสามารถ



• การตดิตะกรอ (เลนเดีย่ว) การเลนตะกรอที่มีชื่อเสียง
มากของไทย คือ การติดตะกรอ เปนศิลปะของการเลนตะกรอ 
คือ เตะตะกรอใหไปติดอยูที่สวนใดสวนหนึ่งของรางกาย และ
ตองถวงน้ําหนักใหอยูนาน แลวใชอวัยวะสวนนัน้สงไปยังสวน
อื่น โดยไมใหตกถึงพื้น เชน การตดิตะกรอที่หลังมือ
ขอศอก หนาผาก จมูก เปนตน นับวาเปนศิลปะที่นาชม ผูเลน
ตองฝกฝนอยางมาก



การติดตะกรอหนาผาก การติดตะกรอจมูก

การติดตะกรอหลังมือ

การติดตะกรอ



• ตะกรอลอดหวง มีการแขงขันครั้งแรกเมื่อป พ.ศ.2476 เดิมความสูงของ
หวง 7 เมตร (ปจจุบัน 5.75 เมตร) หวงชัยเปนหวงราวสามหวงเรียงลง
มา ผูเลนสามารถเลนทาใดทาหนึ่ง ในทาเดียวที่ตนถนัดหรือแมนที่สุดก็
ได เชน บางทีถนัดทาไหล ก็อาจเลนเฉพาะทาไหลอยางเดียวทั้งทีมและ
เขากี่ครั้งก็ได

ปจจุบันไดเปลี่ยนแปลงใหมโดยมีการจํากัดทาเลน คือ ในทาหนึ่ง 
ๆ สามารถใหเลนเขาหวงชัยไดเพียงทาละ 2 ครั้ง เทานั้น ถามีการเลน
ทาเดิมเขาหวงชัยอีก หรือเกิน 2 ครั้ง ไมไดคะแนน

• ตะกรอลอดหวง นิยมเลนกันมากในภาคกลาง โดยเฉพาะงานวัดใน
กรุงเทพฯ มีการแขงขันเปนประจําทุกป



ตะกรอลอดบวงหรือหวง



การเลนตะกรอลอดบวง



ศอก  หนาเทา

เขา  ไขวขา



• ตะกรอลอดหวง มีการแขงขันครั้งแรกเมื่อป พ.ศ.2476 เดิมความสูงของ
หวง 7 เมตร (ปจจุบัน 5.75 เมตร) เปนสามหวงเรียงลงมา ผูเลนสามารถ
เลนทาใดทาหนึ่ง ในทาเดียวที่ตนถนัดหรือแมนที่สุดก็ได เชน บางทีถนัด
ทาไหล ก็อาจเลนเฉพาะทาไหลอยางเดียวทั้งทีมและเขากี่ครั้งก็ได

• ปจจุบันไดเปลี่ยนแปลงใหมโดยมีการจํากัดทาเลน คือ ในทาหนึ่ง ๆ 
สามารถใหเลนเขาหวงชัยไดเพียงทาละ 2 ครั้ง เทานั้น ถามีการเลนทา
เดิมเขาหวงชัยอีก หรือเกิน 2 ครั้ง ไมไดคะแนน

• ตะกรอลอดหวง นิยมเลนกันมากในภาคกลาง โดยเฉพาะงานวัดใน
กรุงเทพฯ มีการแขงขันเปนประจําทุกป



ตะกรอใยสังเคราะห 
(พลาสติก)



• จากหวายกลายมาเปนใยสังเคราะห (พลาสติก) เนื่องจากตะกรอที่เปน
หวายมีขนาดและน้ําหนักไมสม่ําเสมอ หวายที่นํามาจักสานนั้นก็มิได
กําหนดตายตัววาตองใชหวายชนิดใด บางรายก็ใชหวายกาหลง บางรายก็
ใชหวายตะครา คุณลักษณะยอมแตกตางกัน ทั้งรัศมี ความกลม, ขนาด
เสนรอบวง ตลอดทัง้น้ําหนัก

• ประกอบกับตองสั่งซื้อหวายจากตางประเทศ เปนเหตุใหราคาตะกรอ
ที่ทําจากหวายมีราคาสูง  บางครั้งไมสามรถจัดซื้อ  จัดหาลูกตะกรอหวาย
ที่มีคุณภาพและมาตรฐานได    จึงไดมีการนําใยสังเคราะหหรือพลาสติก 
มาผลิตเปนลูกตะกรอดวยเทคโนโลยี อันทันสมัย เปนการชดเชยวัตถุดิบ
ทางธรรมชาติ ที่ขาดแคลนและเปนการแกปญหาใหแกวงกีฬาตะกรอ
ดวย





ปลาตะเพียนใบลาน



ปลาตะเพียนทอง



ปลาตะเพียนสาน
• มีมาตั้งแตสมัยอยุธยา สานเปนรูปปลาตะเพียนตัวใหญตัวหนึ่งเปนแม

คุมฝูงปลา มีลูกปลาตัวเล็กๆ หอยเปนพวงอยูขางลาง รูปรางลักษณะ
ของปลาตะเพียนเลียนแบบมาจากปลาตะเพียนจริงๆ คงมาจากคติความ
เชื่อวาปลาตะเพียนหางแดงหรือปลากระแหทองนี้ เปนเครื่องหมายแหง
ความอุดมสมบูรณ ความมั่งคั่ง และโชคลาภดังคํากลาวของมคาเมื่อแรก
ตั้งหาบขายของวา

“แมปลาตะเพียน  ชางเวียนชางแวะ
ขายดิบขายดี      มั่งมีเยอะแยะ”

ผูใหญจึงจึงแขวนปลาตะเพียนไวเหนือเปลเดก็ออน



• ปลาตะเพียนสาน เปนความเชื่ออยางหนึ่งของชาวชนบทที่มี
มาแตโบราณ การแขวนปลา ตะเพียนสานไวเหนือเปล จะตอง
แขวนใหพอดีกับระดับที่เดก็มองเห็นไดตรงๆ ไมคอนไปทาง 
หัวนอน หรือคอนไปทางปลายเทา จะทําใหเดก็ตาไมปกตไิด
หากเด็กมองปลาตะเพียนสานเปนเวลานานๆ นอกจากนี้ คน
โบราณยังเชื่อวาถา แขวนปลาตะเพียนไปทางหัวนอนมากจะทํา
ให เดก็ตาชอนขึ้นเพราะถูกแมซื้อมากวน ซึ่งเปน ความเชื่ออยาง
หนึ่งของคนไทยในอดตี 

•



• ปลาตะเพียน 1 พวงประกอบไปดวย
• แมปลา ขนาดใหญที่สุด จัดเปนจาฝูง
• ลูกปลา ขนาดเลก็ๆ หลายตัว
• กระโจม ลักษณะ 8 แฉก คลายดอกประจํายาม ใชแขวนตัวแมปลา
• ปกเปา หรือลูกคั่น คลายขนมเปยกปูน ใชรอยสายแมปลา ลกูปลา คั่น

ระหวางแมปลาและลูกปลาและลูกมังคุด  แตละสาย
• ลูกมังคุดหรือใบโพธิ์ เปนแผนแบนคลายลูกมังคุด ใชแตงปลายสายแต

ละสาย
• ปลาแตละพวงจะมีระหวาง 6 – 12 ตัว





กระโจม ลักษณะ 8 แฉก คลายดอกประจํายาม ใชแขวนตัวแมปลา



ปจจุบันคนไทยจะนิยม
เขียนสีตางๆ ยกเวน เขียน
ลายทองบนสีพื้นใบลาน 
เพราะจะไปพองกับปลา
พื้นขาวเขียนทอง ซึ่งเปน
เครื่องแขวนเหนือพระอู

เจานาย





ปกเปา หรือลูกคั่น 
คลายขนมเปยกปูน ใช
รอยสายแมปลา ลูก
ปลา คั่นระหวางแม

ปลาและลูกปลาและลูก
มังคุด  แตละสาย



เครื่องจักสานเบ็ดเตล็ดรูปแบบตางๆ



สัตวสานดวยใบลานและตอกประเภทตางๆ



นกสาน





ตั๊กแตน



เครื่องจักสานรูปสัตว


