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ในการศึกษาศิลปะมวยไชยา ซึ่งเปนมวยไทยโบราณน้ัน มีความนาสนใจอยูที่ลักษณะความ

งามที่แสดงอยูในทวงทาอยางมีเอกลักษณ แตกตางจากมวยไทยที่ชกกันอยูในปจจุบัน อีกทั้งปรัชญาที่

แฝงอยูในการฝกมวยไชยาน้ันคือ การใชจุดแข็ง รับจุดออนของคูตอสู ซึ่งมีความสอดคลองเหมาะสม

กับการฝกศิลปะการตอสูของผูหญิงที่มีกลามเน้ือรางกายที่บอบบางกวาผูชาย นํามาสูการออกแบบ
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กระบวนการศึกษาวิทยานิพนธฉบับน้ี ไดศึกษาขอมูลเชิงเอกสารเกี่ยวกับมวยไชยา  การ

สัมภาษณครูมวยไชยา นักมวยไชยา การเขาไปรวมฝกมวยไชยาเพ่ือสัมผัสบรรยากาศ รวมไปถึงการ

สรางแบบสอบถามผูหญิงกลุมเปาหมาย เพ่ือคนหาความตองการของศูนยสงเสริมศิลปะการตอสูเพ่ือ

สตร ี

           รับพรอมรุก คือสิ่งที่ไดจากการสังเคราะหขอมูลตางๆ นําไปสูการแปรรูปเพ่ือเปนพ้ืนที่วาง

เพ่ือการใชสอยตางๆ ในโครงการ โดยมุงเนนการสื่อ การรับพรอมรุก ที่การจัดวางประโยชนใชสอย 

ลักษณะของที่วางที่แตกตางกันตามลักษณะการใชงานเพ่ือใหเกิดปฏิสัมพันธที่มีความขัดแยงตอกัน 

การรับและการสงกลับปฏิสัมพันธเหลาน้ัน ผานพ้ืนที่วางระหวางกลาง จนเกิดเปนการเรียนรูทางดาน

ความรูสึก ที่เรียกวาประสบการณใหม รวมไปถึงการใชวัสดุที่มีผิวสัมผัสที่สื่อถึงการสะทอน รูปแบบ
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       The study of Muay Chaiya, an ancient art of Muay Thai (Thai boxing) is 

caught attention as Muay Chaiya delivers a very unique and sophisicating posture of 

movement which highly stands out of any Thai boxing styles. Moreover, with its 

artistic philosophy, to use strenght and to grab weak point of the opponent, Muay 

Chaiya art is recommended for women whose bodies are softer and more delicate 

comparing with men. This reason brings about an idea to design a place used as a 

martial art promotion center for women from Muay Chaiya studies. 

       Data were collected from the documentary studying of Muay Chaiya arts, an 

interview of Kru Muay Chaiya (training expertise), an interview of the boxers, on-field 

participation, and a survey on woman target to find needs for establishing the center. 

        Rup Prom Rook (defense together with attack) was the theory retrieved from 

data analysis, leading to an idea to design a place with harmonic sense of Rup Prom 

Rook, serving best function and accommodating all use in the project. All areas were 

allocated in accordance with musts and needs. Every positioning will give meaningful 

sense of contradiction as space was centralized. The texture of material used, the 

layout of areas, not to mention certain look of furniture will give strong reflection as 

of Rup Prom Rook environment 
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บทที่ 1 

บทนํา 

 

1.  ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

ในสังคมปจจุบันเกิดปญหาผูหญิงโดนทํารายมากมาย สวนหน่ึงเกิดจากการทะเลาะ 

เบาะแวงกับคูชีวิต คนในครอบครัว เพ่ือนรวมงาน หรือการทํารายจากคนแปลกหนาที่ประสงคตอ

ทรัพยหรือการคุกคามทางเพศ ซึ่งนับวันจะย่ิงทวีความรุนแรงมากขึ้นจนแทบจะเกิดเปนรายวัน 

เน่ืองจากผูหญิงมีโครงสรางสรีระรางกายที่ออนแอ บอบบางกวาผูชาย ทําใหเวลาเกิด

เหตุการณเหลาน้ีขึ้น ผูหญิงมักเปนฝายที่เสียเปรียบ ไดรับบาดเจ็บ จนบางครั้งถึงกับเสียชีวิต 

มวยไชยาเปนมวยไทยโบราณที่ไมไดเนนการฝกฝนดานพละกําลังเปนหลัก แตเนนที่การ

ปองกันตัวเองเปนสําคัญ และในขณะที่ปองกันตัวก็เปนการตอบโตกลับไปในทันที 

จากรูปแบบดังกลาว รวมถึงการพัฒนาการทางเทคโนโลยีสมัยใหมในปจจุบัน ทําใหผูวิจัยมี

ความสนใจที่จะนําความสําคัญที่กลาวมาขางตน ของเรื่องศิลปะมวยไชยา รูปแบบวิธีการตางๆ การ

แสดงออกถึงสัญลักษณ ทวงทา แนวคิด คติความเช่ือ ปรัชญาตางๆ ที่แฝงอยู มาออกแบบศูนย

สงเสริมศิลปะการตอสูเพ่ือสตรี เพ่ือใหผูหญิงสามารถอยูรวมในสังคมปจจุบันไดอยางปลอดภัย ชวยให

สุขภาพรางกายแข็งแรง และยังชวยสงเสริมใหมีการอนุรักษและสืบทอดศิลปะมวยไชยา ใหแกอนุชน

รุนหลัง เพ่ือรักษามรดกทางวัฒนธรรมอันทรงคุณคาน้ีใหคงอยูสืบไป 

 

2.  ความมุงหมายและวัตถุประสงคของการศึกษา 

1.   ศึกษาศิลปะมวยไชยา 

2.   ศึกษาการออกแบบศูนยสงเสริมศิลปะการตอสู และศูนยฝกอบรมตางๆ 

3.   ศึกษาและวิเคราะหนําความรูที่ไดจากศิลปะมวยไชยาและศูนยสงเสริมแบบตางๆ เขา

สูกระบวนการออกแบบศูนยสงเสริมศิลปะการตอสูเพ่ือสตรี 

 

3.  สมมุติฐานของการศึกษา 

ผูวิจัยเช่ือมั่นวาการศึกษาศิลปะมวยไชยา  ซึ่งเปนศิลปะมวยโบราณพ้ืนถิ่นของภาคใต จะ

สามารถสื่อถึงวิถีชีวิต ปรัชญาที่แฝงอยูในทวงทาตางๆ รองรอยของวัฒนธรรมที่มีความเปนเอกลักษณ

เฉพาะตัว ควรคาแกการอนุรักษและเปนแรงจูใจใหคนรุนใหมสนใจ และสืบสานตอไป 
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4.  ขอบเขตของการศึกษา 

ในขอบเขตที่ศึกษาแบงออกไดดังน้ี 

1.  พ้ืนที่การศึกษา คือ พ้ืนที่จังหวัดสุราษฎรธานี และกรุงเทพมหานคร 

2.  ประเภทของการศึกษา คือ รูปแบบการแสดง สถานที่แสดง การสื่อความหมายของ 

การชกมวยเชิงสัญลักษณ แนวคิด คติความเช่ือ บริบททางพฤติกรรมผูมาชมการสาธิต การชกมวย  

เวลา สถานที่ชม เพ่ือแปลงคาสูงานออกแบบศูนยสงเสริมศิลปะการตอสูเพ่ือสตรี 

3.  ศึกษาวิธีการออกแบบศูนยสงเสริมศูนยสงเสริมศิลปะการตอสูตางๆ และนํามาเปน

กรณีศึกษาเพ่ือการกําหนด Function ภายในศูนยสงเสริมศิลปะการตอสูเพ่ือสตรีที่จะทําการ

ออกแบบ 

4.  ศึกษาวิเคราะหความสัมพันธของ Site กับสภาพแวดลอมของพ้ืนที่บริเวณ ซึ่งเปนที่ต้ัง

โครงการ 

 

5.  ขั้นตอนของการศึกษา 

1.  ศึกษาเก็บรวบรวมขอมูลจากเอกสารที่เกี่ยวของทั้งในประเทศและตางประเทศ โดย 

รวบรวมขอมูลจากเอกสารประกอบนิทรรศการถาวร หนังสือหรือตําราวิชาการ งานวิจัยระดับ

บัณฑิตศึกษา บทความจากนิตยสาร เอกสารสัมมนาวิชาการ และเอกสารอ่ืนๆ ที่มีเน้ือหาเกี่ยวของ 

2.  การเก็บรวบรวมขอมูลภาคสนาม ในเรื่องของสถานที่ฝกมวยไชยา รูปแบบการสาธิต

พฤติกรรมผูมาฝกมวย ผูเยี่ยมชม เรื่องเวลา สถานที่ชม แตละพ้ืนที่ จังหวัดสุราษฎรธานี และ

กรุงเทพมหานครที่มีความเกี่ยวของหรือมีรองรอยของการชกมวยไชยา 

3.   ศึกษาขอมูลจากโครงการเปรียบเทียบ (Case Study) เพ่ือเปนแนวทางนํามาปรับใชให

เหมาะสมกับโครงการ 

4.  ศึกษาสภาพแวดลอมและระบบตางๆ ที่สงผลตอการออกแบบ 

5.  นําขอมูลทั้งหมดมาวิเคราะหและสังเคราะหขอมูลจัดทํารายละเอียดโครงการวางผัง

แบบและวางตําแหนงสวนพ้ืนที่ตางๆ ใหมีความตอเน่ือง 

6.   ขั้นตอนการออกแบบ 

7.   ขั้นตอนการสรุปผลการศึกษา 

8.   ขั้นตอนการจัดทําเอกสาร 

9.   ขั้นตอนการเสนอแนะ 
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แผนภูมิที่ 1  แสดงขั้นตอนการศึกษาขอมูล 

วิเคราะหขอมูล และสังเคราะหขอมูล 

การออกแบบ 

การสรุปผลการศกึษา 

การจัดทําเอกสาร 

การเสนอแนะ 

 

แนวความคิดในการออกแบบ 

การออกแบบตัวอาคารโครงการ 

- จัดองคประกอบเพ่ือสรางพ้ืนท่ีวางภายในโครงการ 

  การออกแบบภายใน 

- จัดวางแปลน 

- จัดแสงสวาง โทนส ี

- วัสดุตกแตงและเครื่องเรือน / รายละเอียดตางๆ ท่ีสําคัญ 

ขั้นตอนการศึกษาขอมูล 

ขอมูลภาคเอกสาร ขอมูลภาคสนาม 

- เอกสารประกอบนิทรรศการถาวร 

- หนังสือหรือตําราวิชาการ 

- งานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา 

- บทความจากนติยสาร 

- เอกสารสัมมนาวิชาการ 

- เอกสารอ่ืนๆ ท่ีมีเนื้อหาเกี่ยวของ 

- อินเทอรเน็ต 

- สถานท่ีแสดง 

- รูปแบบการแสดง 

- พฤติกรรมผูมาชมการแสดง 

- เรื่องเวลา 

- สถานท่ีชม แตละพ้ืนท่ี 

- ตัวอยางการศึกษาโครงการเปรียบเทียบ 

- ศึกษาสภาพแวดลอมและระบบตางๆ ท่ี

สงผลตอการออกแบบ 
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6.  วิธีการศึกษา 

1.  การศึกษาขอมูลเอกสารจากตํารา บทความทางวิชาการ เอกสารงานวิจัย สื่อ

สารสนเทศตางๆ 

2. ทางกายภาพของพ้ืนที่  ที่คาดวาจะเปนที่ ต้ังโครงการโดยการสํารวจ ภาพถาย 

สังเกตการณ 

3.  การเรียบเรียงขอมูล จัดหมวดหมูและแบงออกเปนระบบตามความสําคัญของเน้ือหาที่

ทําการศึกษา เพ่ือความชัดเจนในการวิเคราะหขอมูลตอไป 

4.  การวิเคราะหและสังเคราะหขอมูลเพ่ือสามารถนําประเด็นที่เปนสาระหลักที่สําคัญมา

พัฒนาสูแนวความคิดในการออกแบบ 

5.   เสนอผลงานการออกแบบงานออกแบบภายใน 

 

7.  แหลงขอมูล 

1.  ขอมูลทุติยภูมิ 

      ทําการศึกษาทบทวนวรรณกรรม ขอมูลทางเอกสาร ตํารา รายงานการวิจัยและ 

อินเตอรเน็ต 

2.  ขอมูลปฐมภูมิ 

      ทําการศึกษาขอมูลภาคสนาม  เก็บรวบรวมขอมูลโดยตรงดวยการสํารวจ สัมภาษณ

บุคคลที่เกี่ยวของ จากสถานที่ และโครงการใกลเคียง เพ่ือใหทราบขอมูลเฉพาะที่ตองการ และจัดทํา

เครื่องมือวิจัยแบบสอบถาม จากกลุมเปาหมาย เพ่ือใหไดขอมูลความตองการที่แทจริง 

ในการเก็บขอมูลพ้ืนที่ภาคสนามที่ศึกษา จะกระทําโดยการอาศัยอุปกรณ ดังน้ี 

1. เครื่องอัดเสียงสัมภาษณ 

2. กลองถายรูป 

3. เทปวัดระยะ 

4. แบบสอบถาม 

5. เครื่องเขียนตางๆ 

 

8.  อุปกรณที่ใชในการคนควา 

1.  คอมพิวเตอร 

2.  กลองถายรูป/เครื่องบันทึกเสียง 

3.  อุปกรณเครื่องเขียนตางๆ 
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9.  คาใชจายทั้งหมดในการวิจัย (โดยประมาณ) 

1.  คาเดินทางและที่พัก                 25,000  บาท 

2.  คาอุปกรณ เครื่องเขียน        5,000  บาท 

3.  คาถายเอกสารและพิมพ                10,000  บาท 

4.  เบ็ดเตล็ด         3,000  บาท 

     รวม               43,000  บาท 

 

10.  การเสนอผลงาน 

นําเสนอผลงานเพ่ือเปนการสรุปและเสนอโครงการออกมาในลักษณะที่เรียบรอยสมบูรณ

ครอบคลุมกับเน้ือเรื่องที่กําหนดไว 

1.  จัดทํารูปเลมลักษณะของโครงการที่ศึกษา (Diagram Concept) 

2.  จัดทําแบบแปลน รูปดาน ลายละเอียดสวนประกอบ และ ทัศนียภาพภายใน ลักษณะ

ของโครงการที่ศึกษา 

3.  จัดทําวัสดุจําลองลักษณะของโครงการที่ศึกษา (Mass Model) 

4.  รูปเลมที่ประกอบรายละเอียดเอกสารที่ครบถวน 
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                                                      บทที่ 2                                                  . 

                                        เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของ                                   . 

 

1.  ประวัติความเปนมาของมวยไทย                                                                    . 

      มวยไทยกับคนไทย                                                                        . 

  จากการจําแนกเผาพันธุของมนุษย คนไทยมีเช้ือชาติอยูในกลุมมองโกเลีย  ลักษณะ

รางกายโดยทั่วไปตัวเล็กกวาคนที่อาศัยอยูในเขตหนาว ความสูงโดยเฉลี่ย 5 ฟุต 3 น้ิว รางกายล่ําสัน 

สมสวน ทะมัดทะแมง นํ้าหนักตัวนอย มีความคลองตัวและยืดหยุนสูง มือมีเน้ือนุมน่ิม ผิวสีนํ้าตาล

ออน ผมดกดํา ขนตามตัวมีนอยเคราไมดกหนา รูปศีรษะเปนสัดสวนดี ลูกตาสีดําตาขาวมีสีเหลือง

เล็กนอย กระพุงแกมอวบอูมใบหนากลม เน่ืองจากลักษณะภูมิประเทศเปนเมืองรอนใกลเสนศูนยสูตร

ประชาชนสวนใหญอาศัยอยูริมฝงแมนํ้า ใชเรือเปนพาหนะจึงทําใหคนไทยสวมเสื้อผานอยช้ิน ไมสวม

หมวกและรองเทา สามารถใชอวัยวะหมัด เทา เขา ศอก ไดอยางคลองแคลววองไว จึงนําไป

ผสมผสานกับการใชอาวุธมีด ดาบ หอก เพ่ือปองกันตนเองและปองกันประเทศ                         . 

           มวยไทยน้ันมีมาพรอมกับคนไทย เปนมรดกทางวัฒนธรรมของชาติไทยมาชานาน ในสมัย

โบราณประเทศไทยมีอาณาเขตติดตอกับประเทศเพ่ือนบานหลายประเทศ จึงมีการสูรบกันอยูเสมอๆ 

ดังน้ันชายไทยจึงนิยมฝกมวยไทยควบคูกับการฝกอาวุธ ตอมาไดวิวัฒนาการจนกลายเปนศิลปะการ

ตอสูที่มีเอกลักษณเฉพาะตัวมากขึ้น มีลีลาการเคลื่อนไหวที่สวยงามแฝงไวดวยความแข็งแกรงดุดัน 

สามารถฝกเพ่ือปองกันตนเอง เพ่ือความแข็งแรงของรางกาย และเพ่ือเปนอาชีพไดเปนอยางดีอีกดวย    

 มวยไทยในสมัยกรุงสุโขทัย 

สมัยกรุงสุโขทัยเริ่มประมาณ พ.ศ. 1781 - 1951 รวมระยะเวลา 140 ป หลักฐานจากศิลา

จารึกกลาวไวชัดเจนวา กรุงสุโขทัยทําสงครามกับประเทศอ่ืนรอบดาน จึงมีการฝกทหารใหมีความรู

ความชํานาญในรบดวยอาวุธ ดาบ หอก โล รวมไปถึงการใชอวัยวะของรางกายเขาชวยในการรบระยะ

ประชิดตัวดวย เชน ถีบ เตะ เขา ศอก เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการรบ       

หลังเสร็จสงครามแลว ชายหนุมในสมัยกรุงสุโขทัยมักจะฝกมวยไทยกันทุกคนเพ่ือเสริม

ลักษณะชายชาตรี เพ่ือศิลปะปองกันตัว เพ่ือเตรียมเขารับราชการทหารและถือเปนประเพณีอันดีงาม 

ในสมัยน้ันจะฝกมวยไทยตามสํานักที่มีช่ือเสียง เชน สํานักสมอคอน แขวงเมืองลพบุรี นอกจากน้ียังมี

การฝกมวยไทยตามลานวัดโดยพระภิกษุอีกดวย วิธีฝกหัดมวยไทยในสมัยกรุงสุโขทัย ครูมวยจะใช 

กลอุบายใหศิษย ตักนํ้า ตําขาว ผาฟน วายนํ้า หอยโหนเถาวัลย เพ่ือใหรางกายแข็งแรงและอดทน

   ส
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กอนจึงเริ่มฝกทักษะ โดยการผูกผาขาวมาเปนปมใหญๆ ไวกับกิ่งไม แลวชกใหถูกดวยหมัด เทา เขา 

ศอก นอกจากน้ียังมีการฝกเตะกับตนกลวย ชกกับคูซอม ปล้ํากับคูซอม จบลงดวยการวายนํ้าเพ่ือทํา

ความสะอาดรางกายและผอนคลายกลามเน้ือกอนนอน ครูมวยจะอบรมศีลธรรมจรรยา ทบทวน

ทักษะมวยไทยทาตางๆ จากการฝกในวันน้ันผนวกกับทักษะทาตางๆ ที่ฝกกอนหนาน้ีแลว 

    สมัยกรุงสุโขทัย มวยไทยถือวาเปนศาสตรช้ันสูงถูกบรรจุไวในหลักสูตรการศึกษาของ

กษัตริย เพ่ือฝกใหเปนนักรบที่มีความกลาหาญ มีสมรรถภาพรางกายดีเย่ียม เปนกษัตริยที่เกงกลา

สามารถในการปกครองประเทศตอไป ดังความปรากฏตามพงศาวดารวา พอขุนศรีอินทราทิตกษัตริย

กรุงสุโขทัยพระองคแรกทรงเห็นการณไกลสงเจาชายรวงองคที่ 2 อายุ 13 พรรษา ไปฝกมวยไทยที่ 

สํานักสมอคอน แขวงเมืองลพบุรี เพ่ือฝกใหเปนกษัตริยที่เกงกลาในอนาคต และในป พ.ศ. 1818 - 

1860 พอขุนรามคําแหงไดเขียนตําหรับพิชัยสงคราม ขอความบางตอนกลาวถึงมวยไทยดวย 

นอกจากน้ีพระเจาลิไท เมื่อครั้งยังทรงพระเยาวทรงไดรับการศึกษาจากสํานักราชบัณฑิตใน

พระราชวังมีความรูแตกฉานจนไดรับยกยองวาเปนปราชญ ซึ่งสํานักราชบัณฑิตมิไดสอนวิชาการเพียง

อยางเดียว พระองคตองฝกภาคปฏิบัติควบคูกันไปดวย โดยเฉพาะการตอสูปองกันตัวดวยมือเปลา

แบบมวยไทย และการใชอาวุธ คือ ดาบ หอก มีด โลธนู เปนตน                               

สมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย   หลังจากพายแพแกพมาเปนครั้งที่ 2 พ.ศ. 2310 มีนักมวย

มีช่ือเสียงสองคน ดังน้ี 

1.  นายขนมตม เปนเชลยไทยที่ถูกกวาดตอนไปครั้งกรุงศรีอยุธยาแตก ครั้งที่ 2 เมื่อป 

พ.ศ. 2310 ตอมาในป พ.ศ. 2317 พระเจากรุงอังวะ กษัตริยพมาโปรดใหจัดงานพิธีสมโภชมหาเจดีย

ใหญ ณ เมืองรางกุง ทรงตรัสใหหานักมวยไทยฝมือดี มาเปรียบกับนักมวยพมา แลวใหชกกันที่หนา

พระที่น่ัง ในวันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2317 ซึ่งนายขนมตมชกชนะนักมวยพมาถึง 10 คน โดยไมมีการ

พักเลย การชกชนะครั้งน้ีเปนการเผยแพรศิลปะมวยไทยในตางแดนเปนครั้งแรก ดังน้ันนายขนมตมจึง

เปรียบเสมือน “บิดามวยไทย” และวันที่ 17 มีนาคม ถือวา เปนวันมวยไทย 

 2.  พระยาพิชัยดาบหัก (พ.ศ. 2284 - 2325) เดิมช่ือจอย เปนคนเมืองพิชัย จังหวัด

อุตรดิตถ มีความรูความสามารถเชิงกีฬามวยไทยมาก ไดฝกมวยไทยจากสํานักครูเที่ยงและใชวิชา

ความรูชกมวยไทยหาเลี้ยงตัวเองมาจนอายุได 16 ป แลวจึงฝกดาบ กายกรรม และมวยจีนจากคนจีน 

ดวยฝมือเปนเลิศในเชิงมวยไทยและดาบ เปนที่ปรากฏแกสายตาของพระยาตาก จึงนําเขาไปรับ

ราชการไดบรรดาศักด์ิเปนหลวงพิชัยอาสา หลังจากพระเจาตากสินไดกรุงธนบุรีเปนราชธานี ก็ใหพระ

ยาพิชัยไปครองเมืองพิชัยบานเมืองเดิมของตนเอง ในป พ.ศ. 2314 พมายกทับมาตีเมืองเชียงใหมแลว

เลยมาตีเมืองพิชัย พระยาพิชัยนําทหารออกสูรบ การรบถึงขั้นตะลุมบอน จนดาบหักทั้งสองขาง จึงได

นามวา พระยาพิชัยดาบหัก    
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 สมัยกรุงธนบุรี  เริ่ม พ.ศ. 2310 - 2324 ระยะเวลา 14 ป บานเมืองอยูระหวางการฟนฟู

ประเทศหลังจากการกูอิสรภาพคืนมาได การฝกมวยไทยสมัยน้ีเพ่ือการสงครามและการฝกทหารอยาง

แทจริงในยุคน้ีมีนักมวยฝมือดีมากมาย เชน นายเมฆบานทาเสา นายเที่ยงบานเกง นายแหวแขวง

เมืองตาก นายนิลทุงย้ัง นายถึกศิษยครูนิล สวนนักมวยที่เปนนายทหารเลือกของพระเจาตากสิน 

ไดแก หลวงพรหมเสนา หลวงราชเสนหา ขุนอภัยภักดี นายหมึก นายทองดี ฟนขาว หรือพระยาพิชัย

ดาบหัก การจัดชกมวยในสมัยกรุงธนบุรี นิยมจัดนักมวยตางถ่ิน หรือลูกศิษยตางครูชกกัน กติกาการ

แขงขันยังไมปรากฏชัดเจน ทราบเพียงแตวาชกแบบไมมีคะแนนจนกวาอีกฝายหน่ึงจะยอมแพไป 

สังเวียนเปนลานดิน สวนมากเปนบริเวณวัด นักมวยยังชกแบบคาดเชือกสวมมงคล และผูกประเจียดที่

ตนแขนขณะทําการแขงขัน 

  สมัยกรุงรัตนโกสินทร  กีฬามวยไทยในสมัยกรุงรัตนโกสินทรตอนตน รัชกาลที่ 1 ถึง 

รัชกาลที่ 4 พ.ศ. 2325 - 2411 ระยะเวลา 86 ป กีฬามวยไทยยังเปนศิลปะประจําชาติ มีการจัด

แขงขันในงานเทศกาลประจําป กติกาเริ่มมีการกําหนดเวลาการแขงขันเปนยก โดยใชกะลามะพราวที่

มีรูลอยนํ้าถากะลามะพราวจมถึงกนอางก็จะตีกลองเปนสัญญาณหมดยก การแขงขันไมกําหนดยก  

ชกกันจนกวาอีกฝายหน่ึงจะยอมแพ 

  1.  สมัยรัชกาลที่ 1 พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช (พ.ศ. 2325 - 

2352)  พระองคทรงฝกหัดมวยไทยมาต้ังแตยังทรงพระเยาว และทรงสนพระทัยในการเสด็จ

ทอดพระเนตรการแขงขันชกมวยไทยอยูเสมอ ในป พ.ศ. 2331 พอคาชาวฝรั่งเศสสองพ่ีนองเดินทาง

ไปคาขายทั่วโลกดวยเรือกําบ่ัน คนนองเปนนักมวยฝมือดี เที่ยวพนันชกมวยมาหลายเมืองเดินทาง

มาถึงกรุงเทพมหานครจึงไดลามกราบเรียนพระยาพระคลัง ขอชกมวยพนันกับคนไทยพระยาพระคลัง

ไดนําความขึ้นกราบทูล รัชกาลที่ 1 พระองคทรงตรัสปรึกษากับกรมพระราชวังบวรพระอนุชา ซึ่งเปน

ผูมีฝมือมวยไทย และคุมกรมมวยหลวงอยูในขณะน้ัน รับตกลงพนันกันเปนเงิน 50 ช่ัง กรมพระราชวัง

บวรคัดเลือกทนายเลือกวังหนาฝมือดีช่ือ หมื่นผลาญตอสูกับนักมวยฝรั่งเศสครั้งน้ี สังเวียนการแขงขัน

จัดสรางขึ้นที่สนามหลังวัดพระแกว โดยใชเชือกเสนเดียวผูกกับเสา 4 ตน สูงประมาณ 70 เซนติเมตร 

ขึงก้ันบริเวณเปนสี่เหลี่ยมจัตุรัส กวางประมาณดานละ 20 เมตร ดานหนาปลูกพลับพลาที่ประทับ 

กติกาการแขงขันไมมีการใหคะแนน ชกกันจนกวาจะแพชนะกันโดยเด็ดขาด เมื่อใกลเวลาชกทรงตรัส

สั่งใหแตงตัวหมื่นผลาญ ดวยการชโลมนํ้ามันวานยาตามรางกาย ผูกประเจียดเครื่องรางที่ตนแขน แลว

ใหขี่คอคนมาสงถึงสังเวียน 

   เมื่อการแขงขันเร่ิมขึ้น ฝรั่งไดเปรียบรูปราง เขาประชิดตัว พยายามจะปล้ําเพ่ือหักคอ

และไหปลารา หมื่นผลาญพยายามปดปอง ปดเปด สลับกับเตะถีบชิงตอยแลวถอยวนหนีย่ิงชกนาน

ฝรั่งยิ่งเสียเปรียบเพราะทําอะไรไมได ฝรั่งพ่ีชายเห็นวาถาชกตอไปนองชายคงเสียเปรียบแนจึง

ตัดสินใจกระโดดเขาไปขวางกั้นไมใหหมื่นผลาญถอยหนี การกระทําเหมือนชวยกัน จึงเกิดมวยหมู
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ระหวางพวกฝร่ังกับพวกทนายเลือก ฝรั่งบาดเจ็บหลายคน รัชกาลที่ 1 พระราชทานหมอยาหมอนวด

ไปรักษาพยาบาล เมื่อหายดีแลวฝรั่งเศสสองพ่ีนองก็ออกเรือกลับไป 

  2.  สมัยรัชกาลที่ 2 พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย (พ.ศ. 2352 - 2367)        

เมื่อทรงพระเยาว พระองคทรงฝกมวยไทยจากสํานักวัดบางหวาใหญ (วัดระฆังโฆสิตาราม) จาก

สมเด็จพระวันรัต (ทองอยู) ซึ่งเคยเปนแมทับเกา คร้ันเมื่อพระชนมอายุ 16 พรรษา ไดเสด็จมา

ประทับในพระราชวังเดิมและทรงฝกมวยไทยจากทนายเลือกเพ่ิมเติมอีก อีกทั้งทรงโปรดใหญสราง

สนามมวยที่สนามหญาบริเวณวังหลัง และทรงเปลี่ยนคําวา “รําหมัด รํามวย” มาเปน “มวยไทย” 

  3. Ȯสมัยรัชกาลที่ 3 พระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว (พ.ศ. 2367 - 2394) 

พระองคทรงฝกมวยไทยจากทนายเลือกในรัชกาลที่ 2 ในสมัยน้ีประชาชนตามหัวเมืองยังคงนิยมฝก

มวยไทยและกระบ่ีกระบองกันอยู ดวยเหตุผลน้ีเองทาวสุรนารี หรือคุณหญิงโม ภรรยาเจาเมืองโคราช 

จึงสามารถคุมทับออกตอสูเอาชนะกองทัพของเจาอนุวงศแหงเมืองเวียงจันทรรักษาเมืองไวได 

  4. Ȯสมัยรัชกาลที่ 4 พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว (พ.ศ. 2394 - 2411) 

ในขณะที่ทรงพระเยาว ทรงแตงองคอยางกุมารชกมวยไทย และเลนกระบ่ีกระบองโชวในงานสมโภช

หนาพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในสมัยน้ีเปนหัวเลี้ยวหัวตอของอารยธรรมตะวันตกเริ่ม

แพรหลายเขามาในประเทศไทย แตมวยไทยยังคงเปนกีฬาประจําชาติอยู 

  5.  สมัยรัชกาลที่ 5 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว (พ.ศ. 2411 - 2453)  

พระองคทรงฝกมวยไทยจากสํานักมวยหลวง ซึ่งมีปรมาจารยหลวงพลโยธานุโยค ครูมวยหลวงเปน 

ผูถวายการสอน ทําใหพระองคโปรดกีฬามวยไทยมาก เสด็จทอดพระเนตรการชกมวยหนาพระที่น่ัง 

ทรงโปรดใหขาหลวงหัวเมืองตางๆ คัดนักมวยฝมือดีมาชกกันหนาพระที่น่ังเพ่ือหานักมวยที่เกงที่สุด

เขาเปนทหารรักษาพระองค สังกัดกรมมวยหลวง  

     ป พ.ศ. 2430 รัชกาลที่ 5 ทรงพระกรุณาโปรดเกลาใหต้ังกรมศึกษาธิการข้ึน ใหมวย

ไทยเปนวิชาหน่ึงในหลักสูตรของโรงเรียนครูฝกหัดพลศึกษาและโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา ใน

สมัยน้ีเปนที่ยอมรับวา คือ ยุคทองของมวยไทย 

  6.  สมัยรัชกาลที่ 6 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว (พ.ศ. 2453 - 2468) ใน

ระหวางป พ.ศ. 2457 - 2461 ประเทศไทยไดสงทหารเขารวมกับ ฝายสัมพันธมิตรในสงครามโลก 

ครั้งที่ 1 ณ เมืองมาเซย ประเทศฝร่ังเศส โดยมีพลโทพระยาเทพหัสดินเปนแมทัพคุมทหารไทยไปรวม

รบในครั้งน้ี ทานเปนผูสนใจมากไดจัดมวยไทย ชกมวยไทยโชวใหทหารและประชาชนชาวยุโรป 

ชมสรางความช่ืนชอบและประทับใจอยางย่ิง ซึ่งนับเปนครั้งแรกที่มวยไทยเริ่มเผยแพรในยุโรป  

   ป พ.ศ. 2464 หลังสงครามโลกครั้งที่ 1...สนามมวยสวนกุหลาบเปนสนามมวยถาวร

แหงแรกที่จัดการแขงขันเปนประจําบนสนามฟุตบอลภายในโรงเรียนสวนกุหลาบ ระยะเร่ิมแรกผูชม

จะน่ังและยืนรอบสังเวียนซึ่งเปนรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส กวางประมาณดานละ 26 เมตร ขีดเสนกั้นบริเวณ
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หามผูชมล้ําเขตสังเวียน นักมวยคาดเชือกที่มือดวยดายดิบ สวมมงคล ผูกประเจียดไวที่ตนแขน สวม

กางเกงขาสั้น สวมกระจับบุนวมปองกันอวัยวะที่สําคัญ และใชผาคาดทับรอบเอวอยางแนนหนาอีก

ครั้ง ไมสวมเสื้อและรองเทา กรรมการผูช้ีขาดแตงกายดวยชุดผามวงนุงโจงกระเบน สวมเสื้อราช 

ประแตนและสวมถุงเทาขาว 

   มวยคูผูที่สนใจมาก คือ หมื่นมวยแมนหมัด นักมวยฝมือดีในสมัยรัชกาลที่ 5 ซึ่งอายุได 

50 ป ชกกับนายผอง ปราบสบถ นักมวยหนุมฝมือดี รูปรางสูงใหญ อายุ 22 ป จากโคราช การชกครั้ง

น้ีเพ่ือแกแคนแทนบิดาที่แพหมื่นมวยแมนหมัด       เมื่อครั้งชกกันหนาพระที่น่ังงานพระเมรุขุน 

มรุพงศศิริพัฒน การแขงขันใชเวลา 2 นาที หมื่นมวยแมนหมัดถูกหมัดเหว่ียงควายของนายผอง  

ลมนอนหมดสติกับพ้ืนสนาม ผูชมตางต่ืนเตนกับชัยนะของนายผอง ว่ิงเขาหอมลอมเพ่ือแสดงความ

ยินดี ทําใหเกิดความวุนวาย เจาที่และลูกเสือตองทํางานหนัก จากเหตุการณครั้งน้ีคณะกรรมการจัด

มวยจึงจัดประชุมเพ่ือหาทางแกไข ในที่สุดตกลงสรางเวทีมวยขึ้นใหมในวันรุงขึ้น โดยยกพ้ืนเวทีสูง  

4 ฟุต ปูพ้ืนดวยเสื่อจันทบูรหลายผืนเย็บติดกัน มีเชือกกั้นเวทีขนาด 1 น้ิว มีชองตรงมุมบันไดสํานัก

มวยและผูตัดสินขึ้นลง ผูตัดสินแตงเครื่องแบบเสือปาเต็มยศ มีเจาหนาที่รักษาเวลาโดยใชนาฬิกาจับ

เวลา 2 เรือน ใชเสียงกลองเปนสัญญาณการชกแขงขันกัน 11 ยกๆ ละ 3 นาที ตองแยกจากกันเมื่อ 

ผูตัดสินสั่งแยก หามกัด หามซ้ํา ใชลูกติดพันได ถาคูตอสูลมใหไปยืนรอที่มุมกลาง มีวงมโหรีปกลอง

ของหมื่นสมัคร เสียงประจิตร บรรเลงใหจังหวะขณะแขงขัน   

   ประชาชนสนใจเขาชมการแขงขันกันมากและเรียกรองใหจัดตอไปอีก รัชกาลที่ 6 จึง

ทรงโปรดเกลาใหพระยานนทิเสนสุเรนทรภักดี แมกองเสือปา จัดแขงขันชกมวยเพ่ือหาทุนซื้อปนให

กองเสือปา โดยใหสมุเทศาภิบาลและขาหลวงหัวเมืองตางๆ จัดนักมวยฝมือดีมาชกกัน นักมวยสวน

ใหญจากตางจังหวัดจะพักที่หองสโมสรเสือปา บริเวณสวนดุสิตเมื่อนักมวยเปรียบคูไดแลว นักขาวจะ

ถายภาพทําโฆษณาซึ่งนับเปนครั้งแรกที่มีการโฆษณาการแขงขันมวยไทย   

   มวยคูประวัติศาสตรที่สามารถทําเงินไดมากที่สุดในยุคน้ัน คือ นายยัง หาญทะเล กับ 

จี๊ฉาง (โฮว จงกุน) นักมวยจีน ผลการแขงขันจี๊ฉางถูกชกที่ใบหนาแลวเตะตามที่กานคอลมลงนอนน่ิง 

ผูตัดสินนับ 10 ก็ไมสามารถลุกขามาตอสูได    

  7. สมัยรัชกาลที่ 7 พระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว (พ.ศ. 2468 - 2477) 

ระหวางป พ.ศ. 2466 - 2472 พลโทพระยาเทพหัสดินไดสราง สนามมวยหลักเมืองทาชาง ข้ึนบริเวณ

โรงละครแหงชาติปจจุบัน เวทีมีเชือกกั้นเสนใหญขึ้น เชือกแตละเสนขึงตึงเปนเสนเดียวไมเปดชองตรง

มุมสําหรับขึ้นลงเหมือนกับยุคเกา เพ่ือปองกันนักมวยตกเวทีตรงชองน้ี และจัดการแขงขันเปนประจํา 

ทุกป  

  ป พ.ศ. 2472 รัฐบาลมีคําสั่งใหการแขงขันชกมวยไทยทั่วประเทศสวมนวมชกได ดัง

ตัวอยางการสวมนวมจากนักมวยฟลิปปนสที่เขามาชกมวยสากลในประเทศไทย ทั้งน้ีสาเหตุเน่ืองจาก 
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นายแพ เลี้ยงประเสริฐ นักมวยฝมือดีจากบานทาเสา จังหวัดอุตรดิตถ ไดตอยนายเจีย แขกเขมร ตาย

ดวยหมัดคาดเชือก                                                                                         

  ในวันเสารที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2472 เจาคุณคธาธรบดี ไดเริ่มจัดการแขงขันชกมวย

ไทยขึ้นที่สวนสนุกภายในบริเวณสวนลุมพินีรวมกับมหรสพอ่ืนๆ โดยคัดเอานักมวยฝมือดีชกกันทุกวัน

เสารเน่ืองจากเจาคุณเปนคนทันสมัยจึงเวทีมวยแบบมาตรฐานสากล คือ มีเชือก 3 เสน ใชผาใบปูพ้ืน  

มีมุมแดง นํ้าเงิน มีผูตัดสินใหคะแนน 2 คน มีผูช้ีขาดการแขงขันบนเวที 1 คน ใหสัญญาณดวยระฆัง

เปนคร้ังแรก และในวันเสารที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2472 ในรายการตอนรับวันปใหม คูเอกระหวาง

สมาน ดิลกวิลาศ กับ เดช ภูภิญโญ มวยประกอบรายการไดแก นายแอ มวงดี กับสุวรรณ นิวาสะวัตร 

ซึ่งนายแอ มวงดี ไดนําเอากระจับเหล็กมาใชปองกันอวัยวะสําคัญทําใหนักมวยคนอ่ืนๆ หันมาใช

กระจับเหล็กต้ังแตน้ันเปนตนมา                                                                    

8.  รัชกาลที่ 8 พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอนันทมหิดล  (พ.ศ. 2477 - 2489)  

ระหวางป พ.ศ. 2478 - 2484 คหบดีผูมีช่ือเสียงในสมัยน้ันไดสรางเวทีมวยขึ้นบริเวณที่ดินของเจาเชต 

ช่ือ สนามมวยสวนเจาเชต ปจจุบันคือที่ต้ังกรมรักษาดินแดน การดําเนินการจัดการแขงขันเปนไป

ดวยดี เน่ืองจากทหารเขามาควบคุม เพ่ือนํารายไปบํารุงกิจการทหาร จัดการแขงขันกันติดตอหลายป 

จึงเลิกไปเพราะเกิดสงครามโลกคร้ัง ที่ 2 กองทัพญี่ปุนบุกเขาประเทศไทย เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 

2484  

 ระหวางป พ.ศ. 2485 - 2487 สงครามโลกครั้งที่ 2 กําลังจะสงบแตยังคงมีเครื่องบิน

ขาศึกบินลาดตระเวนอยูทั้งกลางวันกลางคืน จําเปนตองจัดการแขงขันชกมวยไทยตามโรงภาพยนตร

ตางๆ ในเวลากลางวัน เชน สนามมวยพัฒนาการ สนามมวยทาพระจันทร สนามมวยวงเวียนใหญ 

เน่ืองจากประชนยังคงใหความสนใจมวยไทยอยู                                                         

 วันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2488 สนามมวยเวทีราชดําเนินไดเปดสนามทําการแขงขัน

ครั้งแรก มีนายปราโมทย พ่ึงสุนทร เปนนายสนามมวยคนแรก พระยาจินดารักษเปนกรรมการบริหาร

เวที ครูชิต อัมพลสิน เปนโปรโมเตอร จัดชกเปนประจําในวันอาทิตย เวลา 16.00 - 17.00 น. ใช

กติกาของกรมพลศึกษา ป พ.ศ. 2480 ชก 5 ยกๆละ 3 นาที พักระหวางยก 2 นาที ในระยะแรกช่ัง 

นํ้าหนักตัวนักมวยดวยมาตราสวนเปนสโตนเหมือนนํ้าหนักมา อีก 2 ปตอมา จึงเปลี่ยนเปนกิโลกรัม  

ป พ.ศ. 2491 เปลี่ยนนํ้าหนักนักมวยเปนปอนด เพ่ือใหเปนระบบสากลมากข้ึน และเรียกช่ือรุนตาม

นํ้าหนัก เชน นํ้าหนักไมเกิน 112 ปอนด รุนปลายเวท นํ้าหนักไมเกิน 118 ปอนด รุนแบนตัมเวท  

เปนตน และป พ.ศ. 2494 สนามมวยเวทีราชดําเนินไดเริ่มกอสรางหลังคาอยางถาวร              

 วันที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2496 พันตํารวจเอกพิชัย กุลวณิชย ผูชวยมวยนายสานมวย

เวทีราชดําเนินไดออกระเบียบใหนักมวยสวมกางเกงใหตรงมุมตนเอง พ่ีเลี้ยงตองแตงกายสุภาพ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



12 

 วันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2496 สนามมวยเวทีลุมพินี ไดเปดการแขงขันมวยไทยข้ึนเปน

ครั้งแรก มี เสธ เอิบ แสงฤทธ์ิ เปนนายสนาม นายเขต ศรียาภัย เปนผูจัดการ 

 ป พ.ศ. 2498 บริษัทเวทีราชดําเนิน จํากัด ไดจัดทํากติกามวยไทยอาชีพฉบับแรกขึ้น 

โดยไดปรับปรุงจากกติกามวยไทย ฉบับป พ.ศ.2480 ของกรมพลศึกษา                                  

 ป พ.ศ. 2502 นายโนกุจิ นักธุรกิจชาวญี่ปุนนํานักมวยชาวญี่ปุนมาชกกับนักมวยไทย

ไดถายภาพยนตรมวยไทยไวแลวนําไปศึกษา เปลี่ยนช่ือเปนคึกบอกซิ่ง นายไคโต เคนกุจิ ผูนําดาน

ศิลปะการตอสูชาวญี่ปุนไดเขาชมมวย ณ เวทีราชดําเนิน เกิดความประทับใจ นําวิชามวยไทยไป

ฝกสอนกันอยางจริงจัง ในโรงเรียนประถมศึกษาของญี่ปุน                                                

 ป พ.ศ. 2503 บริษัทเวทีราชดําเนิน จํากัด ไดเพ่ิมขอบังคับกติกามวยไทยอาชีพอีกวา 

นักมวยไทยตองมีอายุในวันแขงขันไมตํ่ากวา 18 ป และอายุไมเกิน 38 ปบริบูรณ                 ป                    

ป พ.ศ.2  ป พ.ศ. 2508 บริษัทเวทีราชดําเนิน จํากัด ไดปรับปรุงกติกามวยไทยอาชีพให

เหมาะสมยิ่งขึ้น ใหช่ือวา “กติกามวยไทยอาชีพของเวทีราชดําเนิน พ.ศ. 2508” 

 

2.  ประวัติมวยไทย 4 ภาค 

         รัชสมัยกรุงธนบุรี ตอเน่ืองถึงกรุงรัตนโกสินทร ตอนตน ชนชาวสยาม เปนปกแผน รวมเขต

แดน รวมแผนดินไดมากแลว แตยังไมวางเวน จากศึกสงครามใหญนอย ภัยรอบบาน เรื่องการฝกปรือ 

กลมวย เพลงดาบ จึงนับไดวาเปนศิลปะประจําชาติที่สําคัญ ซึ่งคนไทยโดยทั่วไป ใสใจ และให

ความสําคัญกับการเรียนรู ศิลปะการตอสูปองกันตัว จึงไดเกิด สํานักมวย สํานักดาบ ขึ้น แมแตในพระ

มหาราชวัง ก็ยังมีการเรียนการสอน กระบ่ีกระบอง วิชามวย และพิชัยสงคราม อันเปนหลักสูตรสําคัญ 

โดยเฉพาะมวยไทย ที่มีรูปแบบการใชอวัยวะเปนอาวุธ ทั้ง หมัด เทา เขา ศอก คลายคลึงกันทั่ว

ประเทศ แตถึงกระน้ัน ดวยความเปนชนชาติอิสระและมีภูมิปญญา วิชามวย ก็ไดแตกแขนง แบงกลุม 

แบงภาค กันออกไปอยางเดนชัด ทั้งทารํารายไหวครู รูปแบบลีลาทายาง ทาครู แมไม ลูกไม อีกทั้ง

ความชํานาญเรื่อง การจัก สาน รอย ทําใหการคาดเชือก ถักหมัด มีรูปแบบเฉพาะตัวอีกมากมาย โดย

หลักใหญแบงไดตามภูมิภาค คือ                                                               ป 

   ภาคเหนือ มวยทาเสา มวยเม็งราย มวยเจิง ฯลฯ มวยทาเสา เปนมวยเชิงเตะ คลองแคลว 

วองไว ทั้งซายขวา จนไดฉายา มวยตีนลิง คาดเชือกประมาณครึ่งแขน                                   .       

ภาค       ภาคอีสาน มวยโคราช มวยหลุม ฯลฯ มวยโคราช ลักษณะการ เตะ ตอย เปนวงกวาง นิยม 

คาดเชือก ขมวดรอบแขนจนจรดขอศอกเพ่ือใชรับการเตะ ที่หนักหนวงรุนแรง                        . 

            ภาคกลาง มวยลพบุรี มวยพระนคร ฯลฯ มวยลพบุรี ลักษณะการชก ตอย วงใน เขาออก

รวดเร็ว เนนหมัดตรง การคาดเชือก จึงคาดเพียงประมาณครึ่งแขน    

   ส
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                                     . 

            ภาคใต มวยไชยา ฯลฯ มวยไชยา ลักษณะการรุก-รับ รัดกุมถนัดการใชศอกในระยะประชิด 

ตัว การคาดเชือกจึงนิยมคาดเพียง คลุมรอบขอมือ เพ่ือกันการซนหรือเคล็ด เทาน้ัน 

   สาวประวัติมวยดัง 4 ภาค เริ่มจากภาคเหนือ “มวยทาเสา” สรางช่ือยุคกรุงธนบุรี นับแต

พระยาพิชัยดาบหักจัดแขงขันชกมวยเสมอๆ บนสังเวียนลานดิน ช่ือเสียงดีก็มีมีนายเมฆบานทาเสา 

นายเที่ยงบานเกง นายแหวแขวงเมืองตาก นายนิลทุงยั้ง นายถึกศิษยครูนิล ถึง พ.ศ. 2472 นายแพ 

เลี้ยงประเสริฐ จากบานทาเสา อุตรดิตถ ชกนายเจีย แขกเขมรตายดวยหมัดคาดเชือก ทําใหรัฐบาล 

(สมัยรัชกาลที่ 7) มีคําสั่งใหการชกมวยไทยทั่วประเทศเปลี่ยนจากคาดเชือกเปนสวมนวม   

  ภาคอีสาน “มวยโคราช” มีบันทึกวาเฟองฟูสมัยรัชกาลที่ 3 เปนมวยตอยวงกวางเรียกกัน

วาเหว่ียงควาย ดายดิบคาดหมัดแลวขมวดรอบๆ แขนจนจรดขอศอกเพ่ือปองกันการเตะที่เลื่องลือ 

ไดแกเจาฉายา หมื่นชงัดเชิงชก คือ นายแดง ไทยประเสริฐ จากเมืองโคราช เตะรุนแรง หมัดเหว่ียง

โดงดัง อีกคน คือ นายยัง หาญทะเล จากวังเปรมประชากรของกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักด์ิ ผูสอน

ทารําหนุมานควานสมุทรให (สมัยรัชกาลที่ 6)  

         ภาคกลาง “มวยลพบุรี” มีช่ือเสียงรัชกาลที่ 5 เชนกัน ในงานพระเมรุกรมขุนมรุพงษ

ศิริพัฒน ณ ทองทุงพระเมรุปอมเผด็จดัสกร กรุงเทพฯ มีการตีมวยหนาพระที่น่ังครั้งใหญ เลื่องช่ือวา

เปนมวยชกหมัดตรงดี ตอยแหวกการคุมไดดีกวามวยถิ่นอ่ืน       คาดหมัดเพียงครึ่งแขนใชดายผาดิบ  

ครูมวยคนดังเจาฉายา หมื่นมวยแมนหมัด คือ นายกลิ้ง ไมปรากฏสกุล จากเมืองลพบุรี ผูมีลีลาการชก

ฉลาด รุกรับ หลบหลีกวองไว ใชหมัดตรงดียอดเยี่ยม 

  ภาคใต “มวยไชยา” เจาฉายา หมื่นมวยมีช่ือ คือ นายปลอง จํานงทอง ผูมีทาเสือลากหาง

เปนอาวุธสําคัญ ทั้งเนนวงในใชความคมของศอก เขา ประวัติมวยไชยาสืบคนไดถึงพระยาวจีสัตยา

รักษ (ขํา ศรียาภัย) เจาเมืองไชยาในแผนดินรัชกาลที่ 5 ถายทอดมายังบุตรชายคือปรมาจารยเขตร 

ศรียาภัย ซึ่งภายหลังยายมาต้ังรกรากในกรุงเทพฯ เผยแพรมวยไชยาแกศิษยมากมายกระทั่งจากไปใน

ป 2521 

 

3.  ประวัติมวยไชยา0

1    

มวยไชยา  เปนศิลปะการตอสูของไทยที่มีบทบาทสําคัญในการปกปองบานเมืองมาต้ังแต

โบราณกาล มวยไชยามีที่มาจาก พอทานมา แหงวัดทุงจับชาง ตําบลพุมเรียง อําเภอไชยา จังหวัด

สุราษฏรธานี ซึ่งแตเดิมกอนพอทานมาจะเขาอุปสมบทน้ัน ทานเปนทหารอยูในกรุงเทพฯ ดังน้ันมวย

                                                 

 
1
 ประวัติมวยไชยา, เขาถึงเม่ือ 12 เมษายน 2555, เขาถึงไดจาก http://www.muaychaiya.com 
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ไชยาที่แทจริงแลวนาจะเปนมวยที่มีที่มาอันยาวไกลยากที่จะสืบสาวได                                    . 

  เหตุที่มวยของพอทานมามีช่ือเรียกติดปากวา “มวยไชยา” น้ันสืบเน่ืองจากที่ทานไดเบ่ือชีวิต

การเปนทหารและเบ่ือตอฆราวาสสมบัติ ทานจึงไดออกบวชแลวไดเดินธุดงคเรื่อยไป จนไดไปอยูที่วัด

ทุงจับชาง ซึ่งในขณะน้ันเองทานไดเมตตาถายทอดศิลปะการตอสูของไทยใหกับประชาชนที่น่ัน หน่ึง

ในลูกศิษยของทาน ก็คือ ทานพระยาวจีสัตยารักษ (ขํา ศรียาภัย) ซึ่งเปนเจาเมืองไชยา ณ กาลน้ันเอง 

มวยไทยสายพอทานมาจึงถูกเรียกขานจนติดปากวา “มวยไชยา” 

         ทานพระยาวจีสัตยารักษ ซึ่งเปนเจาเมืองไชยา ทานก็ไดถายทอดวิชาน้ีใหแกลูกๆ ซึ่งหน่ึง

ในน้ันก็คือ นายเขตร ศรียาภัย และหลังจากที่นายเขตร ศรียาภัย ไดร่ําเรียนจากบิดาคือทานเจาเมือง

แลว นายเขตร ศรียาภัย ยังไดรํ่าเรียนจากครูมวยอ่ืนๆอีกรวมแลวถึง 12 ครู ซึ่งในกาลตอมาทานได

ถูกขนานนามวา “ปรมาจารย” ซึ่งมวยไชยาตํารับของพอทานมาที่สืบทอดมายังทานปรมาจารยเขตร 

ศรียาภัยน้ัน ไดถูกเกลา ถูกวิเคราะห ตอเติมใหเขากับยุคสมัยและสามารถใชไดในเหตุการณจริง 

  มวยไชยาต้ังแตคร้ังอดีตจะสอนต้ังแตการปองกันตัว และจะเปนการปองกันตัวแบบ 4 ป.

คือ ปอง ปด ปด เปด เปนทาสําคัญ ทา 4 ป.ของไชยาน้ันจะปองกันตัวไดต้ังแตหัวแมเทายันเสนผม 

เมื่อผูไดฝก 4 ป. จนมีความชํานาญแลว จะสามารถเขาใจและจะรูตัวเองวา ไดยืนอยูหนาประตูของ

การใชลูกไมตางๆ แลว 

          ดังที่ไดกลาวมาแลววา มวยไชยาเปนมวยที่ใหความสําคัญกับการปองกันตัว ดังน้ันมวย 

ไชยาจึงเปนหน่ึงในสายมวยที่ถูกเลือกใหเปนกรมทนายเลือก คอยดูแลอารักขาความปลอดภัย

พระมหากษัตริยในสมัยโบราณ และยังเปนหน่ึงในสายมวยที่ไดรับฉายา “หมื่นมวยมีช่ือ” เมื่อครั้งที่

นายปลอง จํานงทอง ใชทาเสือลากหางอันเปนทาลูกไมสําคัญเขาทุมทับนักมวยจากโคราชลงไปสลบ

หนาพระที่น่ังพระพุทธเจาหลวง 

           ดังน้ันสมบัติของชาติช้ินน้ีจึงควรคาแกการอนุรักษ สงเสริม สานตอใหเปนรูปธรรม 

เน่ืองจากเปนวิชาหลวง เปนของเจานายช้ันสูง ไมใชวิชาการตอสูที่ชกกันเพ่ือการเลี้ยงชีพเพียงอยาง

เดียว ยังหมายถึงปกปองแผนดินเกิด ตลอดจนการอารักขาเบ้ืองพระยุคลบาทอีกดวย 

  วิชามวยไทยน้ัน เปนศิลปะการตอสูช้ันสูงของไทย ซึ่งมิไดมีไวเพ่ือแสดงความสวยงามทาง

ศิลปวัฒนธรรม หรือเปนการตอสูกันบนเวทีเทาน้ัน แตเปนศิลปะการตอสู ที่มีการสืบทอดกันมาอยาง

ยาวนาน จะเห็นไดจากประวัติศาสตรนักรบคนสําคัญของไทย ซึ่งลวนแลวแตตองร่ําเรียนวิชามวยไทย 

กอนที่จะมาถือดาบสูรบกับศตรูที่มารุกรานประเทศ เพราะฉะน้ันวิชามวยไทยจึงหมายถึงความ

ปลอดภัยในชีวิต คือผูที่นําไปใชจะตองไดรับความปลอดภัย สิ่งที่เปนเครื่องพิสูจนไดอยางดี คือ     

เอกราชของประเทศไทยที่เราไดอาศัยอยูต้ังแตรุนบรรพบุรุษมาตราบเทาทุกวันน้ี ฉะน้ันการสืบทอด

และการถายทอด วิชาจึงเปนเร่ืองที่ตองระมัดระวัง หากมีขอบกพรองแมแตเพียงนอยนิด ยอม

   ส
ำนกัหอ
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หมายถึงอันตรายตอชีวิตของผูที่นําไปใช แตการที่จะไดมีวิชาดีไวปกปองตนเองไมใชเรื่องงาย ตอง

แลกมาดวยความอดทน    

 วิถีมวยไชยา                                                                                            . 

  มวยไชยาแตโบราณถือกําเนิดขึ้นมาจากพระภิกษุผูตัดแลวซึ่งกิเลส จึงมุงเนนการปองกันตัว

เปนกุศโลบายสําคัญในการฝก กลาวคือ ไมเบียดเบียนมุงหวังใหผูฝกฝน เอาชนะ ขัดเกลาจิตใจ ตัวเอง

เปนหลัก บําเพ็ญตนอยูในขอบขายของพระพุทธศาสนา ซึ่งแตกตางจากมวยไชยาและมวยไทยในยุค

ปจจุบันโดยสิ้นเชิงกลาวคือ ใชกิเลสเปนตัวขับเคลื่อนเพ่ือใหไดมาซึ่งลาภยศสรรเสริญ วิถีแหงมวย 

ไชยา ธรรมรัตนของพอทานมาจึงแปรเปลี่ยนไปตามกระแสแหงโลกาภิวัฒนสิ้นยุคพอทานมา  

มวยไชยาไดสืบทอดมาหลายช่ัวอายุคน นับต้ังแตพระยาวจีสัตยารักษ (ขํา ศรียาภัย) ปฐมศิษยของ 

พอทานมา ทานพระยาวจีสัตยารักษ เจาเมืองไชยา ทานไดถายทอดมวยไชยาตําหรับพอทานมาใหแก

ลูกศิษยของทาน ซึ่งมีจํานวนมากและหน่ึงในน้ัน ก็คือ ทานปรมาจารย เขตร ศรียาภัย ซึ่งเปน

บุตรชายของทาน 

 ทานปรมาจารย เขตร เปนผูที่ใฝใจในเรื่องของมวยไทย ศึกษาหาความรูเพ่ิมเติมอยูเสมอ 

ทานจึงไดเรียนวิชามวยไทยเพ่ิมเติม ตอจากครูมวยที่มีช่ือเสียง.ในยุคน้ันอีก12 ทาน โดยเฉพาะนาย

ปลอง จํานงทอง ไดรับพระราชทานยศเปน "หมื่นมวยมีช่ือ" จากลนเกลารัชกาลที่ 5 และอีกทานที่จะ

อดกลาวถึงเสียไมไดคือ ทานปรมาจารย กิมเส็ง ทวีสิทธ์ิ ครูมวยมีช่ือในพระนคร อาจารยสอนมวย

กรมพละศึกษา ทานปรมาจารย เขตร ไดถายทอดมวยไชยาตําหรับของทานใหแกศิษยรักของทาน 

คือครูทองหลอ ยาและปรมาจารย มวยไทยยุคสุดทายแหงกรุงรัตนโกสินทร 

                              

4.  การไหวครู             . 

  การแขงขันในเชิงศิลปะ มวยไทย กระบ่ีกระบองหรืออาวุธอ่ืน ๆ ที่มีมาแตโบราณน้ัน กอน

การแขงขันทุกคนจะตองไหวครู ถาเปนนักมวยไทยกอนการแขงขันชกมวยไทย จะตองไหวครูมวยไทย

และรายรํามวยไทย ซึ่งเปนประเพณีที่ปฏิบัติสืบตอกันมาจนถึงปจจุบัน การไหวครู เปนการทําความ

เคารพตอประธานในพิธีแขงขัน หรือเปนการถวายบังคมแดพระมหากษัตริย ซึ่งในสมัยโบราณ 

ทรงโปรดฯ ใหมีการชกมวยไทยหนาพระที่น่ังอยูเปนประจํา ทั้งเปนการระลึกถึงและแสดงความ

กตัญูตอครูบาอาจารยที่ประสิทธิประสาทวิชาความรูให เพ่ือความเปนสิริมงคลทําใหจิตใจมั่นคงไม

หว่ันไหวคร่ันครามควบคุมสติไดดี สวนการรายรํา มวยไทย เปนการแสดงออกถึงลักษณะเฉพาะของ

ครู มวยไทยหรือคายมวยไทย ซึ่งถานักมวยไทยไหวครูและรายรํา มวยไทย แบบเดียวกันมักจะไมนิยม

ตอยกันเพราะเขาใจวาเปนลูกศิษยที่มีครูมวยคนเดียวกัน นอกจากน้ันการรายรํามวยไทย ยังเปนการ

สังเกตดูเชิงคูปรปกษ และเพ่ืออบอุนรางกายใหคลายความเครงเครียด ทั้งกายและจิตใจใหพรอมที่จะ

เขาตอสูได   

   ส
ำนกัหอ
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5.ȮȮศาลาเกาหอง                                                                                    . 

  หลังจากที่กําเนิดมวยไชยาขึ้นแลว กิจการดานน้ีก็เจริญรุงเรืองขึ้นตามลําดับการชกมวย

จัดเปนกีฬาสําคัญอยางหน่ึงสําหรับเทศกาล งานฉลองหรือสมโภชตางๆ และมาเจริญสูงสุดครั้งหน่ึง 

คือ สมัยศาลาเกาหอง 

  ศาลาเกาหอง 1

2 น้ีต้ังอยูในทองที่ตําบลพุมเรียง สรางโดยพระยาวจีสัตยารักษ สรางขึ้นเปน

สาธารณสมบัติศาลาน้ีสรางขนานกับทางเดิน (ทางดาน) มีเสาไมตําเสา 30 ตน เสาดานหนาเปน

เหลี่ยม แถวกลางและแถวหลังเปนเสากลม ระหวางเสาสองแถวหลังยกเปนพ้ืนปูกระดานสูงจากพ้ืน

ประมาณ 1 เมตร สวนระหวางแถวหนากับแถวกลางเปนพ้ืนดิน ยาวจากทิศตะวันออกไปทิศตะวันตก 

ยาวประมาณ 13 วา 2 ศอก สวนกวางประมาณ 3 วา หลังคาลิลา มุงสังกะสี มีบอนํ้าทางทิศตะวันตก 

1 บอ                                                                                                               . 

  ปจจุบันศาลาเกาหองเดิมไดถูกรื้อถอนโดยนายจอน ศรียาภัย ลูกคนที่สามของพระยาวจี

สัตยารักษ เมื่อออกจากราชการกรมราชทัณฑและกลับไปอยูบานเดิมที่ไชยายังคงเหลือไวแตเพียงบอ

นํ้าซึ่งแตเดิมกรุดวยไมกระดาน และตอมาราษฎรไดชวยกันสละทรัพยหลอซีเมนตเสร็จ เมื่อป 2471 

และสรางศาลาใหมขึ้นที่ดานตะวันออกของศาลาเดิมแตมีขนาดเล็กกวายังคงมีอยูกระทั่งปจจุบัน 

            นอกจากจะใชเปนที่พักคนเดินทางแลว ศาลาเกาหองแหงน้ียังใชเปนที่สมโภชพระพุทธรูป 

เน่ืองในงานแหพระพุทธทางบกในเดือน 11 ของทุกปประจําเมืองไชยาอีกดวย และในงานแห

พระพุทธรูปทางบกและงานสมโภชน้ี ที่ขาดไมได คือ การชกมวยเปนการสมโภชเปนประจําทุกปดวย 

      การชกมวยที่ศาลาเกาหอง                                               . 

             เมื่อถึงเทศกาลแหพระบกประจําป จะมีการแหพระมาที่ศาลาเกาหองและทําการสมโภช 

ที่น่ัน ประชาชนทั่วไปรวมทั้งเจานายก็ไปพรอมกันที่ศาลาเกาหองแหงน้ี ในการน้ีนักมวยของแตละ

แหงก็จะเดินทางเพ่ือจับคูชกกัน เมื่อการแหพระพุทธรูปมาถึงศาลาเกาหองก็เริ่มพิธีสมโภช ครั้นเวลา

นักมวยจะไปชุมนุมกันหนาศาลา โดยมีพระยาไชยาเปนประธาน การจับคูมวยในสมัยน้ันไมมีการช่ัง

นํ้าหนักเพียงแตใหรูปรางพอฟดพอเหว่ียงกันก็เปนการใชไดหรือถารูปรางตางกันมาก ก็ตองแลวแต

ความสมัครใจของคูตอสูเพราะคนสมัยกอนไมเหมือนกับคนสมัยน้ี บางคนโกรธกันก็ถือเอาโอกาสน้ีมา

ตอสูกันตัวตอตัวตอหนาประธาน                                                                  . 

           ศิลปะแมไมมวยไทย หมายถึง ทาของการผสมผสาน การใช หมัด เทา เขา ศอก เพ่ือ 

การรุกหรือรับ ในการตอสูดวยมวยไทย การจะใชศิลปะไมมวยไทยไดอยางชํานาญจะตองผานการฝก 

เบ้ืองตน ในการใชหมัด เทา เขาศอกแตละอยางใหคลองแคลว กอนจากน้ันจึงจะหัดใชผสมผสานกัน

                                                 

2
 ศาลาเกาหอง, เขาถึงเม่ือ 14 เมษายน 2555, เขาถึงไดจาก th.wikipedia.org/wiki/มวยไชยา    

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง

http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%88%E0%B8%B5%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B9%8C


17 

ไปทั้งหมัด เทา เขา ศอกและศิลปะ การหลบหลีก ซึ่งข้ึนอยูกับครูมวยไทยที่จะคิดดัดแปลงพลิกแพลง 

เพ่ือนําไปใชไดผลแลวต้ังช่ือทามวยน้ันๆ ตามลักษณะทาทางใหจดจําไดงาย เมื่อมีทามวยมากข้ึนจึง 

จัดแบงเปนหมวดหมูหรือต้ังช่ือใหเรียกขานคลองจองกันเพ่ือลูกศิษยจะไดทองจําและไมลืมงาย ใน

อดีตมวยไทยไมได ใสนวมจะชกกันแตชกดวยมือเปลาหรือใชผาดิบพันมือ จึงสามารถใชมือจับคูตอสู 

เพ่ือทุม หักหรือบิดได นักมวยจึงใชช้ันเชิงในการตอสูมวยไทยมากกวาการใชพละกําลัง จึงเกิด 

ทามวยมากมาย ตอมามีการกําหนดใหนักมวยไทยใสนวมในขณะขึ้นชกแขงขัน เชนเดียวกับมวยสากล 

และมีการออกกฎกติกาตาง ๆ เพ่ือเปนการปองกันอันตรายที่จะเกิดข้ึนแกนักมวยไทยและงายตอการ

ตัดสินทามวยไทยที่มีมาแตอดีต “บางทาจึงไมสามารถนํามาใชในการแขงขันได ถือวาผิดกติกา” และ

บางทานักมวยไทยก็ไมสามารถใชไดถนัด เน่ืองจากมีเครื่องปองกันรางกายมาก ทามวยบางทาจึงถูก

ลืมเลือนไปในที่สุด                                                                                               . 

 

6.  แมไมมวยไชยา 

 6.1  ยางสามขุม เปนตํารับทานปรมาจารยเขตร ศรียาภัย บรมครูมวยแหงเมืองไชยา 

ปรมาจารยแหงเมืองสยาม การเดินขาขนาน การถอย และฝกทาบริหารต้ังแตปนหมัด พันแขน พัน

หมัด พันหมัดยกเขา พันหมัดยกเขายอยืด พันหมัดยกเขาโดด โดยเฉพาะต้ังแตทาพันแขนน้ัน มีการ

พันไปหนาและกลับหลังจนชํานาญเปนสัญชาติญาณ ปฏิบัติเมื่อใดก็ไมผิดเพ้ียน จึงเรียกไดวามีกําลัง

เต็มที่หรือมีกลามเน้ือที่พรอมจะรายรําอวัยวุธใหนาเกรงขามแกปรปกษ การยกเขายางเดินพรอมกับ

การพันหมัด น่ันคือหัวใจของมวยไทย หรือเรียกวา “แมไมหรือทาครู” ซึ่งที่กลาวมาน้ัน คือ กิริยา

อาการของการ “ยางสามขุม” น่ันเอง ไมเกร็งแขนทั้งสองขาง กําหมัดสบายๆ เวลาหมุนขายืนใหหมุน

นิดเดียวหรือประมาณ 45 องศาของเสนขางที่หมุน และเวลาวาง พยายามจัดระยะแนวของฝาเทาให

หางกันประมาณไหลหรือใหปฏิบัติการหมุนและการวางน้ันใหเหมือนการเดินทุกประการ และใหทอด

แขนเปนมุมปานทันทีที่วางฝาเทาขางที่ยก ใหผูฝกฝกการยางสามขุมไปขางหนา โดยยางไปตามแนว

เสนขนาน โดยใหมีความยาวของระยะการยางพอสมควร พอถึงสุดเสนขนานใหผูฝกยืนอยูในทายืน

สามขุม 

 6.2  ยางถอยสามขุม ไมเกร็งแขนทั้งสองขาง กําหมัดสบายๆ เวลาวางฝาเทาตองวางคอน

จากปลายเทาและใหวางลงจนเต็มเทา ใหจัดระยะความหางของฝาเทาใหประมาณไหลของเราเอง 

และตองขนานกันทั้งสองฝาเทา และทอดแขนหนาใหเปนมุมปานพรอมกันเมื่อวางฝาเทาทันที และ

เวลาหมุนฝาเทายอนกลับ ใหหมุนเพียงนิดเดียวหรือ 45 องศาเชนกัน 

   ยางสามขุมไปหนาและยางถอยในแนวตรง ใหจัดระเบียบการจรดมวย การยกเขา 

การงัดหลังเทา น้ิวเทา การยอ การหมุน การถดแขน การทอดแขน ลําตัวต้ังตรงและที่สําคัญ ใหรักษา

ระดับของศอกทั้งสองขางมิใหกางออกเด็ดขาด  ยางสามขุมไปและกลับจนเปนธรรมชาติ และมีการ
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ทรงตัวที่ดีสามารถใชทายางสามขุมในการปองกันตัวไดทุกรูปแบบ ผูฝกปฏิบัติจะสามารถรูไดดวยตัว

ของทานเองวา เมื่อตอนฝกใหมๆ เราเปนเหมือนเด็กในวิชามวยไทย แตขณะน้ีเราเปนเหมือนเด็กโตที่

กําลังเขาสูวัยหนุมฉกรรจของวิชามวยไชยา 

    เมื่อสามารถยางสามขุม ทั้งการยางไปหนาและการยางถอยหลัง ไดอยางคลองแคลว

และเปนธรรมชาติ โดยไมรูสึกวาเกร็งหรือไมถนัดแลวน้ัน ก็เปนที่นายินดีและพอใจมาก เพราะทานได

หย่ังรากแกวลงไปในวิชามวยไทยอยางลึกพอสมควรเลยทีเดียวและถาเปนไปไดใหทานยางสามขุมตรง

ขามกับกระจกบานใหญ  ทานจะสามารถเห็นตัวของทานและสามารถสํารวจชองโหวหรือชองวาง

ตางๆไดดี ย่ิงขึ้น ในแตละวันใหทานแบงระยะเวลาการฝกเปนชวงๆ เชน ชวงแรกบริหาร และชวง

ทายยางสามขุม และควรฝกใหติดตอกันทุกวัน เมื่อน้ันเองทานจะมี “แมไมหรือทาครู” ติดตามตัว

ทานไปทุกหนทุกแหง 

 6.3 Ȯยางสามขุมสืบ คือ การยางสามขุมเลนลีลา หรือการเขาในลักษณะเหลี่ยมเดิม เพ่ือ

แกไขเหตุการณหรือใชลูกไมตางๆ การยางสามขุมสืบไปหนาน้ันนับวาสําคัญมาก เปนการตกแตง

ประดับประดาทายางสามขุมใหแข็งแรงและแหลมคมย่ิงขึ้น 

   Ȯวิธีการฝก ใหผูฝกอยูในทาเตรียมพันหมัด 

                   Ȯจังหวะที่หนึ่ง ใหยกยางสามขุมในทาน่ิง 

   Ȯจังหวะที่สอง ใหวางขาขางที่ยกใหเหมือนกับการยางสามขุมแบบเดิม แตวางใหไกล

กวาเดิมเล็กนอยพรอมเปดสนเทาหลัง 

       Ȯจังหวะที่สาม ใหเคลื่อนฝาเทาขางที่เปดสนเขาหาฝาเทาขางที่วาง โดยใหจัดระยะ

เสมอไหลเทาเดิมและยังคงเปดสนเล็กนอย 

 6.4 ȮȮยางสามขุมถอยถด เปนการยางสามขุมถอยหลังที่ไกลกวาเดิม ดวยการวางฝาเทา

ไกลขึ้นนิดหนอย จากน้ันจึงเคลื่อนฝาเทาหนากลับเขามาในแนวขนาน และใหหางกันเทาระยะหัวไหล

ทั้งสองขาง การเคลื่อนฝาเทาไปขางหลังเรียกวา “ถอย” การเคลื่อนฝาเทาหนาเขามาเรียกวา 

“ถด”  การยางสามขุมถอยและถดน้ัน เปนทาสําคัญเพราะสามารถพลิกผันเปนการรุกการแกไข 

อวัยวุธจากฝายปรปกษไดทันที 

   วิธีการฝก ใหผูฝกยืนในทาเตรียมพันหมัด 

   จังหวะที่หนึ่ง ยกเขาขางใดขางหน่ึงพรอมพันหมัดในทายางสามขุม 

   จังหวะที่สอง วางขาหนาไปขางหลัง เหมือนยางถอย แตใหไกลกวาเดิม พันหมัดกลับ

พรอมเปดสนฝาเทาหนา 

   จังหวะที่สาม เคลื่อนฝาเทาหนาที่เปดสนเขามาในแนวเสนขนานใหอยูในระยะ

หัวไหลทั้งสองขาง เปดสนเล็กนอย 
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6.5  ยางสามขุมกระหยดไปหนาและถอยหลัง คําวากระหยดน้ัน คือ การกระโดดเต้ียๆ

หรือสั้นๆไปขางหนาหรือถอยหลัง มีทั้งกระหยดขาเดียวและกระหยดสองขา กระหยดน้ันมี

ความสําคัญมาก เพ่ือใหการถอยอยางเร็วและเขาอยางเร็ว ที่สําคัญหากผูฝกยืนยอขา เวลากระหยด

จะเร็วกวาการยืนแบบไมยอขา กระหยดน้ัน ถาไมเคลื่อนที่จะเรียกวาเปนการกระโดดเต้ียๆ ไมเรียก

กระหยด ดังน้ันคําวากระหยดจึงตองหมายถึงการเคลื่อนที่ไปขางหนาหรือถอยหลังดวย แตไม

เคลื่อนที่ยาว เพราะถาหากเราเคลื่อนที่ไปไกลหรือยาวน้ันจะเรียกวาเหิรหรือเหาะเหิรซึ่งจะกลาวใน

โอกาสตอไป 

   ทีน้ีการยางสามขุมน้ัน สามารถกระหยดไดทั้งสองแบบ คือ แบบยืนขาเดียวและแบบ

สองขา ถาหากวาเราจะกระหยดขาเดียว เวลาเรายกยาง เราก็คางขาที่ยกไวแลวกระโดดเต้ียๆ ไป

ขางหนาหรือถอยหลังเล็กนอยดวยขาที่ยืนอยู ถาหากเราจะกระหยดทั้งสองขา เราก็วางขาที่เรายกไว

ตามแบบการยางสามขุมเสียกอน แลวทอดแขนหนาไปขางหนาเล็กนอย แลวกระโดดเต้ียๆ ไป

ขางหนาหรือมาขางหลังเล็กนอยพรอมๆ กันทั้งสองขา ใหผูฝกปฏิบัติการกระหยดขาเดียวไปขางหนา

และถอยหลัง พรอมกันกับการฝกระหยดสองขาควบคูไปดวยกัน ดวยระเบียบแบบแผนการยางสาม

ขุมธรรมดาใหถูกตองที่สุด 

6.6  สามขุมกลับตัว การยางสามขุมกลับตัวในแบบมวยไชยาน้ันเปนทาไหวพริบในการที่

จะกลับหันหนาในแนวตรงขาม และจะเปนการยางไปขางหนาตลอดเวลา จะกลับมาในทาสามขุมใน

ทิศทางตรงขาม และยางไปขางหนาเสมอ อีกทั้งยังสามารถเปนทาปองกันทันที เมื่อคูตอสูอยูทางดาน

หลัง สามารถกลับตัวแลวยางสามขุม ยางสามขุมกระหยด ยางสามขุมสืบไดอีกดวย 

 วิธีการฝก ใหผูฝกยืนจรดมวยเหลี่ยมใดเหลี่ยมหน่ึง (ขวาหรือซายอยูขางหนา) 

 จังหวะที่หนึ่ง ใหยกขาที่อยูดานหลังพรอมหมุนขายืนไปทางดานเดียวกับขาที่ยก 

และพันแขนไปดวยในทันทีและพันตอไปอีกสองครั้งโดยพันไปทางดานหนา 

 จังหวะที่สอง ใหวางฝาเทาขางที่ยก ไปทางดานหนาใหขนานกับฝาเทาหลัง โดยวาง

เสนใหมและใหวัดระยะหางเทาหัวไหลทั้งสองขาง และทอดแขนหนาลงใหเปนมุมปาน 

6.7  เสือลากหาง ก็คือ การยอทายางสามขุมลงตํ่าที่สุด เพ่ือการลอลวง ทาทายคูปรปกษ 

ทีน้ีใหผูฝกนึกดูวา การยอลงตํ่าสุดของการยางสามขุมน้ัน ขาหลังน้ันใชแทนหางเสือน่ันเอง และการ

จะยอลงในลักษณะน้ีไดน้ัน จําเปนอยางย่ิงตองทอดขาหลังไปตลอดแนว แตไมทอดหลังเทาแตะพ้ืน 

ยังคงสัมผัสพ้ืนดวยปลายฝาเทา (ปลายโตง) จนถึงปลายน้ิวเทา  ผูฝกทาเสือลากหางตองมีกําลังขา

อยางมากจากการฝกทายางสามขุมเปนพ้ืนฐาน จึงสามารถพัฒนาเปนทาเสือลากหางไดและทาเสือ

ลากหางน้ัน ตองใชในระยะใกล ระยะประชิด เพ่ือการลอ การทาทาย ใหคูตอสูใชอวัยวุธเขากระทํา

เราเพ่ือเราจะไดใชทาเสือลากหางพลิกแพลงเปนลูกไมแกไขในทันที 
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 วิธีการฝก ใหผูฝกยืนจรดมวยขาขนานเหลี่ยมใดเหลี่ยมหน่ึง 

  จังหวะที่หนึ่ง ใหทิ้งนํ้าหนักตัวลงบนขาหนา พรอมยอลงใหสุดโดยพับเขาขาหนา ให

ฝาเทาหนาแตะพ้ืนเต็มฝาเทา พรอมเหยียดทอดขาหลังใหมาที่สุด โดยไมใหเขาและหลังเทาแตะพ้ืน 

แตใหปลายโตงดานบนเปนจุดสัมผัสพ้ืน มือ แขนและศอก ยังคงอยูในทาจรดมวยทุกประการ และถด

แขนหนาเขามาใหศอกเปนมุมแหลม 

  จังหวะที่สอง ใหกระหยดดวยขาขางที่ยอลงไปขางหนา พรอมกระหยดขาที่ทอด

เหยียดตามไปเรื่อยๆ โดยใหปลายโตงสัมผัสพ้ืนตลอดเวลา พันหมัดไปขางหนาดวยทาพันหมัดจน 

สุดทาง 

 

7.  การแตงกายของนักมวยและความเชื่อ 

 7.1 Ȯ Ȯการพันหมัด2

3 Ȯที่เรียกวาหมัดถักน้ันเมื่อผูใดไดคูชก ทางฝายจัดรายการจะแจกดาย

ขนาดโตคนละมวน เมื่อไดดายดิบแลวนักมวยก็จะนําดายดิบน้ันเขาพุมไปใหพรรคพวกชวยกันจับเปน

จับๆ (หน่ึงจับเล็กกวาปลายน้ิวกอยเล็กนอย) แลวตัดออกเปนทอนๆยาวประมาณ 4-5 เมตร ช้ันแรกที่

จะพันมือจะใชผาเรียบพันมือกอน ช้ันที่สองซึ่งจะพันดวยดายดิบซึ่งพรรคพวกจะขว้ันเปนเกลียวจน

เกิดเปนปมอยูทั่วไป แลวพันดวยผาเรียบ แลวพันดวยดายที่ถูขว้ันเปนเกลียวจนเกิดปม พันสลับกัน

เชนน้ีหลายช้ัน การพันมือจะพันจนถึงขอมือเทาน้ันสวนปลายน้ิวมือจะพันขึ้นไปพอถึงขอน้ิวแรก ให

กําหมัดไดสะดวก และขณะที่พันมืออยูน้ันจะตองใชปลายน้ิวมือคอยแหยไวตามชองน้ิวมือระวังไมให

แนนจนเกินไป เพราะถาแนนจะทําใหกําหมัดไมแนนเวลาชก ซึ่งอาจทําใหเกิดอันตรายถึงน้ิวมือหัก

ในขณะตอสูเมื่อชกโดนคูตอสูจังๆ โดย นักมวยไชยา จะคาดเชือกแคบริเวณขอมือ สวนนักมวยสาย

อ่ืน ๆ เชน นักมวยโคราช จะคาดเชือกถึงบริเวณขอศอกเพ่ือใชรับอวัยวุธตางๆ ของคูตอสูและ 

นักมวยสายลพบุรีหรือนักมวยภาคกลางอ่ืนๆเชน มวยพระนคร จะคาดเชือกถึงบริเวณกลางแขน 

 7.2  การพันลูกโปะ3

4 (กระจับ) ในการพันลูกโปะจะใชผาสองผืน ผืนแรกจะใชผาขาวมาก็

ได หรือผาชนิดอ่ืนที่ยาวพอสมควร ผืนที่สองจะใชผาอะไรก็ได วิธีพันจะใชผาผืนแรกตางเข็มขัด 

ปลอยชายขางหน่ึงยาวปลายขางหน่ึงจะผูกเปนปมหมดชายผา ปลอยขางยาวลงไปขางลาง สวนผืนที่

สองจะมวนเปนกอนกลม (คลายมวนทูนหรือผาที่มวนรองบนศีรษะขณะทูนของที่กนไมเรียบ) ใชผา

 

3
 เครื่องแตงกายกับความเชื่อ, เขาถึงเม่ือ 20 เมษายน 2555, เขาถึงไดจาก http://www.muaythai 

chaiyarat.com/home_th/index.  
4
 เครื่องแตงกายกับความเชื่อ, เขาถึงเม่ือ 20 เมษายน 2555, เขาถึงไดจาก http://www.muaythai 

chaiyarat.com/home_th/index. 
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ผืนน้ีวางลงทับแทนกระจับ ใชชายผาที่ปลอยใหหอยลงของผืนแรกคาดทับลงไป แลวเตาชายผาสวน

น้ันเขาระหวางขาดึงใหตึงไปผูกชายที่เหลือเขากับสวนที่ผูกแทนเข็มขัดที่ดานหลัง 

7.3  ประเจียด4

5 เปนเครื่องสวมศีรษะลักษณะเฉพาะของนักมวยไชยา สวนนักมวยภาคอ่ืน

จะสวม “มงคล” แทนประเจียดน้ันจะทําเปนลักษณะแบนๆ มากกวาทําใหกลมมีการลงคาถาอาคม 

ลงเครื่องปองกันตางๆ ขณะชกถาประเจียดหลุดก็ยกมือขอเก็บมาสวมเสียใหมได วัตถุประสงคที่

สําคัญอีกอยางหน่ึง ก็คือการปองกันมิใหเสนผมลงปดหนาในขณะที่กําลังทําการตอสู 

7.4  ตะกรุด-พิสมร   

      ตะกรุดใชแผนโลหะบางตางๆ  รูปสี่เหลี่ยม  เชน  ทอง  นาก  เงิน  ทองแดง  ตะกั่ว  

หรือใบลานและกระดาษสา  ลงเลขยันตทํานองเดียวกับลงผืนผาขาวหรือแดง  เพ่ือทําประเจียดมวน

ใหกลม  มีสายรอยสําหรับคาดบ้ันเอว  คลองคอหรือคาดไวที่ตนแขน 

พิสมร  ใชแผนโลหะหรือใบลานรูปสี่เหลี่ยมลงเลขยันตมีที่รอยสาย  แตโดยมากไม

มวน  ผานพิธีกรรมทํานองเดียวกับตะกรุด 

 

 

 

ภาพที่ 1  ตะกรุด   

ที่มา : มวยไทย, เขาถึงเมื่อ 12 มีนาคม 2555, เขาถึงไดจาก http://www.Muaythaionlines.com 

                                                 

5
 ประเจียด, เขาถึงเม่ือ 22 เมษายน 2555, เขาถึงไดจาก http://muaythaionlines.blogspot.com/ 

2012/04/blog-post_4424.html 

http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%9A&action=edit&redlink=1
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ภาพที่ 2  พิสมร 

ที่มา : มวยไทย, เขาถึงเมื่อ 12 มีนาคม 2555, เขาถึงไดจาก http://www.Muaythaionlines.com 

 

7.5  มงคล ผาที่ลงเลขยันตแลวมวนพันดวยดาย หรือดายสายสิญจนหอหุมดวยผาซึ่งได

ผานพิธีกรรมจากพระอาจารยเจาหรือครูบาผูทรงวิทยาคม ทําเปนวงสําหรับสวมหัว โดยรวบเปนหาง

ยาวประมาณ 2-6 น้ิวไวขางหลังถือวาเปนเครื่องรางใหเกิดสิริมงคลและคุมกันอันตราย นิยมใชกันใน

ภาคกลาง เหนือ ตะวันออก ตะวันตก จึงยอมเปนที่สังเกตไดในสมัยโบราณวานักมวยที่สวมมงคลน้ัน

มาจากภาคไหน แตในปจจุบันชักจะเลือนไปมาก จนแมกระทั่งครูมวยบางคนไมรูวาอะไรเปน

ประเจียดและอะไรเปนมงคลก็มี ย่ิงพิรอดดวยแลวย่ิงไมรูจักเลย จึงขอเสนอไวเพ่ือเปนทางศึกษา

ประกอบความรูและโปรดอยาหาวาผูเขียนอวดดี เพราะไมมีเจตนาดังน้ันเลย 

 

 

 

ภาพที่ 3  มงคล 

ที่มา : มวยไทย, เขาถึงเมื่อ 12 มีนาคม 2555, เขาถึงไดจาก http://www.Muaythaionlines.com  

 

7.6  การคาดเชือก ไดกลาวแลววา มือเปนอวัยวะสําคัญยิ่งในการดํารงชีวิต คนเราใชมือ

เขียนหนังสือ ใชมือคลานเกาะจับและบีบคั้นไดเหนียวแนน ทั้งๆ ที่อวัยวะสวนอ่ืนลวนมีความสําคัญ 
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ก็ตาม ไมมีสวนใดใกลชิดกับอิริยาบถมนุษยเทาเทียมมือ ฉะน้ันหากมือพิการ คนเราจะหยอน

ความสามารถลงมากอยางไมอาจที่จะหาสิ่งประดิษฐใดๆ ทดแทนนักมวยที่ตองปนหมัดเปนกอนแข็ง 

ก็เพ่ือมิใหมือชํารุดเปนอันตรายเน่ืองจากการชกตอย แตในการตอสูแบบไทยนักมวยยังจําตองเสริม

หมัดใหมั่นคงย่ิงขึ้นดวยการคาดเชือก (ยังไมมีนวม) ความจริงคําวาเชือกที่พูดกัน หมายถึงดายดิบที่จับ

เปน ไจ (รวมเสนดาย) ขนาดโตเทาดินสอดํา ตอกันใหเปนเชือกไดความยาวประมาณ 20 – 25 เมตร 

มวนแยกไวเปน 2 กลุม สําหรับใชพันมือ ความยาวของดายดิบแตกตางกันตามความตองการของ

ประเภทนักมวยหรือเกี่ยวกับความนิยมของแตละภูมิ 

 นักมวยที่ตองการใชหมัดเพ่ือประโยชนในการปองปดหนา และไดหมัดหนักก็ใช 

ดายดิบขนาดยาว ซึ่งมีผลเสียทําใหชกอืดอาด ถาใชดายดิบขนาดสั้นหมัดก็เล็ก แตอํานวยผลในดาน

วองไวกวากัน ทั้งน้ีไมมีขอบังคับวาจะตองสั้นยาวแคไหน จะไมคาดหมัดเลยก็ได มวยของ เจ าหลว ง

นครลําปางเมื่อครั้งสงเขามาตอยแขงขันเก็บเงินซื้อปฏิปกษแดงฉานไปดวยเลือดไดเหมือนกัน 

 มวยโคราชเปนมวยเตะและตอยวงกวางวา เหว่ียงควาย ซึ่งมีนัยวาใครถูกหมัดโคราช

ก็เทากับถูกควายขวิด ตามธรรมดาการรับเตะปองกันตัวตองใชแขน แตแขนมีขนาดเล็กกวาขา หากไม

รูจักใชใหถูกวิธีแขนอาจหักไดและหักมามากตอมากแลว เมื่อจําเปนจึงตองทบเปน 2 ทอนแนบสนิท

กับตัว ถึงกระน้ันก็ไมสูแนนักและโปรดจําไววา อยาไดใชแขนรับเตะเกิน 3 ครั้งเปนอันขาด ควรศึกษา

หาวิธีรับเตะจากครูบาอาจารยตามแบบที่ปลอดภัยดวยการผอนคลายความรุนแรง มวยโคราชจึงใช

ดายดิบคาดหมัดและขมวดรอบๆ แขนจนจรดขอศอก ดวยวิธีพิเศษที่ไมมีใครเหมือนเพราะไจดายไม

หลุดลุยคลองขอศอกเปนอุปสรรคแกการลั่นหมัด 

 หมัดคาดเชือกเปนวิธีพันดายดิบเสริมปองกันมือมิใหเปนอันตราย นักมวยที่จะแขงขัน

ตองอาบนํ้าชําระกายเพ่ือใหเกิดความชุมช่ืน และบางรายยังใชผาขาวมาหมาดๆ คลุมไหลไวอีก แลว

น่ังกับพ้ืนที่ไหนก็ได เพราะไมมีหองแตงตัวอยางในปจจุบัน การน่ังตองชันหัวเขาไวทั้ง 2 ขางเพ่ือรับ

แขนที่เหยียดออกไปขางหนาตรงขอศอก ควํ่ามือกางน้ิวออกเต็มที่ พ่ีเลี้ยงหรือคนใหนํ้าซึ่งความจริง

เปนครูมวยผูประสิทธ์ิวิทยาการและวิทยาคมปลุกเสกเครื่องรางของขลังดวยพระคาถานารายณแสง

หรือสุดแตจะใชบทใดตามที่ไดเรียนมา แลวก็สวมประเจียด (ผายันตที่เช่ือวาปองกันอันตรายได) หรือ

มงคล (ดายสายสิญจนที่เขาพิธีพุทธตันตระเพ่ือสิริและโชคชัย) ไวบนหัวนักมวยกอนเครื่องคาดอ่ืนๆ 

เชน ตะกรุด พิสมร อาจารยบางทานอาจลงธนูมือ หรืออาวุธ 4 ประการ หรืออาวุธพระเจาสุดแต

ความนิยม แลวเริ่มคาดดายดิบตรงขอมือเพ่ือใหกระดูก 8 ช้ินกระชับมั่นคงไมเคล็ดไมซน ตอจากน้ันก็

พันรอบๆ หลังมือและซองมือไปจนจดปลายน้ิวอยางหลวมๆ หันกลับมาทางขอน้ิวมืออีกครั้งหน่ึง แลว

จึงสอดดายรวบรั้งจากปลายน้ิวเขามาจนเลยงามมือ ใหขอน้ิวโผลกลายเปนอวัยวุธ 

  ถึงระยะน้ีหมัดที่คาดเชือกยังคงออนนุม (คลายนวม) เมื่อดายดิบยังเหลือจากการพัน

ประมาณ 1 เมตร ครูผูคาดหมัดจะบิดดายดิบใหเปนเกลียวเขม็งแข็งเปนตัวหอย นักมวยตองขยับน้ิว
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ปองกันอาการเหน็บ สอดกนหอยเขาที่ทีละตัวเรียงรายจนทั่วหลังหมัดมีความตึงข้ึนทุกที เทาน้ียังไม

พอเพราะกนหอยยังพลิกได จึงตองใชดายขนาดกานไมขีด ยาวประมาณ 1 เมตร เรียกวา หางเชือก  

ผูคาดหมัดตองใชหางเชือก สัก คือสอดตรึงใหกันหอยที่เอียงไปมาได ต้ังตรงทํานองเดียวกับหนาม

ทุเรียนที่ขริบเอาปลายแหลมออก 

 เมื่อจะเริ่มการชกตอยจริงจัง ครูมวยยังอมนํ้าพนลงบนหลังหมัด ดายดิบที่ถูกบิด

กลมๆ เปนกนหอยก็จะดูดนํ้าเบงตัวแข็งเปก ปฏิปกษที่ปดปองไมรัดกุม หรือเครื่องรางของขลังไม

ศักด์ิสิทธ์ิ อาจตองใชเพ่ือนจูงกลับบานเพราะมองไมเห็นทาง ฉะน้ันนักมวยในสมัยโบราณจึงตอง

ฝกฝนการปองกันตัวกอนการเรียนแมไมลูกไมอยางอ่ืน และกอนที่ครูบาอาจารยจะปลอยใหทดสอบ

สมรรถภาพในสนาม อาจตองใชเวลาถึง 3-4 ป สมกับความหมายของคําวา ลูกศิษย หรือรักเหมือน

ลูก  ดายดิบที่ใชคาดหมัด (ซึ่งบางอาจารยใชดายตราสังศพก็มีมักจะถูกเก็บไวใชนานป เลือดก็ตาม 

เน้ือก็ตาม ซึ่งมักติดเกรอะกรังที่ดายจึงแข็งคมเหมือนกระดาษทราย สวนที่เลาลือตอๆ กันมาวาเชือก

คาดหมัดนักมวยสมัยโบราณเปนดายดิบชุบนํ้าขาวและยังแถมโรยผงแกว (เหมือนทําปานคม) ดายน้ัน 

ยังไมเคยเห็นดวยตาจึงไมกลายืนยัน 

 

 

 

ภาพที่ 4  การคาดเชือก 

ที่มา : มวยไทย, เขาถึงเมื่อ 12 มีนาคม 2555, เขาถึงไดจาก http://www.Muaythaionlines.com  

 

7.7  พุทธมนตคาถา5

6 คนไทยที่เปนชาวพุทธ  ยอมทราบกันดีอยูแลววาศาสนาพุทธเกิดขึ้น

ในหมูชนที่นับถือลัทธิพราหมณ  หรือจะเรียกวา ศาสนาพราหมณ ก็ตามที  ศาสนาพุทธรุงเรืองสูงสุด 

                                                 

6
 พุทธมนตคาถา,  เขาถึงเม่ือ 14 เมษายน 2555,  เขาถึงไดจาก http://student.nu.ac.th/muaythai 

boran/prawatmuay4tid.htm 

http://student.nu.ac.th/muaythai%20boran/
http://student.nu.ac.th/muaythai%20boran/
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แลวก็รวงโรย  ศาสนาพุทธกับศาสนาพราหมณในอินเดียคลุกเคลากันมาก  พราหมณเลื่อมใสลัทธิไสย 

ศาสตร  ซึ่งมีการใชเวทมนตรคาถาเปาพนปลุกเสกและลงเลขยันตประกอบอาถรรพตางๆ  ฝาย 

พุทธศาสนาก็ใชวาจะปฏิเสธเสียทีเดียว  จึงมีการเช่ือถือในปาฏิหาริย  และจัดไวเปน 2 อยาง คือ   

อนุศาสนีปาฏิหาริย หรือคําสอนเปนอัศจรรย  และอิทธิปฏิหาริยหรือฤทธ์ิอันเปนอัศจรรย  สมเด็จ

พระบรมศาสดาจึงไดทรงยกยอง  พระโมคคัลลานเถระเปนยอดภิกษุที่ทรงอิทธิฤทธ์ิ  หากแตไมทรง

ยกยองอิทธิฤทธ์ิเทากับคําสอนเปนอัศจรรย  

  การใชมนตคาถาน้ัน  ผลสําเร็จจะเกิดขึ้นไดอยูที่จิตสํารวมเปนสมาธิ  ซึ่งอาจสามารถ

สําแดงอิทธิฤทธ์ิไดตามภูมิ (จิตานุภาพ)  ของผูบริกรรมโดยเฉพาะ  ผูใชจะรูเน้ือความคาถาหรือไมก็

ตามความมุงหมายอยูที่สมาธิเพ่ือผลที่ตองการเทาน้ัน  การทําสมาธิดังกลาวแพรหลายเกิดจาก

คณาจารยสอนเวทมนตรคาถาหลายแบบหลายวิธี  

  โบราณาจารยของไทยไดดัดแปลงแกไขไสยศาสตรของพราหมณ  โดยตัดทอนเน้ือ

มนตและแทรกพุทธมนตเขาแทนเพราะคิดเห็นวาเพียงเวทมนตรของพราหมณยังเรืองอานุภาพ  หาก

เปนพุทธมนตดวยแลวคงจะย่ิงยวดขึ้นเปนแน  ฉะน้ันเวทมนตรคาถาซึ่งพวกเราชาวไทยนิยมปฏิบัติ

หรือใชกันอยูในปจจุบัน  จึงหาใชลัทธิไสยศาสตรทั้งดุนไมแตเปนการแกไขดัดแปลงแบบอยางของ

ลัทธิไสยศาสตรเดิมมาเปนลัทธิพุทธตันตระ  หรือลัทธิพุทธสาสนาอันเกี่ยวกับการใชคาถาอาคม 

 

8.  กติกามวยไชยา 

 สําหรับในการตอสูใชแมไมมวยไทยไดทุกรูปแบบไมวาจะเปน หมัด เทา เขา ศอกในการ

ตอสูใชจํานวนยก 5 ยก และใชยกเวียน หมายความวาวันน้ันจับมวยไดกี่คู (สวนใหญ 5 – 6 คู) ก็จะ

ชกกันคูละ หน่ึงยก โดยคูที่ 1 ชกยกที่ 1 ก็เขาพุม (ที่สําหรับพักนักมวย) คูที่ 2 ขึ้นชกยกที่ 1 และยกที่ 

1 จนไปถึงคูสุดทาย คูที่ 1 จึงจะชกยกที่ 2 แลวเวียนไปจนถึงคูสุดทาย คูที่ 1 จึงข้ึนชกยกที่ 3 การชก

จะปฏิบัติเชนน้ีจนครบ 5 ยก แตถามีคูใดแพชนะกอนกันก็ตัดคูน้ันไป สวนที่เหลือก็จะเวียนไปดังที่

กลาวมาแลว กติกาการหมดยกมี 2 แบบคือ  

  8.1  แบบที่ 1 เมื่อมีฝายใดเพลี่ยงพล้ํา ไมสามารถปองกันตัวได ก็ยกมือขอบอกเวลาหมด

ยก เพ่ือเขาพุมแกไขอาการที่เพลี่ยงพล้ําน้ัน และคําวา “ยก” ที่ใชกันในทุกวันน้ีก็นาจะมีความเปนมา

จากอาการที่ยกมือดังกลาวแลวก็อาจเปนได 

 8.2  แบบที่ 2 ในขณะชกเขาจะใชลูกลอยเจาะกนลอยนํ้าแบบที่ใชในการชนไกแตเดิม เมื่อ

ลูกลอยจมนํ้าเจาหนาที่ก็จะตีกลองบอกหมดยก เพ่ือใหคูตอสูไดเขาพุมเพ่ือแกไข ใหนํ้าและแนะนํา

การแกลูกไมมวยสวนคูตอไปก็จะขึ้นชกกันตอไปสําหรับดนตรีที่ใชมีปและกลองยาวประโคมกอนและ

ขณะทําการตอสู 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%B5%E0%B9%88
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A7
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9.  เวทีชกมวย 

 การชกมวยไชยา ในยุคแรกชกที่ศาลาเกาหอง โดยที่ศาลาเกาหองมีบริเวณที่ชกมวยก็คือ

สนามหนาศาลา จะมีเจาหนาที่ปกหลักสี่หลักแลวใชเชือกปานขนาดใหญ(เชือกพวน)ขึงกับหลักสามสี่

สาย โดยในศาลาจะมีเจานาย และเจาหนาที่ฝายตางๆของเมืองไชยาจะพักอยูในศาลาเพ่ือชมการชก

มวยทุกครั้งไป 

 เวทีมวยวัดพระบรมธาตุไชยา  

  เมื่อการชกมวยที่ศาลาเกาหองตองมีอันลมเลิก เน่ืองมาจากศาลากลางถูกยายไปอยูที่บาน

ดอน พระยาไชยาก็ไปเปนเจาเมืองที่บานดอนดังที่กลาวมาแลวในตอนตนรวมทั้งไดยายที่วาการ

อําเภอมาไวที่อําเภอไชยาในปจจุบันก็เกิดสนามมวยแหงใหมขึ้นที่บริเวณสนามวัดพระบรมธาตุ เพราะ

ในสมัยน้ันวัดพระบรมธาตุมีงานประจําปในเดือน 6 ของทุกป การจัดใหมีการชกมวยก็ข้ึนที่สนามแหง

น้ีดวย โดยครั้งแรกชกบนลานดินเหมือนที่ศาลาเกาหอง ที่ต้ังสนามอยูระหวางพระเวียนกับถนนที่ตัด

ผานหนาวัด ซึ่งถนนที่ผานทุกวันน้ีแตสมัยน้ันยังไมมีกําแพงแกวเหมือนปจจุบัน การชกและกติกา 

ก็เหมือนที่ศาลาเกาหองทุกประการ จะตางกันที่สนามวัดพระบรมธาตุมีการเก็บเงิน โดยใชปกเหย่ียว 

(ใบตาลโตนดผาซีกแลวแลวโนมมาผูกติดกับกานใบ) กั้นเปนบริเวณสนามและเน่ืองจากกีฬามวยเปนที่

สนใจของประชาชนโดยทั่วไป พระครุโสภณเจตสิการา (เอ่ียม) เห็นวามีหนทางที่จะเก็บเงินเปนรายได

บํารุงวัด จึงดําริคิดสรางเวทีมวยถาวรขึ้นที่สนามมวยแหงน้ี  โดยใหนายภักด์ิ  ลําดับวงค เปน

ผูออกแบบกอสราง นายจอน แสงสิทธ์ิ เปนนายชาง นายรวง เชิงสมอ เปนลูกมือชางและสรางเสร็จใน

ป 2474 โดยทานพระครูโสภณเจตสิการามเปนผูออกคาใชจายทั้งสิ้น ประมาณ 500 บาท 

 เวทีใหมแหงน้ีใชทางเหนือของสถานที่เดิมไปเล็กนอย โดยเลื่อนใกลถนนเขาไปอีก ลักษณะ

ของเวที เปนเสาปูนซีเมนตเสริมเหล็กหนา 8 น้ิว จํานวน 4 ตนกวางและยาวดานละ 4 วา เทคอนกรีต

เทาหนาเสาทั้ง 4 ดาน สูงจากพ้ืนดินประมาณ 1 เมตร ตรงกลางถมดิน เสาสูง 6 ศอก หลังคามุง

สังกะสี ไมที่ใชเปนไมหลุมพอโดยตลอดเฉพาะเครื่องทําหลังคา 

  สมัยเริ่มแรก  

  1.  การชกยกเลิกหมัดถักมาใชนวม ยกเลิกยกเวียนมาเปนยกตลอด คือ แตละคูชกกันจน

ครบ 5 ยก แลวจึงเปนการชกของคูตอไป กติกาการชกเหมือนปจจุบัน 

 2.  การจัดสนามและเวที สนามจะกั้นดวยผาขาว เวทีกั้นเชือกแบบปจจุบัน รอบขอบเชือก

ดานนอกจนติดขอบคอนกรีตมีตนกลวยวางเรียงโดยรอบ เพ่ือปองกันอันตรายใหแกนักมวย พ้ืนเวทีซึ่ง

ถมดินไวถูกปูทับดวยแกลบหรือฟางขาวแลวปูทับดวยกระสอบปาน ซึ่งตอมาจึงไดเปลี่ยนมาใชผาใบ 

 3.  การจับเวลาใชนาฬิกาการใหสัญญาณการชกและหมดเวลาใชระฆังขอโรงเรียนวัดพระ

บรมธาตุเครื่องดนตรีใชปเปนหลักและใชกลองยาวชวยในการประโคม 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง

http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B9%82%E0%B8%95%E0%B8%99%E0%B8%94
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B8&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B8&action=edit&redlink=1
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 4.  เครื่องขยายเสียงไมมีใช ตองใชโทรโขงทั้งประกาศและพากยมวย นายชม จุลกัลป เปน

ผูประกาศประจําเวทีเปนคนแรก 

 5.  กรรมการ กรรมการหามมวยคนแรกของเวที คือ นายอมโร อมรบุตร คนที่สอง คือ 

นายพันธ ทิพยมณี สมัยดํารงตําแหนงปลัดอําเภอทาฉาง คนตอมาคือ นายชม จุลกัลป ซึ่งขณะน้ัน

ดํารงตําแหนงประจําแผนกอยูที่วาการอําเภอไชยา 

 สมัยสิ้นสุด 

  หลังจากพนยุคแรกมาการชกก็มีการเปลี่ยนแปลงจนเขารูปแบบของปจจุบันทุกประการ 

แตเมื่อสิ้นสมัยของพระครูโสภณเจตสิการาม (เอ่ียม) ทานเจาคุณพุทธทาส (ในสมัยน้ัน) ก็ใหยกเลิก

งานมหรสพและงานประจําป คงรักษาไวแตพิธีทางศาสนาแตก็มีผูคิดเปลี่ยนสถานที่ชกและสถานที่จัด

งานไปไวที่สนามหนาที่วาการอําเภอไชยา แตจัดไดไมกี่ปก็ตองมีอันลมเลิกการจัดงานน้ันไป ซึ่ง

หลังจากน้ันก็มีการชกมวยในงานตางๆจนกระทั่งถึงทุกวันน้ี 

  นักมวยฝมือเอกของไทยที่เคยผานการชกที่เวทีแหงน้ีมีหลายราย อาทิ จําเริญ ทรงกิตรัตน, 

โกตอง แกวอําไพ, กลยุทธ ลูกสุรินทร, บุญธรรม แสงสุเทพ, ไสว แสงจันทร และ เชิด จุฑาเพชร 

 การรื้อถอนเวทีแหงนี้ 

  สาเหตุที่ตองทําการรื้อถอนเวทีแหงน้ี ก็เพ่ือที่จะเตรียมสถานที่เพ่ือรับเสด็จสมเด็จพระบรม

โอรสาธิราช ในคราวยกพระสุวรรณฉัตรพระบรมธาตุไชยา เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2525 โดยทําการรื้อ

ถอนเมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2524 ผูควบคุมการรื้อถอนไดแก นายนุกูล บุญรักษา ครูใหญโรงเรียนวัด

พระบรมธาตุ ซึ่งอดีตเคยเปนนักมวยฝมือดีที่เคยผานการชกที่เวทีแหงน้ีมากอน ทานบอกวาเสียดาย

ของเกาแตจําเปนที่ตองรื้อถอน 

 

10. รางวัล 

 ในการชกสมัยน้ัน เปนการชกเพ่ือสมโภชพระที่แหทางบกเปนประจําทุกป แตฝายผูจัดใหมี

มวยในคร้ังน้ันซึ่งทุกคนจะกลาวเชนเดียวกันวาเงินรางวัลที่ไดจะไดจากพระยาไชยา เพราะในสมัยน้ัน

การชกมวยไมมีการเก็บเงิน ดังน้ันรางวัลที่ไดจะมีไมมากนัก คนละบาทสองบาทหรือมากกวาน้ันก็ตอง

แลวแตฝมือหรือการตอสูแตละคูหรือความพอใจของเจานาย แตสวนใหญจะไดเทากัน ครั้นเมืองไชยา

ถูกรวมกับเมืองกาญจนดิษฐและยายศาลากลางไปไวที่บานดอน พระยาไชยาไดรับการโปรดเกลาให

เปนเจาเมืองที่บานดอน เมืองไชยาจึงไมมีเจาเมืองต้ังแตน้ันมา การชกมวยที่ศาลาเกาหองก็ตองมีอัน

ลมเลิกไป แตเน่ืองจากไชยาเปนเมืองมวย ก็ยอมจะมีการชกมวยเกิดขึ้นที่แหงใหม และสถานที่แหง

น้ันไดแกสนามมวยวัดพระบรมธาตุไชยา 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B9%82%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%8D_%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%99%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%84%E0%B8%8A%E0%B8%A2%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%84%E0%B8%8A%E0%B8%A2%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%8D%E0%B8%88%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%90%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
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11.  กองมวย 

 ต้ังแตที่มีการชกมวยที่ศาลาเกาหองแลวน้ันเมืองไชยาไดเกิดมีกองมวยที่สําคัญเกิดขึ้น 4 

กอง คือกองมวยบานเวียง กองมวยปากทอ กองมวยบานทุง กองมวยพุมเรียง แตละกองจะมีนายกอง 

1 คน ถาเปนปจจุบันก็ไดแกหัวหนาคณะมวย และนายกองมีหนาที่รับผิดชอบนักมวยในกอง เพราะ

นักมวยในกองจะไดรับสิทธ์ิพิเศษตางๆ ตามความสําคัญ ดังน้ี 

 1.  เฉพาะกองมวยของหมื่นมวยมีช่ือ (ปลอง จํานงทอง) ไดรับการยกเวนไมตองเสียภาษี

รัชชูจํานวน 25 คน สวนที่เหลือตองเสียภาษีน้ีคนละ 4 บาทเหมือนบุคลอ่ืนทั่วไป 

 2.  การใชกําลังโยธา (การเกณฑใชแรงงาน) กลาวคือในสมัยน้ันมีการเกณฑใชแรงงานเพ่ือ

สรางทางหรือสาธารณสมบัติอ่ืนๆ ทุกคนในเมืองไชยายอมถูกเกณฑแรงงานไปใชโดยไมมีคาตอบแทน

เปนเงินทองหรือสิ่งของทุกคนจะตองไปทํางานตามการเกณฑน้ัน ยกเวนบุคคลที่อยูใน “กองมวย” ซึ่ง

จะไมถูกเกณฑแรงงานเหมือนคนทั่วๆไป 

 3.  บุคคลในกองมวย มีหนาที่ฟตซอมมวย และเตรียมตัวใหพรอมเพ่ือที่จะเดินทางไปชก

ทุกแหงตามที่ทางราชการตองการ อยางเชนงานเฉลิมฯที่บานดอน งานรับเสด็จรัชกาลที่ 6 ที่บนควน

ทาขาม (พุนพิน) นายกองมวยจะตองนํานักมวยของแตละกองไปชก แตการไปน้ันไดรับการยืนยันวา 

นักมวยที่ไปจะไดรับเบ้ียเลี้ยง ตามลําดับดังน้ี คือ 3 บาท 2 บาท 1 บาท และ 50 สตางค เชนหมื่น

มวยมีช่ือจะไดวันละ 3 บาท นายกองอ่ืน 2 บาท นักมวยสําคัญคนละ 1 บาท สวนนักมวยสํารองหรือ

ลูกนองจะไดคนละ 50 สตางค และจะไดรับเบ้ียเลี้ยงจนกวางานน้ันจะเลิกหรือถึงวันกลับ จะเห็นไดวา

นักมวยมีคาและมีความหมายมากในสมัยน้ันเปนบุคคลที่มีเกียรติ ดังน้ันในการเขากองมวย นายกอง

จะเปนผูพิจารณาจากรูปรางของผูที่มาสมัครวาพอจะเปนนักมวยไดหรือไม และก็มีมากเหมือนกันที่

เขากองมวยโดยหวังสิทธ์ิพิเศษ แตมีขอแมที่นาสังเกตคือบุคคลที่จะเขากองมวยไดตองซอมจริง ใคร

หลบหลีกนายกองมีสิทธ์ิคัดช่ือออกทันที การคัดช่ือออกทําใหเสียสิทธ์ิที่กลาวมาแลวน้ันดวย 

 

12.  คายมวยที่สําคัญของไชยาและนักมวยเอกของคาย 

 คาย ศ.ปกษี เปนคายมวยที่เกาแกมาก ผูใหกําเนิดคายน้ีไดแก นายนิล ปกษี นักมวยฝมือ

เยี่ยมลูกศิษยพระยาไชยา นักมวยเอกของคายน้ีไดแก นายเนียม ปกษี ลูกชายนายนิล ปกษี, นาย

พรหม ราชอักษร, ผูเคยปะทะนักมวยฝมือเย่ียมจากเมืองกรุง เชน สวย จุฑาเพชร, ไสว แสงจันทร, 

เลื่อน ภูประเสริฐ และ ทองอยู ทวีสิน ปจจุบันยังมีคนลูกหลานของสกุลปกษีบวชเปนเจาอาวาสวัด

พุมเรียง 

  คายชัยภิรมย ผูกอต้ังคายมวยน้ีไดแก นายนุย อักษรช่ืน สาเหตุที่ต้ังคายมวยเพราะเห็นวา

ขาดครูมวยทีจะฝกหัดเด็กหนุมๆในหมูบานและเห็นวาวิชามวยจะสูญหายไป จึงตัดสินใจต้ังคายมวย 

โดยเฉพาะนายนุยเองเปนศิษยคนหน่ึงซึ่งเคยฝกมวยมาจากหมื่นมวยมีช่ือและสาเหตุที่ต้ังช่ือคายวา 

   ส
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http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A1&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A1&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%A5_%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B9%89%E0%B8%A2_%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%A3%E0%B8%8A%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%99
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“ชัยภิรมย” ก็เพราะเปนฉายาของนายนุยที่ไดมาจากจังหวัดภูเก็ตคราวชกกับนายเปลื้อง นักชกจาก

กรุงเทพฯและไดรับชัยชนะเพราะเปนคนใจเย็นชกดวยความสุขุมรอบคอบ สําหรับนักมวยเอกของ

คายน้ีก็มีหลายคนเชน นายหนูเคลือบ พันธุมาศ ผูใชช่ือในการชกมวยวา สมจิต และเคยเดินทางเขา

ชกในกรุงเทพฯ โดยใชช่ือสมจิต ฉวีวงค (เทง) ปจจุบันทานผูน้ีบวชอยู ตําบลเลม็ด อําเภอไชยา (บวช

ที่วัดหนาเมืองปจจุบันเปนวัดราง) 

  คายวงคไชยา ผูต้ังคาย วงคไชยา คือ นายจอย เหล็กแท เปนศิษยคนหน่ึงของนายนิล 

ปกษี เหตุที่ต้ังช่ือวงคไชยา เพราะตอนเดินทางเขาชกมวยที่กรุงเทพฯ “แมคุณ” (เปนคําเรียกคุณนาย

ช่ืน ศรียาภัย ของนายจอย) เปนผูต้ังช่ือชกมวยใหวา “เนียม วงคไชยา” และที่ใหช่ือเชนน้ันก็เพ่ือให

เปนที่ระลึกของบานเกิดของแมคุณคือไชยา จึงถือเอา “วงคไชยา” เปนมงคลนามมาต้ังเปนคายเพ่ือ

ฝกหัดศิษย ครูมวยของคายน้ีนอกจากนายจอยเองแลว ยังมีผูชวยอีกคน คือนายบุญ แหงบานขนอน 

แตใชช่ือคณะวา “ศ.วงคไชยา” นักมวยที่มีช่ือเสียงมากคือ นายปรีชา แหงบานขนอน ตําบลทุง 

อําเภอไชยา สําหรับคณะมวย “ศ.วงคไชยา” ต้ังอยูที่บานขนอน 

 คายบํารุงหิรัญ คณะบํารุงหิรัญต้ังคายอยูที่บานทาโพธ์ิ หมูที่ 1 ตําบลทุง อําเภอไชยา ผูต้ัง

คณะมวยน้ีคือนายจวน หิรัญกาญจน นักมวยเสื้อสามารถเวทีวัดพระบรมธาตุ โดยฝกมวยมาจากนาย

นาว ซึ่งเคยเขาชกโชวฝมือในเมืองกรุงมาแลวสมัยหน่ึง และเคยรับพระราชทานหนาเสือมาแลว 

สาเหตุที่ตองต้ังคายมวย ก็เพ่ือฝกเด็กรุนหนุมบานทาโพธ์ิและอีกสาเหตุหน่ึงก็เพราะเวทีมวยวัด 

พระบรม 

 หลังจากเวทีที่มวยวัดพระบรมธาตุสิ้นสุดลงวงการมวยไชยาก็เริ่มเสื่อมลงจนถึงทุกวันน้ี จน

แทบไดกลาววา มวยดังของไชยากําลังจะหมดไป เพราะขาดผูสนับสนุนที่แทจริง ทั้งๆที่คนไชยายังคง

มีสายเลือดนักสูอยูเต็มตัว ความเปนเมืองมวยกําลังสูญไปเพราะขาดผูนําที่จริงจัง รวมทั้งปญหาที่

สําคัญที่ทําใหวงการมวยเสื่อมลงทุกวันน้ีที่เห็นไดเดนชัดคือการพนันการตอสูผลปรากฏจะอยูที่ 

การพนันเปนสวนใหญ ไมไดอยูที่ฝมือนักมวย มวยไชยาจึงเสื่อมถอยลง จึงมีผูปรารถนาที่จะปลุก

วิญญาณของความเปนนักสูของเมืองมวยในอดีตออกมาแสดงใหเห็นเปนที่ประจักษ เพ่ือที่จะไดนํา

ช่ือเสียงมาสูเมืองมวยเชนในอดีต เหมือนที่ “หมื่นมวยมีช่ือ” เคยทําไวแตกอน 

 

13.  ประวัติครูมวยสายไชยา6

7 

 13.1  พอทานมา (เจาอาวาสวัดทุงจับชางเมืองไชยา)  

                                                 

7
 ประวัติครูมวยไชยา, เขาถึงเม่ือ 12 เมษายน 2555, เขาถึงไดจากhttp://www.alisuasaming.com 

/ index.php/article/---champa-/2146-champa09 
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http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A2_%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B9%87%E0%B8%81%E0%B9%81%E0%B8%97%E0%B9%89
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%99_%E0%B8%AB%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%8D%E0%B8%88%E0%B8%99%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
http://www.alisuasaming.com/
http://www.alisuasaming.com/
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         มวยไชยาเริ่มมีขึ้นที่ตําบลพุมเรียง  โดย “ทานมา”  ไดบวชและเปนสมภารที่วัด 

ทุงจับชาง  ทานเปนผูดําเนินการฝกซอมศิลปะมวยไทยใหแกชาวไชยา  ประวัติของทานน้ันไมมีการ

กลาวหรือบันทึกไวมากนักทราบเพียงวา  พอทานมาเปนครูมวยใหญ  ซึ่งเปนชาวกรุงเทพฯ ที่เดินทาง

มายังเมืองไชยา  (บางก็วาทานเปน ขุนศึก หรือแมทัพ  ออกบวช  และธุดงคมาจากกรุงเทพฯ)  เมื่อ

ราว  165 ปมาแลว  สมัย ร.3  ตอนปลาย ...ศิลปะมวยของทานไดรับการถายทอดสืบตอสูชาวเมือง

ไชยาและครูมวยตอมาอีกหลายๆ ทาน 

 13.2  พระยาวจีสัตยรักษ (ขํา ศรียาภัย) 

    พระยาวจีสัตยารักษ  เดิมช่ือ ขํา เกิดเมื่อวันพฤหัสบดี เดือน 11 แรม 12 ค่ํา ป

มะโรง  พ.ศ. 2387  ตรงกับรัชกาลพระบาทสมเด็จพระน่ังเกลาเจาอยูหัว  รัชกาลที่ 3  นายขํามีบุตร 

5 คน  คือ ช่ือ ศรียาภัย  พระยาประชุมพลขันธ  นายจวน  นายเขต  และนางเฉลิม 

   นายขํา  ศรียาภัย  ไดถวายตัวเปนมหาดเล็กในรัชกาลที่ 4  ไดฝกหัดราชการอยูใน

สํานักของสมเด็จเจาพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ (ชวง บุนนาค)  สมุหพระกลาโหมเปนผูมีความรูความ

ชํานาญหลายดาน  เชน การคาขาย  การจับและฝกหัดชาง และยังมีความสามารถในการพูดภาษาจีน  

ไดรับบรรดาศักด์ิเปนหลวงชราชานุชิตผูชวยราชการเมืองไชยา  ในรัชกาลที่ 4 

   ในสมัยรัชกาลที่ 5  ทานไดรับบรรดาศักด์ิเปนพระยาศรีราชสงคราม  ปลัดเมือง 

ไชยาและดํารงตําแหนงน้ีเปนเวลา  10 ป  มีความชอบจากการไปปราบจลาจลชาวจีนที่เมืองภูเก็ต  

จึงไดรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณทิพยาภรณชางเผือก  ขั้นที่ 5   

  พ.ศ. 2422  ไดเลื่อนบรรดาศักด์ิเปนพระยาวิชิตภักดี  ผูวาราชการเมืองไชยา  ทํา

ความดีความชอบจนไดรับ 

   พ.ศ. 2422  ไดมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองเปนระบบมณฑล  พระยาวิชิตภักดี

ไดเลื่อนบรรดาศักด์ิเปน  พระยาไวยวุฒิวิเศษฤทธ์ิ  จางวางเมืองไชยา 

   พ.ศ. 2449  ไดเลื่อนบรรดาศักด์ิเปนพระยาวจีสัตยารักษ 

  เน่ืองจากพระยาวจีสัตยารักษเปนผูชํานาญเกี่ยวกับหัวเมืองชายทะเลปกษไดพระยา 

วจีสัตยารักษจึงไดทําหนาที่เปนมัคคุเทศกนําเสด็จ  และเมื่อมีทางรถไฟสายใตไดเปนผูนําตรวจทาง

รถไฟสายใตเปนครั้งแรก  ต้ังแตมณฑลปตตานีถึงเมืองเพชรบุรี  นอกจากน้ียังไดสรางคุณงามความดี

อันเปนประโยชนอีกมากมาย  พระยาวจีสัตยารักษทานถึงแกกรรมดวยโรคลมปจจุบัน  เมื่อวันที่ 29 

มีนาคม พ.ศ. 2457  รวมอายุได  70 ป  ปจจุบันมีสถูปซึ่งบรรจุอัฐิของทานและบุตรหลานในตระกูล

ศรียาภัย ณ เมืองไชยา (เกา)  ตําบลพุมเรียง  อําเภอไชยา  จังหวัดสุราษฎรธานี 

   พระยาวจีสัตยารักษ  ยังเปนปฐมศิษยเบ้ืองตนผูเปนครูมวยของหมื่นมวยมีช่ือ 

(ปลอง  จํานงทอง)  ครูนิล  ปกษี  ครูอินทร ศักด์ิเดช  โดยเฉพาะ หมื่นมวยมีช่ือที่ไดรับราชทานนาม

น้ีจาก ลนเกลาในรัชกาลที่ 5 

   ส
ำนกัหอ
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   มวยไชยารุงเรืองมากในสมัยรัชกาลที่ 5-6  ทั้งน้ีก็ดวยไดรับการสนับสนุนจากพระยา

วจีสัตยารักษ (ขํา  ศรียาภัย)  เจาเมืองไชยาและช่ืน  ศรียาภัย  ผูเปนธิดา  ในสมัยน้ันมวยไชยาไดไป

ชกถวายหนาพระที่น่ังหลายครั้ง  ตอมาก็มีคายมวยเกิดข้ึนมากมาย  เวทีมวยที่วัดพระบรมธาตุไชยา

เปนสนามมวยที่สุดในสมัยน้ัน 

 13.3  ปรมาจารยเขตร ศรียาภัย เปนลูกคนสุดทองของพระยาวจีสัตยารักษ (ขํา  ศรียา

ภัย)เกิดเมื่อวันอาทิตยที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2445  ณ ตําบลหนองชางตาย (ต.ทาตะเภาในปจจุบัน)  

อําเภอทาตะเภา  จังหวัดชุมพร  ในสมัยเด็กอายุประมาณ 10 ขวบ  เขตร  ศรียาภัย  ไดเขาโรงเรียน

มัธยมวัดสุทธิวราราม  อยูที่บานทวาย  ชอบกีฬาประเภทออกแรงทุกชนิด  เชน  พายเรือ  วายนํ้า  

ว่ิงแขง  ตีจับ ฯลฯ  ไดเปนที่ 1 ในชุดว่ิงเปยวชิงชนะเลิศกับชุดโรงเรียนวัดประทุมคงคา  ไดถวยและ

โรงเรียนมัธยมวัดสุทธิวราราม  มีช่ือทางว่ิงเปยวแตน้ันมา  ไดลาออกเพ่ือเขาโรงเรียนอัสสัมชัญ     

เมื่ออายุได  13 ป  เพราะทนถูกรังแกจากนักเรียนที่ใหญกวาไมไหว  ณ  โรงเรียนเดิมเพราะมีนักเรียน

มากกวา 3 เทา  เขตร  ศรียาภัย  ตองทนมือทนตีนอยู 3 ป  อันเปนปฐมเหตุแหงความพยายามศึกษา

วิชาตอสู  ซึ่งมีครูดีๆ  รวม 12 ทาน  คือ 

  1.  พระยาวจีสัตยารักษ (ขํา  ศรียาภัย)  เจาเมืองไชยา  บิดาบังเกิดเกลา 

  2.  ครูกลัด  ศรียาภัย  ผูบังคับการเรือกลไฟรัศมี  อา 

  3.  หมื่นมวยมีช่ือ (ปลอง  จํานงทอง) 

  4.  ครูกลับ  อินทรกลับ 

  5.  ครูสอง  ครูมวยบานนากะตาม  อําเภอทาแซะ 

  6.  ครูอินทร  สักเดช  ครูมวยบานทาตะเภา 

  7.  ครูดัด  กาญจนากร  ครูมวยบานหนองทองคํา 

  8.  ครูสุก  เนตรประไพ  ครูมวยบานแสงแดด 

  9.  ครูวัน  ผลพฤกษา  ครูมวยตําบลศาลเจาตาแปะโป 

        10.  อาจารย  ม.จ.วิบูลยสวัสดิวงศ  สวัสดิกุล 

        11.  ครู(กิมเส็ง)สุนทร ทวีสิทธ์ิปรมาจารยมวยมีช่ือในพระนครอาจารยสอนมวยกรม

พละศึกษา 

        12.  อาจารย  หลวงวิศาลดรุณากร 

  เมื่ออายุ 19 ป  พ.ศ. 2463  อาจารย เขตร  ไดไปดูการฝกมวยที่บาน  อาจารย   

กิมเส็งและเกิดความสนใจใน “หงายหมัด”  ของคายทวีสิทธ์ิ  อีกหน่ึงปตอมาในเดือนเมษายน  พ.ศ. 

2464  อาจารยเขตร  จึงไดไปกราบขอเปนศิษยกับ  อาจารยกิมเส็ง  ไดอยูร่ําเรียนรับใชไปมาหาสูกับ  

อาจารยกิมเส็งเปนเวลา  40 ป  จนครูทานสิ้น  จึงนับไดวาวิชามวยไชยาสายอาจารยเขตร  น้ันมี

สวนผสมวิชามวยของทานอาจารยกิมเส็ง  อยูจนแยกกันไมออก 
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  นอกจากการเลนกีฬา  หมัดมวย  ฟุตบอล  และว่ิงแขง  กระโดสูง  กระโดดยาว  

รวมทั้งมวยสากลกับมองซิเออร  ฟโรว  นักมวยคูซอมของยอรช  กาปงติเอร  แลว  เขตร  ศรียาภัยยัง

สามารถแจวเรือพายและถือทายเรือยาว (เรือต้ัง  เรือแซง)  เรือยนต  เรือกลไฟ  ขับรถยนต  ขี่

มอเตอรไซค  รวมทั้งการขี่มา  ขี่และฝกชางตามแบบที่เรียกวา คชกรรม อีกดวย 

  ชวงป  พ .ศ . 2491 – 2494  อาจารยเขตร  ไดมีสวนรวมกอต้ังสนามมวย

ธรรมศาสตร  ขึ้นแทนสนามมวยราชดําเนินที่ไมมีหลังคากันฝน  ลวงถึง 8 ธันวาคม พ.ศ. 2496  จึงได

เขาเปนผูจัดการสนามมวยลุมพินี  อยูหลายป  จนชวงอายุ  69-70 ป  คุณอาจินต  ปญจพรรค  

บรรณาธิการและอาจารย สงบ  สอนสิริ  จึงไดชักชวนใหทานเขียน “มวยไทยปริทัศน”  ในนิตยสาร

ฟาเมืองไทย  เลาถึงเร่ืองมวยคาดเชือกในยุคสนามสวนกุหลาบ  สนามมวยหลักเมืองสนามมวยสวน

สนุก  เกร็ดความรูเรื่องมวยไทยและความรูเร่ืองมวยของชนชาติอ่ืนๆ  จนไดรับการยอมรับและไดรับ

การเรียกขาน  ทานเปน  “ปรมาจารย”  มวยไทย  อาจารยเขตร  ศรียาภัย  ถึงแกกรรมดวยโรคหัวใจ

ลมเหลว  เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2521  สิริอายุรวม  75 ป 

 13.4  ปรมาจารยทองหลอ เชื้อไชยา (ทองหลอ ยาและ) หรือที่เหลาลูกศิษยเรียกทานวา  

“ครูทอง”  ทานเกิดเมื่อ  1 สิงหาคม พ.ศ. 2472  ที่โรงพยาบาลศิริราช  กรุงเทพฯ  เมื่อเรียนอยูช้ัน 

ป.6  โรงเรียนวัฒนะศิลป  ประตูนํ้า  เร่ิมเรียนมวยสากลกับครูประสิทธ์ิ  นักมวยสากลจากกรมพละ  

ชวงอายุ  13-14 ป  ครูไดออกหาคายมวยไทยที่จะเรียน  อยางจริงจัง  ครูไปดูอยูหลายที่แตก็ไมถูกใจ

เพราะแตละคายน้ันเวลาซอมนักมวย  จะเจ็บตัวกันมาก  ไมมีการปองกันตัวเลข  ครูจึงไดไปหัดเรียน

มวยไทยกับ  ปะลาม  ญาติของแม  แถวซอยกิ่งเพชร  มีครูฉันท  สมิตเวชกับครูชาย  สิทธิผล  สอน

ดวยวาเปนคนรางเล็ก  ผอมบาง  จึงถูกเพ่ือนๆ  รังแก อยูเปนประจําแตก็เรียนอยูไดไมนานเพราะถูก

เด็กโตกวากลั่นแกลง  หลังจากจบภาคการศึกษา  และไดผานชีวิตบู  โลดโผนอยางลูกผูชายในยุคน้ัน

ครูทองไดมาทํางานที่การรถไฟมักกะสันไดรูจักกับเพ่ือนของคุณพอช่ืออาจารยสามเศียร  ไดพูดคุย

เรื่องมวยและพาไปพบกับ  อาจารยเขตร  ที่บานครูจึงเริ่มเรียนมวยไชยา  ขั้นพ้ืนฐานตามลําดับ  

เรียนอยูหลายเดือนจึงคิดจะขึ้นชกเวทีเหมือนอยางรุนพ่ีบาง  ชวงน้ันครูทองอายุประมาณ  16 ป  จึง

ไปขออนุญาต  อาจารยเขตร  อาจารยทานก็ดูฝไมลายมือวาใชได      จึงบอกครูใหฟตใหดีแลวจะพา 

ไปชก  แตครูทองทานไดแอบไปชกมวยเวทีตามตางจังหวัดรอบๆ  กรุงเทพฯ  ชนะมากกวาแพ  และ

ไดชกชนะมวยดังฉายาเสือรายแปดริ้วที่ฉะเชิงเทรา  จนเปนขาวรูถึงอาจารยเขตร  นับแตน้ันครูทอง  

จึงไดชกในกรุงเทพฯ  โดยอาจารยเขตรจะพาไปเอง  ครูทองชกคร้ังแรกที่เวที  ราชดําเนินกับสมชาย  

พระขรรคชัย  ครูทองแพดวยความต่ืนเวทีใหญ  เมื่อครูทองติดตอขอแกมือแตฝายสมชายไมขอแกมือ

ดวย  มาเลิกชกมวยเมื่ออายุ 24 ป  เมื่อคุณยาทานปวยหนักและไดขอรองใหครูเลิกชกมวยเวที  

ครูทองก็ใหสัจจะแตคุณยาไววาจะเลิกตอยแตไมเลิกหัด  คุณยาทานก็อนุญาต  ครูทองไดเรียนมวยกับ

อาจารยเขตร  อยูอีกหลายป  จนอาจารยเขตรออกปากวาจะพาไปเรียนกับอาจารยใหญ 
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    อาจารยเขตร  จึงฝากครูทองใหไปเรียนวิชาตอกับอาจารยกิมเส็ง  ครูทองทานสนใจ

เรียนมวยมาก  เมื่ออาจารยกิมเส็งใหถือดาบไมและใหลองเลนกับทานดูโดยบอกวาก็เลนเหมือนกับ

เลนมวยน้ันแหละ  ลองอยูสักพักอาจารยกิมเส็งทานก็บอกวา  ใชไดน่ีดวยเหตุน้ี  ครูทองจึงไมไดเรียน

ดาบกับอาจารยกิมเส็ง  ซึ่งครูมักพูดวาเสียดายอยูเสมอๆ  (แตครูทองก็มีความรูเรื่อง  การฟนดาบอยู

พอสมควร)  เรียนอยูสัก 3 ป  อาจารยกิมเส็งทานก็สิ้น  ครูทองไดมาชวยเพ่ือนช่ือไหว  สอนมวยอยู

ราชบูรณะและเร่ิมสอนมวยอยางจริงจัง  เมื่อยายบานมาอยูที่ยานบางนา  มีทหารเรือมาฝกกับทาน

จํานวนมาก  ครูทองจึงไดไปขออนุญาตอาจารยเขตรวาจะสอน  ครั้นพูดจบอาจารยเขตรทานก็เหว่ียง

แขงเตะมาที่ครูทองทันที  ครูทองก็รับปดปอง  วองไว  ตามที่ไดเรียนมาอาจารยเขตรจึงวา  อยางน้ี

สอนไดและไดใหครูทองมาเรียนวิชาครูเพ่ิมเติม 

   ครูทอง  ทานเคยเปดคายมวยใชช่ือคายมวยวา “คายศรีสกุล”  ตอมาใช  “คายสิงห

ทองคํา”  แตซ้ํากับคายอ่ืน  ทานจึงไปกราบขอช่ือคายมวยจากอาจารยเขตร  ซึ่งก็ไดรับความกรุณา

โดยอาจารยไดต้ังช่ือใหวา  “คายไชยารัตน”  ดวยเหตุวาคร้ังเรียนวิชามวยไชยากับอาจารยเขตร  

ศิษยทุกคนจะใชสกุลในการขึ้นชกมวยวา “เช้ือไชยา”  ครูทองมีลูกศิษยหลายรุน  แตละรุนทานก็สอน

ไมเหมือนกัน  บางคนจะชกมวยสากล  บางคนจะชกมวยไทยเวที  ทานจะสอนแตกตางกันตามโอกาส 

    จนเมื่อ  พ.ศ. 2526  ครูทอง  ทานไดไปเผยแพรมวยไทยคาดเชือกที่  ธนาคาร

กรุงเทพ สาขาสะพานผานฟาและนักศึกษาจากมหาวิทยารามคําแหง  ชมรมตอสูปองกันแลวอาวุธ

ไทยไดเชิญครูทองทานมาสวนที่มหาลัยรามคําแหง  ชมรมตอสูปองกันตัวอาวุธไทย  ไดเชิญครูทอง

ทานมาสอนที่มหาวิทยาลัย  จนถึง  พ.ศ.2527  นักศึกษาจุฬาไดเชิญครูทานไปเปนอาจารยพิเศษที่

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  ครูทองไดถายทอดศิลปะมวยคาดเชือก  สายไชยา  ในสองสถาบัน จน 

พ.ศ. 2537  จึงหยุดดวยโรคประจําตัว   ครูทองหลอ  ยาและปวยดวยโรคมะเร็งปอด  และถึงแก

กรรมดวยวัย  67 ป  ในเวลาเชา 8.45 น.  ของวันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2539  

 13.5  ครูนักชาย จิเมฆ (ครูยูซบ) ครูนักชาย จิเมฆ เกิดวันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2500  ณ 

บานปา ตําบลสวนหลวง อําเภอพระโขนง กรุงเทพมหานครฯ จบการศึกษาจาก โรงเรียนสุเหราบาน

ปา (หรือโรงเรียนนาคนาวาอุปถัมภในปจจุบัน)และในระหวางที่เรียนอยูที่โรงเรียนสุเหราบานปา ทาน

ก็ไดเริ่มเรียนกระย่ีกระบอง(ทางแขก),มวยไทยปลายไมและ ปญจสีลัต ต้ังแตอายุ 9 ขวบ กับครูแอ 

แชมมาลี ไปจนถึง พ.ศ. 2512  

   หลังจากน้ันไดไปศึกษาตอที่โรงเรียนสอนศาสนาอิสลามปอเนาะบรามิง จังหวัด

นราธิวาส อีก 4 ป แลวตองกลับกรุงเทพ เพราะเกิดการปฏิวัติ14 ตุลาคม พ.ศ. 2516 ในสมัย 

จอมพลฯถนอม กิตติขจร  แลวกลับมาเรียนตอกับครูแอจนถึง พ.ศ. 2520 เรียนจนครูแอบบอกไมมี

อะไรจะสอนแลวจึงครอบครูให หลังจากน้ันจึงไปขอฝากตัวเปนศิษยกับครูประเสริฐ อ่ิมย้ิม (หรือ ยา
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ซีน อ่ิมย้ิม) โดยครูยาซีนไดสอนกระบ่ีกระบอง(ทางไทย) อีก 2 ป และหลังจากน้ันก็เปดสอนดวย

ตนเองเปนวิทยาทานเรื่อยมา  

    นอกจากสอนศิลปะในเชิงศัสตราวุธไทยแลว ทานยังเปนครูสอน ศิลปะเพลงพ้ืนบาน

ของชาวไทยมุสลิมหรือ ลิเกเรียบ (ปนตน)  ลิเกรํามะนา สอนการตีกลองรํามะนา การละเลนเพลง

พ้ืนบานไทย (ลําตัด) เปนผูที่อนุรักษภูมิปญญาพ้ืนบานการทํากลองรํามะนา ที่เหลือเพียง 2 ทานใน

ปจจุบัน และยังเปนศิลปนในการแตงกลอนปนตน การแตงเพลงพ้ืนบานของไทย จนไดรับเชิญใหเปน

วิทยากร ตามสถาบันการศึกษาตางๆ   เมื่อ พ.ศ. 2537 ไดพบกับอาจารยหวังดี นิมา (หรือ หวังเตะ) 

ศิลปนแหงชาติ สาขาลําตัด จึงไดชักชวนใหไปทํางานอยูดวยกัน ใหเปนผูบรรเลงนํากลองรํามะนา 

จนถึงปจจุบัน 

 13.6  อาจารยชาติชาย-ครูมวยไชยาในยุคปจจุบัน  ครูทานเปนคนสนใจในศิลปะการ

ตอสูต้ังแตเด็กไดร่ําเรียนวิชาการตอสูทั้งในและตางประเทศ มีโอกาสแขงขันเพ่ือฝกปรือฝมือมา

มากมาย เชน มวยไทย(ปจจุบัน), มวยสากล, เทควันโด, ดาบไทยและอ่ืนๆ ที่ทานสนใจ แตพ้ืนฐาน

เดิมทานเปนคนรักวัฒนธรรมไทยและจุดเปลี่ยน คือ ทานไดมาเจอ มวยสายเกา น้ันก็คือมวยไชยา ครู

ทานได สืบทอดวิชามวยไทยไชยาน้ีมาจาก ปรมาจารยเขตร ศรียาภัย (ผูไดรับการยกยองวา เปน

ปรมาจารยคนสุดทายของวงการมวยไทยไชยา)ทานจึงตระหนักไดวาของไทยน้ันเปนของดีไมไดดอย

ไปกวาวิชาของตางชาติเปนอยางใด สมควรอยางย่ิงที่จะรักษาไว เมื่อทานปรมาจารยเขตรเสียชีวิตลงก็

ได มาเรียนตอกับ ศิษยเอก น้ันก็คือ ครูทองหลอยา ตอมาไดร่ําเรียน วิชาดาบอาทมาฏ จากครูมาโนช

จนแตกฉานและเปดสํานักเสือคาบดาบอาทมาฏนเรศวร ข้ึนเพ่ือสอนเปนวิทยาทานแกผูที่สนใจ และ

เปนผูฝกสอนใหกับ ทหารรักษาพระองคอีกดวย ภายในสํานักไมไดสอนแค มวยไชยา กับ ดาบอาท

มาฏนเรศวร เทาน้ัน ยังมีครูทานอ่ืนที่เช่ียวชาญการสอนตามถนัดในแตละดานรวมไปถึง อาวุธไทย

เกือบทุกชนิด เชน พลอง งาว ไมศอก ตะพด มีด และปน โดยไมเคยเก็บคาสอนใดๆทั้งสิ้น มีแตใจ

เมตตาที่อยากจะรักษาและสงตอวิชาใหกับ คนที่มีใจรักในศิลปะการตอสูของไทย 

 13.7  ครูแปรง อาจารยณปภพ  ประมวญ หรือ ครูแปรงของเหลาศิษยมวยไทยทั้งหลาย

เปนผูสืบทอดวิชา สานตอเจตนารมยจากบูรพาจารยที่สืบสายวิชามวยที่ถูกลืมไปต้ังแตมีการที่มวย

คาดเชือกถูกระงับการแขงขันใหเปลี่ยนไปใชกติกาอิงสากล ลูกไมกลมวย ตางๆ ก็สูญหายไปมาก 

  ครูแปรงเปนศิษยติดตามใกลชิด ครูทอง เช้ือไชยา ผูสืบทอดวิชามวยไทยไชยาน้ีมา

จาก ปรมาจารยเขตร ศรียาภัย (ปรมาจารยคนสุดทายของวงการมวยไทย) ซึ่งไดเรียนวิชาจากพระยา

วจี สัตยรักษเจาเมืองไชยาผูเปนพอ รวมทั้งไดเรียนวิชามวยโบราณจากครูอีก 13 ทานจนแตกฉาน 

  วิชามวยไทยไชยาน้ี นอกจากมือเทาเขาศอกที่เห็นไดทั่วไปในมวยไทยกระแสหลัก

แลวยังมีวิชาที่ถูก ลืมอยางการ “ทุม ทับ จับ หัก” ซึ่งมีความรายกาจไมแพวิชาการ ทุม การล็อคของ

ศิลปะการตอสูอ่ืน หลักมวยอ่ืนๆ ยังมีที่เปนคําคลองจองแตมีความหมายลึกซึ้งทุกคํา อยาง “ลอ 
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หลอก หลบ หลีก หลอกลอ ลอเลน” หรือ “กอด รัด ฟด เหว่ียง” ซึ่งเปนวิชาการกอดปล้ําแบบหน่ึง

ซึ่งหาไมไดแลวในมวยไทยสมัยปจจุบัน หรือแมกระทั่ง “ลม ลุก คลุก คลาน” ซึ่งเปนการฝกมวนตัว 

ลมตัว 

  มิติการตอสูของมวยโบราณอยางมวยไทยไชยาน้ันจึงไมจํากัดเฉพาะการยืนตอสู

เทาน้ัน การตอสูเมื่อจําเปนตองลมลงก็ทําได และดวยพ้ืนฐานของมวยไทยโบราณที่ถูกสรางใหใชใน

การศึกสงคราม การตอสูกับศัตรูพรอมกันหลายคนน้ันเปนอีกมิติหน่ึงที่ทําใหมวยไทยไชยา เปนมวยที่

รายกาจ 

  การเรียนการสอนของมวยไทยไชยาน้ันจะเปนระเบียบ ระบบแบบโบราณ นักเรียน

จะไดเรียนต้ังแตพ้ืนฐานวิชา เรียนการปองกันตัว “ปอง ปด ปด เปด” จนสามารถปองกันการโจมตีได

อยางมั่นใจแลว ลูกไมมวยไทยตาง ๆ ก็จะคอยไดเรียนรู แตกตางจากมวยไทยกระแสหลักที่ฝกฝน 

การโจมตี เตะ ตอย ทําลาย โดยอาศัยความทนทานเขารับลูกเตะตอยของคูตอสู ด่ังที่ครูแหงมวยไทย

ไชยาน้ียืนยันอยางชัดเจนวา ศิลปะการปองกันตัวยอมตองปองกันตัวไดจริง ไมใชศิลปะการแลกกันวา

ใครจะทนกวากันก็จะเปนผูชนะไป ดวยภูมิปญหาของครูมวยโบราณที่สั่งสม แกไข ปรับปรุงจนวิชา

มวยไทยด้ังเดิมน้ันรายกาจ ดวยกลเม็ด ลูกไม ไมเด็ด หลากหลาย กลมวยสามารถแตกขยายไปได

เหมือนจะไมมีที่สิ้นสุด ในทางกลับกันน้ันการสั่งสอนวิชาอันรายกาจน้ีก็ฝกฝนใหนักเรียนเปนคนอดทน 

มุงมั่นใจเย็น สุขุม จนในทายที่สุดแลววิชามวยแหงการตอสูน้ีเปนอุปกรณพัฒนานักเรียนใหเปน คนดี

ของสังคมที่มีสติควบคุมกายใหประพฤติตนดี      มีครูสอนสั่งครูแปรงไดวางแผนการสอนวิชาอาวุธที่ 

คูกับมวยไทยไชยาที่รูจักกันในช่ือวิชากระบ่ีกระบองจาก สํานักดาบเจาราม อาทมาตปตตานี อาทมาฏ

นเรศวร ดาบสายกรมหลวงชุมพร ฯลฯ ซึ่งมีทั้งวิชา ดาบเด่ียว ดาบสองมือ มีดสั้น พลองยาว ไมศอก 

รวมถึงอาวุธไทยโบราณแบบอ่ืนๆที่ไมนาจะหาเรียนไดที่ไหนงายๆ เพ่ือใหครบหลักสูตรวิชาการตอสู

ปองกันตัวของไทยโดยแท 

  13.8 ครูเล็ก บานชางไทย ครูเล็ก หรืออาจารยกฤดากร สดประเสริฐ เร่ิมฝกมวยไทย

ต้ังแตอายุ 12 ป โดยเรียนกับพ่ีชายคนโต ซึ่งเปนลูกศิษยของทานปรมาจารยกิมเส็ง ทวีศิษย (ครูมวย

คนสุดทายของปรมาจารยเขตร ศรียาภัย) 

  ครูเล็กไดเริ่มเรียนมวยไชยาต้ังแตอายุ 16 ป โดยเรียนกับทานปรมาจารยเขตร  

ศรียาภัย จนเมื่อทานปรมาจารยเขตรเสียชีวิตลง ก็ไดเรียนตอกับคุณครูทองหลอ ยาและ ศิษยรักของ

ทานปรมาจารยเขตร จนครูเล็กอายุได 39 ป คุณครูทองหลอ ยาและไดเสียชีวิตลง ครูเล็กจึงเปดสอน

มวยไชยาอยางเปนทางการที่บานชางไทยต้ังแตน้ันเปนตนมา 

  มวยไชยาแตกไดไมรูจบไมยึดติดและผันตามความถนัด เชนครูมวยที่สืบทอดมวย  

ไชยาแตละคนแมนจะเรียนมาจากรากสํานักเดียวกัน แตก็มีความชํานาญที่ตางกัน เปนเพราะคนเรา

ไมสามารถที่จะชํานาญไดทุกศาสตรอันเปนขอจํากัดของรางกายและความชอบของแตละคน ดังเชน 
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บางสํานักจะเดนและมีเทคนิคการเตะลางอันรายกาจ บางสํานักก็เนนไมที่ทุมทับจับหักและตอยอดไป

ทางนอนสูเอง ดังน้ันแตละสํานักก็มีดีทั้งน้ัน เพราะไดร่ําเรียนพ้ืนฐานจากบรมครูสายเดียวกันมา 

 

14.  การศึกษาขอมูลปญหาเก่ียวกับเรื่องผูใชบริการของโครงการ  คือ สตรี 

  จากปญหาปจจุบันที่ผูหญิงถูกทํารายรางกาย อางอิงจาก กระทรวงสาธารณสุข รายงาน

สถิติมีผูหญิงถูกทํารายรางกายเพ่ิมข้ึนตอเน่ือง โดยปที่ผานมา ทุก 1 ช่ัวโมงจะมีผูหญิงถูกทําราย

รางกาย 3 คน 

 สํานักงานสถิติแหงชาติ เปดเผยจํานวนผูหญิงในประเทศไทย โดยระบุวา ป 2553 ประเทศ

ไทยมีผูหญิงประมาณ 33.6 ลานคน คิดเปนรอยละ 51 ของประชากรทั้งหมด 65.9 ลานคน  

 

 

 

ภาพที่ 5   สถิติการใชความรุนแรงตอผูหญิง 1  

ที่มา : ไทยรัฐ, เขาถึงเมื่อ 15 พฤษภาคม 2555, เขาถึงไดจาก http://www.thairath. co.th  

 

 และจากสถิติการทํารายรางกายในสังคมไทยของศูนยพ่ึงได ในโรงพยาบาลสังกัดกระทรวง

สาธารณสุข 750 แหง ก็รายงานมีผูหญิงถูกทํารายรางกายหรือถูกกระทํารุนแรงมากข้ึน โดยป 2553 

มีผูหญิงถูกทํารายรางกาย  เขารักษาพยาบาลรวม 12,554 ราย  เฉลี่ยวันละ 34 ราย หรือกลาวไดวา

ทุกๆ 1 ช่ัวโมง จะมีผูหญิงถูกทํารายรางกาย 1 คน และกลุมอายุที่พบมากที่สุด คือกลุมอายุ 25 - 45 

ป คิดเปนรอยละ 46 รองลงมาคือกลุมอายุ 18-25 ปคิดเปนรอยละ 30  

 

http://www.voicetv.co.th/cache/images/a83f589143fbf46749c11e1f02c71197.png
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ภาพที่ 6   สถิติการใชความรุนแรงตอผูหญิง 2 

ที่มา : ไทยรัฐ, เขาถึงเมื่อ 15 พฤษภาคม 2555, เขาถึงไดจาก http://www.thairath. co.th  

  

  สวนผูกระทําความรุนแรงน้ัน  ศูนยพ่ึงได เปดเผยวา สวนใหญเปนคูสมรส รองลงมาคือ

แฟนและสาเหตุอันดับ 1 มาจากความสัมพันธในครอบครัว เชน นอกใจ หึงหวง ทะเลาะวิวาทพบ 

รอยละ 40 รองลงมา คือ ใชสารกระตุน เชน เมาสุรา เสพยาบา รอยละ 30 

 

 
 

ภาพที่ 7  สถิติการใชความรุนแรงตอผูหญิง 3 

ที่มา : ไทยรัฐ, เขาถึงเมื่อ 15 พฤษภาคม 2555, เขาถึงไดจาก http://www.thairath. co.th   

 

 ขณะที่สถิติในป 2554  ก็พบวา มีผูหญิงถูกทํารายรางกายเพ่ิมเปน 27,000 คน หรือ

เพ่ิมขึ้นถึง 14,446 จากป 2553 

http://www.voicetv.co.th/cache/images/73d9c14a287f8a1cca4e1f285c12a8f2.png
http://www.voicetv.co.th/cache/images/7c9fb11c2bdf101ec0df8a8f7f7b70b9.png
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15.  กรณีศึกษาที่มุงเนนศึกษาเรื่องของการออกแบบที่สอดรับกับธรรมชาติ 

 ชื่อโครงการ :  เรือนพักญาติโยมหญิง วัดปาวชิรบรรพต 

 ผูออกแบบ  :  สุริยะ อัมพันศิริรัตน   

 สถานที่ต้ัง   :  หมู 6 สวนนํ้าตก  หนองขางคอก จังหวัดชลบุรี 

 ขนาดพื้นที่  : ประมาณ 2,000 ตารางเมตร 

 สภาพแวดลอมโดยรอบ : อยูในเนินเขา และปาไมที่หนาแนนไปดวยตนไมลอมรอบ 

 ดานหนา : ติดกับลานโลงที่เวนพ้ืนที่วางสําหรับปรับจิตใจกอนเขาสูตัวอาคาร 

 ดานขวา : ติดกับปาไม และเนินเขา เปนสวนของเรือนพักผอน 

 ดานซาย : ติดกับปาไมที่ไมหนาแนนมากมีแดดเขาถึง จึงจัดสวนหองนํ้า และตากผาไวใน

บริเวณน้ี 

 ดานหลัง : ติดกับปาไม และเนินเขา ที่มีพ้ืนที่เปดใหเห็นทองฟาได จึงจัดสวนน่ังสมาธิไวใน

บริเวณน้ี 

 งบประมาณ : ประมาณ 20 ลานบาท 

 

 

ภาพที่ 8  รูปทรงอาคาร มองจากทางเขาที่มีแนวพ้ืนนําสายตาเขาสูธรรมชาติอันย่ิงใหญ 

ที่มา : CreativeMove, เขาถึงเมื่อ 15 พฤษภาคม 2555, เขาถึงไดจาก http:// www.creative 

move.com  
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 กิจกรรมที่ใชในโครงการ 

 กิจกรรมหลักในเรือนพักญาติโยมหญิง วัดวชิรบรรพตน้ัน สรางข้ึนเพ่ือใหผูที่ตองการเขามา

แสวงหาธรรมะ และความสงบ ไดฝกฝนจิตใจโดยอาศัยความงาม และความสงบในธรรมชาติ ปาเขา 

ลําเนาไพร เปนเคร่ืองมือหลักที่จะนําทางผูที่เขามาปฏิบัติธรรมไดเขาถึงแกนของความสงบที่แทจริง 

โดยผูที่ใชอาคารหลักจะเปนผูหญิง มีการแบงพ้ืนที่ ประโยชนใชสอย ดังตอไปน้ี 

 

 

 

ภาพที่ 9   แสดงแผนผังของตัวอาคารซึ่งมี 2 ช้ัน แบงสวนบรรพชิต และฆราวาสไดอยางชัดเจน 

ที่มา : CreativeMove, เขาถึงเมื่อ 15 พฤษภาคม 2555, เขาถึงไดจาก http://www.creative 

move.com  

 

อาคารชั้น 1 

  จากสวนทางเขาดานหนาสูตัวอาคาร ในสวนแรกจะตองเดินผานสระนํ้าที่อยูดานซาย และ

ขวาของทางเดิน โดยมีการจัดแสดงประติมากรรมลักษณะคลายเมล็ดขาวสีทอง อยูเหนือสระนํ้าใน

บริเวณน้ีดวย ในสวนน้ีหากเปรียบกับอาคารสถาปตยกรรมในพิธีชงชาญี่ปุนแลวน้ัน นาจะเปรียบได

กับการเดินชมสวนกอนเขาหองชงชา โดยมีกุศโลบายเพ่ือใหผูที่เขามาไดปรับจิตใจใหสงบคอยๆ       

มีสมาธิกอนเขาสูใชงานหลัก 
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ภาพที่ 10  แสดงมุมมองสวนทางเขา ซึ่งมีสระนํ้าขนาบซายขวา ประกอบกับประติมากรรมเมล็ดขาว    

              สีทอง สะทอนเงาบนผิวนํ้า มีสวนชวยปรับจิตใหเขาสูวิถีแหงความสงบกอนเขาสูสวนหลัก 

              ในตัว 

ที่มา : CreativeMove, เขาถึงเมื่อ 15 พฤษภาคม 2555, เขาถึงไดจาก http://www.creative 

move.com  

 

ถัดมาทางเดินไดถูกนาพาเขาสูลานโลงสวนกลางที่เปนพ้ืนที่โปรงสูงทะลุสองช้ัน  แตที่

นาสนใจกวาน้ันคือผูออกแบบไดทําเสนแนวที่พ้ืนดวยผิวหินแกรนิตพนไฟ ชวยกันลื่นและยังนําสายตา

พุงเขาไปดานในอยางรุนแรง และหยุดกะทันหันดวยกอนหินภูเขาขนาดใหญซึงมีอยูเดิม ซึ่งสถาปนิก

ไดรักษาไวเพ่ือใหสัมผัสไดถึงเร่ืองราวของ ดิน หิน และธรรมชาติ ทางดานซายของอาคารมีการเวน

ชองที่พ้ืนใหมองเห็นซึ่งนํ้าตกที่ลอดผานใตอาคาร จุดน้ีทําใหนึกถึงบานนํ้าตกของแฟรง รอยส ไรท 

ถึงแมวานํ้าตกอาจไมใชจุดหลักของงานน้ี แตมีสิ่งหน่ึงที่เหมือนกัน คือการแสดงความเคารพตอ

ธรรมชาติแวดลอมของตัวอาคาร ที่สอดแทรกตัวเขาไปอยูรวมกับธรรมชาติไดอยางกลมกลืน  

ทางดานซายสุดของอาคารช้ันลางเปนสวนของหองนํ้า และสวนตากเสื้อผา ซึ่งมีการ

ออกแบบไวในดานที่มิดชิด บังสายตาผูคน แตเปดชองใหแสงแดดลอดผานไดอยางเต็มที่ และ

ผูออกแบบยังไดคํานึงถึงผูใชหองนํ้าซึ่งมีความจําเปนหลัก ที่ตองรองรับใหเพียงพอกับผูที่เขามาใช

อาคารซึ่งในบางวาระมีถึง 350 คนเลยทีเดียวสวนทางดานขวาของตัวอาคารช้ันลาง ถูกออกแบบให

เปนหองพักสําหรับผูสูงอายุ เพ่ือความสะดวก ที่ไมตองข้ึนบันไดไปยังหองพักญาติโยมหญิงทั่วไปที่อยู

ช้ันบน 
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 อาคารชั้น 2  อาคารช้ันบน มีบันไดข้ึนได 4 ชองทาง จากในจุดตางๆ เพ่ือความสะดวกใน

การใชงาน และไมตองสรางบันไดใหมีขนาดใหญเกินความจําเปน เพราะไมใชจุดที่จะเนนในตัวอาคาร 

จากบันไดดานหนาขึ้นสูโถงช้ันบน เปนสวนศึกษาหาความรู ดวยมุมหนังสือธรรมเปนแกนของช้ันบน 

กอนจะแยกออกไปยังสวนหองพักญาติโยมทั้ง 2 ฝง ทางดานซายมีสวนหองนํ้าซึ่งตรงกับแนวหองนํ้า

ช้ันลางไวเพ่ือบริการสวนหองพัก จะไดสะดวกไมตองลงบันไดมาใชหองนํ้าช้ันลาง 

 แนวความคิดในการออกแบบ ตัวอาคารซึ่งมี 2 ช้ัน มีขนาดพ้ืนที่กวา 2,000 ตารางเมตร 

หากมองจากภายนอก เราจะไมสามารถประเมินขนาดของมันไดดวยสายตา เน่ืองจากถูกออกแบบให

อําพรางและปกคลุมไปดวยแมกไมในปาขนาดใหญ และหนาแนน เปนการนําเสนอ ปรัชญาที่เกี่ยวกับ

การมีอยูและหายไป การจะคนพบไดก็ตอเมื่อตองกาวผานซุมประตุกออิฐเล็กๆ และโครงสรางไมที่

ประกอบกันอยางเรียบงายดานหนาอาคาร ในสวนน้ีเปรียบไดกับแนวทางการคนหาวิถีแหงความสงบ

น้ัน เปนวิถีที่แสดงออกอยางธรรมดา แตในความธรรมดาน้ันมีมิติที่ลึกที่สุดและกวางที่สุดอยูภายใน 

  ตัวอาคารสรางขึ้นเพ่ือผูที่เขามาแสวงหาความสงบทางดานรางกาย จิตใจ และการเขาถึง

วิถีแหงธรรม ดังน้ันแลวแนวความคิดหลักในสถาปตยกรรมแหงน้ี จึงไดแรงบันดาลใจจากรูปแบบของ

อุโบสถหรือวิหาร แตหาไดนํารูปทรงแหงจารีตมาใชไม หากแตไดนําคติแนวคิดแหงความย่ิงใหญของ

พระประธาน ซึ่งเปรียบเหมือนประธานหลักของอุโบสถ หากเราเดินเขาสูอุโบสถ เราจะคอยๆ เห็น

พระประธานจากระยะไกล และพอเขามาใกลในพ้ืนที่วางน้ันเราจะเห็นความย่ิงใหญขององคพระใน

พ้ืนที่ภายในอุโบสถซึ่งมีความสูงใหญ และเปรียบตัวเราเปนเพียงมนุษยตัวเล็กๆคนหน่ึง ซึ่งในพ้ืนที่

ลักษณะน้ีกอใหเกิดความศรัทธา ออนนอม และสามารถเขาสูความสงบในจิตไดงาย ในที่น้ีเราเดินเขา

สูตัวอาคาร หากเพียงแตพระประธานที่เราคาดหวังจะไดเห็นน้ัน ถูกแทนที่ดวยภาพธรรมชาติ 

อันย่ิงใหญที่เต็มไปดวยตนไมเขียวขจี และแนวสันเขาของที่ต้ัง ซึ่งกอใหเกิดความรูสึกศรัทธาใน

ธรรมชาติที่ย่ิงใหญกวาตัวเรามากนัก และเขาสูความรูสึกสงบไดงายเชนเดียวกัน 

 การออกแบบ (การกําหนดองคประกอบตางๆ) 

 ตัวอาคารแบงเปน 3 สวนหลักๆ ไดแก  

  1.  สวนพ้ืนที่ทําสมาธิ ซึ่งอยูช้ันลางของอาคาร เปนสวนทีบรรพชิต สามารถมีสวนเขามา

แนะนําหลักธรรมคําสอน และการเขาถึงสมาธิได 

  2.  สวนหองพักฆราวาสหญิง ซึ่งถูกจัดใหอยูช้ันบนเปนหลัก เพ่ือความเหมาะสมทางดาน

กาลเทศะ และยังมีสวนอานหนังสือซึ่งเปนกิจกรรมที่ใชรวมกับหองพักได 

  3.  สวนหองนํ้า และสวนซักลาง ตากผา ซึ่งถึงแมวาไมใชสวนหลักแตหากมีความจําเปน  

ที่จะตองจัดใหเหมาะสม ไมมารบกวนสายตา และเกี่ยวกับเรื่องกลิ่น ในสวนทําสมาธิ 

  เน่ืองจากตัวอาคารมีลักษณะโปรง ผนังเปดโลงในช้ันลาง สวนช้ันบนตัวมวลที่เปนสวน

หองพักฆราวาสก็อยูดานขางซายขวา ทําใหเสมือนกับเปนชองลม ทําใหลมสามารถพัดผานไดอยาง

   ส
ำนกัหอ
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สะดวก ประกอบกับอยูในพ้ืนที่ที่มีตนไมสูงชวยปองกันแสงแดด และดักลมใหลอดผานเขาสูตัวอาคาร

ไดเต็มที่ ซึ่งทําใหกลาวไดวาอาคารเรือนพักญาติโยมหญิงวัดวชิรบรรพต แหงน้ีเปนสถาปตยกรรม

ประหยัดพลังงานที่มีคุณภาพแหงหน่ึงเลยทีเดียว 

 วัสดุปดผิวอาคาร  

  สถาปนิกไดใหความสําคัญกับวัสดุที่สอดคลองตามสภาพภูมิประเทศด้ังเดิมเปนอยางมาก 

มีการคัดสรรวัสดุเทาที่จําเปน และเคลื่อนยายไดสะดวกมาใชในงานไดอยางเหมาะสม  

 วัสดุโดยรวมน้ันถูกนํามาใชอยางตรงไปตรงมา เผยใหเห็นสัจจะแหงวัสดุน้ันๆ รวมถึงการ

เผยโครงสรางบริสุทธ์ิไมไดถูกปกปดดวยแผนฝาใดๆ เลย เปนการแสดงความจริงใจของตัวอาคารที่มี

ตอผูที่เขามาใชงาน และเปนนัยยะทางธรรมที่ใหผูที่เขามาฝกสมาธิไดใชตีความถึงสัจจะธรรมและ

คุณคาของจิตที่บริสุทธ์ิไดอีกดวย 

  1.  โครงสรางฐานราก คานคอนกรีต และ แบบหลอคอนกรีตเสา ซึ่งเปนทอกระดาษเพ่ือ

ประหยัดไมแบบ 

  2.  ช้ันบนเปนโครงสรางเหล็กนํ้าหนักเบา ซึ่งหาไดในทองถิ่น ทาผิวดวยสีนํ้ามันสีเทา 

  3.  ผนังกออิฐโชวแนว และผนังกออิฐฉาบปูนเปลือยขัดมัน แสดงสัจจะของวัสดุ 

  4.  พ้ืนช้ันลางสวนกลางปูหินแกรนิตสีเทาในประเทศ พนไฟปดแปรง ปูเปนทางเดินนําไปสู

ธรรมชาติซึ่งอยูสุดทางของอาคาร ขนาบซายขวาดวย หินแกรนิตสีเทาผิวเงา ซึ่งเปรียบเสมือนผิวนํ้า

ทั้งสองฝง 

  5.  ช้ันบนเปนพ้ืนไมมะคา ผิวเคลือบยูริเทนดาน ดูอบอุนเปนธรรมชาติ และเปนวัสดุหาได

งายในทองถิ่น 

  6.  ประตู หนาตางไมเน้ือแข็ง ทาสีธรรมชาติ ผิวดาน 

  7.  หลังคามุงดวยกระเบ้ืองลอนคูธรรมดาและสลับดวยลอนใสเปนชวงๆ เพ่ือใหแสงสวาง

เขาถึงสวนกลางของอาคาร  

 งานวิศวกรรม (โครงสรางและงานระบบตางๆ) โครงสรางของอาคาร เรือนพักญาติโยม

หญิงวัดวชิรบรรพตแหงน้ี เปนการผสมผสานกันระหวางโครงสรางเหล็ก และโครงสรางคอนกรีต 

เน่ืองจากช้ันลางเปนพ้ืนที่มีความช้ืน และอยูติดกับผิวดิน จึงตองใชโครงสรางคอนกรีตซึ่งมีความคงทน

แข็งแรง อีกทั้งยังปองกันเรื่องสนิม และปลวกไดดี  

  สวนช้ันบนใชเปนโครงสรางเหล็ก ทําใหมีนํ้าหนักเบา ชวยประหยัดงบประมาณในการทํา

ฐานรากและโครงสราง  

  ระบบไฟฟาในอาคาร จัดใหมีใชเทาที่จําเปนเทาน้ัน เพราะทางสถาปนิกไดออกแบบใหมี

สวนหลังคาลอนใส นําแสงเขาสูตัวอาคารไดอยางทั่วถึง ในสวนหองพักก็ใชเพียงหลอดฟลูออเรสเซนต

   ส
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ธรรมดา มีเพ่ิมในสวนพลังงานทางเลือก คือ พัดลมติดต้ังบริเวณฝาเพดานเทาน้ัน ซึ่งอากาศภายใน

อาคารคอนขางเย็นอยูแลวจึงไมคอยไดใช 

  ระบบการระบายนํ้า  ในสวนหลังคาเปนหลังคาจั่ว กระเบ้ืองลอนคูระบายลงสูรางนํ้า

สังกะสีที่อยูดานขาง และระบบนํ้าในสวนหองนํ้ามีการเช่ือมตอลงในถังบําบัดที่ฝงอยูดานขางอาคาร 

    จิตวิทยาสภาพแวดลอมและจิตวิทยาของผูใช 

  ในแงของจิตวิทยาสภาพแวดลอมน้ัน เปนการออกแบบอาคารที่แสดงออกถึงลักษณะของ

ความสงบ เรียบงาย และกลมกลืนกับธรรมชาติแวดลอม ทําใหบรรยากาศภายในวัดวชิรบรรพตน้ันมี

ภาพรวมทีโ่ดดเดน เปนสถานที่สําหรับฝกฝนและเยียวยาจิตใจใหกับผูคน ครอบครัว และสังคม 

  ในแงของจิตวิทยาผูใชน้ัน ชวยใหผูที่เขามาพักจิตใจ ศึกษาธรรมะและฝกสมาธิ ไดสัมผัสกับ

ความยิ่งใหญของธรรมชาติ แลวสามารถใชธรรมชาติน้ันชวยกลอมเกลา และสรางความสงบในจิตใจ

ใหกับผูใชเองดวย 

 คตินิยม และวัฒนธรรม 

  วิถีชีวิตของคนไทยที่นับถือศาสนาพุทธ มีวัฒนธรรมที่ผูกพันกับวัด จะเรียกไดวาวัดเปน

ศูนยกลางในการเผยแพรศาสนาเลยก็ได โดยมากแลวคนทั่วไปคิดวาศาสนาคือบทสวด วัดคือสิ่งที่เขา

มาทําบุญ กราบพระหรือบางคนเขาวัดในเฉพาะเวลาที่มีความทุกข บางก็เขามาปฏิบัติธรรมแตไมวา

ดวยเหตุผลใดก็ตามการเขามาอยูในวัดก็เปนจุดเริ่มตนที่ดีตอตนเอง ครอบครัว และสังคม  

  เรือนพักญาติโยมหญิงวัดวชิรบรรพตแหงน้ี ถูกสรางขึ้นโดยมีกุศโลบายตองการใหอาคาร

เปรียบเสมือน บานหลังที่สองของพุทธศาสนิกชน มีความอบอุน สงบ สบาย โดยในแตละสวนของตัว

อาคารสอดแทรกภูมิปญญาทางศาสนา แนวคิดหลักคือตองการมุงเนนใหธรรมชาติเปนตัวแทน 

สื่อกลางที่จะเช่ือมตอตัวระหวางตัวเรา กับการสรางบรรยากาศในการเขาสูสมาธิไดงายขึ้น 

  คุณคาการตอบสนองประโยชนใชสอย 

  ขอดี  ชวยใหผูที่เขามาใชอาคารเพ่ือทําสมาธิ และศึกษาพระธรรมคําสอนของศาสนา ไดใช

ประโยชนจากพ้ืนที่วาง สําหรับทํากิจกรรม การน่ังสมาธิไปพรอมๆ กับสัมผัสจิตวิญญาณของตนไมใบ

หญา และเนินเขาในธรรมชาติ ซึ่งเปนกิจกรรมหลักเพียงไมกี่อยาง แตประโยชนที่ไดรับกลับแผกวาง

ออกไป ทั้งชวยบําบัดจิตสําหรับผูที่ประสบปญหาชีวิต และชวยยกระดับจิตใจของผูเขามาใชสถานที่ 

   ขอควรคํานึง  ขาดการจัดการโครงการ เกี่ยวกับการประชาสัมพันธที่ดีในแงของสื่อตางๆ 

เชน สื่อโทรทัศนวิทยุ นิตยสาร หรืออินเตอรเน็ต  ทําใหมีผูคนที่ตองการที่พ่ึงทางใจ ที่จะรับรูถึง

สถานที่แหงน้ีมีนอยกวาที่ควร จุดน้ีสามารถมองได 2 แง หากคนรูจักเยอะก็ทําใหคนที่กําลังมีปญหา

ตองการที่พ่ึงทางใจ จะไดมีทางเลือกที่ดีในการปฏิบัติธรรม แตหากมองอีกแง ผูคนที่เขามามากเกินไป

อาจทําใหวัดที่เนนเรื่องความสงบเปนหลักอาจตองเสียในจุดน้ีไปก็ได 
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 คุณคาทางวิศวกรรม 

 ขอดี  ลักษณะโครงสรางโดยรวมที่เปนแบบตรงไปตรงมา การคํานวณการรับนํ้าหนักจึง

คอนขางงาย ไมซับซอน รวมไปถึงการใชวัสดุที่คอนขางมีนํ้าหนักเบา อยางเชนโครงสรางเหล็กกลอง 

หรือกระเบ้ืองหลังคาลอนคู     ทําใหชวยประหยัดคาใชจายในการทําโครงสรางเหล็กที่ตองใชเสริมใน 

เสาคาน และฐานราก การออกแบบโครงสรางโดยไมตองตัดตนไมทําลายธรรมชาติ หรือตัดนอยที่สุด

เทาที่จําเปน ซึ่งตองมีการคํานวณโครงสรางที่ดีใหสามารถสอดแทรกตัวอาคารเขาไปอยูในธรรมชาติ

ไดอยางกลมกลืน ที่เห็นไดชัดคือลักษณะของกอนหินที่โผลข้ึนมาจากพ้ืนสวนปลายของทางเดินหลัก 

ซึ่งเปนหินภูเขาที่มีอยูแตเดิม สถาปนิกสามารถใชประโยชนจากความเปนตัวตนของพ้ืนที่บริเวณน้ัน 

แลวเวนโครงสรางในจุดน้ัน เพ่ือนํามันมาใชใหเปนจุดเดน เปนเสนหที่แสดงอัตตาลักษณไดอยาง

ชัดเจน  มีการใชวัสดุที่หาไดงายในทองถิ่น ทําใหงายในการกอสรางและสรรหาวัสดุเพ่ิมเติม รวมถึง

งายในการทํานุบํารุงรักษาในระยะยาวอีกดวย ลักษณะโครงสรางที่เปดเผย ตรงไปตรงมาทําใหงายตอ

การบํารุงรักษา เชน สามารถมองเห็นหลังคาที่แตกไดเลยทันที โดยไมตองรอใหนํ้ารั่วใสฝาเพดานกอน

เหมือนอาคารอ่ืนๆ ทั่วไป 

   ขอควรคํานึง  เน่ืองจากลักษณะอาคารออกแบบใหคอนขางโปรง แทบไมมีผนังดานขางให

เห็นเลย ขอดี คือ ลม การระบายอากาศสามารถทําไดอยางเต็มที่ แตในขณะเดียวกันเวลาฝนตกแรงๆ 

ไปพรอมๆ กับมีลมจะทําใหพ้ืนภายในอาคารเปยกได  ตองคํานึงเรื่องของการระบายนํ้าที่พ้ืนใหดี 

โดยเฉพาะพ้ืนไม ไมเชนน้ันไมอาจจะเสียหายได และก็ตองระวังเรื่องการลื่นลมกับพ้ืนหินที่มีผิวเงา 

เวลาโดนนํ้าฝนสาดอีกดวย 

 คุณคาทางอารมณ และจิตใจ  

  รูปทรงอาคารเปนแบบสมัยใหม เรียบงาย เผยใหเห็นโครงสราง และพ้ืนผิวของวัสดุตางๆ

ไดอยางชัดเจน แตหากจะมองคุณคาในเชิงองคประกอบศิลปทั่วๆ ไป อาคารแหงน้ีอาจไมใชอาคารที่

สวยที่สุด โดดเดนที่สุด สีสวยที่สุด ทั้งในแงของการใชวัสดุถาจะวัดกันเปนช้ินตอช้ิน หลังคาก็ใชแค

กระเบ้ืองที่ใชปลูกบานสรรคราคาถูกยังไมไดเลย โครงสรางเหล็กก็เปนแคเหล็กกลองธรรมดา หากจะ

เทียบกับอาคารสมัยใหมที่อยูในเมืองที่ออกแบบในรูปแบบดีคอนสตรัคช่ัน ใชเหล็กตัวไอ ดูเทห ผนัง

กระจก พ้ืนปูหินออนนําเขาจากอิตาลีอยางดี ความเน้ียบ การประสานรอยตอ ตัวจบงานปดสายไฟ 

ทอ งานระบบตางๆ เรียกไดวาเทียบกันไมไดเลยก็วาได แตเมือนําวัสดุราคาถูกๆ งายๆ เหลาน้ันมาอยู

รวมกัน บวกกับการออกแบบพ้ืนที่วาง จังหวะ บริบท และความเขาใจในวัตถุประสงคการใชงาน รวม

ไปถึงตองเขาใจหลักธรรม การทําสมาธิ เพราะเปนอาคารเพ่ือทําสมาธิ หากไมรูวิธีเขาถึงสมาธิ ยอมไม

สามารถออกแบบอาคารใหเอ้ือในจุดน้ันได เรียกไดวาเปนแนวคิดแบบโพสท โมเดริ์น ตามวิถี

ตะวันออกอยางแทจริง 
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สรุปโดยรวมไดวาอาคารแหงน้ีมีความงามภายนอกที่เปนความสวยงามตามธรรมชาติ 

เหมือนหญิงงามโดยไมตองแตงหนา เติมลิปสติก เขียนคิ้วแตอยางใด แตที่สําคัญกวาน้ันคุณคา

ทางดานอารมณและจิตใจที่เผยใหเห็นความสงบ สวยงามในธรรมชาติ เปรียบเหมือนยานพาหนะที่จะ

นําพาเราเขาถึงความสงบ สมาธิ ผานพลังแหงผืนปาอันย่ิงใหญ อาคารน้ันมีเปลือกที่ดูดีตามที่ควร 

จะเปนแตแกนน้ันงามอยางประเมินคามิได  

คุณคาทางสภาพแวดลอมของชุมชน   

เปนศูนยรวมทางดานจิตใจในชุมชน ชวยยึดเหน่ียว ซอมแซม ยกระดับจิตใจ และเปน

แหลงความรูทางดานจิตวิญญาณแกผูสนใจทั่วไป หากแตก็ตองข้ึนอยูกับความเขาถึง และเขาใจ

เฉพาะบุคคลน้ันๆ ดวย เพราะตัวอาคารเปนเพียง หนังสือนําทางที่ผูใชตองเดินทางคนควา และปฏิบัติ

อยางลึกซึ้งดวยตนเองเทาน้ัน จึงจะเขาถึงแกนแทแหงความสงบตามวิถีของชาวพุทธ 

 

16.  กรณีศึกษาที่มุงเนนศึกษาเรื่องของการจัดวางผัง สรางมิติในพื้นที่วางและmaterial ที่ใช 

 

 

 

 

ภาพที่ 11 มุมมองดานหน่ึง 

ที่มา : สถาบนักันตนา, เขาถึงเมื่อ 20 พฤษภาคม 2555, เขาถึงไดจาก http://www.kantana.com 
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ผนังอิฐแนวด่ิงที่เรียงรายเรียงตัวไปในแนวต้ังตามระยะ เรียงในระบบสันเหลื่อม อันเปน

เทคนิคกอสรางดวยอิฐที่พบไดมาเปนพันป กอนที่เราจะรูจักการเรียงอิฐแบบอารคโคงตางๆ ชวนให

นึกถึงลวดบัวในงานไทยประเพณี แตเมื่อเขาใจถึงจุดประสงคที่สถาปนิกตองการ มันไมใชการ

ยอนกลับไปหาของเกาแบบ nostalgia แตงานน้ีคือการตีความตอเทคโนโลยีที่บานเรามี แลวนําเสนอ

มันในสุนทรียะที่มาจากเทคนิคกอสรางอันเหมาะสมของบานเราเองคําถามตอความสะดวกสบายใน

นิยามของ สถาปตยกรรมตะวันตก ที่หลบแดดหลบฝนอยางตัวไมเปยก อาจจะไมใชความสมบูรณที่

สถาบันน้ีตองการก็เปนได ความไมสมบูรณ อิฐที่แลดูบกพรอง คราบของตะไครสีเขียวเริ่มเกาะผนังอิฐ 

ความสงัดจากการที่กําแพงสูงตัดสภาพแวดลอมภายนอกออก เริ่มทําใหผมสงสัยตองานน้ีนอยลง 

เพราะมันทําใหผมถูกปรับพฤติกรรมอยางที่สถาปนิกตองการได สวนคําถามวามันจะเขากันไดกับ

พฤติกรรมผูใชในระยะยาวหรือไม เวลาจะตอบคําถามเหลาน้ีไดเองวามันคือ ความบกพรองที่จําเปน

หรือไม 

อาคารสถาบันกันตนา  ซึ่งเปนอาคารเรียนดานภาพยนตรและแอนิเมชัน ไดรับรางวัล

ชนะเลิศในงานประกวดสถาปตยกรรมยอดเย่ียมระดับโลก โดยนิตยสาร The Architectural 

Review แหงประเทศสหราชอาณาจักร  ผศ.บุญเสริม เปรมธาดา อาจารยประจําคณะสถาปตยกรรม

ศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เปนคนไทยคนแรกที่ไดรับรางวัลเกียรติยศระดับโลกน้ี ไดออกแบบ

อาคารสถาบันกันตนาเมื่อป 2549 เพ่ือตอบโจทยมหาวิทยาลัยเฉพาะทางดานฟลมและแอนิเมชัน 

ตองการใหผูที่เขามาเรียนและทํางานไปดวยกัน ยกตัวอยาง หองสมุดควรจะใชงานไดหลากหลาย 

สามารถถายทําภาพยนตรได "ไมใช" แคหองอานหนังสือเทาน้ันใชเวลา 4 ป ปรับแบบจาก 100 ไรจน

มาถึง 10 ไร เพ่ือใหเหมาะกับงบประมาณ ไมตองมีเงินเยอะก็ทําได สะทอนใหเห็นภูมิปญญาของ

สถาปนิกดวยงบที่ใช 30 ลานบาท ระยะเวลากอสราง 1 ป 

  สถาปตยผสานจิตวิทยา  

            ลักษณะของตัวสถาปตยกรรม เกิดจากการศึกษาพฤติกรรมของนักเรียน ซึ่งมักจะขาด

สมาธิ  จึงใชหลัก “จิตวิทยา” เปนแนวคิดการออกแบบ ทําใหนักเรียนมีสมาธิ เริ่มตนจากทางเดิน

ระหวางอาคาร 4 อาคาร เปนหินกอสรางสลับคอนกรีตแผน ทําใหเดินยาก แถมยังมีตนไมเต็มไปหมด 

ถาเดินไมระวังจะสะดุด  หรือชนตนไมได ตรงน้ีเปนกุศโลบายในการฝกสมาธิและสติอยางหน่ึงแนวคิด

ที่นาสนใจตอมาคือ “ความมืด” สะทอนการใชงานดานฟลมและแอนิเมชัน ขณะเดียวกันยังชวยให

เกิดสมาธิไดดวย  “ผมไดแนวคิดมาจากโรงภาพยนตร ความมืดทําใหเราอยูกับตัวเองมากขึ้น” สิ่ง

เหลาน้ีเปนการวิเคราะหจากพฤติกรรม แลวจึงนํามาออกแบบเปนสถาปตยกรรม สังเกตเห็นไดวา 

อาคารคอนขางทึบ ปริมาณแสงสวางที่เขามาในตัวอาคารจะนอย เขามาเฉพาะที่จําเปนเทาน้ัน สวน

รูปแบบตัวสถาปตยกรรมจะแตกตางจากสถาปตยกรรมในยุคปจจุบัน ซึ่งมักเลียนแบบความทันสมัย 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



47 

จนกลายเปนขอจํากัดในการคิดริเริ่มสรางสรรค  คนสมัยน้ียึดติดกับคําวา ทันสมัยจนลืมคิดไปวา การ

เลียนแบบมันไมไดตอบสนองกับพฤติกรรมของคนที่ใชงานจริง 

 ความงามในความบกพรอง  

             อาจารยบุญเสริมยังมองหาและหยิบใชสิ่งที่คุนเคยกันในอดีตน่ันก็คือ อิฐ ซึ่งสะทอนความ

เปนตัวตนและผสมความทันสมัยในเรื่องของเทคโนโลยี (ฟลมและแอนิเมชัน) กับธรรมชาติโดยใช

สถาปตยกรรมมาหอหุม โดยการออกแบบใหดูพลิ้วไหวแบบเลื้อยไปเลื้อยมา  เวลาเรียงตองใชวิศวกร

มาคํานวณวาในอิฐ 1 กอนมีนํ้าหนักเทาไร ตองมีการคิดจากกระดาษ ลงไปทําจริงกลับมาที่กระดาษ

ใหมตลอดเวลา  มันมีเร่ืองเทคโนโลยีวิทยาศาสตรที่ซอนอยูดวยมีการคํานวณแรงโนมถวงของนํ้าหนัก

ของอิฐ ดวยการแบงการรับแรงและการกระจายแรงตางๆ   ขณะเดียวกันในมุมของการออกแบบ

อาคาร ที่รูปแบบภายนอกขัดแยงกับภายใน เพ่ือใหเกิดความรูสึกที่ “สมดุล” เปรียบเสมือนนางแบบ

สวมกางเกงยีนขาดๆ บนรองเทาสนสูง สวมเสื้อกลามตัวเดียวก็ดูดีแลว ตรงน้ีเปนหนาที่ของสถาปนิก

ตองคิด  อิฐแตละกอนไมไดเรียบ ถาอยากเรียบตองฉาบ แตผมมองวาความไมเรียบของอิฐ คือ

ธรรมชาติ ในธรรมชาติมีความงาม ในความบกพรองของอิฐที่แตกมันกลายเปนความงามในความ

บกพรอง 

 พลังอิฐ 6 แสนกอน  

             นิตยสาร The Architectural Review จัดการประกวดข้ึนตอเน่ืองเปนปที่ 13 ปน้ี มีผูสง 

ผลงานสถาปตยกรรมที่สรางแลวเสร็จเขารวมทั้งสิ้นกวา 300 ผลงาน จาก 41 ประเทศทั่วโลก ผลงาน

อาคารสถาบันกันตนาไดรับการตีพิมพในนิตยสารฉบับเดือน ธ.ค. 2554   และจัดนิทรรศการผลงาน  

ณ หองโถงนิทรรศการราชวิทยาลัยแหงสถาปนิกอังกฤษ (RIBA) ไปจนถึงสิ้นเดือน ก.พ. 2555 พรอม

ทั้งกิจกรรมการบรรยายพิเศษในวันที่ 7 ก.พ. 2555  

  เขามองวา สิ่งสําคัญที่ทําใหงานช้ินน้ีไดรับรางวัลก็คือ การมีสวนรวมของชุมชนในการ

กอสรางสถาปตยกรรมแหงน้ี ผานการใชอิฐ 6 แสนกอนที่เทานวดแลวปนเปนบล็อกไมจากฝมือของ

ชาวอางทอง ผลิตกันทีละกอน เรียกวา ปดหมูบานทํากันเลย เปนสถาปตยกรรมที่แสดงใหเห็นถึง  

การนําจิตวิทยามาใชกับมนุษยเพ่ือใหเกิดสมาธิ เปนงานออกแบบที่มีความกลมกลืนของธรรมชาติ 

รวมทั้งการใชอิฐมอญจํานวนมากมาสรางสรรคใหเกิดรูปแบบสถาปตยกรรมที่โดดเดนและ 

นาประทับใจ  รางวัลสถาปตยกรรมโลกน้ี นอกจากความภูมิใจแลว  ผศ.บุญเสริม บอกวา เปน

จุดเร่ิมตนของการเรียนรูดวยตนเอง และที่สําคัญพิสูจนใหเห็นวา ความสามารถของเขาอยูตําแหนง

ไหนในโลกใบน้ี 
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บทที่ 3 

วิธีดําเนนิการวิจัย 

  

1.  กระบวนการศึกษาวิจัย 

การศึกษาวิจัยมวยไชยาสูออกแบบตกแตงภายในศูนยสงเสริมศิลปะการตอสูเพ่ือสตรีน้ัน 

ไดดําเนินการตามขั้นตอน จากการทบทวนวรรณกรรม โดยการคัดเลือกขอมูลตางๆ ตามหมวดหมู 

แบงไปตามความสัมพันธของเน้ือหา  แลวจึงสรุปเอกลักษณเพ่ือทําไปออกแบบตอไป เพ่ือใหงายใน

การเขาใจจึงขอแสดงกระบวนการศึกษาวิจัยดังน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมิที ่2  แสดงกระบวนการศึกษาวิจัย

ศึกษาศิลปะมวยไชยา 

คัดเลือกขอมูล 

รวบรวมและแตกประเด็น 
 

สรุปลักษณะเดนและเอกลักษณ 
 

วิเคราะหและสรุปผล 
 

ดําเนินการออกแบบ 
 

   ส
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2.  เกณฑการเลือกขอบเขตการศึกษา 

จากการศึกษาขอมูลมวยไชยา น้ัน ดวยความหลากหลายของเอกลักษณในหลายๆ ดาน  

ไมวาจะเปนดานรูปธรรม และนามธรรม ทาํใหมีประเด็นใหเลือกศึกษาไดมากมาย จึงนํามาเขียนเปน 

Mind Mapping ดังตอไปน้ี 

 

 

                    

 
 

 

แผนภูมิที ่3 แสดง Mind Mapping กระบวนการเลือกขอมูลที่จะศึกษา 

 

 จากแผนภูมิแสดงใหเห็นถึงรูปแบบของประเด็นตางๆ ไมวาจะเปนในดานนามธรรมที่จะวา

ดวยเร่ืองของการไหวครู  ช้ันเชิง  เรื่องของความเช่ือตางๆ สวนในดานรูปธรรมที่มองกันเห็นจะเปน

เรื่องของทวงทา  สนามมวย เครื่องแตงกายและความเช่ือตางๆ แตประเด็นสําคัญที่นาสนใจ ที่จะ

สามารถสรางความเช่ือมโยงกันระหวางมวยไชยา และการออกแบบศูนยสงเสริมศิลปะการตอสู 

เพ่ือสตรี ไดเลือกเอกลักษณเดนๆ ที่เห็นชัดเจนคือ ช้ันเชิงของมวยไชยาที่จะสื่อออกมาของงาน

ออกแบบนํามาใชเปนหลักในการจัดวางประโยชนใชสอยตางๆ ของอาคารใหมีลูกเลนของ คําวา รับ

พรอมรุก  สวนในเรื่องของรูปฟอรมของอาคารและโครงสรางภายในตางๆ  จะใชในสวนของตัว

รูปธรรมที่เห็นชัดเจนที่ถอดความออกมาเพ่ือนําสูงานจากคําวา  แมไม  ลูกไม และการคาดเชือก เพ่ือ

นํามาออกแบบศูนยสงเสริมศิลปะการตอสูเพ่ือสตรี ตอไป 
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3.  การออกแบบการศึกษา 

ดวยหัวขอการวิจัยที่เกี่ยวของกับมวยไชยาและการออกแบบศูนยฝกศิลปะการตอสูน้ัน จึง

แบงการทบทวนวรรณกรรมออกเปนหัวขอๆ ดังน้ี  

1.  ศึกษาทบทวนวรรณกรรมในสวนของมวยไชยา ในเรื่องของประวัติความเปนมา สถานที่

ของการแสดง ทวงทาและช้ันเชิง การไหวครู  ความเช่ือและการแตงกาย แมไมและลูกไม วิธีการแสดง  

ครูมวย และศึกษาเร่ืองราวของความตองการของผูหญิงและความคิดเห็นของผูหญิงเกี่ยวกับภัยที่มีอยู

รอบดานในสังคมปจจุบันและแนวทางการแกไข 

2.  ศึกษาการออกแบบศูนยฝกศิลปะการตอสู เพ่ือทราบความตองการพ้ืนฐานที่จะใชใน

การออกแบบภายใน 

3.  ศึกษาโครงการตัวอยางที่เกี่ยวของและใกลเคียง เพ่ือการออกแบบใหมีรูปแบบที่

ทันสมัยทันกับยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงอยูเสมอ ขอดี ขอเสีย เพ่ือนํามาใชออกแบบโครงการที่จัดทํา  

โดยสรุปเปนแผนภูมิดังน้ี 

 

 
 

แผนภูมิที ่4  แสดงการออกแบบวิธีการศึกษาหาขอมูล 
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4.  ขั้นตอนในการดําเนินการวิจัย 

   1.  การทบทวนวรรณกรรมการเอกสารที่เกี่ยวของ 

2. การศึกษากรณตัีวอยางและโครงการใกลเคยีง 

3. การสรางเครื่องมือวิจัย 

4. การศึกษาเก็บขอมูลภาคสนาม 

5. การเก็บรวบรวมขอมูล 

6. การวิเคราะหขอมูล 

7. สรุปผลการวิเคราะหขอมูล 

8. การศึกษางานระบบตางๆ 

9. การออกแบบเบ้ืองตน 

 10.   การพัฒนาแบบ 

 11.   การออกแบบสําเร็จสมบูรณ 

 12.   การจัดทําเอกสารวิทยานิพนธ  

 

5.  แหลงขอมูลที่ใชในการศกึษา 

1.  ขอมูลทุติยภูมิ 

  ทําการศึกษาทบทวนวรรณกรรม ขอมูลทางเอกสาร ตํารา รายงานการวิจัยและ 

อินเตอรเน็ต  

   1.1  เสถียร สภาพงศ. “มวยไทยศิลปะการตอสูปองกันตัวและการบริหารกายทามวย

ไทย.” กรุงเทพฯ : สมาคมมวยไทยสมัครเลน, 2533 

 1.2   จรวย แกนวงษคํา. “มวยไทย-มวยสากล.” กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร, 2530 

  1.3   ปญญา ไกรทัศน, ปติสุข ไกรทัศน. “มวยไทยยอดศิลปการตอสู = Muay Thai : 

the most art disstinguishesd.” กรุงเทพฯ : บพิธการพิมพ, 2527 

  1.4 สมบูรณ ตะปนา.“กีฬามวยไทย ข้ันตอนและเทคนิคการฝก. = Muay Thai 

sport” กรุงเทพฯ : อมรินทรพริ้นต้ิงแอนดพับลิชช่ิง, 2553 

2.  ขอมูลปฐมภูมิ 

  ทําการศึกษาขอมูลภาคสนาม  เก็บรวบรวมขอมูลโดยตรงดวยการสํารวจ สมัภาษณ

บุคคลที่เกี่ยวของ จากสถานที่และโครงการใกลเคียง เพ่ือใหทราบขอมูลเฉพาะที่ตองการและจัดทํา

เครื่องมือวิจัยแบบสอบถามจากกลุมเปาหมาย เพ่ือใหไดขอมูลความตองการที่แทจริง  
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                   2.1  ครูมวยไชยา  

                          2.1.1  การเลือกพ้ืนที่ศึกษา ทําการเลือกพ้ืนที่ศึกษาแบบเฉพาะเจาะจง โดย

เลือกศึกษาศิลปะมวยไชยา ของบานชางไทย ถนนเอกมัย ซอย 10 แยก 2 โดยมีเหตุผลดังตอไปน้ี คือ 

                                   2.1.1.1   จากการหาขอมูลบานชางไทยเปนสถานที่ฝกมวยไชยาสายตรง 

ที่ไดรับสืบทอดจากครูมวยไชยาคนสําคัญในอดีต 

                   2.1.1.2 บานชางไทยเปนสถานที่ฝกมวยไชยาที่สามารถเดินทางได

สะดวก ทําใหมีผูเรียนหลากหลาย ชวยเพ่ิมความหนักแนนในการหาขอมูล 

                          2.1.2  ประชากรและกลุมตัวอยาง คือ บานชางไทยมีประชากรของการศึกษา

และเลือกกลุมตัวอยางที่มีประสบการณมาก น่ันคือ ครูผูสอนมวยไชยา และนักเรียนมวยไชยา          

           2.1.3   เครื่องมือในการเก็บขอมูล  

                                   2.1.3.1  การสังเกต ลักษณะการเรียน การสอน ลําดับขั้นตอนการฝก 

ลักษณะของสถานที่ฝกมวยไชยา เวลา และระยะเวลาในการฝกมวยไชยา 

                                   2.1.3.2 การสัมภาษณแบบมีโครงสราง สําหรับการเก็บขอมูลจากผูรู

ดานมวยไชยา โดยแบงออกเปนเน้ือหาการสัมภาษณออกเปน 3 สวน คือ   

                                               2.1.3.2.1 ขอมูลทั่วไปของการสัมภาษณ ไดแก สถานที่ใน

การสัมภาษณ รูปแบบการเลือกตัวอยาง ประเภทผูใหสัมภาษณ บริบทในการสัมภาษณ  และขอมูล

ทั่วไปเกี่ยวกับผูใหสัมภาษณ ไดแก ช่ือ อายุ ที่อยู การศึกษา  

                                               2.1.3.2.2   ขอมูลเกี่ยวกับรูปธรรมในการฝกมวยไชยา เชน

รูปแบบการฝก ประวัติความเปนมาของศูนยฝก   

                                               2.1.3.2.3  ขอมูลเกี่ยวกับนามธรรมในการฝกมวยไชยา เชน 

ลักษณะของกลมวย ช้ันเชิง ปรัชญาในการฝกมวยไชยา 

                   2.2  ผูหญิงกลุมเปาหมายผูใชโครงการ นักเรียน นักศึกษา และผูหญิงวัยทํางาน        

                          2.2.1  การเลือกพ้ืนที่การศึกษา ทําการเลือกพ้ืนที่ศึกษาแบบตามสะดวก โดย

เลือกยานสยามสแควร โดยมีเหตุผลคือ เปนสถานที่ที่มีกลุมวัยรุน นักเรียน นักศึกษา ผูหญิงวัยทํางาน

ไปรวมตัวกันมาก 

                          2.2.2  ประชากรและกลุมตัวอยาง แบงออกเปน นักเรียน นักศึกษา ผูหญิงวัย

ทํางาน ซึ่งเปนประชากรกลุมเสี่ยงที่มีโอกาสถูกทํารายรางกายมาก 

                          2.2.3   เคร่ืองมือในการเก็บขอมูล เครื่องมือที่ใชรวบรวมขอมูลในการวิจัยครั้งน้ี

เปนแบบสอบถาม (Questionnaire) โดยผูวิจัยไดสรางจากแนวคิดที่ไดศึกษาจากเอกสารและงานวิจัย

ที่เกี่ยวของจํานวน 4 ตอน ดังน้ี 

   ส
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  ตอนที่ 1  แบบสอบถามเกี่ยวกับ ขอมูลทั่วไปของกลุมเปาหมาย (กลุม

ผูหญิงวัยเรียนและวัยทํางาน) จํานวน 6 ขอ ประกอบดวย ขอคําถามเกี่ยวกับสถานภาพการสมรส 

อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายไดโดยประมาณ เปนแบบสอบถามที่ใหตรวจสอบรายการ 

(Checklist) เพ่ือนําขอมูลมากําหนดกิจกรรมภายในโครงการ 

  ตอนที่ 2  เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับ ขอมูลของกิจกรรมที่ผูหญิงสนใจ

และความสําคัญในเรื่องของการปองกันตัวเองจากภัยรอบดานในสังคมของผูหญิง จํานวน 6 ขอ

ประกอบดวยขอคําถามเกี่ยวกับกิจกรรมที่ผูหญิงสนใจและเรื่องของปญหาที่ผูหญิงเผชิญในปจจุบัน

และแนวทางการแกไขของแตละบุคคล  เปนแบบสอบถามที่ใหตรวจสอบรายการ (Checklist) 

  ตอนที่ 3  เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับ มวยไชยา ซึ่งมีแบบสอบถามที่ให

ตรวจสอบรายการ (Checklist) และแบบสอบถามเปนมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 

    ตอนที่ 4  เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลศูนยฝกศิลปะการตอสู 

จํานวน 2 ขอ ประกอบดวยขอคําถามเกี่ยวกับความตองการของบริการภายในศูนยฝกศิลปะการตอสู 

กิจกรรมที่ควรมีเปนแบบสอบถามที่ใหตรวจสอบรายการ (Checklist) 

 

6.  วิธีการสรางเครื่องมือ 

6.1  ขั้นตอนในการสรางเครื่องมือ 

 6.1.1  ศึกษาคนควา นิยาม แนวคิด ทฤษฎีจากเอกสาร หนังสือ งานวิจัยตางๆ ที่

เกี่ยวของและจากคําแนะนําของอาจารยที่ปรึกษา 

 6.1.2  สรางแบบสอบถาม เพ่ือใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 

 6.1.3  เมื่อสรางแบบสอบถามเสร็จแลวนําไปใหอาจารยที่ปรึกษาพิจารณา และ

ปรับปรุงแกไขตามคําแนะนําของอาจารยที่ปรึกษา 

 6.2  การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 

 6.2.1  นําแบบสอบถามที่สรางขึ้นมาหาความตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) 

โดยใหผูเช่ียวชาญจํานวน 3 ทาน พิจารณาตรวจสอบความครอบคลุมเน้ือหาตามนิยามศัพท 

 6.2.2  ผูวิจัยปรับปรุงแบบสอบถามตามคําแนะนําของผูเช่ียวชาญใหครอบคลุม

เน้ือหากอนนําไปทดลองใช (Try out) กับกลุมเปาหมาย ผูหญิงทั้งในวัยเรียนและวัยทํางาน จํานวน 

30 ชุด ซึ่งเปนกลุมที่มีลักษณะใกลเคียงกับกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี  

 6.2.3  ผูวิจัยปรับปรุงแบบสอบถามอีกคร้ัง แลวนําแบบสอบถามฉบับสมบูรณไปเก็บ

ขอมูลกับกลุมตัวอยางจริงที่ใชในการวิจัย 
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7.  การเก็บรวบรวมขอมูลจากภาคสนาม  

การเก็บรวบรวมขอมูลจากภาคสนามเปนการศึกษาและเก็บขอมูลปฐมภูมิ โดยการสํารวจ

พ้ืนที่ภาคสนามเบ้ืองตนกอนทําการศึกษาจริง มีวิธีการเก็บขอมูลภาคสนามดังตอไปน้ี 

 7.1  การเตรียมพ้ืนที่  โดยการเขาไปแนะนําสถานภาพของผู ศึกษาและช้ีแจงถึง

วัตถุประสงคของการศึกษา พรอมทั้งขอความรวมมือในการเก็บรวบรวมขอมูล และขออนุญาตเขารวม

ในกิจกรรมตางที่เกิดขึ้นภายในชุมชนตลอดระยะเวลาที่เขาไปทําการศึกษาในชุมชน 

 7.2  ทําการเก็บรวบรวมขอมูลภาคสนาม โดยการสัมภาษณและแบบสอบถามกับกลุม

ตัวอยางของแตละตัวแปร ตามที่ระบุไวขางตน รวมทั้งทําการสังเกตและบันทึกเหตุการณและกิจกรรม

ตางๆ ที่สังเกตดวยเครื่องมือวิจัย ประกอบดวย ตลับเมตร สมุดบันทึก กลองถายภาพ แบบสังเกต 

 

8.  การวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ 

การศึกษาครั้งน้ีผูศึกษาไดทําการศึกษาศิลปะมวยไชยาสูการออกแบบศูนยสงเสริมศิลปะ

การตอสูเพ่ือสตรี โดยยึดกรอบแนวคิดที่ไดกําหนดไวมาเปนเครื่องมือในการวิเคราะห และได

ดําเนินการตรวจสอบความเปนเหตุเปนผลของขอมูลอยูตลอดเวลา เพ่ือใหไดขอมูลที่เช่ือถือไดและ

ถูกตองสมบูรณ การวิเคราะหขอมูลมีขั้นตอนดังตอไปน้ี                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

8.1  ทําการวิเคราะหขอมูลและจําแนกขอมูล จากการสัมภาษณออกเปนหมวดหมู เพ่ือ

ตอบวัตถุประสงคของการศึกษาที่ต้ังไว โดยทําการวิเคราะหเน้ือหาดานศิลปะมวยไชยา ครูมวย 

นักเรียนมวย ตลอดจนปจจัยดานสถานที่ฝกมวย 

8.2  ทําการตรวจสอบขอมูลแบบยอนหลัง โดยกรณีที่มีความสงสัยจะนําเอาขอมูลที่ไดจาก

การสังเกต การสัมภาษณ กลับไปถามกลุมตัวอยางอีกคร้ังเพ่ือตรวจสอบความถูกตอง และนําเอา

ขอมูลที่ไดบางสวนไปเทียบเคียงกับแนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวของ และทัศนะของผูรูเพ่ือใหไดขอมูลที่มี

ความนาเช่ือถือมากที่สุดแลวนําขอมูลที่ไดมาวิเคราะห  

8.3  ประมวลเน้ือหาสารและเรียบเรียงใหสัมพันธตอเน่ืองกัน เพ่ือนําเสนอขอมูลแตละตัว

แปร 
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บทที ่4 

การวิเคราะหขอมูลและผลของการวิเคราะหเพื่อการออกแบบ 

 

จากการศึกษาขอมูลในดานตางๆ ไมวาจะทางปฐมภูมิหรือทุติยภูมิน้ัน ในสวนสําคัญ 

ที่จําเปน กอนจะเขาสูการออกแบบน้ันคือ การวิเคราะหสรุปใจความสําคัญ  ในการวิเคราะหขอมูลน้ัน

จะแบงตามหัวขอของตัวแปรหลักๆ ดังน้ี  

 

1.  การวิเคราะหเอกลักษณและภูมิปญญาของศิลปะมวยไชยา 

1.1  การสรุปบทสัมภาษณครูมวยและนักเรียนมวยไชยา 

 

ตารางที่ 1  สรุปผลการสัมภาษณครูมวยและนักเรียนมวยไชยา 

 

ประเด็นคําถามที่สําคัญ สรุปผลการสมัภาษณ 

 1.  การฝกมวยไชยาใหประโยชน   

     อยางไรบาง  

- เปนการฝกศิลปะปองกันตัว 

- อนุรักษมวยโบราณของไทย 

- ฝกวินัย และความอดทน 

- ฝกสมาธิ 

- สรางจิตสํานึก ความกตัญูตอครูมวย และ

ผูอ่ืน 

 2.  ลักษณกายภาพที่สําคัญของมวย 

     ไชยามีอะไรบาง (รูปธรรม) 

- การฝกพ้ืนฐานตางๆจนคลองตัว จะนําไปสู

การใชแมไมและลูกไมมวยไชยา 

- เนนการปองกันตัวเปนหลัก โดยการใชสวน

แข็งกวาของรางกายเรา รับอวัยวุธของคู

ตอสู หรือการเบ่ียงแรงกระทําของคูตอสู 

- การต้ังมั่นอยูในทาแมไม หรอืยางสามขุม

เปนสําคัญ 

- ความสวยงามมีเอกลักษณเฉพาะตัวของ

ทวงทา 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

 

56 

ตารางที่ 1  สรปุผลการสัมภาษณครูมวยและนักเรียนมวยไชยา 

 

ประเด็นคําถามที่สําคัญ สรุปผลการสมัภาษณ 

 2.  ลักษณกายภาพที่สําคัญของมวย 

      ไชยามีอะไรบาง (รูปธรรม) 

- การโจมตีตอเน่ืองระหวางแมไม ไปสูทา

ลูกไมที ่1 ไปสูลูกไมที ่2 ไปสูลูกไมที ่3 ที่

เรียกวาพันลํา และกลับมายังทาแมไม 

 3.  แนวคิด เทคนิค และช้ันเชิงในการ    

      ใชมวยไชยาใหมีประสิทธิภาพ  

      (นามธรรม) 

 

 

- การใชกลลวง หรือกลมวย เปดชองวาง 

เพ่ือลอหลอกใหคูตอสูโจมตีเขามายังจุดที่

เราเตรียมการรับมือไว 

- การใชแข็ง รับ ออน  

- การใชแรงกระทําของคูตอสู หมุนวน

สะทอนกลับเพ่ือตอบโตในทันที 

  

 4.  การคาดเชือกในสมัยกอนมี 

     ประโยชนอยางไร 

- การคาดเชือกที่หมัด เพ่ือปองกันการ

บาดเจ็บในการชกไปโดนสวนที่แข็งกวาของ

คูตอสู 

- แสดงเอกลักษณเฉพาะของมวยไทยในแต

ละภูมิภาค โดยมวยไชยาจะคาดหมัดถึงแค

ขอมือ เพ่ือความคลองตัวในการเคลื่อนไหว 

- ใชดายดิบ ในบางครั้งมีการทําพิธีลงอาคม 

เพ่ือเปนเครื่องรางในการปกปอง 

5.  ชวงเวลาที่เปดสอนมวยไชยา จันทรถึงศุกร สอนเวลา 17.30 - 19.30 น. 

เพ่ือความสะดวก เพราะเปนเวลาหลังเลิก

งาน และหลักเลิกเรียน 

วันเสาร สอนเวลา 14.00 - 16.00 น. และ 

17.30 - 19.30 น. 

วันอาทิตย สอนเวลา 17.30 - 19.30 น. 
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จากตารางที่ 1 สรุปผลการสัมภาษณครูมวย และนักเรียนมวยไชยา เมื่อนํามาวิเคราะห

รวมกับขอมูลทุติยภูมิ จากเอกสาร ตําราและงานวิจัยที่เกี่ยวของ ทําใหสามารถสรุปลักษณะสําคัญของ

ศิลปะมวยไชยา ดังน้ี 

1.1.1  ความเชื่อมโยงของแมไมและลูกไม ลักษณะวิธีการเช่ือมตอทวงทา วามีขั้นตอน

วิธีการเร่ิมตนอยางไร การอยูในทาครูหรือแมไม การเช่ือมตอเขาสูลูกไมตางๆโดยมีนัยยะเพ่ือรับอาวุธ

หรือการบุกของคูตอสู โดยมีปรัชญาวา แมไมเปนแกนหลักใหมั่นคง โดยใชลูกไมแกทวงทาการบุกของ

คูตอสู โดยที่ลูกไมสามารถพลิกแพลง และเช่ือมตอพันลําไดทุกทาตามความเหมาะสมตามสถานการณ 

แตสุดทายตองกลับมาสูทาแมไมคือยางสามขุมน่ันเอง 

 

 
 

แผนภูมิที ่5  แสดงรูปแบบความเช่ือมโยงระหวางแมไมและลูกไมตางๆ 

 

จากแผนภูมิแสดงใหเห็นความเช่ือมโยงของแมไมและลูกไมตางๆ โดยมีแมไมเปน

แกนหลัก ซึ่งหลักการของแมไมเปรียบเสมือนการสรางเกราะปองกัน หรือพ้ืนที่สวนตัวเปนการสราง

เกราะในอากาศรอบๆ ตัวเรา ซึ่งหมายถึงหัวใจหลักที่จะแจกจายไปยังสวนยอยตางๆ ซึ่งคือลูกไม

น่ันเอง โดยที่พ้ืนที่ยอยคือลูกไมน้ันจะตองสามารถเช่ือมตอกันได และสามารถเช่ือมตอกลับมาสูพ้ืนที่

ของแมไมไดอยางกลมกลืน จากลักษณะดังกลาวสามารถนํามาใชเปนลักษณะในการเช่ือมตอ

ประโยชนใชสอยสวนตางๆในโครงการใหมีความตอเน่ืองกันทั้งหมด โดยมีประโยชนใชสอยหลักของ

โครงการเปนแกนเพ่ือเช่ือมตอไปยังสวนตางๆได 
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1.1.2  นัยของการใชแมไมและลูกไมไดอยางมีประสิทธิภาพ การจะใชแมไม และลูกไมได

อยางมีประสิทธิภาพน้ัน จะตองอาศัยช้ันเชิงและการสังเกต กลาวคือ เริ่มจากการสังเกตคูชกกอนวามี

ความถนัดหรือชอบใชลูกไมทาไหน เราจึงใชกลมวยเปดลอหลอกใหคูตอสูเขามาติดกับดักซึ่งจะเรียกได

วาเขาทาง จากน้ันเราจึงใชการ “ปอง ปด ปด เปด” และใชทาลูกไมที่เตรียมไวสําหรับแกทางตอบโต

กลับไป จะสามารถพันลําตอเน่ืองทาลูกไมสองช้ัน สามช้ันตามที่ไดเตรียมมา แสดงใหเห็นวาการที่จะ

ใชแมไมและลูกไมน้ัน ตองอาศัยหลักจิตวิทยาอยางมาก ดังน้ันการจัดวางพ้ืนที่ของแมไมจะตองมีสวน

ที่เปดรับที่วางเพ่ือดึงดูดความรูสึกเขามาในระยะของเรา และจะตองนําไปสูพ้ืนที่ของลูกไมไดอยาง 

แยบยลอยางมีช้ันเชิง 

สรุปวาการกําหนด MASTER PLAN ของโครงการ เพ่ือแสดงความเช่ือมโยงระหวาง บริบท

โดยรอบ จะตองมีการกําหนดตําแหนงพ้ืนที่วางที่เห็นไดชัด เพ่ือดึงดูดหรือเปดพ้ืนที่ใหนําสายตาอยาง

แยบยลไปสูพ้ืนที่สวนกลาง ที่เปรียบไดกับแมไม และสามารถเดินแจกจายไปยังสวนสําคัญรองตางๆ 

ไดทุกสวนของโครงการ 

 

     
 

 

แผนภูมิที ่6  แสดงวิธีการเปรียบเทียบการใชที่วางนําไปสูแมไมรับและจายตอไปยังลูกไมไดอยางม ี

                ประสิทธิภาพ 

 

1.1.3 นัยของเชิงมวย การใชจุดแข็งรับ จดุออนของคูตอสู หรือการต้ังรับเพ่ือสรางจังหวะ

ให ในขณะเดียวกันก็ตอบโตไปในคราวเดียว เปนลักษณะสําคัญทีสุ่ดของมวยไชยา เรียกไดวาเปน

หัวใจหลัก ที่จะทําใหประสบผลสําเร็จในการชกมวยไชยาเลยก็วาได  
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1.1.4  นัยของการคาดเชือกแบบไชยา มือเปนอวัยวะที่สําคัญมากสําหรับมนุษย  การ

คาดเชือกของนักมวยไทยเพ่ือปกปองสวนที่ใชงานเปนสําคัญไมใหชํารุด   เชือกที่นํามาคาด ใชดายดิบ

ที่จับเปนไจ  ขนาดโตเทาดินสอดํา ตอกันใหเปนเชือกไดความยาวประมาณ 20 – 25 เมตร มวนแยก

ไวเปน 2 กลุม สําหรับใชพันมือทั้งสองขาง ความยาวของดายดิบแตกตางกันตามความตองการของ

ประเภทนักมวย หรือเกี่ยวกับความนิยมของแตละภูมิภาค สําหรับมวยไชยานิยมพันรอบหมัดยาวไป

ถึงแคขอมือเพ่ือความคลองตัวในการเคลื่อนไหว ซึ่งในขณะที่การพันหมัดคาดเชือก ใชเพ่ือปองกันมือ

แตในขณะเดียวกันก็ใชเสริมความแข็งแกรงเปนอาวุธที่สามารถทําอันตรายคูตอสู ไดอยางมี

ประสิทธิภาพ สามารถสรุปเปนลักษณะของการปกปองประโยชนใชสอยภายในโครงการ ดวยพ้ืนผิว 

หรือการแยกพ้ืนผิวของการปกปองออกเปนแตละช้ัน ของการปกปองประโยชนใชสอยในโครงการ  

            ดังน้ันจึงสามารถสรุปผลของการวิเคราะหจากการทบทวนวรรณกรรม การสมัภาษณครูมวย

ไดเปน คําสําคัญ คือ รับพรอมรกุ 

 

            
 

 

ภาพที่ 12  แสดงลักษณะสําคัญที่เปนเอกลกัษณของมวยไชยาที่สื่อความหมายสูคําวา รบัพรอมรุก 

 

จากคําวา รับพรอมรุก สามารถ ถอดใจความสําคัญออกมาไดคือคําวา รุก และรับซึ่งมี

ความหมายที่ตรงขามกันโดยสิ้นเชิง แตในมวยไชยาน้ัน เปนสิ่งที่เกิดข้ึนในเสี้ยววินาทีเดียวกัน ซึ่งมี
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ความนาสนใจที่จะนํามาใชในการออกแบบวางผังของโครงการใหมีแนวทางที่สะทอนคําวา รับพรอม

รุก เมื่อไดคํานิยามของ  มวยไชยา ที่แบงออกมาเปนรูปธรรม นามธรรมดังขางตนแลว จึงวิเคราะห

ออกมาตามแผนภูมิดังน้ี 

 

 

    
 

 

แผนภูมิที ่7 Ȯแสดงการสรุปหาคําสําคัญ (key word) 

 

จากแผนภูมิสามารถตีความสรุปไดวา  ในเรื่องเอกลักษณที่เห็นไดเดนชัดของทวงทาการ

ตอสูของมวยไชยา ที่แตกตางจากมวยชนิดอ่ืนน่ัน  คือ คําวา  รับพรอมรุก  ซึ่งเปนตัวที่จะนิยามความ

เปน มวยไชยาไดดีที่สุด โดยจะนําไปใชในการออกแบบในเรื่องของการรอยเรียงเรื่องราว ประโยชนใช

สอยตางๆ ภายในอาคาร รูปแบบสถาปตยกรรมภายใน การเลือกใชวัสดุ พ้ืนผิวที่สื่อถึงการ รับพรอม

รุก สวนในเรื่องของรูปลักษณของอาคารน่ันก็จะนําเอาตัวรูปธรรมที่ไดจากการวิเคราะหและทบทวน

วรรณกรรม  คือ การคาดเชือกซึ่งเปนลักษณะเฉพาะที่เดนชัดของมวยโบราณ มาประยุกตใชกับงาน

ออกแบบตัวงานสถาปตยกรรมใหมีเอกลักษณเฉพาะ และแสดงออกถึงการปกปองพ้ืนที่ใชสอยภายใน

ของโครงการใหเลื่อนไหลและสอดคลองกันใหมากที่สุด 

 

2.  การวิเคราะหโปรแกรม (Programming) 

  ผลจากการทบทวนวรรณกรรม กรณีศึกษา และแบบสอบถามผูหญิงกลุมเปาหมายสูการ

วิเคราะหในการหาโปรแกรมในการใหบริการภายในศูนยสงเสริมศิลปะการตอสูเพ่ือสตรี สรุปไดดังน้ี 
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ตารางที่ 2  สรุปโปรแกรมจากแบบสอบถามผูหญิงกลุมเปาหมายผูใชโครงการ นักเรียน นักศึกษา 

  และผูหญิงวัยทํางาน        

 

สรุปโปรแกรมจากแบบสอบถาม สรุปโปรแกรมของโครงการ 

- เดินเที่ยวหางสรรพสินคา 

- ไปทําสปา นวดหนา นวด

ตัว 

- เลนฟตเนส 

- เดินเที่ยวตลาดนัด 

- อานหนังสือ 

- วายนํ้า 

- ยิงปน 

- ว่ิง 

- โบวลิ่ง 

- ดูภาพยนตร 

- เลนกีฬาอ่ืนๆ 

- ทองเที่ยวธรรมชาติ 

- ทําเล็บ 

- รับประทานอาหาร 

- เขารานตัดผม 

- เขาวัด 

- นอน 

- กิจกรรมหลัก เรียนมวยไชยา 

- กิจกรรมทําสปา ชวยสงเสรมิกิจกรรมหลักดาน

การผอนคลายกลามเน้ือ และชวยผอนคลาย

จิตใจ 

- กิจกรรมฟตเนส ชวยสงเสริมกิจกรรมหลกัดาน

การเพ่ิมสมรรถนะทางดานรางกาย 

- สวนเรียนเตนรํา ชวยสงเสริมกิจกรรมหลักดาน

พ้ืนฐานความคลองตัว และเขาใจจังหวะ 

-    กิจกรรมโยคะ ชวยสงเสริมกิจกรรมหลกัดาน  

     ฝกสมาธิ การหายใจ ความยืดหยุนของรางกาย 

          -    สวนรับประทานอาหาร เสริมโภชนาการ เพ่ิม 

                พลังงานใหรางกาย  

 

3.  การวิเคราะหหนวยงานและพฤติกรรมการใชงาน 

  จากการทบทวนวรรณกรรม กรณีศึกษา และแบบสอบถาม บุคคลากรที่มีความจําเปน

ภายในโครงการศูนยสงเสริมศิลปะการตอสูเพ่ือสตรี สรุปไดดังน้ี 

  3.1  สวนบริหารและธุรการ ไดแก ผูอํานวยการศูนย เลขานุการ ฝายการเงินและพัสดุ ฝาย

จัดการ  อาคารและสถานที่ ฝายการตลาดและประชาสัมพันธ 

3.2  สวนกิจกรรมหลักของโครงการคือสวนการฝกมวยไชยา ไดแก ครูผูฝกสอน และครู

ผูชวย 
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3.3  สวนประโยชนใชสอยเพ่ือจะสงเสริมกิจกรรมหลัก ไดแก สวนบริการสปาชวยเรื่องการ

ผอนคลายกลามเน้ือกอนและหลังฝกมวยไชยา สวนบริการฟตเนสชวยเพ่ิมความแข็งแรงของรางกาย 

สวนบริการเตนชวยเรื่องความคลองตัวในการเคลื่อนไหว และสวนบริการโยคะ กิจกรรมเหลาน้ีจะชวย

สงเสริมใหการฝกมวยไชยาเปนไปอยางมีประสิทธิภาพมากข้ึน ทั้งยังเพ่ิมความหลากหลายในกิจกรรม

ที่สตรีช่ืนชอบ ในการใหบริการแกสตรีที่เขามาภายในศูนยอีกดวย 

 

                    
 

แผนภูมิที ่8  แสดงแผนผังการบริหารงานขององคกร 

เวลาทําการโครงการ เน่ืองจากมีรานอาหารดวย ดังน้ันเวลาทําการจึงเปดต้ังแต 11.00 น. 

ไปพรอมกับสวนบริการตางๆ เวลาปดโครงการ คือ 21.00 น.  โดยพนักงานตองตรวจความเรียบรอย

กอนเปดและปดศูนย เปนชวงเวลาที่ 10.00 – 21.00 น. พฤติกรรมแบงเปน 2 กลุม คือ ผูใชบริการ 

และผูใหบริการ 
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กลุมที่มาฝกมวยไชยา กลุมผูหญิงวัยทํางาน นักศึกษาหญิงและเยาวชนผูสนใจทั่วไป 

 

 
 

แผนภูมิที ่9  แสดงพฤติกรรมผูใชบริการ กลุมที่มาฝกมวยไชยา 

 

กลุมที่มาใชบริการเสริมอ่ืนๆ 

 

          

 

แผนภูมิที ่10  แสดงพฤติกรรมผูใชบริการ กลุมที่มาใชบริการเสริมอ่ืนๆ 
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ผูใหบริการ 

 

 
            
 

แผนภูมิที ่11  แสดงพฤติกรรมผูใหบริการ ผูอํานวยการ เจาหนาที่บริการ ครูสอนมวย 

 

 

 

แผนภูมิที ่12  แสดงพฤติกรรมผูใหบริการ พนักงานตอนรับสปา หมอนวด นักกายภาพบําบัด  

                  เจาหนาที่ฟตเนส 
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แผนภูมิที ่13  แสดงพฤติกรรมผูใหบริการ เจาหนาที่ตอนรับสวนเตนและโยคะ ครูสอนเตน ครูสอน 

                  โยคะ พนักงานรานอาหาร 

 

 
 

แผนภูมิที ่14  แสดงพฤติกรรมผูใหบริการ เจาหนาที่ฝายศิลป เจาหนาที่รกัษาความปลอดภัย 

                  เจาหนาที่เทคนิคอาคาร คนสวน แมบาน
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บทที ่5 

การศึกษารายละเอียดของโครงการ 

 

1.  การเลือกพื้นที่ในการจัดต้ังโครงการ และวิเคราะหสถานทีต้ั่ง 

 

 

 
 

ภาพที ่13  พ้ืนที่ต้ังของโครงการศูนยสงเสริมศิลปะการตอสูเพ่ือสตรี 

 

1.1  สถานที่ต้ัง ถนนสุขุมวิท 63 ระหวางเอกมัย ซอย 2 และซอย 4   

      ถนนเอกมัย คือ บริเวณปากซอยสุขุมวิท 42 (กลวยนํ้าไท) ดานทิศตะวันออกของสาม 

แยกเอกมัย จุดบรรจบถนนเอกมัย (ถนนสุขุมวิท 63) และถนนสุขุมวิท ในพ้ืนที่แขวงพระโขนงเหนือ 

เขตวัฒนา และแขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 

http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%96%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%A2&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%96%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%82%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%9E%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3
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ภาพที่ 14  ตําแหนงของตนไม โดยมีจุดอางอิงอยูจุดซายสุดของดานหนาโครงการ(0,0) 

 

สถานทีส่าํคัญใกลเคียง  

1.  สถานีขนสงผูโดยสารกรุงเทพ (เอกมัย)  

 2.  ศูนยวิทยาศาสตรเพ่ือการศึกษา ทองฟาจําลองกรุงเทพและพิพิธภัณฑวิทยาศาสตร 

 3.  สํานักงานยูเนสโก กรุงเทพฯ 

 4.  ธนาคารกรุงเทพสํานักงานใหญ 

 5.  โรงเรียนปทุมคงคา 

6.  โรงเรียนดาราคาม 

   7.  โรงเรียนนานาชาติเอกมัย และ โรงเรียนแอดเวนตีสเอกมัย 

   8.  โรงเรียนศรีวิกรม โรงเรยีนศรีวิกรมบรหิารธุรกิจ 

   9.  วัดธาตุทอง และ โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง 

 10.   โรงพยาบาลสุขุมวิท 

 11.   ศูนยบรกิารลูกคา บรษิัท ท ีโอ ที จาํกัด (มหาชน) : สุขุมวิท 65 

 12.   สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐมอลตา  

 13.   มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตกลวยนํ้าไท  

14.  บริษัท สขุุมวิท ฮอนดา ออโตโมบิล จาํกัด  

15.  รานศึกษาภัณฑพาณิชยทองฟาจําลอง 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B8%82%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B9%82%E0%B8%94%E0%B8%A2%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%9E_(%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%A2)
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9F%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%9E
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B9%82%E0%B8%81
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%84%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%A1&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%A2&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%AD%E0%B9%8A%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%B5%E0%B8%AA%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%A2&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%AD%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%98%E0%B8%A2%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%AD%E0%B8%87&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%82%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%82%E0%B8%AD%E0%B8%97%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%97%E0%B8%B9%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B8%95%E0%B8%B2&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%9E
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%B1%E0%B8%97_%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%82%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97_%E0%B8%AE%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%B2_%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B9%82%E0%B8%95%E0%B9%82%E0%B8%A1%E0%B8%9A%E0%B8%B4%E0%B8%A5_%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%94&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B9%8C%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B8%97%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9F%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%87&action=edit&redlink=1
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การเดินทางเขาสูโครงการ สามารถเดินทางไดสะดวก ทั้งทางรถยนตสวนบุคคล  รถ

ประจําทาง และรถไฟฟาบีทีเอส สายสุขุมวิท โดยสามารถลงไดที่สถานีเอกมัย 

 

2.  การวิเคราะหสภาพแวดลอมขางเคียงโครงการ 

 

 
 

ภาพที ่15  แสดงแผนผังจากปากซอยถนนเอกมัยที่สามารถเดินทางไดสะดวกดวยรถไฟฟาบีทีเอส 

ที่มา : google earth, เขาถึงเมื่อ 3  มิถุนายน 2555, เขาถึงไดจาก http://www.google.com/ 

earth/index.html  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ภาพที ่16 แสดงแผนผังสถานที่ต้ังโครงการที่มีตนไมใหญขึ้นอยูมากมาย 

ที่มา : google earth, เขาถึงเมื่อ 3  มิถุนายน 2555, เขาถึงไดจาก http://www.google.com/ 

earth/index.html 
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ภาพที ่17  แสดงแผนผังบริบทรอบขาง อาคารตางๆ โดยรอบ ระยะถนนดานหนาโครงการ 

 

ทิศเหนือ ติดกับสถานที่เที่ยวราตรีตลอดแนว (999 โฮเต็ล) 

ทิศใต ติดกับธนาคารกรุงเทพสํานักงานใหญ ฝงตรงขามถนน 

ทิศตะวันออก ดานหลังโครงการ ติดกับบานเรือนในชุมชน 

ทิศตะวันตก ดานหนาโครงการ ติดกับสํานักงานและสถานที่เที่ยวราตรี (CZECH Pub 

และ Curve Pub) 

ลักษณะกายภาพของพ้ืนที่ต้ังโครงการ มีความนาสนใจอยางมากเน่ืองจากบริบทโดยรอบ

เต็มไปดวยสถานที่เที่ยวราตรีจํานวนมาก และสํานักงานตางๆ มากมาย ซึ่งทําใหเห็นวาเปนพ้ืนที่ที่เต็ม

ไปดวยความวุนวายและมลภาวะทางเสียงที่คอนขางสูง แตในขณะเดียวกัน เสนถนนเอกมัย 
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โดยเฉพาะบริเวณที่ต้ังโครงการกลับเต็มไปดวยตนไมขนาดใหญมากมาย อายุไมตํ่ากวารอยป ซึ่งตนไม

เหลาน้ีก็สามารถเปนเครื่องมือสําคัญในการกรองความวุนวายตางๆ โดยรอบสถานที่ต้ังโครงการใหเขา

สูความสงบ เพ่ือผูที่มาใชโครงการจะสามารถเรียนรูหรือใชกิจกรรมตางๆ ภายในโครงการไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 

 

  
 

ภาพที่ 18  สถานีรถไฟฟาบีทีเอสที่สามารถเขาถึงโครงการไดสะดวกรวดเร็ว 
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ภาพที ่19  แสดงบรรยากาศบริเวณถนนเอกมัย ที่เต็มไปดวยความวุนวายแตในขณะ 

              เดียวกันก็มีตนไมใหญมากมายดูรมรื่น 

 

 

 
 
 

ภาพที ่20  แสดงบรรยากาศบริเวณฝงตรงขามถนนกับโครงการที่เต็มไปดวย สถานที่ทองเที่ยวราตรี 

               ตลอดแนว 
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ภาพที ่21  แสดงบรรยากาศบริเวณทิศเหนือของโครงการที่เต็มไปดวยตนไมใหญมากมาย 

 

 

 
 
 

ภาพที ่ 22  แสดงบรรยากาศบริเวณทางเขาโครงการ ทิศตะวันตกที่เต็มไปดวยตนไมใหญมากมาย 
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ภาพที ่23  แสดงบรรยากาศบริเวณทิศใตของโครงการ ติดกับธนาคารกรุงเทพสํานักงานใหญ 

 

3.  การวิเคราะหสภาพภูมิอากาศ 

 

 
 

ภาพที ่24  ทิศทางแดดและลมในแตละฤดู ซึ่งความรอนไมมีผลกระทบกับสถานที่ต้ังโครงการ 

ที่มา : google earth, เขาถึงเมื่อ 3  มิถุนายน 2555, เขาถึงไดจาก http://www.google.com/ 

earth/index.html 
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ผลกระทบดานแสงแดดตอโครงการ  แสงแดด และลมในแตละฤดู เน่ืองจากภายในบริเวณ

ที่ต้ังโครงการมีตนไมใหญขึ้นเปนจํานวนมาก ทําใหเกิดความรมรื่น ความรอนจึงไมมีผลกระทบกับ

สถานที่ต้ังโครงการมากนัก แตเน่ืองจากมีตนไมมากมายในโครงการ ทําใหแสงสวางเขาถึงโครงการได

ไมมากนัก บางกิจกรรมที่ตองใชแสงในการทํางานจึงควรหันดานกวางของอาคารเพ่ือรับแสงจาก

ธรรมชาติ จะมีสวนชวยในการประหยัดพลังงานไฟฟา สวนกิจกรรมที่ไมตองการแสงมากจึงหัน      

ดานแคบของอาคารไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต เพ่ือที่จะไมตองรับความรอนเขามาสูตัวอาคารมากจะ

ชวยในการประหยัดพลังงานไดอีกทาง  

ผลกระทบดานฝนตอโครงการ  โครงการต้ังอยูบริเวณใจกลางกรุงเทพฯ ซึ่งโดยปกติฝนตก

ตามฤดูกาลจึงไมมีผลกระทบกับโครงการมากนัก 

  ผลกระทบดานลมมรสุมที่พัดเขาโครงการ  เน่ืองจากโครงการมีตนไมใหญอยูภายในเปน

จํานวนมากจึงตองระวังผลกระทบจากลมพายุที่อาจพัดแรง จนทําใหกิ่งไมหักลงมาเกิดอันตรายได การ

แกไขจึงควรตัดแตงกิ่งตนไมภายในโครงการอยูเสมอ เพ่ือความปลอดภัย 
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บทที ่6 
การแปรรูปสู่กระบวนการออกแบบโครงการ 

 
             การศึกษาข้อมูลและวิเคราะห์ในตัวแปรต่างๆ น้ัน นํามาสังเคราะห์และแปรรูปสู่งาน

ออกแบบตกแต่งภายในศูนย์ส่งเสริมศิลปะการต่อสู้เพ่ือสตรี เพ่ือให้มีนัยยะสื่อถึงมวยไชยาจะได้ขอ

อธิบายดังน้ี  
 
1.  การสรุปคาํสําคัญในการออกแบบ 
          การศึกษาศิลปะมวยไชยาน้ัน จะเห็นได้ว่าลักษณะเด่นของมวยไชยา คือ การเน้น 
การป้องกันเป็นหลัก และนัยยะแห่งการป้องกันน้ันก็สะท้อนกลับแรงที่คู่ต่อสู้กระทํามาด้วยไปพร้อมๆ

กัน การใช้จุดที่แข็งกว่าของร่างกายในการรับอวัยวุธของคู่ต่อสู้ หรือการใช้แรงเหว่ียงของคู่ต่อสู้เป็น

พลังในการสะท้อนกลับคืนไป ย่ิงคู่ต่อสู้รุกมาแรงเท่าใด ย่ิงสะท้อนกลับไปแรงมากข้ึน ทําให้นําไปสู่ 
การสรุปคําสําคัญในการออกแบบ รับพร้อมรุก และสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจ คือ พ้ืนที่ว่างระหว่างพลังในการ

รับ และพลังในการรุก ทําให้สรุปเป็นฝังแนวความคิดเบ้ืองต้นได้ ดังน้ี 
 
 

 
 
 

แผนภูมิที ่15  แสดงแนวความคิด การสรุปคําสําคัญในการออกแบบ 



 76 

      

    
 
 

แผนภูมิที ่17  แสดงแนวความคิด Key Word ออกมาเป็น diagram การตีความจากนามธรรมสู่    
                  นามธรรมในพ้ืนที่เชิงสถาปัตยกรรมทั้งภายนอกและภายใน 
 
2.  การสรุปแนวความคิดในการออกแบบอาคาร การออกแบบตกแต่งภายใน และการจัดผัง
บริเวณภายในสวน 
             2.1  รูปแบบสถาปัตยกรรม (Architecture Building Design) ได้แทนค่าจากลักษณะของ

รูปทรงอาคารออกเป็นคู่ ตามประโยชน์ใช้สอย เว้นว่างให้เกิดพ้ืนที่ว่างระหว่างก้อนอาคาร แล้วเปิด

ช่องให้พ้ืนที่ทั้งสอง มองเห็น และเกิดปฏิสัมพันธ์ต่อกัน เน้นโดยการห่อหุ้มก้อนอาคารทั้งสอง ด้วยการ
สานเหล็กเส้น หน้าตัดรูปตัวH สานแทนค่ากลิ่นไอของการคาดเชือก ล้อมกลุ่มก้อนของอาคารทั้งสอง

เข้าด้วยกัน 
             2.2  ผังรวมของโครงการ (Master Plan) ได้นําแนวความคิดของลักษณะการเปิดพ้ืนที่

ด้านหน้าโครงการให้เป็นสวนสาธารณะ เพ่ือดึงดูดความรู้สึกของคนจากสภาพแวดล้อมที่วุ่นวาย

โดยรอบ เข้ามาสู่บรรยากาศของการเรียนรู้ภายในโครงการ เปรียบดังลักษณะกลมวยของมวยไชยา 
ประโยชน์ใช้สอยภายในถูกจัดวางเป็นคู่ที่มีลักษณะของกิจกรรมตรงข้ามกัน เช่น ความสงบคู่กับความ

เคลื่อนไหว เพ่ือให้เมื่อเปิดช่องให้มองเห็นกันจะเกิดความรู้สึกถ่ายเทความสนใจเข้าหากัน เป็นการรับ

ความรู้สึกไปพร้อมกับการรุก เช่ือมต่อพ้ืนที่ทั้งหมดด้วยลานฝึกมวยส่วนกลาง 
            2.3  การออกแบบพ้ืนที่ภายในอาคาร (Interior Space Design) ผู้วิจัยได้แนวความคิด มา
จากการรับพร้อมรุก การสะท้อนกลับความรู้สึกที่ตรงข้ามและการสอดรับกันระหว่างพ้ืนที่ภายนอก 
และพ้ืนที่ภายในอาคาร พ้ืนที่สวนท่ีสอดแทรกเข้ามามีส่วนร่วมภายในที่ว่างภายในและพ้ืนที่คั่นกลาง

ระหว่างภายนอกและภายใน ทั้งหมดน้ีทําหน้าที่ถ่ายเทความรู้สึกเข้าหากัน โดยมีกลไกของประโยชน์

ใช้สอยในส่วนต่างๆ เป็นตัวเดินเรื่อง 
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ภาพที่ 41  แสดงทัศนียภาพภายนอกอาคาร 1 
 
 

 
 

 
ภาพที่ 42  แสดงทัศนียภาพภายนอกอาคาร 2 
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             2.4  ทางเข้าหลัก (Main Entrance) ทางเข้าด้านหน้าเปิดเป็นสวนสาธารณะ เปิดรับคน

เข้ามา ในขณะเดียวกันก็ย่ืนก้อนบางส่วนของอาคารกลับออกมาในสวน เพ่ือกระตุ้นการรับรู้ และ
สร้างความน่าสนใจให้กับตัวโครงการ 
 
 

       
 
 

ภาพที่ 43  แนวความคิดการจัดวางการเปิดพ้ืนที่สวนสาธารณะด้านหน้าโครงการ เพ่ือดึงดูดผู้คนเข้า 
              มาในโครงการ โดยย่ืนอาคารภายในโครงการ สร้างความน่าสนใจต่อเน่ืองเข้าสู่ภายใน 

 
 

 
 
 

ภาพที่ 44   แสดงทัศนียภาพภายนอกอาคาร ส่วนสวนสาธารณะ 
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ภาพที่ 45  แสดงทัศนียภาพภายนอกอาคาร ส่วนทางเข้า  
 

 
 
ภาพที่ 46  แสดงทัศนียภาพด้านข้างบริเวณลานฝึกมวยไชยา 
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ภาพที่ 47  แสดงทัศนียภาพภายนอกอาคาร ส่วนลานจอดรถ 

 

 
 
ภาพที่ 48  แสดงทัศนียภาพระหว่างผิวคาดเชือกภายนอกท่ีห่อหุ้มผิวอาคารใช้สอยภายใน 
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ภาพที่ 49  แสดงทัศนียภาพลานฝึกมวยไชยา 
 
                2.5 ระหว่างอาคารต้อนรับ และ ส่วนรับประทานอาหาร (Reception area and 
Cafeteria) มีส่วนประชาสัมพันธ์ นิทรรศการ ส่วนพูดคุยเพ่ือแนะนําลักษณะการเรียนการสอนของ

โครงการ ช้ันบนเป็นสํานักงาน เปิดพ้ืนที่ด้านล่างเป็นแบบก่ึงภายนอกและภายในเพ่ือให้รู้สึกเข้าถึงได้

ง่าย กั้นแบบโปร่งด้วยการสานเหล็กทําสีขาว ที่สะท้อนกลิ่นไอของการคาดเชือกแบบมวยไชยา สร้าง
เงาตกกระทบให้พ้ืนที่ภายใน 
 
 

    
 
 

ภาพที่ 50  แสดงแนวความคิดการออกแบบอาคารต้อนรับและส่วนรับประทานอาหาร 
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ภาพที่ 51  แสดงทัศนียภาพส่วนอาหารที่มีปฏิสัมพันธ์กับส่วนต้อนรับ 
 
             2.6  ระหว่างส่วนสปา และฟิตเนส (Spa and Fitness area) พ้ืนที่แสดงการสอดรับของ

สวนธรรมชาติ ต้นไม้ภายนอกเข้าสู่ภายใน โดยจัดเตียงนวดให้รับกับแนวต้นไม้ เหมาะกับลักษณะการ

พูดคุยร่วมกันของกลุ่มผู้หญิง และมีมุมมองสะท้อนเห็นพ้ืนที่ฟิตเนสฝั่งตรงข้ามที่มีลักษณะของความ

เคลื่อนไหวสร้างปฏิสัมพันธ์แบบใหม่ที่น่าสนใจ 
 
   

    
 

 
ภาพที่ 52  แสดงแนวความคิดการออกแบบส่วนสปาที่สอดรับเอาต้นไม้ภายนอกเข้าสู่ภายในเหมือน  
              มวยไชยาที่เน้นการสอดรับท่วงท่าของคู่ต่อสู้ 
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ภาพที่ 53  แสดงทัศนียภาพส่วนสปาที่มีปฏิสัมพันธ์กับส่วนฟิตเนส 
 
              2.7  ระหว่างส่วนเรียนโยคะ และส่วนเรียนเต้น (Yoga and Dancing area) โยคะเป็น

พ้ืนที่ของความสงบ ช่วยสร้างสมาธิส่งเสริมการฝึกมวย ฝั่งตรงข้ามเป็นส่วนเรียนเต้นเสริมความ

เคลื่อนไหวที่คล่องตัว รวดเร็ว การเปิดช่องให้คู่ต่อสู้มองเห็นแบบมวยไชยา เป็นกลมวยล่อให้คู่ต่อสู้เข้า

มายังจุดที่เราเปิดไว้ เพ่ือสะท้อนกลับด้วยท่วงท่าแก้กลับคืนไป 
 
 

     
 
 

ภาพที่ 54  แสดงแนวความคิดการออกแบบส่วนเรียนโยคะ สะท้อนมุมมองกับส่วนเรียนเต้น ซึ่งใช้ 
              ลักษณะของการเปิดช่องเพ่ือให้เกิดปฏิสัมพันธ์ระหว่างความสงบ กับความเคล่ือนไหว 
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ภาพที่ 55  แสดงทัศนียภาพส่วนโยคะที่มีปฏิสัมพันธ์กับส่วนเต้นรํา 
 

             2.8  ส่วนฝึกมวยในร่ม (Indoor Muay Chaiya Training) เป็นพ้ืนที่หัวใจหลักของศูนย์  
เช่ือมต่อกับพ้ืนที่ลานฝึกส่วนกลาง ในขณะเดียวกันก็ใช้ผนังกระจกเงาทําช่องรองรับเก็บอุปกรณ์ฝึก 
และสะท้อนท่วงท่าในการฝึกให้ผู้ฝึกได้เรียนรู้กลับอีกด้วย 
 

 

     
 
 

ภาพที่ 56  แสดงแนวความคิดการออกแบบอาคารพ้ืนท่ีในการฝึกมวยในร่มที่การใช้วัสดุที่สะท้อน 
              กลบัท่วงท่าการฝึก 
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ภาพที่ 57  แสดงทัศนียภาพส่วนฝึกมวยในร่มใช้กระจกเงาในการสะท้อนกลับท่วงท่าในการฝึก 
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บทที ่7 

สรุปผลการศึกษาและขอเสนอแนะ 

 

1.  สรุปผลการศึกษา 

             1.1  ขอสรุปตามวัตถุประสงคและสมมุติฐาน 

                    จากการศึกษาศิลปะมวยไชยาไดขอคนพบไปสูงานออกแบบ คือ พลังที่เกิดจากการ

รับอวัยวุธของคูตอสูในศิลปะมวยไชยาเพราะในการรับแตละครั้งของมวยไชยาน้ัน เปนการใชพลังที่สง 

หรือจูโจมเขามา เปนแรงเหว่ียงกลับไปดวยในอึดใจเดียวกัน ทั้งการใชสวนแข็งของรางกายรับ และ

พรอมกันน้ันก็ใชทวงทาที่สอดคลอง ตอบโตรุกกลับไปในคราวเดียว   เปนปรัชญาหลักในการชกมวย

ไชยา ซึ่งจะเห็นไดวาในการรับพรอมรุกไปในตัวของมวยไชยาน้ันจะประกอบดวยข้ัวพลังที่ตรงขามกัน

ที่ถายทอด หมุนเวียนเขาหากัน จึงไดนําลักษณะเดนน้ีมาสอดแทรกเปนนัยสําคัญในการออกแบบ

โครงการ  

            1.2  ขอคนพบของการศึกษา 

                  แนวคิด รับพรอมรุก ทีไดจากการศึกษาลักษณะสําคัญของมวยไชยาน้ัน ไดนํามาใช

ต้ังแตการเลือกสถานที่ต้ัง ซึ่งนอกจากจะคํานึงถึงการเดินทางเขาหาโครงการที่สะดวกรวดเร็วแลวน้ัน 

ยังตองการใหพ้ืนที่บริบทที่วุนวายโดยรอบสรางความรูสึกแตกตางกันโดยสิ้นเชิงกับการออกแบบที่เนน

การสรางความสงบในพ้ืนที่ของการเรียนรูภายในโครงการ เพ่ือใหผูเขามาในโครงการเกิดความรูสึกที่

แตกตาง การถายเทความรูสึกจากความวุนวายไปสูความสงบ รวมไปถึงการจัดผังบริเวณภายใน

โครงการ ใหประโยชนใชสอยในสวนตางๆ อยูรวมกันเปนคู ซึ่งทั้งคูน้ันมีพฤติกรรมการใชพ้ืนที่ภายใน

ที่แตกตางกันอยางมาก โดยเปดใหทั้งสองกิจกรรมน้ันมองเห็นกันและกัน เพ่ือใหเกิดการถายเท

ความรูสึกจากกิจกรรมที่แตกตาง ทําใหเกิดความรูสึกเชิงรับและรุกไปพรอมๆ กัน อีกทั้งเพ่ือสราง

ประสบการณใหมใหกับผูใชอาคารในการใชพ้ืนที่และเกิดความรูสึกอยากไปใชกิจกรรมในฝงตรงขาม 

โดยใชพ้ืนที่วางระหวางอาคารเปนตัวประสานความรูสึกเขาหากัน นอกเหนือจากน้ีการเลือก 

สถานที่ต้ังโครงการที่เต็มไปดวยตนไมใหญทั่วทั้งโครงการ ใชประโยชนจากสภาพแวดลอมเหลาน้ี เพ่ือ

สรางนัยในการสอดรับกันของอาคาร กับธรรมชาติ สวนในเชิงของรูปธรรมไดออกแบบพ้ืนผิวทับซอน

กึงโปรงกึ่งทึบ หอหุมภายนอกของอาคารเพ่ือรวมกลุมอาคารแตละคูเขาดวยกัน และชวยสะทอนกลิ่น

ไอของการคาดเชือกแบบมวยโบราณไปในตัว รวมถึงการออกแบบเฟอรนิเจอรที่ดูสอดรับกันของวัสดุ

สองวัสดุและการเลือกใชวัสดุที่มีผิวสัมผัสในแบบตางๆ เชน ใชหินที่มีผิวขรุขระไมเรียบที่ผิวมาน่ัง 

เพ่ือใหผูใชเกิดความรูสึก รับรุก ตอบสนองตอการใชที่ชัดเจน 
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2.  ขอเสนอแนะ 

             2.1  เชิงวิชาการ 

                งานออกแบบของผูวิจัย ตองการถายทอดความความรูสึกของการใชสอยพ้ืนที่วาง

หน่ึง สูความรูสึกในอีกที่วางที่มีกิจกรรมแตกตางกัน เพ่ือสรางประสบการณใหมใหกับผูใชอาคาร 

ความนาสนใจอยูที่การจัดพ้ืนที่ประโยชนใชสอยที่มีพฤติกรรมแตกตางกันอยางมาก ความขัดแยงของ

พ้ืนที่ใชสอยสรางปฏิสัมพันธที่นาสนใจ เชน การถายเทจากพ้ืนที่ของความสงบไปสูพ้ืนที่ที่มีความ

เคลื่อนไหว และจากพ้ืนที่เคลื่อนไหวสูความผอนคลายสงบ พ้ืนที่ของกิจกรรมที่ใชความเร็วสูความ

เคลื่อนไหวนอยที่สุด 

              ผูวิจัยยังขาดการศึกษาเจาะลึกในเร่ืองขนาดสัดสวนของพ้ืนที่วาง รวมไปถึงรูปแบบ

ของพ้ืนที่ที่มีความแตกตางกันจะชวยสรางมิติ ความรูสึกในเชิงรับพรอมรุกไดมากข้ึนในอีกระดับ รวม

ไปถึงการสรางความคลุมเครือระหวางพ้ืนที่วางเชิงรุกและรับ จะชวยสรางความรูสึกอยากรูอยากเห็น

ในการเช่ือมตอ และโครงการมีความนาสนใจเพ่ิมมากขึ้นอีกดวย เน่ืองจากโครงการตัวอยางใน

ลักษณะน้ี มีอยูไมมาก ทําใหผลลัพธของการออกแบบโดยใชแนวคิด รับพรอมรุก จึงสามารถพัฒนาให

มีความแยบยล ลึกซึ้งไดมากขึ้นอีก 

2.2  เชิงนโยบาย 

                   การวิจัยคนพบวา ศิลปะมวยไชยา   นอกเหนือจากการควรคาตอการอนุรักษใหเปน

ศิลปะประจําชาติไทยแลวน้ัน ยังมีประโยชนอยางยิ่งตอการดํารงชีวิตอยูของผูคนในปจจุบันที่นับวันจะ

มีการลวงละเมิด และทํารายรางกายกันมากขึ้น ภาครัฐควรบรรจุศิลปะมวยไชยาเขาไปในหลักสูตร

การศึกษาขั้นพ้ืนฐานของประเทศ  

               การที่ผูวิจัยไดมีโอกาสเขาไปรวมฝกมวยไชยาดวยในระยะเวลาหน่ึงทําใหทราบวา 

ผลลัพธที่ไดจากการฝกมวยไชยาน้ันคือ การฝกความอดทน ความมีวินัย สมาธิ ความกตัญู และ

คุณธรรมพ้ืนฐาน ความอดทนซึ่งไดจากการฝกฝนทวงทาพ้ืนฐาน การทําทาซ้ําๆ เปนเวลานาน เพ่ือให

เกิดความชํานาญ การมีสมาธิไดจากการฝก ซึ่งในการฝกน้ันครูฝกจะใหเราจัดระเบียบทวงทาของ

รางกายอยูตลอด เพ่ือใหการเคลื่อนไหวอยูในตําแหนงที่ถูกตองเหมาะสมจึงตองใชสมาธิเปนอยางมาก 

ความกตัญูไดจากทุกครั้งกอนและหลังการฝกครูฝกจะใหผูเรียนกมกราบที่พ้ืน ใหกับรูปภาพ

ปรมาจารยมวยไชยาทุกคร้ัง เพ่ือระลึกถึงบุญคุณของครูมวยที่ไดถายทอดศิลปะวิชาที่ไดรับการ

ถายทอดตอๆมา และกลาวเนนยํ้าอยูเสมอวาการฝกมวยไชยาน้ันใชเพ่ือปองกันตัวเปนหลัก หาไดฝก

เพ่ือการรุกรานผูอ่ืนแตอยางได ดังน้ันจึงมีความเหมาะสมอยางย่ิงที่ควรสงเสริมใหมีการฝกฝนมวยไช

ยาอยางแพรหลาย ซึ่งไดใหผลประโยชนอยางสูงทั้งทางตรงและทางออมตอผูฝกเปนการขัดเกลาทั้ง

รางกายและจิตใจ จึงมีความเหมาะสมอยางย่ิงที่จะบรรจุศิลปะมวยไชยาเขาไปในหลักสูตรใหกับเด็ก

นักเรียนผูซึ่งจะเปนอนาคตของชาติ 
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ลําดับที่  

 

สวนที ่ 1 ขอมูลทั่วไปสวนบุคคล 

คําช้ีแจง  โปรดทําเครื่องหมาย   ลงใน  หรือเติมขอความลงในชองวางตรงตามความเปนจริง 

 

1.1 สัญชาติ 

 ไทย 

 ตางชาติ 

1  สหรัฐอเมริกา 10  นอรเวย 

2  สวีเดน 11  เยอรมัน 

3  ฝรั่งเศส 12  ญี่ปุน 

4  เดนมารค 13  จีน 

5  เกาหลี 14  สิงคโปร 

6  มาเลเซีย 15  รัสเซีย 

7  ฮองกง 16  ออสเตรเลีย 

8  อังกฤษ 17  อ่ืนๆ (ระบุ)   

9  อิตาลี                                             

1.2 สถานภาพ 

 โสด  สมรส  หยา / แยกกันอยู 

1.3 อายุ 

 นอยกวา 22 ป  23 - 30 ป  31 - 40 ป 

 41 - 50 ป  51 - 60 ป  60 ป ขึ้นไป  

1.4 ระดับการศึกษาสูงสุด 

 ตํ่ากวาปริญญาตรี  ปริญญาตร ี  สูงกวาปริญญาตรี   

 อ่ืนๆ  (โปรดระบุ)  

1.5 อาชีพ 

 รับราชการ  พนักงานเอกชน  พนักงานรัฐวิสาหกิจ 

 ธุรกิจสวนตัว  นักเรียน / นักศึกษา 

 อ่ืนๆ  (โปรดระบุ)  
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1.6 รายไดเฉลี่ยตอเดือน 

 นอยกวา 5,000 บาท  5,001 - 20,000 บาท  20,001 - 50,000 บาท 

 50,001 - 80,000 บาท  80,000 บาท ขึ้นไป 

 

สวนที ่ 2 ขอมูลกิจกรรมยามวางที่ชืน่ชอบกีฬาที่สนใจของกลุมผูหญิงและบทบาทของผูหญงิใน

สังคมไทย ปญหาทีเ่กิดขึ้นกับผูหญิงในปจจุบัน 

คําช้ีแจง  โปรดทําเครื่องหมาย   ลงใน  หรือเติมขอความลงในชองวางตรงตามความเปนจริง 

 

2.1 กิจกรรมยามวางที่ช่ืนชอบ ตอบได ไมเกิน 3 ขอ  

 ดูหนัง  ฟงเพลง  ออกกําลังกาย        

 สปา  ทําอาหาร  ถายรูป        

 ทองเที่ยว  อานหนังสือ  วาดรูป        

 shopping    

2.2 คุณชอบเลนกีฬาหรือไม    

 ชอบ  ไมชอบ 

2.3 กีฬาที่ช่ืนชอบคืออะไร     

 โยคะ  เตน    ปนเขา      

 ว่ิง(กลางแจง)  วายนํ้า   ยิมนาสติก        

 บาสเก็ตบอล  วอลเลยบอล    ฟตเนส  

 มวย  อ่ืนๆ......................... 

2.4  ความถี่ในการออกกําลังกายตอ สัปดาห  

 1-2 ครั้ง /สัปดาห  3-4 ครั้ง /สัปดาห  5-6ครั้ง /สัปดาห 

 ทุกวัน   

 

2.5 คุณมีความคิดเห็นอยางไรเกี่ยวกับบทบาทของผูหญิงในสังคมปจจุบัน 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 
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2.6 คุณมีความคิดเห็นอยางไรเกี่ยวกับการมีขาวเกิดขึ้นที่เกี่ยวกับการทํารายผูหญิงและมแีนวทางการ

แกไขหรือปองกันตัวเองจากการตกเปนเหย่ือของการทํารายไดอยางไร 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................. 

 

สวนที ่ 3 ขอมูลเก่ียวกับ มวยไทยไชยา 

คําช้ีแจง  โปรดทําเครื่องหมาย   ลงในตาราง หรือ  หรือเติมขอความลงในชองวางตรงตาม

ความเปนจริง   

3.1 ทานรูจัก มวยไทยไชยาหรือไม 

 รูจัก  ไมรูจัก 

3.2 ทานมีความรูเกี่ยวกับมวยไทยไชยาหรือไม ถามี โปรดแสดงความคิดเห็น 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

 

สวนที ่ 4 ขอมูลเก่ียวกับศูนยสงเสริมศลิปะปองกันตัวเพื่อสตร ี

คําช้ีแจง  โปรดทําเครื่องหมาย   ลงใน  หรือเติมขอความลงในชองวางตรงตามความเปนจริง 

4.1 ทานมีความคิดเห็นอยางไรถามีศูนยสงเสริมศิลปะปองกันตัวเพ่ือสตรี โดยนําเอาศิลปะมวยไทย 

ไชยามาใช 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 
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............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................ 

 

4.2 ถามีการจัดต้ังศูนยสงเสริมศลิปะปองกันตัวเพ่ือสตรี คุณประสงคจะรับบริการดานใดบาง (ตอบได

มากกวา  1 ขอ) 

 สปา  ความรูเกี่ยวกับมวยไชยา 

 ฟตเนส  รานอาหาร  

 จุดบริการรับ - สง  ผูนําชมสถานที ่

 โยคะ  ฝกสอนมวย 

 กิจกรรมเขาจังหวะ  อ่ืนๆ โปรดระบุ  

 

 

 

--- ขอบคณุอยางสูงครบัที่ตอบแบบสอบถามชุดนี้ --- 
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ครูเล็ก (กฤดากร สดประเสรฐิ) 

 

ผูวิจัย          แนะนําช่ือ  ช่ือแมวครับ ตอนน้ีเรียน ปริญญาโทอยูที่ มหาวิทยาลัยศิลปากร กําลัง

ศึกษาศิลปะมวยไชยาเพ่ือนําไปสูการออกแบบศูนยศิลปะปองกันตัวเพ่ือสตรี 

อยากจะสอบถามครูเล็กเกี่ยวกับประวัติความเปนมาของครูเล็ก ต้ังแตเริ่มเรียนมวย

ไชยา 

ครูเล็ก เริ่มฝกมวยไทยต้ังแตอายุ 12 ป โดยเรียนกับพ่ีชายคนโต ซึ่งเปนลูกศิษยของทาน               

ปรมาจารยกิมเส็ง ทวีศิษย (ครูมวยคนสุดทายของปรมาจารยเขตร ศรียาภัย)  ครู

เล็กไดเร่ิมเรียนมวยไชยาต้ังแตอายุ 16 ป โดยเรียนกับทานปรมาจารยเขตร ศรียา

ภัย จนเมื่อทานปรมาจารยเขตรเสียชีวิตลง ก็ไดเรียนตอกับคุณครูทองหลอ ยาและ 

ศิษยรักของทานปรมาจารยเขตร จนครูเล็กอายุได 39 ป คุณครูทองหลอ ยาและได

เสียชีวิตลง ครูเล็กจึงเปดสอนมวยไชยาอยางเปนทางการที่บานชางไทยต้ังแตน้ันเปน

ตนมา  มวยไชยาแตกไดไมรูจบไมยึดติดและผันตามความถนัด เชนครูมวยที่สืบทอด

มวยไชยาแตละคนแมนจะเรียนมาจากรากสํานักเดียวกัน แตก็มีความชํานาญที่

ตางกัน เปนเพราะคนเราไมสามารถที่จะชํานาญไดทุกศาสตรอันเปนขอจํากัดของ

รางกายและความชอบของแตละคน ดังเชน บางสํานักจะเดนและมีเทคนิคการเตะ

ลางอันรายกาจ บางสํานักก็เนนไมที่ทุมทับจับหักและตอยอดไปทางนอนสูเอง ดังน้ัน

แตละสํานักก็มีดีทั้งน้ัน เพราะไดร่ําเรียนพ้ืนฐานจากบรมครูสายเดียวกันมา 
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ผูวิจัย     บานชางไทย เปดมานานรึยัง สวนใหญกลุมที่มาเรียนเปนประเภทใด 

ครูเล็ก เปดมาต้ังแตป พ.ศ. 2534 สวนใหญจะแบงเปนชาวไทยและตางชาติ ก็จะมีทั้งเด็ก

และผูใหญ เปดทุกวัน แตวันที่คนเยอะจะเปนเสารและอาทิตย แตสามารถมาซอม 

ไดทุกวัน 

ผูวิจัย              มวยไทยไชยาตางจากมวยไทยในปจจุบันอยางไรครับ 

ครูเล็ก     มวยไชยาน้ันเนนการปองกันตัว     ไมไดใชแตแรงเขาใสกันอยางเดียวเหมือนมวยใน 

                     ปจจุบันที่ใชกําลังเปนหลัก  แรงมาแรงไป   ไมมีการวางแผน   ไมมีความรู ทางดาน 

  การชกมวยที่แทจริง        นอกจากน้ันยังมีแตการพนัน ทําใหวงการมวยไทย ตกตํ่า  

    มวยไชยาเปนมวยที่เนนการปองกันตัวเปนหลัก โดยยึดเอาทา 4 ป. เปนหลักน่ันคือ  

   ปอง ปด ปด เปด  กลาววา ถาสามารถฝก 4 ป. ไดจนชํานาญแลวก็เปนเหมือนการ 

เปดประตูสูการใชทาลูกไมตางๆ 

ผูวิจัย              มีขั้นตอนในการฝกอยางไรบาง 

ครูเล็ก     เริ่มตนในการไหวครู ตอดวยการฝกทาพ้ืนฐาน ที่เปนรากฐานสําคัญใหกับแมไมแลว 

จึงสอนถาลูกไมแลวแยกกลุมฝกทาลูกไมและแมไมตางๆ แลวจึงกลับมารวมกลุม   

ฝกกันเปนคูๆ ตอไป 
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ที่อยู  1/618 ปอปปูลาคอนโดมิเนียม อาคารซ ี8 หอง10/23 ถนนปอปปูลา 

ตําบลบางพูด อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 
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 คณะครุศาสตรสถาปตยกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลย ี

 พระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 

พ.ศ. 2551   ศึกษาตอระดับปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบภายใน  
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