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เอกสารประกอบการเรียน

กีฬาเซปกตะกรอ

     ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  2
               เลมที่  1    ความรูท่ัวไปเก่ียวกับกีฬาตะกรอ

นายสมชาย  ทองอยู
   โรงเรียนวัดมหาวนาราม

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต 1
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คํานํา

 เอกสารประกอบการสอนกีฬาเซปกตะกรอเลม  1 ไดรวบรวมประวัติความเปนมา
ของกีฬาตะกรอ ประโยชนในการเลนกีฬาตะกรอ มารยาทการเลนและเปนผูชมที่ดรีวมถึง
การดูแลรักษาอุปกรณในการเลนตะกรอ เพื่อใหนักเรียนไดศึกษาคนควาดวยตนเอง เพื่อเปน
ประโยชนในการเลนกีฬาตะกรอตอไป 

ผูจัดทําหวังวา เอกสารประกอบการสอนกีฬาเซปกตะกรอเลมนี้  คงเปนประโยชนตอ
ผูเรียนในการศึกษาคนควา และเปนแนวทางสําหรับผูท่ีมีความสนใจ  ในกีฬาเซปกตะกรอ
ตอไป

  สมชาย   ทองอยู
                                              ตําแหนง ครู วิทยะฐานะชํานาญการ

โรงเรียนวัดมหาวนาราม  
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1
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สารบัญ
เรื่อง หนา
คํานํา
สารบัญ
คําแนะนําการใช                                                                                   
จุดประสงคการเรียนรู
แบบทดสอบกอนเรียน
ความรูทั่วไปเกี่ยวกับกีฬาตะกรอ

ประวัติความเปนมาของกีฬาเซปกตะกรอ
ประโยชนของการเลนตะกรอ
มารยาทของการเปนผูเลนที่ดี

                        มารยาทของผูชมตะกรอที่ดี
การดูแลรักษาอปุกรณตะกรอ

แบบทดสอบหลังเรียน
เฉลยแบบทดสอบกอนเรียน
เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน
บรรณานุกรม

www.kr
oo

ba
nn

ok
.co

m



                                                                                                                 เอกสารประกอบการเรียนกีฬาเซปกตะกรอ

                             
                            คําแนะนําในการใช
                       เอกสารประกอบการสอนกีฬาเซปกตะกรอ
                        เรื่อง ความรูทั่วไปเกี่ยวกับกีฬาตะกรอ

1. นักเรียนศึกษาจุดประสงคการเรียนรูไหเขาใจกอน
2. นักเรียนทําแบบทดสอบกอนเรียนจํานวน  10  ขอ
3. นักเรียนตรวจคําตอบแบบทดสอบกอนเรียน ทายเลมแลวบันทึกคะแนนลงใน

แบบสรุปผลการเรียน
4. นักเรียนแบงกลุมเปนกลุมยอยๆ กลุมละ 4 – 5 คน แลวเลือกหัวหนากลุม
5. แตละกลุมศึกษาเอกสารประกอบการเรียนกีฬาเซปกตะกรอ ต้ังแตเลม 1- 9  

ตามลําดับ
6. นักเรียนแตละกลุมปฏิบัติกิจกรรมตามแบบฝกทีละขั้นตอน โดยมีครูคอยใหคํา

แนะนําแกไขขอบกพรอง
7. นักเรียนทบทวนเนื้อหาอีกครั้งหนึ่ง
8. นักเรียนทําแบบทดสอบหลังเรียน จํานวน  10  ขอ 
9. นักเรียนตรวจคําตอบแบบทดสอบหลังเรียน ทายเลมแลวบันทึกคะแนนลงใน

แบบสรุปผลการเรียน
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          จุดประสงคการเรียนรู

1. บอกประวัติของกีฬาเซปกตะกรอได
2. ประโยชนของการเลนตะกรอได
3. บอกมารยาทของผูเลนตะกรอที่ดี
4. บอกมารยาทของผูชมตะกรอที่ดี
5. บอกการดูแลรักษาอุปกรณตะกรอ
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แบบทดสอบกอนเรียน
                   เร่ือง    ความรูท่ัวไปเก่ียวกับกีฬาตะกรอ
   คําส่ัง    ใหนักเรียนเลือกคําตอบท่ีถูกตองท่ีสุดเพียงขอเดียว  แลวทําเครื่องหมาย  x                 
                 (กากบาท)  ลงในกระดาษคําตอบ

1.  ประเทศใดที่ไมมีหลักฐานวาเคยเลนตะกรอมากอน
                         ก.  ประเทศไทย
            ข.  ประเทศพมา
           ค.  ประเทศสิงคโปร     
                         ง.  ประเทศฟลิปปนส

2.  “ ตะกรอหลวมๆ ” หมายถึง
              ก.  ชินลง  
              ข.  เตกโก
              ค.  ซิปา
              ง.   ซิปก รากา

3.  เซปกตะกรอ ไดบรรจุเขาแขงขันครั้งแรก ในกีฬาแหลมทองครั้งที่เทาไร
ก.   ครั้งที่ 1
ข.   ครั้งที่ 5
ค.   ครั้งที่ 7
ง.   ครั้งที่ 3 

4.   การเลนกีฬาเซปกตะกรอ สันนิษฐานวาคงดัดแปลงมาจากกีฬาชนิดใด
              ก. ฟุตบอล
              ข. วอลเลยบอล   
              ค. ปงปอง
              ง. แชรบอลwww.kr
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5.  การแขงขันเมื่อใดที่เปลี่ยนจากการใชลูกตะกรอหวาย มาใชลูกตะกรอ 
     พลาสติกในการแขงขัน
      ก.  กีฬาคิงสคัพ ครั้งที่ 3 ข.   กีฬาแหลมทอง  ครั้งที่ 5
      ค.   กีฬาซีเกมส   ครั้งที่ 9  ง.   กีฬาเอเชี่ยนเกมส  ครั้งที่ 11 
6.  ในสมัยกอนลูกตะกรอ ใชวัสดุอะไรทํา

ก. ไมไผ ข. หวาย  
ค.  เสนพลาสติก ง.  เถาวัลย

7.  ขอใด ไมใช  ประโยชนของการเลนตะกรอ
ก.  ประหยัด  ลงทุนนอยแตเลนไดหลายคน  
ข. เปนการใชเวลาวางใหเปนประโยชน  
ค. ตองเลนในสนามท่ีเปนพ้ืนปูนเทาน้ัน    
ง. การเลนตะกรอเปนการฝกการตัดสินใจ  

8.  การเปนนักกีฬาตะกรอที่ดี ควรปฏิบัติอยางไร
ก.  ไมสงเสียงเอะอะในขณะเลน
ข.  แสดงอาการดีใจ สะใจ ใสคูตอสูเม่ือทีมตนเองไดแตม
ค. ประทวงผูตัดสินอยูตลอดเวลา
ง.  ใชวาจาหยาบคายในขณะเลน

9.  การเลนตะกรอขอใดที่กอใหเกิดประโยชนมากที่สุด
                  ก.   เกิดความสามัคคี
                   ข.   สนุกสนานเพลิดเพลิน   
                   ค.   ตัดสินใจรวดเร็ว สุขุมรอบคอบเยือกเย็น
                   ง.    พลานามัยสมบูรณ แข็งแรง     

 10.  การดูแลรักษาอุปกรณตะกรอควรปฏิบัติอยางไร
                  ก.  นําตะกรอมาเลนกับพื้นแทนลูกฟุตบอลได
                   ข.  ควรนําลูกตะกรอแชน้ํากอนเลนเพื่อใหนิ่มไมเจ็บเทา
                    ค.  ควรมีตูหรือชั้นเก็บโดยเฉพาะเพื่อสะดวกในการเก็บและนําไปใช
                   ง.  นําลูกตะกรอมารองนั่งในขณะพัก
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               ความรูทั่วไปเก่ียวกับ
              กีฬาตะกรอ

                 ประวัติ 

                              เ
ใน

ในการคนควาหาหลักฐานเกี่ยวกับแหลงกําเนิดกีฬาตะกรอในอดีตนั้น ยังไม สามารถ
หาขอสรุปไดอยางชัดเจนวากําเนิดมาจากท่ีใด แตจากประวัติศาสตรและการสันนิษฐาน ดังนี้

๏  เมื่อประมาณ พ.ศ. 2310 พมาไดยกทัพมาต้ังอยูท่ีโพธ์ิสามตน เมื่อเวลาวางไดเลน
กีฬาตะกรอ ซึ่งพมาเรียกวา  “ ชิงลง ”

๏  ประเทศมาเลเซียก็ไดมีการเลนตะกรอเหมือนกัน ซึ่งทางมาเลเซียเรียกวา
“ ซีปกรากา ( Sepak  Raga ) ”

๏  ประเทศฟลิปปนสก็มีการเลนกีฬาตะกรอมานานานแลว ซึ่งฟลปิปนสเรียกวา“ ซิปา  
(Sipa ) ”

๏  ประเทศจีนก็มีกีฬาที่คลายกับกีฬาตะกรอ แตเปนการเตะตะกรอชนิดท่ีเปนลูกหนัง
ปกลูกขนไก ซึ่งจีนเรียกวา “ เตกโก (Tek k au ) ”
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๏  ประเทศไทยก็นิยมเลนตะกรอกันมายาวนาน จนประยุกตเขากับประเพณีและ
วัฒนธรรมของชนชาติไทยอยางกลมกลืน

ดังนั้น  การท่ีจะสรุปวาชาติใดเปนชาติท่ีคนคิดการเลนกีฬาตะกรอหรือตะกรอเปน
กีฬาประจําชาติใดนั้น  จําเปนตองมีการศึกษาคนควาหาหลักฐานมาสนับสนุนตอไปอีก

         กีฬาตะกรอไดมีการพัฒนาการเลนมาเปนลําดับ  ในสมัยเริ่มแรกอาจมีการเตะเล้ียงเพ่ือ
ไมใหลูกตะกรอตกดิน  ตอมามีการพลิกแพลงเปนการเตะตะกรอลอดหวง  และการเตะ
ตะกรอขามตาขายเพื่อใหการเลนตื่นเตนยิ่งขึ้น  มีผูสันนิษฐานวาตะกรอขามตาขายแบบไทย
คงจะมีการดัดแปลงมาจากการเลนกีฬาแบดมินตัน  สวนตะกรอขามตาขายแบบเซปก  คง
ดัดแปลงมาจากการเลนกีฬาวอลเลยบอล

ในการแขงขันกีฬาแหลมทองหรือเซียบเกมส  (ซีเกมสในปจจุบัน)  ครั้งที่  2  
เมื่อ  พ.ศ.  2504  ซึ่งประเทศพมาเปนเจาภาพจัดการแขงขัน  คณะกรรมการจัดการแขงขันกีฬา

แหลมทองของพมาไดมีหนังสือเชิญคณะนักกีฬาตะกรอของสมาคมกีฬาไทยในพระบรมราชูปถัมภ  
ใหนํานักกีฬาตะกรอไปรวมแสดงในกีฬาแหลมทองครั้งนั้นดวย  ทั้งนี้เนื่องจากในการแขงขันกีฬา
แหลมทองครั้งที่  1  ที่ประเทศไทยเปนเจาภาพ  เมื่อ  พ.ศ.  2502  นั้น  คณะนักกีฬาตะกรอของพมา
ไดมารวมแสดงใหประชาชนไดชม  การเลนตะกรอพลิกแพลงตามแบบฉบับของชาวพมา  ตอมา
คณะกรรมการกีฬาตะกรอของไทยและพมาไดมีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน  และ
มีขอสรุปตกลงกันวาสมาคมกีฬาไทยและสมาคมกีฬาพมา  จะพยายามนํานักกีฬาตะกรอเขาไปเปน
กีฬาชนิดหนึ่งในการแขงขันกีฬาแหลมทองครั้งตอไป  เพราะกีฬาแหลมทองมีการแขงขันเฉพาะ
กีฬาสากลเทาน้ันไมมีกีฬาของชาวแหลมทองแท ๆ  อยูเลย  

ดังนั้นทั้งไทยและพมาไดรวมกันเผยแพรกีฬาตะกรอโดยหาโอกาสสง
นกักีฬาตะกรอไปแสดงยังประเทศตางๆ ในภาคพื้นแหลมทองหลายประเทศ  จนในที่สุด
คณะกรรมการกีฬาแหลมทองของแตละประเทศจึงไดรวมกันพิจารณาและมีมติใหมี  ใน
การแขงขันกีฬาตะกรอ ในกีฬาแหลมทองเพิ่มขึ้นอีก  1  ชนิด  คณะกรรมการกีฬาตะกรอ
ของแตละประเทศจึงไดรวมกันรางกติกาเพื่อใชเปนระเบียบการแขงขันขึ้นมา โดยใชชื่อวา 
เซปกตะกรอ และไดกําหนดใหมีการแขงขันเซปกตะกรอครั้งแรกในกีฬาแหลมทองครั้งที่  
3  เม่ือ  พ.ศ.  2508  โดยมีประเทศมาเลเซียเปนเจาภาพกีฬาตะกรอมีการเลนในประเทศ
ไทยมาเปนระยะเวลานาน  แตเซปกตะกรอเพิ่งจะเริ่มแพรหลาย  เม่ือป  พ.ศ.2504  เพราะ
กีฬาชนิดนี้มีวิธีการเลนใหมที่มีแนวการเลนคลายตะกรอขามตาขายของไทย  และเกมการ
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เลนตื่นเตนเราใจ  คนไทยเริ่มนิยมการเลนกันอยางกวางขวางจนไดรับการพัฒนาเปนกีฬา
ระดับชาติ

ปจจุบันกีฬาเซปกตะกรอเปนท่ีนิยมของคนไทย  มีหนวยงานตางๆ  จัดการแขงขันทั้ง
ในระดับโรงเรียนมัธยมศึกษา  อุดมศึกษา  และระดับสโมสร  รวมทั้งการแขงขันในระดับ
กีฬาแหงชาติ  และกระทรวงศึกษาธิการไดเลง็เห็นความสําคัญของกีฬาชนิดน้ี  จึงไดบรรจุไว
ในหลักสูตรระดับมัธยมศึกษาดวย

           การพัฒนาการของกีฬาเซปกตะกรอ

1. กีฬาเซปกตะกรอไดบรรจุเขาแขงขันในแหลมทองคร้ังท่ี  3  ณ  กรุงกัวลาลัมเปอร  
ประเทศมาเลเซียเปนครั้งแรกและมีการแขงขันเร่ือยมาจนถึงปจจุบัน

2. กีฬาเซปกตะกรอไดบรรจุเขาแขงขันในกีฬาเอเช่ียนเกมส  ครั้งที่ 11  ป  พ.ศ.  2533  ณ 
กรุงปกกิ่งประเทศจีนเปนครั้งแรก และไดมีการเปล่ียนแปลง จากลูกตะกรอหวายมาเปน
ลูกตะกรอพลาสติก

3. ในการแขงขันกีฬา  Sea  Games   ครั้งที่  19  ป  พ.ศ.  2540 ประเทศ
      อินโดนีเชีย  ไดมีการเปลี่ยนแปลงโดยเพิ่มประเภทการแขงขัน  คือ  

                     ประเภททีมชุดหญิงและประเภททีมเดี่ยวหญิง  
4. ในการแขงขันกีฬา เอเชี่ยนเกมส   ครั้งที่  13  ป  พ.ศ.  2541  ประเทศไทยไดเพิ่มประเภท

การแขงขัน  คือ  ตะกรอวงชายและหญิง  
5. เมื่อการแขงขันคิงสคัพป  พ.ศ.  2547  ไดเพิ่มการแขงขันประเภทดับเบิล  คือ  การ

แขงขันเซปกตะกรอขางละ  2  คน
  

ความหมาย
คําวา  “ตะกรอ”  ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานป พ.ศ. 2525  ใหคํานิยาม 

“ตะกรอ”  ไววา  “ของเลนชนิดหนึ่ง ลูกกลม สานดวยหวายเปนตาๆ สําหรับเตะ
ประโยชนของการเลนตะกรอ
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ตะกรอเปนกีฬาพื้นบานที่เลนแพรกันหลายมานานมาก  ไมวาจะเปนตามชนบท  ในวัด  
ในวัง  ในเมือง  จะพบเห็นการเลนตะกรอเสมอ มีทั้งเลนเพื่อออกกําลังกายและแขงขันกัน  ซ่ึงผู
เลนจะไดรับประโยชนจากการเลนทั้งทางตรงและทางออมนับอเนกประการ  ดังนี้

1.  ตะกรอเปนกีฬาที่ประหยัด  ลงทุนนอยแตเลนไดหลายคน  
2.  การเลนตะกรอเปนการใชเวลาวางใหเปนประโยชน  ทําจิตใจใหแจมใส  
3.  การเลนตะกรอยังเปนพื้นฐานของการเลนกีฬาประเภทอื่นไดเปนอยางดี  
4.  การเลนตะกรอสามารถเลนคนเดียวก็ได หรือหลายคนก็ได  อันตรายจาก 

                     การเลนตะกรอนั้นมีนอยมาก
5.  การเลนตะกรอเปนการฝกใหเกิดความคลองแคลววองไว ปราดเปรียว 
6.  การเลนตะกรอเปนการฝกใหเปนผูที่มีอารมณเยือกเย็น  สุขุม  รอบคอบ  

                             และมสีมาธิ  
7.  การเลนตะกรอเปนการฝกการตัดสินใจ  และแกไขสถานการณเฉพาะหนา

 8.  การเลนตะกรอจะชวยฝกความสัมพันธระหวางประสาทกับกลามเนื้อและ
                            อวัยวะตางๆ 

9.  การเลนตะกรอกอใหเกิดความสนุกสนานเพลิดเพลิน  ชวยผอนคลายความ 
                            ตึงเครียดทั้งผูเลนและผูชม  

          10.  การเลนไดไมจํากัดเวลา  จะเปนเวลาเชา  สาย  บาย  เย็น  หรือตองกลางคืนก็
                              สามารถเลนไดหากวามีแสงสวางเพียงพอ  

          11.  กีฬาตะกรอเลนไดไมจํากัดสถานท่ี ในรมหรือกลางแจง จะเปนสนามหญา  
                             สนามคอนกรีต    พื้นกระดาน  พื้นดินหรือพื้นทรายก็ไดทั้งสิ้น  

           12.  เหมาะสมกบัทุกเพศทุกวัย  เพราะเปนกีฬาท่ีไมหนักหรือเบาจนเกินไป

มารยาทของผูเลนตะกรอท่ีดี
1.  ปฏิบัติตามระเบียบ  กติกาการเลนอยางเครงครัด  และยอมรับการตัดสินใจ

                 ของผูตัดสินตลอดเวลาที่แขงขัน
2.  มีความสุภาพเรียบ  แสดงความเปนมิตรและใหเกียรติผูเลนฝายตรงขาม  
3.  ไมแสดงกิริยาหรือถวยคําที่ไมสุภาพตอผูเลนและผูชม
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4.  มีใจคอหนักแนน อดทน อดกลั้น และสามารถควบคุมอารมณของตนเองได        
5.  ผูเลนตองเชื่อฟงคําตัดสินของกรรมการ หากไมพอใจคําตัดสินก็ยื่น  

                 ประทวงตามกติกา
6.  ไมพูดจาหยาบคายหรือแสดงกิริยาเสียดสีและลอเลียนคูแขงขัน
7.  กอนการแขงขันหรือหลังการแขงขันไมวาจะเปนฝายแพหรือชนะก็ตาม  

                 ควรจะตองจับมือแสดงความยินดี
8.  หากมีการเลนผิดพลาด จะตองกลาวคําขอโทษทันที 
9.  ตองแตงกายรัดกุม สุภาพ ถูกตองตามกติกาที่กําหนดไว

          10.  ไมสงเสียงเอะอะในขณะเลนจนทําใหผูอ่ืนเกิดความรําคาญ
          11.   มีความอดทนตอการฝกซอมและการเลน
          12.  เลนและแขงขันดวยชั้นเชิงของนักกีฬา รูแพ รูชนะ รูอภัย ในการเลนกีฬา

มารยาทของผูชมตะกรอท่ีดี
1.  ปรบมือใหนักกีฬาและผูตัดสินเม่ือเดินลงสนาม
2.  ปรบมือแสดงความยินดีเม่ือผูเลน เลนไดดีหรือชนะการแขงขัน
3.  นั่งชมดวยความสงบเรียบรอยไมสงเสียงเอะอะ
4.  ไมแสดงทาทางยั่วยุใหผูเลนขาดสมาธิ
5.  อยาแสดงกริยาไมสุภาพหรือใชวัตถุส่ิงของขวางปาลงสนามใสนักกีฬา

                หรือกรรมการ
6.ผูดูตองยอมรับการตัดสินของผูตัดสิน
7.ไมสงเสียงโหรองหรือแสดงกริยาเยยหยัน เมื่อผูเลนเลนผิดพลาด หรือผู  

                ตัดสินตัดสินผิดพลาด
8.ผูดูควรเรียนรูกติกาการแขงขันกีฬาชนิดน้ันๆพอสมควร

การดูแลรักษาอุปกรณตะกรอwww.kr
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1. ไมควรนําลูกตะกรอที่เปยกน้ํามาเลน( ตะกรอหวาย )  เพราะนอกจากน้ําหนักของ           

ตะกรอจะเพิ่มมากขึ้นแลวยังทําใหตะกรอชํารุดเร็วกวาปกติ

                                           

2. ทําความสะอาดลูกตะกรอทุกคร้ังกอนท่ีจะนําไปเก็บดวยการใชผาแหงเช็ด  ตากหรือ 
ผึ่งใหแหงก็จะทําใหตะกรอมีอายุการใชงานมากขึ้น

                                     
3. อุปกรณที่ชํารุด  เชน  ตาขาย  ลูกตะกรอ  ใหรีบซอมแซมทันที  การปลอยทิ้งไวจะ

ทําใหเสียหายมากขึ้น
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4. ควรมีชั้นหรือตูเก็บอุปกรณโดยเฉพาะ  และควรเก็บแยกประเภทใหเรียบรอยเพื่อสะดวกท่ีจะ
นํามาใช

5.  ถาเปนตะกรอหวายควรทาดวยน้ํามันพืช  เชน  น้ํามันมะพราวแลวนําไป
ตากแดดบาง  โดยจะตองระมัดระวังไมใหโดนน้ํา  เพราะจะทําใหหายอมน้ําและพอง     
ตัวทําใหตะกรอบิดเบี้ยวเสียรูปทรงและมีน้ําหนักมาก ขณะเปยกน้ําไมควรนํามาเตะอีก
จนกวาจะตากแดดใหแหงสนิทเสียกอน

6.  ถาเปนตะกรอใยสังเคราะหหรือพลาสติก  ถาลูกตะกรอเปอนโคลนสกปรกก็ควรจะ
                 ลางน้ําและขัดถูใหสะอาดเสียกอนจะทําใหนาเลนยิ่งขึ้น

                                     แบบทดสอบหลังเรียน
            เรื่อง    ความรูทั่วไปเกี่ยวกับกีฬาตะกรอ
               คําส่ัง    ใหนักเรียนเลือกคําตอบที่ถูกตองที่สุดเพียงขอเดียว  แลวทําเครื่องหมาย  x                                    
               (กากบาท)  ลงในกระดาษคําตอบ
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1.   การเลนกีฬาเซปกตะกรอ สันนิษฐานวาคงดัดแปลงมาจากกีฬาชนิดใด
              ก. ฟุตบอล
              ข. วอลเลยบอล   
              ค. ปงปอง
              ง. แชรบอล
2.  ขอใด ไมใช  ประโยชนของการเลนตะกรอ

  ก.  ประหยัด  ลงทุนนอยแตเลนไดหลายคน  
  ข.  เปนการใชเวลาวางใหเปนประโยชน  
  ค.  ตองเลนในสนามที่เปนพื้นปูนเทานั้น    

                          ง.  การเลนตะกรอเปนการฝกการตัดสินใจ  
3.  ประเทศใดที่ไมมีหลักฐานวาเคยเลนตะกรอมากอน

                          ก.  ประเทศไทย
             ข.  ประเทศพมา
            ค.  ประเทศสิงคโปร     
                          ง.  ประเทศฟลิปปนส

4.  การแขงขันเมื่อใดที่เปลี่ยนจากการใชลูกตะกรอหวาย มาใชลูกตะกรอ
      พลาสติกในการแขงขัน
             ก.  กีฬาคิงสคัพ ครั้งที่ 3
             ข.   กีฬาแหลมทอง  ครั้งที่ 5
             ค.   กีฬาซีเกมส   ครั้งที่ 9
             ง.   กีฬาเอเชี่ยนเกมส  ครั้งที่ 11 

5.  “ ตะกรอหลวมๆ ” หมายถึง
              ก.  ชินลง  ข.  เตกโก
              ค.  ซิปา ง.   ซิปก รากา

6.  เซปกตะกรอ ไดบรรจุเขาแขงขันครั้งแรก ในกีฬาแหลมทองครั้งที่เทาไร
ก.   ครั้งที่ 1 ข.   ครั้งที่ 5
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ค.   ครั้งที่ 7 ง.   ครั้งที่ 3 
7.  ในสมัยกอนลูกตะกรอ ใชวัสดุอะไรทํา

ก.  ไมไผ
ข.  หวาย  

            ค.  เสนพลาสติก
            ง.  เถาวัลย 
8.  การดูแลรักษาอุปกรณตะกรอควรปฏิบัติอยางไร

                  ก.  นําตะกรอมาเลนกับพื้นแทนลูกฟุตบอลได
                  ข.  ควรนําลูกตะกรอแชน้ํากอนเลนเพื่อใหนิ่มไมเจ็บเทา
                  ค.  ควรมีตูหรือชั้นเก็บโดยเฉพาะเพื่อสะดวกในการเก็บและนําไปใช
                  ง.  นําลูกตะกรอมารองนั่งในขณะพัก

9.  การเลนตะกรอขอใดที่กอใหเกิดประโยชนมากที่สุด
                  ก.   เกิดความสามัคคี
                   ข.   สนุกสนานเพลิดเพลิน   
                   ค.   ตัดสินใจรวดเร็ว สุขุมรอบคอบเยือกเย็น
                   ง.    พลานามัยสมบูรณ แข็งแรง     

       10.  การเปนนักกีฬาตะกรอที่ดี ควรปฏิบัติอยางไร
ก. ไมสงเสียงเอะอะในขณะเลน
ข.  แสดงอาการดีใจ สะใจ ใสคูตอสูเม่ือทีมตนเองไดแตม
ค.  ประทวงผูตัดสินอยูตลอดเวลา
ง.  ใชวาจาหยาบคายในขณะเลน

        เฉลยแบบทดสอบกอนเรียน
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                               เร่ือง ความรูทั่วไปเกี่ยวกับกีฬาตะกรอ

1 ก
2 ค
3 ง
4 ข
5 ก
6 ง
7 ก
8 ข
9 ค
10 ง

     เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน
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                              เร่ือง ความรูท่ัวไปเก่ียวกับกีฬาตะกรอ

1 ข
2 ก
3 ก
4 ก
5 ค
6 ง
7 ง
8 ง
9 ค
10 ข
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