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Abstract 

 This Individual Study is 1) to find out the determinant factor that makes a lot of 
people focus on the body and invest into the body as physical capital. 2) To understand 
the development of Muay Thai as a sport and the cause of the rise in popularity of Muay 
Thai. 3) To study the process of the body project and the converting the body’s physical 
capital into other forms of capital. The study used qualitative research methods in Cardio 
Boxing Gym Ratchaburi, using a sample that was selected from participants in Muay Thai 
class and Muay Thai trainers utilizing the concepts of the body image in consumer 
culture and the body as physical fitness. 
 The study has indicated that the body as an intermediary that represents the 
interest and importance as expressions of individual identity. The influence values from 
social media are replete with features on body image, so an individual’s body must be 
developed and enhanced to look good or be a ‘healthy body’ that it is a desirable body 
of the society through exercises with Muay Thai or cardio boxing. Moreover, choosing 
Muay Thai as an exercise (the body project) also shows taste and social location by the 
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process that individuals appropriate as preferences Muay Thai or cardio boxing to 
enhanced body. Muay Thai or cardio boxing class gives opportunities for converting the 
body as physical capital into other forms of capital. For example, the training of the body 
can provide economic, cultural, social and symbolic capitals. 
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กิตติกรรมประกาศ 

 รายงานการศึกษาเฉพาะบุคคลฉบับนี้จะส าเร็จไม่ได้เลย หากไม่ได้รับความช่วยเหลือ การ

สนับสนุน และก าลังใจ จากพ่อแม่ อาจารย์ เพ่ือน และผู้ที่เกี่ยวข้องกับตัวผู้ศึกษาหรืองานศึกษาชิ้นนี้ที่มี

ส่วนส าคัญในความส าเร็จด้านการศึกษา อันดับแรกต้องขอขอบคุณ “ตัวเอง” ที่มีความตั้งใจและไม่ย่อท้อ 

จนเกิดเป็นงานศึกษาอันเป็นความภาคภูมิใจให้กับตัวผู้ศึกษาเอง และขอขอบคุณพ่อแม่ และทุกๆคนใน

ครอบครัว ที่คอยให้การสนับสนุน ให้ค าแนะน า และก าลังใจอย่างเต็มที่ในทุกๆเรื่อง 

 ขอบคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์ด ารงพล อินทร์จันทร์ อาจารย์ที่ปรึกษารายงานการศึกษาเป็น

อย่างมาก ที่ได้ให้ความรู้และค าแนะน าแนวทางการศึกษาจนส าเร็จออกเป็นรูปเล่มได้ ขอบคุณอาจารย์ที่

เสียสละเวลาในการท างานต่างๆ มาให้ค าปรึกษาและตอบข้อสงสัยให้กับผู้ศึกษามาโดยตลอด ขอบคุณ

อาจารย์ศศิธร ศิลป์วุฒยา กรรมการสอบที่ช่วยเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงรายงานการศึกษาฉบับนี้ 

ตลอดจนขอขอบคุณอาจารย์ในภาคมานุษยวิทยาทุกท่านที่ให้ความรู้และมุมมองในการศึกษาให้กับผู้ศึกษา  

 ขอบคุณเพ่ือนที่คอยช่วยเหลือ เสนอแนะแนวทาง และคอยกระตุ้นให้ท ารายงานการศึกษานี้

จนผ่านพ้นมาได้ด้วยดี ขอบคุณมายที่คอยชวนกันท างาน ขอบคุณซากะที่คอยช่วยเหลือในทุกเรื่อง 

ขอบคุณวิวที่ชวนไปกินของอร่อยจนหายเครียด ขอบคุณต้ะกับค าแนะน าต่างๆ ขอบคุณมากที่ให้ก าลังใจ

กันตลอดระยะเวลาที่ท าธีสิสมาด้วยกัน และเป็นเพ่ือนที่ดีต่อกันมาตลอด 4 ปีของชีวิตมหาวิทยาลัย  

 รวมไปถึงผู้ให้สัมภาษณ์ทุกๆคน ทั้งผู้ประกอบการ เทรนเนอร์ พนักงานต่างๆ ของ Cardio 

Boxing Gym Ratchaburi และผู้เข้าร่วมการออกก าลังกายที่ให้ความร่วมมือและเต็มใจในการสัมภาษณ์

และการสอบถามเพ่ือน าข้อมูลต่างๆ มาใช้ในงานศึกษาชิ้นนี้  

 สุดท้ายนี้ขอขอบคุณเวลาที่ผ่านมา และการได้ท ารายงานการศึกษาเฉพาะบุคคล ที่ท าให้ผู้

ศึกษาได้เรียนรู้สิ่งที่มากกว่าการศึกษาทางวิชาการ  

สุพิชชา จุลีณา จีมีโน่ 
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บทที่ 1 

บทน ำ 

 

ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญ 

ในสังคมปัจจุบันร่างกายหรือร่างกายทางกายภาพ ไม่ได้เป็นเพียงเนื้อหนังมังสา

เท่านั้น แต่ยังเป็นศูนย์กลางในการแสดงความเป็นตัวตนหรืออัตลักษณ์บางอย่างให้แก่เจ้าของ

ร่างกาย และยังเป็นตัวกลางในการสะท้อนให้เห็นถึงค่านิยมของความสวย ความหล่อ หรือรูปร่าง

ที่ดีอีกด้วย เพราะร่างกายไม่ได้มีความสมบูรณ์แบบมาตั้งแต่ก าเนิด แต่ต้องมีการพัฒนาและ

ปรับปรุงให้ดูดีอยู่เสมอ ไม่มีวันจบสิ้น เนื่องจากคนทุกคนย่อมต้องการเป็นที่ยอมรับของสังคมด้วย

การมีรูปลักษณ์-เรือนร่างที่สวยงาม มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง ปัจเจกบุคคลจึงมีการปฏิบัติเพ่ือ

เป็นไปตามรูปแบบที่สังคมต้องการ ผ่านการพัฒนาหรือการสร้างร่างกาย ซึ่งวิธีการจัดการกับ

ร่างกายนั้นมีมาตั้งแต่ในยุคก่อนประวัติศาสตร์แล้ว อย่างเช่นในสังคมตะวันตกผู้หญิงชนชั้นสูงมอง

ว่าร่างกายที่สวยงามคือรูปร่างที่มีส่วนเว้าส่วนโค้ง จึงจ าเป็นต้องใส่เครื่องรัดล าตัว ที่เรียกว่า คอร์

เซ็ต (corset) เพ่ือท าให้เอวคอดกิ่ว หรือการมัดเท้าของหญิงชาวจีน การสัก การเจาะ และการ

สร้างรอยแผลเป็นเพ่ือสร้างร่างกายให้เป็นไปตามรูปแบบที่สังคมมองว่าดี ในขณะที่สังคมปัจจุบัน

ให้ความส าคัญกับร่างกายที่มีสุขภาพดี ร่างกายที่แข็งแรง การมีรูปร่างดี ดูสมส่วนเป็นร่างกายที่พึง

ปรารถนาของสังคมปัจจุบัน “ร่างกายจึงเป็นเสมือนโครงการ (body project) ที่ต้องมีการพัฒนา

ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงให้ดูดีอยู่เสมอ เพื่อบรรลุเป้าหมายที่พึงปรารถนาไว้” (สายพิณ ศุพุทธมงคล 

และคณะ, 2541: 16-18) 

จากการให้ความส าคัญกับร่างกายในเชิงสุขภาพดี แข็งแรง รวมกับความก้าวหน้า

ทางวิทยาศาสตร์ในปัจจุบัน ท าให้ปัจเจกบุคคลสามารถก าหนด หรือควบคุมร่างกายได้ง่ายและ 
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รวดเร็วยิ่งขึ้น เช่น การควบคุมอาหาร การแต่งหน้า การแต่งตัว และการออกก าลังกายที่เหมาะสม (สาย

พิณ และคณะ, 2541: 18) ตลอดจนการท าศัลยกรรม การชะลอความแก่ การลดความอ้วนการจัดฟัน 

หรือการเน้นปรับปรุงลักษณะภายนอกของร่างกายที่จะปรากฏต่อสายตาคนอ่ืน (กาญจนา แก้วเทพ และ

สมสุข หินวิมาน, 2551: 580-582) ซึ่งกระบวนการสร้างร่างกายในรูปแบบดังกล่าวนั้น เจ้าของร่างกายต้อง

ลงทุนทั้งเงิน เวลา หรือความเจ็บปวดทางร่างกาย เพ่ือที่จะปรับปรุงร่างกายให้เป็นไปตามรูปแบบที่สังคม

ต้องการ เพราะร่างกายหรือความสวยนั้น มักน าไปสู่โอกาสที่ปัจเจกบุคคลจะได้รับประสบการณ์ทางสังคม

ที่ดีกว่าในการท ามาหากินหรือการประกอบธุรกิจต่างๆ (อรรถจักร์ สัตยานุรักษ์, 2557: ออนไลน์) เห็นได้ว่า 

ร่างกายจึงมีฐานะท่ีเป็นทุนอย่างหนึ่ง (ทุนทางกายภาพ) ที่สามารถเปลี่ยนแปลงต่อไปเป็นทุนชนิดอ่ืนๆ ทั้ง

ทุนทางเศรษฐกิจ (รายได้หรือเงิน) ทุนทางวัฒนธรรม (การศึกษา) ทุนทางสัญลักษณ์ (ความมีชื่อเสียง) ทุน

ทางสังคม (เครือข่ายทางสังคม) ได้ แต่การสะสมทุนหรือแปลงทุนทางกายภาพให้กลายเป็นทุนประเภท

อ่ืนๆ ด้วยกระบวนการสร้างร่างกายในรูปแบบต่างๆ ก็แตกต่างกันไป จึงท าให้คนมีรูปแบบของร่างกาย 

หรือคุณค่าที่สร้างให้แก่ร่างกายมีไม่เท่าเทียมกัน เช่น การเลือกกิจกรรมหรือกีฬาบางประเภทก็มีการ

ก าหนดกฎเกณฑ์ ระเบียบแบบแผน และมีค่าใช้จ่ายที่สูงเพ่ือการเข้าร่วมการออกก าลังกาย ทั้งยังมีค่า

อุปกรณ์ เสื้อผ้า รองเท้า และอ่ืนๆ อีกมากมาย เช่น การขี่ม้า กอล์ฟ เป็นต้น (กาญจนา และสมสุข, 2551: 

580-582) ท าให้ไม่สามารถเปิดโอกาสให้คนทุกระดับชั้นได้เข้าร่วมอย่างเท่าเทียมกัน และกลุ่มชนชั้นที่มี

อ านาจ หรือมทีรัพยากร (ท้ังเงินทองและเวลา) สามารถเลือกพัฒนาร่างกายได้ด้วยวิธีที่หลากหลายกว่า 

โดยทั่วไปเรามักรับรู้กันว่าการออกก าลังกายหรือการเล่นกีฬานั้น เป็นทางเลือกที่ดีที่สุด

ส าหรับการจัดการกับร่างกาย จากค าพูดที่ว่า “กีฬา กีฬา เป็นยาวิเศษ” มักได้ยินและเป็นที่เข้าใจของ

หลายๆคน ว่าการออกก าลังกายมีประโยชน์ต่อสุขภาพ ทั้งทางร่างกายและจิตใจ เนื่องจากการออกก าลัง

กาย ช่วยเสริมสร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ กระดูกและข้อ ช่วยลดสัดส่วนของไขมันในร่างกาย ยังมี

ส่วนช่วยให้ผิวพรรณเปล่งปลั่ง และกระชับขึ้น เนื่องจากการไหลเวียนของโลหิตที่ดีขึ้น และที่ส าคัญการ

ออกก าลังกาย มีส่วนช่วยในการเผาผลาญแคลอรี่ส่วนเกิน ซึ่งช่วยในการลดหรือควบคุมน้ าหนักได้ และท า

ให้กล้ามเนื้อกระชับขึ้น ร่างกายจึงดูสมส่วน ดูแข็งแรงสุขภาพดี (วิศาล คันธารัตนกุล , ม.ป.ป: 2-3) 

ลักษณะของการออกก าลังกายหรือกีฬาก็มีหลากหลายชนิด เช่น กรีฑา ขี่จักรยาน แบดมินตัน ปิงปอง 
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บาสเก็ตบอล ฟุตบอล เป็นต้น ซึ่งความนิยมในการออกก าลังกายนั้น มักเกิดจากความต้องการในการ

จัดการดูแลสุขภาพ เพ่ือที่จะให้ร่างกายมีสุขภาพที่ดี แข็งแรง รวมถึงสามารถท าให้ร่างกายสวยงามสมส่วน 

การออกก าลังกายจึงได้รับความนิยมในที่สุด ส่งผลให้ธุรกิจการสร้างสิ่งสาธารณูปโภคเพ่ือการออกก าลัง

กายมีจ านวนมากขึ้น เช่น สนามกีฬา สระว่ายน้ า โรงยิมเนเซียม และสถานที่ออกก าลังกายที่พบเห็นได้มาก

และได้รับความสนใจจากผู้คนในสังคมปัจจุบันมากที่สุด คือ การออกก าลังกายในฟิตเนสและยิม (อรรถ

จักร์, 2557: ออนไลน์)  

โดยสถานออกก าลังกายฟิตเนสหรือยิมนั้น ถือเป็นสถานที่ให้บริการออกก าลังกายในรูปแบบ

ต่างๆ แก่ผู้ที่ใช้บริการ ซึ่งมีอุปกรณ์ที่ทันสมัย และถูกออกแบบเพ่ืออ านวยความสะดวกสบาย วิธีการออก

ก าลังกายถูกพัฒนาอยู่เสมอ มีการน ากีฬาต่างๆเข้ามาผสมผสาน ทั้งยังมีผู้เชี่ยวชาญด้านกีฬาต่างๆ 

(trainer) คอยให้ค าแนะน าการออกก าลังกายที่ถูกวิธี เหมาะสมกับร่างกาย โดยมุ่งเน้นการเสริมสร้าง

สุขภาพให้แข็งแรง กระชับสัดส่วน (วราลี จันทร์เจนจบ, 2547: 3-4) มีการเก็บค่าใช้บริการเป็นรายวัน ราย

เดือน หรือรายปี โดยสถานที่ออกก าลังกายหรือฟิตเนสเหล่านี้ มักตั้งอยู่ในย่านธุรกิจหรือย่านที่อยู่อาศัย 

เห็นได้ทั่วไปตามคอนโดมิเนียม ห้างสรรพสินค้า หรือคอมมิวนิตี้มอลล์ เป็นต้น (กิตติชัย ประเจิดชัยวงศ์, 

2548: 47) ซึ่งการออกก าลังกายภายในฟิตเนสนั้น มีทั้งการออกก าลังกายแบบที่มีอุปกรณ์ อย่างการออก

ก าลังกายแบบ Weight Training กล่าวคือ การฝึกซ้อมเพ่ือให้เกิดความแข็งแรงของกล้ามเนื้อโดยอาศัย

น้ าหนักจากอุปกรณ์ เช่น ดรัมเบล หรือจากน้ าหนักตัวเองเป็นตัวต้านทานการเคลื่อนไหว  ที่เรียกกันว่า 

Body Weight เพ่ือสร้างกล้ามเนื้อ ก่อให้เกิดความทนทาน และความแข็งแรงของร่างกาย  

ทั้งยังมีการออกก าลังกายในรูปแบบ Cardiorespiratory Training หรือ Cardio เป็นการ

ออกก าลังกายระดับปานกลางและต่อเนื่องอย่างน้อย 30-60 นาท ีโดยเน้นไปที่การขยับเขยื้อนร่างกายซึ่งมี

ผลต่ออัตราการเต้นของหัวใจที่เร็วขึ้น เมื่อออกก าลังกายในรูปแบบคาร์ดิโอ การเต้นของหัวใจจะเพ่ิมขึ้น 

60% -85% เมื่อเทียบกับอัตราการเต้นของหัวใจสูงสุด ตัวอย่างประเภทของการออกก าลังกายแบบคาร์ดิ

โอ เช่น การเต้นแอโรบิก วิ่ง ปั่นจักรยาน ว่ายน้ า ฯลฯ ซึ่งมีส่วนช่วยในการเผาผลาญไขมันได้ง่ายและ

รวดเร็วยิ่งขึ้น สถานออกก าลังกายหรือฟิตเนสน าการสร้างร่างกายด้วยวิธีเหล่านี้ เข้ามาฝึกสอนโดย
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ผู้เชี่ยวชาญด้านกีฬานั้นๆ จึงเป็นเหตุจูงใจให้ผู้บริโภคหันมาสนใจออกก าลังกายในฟิตเนสมากยิ่งขึ้น (fit 

and well, 2558: online)  

เช่นเดียวกับ “กีฬามวยไทย” ที่มีประวัติศาสตร์และความเป็นมาคู่กับสังคมไทยมาอย่าง

ยาวนาน และทุกคนมักรู้จักคุ้นเคยกันดี เพียงแต่ในยุคหนึ่งไม่มีใครสนใจกับกีฬาประเภทนี้ เพราะใน

สมัยก่อนผู้คนมักเข้าใจว่า กีฬามวยไทยเป็นกีฬาที่ไม่ดี ไม่งาม ไม่ควรเข้าไปยุ่งเกี่ยว เป็นกีฬาที่รุนแรง เป็น

กีฬาของคนชนชั้นต่ าคนจน ผู้ดีมีสกุลฐานะดีไม่ควรเล่น (พยุงศักดิ์ จันทรสุรินทร์, ม.ป.ป: 8-9) ผู้ที่เล่นกีฬา

มวยไทยในสมัยก่อนจึงมักจะเป็นคนชนชั้นล่างที่เป็นนักมวยอาชีพ โดยน าทุนทางร่างกายหรือทุนทาง

กายภาพ มาสร้างรายได้หรือชื่อเสียงนั่นเอง แต่การออกก าลังกายด้วยกีฬามวยไทยเพ่ือสุขภาพเช่นใน

ปัจจุบัน ที่ก าลังเป็นกระแสหรือปรากฏการณ์หนึ่งที่มีผู้คนจ านวนมากให้ความสนใจกับกีฬามวยไทยเพ่ือ

สร้างร่างกายให้สวยงามและแข็งแรง เนื่องจากกีฬามวยไทยได้ถูกยกระดับให้มี มาตรฐานและมีความ

ทันสมัย ทั้งยังเป็นกีฬาที่ได้น ามาผสมผสานกับรูปแบบการออกก าลังกายภายในฟิตเนส (fitness) ท าให้

บทบาทหน้าที่ของกีฬามวยไทยได้เปลี่ยนมาเพ่ือการออกก าลังกายและดูแลสุขภาพ โดยมีการผสมผสาน

ท่าทางของศิลปะการต่อสู้อย่างมวยไทย กับการออกก าลังกายในรูปแบบแอโรบิก หรือที่เรียกกันว่า คาร์ดิ

โอ บ็อกซิ่ง (Cardio Boxing) ประยุกต์เป็นท่าบริหารร่างกายส่วนต่างๆ ซึ่งเป็นทางเลือกหนึ่งในการออก

ก าลังกายที่ช่วยสร้างร่างกายให้สวยงามและแข็งแรง ไม่ว่าจะเป็นการเผาผลาญไขมันได้มากกว่า 400-500 

แคลอรี่ต่อชั่วโมง สามารถบริหารร่างกายได้ครบทุกส่วน และยังเสริมสร้างความแข็งแรงต่อระบบการ

หมุนเวียนเลือดและหัวใจ นอกจากนี้ คาร์ดิโอ บ็อกซิ่ง ยังมีส่วนช่วยในการขจัดความเครียด จากการออก

ก าลังกายที่สนุกสนานและยังเป็นการฝึกสมาธิได้อีกด้วย (kapook, 2558: ออนไลน์; Physical 

Education Learning Packets, 2008) จะเห็นได้ว่าเมื่อกีฬามวยไทยถูกน ามาผสมผสานเข้ากับการออก

ก าลังกายที่มีมาตรฐานและทันสมัยในสถานออกก าลังกายแบบฟิตเนสหรือยิม ท าให้การออกก าลังกายด้วย

กีฬามวยไทยในปัจจุบันได้รับการตอบรับอย่างดีจากผู้ที่สนใจเข้าร่วมการออกก าลังกาย ไม่ว่าจะเป็นกลุ่ม

ผู้หญิง กลุ่มวัยรุ่น (ทิฆัมพร เอ่ียมเรไร, 2558: 137-142)  ที่ยอมลงทุนทั้งที่เป็นปัจจัยทางทุนทรัพย์ เวลา 

และร่างกาย ในการเสียค่าใช้จ่ายค่าเข้าร่วม (course) แบบรายวัน รายเดือน และรายปี รวมถึงค่าชุด ค่า

อุปกรณ์ ที่มีราคาแพง อีกทั้งการฝึกฝนหรือการออกก าลังกายด้วยกีฬามวยไทย จ าเป็นต้องใช้เวลาในการ
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ฝึกซ้อมกว่าที่ร่างกายจะแข็งแรง หรือกระชับสัดส่วนได้ ต้องมีการฝึกฝนร่างกายตามกระบวนการต่างๆของ

กีฬามวยไทย ซึ่งในบางท่าทางของมวยไทย อาจจะเป็นการฝืนร่างกายบ้าง ท าให้ร่างกายของผู้ที่เข้าร่วมมี

อาการเจ็บปวดตามร่างกายในช่วงแรก แต่เพ่ือสร้างกล้ามเนื้อให้กระชับ และเพ่ือที่จะควบคุมร่างกายให้

เป็นไปตามร่างในอุดมคติที่หวังไว้ เห็นได้ว่ากิจกรรมการออกก าลังกายด้วยกีฬามวยไทยนั้น นอกจากจะ

เพ่ือการส่งเสริมสุขภาพแล้ว ยังสะท้อนให้เห็นถึงความสามารถของปัจเจกบุคคลในการลงทุนต่อร่างกาย

ฐานะที่เป็นทุนทางกายภาพ 

ผู้ศึกษาได้พบเห็นปรากฏการณ์ร่วมสมัยในสังคมในไทย เรื่องของการออกก าลังกายด้วยกีฬา

มวยไทย ซ่ึงมีบุคคลที่มีชื่อเสียง อย่างดารานักแสดงที่มาเข้าร่วมและให้ความสนใจกันอย่างมากมาย โดยมี

การแบ่งปันภาพต่างๆ ผ่านทางสื่อสังคม (social media) ท าให้ภาพเหล่านี้ถูกผลิตซ้ าจนกลายเป็นกระแส

หรือปรากฏการณ์หนึ่งที่คนให้ความสนใจและปฏิบัติตามๆ กันเป็นจ านวนมาก จนมีสถานที่ออกก าลังกาย

รูปแบบฟิตเนสที่มีกีฬามวยไทยเข้ามาผสมผสาน หรือการก่อตั้งยิมเพ่ือเป็นสถานที่ส าหรับการเล่นกีฬามวย

ไทยโดยเฉพาะขึ้นมากมายทั่วทั้งกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด รวมถึงในจังหวัดราชบุรี ก็ได้มีการก่อตั้งสถานที่

ออกก าลังกายกีฬามวยไทยในรูปแบบยิมขนาดเล็ก โดยใช้ชื่อว่า Cardio Boxing Gym Ratchaburi ขึ้น 

ซึ่งได้รับกระแสตอบรับอย่างดี มีคนให้ความสนใจและเข้าร่วมเป็นจ านวนมาก (ภายในเวลา  8 เดือน มี

ผู้เข้าร่วมประมาณ 283 คน) และยังเป็นสถานที่ออกก าลังกายมวยไทยในรูปแบบฟิตเนส/ยิมแห่งแรกและ

แห่งเดียวของจังหวัดราชบุรีในขณะนี้อีกด้วย (ขนิษฐา คณาวงษ์, สัมภาษณ์, 3 ตุลาคม 2558) ดังนั้นผู้

ศึกษาจึงสนใจศึกษาในเรื่อง The Body Project: กระบวนการสร้างร่างกายด้วยกีฬามวยไทย เพ่ือท า

ความเข้าใจกระบวนการสร้างร่างกายด้วยกีฬามวยไทยขั้นตอนต่างๆ ในการควบคุมร่างกายให้บรรลุ

เป้าหมายที่ตั้งไว้ ตลอดจนศึกษาสาเหตุและปัจจัยที่ท าให้คนจ านวนมากเลือกที่จะออกก าลังกายด้วยกีฬา

มวยไทย 

 
วัตถุประสงค์ของกำรศึกษำ 

1) เพ่ือศึกษาถึงปัจจัยที่ส่งผลให้คนจ านวนมากสนใจและให้ความส าคัญแก่ร่างกาย และการ

ลงทุนในร่างกายฐานะที่เป็นทุนทางกายภาพ 
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2) เพ่ือทราบถึงพัฒนาการของกีฬามวยไทย และสาเหตุความนิยมของกีฬามวยไทยเพ่ือการออก

ก าลังกายหรือเพ่ือการสร้างร่างกายอย่างในปัจจุบัน ตลอดจนปัจจัยและทัศนคติต่อการเลือก

ออกก าลังกายด้วยกีฬามวยไทย  

3) เพ่ือศึกษากระบวนการสร้างร่างกาย และการแปลงทุนทางร่างกาย/ทุนทางกายภาพด้วยการ

ออกก าลังกายด้วยกีฬามวยไทย ภายในสถานที่ออกก าลังกาย Cardio Boxing Gym 

Ratchaburi  

 

สมมติฐำนของกำรศึกษำ 

ในสังคมบริโภคร่างกายได้ถูกให้ความสนใจและให้ความส าคัญมากขึ้น เนื่องจากอิทธิพล

ค่านิยมเรื่องรูปร่างที่สวยงาม หรือร่างกายที่มีสุขภาพดี ร่างกายจึงต้องมีการพัฒนาและปรับปรุงให้ดูดีอยู่

เสมอ โดยการสร้างหรือการพัฒนาร่างกายด้วยการออกก าลังกายมวยไทยในปัจจุบันนั้น ท าให้เห็นถึงความ

มีรสนิยมและความแตกต่างทางชนชั้นทางสังคมจากการสร้างร่างกาย ทั้งยังเอ้ือต่อการสะสมทุนในรูปแบบ

อ่ืนๆ เช่น ทุนทางเศรษฐกิจ ทุนทางสังคม ทุนทางวัฒนธรรม และทุนทางสัญลักษณ์ 

 

ขอบเขตของกำรศึกษำ  

1) ขอบเขตของกลุ่มเป้าหมายในการศึกษา 

ผู้ศึกษาได้ท าการเลือกพ้ืนที่การวิจัยแบบเจาะจง โดยจ ากัดขอบเขตการศึกษาภายในสถานที่

ออกก าลังกาย Cardio Boxing Gym Ratchaburi เนื่องจากเป็นสถานที่ออกก าลังกายที่มีมาตรฐาน มี

ความทันสมัย แห่งแรกและแห่งเดียวของจังหวัดราชบุรี และมีลักษณะเป็นยิมขนาดเล็กเพ่ือการออกก าลัง

กายด้วยกีฬามวยไทยโดยเฉพาะ โดยเปิดให้บริการมาเป็นเวลาประมาณ 8 เดือน และได้รับความสนใจ

อย่างมากจากคนในจังหวัดราชบุรี ปัจจุบันได้มีผู้เข้าร่วมซื้อคอร์ส เพ่ือการออกก าลังกายมวยไทย เป็น

จ านวนประมาน 283 คน (เมื่อตุลาคม, 2558) ซึ่งในข้อมูลเบื้องต้นพบว่ากลุ่มผู้เข้าร่วมการออกก าลังกาย
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ในพ้ืนที่การศึกษาแห่งนี้ ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มประชากรที่มีต าแหน่งทางสังคมในระดับเดียวกัน กล่าวคือ มีช่วง

ระดับการศึกษา รายได้และอาชีพใกล้เคียงกัน (ธนนันท์ ธวิทย์ชัยพร, สัมภาษณ์, 18 ตุลาคม 2558) ผู้

ศึกษาจึงมีความสนใจที่จะท าการศึกษากลุ่มผู้เข้าร่วมการออกก าลังกายด้วยกีฬามวยไทย ภายในสถานออก

ก าลังกาย Cardio Boxing Gym Ratchaburi เนื่องจากกลุ่มเป้าหมายในการศึกษาและการใช้พ้ืนที่ของ

สถานที่ออกก าลังกายแห่งนี้ ท าให้ผู้ศึกษาสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ในเชิงลึกและมีความคงที่ของข้อมูลจาก

กลุ่มประชากรทีอ่ยู่ในระดับเดียวกัน จึงท าใหเ้ข้าใจถึงกระบวนการสร้างร่างกายได้ชัดเจนมากขึ้น ตลอดจน

เพ่ือศึกษาถึงสาเหตุ ปัจจัย และทัศนคตติ่อการออกก าลังกายมวยไทยได้ 

2) ขอบเขตด้านการวิเคราะห์  

งานศึกษานี้ มุ่งเน้นเพ่ือศึกษากระบวนการสร้างร่างกาย ผ่านการออกก าลังกายด้วยกีฬามวย

ไทย ใน Cardio Boxing Gym Ratchaburi จากการสัมภาษณ์กลุ่มผู้เข้าร่วมการออกก าลังกายมวยไทย 

เพ่ือให้ทราบถึงต าแหน่งทางสังคมของผู้เข้าร่วมการออกก าลังกาย รวมถึงสาเหตุ ปัจจัย และทัศนคติที่

น ามาสู่การสร้างหรือลงทุนในร่างกายด้วยกีฬามวยไทย ซึ่งสามารถแปลงทุนทางร่างกาย (ทุนทางกายภาพ) 

ไปเป็นทุนในรูปแบบอ่ืนๆ  

 

สถำนที่ในกำรศึกษำ    

Cardio Boxing Gym Ratchaburi ตั้งอยู่ที่ 103/23 ถนนเพชรเกษมสายเก่า ต าบลหน้า

เมือง อ าเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 

 

ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 

1) ท าให้เห็นถึงสาเหตุและปัจจัยที่ท าให้กีฬามวยไทยได้รับความนิยมอย่างมากในปัจจุบัน  
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2) ท าให้เข้าใจถึงกระบวนการต่างๆในการสร้างร่างกายของกีฬามวยไทย ที่ส่งเสริมการพัฒนา 

ปรับเปลี่ยน หรือควบคุมร่างกาย ให้ร่างกายมีสุขภาพท่ีแข็งแรง และมีรูปร่างที่ดีสมส่วน  

3) ท าให้เห็นถึงการสะสมทุนในรูปแบบอื่นๆ นอกเหนือไปจากการสร้างร่างกายให้แข็งแรงและมี

สุขภาพที่ดี ซึ่งเกิดจากการเข้าร่วมการออกก าลังกายด้วยกีฬามวยไทย  

 

นิยำมค ำศัพท์ 

Cardio หรือ คำร์ดิโอ คือ การออกก าลังกายอย่างต่อเนื่องอย่างน้อย 30 - 60 นาที โดยเน้นไปที่การขยับ

ร่างกายอยู่ตลอดเวลา ซึ่งมีผลต่ออัตราการเต้นของหัวใจที่เร็วขึ้น เมื่อออกก าลังกายในรูปแบบคาร์ดิโอ 

ตัวอย่างประเภทของการออกก าลังกายแบบคาร์ดิโอ เช่น การเต้นแอโรบิก วิ่ง ปั่นจักรยาน ว่ายน้ า เป็นต้น 

Cardio Boxing หรือ คำร์ดิโอ บ็อกซิ่ง คือ รูปแบบของการออกก าลังกายที่ผสมผสานระหว่างท่าทางของ

ศิลปะการต่อสู้อย่างมวยไทย กับการออกก าลังกายแบบคาร์ดิโอ ที่ท าให้รูปแบบของการออกก าลังกายมี

ประสิทธิภาพมากขึ้น ในการสร้างร่างกาย ไม่ว่าจะเป็นการเผาผลาญไขมันได้มากกว่า 400 – 500 แคลอรี่

ต่อชั่วโมง สามารถบริหารร่างกายได้ครบทุกส่วน และยังเสริมสร้างความแข็งแรงต่อระบบการหมุนเวียน

เลือดและหัวใจ 
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บทที่ 2 

แนวคิดทฤษฎีและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 

 

ในบทนี้ผู้ศึกษาจะน าเสนอถึงแนวคิด ทฤษฎี และเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ

การศึกษาเรื่อง The Body Project: กระบวนการสร้างร่างกายด้วยกีฬามวยไทย กรณีศึกษา 

Cardio Boxing Gym Ratchaburi โดยส่วนแรก คือแนวคิดและทฤษฎีที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ 

แนวคิดร่างกายในสังคมบริโภคนิยม และแนวคิดร่างกายในฐานะทุนทางกายภาพ ของปิแอร์ บูร์ดิ

เยอ ในส่วนที่สอง คือ เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง แบ่งออกเป็น 4 ประเด็น ประเด็นแรก คือ

วรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับมวยไทย ประเด็นที่สอง คือ วรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับความนิยมของ

การออกก าลังกาย ประเด็นที่สาม คือวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการสร้างร่างกายและ

ร่างกายในฐานะทุนทางกายภาพ และประเด็นที่สี่ คือวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับแนวคิดอ่ืนๆของ

ปิแอร์ บูร์ดิเยอ จากการทบทวนวรรณกรรมที่เก่ียวข้องทั้งหมดนี้สามารถน ามาใช้เพ่ือการวิเคราะห์

และการเชื่อมโยงต่อยอดในงานศึกษาครั้งนี้ได้  

 

แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 

ผู้ศึกษาได้ศึกษาและทบทวนหนังสือและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับงานศึกษาชิ้นนี้ 

จ านวนทั้งหมด 8 เล่ม ทั้งที่เป็นหนังสือภาษาอังกฤษ ได้แก่ “The Body and Social 

Theory” ของ Chris Shilling (2003), “Body Thoughts” ของ Andrew J. Strathern 

(1996), “The Body in Society” ของ Alexandra Howson (2013), “The Body: Social   
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Process and Cultural Theory” ของ Mike Featherstone (1991) และบทความเรื่อง The Body 

ในหนังสือ “The Sociology of Consumption” ของ Peter Corrigan (2013) ในส่วนของหนังสือ

ภาษาไทยที่น่าสนใจคือ “เผยร่าง พรางกาย: ทดลองมองร่างกายในศาสนา ปรัชญาการเมือง 

ประวัติศาสตร์ ศิลปะ และมานุษยวิทยา” (2541) และ “สายธารแห่งนักคิดทฤษฎีเศรษฐศาสตร์กับ

สื่อสารศึกษา” โดย กาญจนา แก้วเทพ และสมสุข หินวิมาน (2553) แนวความคิดฮาบิทัสของปิแอร์ บูร์

ดิเยอกับทฤษฎีทางมานุษยวิทยา ของ สุนีย์ ประสงค์บัณฑิต (2553) เพ่ือน าใช้ในการศึกษา เพ่ือให้

สามารถวิเคราะห์และอธิบายการศึกษาได้ดียิ่งขึ้น โดยแบ่งออกเป็น 2 แนวคิด คือ แนวคิดร่างกายในสังคม

บริโภค และแนวคิดร่างกายในฐานะทุนทางกายภาพ เรียบเรียงได้ดังนี้ 

แนวคิดร่างกายในสังคมบริโภค (The Body in Consumer Culture) 

การศึกษา “ร่างกาย” ในประเด็นทางสังคมวิทยาเป็นที่น่าสนใจมาโดยตลอดตั้งแต่กลาง

คริสต์ศตวรรษที่ 19 โดย เรอเน เดการ์ด (Rene Descartes, 1596-1650) นักปรัชญาชาวฝรั่งเศส ได้มอง

ร่างกายแบ่งแยกออกเป็นสองส่วน (Cartesian dualism) ระหว่างร่างกาย (body) กับจิต (mind) ซึ่งเป็น

แนวคิดที่มีอิทธิพลต่อไบรอัน เอส. เทอร์เนอร์ (Bryan S. Turner, 1945) ในการมองร่างกายทางกายภาพ 

ว่าเป็นประเด็นในเชิงวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม รวมถึงทางการแพทย์ ( nature-body-

environment) ในทางตรงกันข้ามคือ จิต เป็นประเด็นในเชิงความเป็นมนุษย์ สังคม และวัฒนธรรม 

(society-mind-culture) โดยงานศึกษาร่างกายในทางสังคมวิทยามักจะศึกษาแยกส่วนกัน เพ่ือให้เห็น

ความต่างของร่างกาย ระหว่างร่างกายที่ให้ความส าคัญกับร่างทางกายภาพ และที่ให้ความส าคัญกับ

ร่างกายในฐานะที่ถูกให้ความหมายด้วยสัญญะต่างๆของสังคม ร่างกายถูกมองว่าเป็นสิ่งที่แสดงอัตลักษณ์

และความแตกต่าง รวมไปถึงเป็นที่มาของอัตลักษณ์และการแบ่งหน้าที่ทางสังคม ท าให้ร่างกายกลายเป็น

วัตถุของการศึกษาเพ่ือท าความเข้าใจปัจเจกและสังคม อีกทั้งยังมีนักคิดหลายๆท่านให้ความสนใจแนวคิด

เกี่ยวกับร่างกายในทางสังคมวิทยา เช่น เอมิล เดอร์ไคม์ (Emile Durkhiem, 1858-1917) มาร์เซล โมสส์1 

                                                           
1 เอมิล เดอร์ไคม์ และมาร์เซล โมสส์ มองร่างกายในฐานะทุนทางกายภาพที่มีต้นแบบมาจาก

สังคมและวัฒนธรรม ซึ่งร่างกายกลายเป็นพ้ืนที่หรือศูนย์กลางในการแสดงออกของปัจเจกบุคคลที่ส่งผลให้
มีการจัดแบ่งประเภทของคนในสังคม และยังให้ความสนใจการดัดแปลงร่างกายที่สัมพันธ์กับความเป็น
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(Marcel Mauss, 1872-1950) และแมรี่ ดักลาส2 (Mary Douglas, 1921-2007)  โดยร่างกายที่ถูกให้

ความหมายทางสังคม หรือการมองร่างกายในมุมมองสังคมวิทยานี้ ได้แพร่หลายในงานเขียนทางวิชาการ

ทางสังคมบริโภคอย่างมาก (Corrigan, 1997: 147-160)   

ยุคสังคมบริโภค เริ่มต้นเมื่อคริสต์ศตวรรษที่ 20 การบริโภคสินค้านานาชนิด ไม่ได้เป็นการ

บริโภคเพราะหน้าที่ในการใช้สอยบางอย่างที่มีประโยชน์เท่านั้น แต่ยังให้ความหมายหรือนัยยะบางอย่างแก่

ผู้บริโภค ท าให้ผู้ที่บริโภคสินค้านั้นๆ ดูเป็นคนที่ทันสมัย ประสบความส าเร็จ มีรสนิยมหรืออ่ืนๆบ้าง ตาม

ภาพในอุดมคติที่พึงปรารถนาไว้ ซึ่งมีอิทธิพลอย่างมากต่อแนวคิดเรื่องร่างกาย จากการกระตุ้นค่านิยมเรื่อง

รูปลักษณ์-เรือนร่าง ผ่านสื่อที่น าเสนอทางหนังสือพิมพ์ นิตยสาร และโทรทัศน์ ซึ่งถือเป็นการสร้างอัต

ลักษณ์ (identity) บางอย่างให้กับผู้บริโภค และเป็นการสร้างร่างต้นแบบหรือรูปร่างในอุดมคติของสังคม 

ส่งผลให้ปัจเจกบุคคลแสวงหากลยุทธ์วิธีต่างๆ เพ่ือสร้างร่างกายให้มีรูปร่างทรวดทรงและคุณลักษณะที่พึง

ปรารถนา (ปริตตา, 2541: 1-3) ในตอนเช้าร่างกายของแต่ละคน ก็ถูกกระท าหลายๆอย่าง เพ่ือให้ได้การ

ยอมรับจากคนอ่ืนๆที่พบเห็นหรือคนในสังคม เช่น การอาบน้ า หวีผม แต่งหน้า ล้วนท าไปตามกรอบที่

สังคมก าหนดว่าดี เห็นได้ว่าร่างกายถูกควบคุมโดยสังคม และการขัดเกลาทางสังคม ซึ่งมีเทคโนโลยีต่างๆ

เพ่ือควบคุมร่างกาย (body technique) ท าให้ปัจเจกบุคคลรู้วิธีการแสดง การจัดการ การสร้างร่างกาย 

ในแต่ละกาลเทศะ โดยร่างกายในสังคมบริโภคนั้น เน้นที่จะสร้างร่างกายที่แข็งแรง มีสุขภาพที่ดี ปราศจาก
                                                                                                                                                                              

คริสต์ศาสนา (Christianity) เพราะเชื่อว่ามีความเป็นสากลมากกว่า ร่างกายของคนตะวันตกและกลุ่มชน
เผ่าจึงมีลักษณะต่างกัน เพราะร่างกายของคนตะวันตกหรือ “human person” เป็นร่างกายที่มีการสร้าง
เทคโนโลยี และมีการสั่งสมประสบการณ์ การเรียนรู้ฝึกฝนต่างๆของปัจเจก น าไปสู่ความโน้มเอียงทาง
อุปนิสัย (habitus) ที่ถูกแฝงฝังอยู่ภายในร่างกาย (Strathern, 1996: 9-23) 

2 แมรี่ ดักลาส มองร่างกายเป็นสิ่งที่ถูกสร้างโดยสังคม และเป็นตัวรับ (receptor) ความหมาย
หรือสัญญะต่างๆจากสังคม ร่างกายมนุษย์จึงเป็นภาพที่สะท้อนระบบทางสังคม ความสัมพันธ์และอิทธิพล
ต่อโครงสร้าง อีกทั้งการมีส่วนร่วมในกลุ่มหรือพิธีกรรมทางสังคม ยังได้น าแนวคิดเรื่องร่างกายมาใช้ในการ
อธิบายว่ามีส่วนที่สัมพันธ์กันภายในสังคม เราจึงเห็นกลุ่มบางกลุ่มในสังคมมีแนวโน้มที่จะมองและจัดการ
ร่างกายให้สอดคล้องกับต าแหน่งแห่งที่ทางสังคมของพวกเขา ดังนั้นการควบคุมร่างกาย จึงเป็นภาพที่
แสดงให้เห็นถึงการควบคุมทางสังคมเช่นกัน (Shilling, 2003: 64-66) 
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โรคภัยไข้เจ็บ ซึ่งการดูแลร่างกายในยุคสมัยสังคมบริโภคท าได้ง่ายขึ้นเนื่องจาก มีกลวิธีต่างๆมากมายให้

เลือกน ามาปรับใช้ ทั้งหนังสือคู่มือความงาม วิธีการควบคุมอาหาร และการออกก าลังกายที่เหมาะสม อีก

ทั้งการท าศัลยกรรมก็เป็นวิธีสมัยใหม่ และรวดเร็วในการสร้างร่างกาย เพ่ือแสดงความเป็นหญิง 

(femininity) หรือความเป็นชาย (masculinity) และเพ่ือให้ดูอ่อนวัย (youthfulness) มากยิ่งขึ้น 

(Shilling, 2003: 4-7)  

การจัดการร่างกายทั้งจากภายในและภายนอก ร่างกายมีความสัมพันธ์กัน กล่าวคือ ถ้ามี

สุขภาพร่างกายแข็งแรง จะส่งผลให้รูปลักษณ์ภายนอกของร่างกายมีลักษณะที่ดีตามไปด้วย ทั้งนี้รูปลักษณ์

ภายนอกเกิดจากการควบคุมของสังคม เพ่ือให้มีวินัยหรือมีแบบแผนตามที่สังคมต้องการ จึงกระตุ้นให้คน

สนใจร่างกายของตนเอง และพัฒนาร่างกายในทางที่ดีขึ้น หรือเป็นไปในทางที่สังคมยอมรับ ไบรอัน  เทอร์

เนอร์ได้กล่าวถึงการจัดการร่างกายหรือการควบคุมร่างกาย เช่น การควบคุมอาหาร การออกก าลังกาย 

การแต่งหน้า วิธีเหล่านี้เป็นการควบคุมคนท่ีมีลักษณะแปลกแยก คนที่แตกต่างออกไปจากรูปแบบในสังคม

ส่วนใหญ่ หรือคนที่ไม่พอใจในรูปร่างของตนเอง ให้กลับเข้ามาอยู่กรอบของสังคมด้วยการจัดการร่างกาย

ในรูปแบบต่างๆ เช่น ในสังคมบริโภคของผู้หญิงชาวอังกฤษตั้งแต่ในช่วงปลายคริสต์ศตวรรษที่ 19 ให้ความ

สนใจกับร่างกายที่มีสุขภาพดี จากการออกก าลังกาย (fitness) และการควบคุมอาหาร (dietary) ใครที่มี

ลักษณะดังกล่าวก็จะถูกมองว่าดูดี ไม่ใช่เพียงแค่ได้รับการยอมรับจากคนในสังคมเท่านั้น แต่ยังเป็นการเพ่ิม

มูลค่าให้กับวิถีการด าเนินชีวิต (lifestyle) ให้มีสีสันและน่าตื่นเต้น ซึ่งน าไปสู่การสร้างรสนิยมให้กับตนเอง

อีกด้วย (Howson, 2013: 115-118)  

ร่างกายจึงเป็นเสมือนโครงการ ที่สามารถปรับเปลี่ยน และควบคุม บ ารุงรักษา จัดการต่อ

ร่างกายได้ เพราะร่างกายไม่ใช่สิ่งที่สร้างมาสมบูรณ์แบบ จึงต้องมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา และ

พยายามที่จะสร้างร่างกายให้เป็นไปตามร่างต้นแบบของสังคม ร่างกายจึงถูกมองในฐานะ “วัตถุดิบ” ของ 

“ผลงานสร้างสรรค์ของมนุษย์” รูดอฟสกี (Rudofsky) พบว่าสามารถสืบย้อนไปได้ตั้งแต่ยุคก่อน

ประวัติศาสตร์ จากท่ีในสังคมดั้งเดิม การดัดแปลงร่างกายเป็นการเปลี่ยนและแปลงเพื่อกลายเป็นร่างกายที่

สังคมยอมรับ แต่ในปัจจุบันโดยเฉพาะในสังคมตะวันตก คนมีแนวโน้มจะมองร่างกายในฐานะหน่วย 

(entity) ซึ่งอยู่ในกระบวนการที่ก าลังกลายเป็นบางสิ่งบางอย่าง (the process of becoming) หรือเป็น
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โครงการ (project) ร่างกายจึงเป็นเสมือนโครงการที่ไม่มีวันจะสร้างเสร็จ เพราะร่างกายไม่เคยเป็นเหมือน

ร่างในอุดมคติตามภาพที่เห็นในโฆษณา ปัจเจกบุคคลจึงต้องมีความพยายามในการพัฒนาปรับปรุง 

ดัดแปลงอยู่เสมอ หรือที่เรียกว่า “the body project” เพ่ือให้ร่างกายบรรลุเป้าหมายหรือใกล้เคียงกับ

ภาพที่พึงปรารถนาให้มากที่สุด อีกทั้งยังเป็นการสื่อถึงความเป็นตัวตน หรืออัตลักษณ์ของปัจเจกชนที่เป็น

เจ้าของร่างกายแต่ละร่าง (สายพิณ และคณะ, 2541: 17) จะเห็นได้ว่านอกจากร่างกายจะมีฐานะทั้งที่เป็น

เนื้อหนังมังสา เป็นสิ่งที่ล่อตาล่อใจและดึงดูดเพศตรงข้ามแล้ว ยังเป็นศูนย์กลางในการสร้างความเป็นตัวตน

ของแต่ละคนอีกด้วย 

อีกท้ังแนวคิดกระบวนการท าให้มีอารยธรรม (civilizing processes) ของนอร์เบิร์ท เอเลียส 

(Norbert Elias, 1897-1990) สะท้อนให้เห็นถึงกระบวนการสร้างร่างกาย โดยเขาได้ให้ความส าคัญ

ประเด็นเก่ียวข้องกับร่างกายของมนุษย์ในเชิงประวัติศาสตร์ ว่ามีการสร้างร่างที่มีอารยะ เพ่ือสะท้อนสังคม

ที่มีการสร้างจารีตธรรมเนียมประเพณีต่างๆนั้น ส่วนใหญ่เป็นการก าหนดรูปแบบหรือการใช้ร่างกายแทบ

ทั้งสิ้น โดยร่างกายมนุษย์ในมุมมองของเอเลียส ก็คือหน่วยทางชีววิทยาและหน่วยทางสังคมที่ยังไม่สมบูรณ์

แบบ จ าเป็นต้องมีกระบวนการเรียนรู้ที่ยาวนานจนกว่าจะได้รับการยอมรับเข้าเป็นสมาชิกของสังคม หรือ

มาสู่การเป็นร่างอารยะ เอเลียสจึงให้ความสนใจในการเปลี่ยนแปลงรูปร่างและการแสดงออกทาง

พฤติกรรมของคนในสังคมนั้น ซึ่งเกิดจากการควบคุมคุณค่าทางสังคมที่ก าหนดโดยชนชั้นสูง จากการเป็น

ร่างกายที่ป่าเถื่อนเต็มไปด้วยพละก าลัง ความรุนแรง กลายเป็นร่างอารยะที่มีความสุภาพ รู้จักการเก็บง า

ความรู้สึกไว้ข้างใน และมีกรรมวิธีต่างๆในการควบคุม  

การท าให้ร่างกายมีอารยะนั้น เกิดขึ้นเมื่อความกลัวที่ปัจเจกบุคคลต้องเผชิญกับวิถีการ

ควบคุมทางสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป เมื่ออยู่ในสังคมที่ไร้การควบคุมหรือในสังคมที่ไม่คุ้นชินในสังคม

สมัยใหม่ ความกลัวที่จะถูกท าร้ายแทนที่ด้วยความกลัวเสียหน้าและความอับอายแทน การควบคุม

พฤติกรรมของคนจากการบังคับเปลี่ยนเป็นการควบคุมที่ต้องมาจากภายในตัวบุคคลเอง ให้มีความ

ระมัดระวังในการสัมพันธ์กับผู้อ่ืน แม้สังคมหรือรูปแบบของร่างกายจะถูกมองว่ามีอารยะกว่าสังคมหรือ

รูปแบบอ่ืน ไม่ได้หมายความว่าปัจเจกบุคคลหรือสังคมได้ก้าวมาถึงจุดสูงสุดตายตัว แต่กระบวนการ

เปลี่ยนแปลงให้มีอารยะนั้น ยังคงด าเนินไปอย่างต่อเนื่อง ไม่มีจุดเริ่มต้นหรือจุดสิ้นสุด เช่นเดียวกับ
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วิวัฒนาการของร่างอารยะ จึงให้การนิยามร่างกายว่ามิใช่รูปธรรมส าเร็จรูป แต่มีการเปลี่ยนแปลงและ

วิวัฒนาการไปตามบริบทของสังคมอยู่ตลอดเวลา  

กระบวนการท าร่างกายให้มีอารยะนั้น จะต้องมีกระบวนการส าคัญในการควบคุมร่างกาย 3 

ประการ คือ ประการแรก กระบวนการกล่อมเกลาร่างกาย (social figurations) การปิดบังการท าหน้าที่

ของร่างกายไม่ให้เป็นไปตามธรรมชาติและสัญชาตญาณ แต่จะต้องเปลี่ยนร่างกายให้กลายเป็นที่ทางของ

เวทีเพ่ือการแสดงจารีตทางพฤติกรรม ร่างกายจึงตกเป็นเป้าของการรับรู้และถูกจัดการให้มีลักษณะทาง

สังคมที่ได้ถูกแฝงฝังเข้าไปในร่างกาย ตัวอย่างเช่น แม้จะอยากผายลม (ซึ่งเป็นกิจกรรมทางธรรมชาติของ

ร่างกาย) แต่หากก าลังอยู่ต่อหน้าผู้คน ก็ต้องอดกลั้นเอาไว้ หรือในปัจจุบันจะพบเห็นวิธีการกล่อมเกลา

ร่างกายในแบบต่างๆ ผ่านทางโทรทัศน์หรือนิตยสาร เช่นการรักษาใบหน้าให้ดูอ่อนเยาว์ ปรับสีผิว การ

แต่งหน้า เป็นต้น ประการที่สอง การฝึกให้ร่างกายรู้จักใช้เหตุผล (sociogenetic and psychogenetic) 

ซึ่งร่างอารยะจะรู้จักควบคุมตนเอง ไม่ตอบสนองด้วยอารมณ์และพฤติกรรมอย่างทันที แต่สามารถควบคุม

ให้มีเหตุผลและรอหรือเลื่อนเวลาออกไปได้ เช่น การเลือกรับประทานอาหาร การออกก าลังกายส่วนต่างๆ 

เพ่ือให้ร่างกายแข็งแรง และประการสุดท้าย การสร้างอาณาบริเวณให้ร่างกาย (the body as 

simultaneously social and biological) อารมณ์ และการแสดงออกทางร่างกาย ซึ่งถูกขัดเกลาด้วย

กระบวนการท าให้มีอารยะ ท าให้คนเริ่มมองตัวเองในฐานะปัจเจกบุคคลที่รู้สึกแบ่งแยก และแตกต่างจาก

คนอ่ืน เป็นผลมาจากการเพิ่มผลผลิตหรือการสะสมทุนบางอย่าง ที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงชนชั้นทาง

สังคม คนจึงให้ความสนใจในการควบคุมอารมณ์ มารยาท และการแสดงออกเพ่ิมมากขึ้น (สรุปความจาก  

Shilling, 2003: 131-151; สายพิณ, 2541: 40-50; กาญจนา และสมสุข, 2553: 332-333) 

แนวคิดร่างกายในฐานะทุนทางกายภาพของปิแอร์ บูร์ดิเยอ (The Body and Physical 

Capital) 

ปิแอร์ บูร์ดิเยอ (Pierre Boudieu, 1930-2002) นักคิดที่มีชื่อเสียงชาวฝรั่งเศส เสนอแนวคิด

เรื่องร่างกายซึ่งได้รับอิทธิพลมาจากนอร์เบิร์ท เอเลียส ถึงแนวคิดพัฒนาการของร่างอารยะ โดยนักคิดทั้ง

สองนี้ต่างเน้นย้ าให้เห็นถึงการพัฒนาร่างกายกับต าแหน่งทางสังคม แต่บูร์ดิเยอได้ให้ความส าคัญแก่ร่างกาย
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ในฐานะที่เป็นแหล่งบรรจุคุณค่าทางสัญลักษณ์ (symbolic value) ซึ่งคนในสังคมน ามาใช้แสดงอ านาจ

และผลิตซ้ าความไม่เท่าเทียมกันในสังคมปัจจุบัน และเน้นที่กระบวนการท าให้ร่างกายมีสภาพเป็นสินค้าใน

สังคมสมัยใหม่ ซึ่งหมายถึงร่างกายมีนัยส าคัญในการซื้อขายแรงงาน (คนงานแบกหามที่ร่างกายใหญ่โต มี

ค่ากว่าคนผอมแห้ง) และยังหมายถึงวิธีการที่ร่างกายกลายเป็นรูปแบบหนึ่งของทุนทางกายภาพ ที่เป็น

เจ้าของอ านาจ สถานภาพ หรือรูปแบบทางสัญลักษณ์ ที่น าไปสู่การสะสมทรัพยากรอื่นๆท่ีหลากหลาย   

แนวคิดของบูร์ดิเยอเป็นเรื่องของการสร้างทุนทางกายภาพ ซึ่งพัฒนาส่วนต่างๆของร่างกาย

ในทิศทางท่ีเป็นการเพ่ิมมูลค่าให้กับเจ้าของร่างกาย และเป็นการแปรรูปทุนทางกายภาพ ที่มีโอกาสในการ

สะสมทุน และแปลงทุนทางกายภาพให้กลายเป็นทุนประเภทอ่ืนๆ เช่น ทุนทางเศรษฐกิจ3 ทุนทาง

วัฒนธรรม4 ทุนทางสังคม5 และทุนทางสัญลักษณ์6 ทั้งนี้ต้องขึ้นอยู่กับอ านาจของแต่ละชนชั้นอีกด้วย ที่จะ

สามารถน าทรัพยากรมาใช้เพื่อพัฒนาทุนทางกายภาพของคนในแต่ละชนชั้นได้ไม่เท่าเทียมกัน  

                                                           
3 ทุนทางเศรษฐกิจ (economic capital) สามารถคิดค านวณปริมาณที่แน่นอนได้ และ

สามารถระบุรูปแบบที่ชัดเจนได้ เช่น รายได้ ทรัพย์สิน ความมั่งค่ังที่สะสมเอาไว้ เงินทอง สิ่งของที่มีราคา  
4 ทุนทางวัฒนธรรม (cultural capital) หมายถึง สิ่งที่บุคคลได้รับจากกระบวนการหล่อหลอม

ทางสังคม อันกลายเป็นคุณสมบัติติดตัวที่จะช่วยให้บุคคลสามารถน าไปเพ่ิมมูลค่าของตนเองได้ ซึ่ง
ประกอบด้วย ทุนทางวัฒนธรรมที่แฝงฝังในกาย (embodied form) และทุนทางวัฒนธรรมที่อยู่ในรูปแบบ
ของวัตถุ (objectified form) และทุนทางวัฒนธรรมที่อยู่ในรูปแบบของสถาบัน ( institutionalized 
form)  

5 ทุนทางสังคม (social capital) คือ เครือข่ายทางสังคม ที่เป็นความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และสามารถสร้างมูลค่าและเปลี่ยนเป็นประโยชน์ได้ ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มเพ่ือนร่วมโรงเรียน เพ่ือนร่วมอาชีพ 
หรือปัจเจกบุคคลที่มีเครือข่าย/ที่มีเส้นสายกว้างขวาง  

6 ทุนทางสัญลักษณ์ (symbolic capital) หมายถึงสถานภาพ ชื่อเสียง การได้รับการยอมรับ
จากบุคคลอื่นๆ ซึ่งทุนทางวัฒนธรรมจะเอ้ือให้เกิดทุนทางสัญลักษณ์ เช่นการมีรสนิยมดี การมีความรู้สูง จะ
สามารถส่งเสริมให้บุคคลมีเกียรติศักดิ์ศรีและสามารถน าไปแปรเป็นทุนทางเศรษฐกิจได้ (กาญจนา และสม
สุข, 2553: 551-553) 
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จะเห็นได้ว่า ร่างกายเป็นเครื่องบ่งชี้ความแตกต่างระหว่างชนชั้นในสังคม หรือมีลักษณะทาง

ชนชั้นเข้ามาเกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิด เนื่องจากร่างกายมีการประทับตราของชนชั้นทางสังคมจากปัจจัย 3 

ประการ ดังนี้  

1) ต าแหน่งทางสังคม (social location) คือสิ่งแวดล้อมทางวัตถุต่างๆในชีวิตประจ าวัน ที่

น าไปสู่การพัฒนาร่างกาย และการครอบครองทุน ทั้งทุนทางเศรษฐกิจ ทุนทางวัฒนธรรม ทุนทาง

สัญลักษณ์ และทุนทางสังคม 

2) ความโน้มเอียงทางอุปนิสัย หรือฮาบิทัส (habitus) หมายถึง การกระท าหรือกิจกรรมที่ไม่ใช่

กิจวัตรประจ าวัน แต่มีลักษณ์ที่ท าทุกวัน กลายเป็นความโน้มเอียงของอุปนิสัย ที่รวบรวมทั้งวิธีใช้ร่างกาย 

วิธีคิด การกระท า อารมณ์ ความรู้สึก ของปัจเจกบุคคลหรือกลุ่มคนที่อยู่ในต าแหน่งทางสังคม สิ่งที่สั่งสมอ

ยู่ในโครงสร้างฮาบิทัส อาจเป็นเหมือนความรู้อย่างหนึ่ง ที่เรียกว่าทักษะ ความช านาญ เป็นความรู้ที่ได้มา

จากประสบการณ์ทางร่างกาย โดยใช้เวลาอบรมบ่มเพาะเป็นเวลายาวนาน ฮาบิทัสจึงเป็นเหมือนสิ่งที่ถูกฝัง

หรือจารึกอยู่ในตัวคน (สุนีย์, 2548: 75-86) ฮาบิทัสจึงเป็นที่มาของการกระท าทุกอย่างที่แสดงผ่าน

ร่างกาย ที่เป็นศักยภาพและความสามารถทางร่างกาย ซึ่งหล่อหลอมให้คนตอบโต้ต่อสถานการณ์ ที่

แวดล้อมเขาทั้งที่คุ้นเคยและเป็นของใหม่ ไม่ว่าจะเป็นการเดิน การพูดคุย การแต่งตัว โดยลักษณะเหล่านี้

ไม่ได้เกิดข้ึนเองแต่ถูกปลูกฝังมาตั้งแต่เด็กๆ ท าให้ผู้คนแต่ละชนชั้นมีทักษะในการวางตัวและแสดงตัวตนใน

สังคมแตกต่างกัน (Shilling, 2003: 129)   

3) รสนิยม (taste) หมายถึง การเข้าไปเป็นเจ้าของวิถีชีวิตบางแบบที่พิเศษตามเงื่อนไขทางวัตถุ 

เป็นสิ่งที่ถูกเชื่อมโยงกับ “ชนชั้น ความแตกต่างทางชนชั้น และการธ ารงรักษาความแตกต่างทางชนชั้น” 

นิยามของค าว่า รสนิยม จึงเป็นความสัมพันธ์ระหว่างคนกับวัตถุที่เกี่ยวข้องกับการสร้าง การผลิต การ

ครอบครอง การใช้วัตถุนั้นๆ เพื่อบ่งบอกสถานะของตัวบุคคลในต าแหน่งทางสังคมต่างๆ และยิ่งในปัจจุบัน

ที่เป็นสังคมบริโภค รสนิยมมักจะถูกนิยามให้หมายถึงแนวทางการเลือกสิ่งของในการอุปโภคบริโภค ซึ่งฮา

บิทัสจะเป็นตัวเลือกวิถีการด าเนินชีวิตในการแสดงออกของมิติสัญลักษณ์ของความสัมพันธ์ทางชนชั้น หาก

เรามีการห่วงใยสุขภาพ กินอาหาร พักผ่อน ออกก าลังกายอย่างถูกต้อง วิถีการด าเนินชีวิตนี้ก็จะบ่งบอก
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ลักษณะทางชนชั้นของเราได้ว่าอย่างน้อยก็ต้องเป็นคนชนชั้นกลางที่มีความรู้เรื่อ งการสร้างเสริมสุขภาพ 

(กาญจนา และสมสุข, 2553: 574-577) 

ด้วยเหตุทั้งสามประการนี้ จึงท าให้คนแต่ละชนชั้นมีความสามารถที่จะพัฒนาร่างกาย (สะสม

ทุน) ไปในทางที่รับคุณค่าไม่เท่ากัน และท าให้ความไม่เท่าเทียมทางสังคมนั้นดูเหมือนเป็นเรื่องธรรมชาติ 

เนื่องจากเป็นเรื่องของร่างกายที่ดูเป็นเรื่องที่เปลี่ยนแปลงไม่ได้ เช่น ส าเนียงการพูด วิธีการแสดงออกหรือ

การเคลื่อนไหวร่างกาย (สรุปความจาก Shilling, 2003: 111-113; สายพิณ, 2541: 33-35)  

การมองร่างกายหรือทุนทางกายภาพ ที่สามารถแปรรูปเป็นทุนทางเศรษฐกิจ ทุนทาง

วัฒนธรรม ทุนทางสัญลักษณ์ และทุนทางสังคมได้ ผ่านการใช้เวลาว่างหรืองานอดิเรก ไม่ว่าจะเป็นการ

อ่านหนังสือ ฟังเพลง และการออกก าลังกาย ล้วนต้องมีการลงทุนทั้งเวลาและเงิน เพ่ือการเข้าร่วมกิจกรรม

ภายในแวดวง หรือเครือข่ายทางสังคม ที่สมาชิกจะได้รับประโยชน์จากสินค้าหรือบริการ อย่างไรก็ตาม

โอกาสในการแปรรูปทุนทางกายภาพของแต่ละชนชั้นมีไม่เท่ากัน และคนในแต่ละชนชั้นก็จะมีวิธีการ

จัดการร่างกายที่แตกต่างกัน ซึ่งการแปรรูปทางร่างกายด้วยกีฬา ก็มีข้อจ ากัดในทุนทางเศรษฐกิจด้วย

เช่นกัน ชนชั้นแรงงานจะสร้างร่างกายเพ่ือความอยู่รอดเท่านั้น ในขณะที่ชนชั้นกลางและชนชั้นสูง ที่มีเวลา

ว่างท ากิจกรรมที่เพ่ิมคุณค่าให้กับร่างกาย อย่างการชั่งน้ าหนักตัวทุกวันเพ่ือดูการเปลี่ยนแปลงนั้น ถือเป็น

วิถีการด าเนินชีวิตของชนชั้นกลางและชนชั้นสูงอย่างแน่นอน ซึ่งสะท้อนความแตกต่างทางสังคมผ่าน

ร่างกายหรือกระบวนการสร้างร่างกาย 

1) ร่างกายและความแตกต่างทางสังคม (The Body and Social difference) 

บูร์ดิเยอเสนอว่า ชนชั้นทางสังคมมีความสัมพันธ์กับการสร้างร่างกายของแต่ละคน เนื่องจาก

มีคุณค่าต่างกันและมีความสามารถในการสร้างร่างกายไม่เท่าเทียมกัน เช่น  ร่างกายของชนชั้นแรงงานนั้น

เปรียบเหมือนเครื่องจักร ที่แทบไม่มีเวลาว่างเหลือจากการท างาน การพัฒนาร่างกายจึงเป็นเพ่ือความ

จ าเป็นที่จะมีชีวิตรอดไปวันๆหนึ่ง มีการบ ารุงรักษาโดยแพทย์ก็ต่อเมื่อเกิดเจ็บป่วยและต้องรักษาพยาบาล 

หรือจะมีการออกก าลังกายที่เหมาะต่อการใช้งาน เช่น เล่นฟุตบอล ขี่มอเตอร์ไซค์ หรือชกมวย ซึ่งเป็นการ

สร้างกล้ามเนื้อให้แก่ร่างกายและเป็นกีฬาที่มีความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บ ในทางตรงกันข้ามคนชนชั้นสูงหรือ
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คนที่มีอ านาจ มีทรัพยากร (ทั้งเงินทองและเวลา) ท าให้ร่างกายเป็นโครงการที่สามารถพัฒนาได้หลายทาง

กว่า โดยเน้นที่การท างานภายในร่างกายให้แข็งแรง และการปรับปรุงลักษณะภายนอกของร่างกายที่จะ

ปรากฏต่อสายตาคนอื่น (the body for others) ส่วนคนชนชั้นกลางจะเชื่อว่าสามารถควบคุมสุขภาพของ

ตนเองได้ด้วยการเลือกวิถีการด าเนินชีวิตหรือทรัพยากรความรู้และวิธีการเพ่ือมาควบคุมร่างกายอย่าง

เหมาะสม  

แนวคิดของบูร์ดิเยอได้สะท้อนให้เห็นถึงความแตกต่างทางชนชั้น ที่มีการสร้างรูปลักษณ์ต่างๆ

ให้แก่ร่างกาย  เนื่องจากคุณค่าทางสัญลักษณ์ของร่างกายแต่ละแบบจะแตกต่างกัน แต่ไม่ได้หมายความว่า

ชนชั้นแรงงานจะไม่มีคุณค่าทางทางสัญลักษณ์แฝงฝังอยู่เลย ร่างกายในฐานะเครื่องมือของชนชั้นแรงงาน

ให้คุณค่ากับการมีกล้ามเป็นมัดๆ ดูบึกบึน เพ่ือใช้แรงงานท างานหนักบางแบบ เป็นสิ่งที่มีคุณค่าทาง

สัญลักษณ์ด้วย หากแต่ชนชั้นที่กุมอ านาจในสังคมมักจะมีโอกาสดีๆ ที่จะสามารถผลิตร่างกายที่มีคุณค่า

ทางสัญลักษณ์ได้สูงสุด เนื่องจากมีทั้งเวลาว่างสามารถท ากิจกรรมที่เพ่ิมคุณค่าให้แก่ร่างกาย และเงินที่ใช้

ในการลงทุน ในการแปลงทุนทางกายภาพของพวกเขาให้ไปเป็นทุนอย่างอ่ืนๆ เช่น สามารถส่งลูกเรียนใน

สถาบันสถานศึกษาชั้นดีได้เป็นเวลายาว ท าให้มีแนวโน้มที่จะเข้าสู่กิจกรรมและการกีฬาต่างๆ ที่จะสามารถ

เอ้ือต่อทุนทางเศรษฐกิจ ทุนทางวัฒนธรรม ทุนทางสัญลักษณ์ ทุนทางสังคม และน าไปสู่การเพ่ิมคุณค่าให้

ร่างกายได้ ด้วยการอบรมวิธีใช้ชีวิตของผู้ดี ก็จะพบว่าเต็มไปด้วยกฎเกณฑ์และมารยาท (ซึ่งเกี่ยวข้องกับ

การใช้ร่างกายโดยตรง)  

แต่ความสัมพันธ์ระหว่างต าแหน่งทางสังคม ที่อยู่ทางสังคม และศักยภาพบางอย่าง เป็น

ลักษณะที่ไม่หยุดนิ่ง เพราะร่างกายของแต่ละคนเป็นสิ่งที่ไม่มีวันสร้างเสร็จสมบูรณ์ ในขณะที่ร่างกายเป็น

แหล่งอ้างอิงให้แก่สังคม ร่างกายก็ถูกหล่อหลอมด้วยกระบวนการทางสังคม วัฒนธรรม และเศรษฐกิจ

ภายในสังคม เพราะฉะนั้นชนชั้นจึงมีอิทธิพลต่อการพัฒนาร่างกายของแต่ละบุคคล และคุณค่าทาง

สัญลักษณ์ท่ีจะติดอยู่กับร่างกายบางร่าง ท าให้การสร้างทุนทางกายภาพ ของแต่ละประเภท แต่ละชนชั้นมี

ความเหมาะสมส าหรับการท ากิจกรรมทางสังคมที่แตกต่างกัน (สรุปความจาก  Shilling, 2003: 114-116; 

สายพิณ, 2541: 35-38) 
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2) การเปลี่ยนแปลงทุนทางกายภาพ (The conversion of physical body) 

บูร์ดิเยอเสนอว่า ร่างกายของคนในชนชั้นแรงงานเป็นทุนทางกายภาพที่มีคุณค่าในการ

แลกเปลี่ยนต่ ากว่าร่างกายของชนชั้นที่มีอ านาจที่จะพัฒนาร่างกาย แต่อย่างไรก็ตามไม่ได้หมายความว่า

ร่างกายของชนชั้นแรงงานจะไม่สามารถแปลงจากทุนทางกายภาพเป็นทุนอ่ืนๆได้เลย กล่าวคือ การจัดการ

ร่างกาย กีฬา หรือกิจกรรมทางวัฒนธรรมอ่ืนๆในสังคมไม่ได้เปิดโอกาสส าหรับร่างกายของชนชั้นแรงงาน

เสมอไป หรือแม้ว่าชนชั้นแรงงานจะมีศักยภาพในการแปลงทุนทางกายภาพไปเป็นทุนทางเศรษฐกิจได้ 

ด้วยการประกอบอาชีพทางกีฬา โดยการมองร่างกายเป็นวัตถุที่มีคุณค่าในการแลกเปลี่ยน แต่การแปรรูป

ให้เป็นทุนประเภทอ่ืนๆก็มักเต็มไปด้วยข้อจ ากัดหลายอย่าง เช่น คนเพียงจ านวนเล็กน้อยที่คาดหวังจะหา

เงินเลี้ยงตัวเองด้วยการเล่นกีฬา และความไม่แน่นอนเนื่องจากศักยภาพทางร่างกายมีความจ ากัด ถ้าได้รับ

บาดเจ็บเพียงครั้งเดียวอาจจะไม่ได้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาอีกเลย ในขณะที่กีฬาของกลุ่มชนชั้นสูง ไม่มี

ความเสี่ยงเหมือนของชนชั้นแรงงาน เพราะกีฬาและกิจกรรมเพ่ือการพักผ่อนหย่อนใจของคนชนชั้นสูง

มักจะเต็มไปด้วยอ านาจกฎเกณฑ์เก่ียวกับมารยาทและการวางตัวมากกว่าเป็นเรื่องของรายได้ทางเศรษฐกิจ 

การเข้าร่วมกิจกรรมจึงเป็นไปเพ่ือการได้รับทุนทางสังคมและทุนทางวัฒนธรรมในอนาคตเสียมากกว่า 

ตัวอย่างเช่น ในอังกฤษโรงเรียนเอกชน มีกิจกรรมเสริมหลักสูตรเป็นกีฬาขี่ม้าและโปโล ขณะที่โรงเรียนรัฐ

ให้เข้าร่วมการเล่นฟุตบอลและเน็ตบอล (netball) นอกจากนี้ยังเป็นการพัฒนารสนิยมในการท ากิจกรรม

และการใช้เวลาว่าง ซึ่งกิจกรรมเหล่านี้ไม่ได้เป็นไปเพ่ือการประกอบอาชีพ แต่เป็นสถานการณ์ทางสังคมที่

ท าให้เกิดประสบการณ์และน าไปสู่การติดต่อทางธุรกิจในอนาคต อีกทั้งกีฬาของกลุ่มชนชั้นสูงยังมี

วัตถุประสงค์ในการหาคู่ครอง ซึ่งจะเป็นการรักษาทรัพยากรทางเศรษฐกิจให้อยู่ภายในกลุ่มเดียวกัน ท าให้

คนชนชั้นสูงตระหนักถึงคุณค่าเชิงสัญลักษณ์ของร่างกาย ท าให้เห็นว่าร่างกายของสมาชิกคนอ่ืนๆ เป็นที่

บรรจุคุณค่าชุดเดียวกันกับของตนเอง หรือรู้ว่าเป็นพวกเดียวกัน จากการแต่งตัว การพูดจา การวางหน้า

และท่าทาง (สรุปความจาก Shilling, 2003: 118-120; สายพิณ, 2541: 38-40) 

กล่าวได้ว่าร่างกายเป็นร่างที่ถูกสร้างโดยสังคมทั้งสิ้น ไม่ว่าจะในยุคสมัยใด ล้วนมี

กระบวนการทางสังคมที่ท าให้ปัจเจกหันมาสนใจและพยายามที่จะปรับเปลี่ยนดัดแปลงร่างกาย เพ่ือให้เป็น

ที่ยอมรับของสังคม โดยเฉพาะในสังคมยุคปัจจุบันที่ให้ความส าคัญต่อรูปร่างหน้าตา/บุคลิกภาพเป็นอย่าง



20 
 

มาก ร่างกายจึงจ าเป็นต้องมีการพัฒนาให้เป็นไปอย่างที่ต้องการด้วยกระบวนการสร้างร่างกาย (the body 

project) ในรูปแบบต่างๆ เช่นเดียวกับการสร้างร่างอารยะ แนวคิดของนอร์เบิร์ท เอเลียส มองว่าร่างกาย

ต้องมีการควบคุม และเปลี่ยนแปลงไปตามบริบททางสังคมอยู่ตลอดเวลา โดยการท าให้ร่างกายกลายเป็น

ร่างอารยะ จะต้องผ่านกระบวนการควบคุมร่างกาย 3 ขั้นตอน ได้แก่ การกล่อมเกลาร่างกาย การฝึกให้

ร่างกายรู้จักเหตุผล การสร้างอาณาเขตบริเวณให้ร่างกาย ด้วยกระบวนการทั้งหมดนี้ร่างกายของปัจเจกจะ

กลายเป็นร่างอารยะ ตามการควบคุมคุณค่าทางสังคมที่ก าหนดโดยชนชั้นสูง ซึ่งท าให้ปัจเจกเริ่มแยกหรือ

มองตัวเองต่างไปผู้อ่ืนที่ยังไม่ได้ผ่านกระบวนการสร้างร่างอารยะ  

โดยแนวคิดของเอเลียสนี้เองได้เป็นอิทธิพลในการมองร่างกายฐานะทุนทางกายภาพที่

สามารถแปลงเป็นทุนอ่ืนๆได้ ซึ่งก็คือกระบวนการสร้างและพัฒนาร่างกาย โดยพยายามสร้างร่างกายเพ่ือ

ผลประโยชน์บางอย่าง หรือเพ่ือการครอบครองทุน ซึ่งกระบวนการสร้างร่างกายมักมีความเกี่ยวข้องกับ

ปัจจัย 3 ประการ ได้แก่ ต าแหน่งแห่งที่ ฮาบิทัส และรสนิยม ท าให้แต่ละชนชั้นมีความเหมาะสมต่อการท า

กิจกรรมหรือการสร้างร่างกายที่แตกต่างกัน ชนชั้นสูงหรือกลุ่มคนที่มีอ านาจ มีทรัพยากรและเงินที่สามารถ

ใช้ในการลงทุนต่อร่างกาย จะมีแนวโน้มที่จะเข้าสู่กิจกรรมการกีฬา ที่สามารถเอ้ือต่อทุนทางวัฒนธรรมและ

ทุนทางสังคมได้มากกว่า เช่น กีฬา กอล์ฟ และโปโล ซึ่งเป็นการสร้างวิถีการด าเนินชีวิต ( lifestyle) หรือ

รสนิยม (taste) ให้กับตนเองได้ (Shilling, 1993: 111-130)  

จะเห็นได้ว่า ปัจจัยทั้งสามประการที่กล่าวมาข้างต้น เมื่อน ามาพิจารณากับกรณีศึกษาของ

งานชิ้นนี้ พบว่า กระบวนการสร้างสร้างกายด้วยกีฬามวยไทย ภายใน Cardio Boxing Gym Ratchaburi 

นั้น ไม่สามารถหล่อหลอมจนกลายเป็นความโน้มเอียงทางอุปนิสัยหรือฮาบิทัสได้ เนื่องด้วย แนวคิดฮาบิทัส

นั้น ใช้อธิบายความสืบเนื่องของสิ่งที่ปฏิบัติหรือได้รับการปลูกฝังบ่มเพาะเป็นระยะเวลานานตั้งแต่เด็กๆ ฮา

บิทัสจึงกลายเป็นเหมือนสิ่งที่ถูกฝังหรือจารึกอยู่ในตัวคน ซึ่งในกรณีศึกษาชิ้นนี้มีข้อจ ากัดในด้านระยะเวลา

ของการศึกษา จึงไม่อาจน าแนวคิดนี้มาร่วมใช้อธิบายได้ โดยมุ่งเน้นให้เห็นถึงการสร้างหรือการลงทุนให้กับ

ร่างกายฐานะที่เป็นทุนทางกายภาพ 
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กีฬามวยไทยเป็นวิธีหนึ่งในการสร้างร่างกาย ที่อาศัยการเรียนรู้และฝึกฝนทางร่างกาย อีกทั้ง

กีฬามวยไทยได้ถูกยกระดับให้ดูหรูหราและทันสมัยมากขึ้น เมื่อผู้คนมีความสนใจที่จะสร้างร่างกายด้วย

กีฬามวยไทย จ าเป็นต้องมีปัจจัยทั้งเงินและเวลา จะเห็นได้ว่าการออกก าลังกายด้วยกีฬามวยไทยในสังคม

ปัจจุบันนี้ ไม่ใช่ทุกคนทุกชนชั้นจะสามารถเข้าร่วมได้ จึงสะท้อนการจัดแบ่งต าแหน่งทางสังคมจากวิธีที่

ปัจเจกใช้จัดการกับร่างกาย อีกทั้งการออกก าลังกายมวยไทยแล้ว อาจน าไปสู่การแปรรูปเป็ นทุนอ่ืนๆได้ 

เช่น ทุนทางเศรษฐกิจ เมื่อผู้ที่เข้าร่วม มีร่างกายที่ดูดีแข็งแรง น าไปสู่การท างานที่ใช้ร่างกายน าเสนอหรือ

เป็นรายได้ ซึ่งเอ้ือประโยชน์ต่อการประกอบอาชีพ อีกทั้งยังเป็นการเพ่ิมทุนทางวัฒนธรรมให้แก่ผู้เล่น 

กล่าวคือ มีความรู้ความสามารถในกีฬามวยไทย ท าให้ผู้ที่เข้าร่วมรู้สึกแตกต่างหรือไวต่อความแตกต่างทาง

วัฒนธรรมของชนชั้น เนื่องจากการมีส่วนร่วมในกิจกรรมบางอย่าง และเป็นการขยายเครือข่ายทางสังคม 

หรือเป็นการเพ่ิมทุนทางสังคมให้กว้างขวางขึ้นอีกด้วย จึงท าให้ผู้ศึกษาสนใจในประเด็นเรื่อง The Body 

Project: กระบวนการสร้างร่างกายด้วยกีฬามวยไทย ที่จะศึกษาการเข้าร่วมออกก าลังกายด้วยกีฬามวย

ไทย ที่เป็นกระบวนการสร้างร่างกาย และยังเป็นการต่อยอดไปสู่ทุนอ่ืนๆได้อีกด้วย 

 

วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 

ส าหรับการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับประเด็น The Body Project: กระบวนการ

สร้างร่างกายด้วยกีฬามวยไทยฯ ผู้ศึกษาได้ค้นคว้าเอกสารและงานวิจัยต่างๆที่เกี่ยวข้อง เพ่ืออธิบายสิ่งที่

เป็นประเด็นหลักในการศึกษา โดยแบ่งประเภทวรรณกรรมออกเป็น 4 ส่วน คือ วรรณกรรมที่กล่าวถึงมวย

ไทย วรรณกรรมที่กล่าวถึงกีฬาและความนิยมของการออกก าลังกาย วรรณกรรมที่กล่าวถึงกระบวนการ

สร้างร่างกายและร่างกายในฐานะทุนทางกายภาพ และวรรณกรรมที่กล่าวถึงแนวคิดอ่ืนๆของของปิแอร์ 

บูร์ดิเยอ ดังนี้ 

มวยไทย 

จากการทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับมวยไทย พบว่ามีเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ

ประเด็นทางประวัติศาสตร์ค่อนข้างมาก ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงพัฒนาการของมวยไทยตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน 
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การเปลี่ยนแปลงของกีฬามวยไทย (โดยผู้ศึกษาได้น าข้อมูลส่วนที่เป็นประเด็นทางประวัติศาสตร์นี้ไปขยาย

ความต่อในบทที่ 4) ในส่วนที่จะกล่าวถึงนี้ ได้แก่ แง่มุมต่างๆของมวยไทยที่สามารถน ามาใช้เป็นข้อมูล

พ้ืนฐาน และเป็นแนวทางในการศึกษาของตนเองได้ ผู้ศึกษาได้จ าแนกออกเป็น 2 ประเด็นหลัก ดังนี้  

1) มวยไทยกับความแตกต่างทางชนชั้น  

ในมุมมองของสังคมวิทยา กีฬาบางประเภทได้สะท้อนให้เห็นถึงมิติของชนชั้นหรือเชื้อชาติ 

เนื่องจากกีฬาสามารถรวบรวมผู้คนจากพ้ืนฐานทางสังคมที่แตกต่างกันให้เข้ามามีปฏิสัมพันธ์กันภายใต้

พ้ืนที่ของการเล่นกีฬาและการชมกีฬา ซึ่งกีฬาสามารถสะท้อนสภาพสังคมได้ในหลายๆแง่มุม ท าให้เห็นถึง

การจัดล าดับทางชนชั้นและเชื้อชาติ จากโครงสร้างภายในสนามกีฬา จากการเลือกเล่นหรือชมกีฬา ความ

รุนแรงในกีฬา และบทบาทหน้าที่ของกีฬา พบว่ามีการแบ่งแยกชนชั้นและเชื้อชาติกับการเลือกกีฬา 

เนื่องจากแต่ละเชื้อชาติมีลักษณะทางกายภาพ อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่ต่างกัน  ตัวอย่างเช่น ในสังคม

อเมริกากับการเลือกเล่นกีฬา คนผิวขาวหรือกลุ่มชนชั้นสูง ส่วนมากมักจะเลือกเล่นกีฬาที่ถูกจัดขึ้นโดย

บุคคลภายในกลุ่มที่จัดขึ้นมาเองและกีฬาที่มีค่าใช้จ่ายสูง เช่น กอล์ฟ โปโล เทนนิส ว่ายน้ า ตามล าดับ 

ในขณะที่กีฬาที่สามารถเล่นในพื้นที่สาธารณะและเข้าถึงได้ง่าย ไม่มีค่าใช้จ่าย อย่างกีฬามวย (Boxing) ถูก

จัดว่าเป็นกีฬาของคนผิวสีหรือกลุ่มชนชั้นล่าง เพราะสาเหตุทางด้านเศรษฐกิจและการเรียกร้องสิทธิ ซึ่งคน

ผิวสีหรือชนชั้นล่างไม่ได้รับสิทธิหรือทางเลือกที่เท่าเทียมกับคนผิวขาวหรือชนชั้นสูง จึงท าให้คนผิวสีหรือ

ชนชั้นล่างเข้าถึงกีฬาแค่เพียงบางประเภทเท่านั้น (Nixon, Howard and Frey, 1996)  

มวยไทยนับว่าเป็นกีฬาที่อยู่คู่กับสังคมไทยมาเป็นเวลานาน และเป็นกีฬาที่เก่าแก่ที่สุดของ

ไทย บันทึกประวัติศาสตร์มวยไทย เริ่มต้นในยุคสมัยกรุงสุโขทัย กรุงศรีอยุธยา กรุงธนบุรี และกรุง

รัตนโกสินทร์ โดยบทบาทหน้าที่ของกีฬามวยไทยได้ถูกเปลี่ยนแปลงไปตามบริบททางสังคม เช่น การใช้

เพ่ือการต่อสู้ท่ามกลางภาวะสงคราม ซึ่งมวยไทยนับว่าเป็นศิลป์และศาสตร์การต่อสู้ของชายไทย รวมถึง

พระมหากษัตริย์ที่ต้องได้รับการฝึกฝนเพ่ือการสงครามเป็นหลัก และเมื่อได้รับอิทธิพลของวิทยาการ

สมัยใหม่เข้ามาท าให้วิธีการรบแบบดั้งเดิมเริ่มปรับเปลี่ยนไป จากการเป็นศิลปะการต่อสู้ในยามสงคราม มา

เป็นกีฬาที่คนไทยและชาวต่างประเทศให้ความสนใจ มีการจัดแข่งขันในงานเทศกาลประจ าปีต่างๆ เพ่ือชิง
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ของหรือเงินรางวัล จนพัฒนามาเป็นอาชีพหนึ่งที่สร้างรายได้และชื่อเสียงให้กับนักมวย ผู้เล่นหรือนักมวย

ส่วนใหญ่จึงเป็นกลุ่มชนชั้นล่างหรือไพร่ กลายเป็นสื่อการแสดงเพ่ือความบันเทิงมากกว่าการสงคราม เห็น

ได้ว่ากีฬามวยไทยในสังคมไทยก็มักถูกให้ความหมายที่สะท้อนให้เห็นถึงการจัดล าดับทางชนชั้นอยู่เสมอ 

ตั้งแต่ชนชั้นสูงมาจนถึงชนชั้นล่าง  กีฬามวยไทยในช่วงยุคหนึ่งจึงถูกมองว่าการเป็นนักมวยอาชีพนั้น เป็น

อาชีพที่ไม่ดีเป็นของคนชนชั้นล่าง เนื่องจากเป็นกีฬาที่โหดร้ายทารุณ อันตรายอาจท าให้พิการหรือเสียชีวิต

ได้ เป็นกีฬาที่คนผิดปกติ (พวกที่ชอบความรุนแรงโหดร้าย) นิยมเล่นกัน เป็นกีฬาของคนชนชั้นต่ า  คนจน 

คนไม่มีความรู้ เป็นกีฬาที่ใช้แต่ร่างกาย ไม่ใช้สมอง เป็นต้น (พยุงศักดิ์ จันทรสุรินทร์,  ม.ป.ป.: 10-71) 

อีกท้ังการให้ความหมายของนักมวย ว่าเป็นการไต่เต้าทางสังคม เพราะนักมวยมักมาจากชน

ชั้นล่าง มีฐานะทางเศรษฐกิจที่ต่ า ถ้าต่อยมวยประสบความส าเร็จ จะได้รับชื่อเสียงและเงินทอง เหมือนกับ

การประกวดนางงามของผู้หญิง ถ้าส าเร็จก็ได้ทั้งชื่อเสียงและเงินรางวัล ท าให้หลุดพ้นจากความจนได้ จึง

เน้นการสร้างความเป็นชายผ่านกีฬามวยไทย การเป็นลูกผู้ชาย จะต้องมีภาพลักษณ์ของการเป็นผู้ชายที่

แข็งแรง อดทน ทรหด โดยจะต้องมีการดูแล ฝึกซ้อมที่เข้มงวดก่อนออกไปล่าเหยื่อ (ก่อนขึ้นเวทีแข่งขัน

มวยไทย) และที่มากไปกว่านั้นคือ วงการมวยไทยยังเป็นพ้ืนที่ของการพนัน มีการต่อรอง การเดิมพัน ด้วย

เงินเป็นจ านวนมาก ค่ายมวยต่างๆ จึงต้องหาเด็กที่มีฝีมือเข้าสังกัดมวย และมีการฝึกฝนที่เข้มงวดเพ่ือ

พัฒนานักมวยในสังกัดให้มีความแข็งแรงและมีความพร้อมที่จะแข่งขันอยู่เสมอ นักมวยจึงเปรียบเหมือน 

“หมาไล่เนื้อ” ที่ต้องท าทุกวิธีทางเพ่ือให้ได้รับเงินรางวัลเป็นสิ่งตอบแทน แม้จะต้องมีการแข่งขันด้วยกีฬา

มวยไทยที่มีความเสี่ยง มีความอันตราย (พัฒนา กิติอาษา และปีเตอร์ เวล, 2546) 

จากการทบทวนวรรณกรรมที่เก่ียวข้องกับมวยไทย ในประเด็นกีฬามวยไทยกับความแตกต่าง

ทางชนชั้น แสดงให้เห็นว่ากีฬามวยไทยมีการเปลี่ยนแปลงความหมายไปตามบริบททางสังคม จากการ

เลือกเล่นกีฬาหรือชมกีฬา แม้ว่าช่วงแรกมวยไทยจะเป็นของชนชั้นสูงและกษัตริย์ จนกระทั่งถูกมองหรือถูก

ให้ความหมายว่าเป็นกีฬาของชนชั้นล่าง แต่ในปัจจุบัน (2558) กีฬามวยไทยก็ได้ปรับเปลี่ยนบทบาทหน้าที่

และความหมาย ในเชิงเพ่ือการออกก าลังกายและการดูแลสุขภาพร่างกาย จนเป็นที่นิยมต่อผู้สนใจทั่วไป 

โดยเฉพาะกลุ่มชนชั้นกลางที่เข้าร่วมการออกก าลังกายด้วยกีฬามวยไทย การศึกษาวรรณกรรมดังกล่าวนี้ 
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จึงช่วยให้ผู้ศึกษาเข้าใจถึงพัฒนาการของมวยไทยที่สะท้อนให้เห็นถึงความสัมพันธ์ทางชนชั้น เพ่ือเป็น

แนวทางในการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลที่เป็นข้อมูลพื้นฐานของงานศึกษาต่อไป 

2) การสร้างร่างกายของนักมวย 

ผู้ศึกษาได้ท าการศึกษาค้นคว้างานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับชีวิตนักมวย และความเป็นอยู่ของ

นักมวยเพ่ือให้เห็นถึงความสัมพันธ์ต่างๆระหว่างนักมวย ค่ายมวย และธุรกิจในวงการมวยไทย จึงน างาน

ศึกษาของจิราพร แก้วศรีงาม (2547) เรื่อง “เปิดโลกมวยไทย: ความสัมพันธ์ระหว่างนักมวย ค่ายมวย 

และธุรกิจในวงการมวยไทย” ซึ่งท าการศึกษาภาคสนามในค่ายมวย ส.เกียรติยศ, สนธยา แสนแสวงรัตน์ 

(2543) เรื่อง “การศึกษาชีวิตการท างานและผลตอบแทนของนักมวยอาชีพ” โดยศึกษาจากกลุ่ม

ตัวอย่างนักมวยในเขตกรุงเทพและปริมณฑล จ านวน 60 คน และศิรินทิพย์ เทียนเงิน (2550) เรื่อง “ชีวิต

การท างานของอาชีพนักมวยไทย” ศึกษาจากนักมวยในค่ายมวยไทยแฟร์เทกซ์ จ านวน 60 คน จากงาน

ศึกษาดังกล่าวนี้ ล้วนศึกษาถึงการฝึกฝนและควบคุมร่างกายของนักมวยไทย จากการด าเนินชีวิตภายใน

ค่ายมวย พบว่ามวยไทยเป็นกีฬาที่ต้องใช้สมรรถนะของร่างกายในการแข่งขันเป็นส าคัญ ก่อนการแข่งขัน

จึงต้องมีการควบคุมร่างกายอย่างมีวินัย ทั้งการลดหรืออดอาหาร การควบคุมชนิดของอาหาร การออก

ก าลังกายเพ่ือรีดเหงื่อด้วยวิธีต่างๆ นักมวยจ าเป็นต้องเข้ามาอาศัยในค่ายมวย และถูกก าหนดและควบคุม

ร่างกาย ซึ่งเป็นกระบวนการในการสร้างและขัดเกลานักมวยไทย ที่เปลี่ยนเด็กชายให้กลายเป็นนักมวยด้วย

วิธีการต่างๆ ตั้งแต่ก้าวแรกที่ผันตัวเองมาเป็นนักมวย จะต้องปฏิบัติตามระเบียบของค่ายมวย และอยู่

ภายใต้การควบคุมดูแลของเทรนเนอร์และพ่ีเลี้ยงประจ าค่ายมวย มีการก าหนดขนาดร่างกายเพ่ือเข้าร่วม

การแข่งขัน แบ่งเป็นรุ่นเล็ก ถึงรุ่นกลาง โดยอ านาจในการควบคุมร่างกายของนักมวยนั้นจะตกอยู่ที่ค่าย

มวยซึ่งสามารถก าหนดได้ว่าร่างกายของนักมวยควรจะเป็นเช่นไร ร่างกายของเค้าจะต้องถูกฝึกฝนและ

ควบคุมอย่างหนักและเข้มงวด เช่น ต้องด าเนินชีวิตตามตารางเวลาที่ถูกก าหนดไว้ ไม่ว่าจะเป็นการกิน การ

นอน การฝึกซ้อม และการพักผ่อน เพ่ือฝึกร่างกายให้มีวินัยด้วยการปฏิบัติตามระเบียบต่างๆ ที่ค่ายมวย

ก าหนดไว้อย่างเคร่งครัดก่อนเข้าแข่งขัน โดยนักมวยจะได้รับค่าตัวจากการขึ้นชกครั้งละ 10,000-20,000 

บาท อีกทั้งยังได้สวัสดิการต่างๆ จากค่ายมวย เช่น การมีอุปกรณ์ฝึกซ้อมและได้รับอาหารที่เพียงพอ เมื่อ
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เจ็บป่วยทางค่ายมวยจะเป็นผู้ดูแลรักษา และมีการประกันสุขภาพ การประกันอุบัติเหตุจากการชกมวยอีก

ด้วย  

ท าให้เห็นว่าในการเข้าสู่การเป็นนักมวยอาชีพนั้น รายได้เป็นส่วนส าคัญที่ท าให้ผู้คนสนใจผัน

ตัวเองมาเป็นนักมวย และเข้าร่วมการแข่งขันที่มีความเสี่ยงและความอันตรายสูง เพราะนักมวยส่วนใหญ่

มาจากครอบครัวที่ยากจน ไม่มีทุนทรัพย์ ทุนทางสังคม และทุนทางวัฒนธรรม ที่จะน ามาแลกเปลี่ยนเป็น

ชื่อเสียงและเงินทอง นอกจากการน าแรงกายเข้ามาแลกเปลี่ยนทุนต่างๆแทน การทบทวนงานศึกษา

ดังกล่าวนี้ ท าให้ผู้ศึกษาได้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงจากรูปแบบของการจัดการและดูแลนักมวยอาชีพที่

อาศัยอยู่ภายในค่ายมวย และสามารถน าไปใช้ในการท าความเข้าใจรูปแบบของการจัดการและขั้นตอนการ

ดูแลร่างกายของผู้เข้าร่วมการออกก าลังกายด้วยกีฬามวยไทย ภายในสถานที่ออกก าลังกายรูปแบบใหม่ 

อย่างฟิตเนสหรือยิมในสังคมปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์ เครื่องมือที่ใช้ในการออกก าลังกายด้วยกีฬามวย

ไทย ท่าทางของการออกก าลังกาย ตลอดจนตารางเวลา และล าดับการฝึกฝนร่างกาย ซึ่งมีการควบคุมโดย

เทรนเนอร์ เป็นต้น งานวรรณกรรมข้างต้นนี้จึงเป็นประโยชน์ต่องานผู้ศึกษา เพ่ือให้เห็นแง่มุมต่างๆของ

กีฬามวยไทย ซึ่งเป็นส่วนข้อมูลพื้นฐานของงานศึกษาชิ้นนี้ 

กีฬาและความนิยมของการออกก าลังกาย 

นักสังคมวิทยาการกีฬาเป็นกลุ่มแรกๆที่ให้ความสนใจศึกษาค้นคว้าความหมายของค าว่า  

“กีฬา” หรือ sport ที่มาจากรากศัพท์ภาษาลาตินว่า desporto ซึ่งหมายถึง “to carry away” การท าให้

ลืมตัว หลงระเริง กล่าวคือ ขณะที่ เล่นกีฬาจะท าให้มีความสุข สนุกสนาน เป็นช่วงที่ลืมตัวไปจาก

ชีวิตประจ าวันชั่วขณะที่เล่นกีฬานั่นเอง ซึ่งความหมายของกีฬาในเชิงพัฒนาการนั้น กีฬามีพัฒนาการมา

จากวัฒนธรรมการเล่น (play) ที่พบได้ในทุกสังคม ท าให้การเล่นมีความหมายแตกต่างกันไปในแต่ละพ้ืนที่

วัฒนธรรม โดยการเล่นมีเป้าหมายเพ่ือความสนุกสนานรื่นเริง ต่อมาค่อยมีการปรับประสานและ

แปรเปลี่ยนมาเป็นการแข่งขัน หรือ “เกม” (game) และกีฬา (sport) ในที่สุด โดยที่การเล่นเป็นการ

กระท าด้วยความสมัครใจ ไม่จ ากัดเรื่องสถานที่และเวลา ไม่รู้ผลของการเล่นล่วงหน้าและไม่มีผลประโยชน์

อ่ืนใดแอบแฝง ในส่วนของเกม จะมีเงื่อนไข องค์ประกอบต่างๆที่เพ่ิมขึ้นจากการเล่น จะมีลักษณะเป็นการ
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แข่งขัน ผลลัพธ์ของการเล่นเกมจะถูกก าหนดโดยทักษะทางกาย เป็นกิจกรรมที่มีความเด่นชัดในการใช้

ความพยายามทางร่างกายและจิตใจ และมีการควบคุมด้วยกฎระเบียบ จนพัฒนามาเป็นกีฬา ที่ มีรูปแบบ

เป็นการเล่นชนิดหนึ่งและมีลักษณะของเกมการแข่งขันที่ใช้สมรรถภาพทางกาย (ชัชชัย โกมารทัต , 2549: 

14-18)   

ในอดีตแนวคิดเรื่องสุขภาพของคนไทยด้วยการออกก าลังกาย มักจะอยู่ในรูปแบบของ

การละเล่นหรือการเคลื่อนไหวในชีวิตประจ าวัน ไม่ได้มีการออกก าลังกายเป็นรูปแบบที่ ชัดเจน โดย

ประโยชน์ของการเล่นกีฬานั้นเริ่มต้นจากการก่อให้เกิดความสุข สนุกสนาน ความสมบูรณ์ของร่างกายและ

จิตใจ รวมถึงการเล่นกีฬาที่ส่งผลตอบแทนในรูปแบบของชัยชนะ ชื่อเสียงและรายได้ เนื่องจากผู้คนใน

สังคมเกษตรกรรม มักประกอบอาชีพต่างๆที่ท าให้มีการเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลา แต่เมื่อมีการประกาศ

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติขึ้นในปี พ.ศ. 2504 ส่งผลให้ภาคอุตสาหกรรมมีความส าคัญและมี

การพัฒนาความเป็นเมืองมากยิ่งขึ้น ชีวิตประจ าวันในสังคมเมืองจึงมีเครื่องทุ่นแรง มีสิ่งอ านวยความ

สะดวกสบาย ท าให้ร่างกายไม่ได้รับการเคลื่อนไหวเช่นเดิม ประกอบกับภาวะของการเปลี่ยนแปลงไปสู่

ความทันสมัยนี้ ได้ส่งผลกระทบต่อการด าเนินชีวิต ท าให้วิถีชีวิตมีความรีบเร่ง มีการแข่งขันกัน มี

ความเครียด จากจุดนี้เองจึงท าให้คนในกรุงเทพหันมาสนใจและขวนขวายการดูแลสุขภาพและการออก

ก าลังกายเพิ่มมากขึ้น (สิริพร เกียรติเสริมสกุล, 2545)  

อีกทั้งการขาดความใส่ใจในการดูแลร่างกาย และการละเลยกิจกรรมการออกก าลังกายนั้น 

เป็นปัจจัยหนึ่งที่สนับสนุนให้เกิดโรคและความเสื่อมของเซลล์ต่างๆเร็วกว่าเวลาอันควร ร่างกายจึง

จ าเป็นต้องมีการเคลื่อนไหวหรือออกก าลังกาย ซึ่งจะช่วยให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ปลอดจากโรคภัยไข้

เจ็บ และยังเผาผลาญพลังงานจากไขมันส่วนเกิน ซึ่งเป็นการสร้างเสริมสัดส่วนที่ดีของร่างกาย ให้มีความ

กระชับของกล้ามเนื้อ ท าให้มีสัดส่วนสรีระหรือรูปร่างที่สวยงาม มีบุคลิกที่ดีอีกด้วย ด้วยการออกก าลังกาย 

การเต้นแอโรบิก วิ่งรอบหมู่บ้าน กระโดดเชือก ที่สามารถท าได้ง่ายและไม่เสียค่าใช้จ่าย หรือจะเป็นการเข้า

ฟิตเนสเพ่ือเสริมสร้างสมรรถภาพของกล้ามเนื้อ ด้วยการออกแรงต้านน้ าหนัก ( resistence) จากการดึง 

ดัน ยก เช่นการยกลูกตุ้มน้ าหนัก การเล่นเครื่องเล่นต้านแรงทั้งหลาย (weight training) การวิดพ้ืน ซิทอัพ 
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เป็นต้น ซึ่งเป็นการออกก าลังกายที่ก าลังได้รับความนิยมอย่างมากในปัจจุบัน (สุปรีดิ์ วงศ์ดีพร้อม และ

ศศิวิมล บุญบรรเทิง, 2554: 133-160) 

ในขณะที่สังคมปัจจุบันได้มีความเจริญก้าวหน้าในด้านต่างๆไปมาก ผู้คนส่วนใหญ่จึงมักให้

ความสนใจกับสิ่งแปลกใหม่ ที่ทันสมัย และช่วยอ านวยความสะดวกให้กับการด ารงชีวิตรวมไปถึงในด้าน

การกีฬา ที่ควรมีมาตรฐาน ความปลอดภัย และมีอุปกรณ์อ านวยความสะดวกครบครัน แต่การออกก าลัง

กายของคนในปัจจุบันมักถูกจ ากัดด้วยเวลาและสถานที่ จึงท าให้เกิดสถานที่ออกก าลังกายในรูปแบบของ

ฟิตเนสขึ้น เห็นได้จากการทบทวนบทความในหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ โดย กวีพล พันธุ์เพ็ง (2558) ถึง 

“กระแสนิยมการออกก าลังกายกับโอกาสธุรกิจฟิตเนสไทยที่ไม่ควรมองข้าม” และงานศึกษาของวราลี 

จันทร์เจนจบ (2547) ในประเด็นเรื่อง “ฟิตเนสเซ็นเตอร์ (Fitness center) การใช้แรงกายของคน

เมือง” พบว่าด้วยภาวะความทันสมัย (Modernization) และการกลายเป็นเมือง (Urbanization) เกิดการ

พัฒนาเมืองในสังคมไทย ท าให้เกิดการกระจุกการพัฒนาแบบรวมศูนย์ กรุงเทพฯจึงกลายเป็นเมืองทุนนิยม

ที่มีแต่ตึกสูง มีพ้ืนที่ในการออกก าลังกายค่อนข้างจ ากัด จึงจ าเป็นต้องมีแผนพัฒนากีฬาเพ่ือสุขภาพและ

สมรรถภาพที่เพียงพอให้กับผู้ที่สนใจในการออกก าลังกาย เช่น การจัดท าสวนสุขภาพ สถานที่ออกก าลัง

กาย การส่งเสริมและสร้างแรงบันดาลใจให้สนใจในการกีฬาหรือการออกก าลังกาย ซึ่งทัศนคติของผู้ที่นิยม

ออกก าลังกายต่อสถานที่ออกก าลังกาย แบ่งออกเป็น 8 ปัจจัย ได้แก่ ด้านอุปกรณ์ที่ทันสมัย การมี

ผู้เชี่ยวชาญคอยแนะน าหรือที่เรียกว่าเทรนเนอร์ (trainer) ด้านเวลา ด้านความต้องการในการออกก าลัง

กายและการเล่นกีฬาแนวใหม่ ด้านความหรูหรา ด้านความปลอดภัยในทรัพย์สิน ด้านความต้องการลด

ความอ้วน ด้านบรรยากาศและการตกแต่ง ยิ่งไปกว่านั้นค่านิยมคนที่มีรูปร่างดียิ่งท าให้ผู้หญิงและผู้ชาย

ส่วนใหญ่ต้องการออกก าลังกายมากขึ้น แต่ปัญหาที่ส าคัญคือ การไม่มีสถานที่และอุปกรณ์ที่ดีเพ่ือใช้ในการ

ออกก าลังกาย ด้วยปัญหาหรือทัศนคติต่างๆเหล่านี้ จึงท าให้เกิดธุรกิจที่เรียกว่าสถานบริหารร่างกาย หรือ

ฟิตเนส (fitness) มาตอบสนองความต้องการของผู้ที่สนใจ และยังเป็นศูนย์รวมของความสะดวกสบายอีก

แห่งหนึ่ง ซึ่งสามารถเข้ากับวิถีชีวิตของคนเมืองได้มากกว่าการออกก าลังกายรูปแบบอื่นๆ  

การออกก าลังกายด้วยเครื่องออกก าลัง ที่ฟิตเนส จึงกลายเป็นรูปแบบหนึ่งส าหรับชีวิตคน

เมืองที่ไมค่่อยจะมีลานกว้างหรือสวนสาธารณะให้ได้ออกก าลังกายมากนัก ซึ่งเป็นทางเลือกใหม่อีกทางหนึ่ง



28 
 

ส าหรับให้ผู้คนที่ต้องการจะออกก าลังกาย หรือผู้ที่สนใจการออกก าลังกายที่สะดวก (เอ้ือมพร สกุลแก้ว , 

2550: 140-142) เพียงแต่การเข้าร่วมการออกก าลังกายในสถานบริหารร่างกาย หรือฟิตเนส ที่มีความ

ทันสมัยและครบครันนั้น มักมีค่าใช้จ่ายในด้านต่างๆตามมาด้วย 

เพราะฉะนั้น แม้ว่าธุรกิจฟิตเนสในประเทศไทยจะมีมาเป็นเวลานาน กลุ่มลูกค้าในอดีตที่

สามารถเข้าถึงการออกก าลังกายในฟิตเนสนั้นมีข้อจ ากัดทางด้านค่าใช้จ่ายที่สูง ข้อจ ากัดเรื่องเวลา และ

วิธีการออกก าลังกายที่ไม่หลากหลาย ในขณะที่ปัจจุบันการออกก าลังกายในฟิตเนสเป็นที่นิยมอย่างมาก 

เนื่องจากสามารถตอบสนองความต้องการของผู้เข้าร่วมได้ในหลายๆด้าน จากการส ารวจของส านักงาน

สถิติแห่งชาติ พบว่าสัดส่วนของประชากรไทยในช่วงอายุ 15-59 ปี ในช่วงปี พ.ศ. 2550 มีการออกก าลัง

กายเพียง 2% และเพ่ิมขึ้นในปี พ.ศ. 2554 ถึง 16% อีกทั้ง 2 ปีที่ผ่านมา มีกิจการฟิตเนสในกรุงเทพฯเปิด

ใหม่กว่า 50 รายและมีแนวโน้มว่าจะเพ่ิมขึ้นเรื่อยๆเพราะความนิยมการเล่นฟิตเนสแนวใหม่ หรือ 

Functional Training นั้นตอบโจทย์การเข้าสู่สังคมความเป็นเมืองที่มีความเร่งรีบมากขึ้น มีการน าท่าทาง

ในชีวิตประจ าวันและกีฬาอ่ืนๆ ไม่ว่าจะเป็นการออกก าลังกายแบบแอโรบิค  (aerobic) โยคะ 

Weight/Body Weight (กวีพล พันธ์เพ็ง, 2558) รวมถึงกีฬามวยไทยเข้ามาผสมผสาน ซึ่งช่วยเสริมสร้าง

ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อและบริหารหัวใจได้ในโปรแกรมเดียว  

นอกจากนี้ยังมีงานวิจัยของ สิริพร เกียรติเสริมสกุล (2545) ได้เสนอว่ามนุษย์ในทุกสังคม

วัฒนธรรมมีความต้องการพื้นฐานทางร่างกายและจิตใจ ตามแนวคิดทฤษฎีหน้าที่นิยมของ บรอนิสลอร์ มา

ลินอสกี้ (Bronislaw Malinowski, 1884-1942) เช่นเดียวกับผู้ที่ออกก าลังกายแต่ละคนมีความต้องการ

พ้ืนฐานเหล่านั้น ทุกคนต่างต้องการให้ร่างกายของตนเองมีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรง จึงมีการสร้าง

วัฒนธรรมขึ้นเพ่ือตอบสนองความต้องการ เช่น การก่อตั้งเป็นสถาบัน สถานที่ออกก าลังกาย หรือฟิตเนส/

ยิม เพื่อตอบสนองความต้องการทั้งทางร่างกายและจิตใจ เนื่องจากการออกก าลังกายด้วยกีฬาต่างๆนั้นท า

ให้ร่างกายเกิดความสมดุลและแข็งแรง การศึกษาของสิริพร เรื่อง “โยคะ: ทางเลือกหนึ่งในการดูแล

สุขภาพตนเอง กรณีศึกษา เรือนโยคะ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร” มองการฝึกโยคะเป็นหน้าที่หนึ่ง

ในการตอบสนองความต้องการทางร่างกายและจิตใจ โดยช่วยท าให้สุขภาพร่างกายแข็งแรง ช่วยลด

น้ าหนักหรือสัดส่วน ทั้งยังสามารถช่วยผ่อนคลายจิตใจและความเครียดได้ และยังพบว่าปัจจัยที่เอ้ือต่อการ
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ฝึกโยคะของคนในกรุงเทพฯ มีดังนี้ ปัจจัยเรื่องเพศ ซึ่งเป็นที่นิยมในกลุ่มเพศหญิงมากกว่าเพศชาย เพราะ

มองว่าเป็นกีฬาที่อ่อนช้อย ปัจจัยเรื่องวัย ซึ่งเป็นกีฬาที่ผู้สูงอายุสามารถเล่นได้ ไม่มีอันตราย ปัจจัยเรื่อง

อาชีพ และปัจจัยเรื่องระดับการศึกษา ซึ่งพบว่าผู้ที่มาฝึกส่วนใหญ่ค่อนข้างมีการศึกษาที่ค่อนข้างสูง เพราะ

แต่ละขั้นตอนในการฝึกต้องใช้เวลาในการท าความเข้าใจ และในปัจจัยด้านรายได้ เนื่องจากการฝึกโยคะ

จะต้องเสียค่าใช้จ่าย รวมถึงค่าอุปกรณ์อีกด้วย จะเห็นได้ว่าการออกก าลังในปัจจุบันล้วนมีค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น 

ไม่ว่าจะเป็นค่าเข้าร่วม ค่าอุปกรณ์ ค่าชุด ค่าสถานที่ เป็นต้น 

จากการศึกษาค้นคว้าเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวกับกีฬาและความนิยมการออกก าลังกาย 

พบว่าการเข้าร่วมการออกก าลังกายในสถานที่ออกก าลังกาย หรือฟิตเนส ได้รับความนิยมอย่างมากใน

สังคมปัจจุบันที่มีความเร่งรีบ และต้องการความสะดวกสบาย ทั้งในเรื่องของเวลาและสถานที่ อีกทั้งภายใน

ฟิตเนสยังมีการน ากีฬาหรืออุปกรณ์ในการออกก าลังกายประเภทต่างๆเข้ามาผสมผสาน มีผู้เชี่ยวชาญ

ทางด้านกีฬาคอยให้ค าแนะน า ท าให้สถานที่ออกก าลังกายหรือฟิตเนสตอบโจทย์ความต้องการออกก าลัง

กายของคนเมืองได้เป็นอย่างดี ความสนใจต่อการออกก าลังกายจึงมีเพ่ิมมากยิ่งขึ้น และผู้คนจ านวนมาก

ยอมที่จะเสียเงินในการลงทุนเพ่ือเข้าร่วมการออกก าลังกายในรูปแบบต่างๆ ผู้ศึกษาจึงสนใจที่จะศึกษากีฬา

มวยไทยในสังคมปัจจุบัน ซึ่งมวยไทยเป็นกีฬาหนึ่งที่มีกระบวนการสร้างร่างกาย ท าให้ร่างกายสามารถเผา

ผลาญไขมันและเป็นการสร้างกล้ามเนื้อ ท าให้ร่างกายมีความกระชับ เสริมสร้างร่างกายให้มีสัดส่วนและ

รูปร่างที่ดีได้ จากกรณีศึกษา Cardio Boxing Gym Ratchaburi ซึ่งเป็นการน ากีฬามวยไทย เข้ามา

ประยุกต์ในค่ายมวยรูปแบบใหม่ หรือที่เรียกว่า ยิม/ฟิตเนส ที่มีอุปกรณ์ในการออกก าลังกายที่ทันสมัยและ

ผู้เชี่ยวชาญด้านกีฬาคอยแนะน า และรูปแบบของกีฬามวยไทยได้มีการพัฒนาไปสู่มาตรฐาน ท าให้กลุ่มชน

ชั้นกลางยอมที่จะเสียค่าใช้จ่าย เพ่ือเข้าร่วมการออกก าลังกายด้วยกีฬามวยไทย 

กระบวนการสร้างร่างกายและร่างกายในฐานะทุนทางกายภาพ 

งานวิจัยที่เกี่ยวกับกระบวนสร้างร่างกายและร่างกายในฐานะทุนทางกายภาพ โดยส่วนใหญ่

พบว่างานศึกษาทางสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาเกี่ยวกับร่างกาย มักแสดงให้เห็นถึงร่างกายในฐานะทุน

ทางกายภาพที่ถูกใช้เพ่ือผลประโยชน์บางอย่าง จึงต้องมีกระบวนการสร้างร่างกาย เพ่ือเป็นการพัฒนา 
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ดัดแปลงร่างกายให้เป็นไปตามที่สังคมต้องการ หรือเป็นไปตามร่างต้นแบบที่สังคมก าหนดไว้ ซึ่งมีงานที่

เกี่ยวข้องอยู่อย่างหลากหลาย สามารถจ าแนกได้ คือ 1) การสร้างร่างกายด้วยแรงผลักของรัฐ 2) การสร้าง

ร่างกายภายใต้วาทกรรมความสวยความงาม 3) การสร้างร่างกายในฐานะทุนทางกายภาพ ดังนี้ 

1) การสร้างร่างกายด้วยแรงผลักดันของรัฐ 

ร่างกายจ าเป็นต้องมีการเปลี่ยนแปลงให้เข้ากับมาตรฐานของสังคมที่ได้ก าหนดหรือที่เป็น

ความนิยมของคนส่วนมาก เนื่องจากร่างกายเป็นภาพสะท้อนให้เห็นว่ากระบวนการต่างๆทางสังคมนั้น 

น าไปสู่การสร้างร่างกายของปัจเจกบุคคลได้ ร่างกายของพลเมืองจึงมีส่วนช่วยในการสร้างระเบียบควบคุม 

เพ่ือให้บรรลุถึงความเป็นชาติที่มีวัฒนธรรม โดยผ่านกระบวนการสร้างร่างกายพลเมือง จากงานวิจัยของ 

ก้องสกุล กวินรวีสกุล (2545) ในการศึกษาเรื่อง “การสร้างร่างกายพลเมืองไทยในสมัยจอมพล ป. พิบูล

สงคราม พ.ศ. 2481-2487” เสนอว่าการสร้างร่างกายประกอบด้วยมิติ 4 ด้าน ด้านแรก เน้นการเพ่ิม

ประชากรจากพ่อแม่ที่มีพันธ์แข็งแรง ด้านที่สอง เป็นการส่งเสริมคุณภาพด้านสุขอนามัยของพลเมือง โดย

การรณรงค์แบบแผนการบริโภคอาหาร การรับประทานอาหารเป็นเวลา และการออกก าลังกาย เล่นกีฬา

เพ่ือสร้างร่างกายที่มีคุณภาพ ด้านที่สาม เป็นการสร้างวินัยในการปฏิบัติตนในชีวิตประจ าวัน และด้าน

สุดท้าย คือการเน้นว่าร่างกายเป็นสิ่งที่แสดงออกถึงความเจริญของจิตใจของพลเมืองไทย โดยมีการรณรงค์

ให้เกิดการตกแต่ง ปรับปรุง ดัดแปลงร่างกาย ผ่านการแต่งกาย การมีมารยาท และการออกก าลังกาย เล่น

กีฬา เพ่ือการพัฒนาความแข็งแกร่งและสร้างวินัยร่างกาย ซึ่งการออกก าลังกาย นอกจากจะสร้างร่างกาย

ให้มีสุขภาพดี ยังเป็นการสร้างร่างกายที่ว่านอนสอนง่าย และเป็นการสร้างวินัยให้กับร่างกาย เช่นมีการจัด

ระเบียบเวลาในชีวิตประจ าวันอย่างเป็นสัดส่วน เห็นได้ว่าการสร้างร่างกายหรือการพัฒนาร่างกายให้เป็น

ร่างอารยะในสมัยสร้างชาติ ด้วยการท าให้ร่างกายมี “ความเป็นสากล” ตามแบบมหาอ านาจชาติตะวันตก 

ร่างกายจึงกลายเป็นสัญลักษณ์ของความเจริญที่ก าลังก้าวไปข้างหน้า และถูกน ามาใช้ในการสร้างมาตรฐาน

และบรรทัดฐานการวางระเบียบและสร้างวินัยร่างกายพลเมือง ซึ่งความรู้ “วิทยาศาสตร์” ได้เข้ามามี

บทบาทส าคัญในการสร้าง จัดการ และควบคุมร่างกาย  
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การฝึกฝนเด็กๆรู้จักแสดงอากัปกิริยามารยาทที่เหมาะสม เช่น กล่าวค าทักทายกับผู้ใหญ่ให้

เหมาะสม  รู้จักมารยาทที่โต๊ะอาหาร ได้เกิดการจ ากัดการกระท าให้อยู่ตามขอบเขต 'กาล' (ช่วงเวลา) และ 

'เทศะ' (พ้ืนที่) อย่างมาก ในทุกวันนี้จะเห็นกระบวนการอบรมบ่มเพาะ จากผลงานสื่อมวลชนและเครื่องมือ

การอบรมสมาชิกใหม่ในสังคมทุกประเภท เริ่มตั้งแต่ต าราเรียน หนังสือการ์ตูน เพลงร้องของเด็กๆ 

ภาพยนตร์ วิทยุ โทรทัศน์ กิจกรรมการเข้าค่าย ฯลฯ ซึ่งบรรดากฎระเบียบที่เกี่ยวกับการควบคุมการ

กระท าการแสดงกิริยา มารยาททางสังคมที่เห็นอยู่ภายนอกนี้ ถูกระบุว่าเป็น “เครื่องบ่งชี้” ความมีอารย

ธรรมของมนุษย์ ที่เป็นชุดของกระบวนการหนึ่งซึ่งก่อให้เกิดความสงบสันติในสังคม ความประณีตของ

ขนบประเพณี ความสามารถในการควบคุมตนเองและความระมัดระวังในการสัมพันธ์กับคนอ่ืน รวมทั้ง

ประสบการณ์ของการเติบโตขึ้นในสังคม (กาญจนา และสมสุข, 2551 :306-307) 

จากวาทกรรมที่อยู่ในรูปแบบของหลักสูตรการศึกษา ได้น าไปสู่การควบคุมและจัดการ

ร่างกายของนักเรียนและพลเมืองไทย โดย ณัฐพล ศักดาพิสุทธิ์ (2552) ได้ใช้การวิเคราะห์วาทกรรมมา

อธิบายเพ่ือท าความเข้าใจกระบวนการจัดการร่างกายในสังคมที่เป็นผลมาจากวัฒนธรรมที่สร้างความหมาย

และน าเสนอภาพตัวแทนของร่างกายที่แข็งแรงและเหมาะสม ผ่านแบบเรียนสุขศึกษา จากงานศึกษา

ประเด็นเรื่อง “การจัดการร่างกายในแบบเรียน “เรารักสุขภาพ” ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6” เห็นได้ว่า

การจัดการร่างกายในแบบเรียนสุขศึกษาและพลศึกษาเป็นวาทกรรมหนึ่งที่ถูกประดิษฐ์สร้างขึ้นมาเพ่ือใช้

ควบคุมและจัดการร่างกายพลเมืองไทย โดยมีการน าเสนอร่างกายที่เชื่อว่าเป็นร่างกายที่เหมาะสมส าหรับ

ส าหรับพลเมืองไทย อันมีรากฐานมาจากความคิดแบบตะวันตก ท าให้รัฐสามารถเข้ามาจัดการร่างกาย 

ท่าทางและกิจวัตรประจ าวันของพลเมืองได้ เนื้อหาและรูปแบบของแบบเรียนดังกล่าวนี้ จะมีการ

เปลี่ยนแปลงไปตามวาทกรรมร่างกายในยุคสมัยนั้นๆ เพ่ือให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมบริบททางสังคม

ในสมัยนั้น ซึ่งงานศึกษาชิ้นนี้ แบบเรียนได้เข้าไปจัดการกับร่างกายตั้งแต่เด็ก โดยที่เด็กนักเรียนไม่มีการ

โต้แย้งหรือสงสัยองค์ความรู้ต่างๆ และมักเข้าใจว่าความรู้ในแบบเรียนถูกต้องเสมอ 

รูปลักษณ์ภายนอก กิริยา มารยาท และการกระท าต่างๆที่ได้แสดงออกผ่านทางร่างกาย ซึ่ง

เป็นภาพสะท้อนของสังคม ดังนั้น ร่างกายจึงต้องได้รับการควบคุมด้วยวิธีกลไกต่างๆ เช่นการถูกควบคุม

โดยรัฐบาลในสมัยจอมพล ป. พิบูลสงคราม และการสร้างร่างกายด้วยแบบเรียนสุขศึกษา ทั้งนี้เพ่ือให้
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ร่างกายของพลเมืองเป็นเครื่องมือในการบ่งบอกถึงความมีอารยธรรมของสังคม จากงานศึกษาทั้งสองที่

กล่าวมาข้างต้น เห็นได้ว่าร่างกายเป็นสิ่งที่ถูกสร้างโดยสังคมมาตลอด และน าไปสู่การท าความเข้าใจการ

สร้างร่างกายในสังคมบริโภคได้มากยิ่งขึ้น  

2) การสร้างร่างกายภายใต้วาทกรรมความสวยความงาม 

ร่างกายเป็นเสมือนวัตถุทางการศึกษาเพ่ือท าความเข้าใจปัจเจกและสังคม ร่างกายมี

ความหมายทั้งที่เป็นสมบัติส่วนบุคคลและเป็นสัญลักษณ์ทางสังคมที่แสดงถึงความเป็นตัวตน หรืออัต

ลักษณ์ต่างๆ ซึ่งในสมัยวิกตอเรียมองร่างกายที่สวยงามเป็นสัญญาณที่บ่งบอกถึงคุณลักษณะความสวยงาม

ภายใน ร่างกายที่สวยงามจึงมักจะถูกน าไปเชื่อมโยงกับประสบการณ์ทางสังคมที่ดีกว่า มีบุคลิกเป็นที่นิยม

ชมชอบ มีความส าเร็จทางหน้าที่การงานและความส าเร็จในการเลือกคู่ครองมากกว่า ซึ่งในลักษณะนี้เป็น

การมองว่ารูปร่างและจิตใจไม่ได้ถูกแยกออกจากกัน ทุกคนจึงมีภาพรวมของตนเอง (self-image) ว่าความ

สวยท าให้เกิดความสุข สบายใจ เหมือนได้อยู่กับสภาพแวดล้อมที่ดี เพราะร่างกายถือเป็นการแสดงภาพ

แทนที่ส าคัญ ผู้หญิงจึงต้องการที่จะมีรูปร่าง หน้าตา ผิวพรรณไปตามค่านิยมของสังคมหรือความสวยที่

สังคมให้ความหมายเอาไว้ ก่อให้เกิดการสร้างอัตลักษณ์และร่างกายในทางวัฒนธรรมที่เน้นสนใจการท าให้

ร่างกายเป็นที่ดึงดูดเพศตรงข้าม ปัจเจกบุคคลจึงให้ความสนใจและให้ความส าคัญต่อร่างกายเพ่ิมมากขึ้น 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งร่างกายของผู้หญิง 

โดยความสวยมักจะได้รับอิทธิพลมาจากสื่อต่างๆมากมาย และจากการน าเสนอภาพต้นแบบ

ของร่างกายในอุดมคติ ไม่ว่าจะเป็นละคร นวนิยาย โฆษณา หรือในโลกแห่งความเป็นจริงที่นักร้อง 

นักแสดง มีอิทธิพลต่อภาพลักษณ์ เกิดเป็นค่านิยมของคนในสังคมไทยที่เป็นสังคมบริโภค อีกทั้งเป็นผลมา

จากความนิยมและการยกย่องชาวตะวันตกให้เป็นต้นแบบของร่างกายในอุดมคติ และต้นแบบเหล่านั้นก็ถูก

ผลิตซ้ าและแพร่กระจายผ่านสื่อมวลชน เจ้าของร่างกายอาจรู้สึกว่าตนเองเป็นอื่นจากต้นแบบ หรือผู้ที่ไม่ได้

มีรูปร่างสวยงามตามร่างในอุดมคตินั้นๆ จะถูกมองว่าเบี่ยงเบน จึงต้องพยายามจัดการ และกระท ากับ

ร่างกายให้เข้าสู่มาตรฐานของแบบในอุดมคติ (โกสุม โอมพรนุวัฒน์: 2545, ออนไลน์) 
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จากการศึกษาเปรียบเทียบค าอธิบายเรื่องร่างกายของผู้หญิงอเมริกัน ที่ให้ความสนใจกับการ

ควบคุมร่างกายเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะเรื่องความผอม ความอ้วน มักจะถูกยัดเยียดความคิดเรื่องความ

ผอมความอ้วนผ่านสื่อโฆษณาต่างๆว่า ร่างกายของผู้หญิงที่สวยต้องผอมบาง สดใส สุขภาพดี และยังคงไว้

ซึ่งความสาว ซึ่งแตกต่างจากชาวซาดีเนียนและชาวฟลอเรนซ์ ที่แนวความคิดเรื่องร่างกายค่อนข้างจะ

ยืดหยุ่นและส่วนมากค่อนข้างอ้วน (อุ่นใจ เจียมบูรณะกุล, 2545) ทั้งนี้ไม่ว่าจะด้วยแรงผลักดันจากสังคม 

หรือสื่อมวลชนก็ตาม ได้ท าให้คนในสังคมปัจจุบันหันมาให้ความสนใจและให้ความส าคัญกับร่างกายมาก

ขึ้น เพ่ือเป็นการน าภาพอุดมคติของร่างกายที่ปรากฏอยู่ในภาพตัวแทนต่างๆมาสู่การปฏิบัติ การจริง ด้วย

การสร้างหรือดัดแปลงร่างกาย โดยโครงการแห่งความเจ็บปวดหรือโครงการร่างกายนั้น สะท้อนให้เห็นว่า

ความสวยมีค่ามากพอที่จะลงทุน สละเวลา เงิน ความเจ็บปวดหรือแม้แต่ชีวิตเพ่ือที่จะปรับปรุงและ

เปลี่ยนแปลงร่างกายของตนเองให้เข้ากับข้อก าหนดทางวัฒนธรรมของความเป็นผู้หญิง 

แต่กระบวนการสร้างร่างกายนั้นเปลี่ยนแปลงไปตามแต่ละยุคสมัย เพ่ือให้ร่างกายเป็นไปตาม

ร่างต้นแบบหรือร่างในอุดมคติที่สังคมก าหนดไว้ เพราะร่างที่สังคมก าหนดว่าสวยหรือดูดีนั้นก็ถูก

เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ วาทกรรมความงามของผู้หญิงก็เช่นเดียวกัน จากการวิเคราะห์ประวัติศาสตร์  “วาท

กรรมความงามของผู้หญิงในสังคมไทย: มุมมองพหุมิติ” ของ กชกรณ์ เสรีฉันทฤกษ์ (2551) ได้ศึกษาถึง

ความหมายและพัฒนาการของวาทกรรมความงามของผู้หญิงไทยในแต่ละยุคสมัย รวมถึงปัจจัยที่ท าให้เกิด

การเปลี่ยนแปลงวาทกรรมความงามของผู้หญิง ตลอดจนสถานะของผู้หญิงภายใต้วาทกรรมความงาม

หลากหลายรูปแบบ โดยแบ่งวาทกรรมความงามของผู้หญิงเป็นยุคในการศึกษา ดังนี้  

ยุคจารีตประเพณี จะเด่นชัดในมิติชนชั้นและเชื้อชาติ เนื่องจากสังคมไทยในยุคอดีตก่อน 

พ.ศ. 2411 ยังเป็นสังคมศักดินา การแสดงออกความงามทั้งภายในและภายนอก จึงสามารถแบ่งแยกถึง

ความเป็นชนชั้นสูงหรือไพร่ได้อย่างชัดเจน และการรับวัฒนธรรมหลายๆด้านมาจากอินเดีย ตลอดจนเรื่อง

เชื้อชาติอินเดียที่มีอิทธิพลต่อความงามของผู้หญิงในยุคนี้  

ยุคศิวิไลซ์ คือในช่วงรัชกาลที่ 5 ถึงต้นรัชกาลที่ 9 มิติทางวัฒนธรรมจะมีอิทธิพลอย่างมากต่อ

วาทกรรมความงามในยุคนี้ เนื่องจากประเทศไทยเริ่มมีการติดต่อซื้อขายกับประเทศตะวันตก ซึ่งดู
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เหนือกว่าวัฒนธรรมเดิมของไทย ท าให้ความงามแบบตะวันตกเป็นมาตรฐานความงามแทนความงามแบบ

อินเดีย แม้ว่าบางช่วงเวลาจะมีความงามแบบเอเชียมาแทนที่บ้าง (ญี่ปุ่น เกาหลี แบบขาวสวยหมวยอ๋ึม) 

แต่ความงามแบบลูกครึ่งตะวันตกก็ไม่ได้หายไปจากสังคมไทยอย่างแท้จริง  

ยุคโลกาภิวัตน์ ด้วยความก้าวหน้าทางการสื่อสาร การเติบโตของอุตสาหกรรม และ

เทคโนโลยีต่างๆ รวมถึงค่านิยมการบริโภคผ่านสื่อโฆษณา ที่คอยน าเสนอวาทกรรมที่เป็นมาตรฐานของ

ความงาม ที่คอยกระตุ้นให้เลือกซ้ือสินค้าต่างๆมาบริโภค อีกทั้งความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ ก็มีส่วนท า

ให้มนุษย์สามารถลบข้อจ ากัดทางธรรมชาติในแง่ของรูปร่างหน้าตาได้ ประกอบกับความเจริญก้าวหน้าของ

เทคโนโลยีทางการแพทย์ ท าให้การพัฒนา การเปลี่ยนแปลงร่างกายให้เป็นไปตามอุดมคติเป็นจริงมาก

ยิ่งขึ้น ร่างกายจึงกลายเป็นพื้นที่หนึ่งที่เทคโนโลยีสามารถเข้ามาเกี่ยวพันกับร่างกาย เช่น เทคโนโลยีในการ

ควบคุมอาหาร การออกก าลังกาย และการศัลยกรรมความงาม ที่ได้เข้ามาเปลี่ยนแปลงโฉมของร่างกาย

ใหม่ให้กระชับ หรือเข้ากับค่านิยมของวัฒนธรรม ร่างกายจึงเป็นที่มาของการแสดงภาพแทน หรือการสร้าง

ตัวตน ดังนั้นร่างกายจึงได้รับการปรับปรุงให้ดีขึ้นอย่างไม่มีที่สิ้นสุด เพราะฉะนั้นการท าศัลยกรรม “เสริม

ความงาม” ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่ช่วยเพ่ิม “ความงาม” เพ่ือการได้ครอบครอง “ความสวย” ตามแบบที่

เจ้าของร่างกายต้องการ หรือเพ่ือการเข้าสู่มาตรฐานนั้นด้วยการพยายามเสริมแต่งให้มีความงามให้ได้มาก

ที่สุดเท่าที่จะท าได้ (ศิริลักษณ์ คชนิล, ออนไลน์: 2550)  

และงานวิจัยของ อุ่นใจ เจียมบูรณะกุล (2547) เรื่อง “วาทกรรมความสวย อัตลักษณ์กับ

วัฒนธรรมการบริโภค: กรณีศึกษานักศึกษาหญิงมหาวิทยาลัยเชียงใหม่” ที่มองว่าความสวยเป็นสิ่ง

ประกอบสร้างทางสังคม เมื่อประเทศไทยเริ่มเข้าสู่ยุคแห่งความทันสมัยมากขึ้น ค่านิยมความสวยก็ถูก

เปลี่ยนแปลงไปโดยได้อิทธิพลจากสังคมตะวันตกมากข้ึน เช่น การบริโภคสินค้า และการสร้างค่านิยมความ

สวยความงามทั้งร่างกายและจิตใจ ซึ่งการสร้างความสวย มีส่วนในการน าเสนอภาพความทันสมัยผ่าน

ร่างกายผู้หญิง จากการศึกษาพบว่าร่างกายเป็นเวทีของการแสดงความเป็นปัจเจกบุคคล และคนให้ความ

สนใจและความส าคัญกับการมีสุขภาพดี สัดส่วนภาพลักษณ์ของร่างกายมีความสัมพันธ์กับอัตลักษณ์ โดย

มองว่าคนในสังคมต้องมีการพัฒนาส่วนต่างๆของร่างกาย ให้ไปในทางที่สังคมนั้นๆ ถือว่ามีคุณค่าหรื อ

เป็นไปตามค่านิยมของสังคม  
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เห็นได้ว่าสื่อมวลชนเป็นส่วนส าคัญในการสร้างค่านิยม หรือรูปแบบของร่างกายที่สังคมมอง

ว่ามีคุณค่าหรือสวย น าไปสู่วาทกรรมความงามท่ีเป็นปัจจัยในการก าหนดอัตลักษณ์ความงามของผู้หญิงกับ

กระแสวัฒนธรรม “สวยผอม” จากงานวิจัยของนนนิต ตั้งไพบูรณ์ทรัพย์ (2553) เรื่อง “อัตลักษณ์ความ

งามของผู้หญิงภายใต้วาทกรรมความสวยเท่ากับความผอม” ศึกษาจากกลุ่มผู้หญิงที่ต้องการลดน้ าหนัก 

ในจังหวัดเชียงใหม่ จ านวน 7 คน รวมถึงผู้ประกอบการสถาบันลดน้ าหนักอีก 2 คน พบว่าปัจจัยที่ผู้หญิง

ต้องการลดน้ าหนัก ต้องการที่จะมีรูปร่างหน้าตาตามแบบที่สังคมก าหนด คือ ผู้หญิงสวยต้องมีรูปร่างดี 

ผอมบาง ผิวพรรณดี ดูอ่อนกว่าวัย ซึ่งเป็นอัตลักษณ์ความงามของผู้หญิงสวยในยุคปัจจุบัน ถ้าผู้หญิงคนใด

ไม่มีคุณสมบัติดังกล่าว ก็อาจจะอยู่นอกกรอบของสังคมไปโดยปริยาย และภาพที่ปรากฏอยู่ตามสื่อ โดยใช้

ดารานางแบบมาเป็นต้นแบบความงามในอุดมคติของผู้หญิง ด้วยการมองร่างกายคือทุนทางกายภาพ ที่

สามารถสร้างโอกาสที่ดีๆ หรือแปลงเป็นทุนอ่ืนๆได้อีก จึงให้ความสนใจกับร่างกายไม่ว่าจะเป็นการ

ท าศัลยกรรม การลดน้ าหนักเพ่ือให้มีสัดส่วนที่สวยงามนั้นเป็นการสร้างรูปลักษณ์ต่างๆให้แก่ร่างกาย 

ร่างกายถูกหล่อหลอมด้วยกระบวนการทางสังคม วัฒนธรรม และเศรษฐกิจภายในสังคม ร่างกายจึง

จ าเป็นต้องพัฒนาให้อยู่ในรูปแบบที่ดีอยู่เสมอ เพราะอัตลักษณ์ความงามของผู้หญิงสามารถเปลี่ยนแปลงไป

ตามบริบทของสังคมนั่นเอง 

จากการทบทวนวิทยานิพนธ์และวรรณกรรมที่กล่าวมานี้ ท าให้เห็นถึงตัวแปรส าคัญในยุค

สังคมบริโภค ที่ท าให้ปัจเจกบุคคลเกิดกระบวนการสร้างร่างกาย คือ สื่อมวลชนซึ่งมี อิทธิพลต่อความคิด

เรื่องต้นแบบของความสวย และท าให้เกิดวาทกรรมความงามของผู้หญิง ด้วยการแพร่ภาพดารา นักแสดง 

ซึ่งเป็นการผลิตซ้ าร่างกายที่เป็นต้นแบบให้กับคนในสังคม เมื่อผู้หญิงมีรูปร่างหน้าตาไม่เข้าตามนิยามความ

งามอุดมคติ ส่งผลให้ผู้หญิงต้องปรับปรุง เปลี่ยนแปลงร่างกายอยู่ตลอดไม่จบสิ้น โดยมีวิธีการเลือก

ปฏิบัติการอย่างหลากหลายเพ่ือไปสู่จุดมุ่งหมายที่ต้องการ หรือกระบวนการปรับตัวที่สร้างความสวยที่

ความแตกต่างกัน ไม่ว่าจะเป็นการปรับเปลี่ยนร่างกายด้วยความก้าวหน้าของวิทยาศาสตร์ เช่น การ

ท าศัลยกรรม การกินยาลดความอ้วน เป็นต้น  
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3) ร่างกายในฐานะทุนทางกายภาพ 

เมื่อร่างกายเป็นทุนทางกายภาพ ที่สามารถแปรเปลี่ยนเป็นทุนอ่ืนๆที่สร้างมูลค่าให้กับ

เจ้าของร่างกายได้ จึงมีการลงทุนเพ่ือให้ร่างกายมีความสวย ดูดีตามแบบที่สังคมต้องการ อย่างเช่น

การศึกษาเรื่อง “ดารา นักแสดงหญิง กับศัลยกรรมเสริมความงาม” โดย พัชร์พิชา ปวันรักข์พงศ์ (2552) 

โดยศึกษาถึงปัจจัยที่ส่งผลให้ตัดสินใจท าศัลยกรรมเสริมความงาม และผลกระทบต่างๆจากการ

ท าศัลยกรรมเสริมความงาม ตลอดจนการสร้างค่านิยมของดารานักแสดงในยุคปัจจุบัน จากการศึกษา

พบว่าการตัดสินใจท าศัลยกรรมมาจากบทบาททางอาชีพ ซึ่งในวงการบันเทิงบ้านเรา ประมาณร้อยละ 80-

90 ของดารานักแสดงหญิงล้วนผ่านการท าศัลยกรรมเสริมความงามมาแล้วทั้งนั้น เนื่องจากต้องค านึงถึง

ความสมบูรณ์ของรูปร่างหน้าตา ประกอบกับอิทธิพลของสื่อในยุคปัจจุบัน และความก้าวหน้าทาง

วิทยาศาสตร์ มนุษย์จึงสามารถลบข้อจ ากัดทางธรรมชาติในแง่ของรูปร่างหน้าตาได้ และมีการออกแบบ

รูปร่างหน้าตาโดยการท าศัลยกรรมเสริมความงาม ซึ่งผู้หญิงได้มีการปรับเปลี่ยนและดัดแปลงความงาม

ให้แก่ร่างกายมาตั้งแต่ในอดีตแล้ว เพียงแต่ในสังคมยุคบริโภคนิยม อันเป็นยุคของความเปลี่ยนแปลงและ

ความเจริญก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์ ท าให้สามารถดัดแปลงร่างกายด้วยการแพทย์ หรือที่มีค ากล่าว

ว่า สวยด้วยแพทย์ สวยด้วยมีดหมอ ซึ่งความสวยได้กลายเป็นเครื่องมือหลักในการท างาน ท าให้ดารา

นักแสดงต้องพ่ึงพาการท าศัลยกรรมกันมากขึ้นและอย่างต่อเนื่อง โดยงานศึกษาชิ้นนี้เป็นประโยชน์ต่องาน

การศึกษาของผู้ศึกษา ในการใช้แนวคิดว่าด้วยเรื่องร่างกาย ของปิแอร์ บูร์ดิเยอ โดยมองว่าร่างกายมีสภาพ

เป็นสินค้า และสามารถเปลี่ยนแปลงเป็นทุนอ่ืนๆได้อีก โดยมีปัจจัยส าคัญ คือ ต าแหน่งทางสังคม  (social 

location) ที่อยู่ทางสังคม (habitus) รสนิยม (taste) เป็นต้น ซึ่งร่างกายมีนัยส าคัญในการเพ่ิมมูลค่า 

เนื่องจากความก้าวหน้าของเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัย และอิทธิพลจากสื่อต่างๆท าให้คนมีทัศนะ

ต่อการท าศัลยกรรมความงามว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจ ง่าย ใช้เวลาไม่นานและไม่มีอันตราย การท าศัลยกรรม

ความงามจึงกลายเป็นเรื่องธรรมดาที่ใครสักคนต้องการที่จะจัดการกับร่างกายของตนเองให้สวยงามได้ ซึ่ง

พบว่าการที่สตรีบริโภคการท าศัลยกรรมความงามนั้นเพ่ือการสร้างความเป็นตัวตนในสังคมปัจจุบัน โดย

ความเป็นหญิงไม่ได้มีมาตั้งแต่เกิด แต่เป็นสิ่งที่ถูกสร้างขึ้นมาภายหลัง จากอิทธิพลในด้านต่างๆ ที่ส่งผลให้
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สตรีในยุคปัจจุบันเลือกที่จะบริโภคสินค้า หรือการท าศัลยกรรม เพื่อเป็นการสร้าง หรือแสดงอัตลักษณ์ทาง

เพศออกมา (กณิกนันต์ เกษมทะเล, 2546)  

ไม่ใช่เพียงร่างกายของผู้หญิงเท่านั้นที่ให้สนใจกับการพัฒนาร่างกายให้ดูดี ร่างกายผู้ชายเมื่อ

ถูกเปิดเผยให้ปรากฏต่อสายตาผู้อ่ืน จากที่ร่างกายจะมีลักษณะเป็นพ้ืนที่ส่วนตัว ถูกเปลี่ยนแปลงเป็นพ้ืนที่

สาธารณะ ท าให้ต้องมีการพัฒนาร่างกายให้ดูดีด้วยเช่นกัน จากงานของ อิทธิเทพ หลีนวรัตน์ (2552) ใน

เรื่อง “การสื่อสารกับการสร้างเรือนร่างบุรุษเพศในยุคสังคมบริโภค ศึกษากรณีนายแบบ นักแสดงชาย 

และนักร้องชาย” พบว่าเรือนร่างในงานศึกษาชิ้นนี้ มีความสนใจในเรือนร่างบุรุษเพศ ที่ผู้ชายมีการสร้าง

กล้ามเนื้อ หรือได้รับการประกอบสร้างขึ้นโดยผ่านการฝึกฝนตนเองด้วยความอดทน เช่นการเพาะกาย การ

ควบคุมอาหาร ซึ่งการสร้างกล้ามเนื้อในสังคมบริโภคนั้นมาจากความตั้งใจที่จะสร้างกล้ามเนื้อ เพ่ือเพ่ิมเติม

ความสวยงามของผู้ชาย ที่จะดึงดูดเพศตรงข้าม อาจรวมถึงเพศเดียวกันด้วย ไม่ใช่เพราะการท างานที่ต้อง

ใช้แรงงาน กล้ามเนื้อจึงเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติอย่างในอดีต แต่ร่างกายของผู้ชายถูกแปรความหมาย

กลายเป็นวัตถุรองรับการมองทางเพศอีกในหนึ่ง ก่อให้เกิดเป็นค่านิยมของคนในสังคม โดยเฉพาะผู้ชาย 

การที่มีมัดกล้าม ว่าเป็นเรือนร่างที่ดูดีมีเสน่ห์ เป็นการสร้างภาพลักษณ์ความเป็นชายแบบใหม่ให้เกิดขึ้นใน

สังคม ประกอบกับการรับเอาอุดมการณ์ทุนนิยมเข้ามา ทุกสิ่งทุกอย่างในสังคมถูกท าให้เป็นสินค้า รวมถึง

เรือนร่างก็เช่นกันโดยสื่อมวลชนได้สร้างภาพลักษณ์ความเป็นเพศชายให้กับสังคม และน าเสนอความ

เข้มแข็งและบึกบึนของเพศชาย ซึ่งความเป็นเพศชายในสังคมไทยมีความหลากหลายและเปลี่ยนแปลงอยู่

ตลอด ไม่ได้มีลักษณะที่ตายตัว เช่นเดียวกับวาทกรรมความสวยของผู้หญิง อีกทั้งยังให้ความสนใจกับการ

พัฒนา ปรับปรุง ฝึกฝนร่างกาย ด้วยกีฬาเพ่ือรื้อสร้างเรือนร่างเดิมออกไปแปรเปลี่ยนเป็นเรือนร่างใหม่ ถือ

เป็นการลงทุนต่อร่างกาย ซึ่งเป็นทุนทางกายภาพที่สามารถกลายมาเป็นทุนเศรษฐกิจได้ ตามทัศนะของ

ปิแอร์ บูร์ดิเยอ ทุนทั้ง 4 ด้าน คือ ทุนเศรษฐกิจ ทุนวัฒนธรรม ทุนสัญลักษณ์ และทุนสังคม สามารถขยาย

ทุนทางเศรษฐกิจและทุนประเภทอ่ืนๆได้ โดยมีแวดวงที่ เป็นตัวก าหนด หรือผลิตฮาบิทัส (ความโน้มเอียง

ทางอุปนิสัย) ซึ่งจะแฝงเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของร่างกาย ร่างกายจึงเป็นสินค้าของสังคม ที่จะต้องให้

ความส าคัญกับการจัดการร่างกาย ไม่ว่าจะเป็นการแต่งกาย การเข้าฟิตเนสออกก าลังกาย การเข้าใช้

บริการคลินิกหน้าใส เพ่ือสร้างร่างกายในแบบที่สะท้อนตัวตนและเอกลักษณ์ออกมา  
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จากกระบวนการสร้างร่างกาย ด้วยการท าศัลยกรรม หรือการออกก าลังกาย เห็นได้ว่า

ร่างกายก็เป็นทุนทางกายภาพและสามารถพัฒนาให้เป็นทุนทางเศรษฐกิจและทุนทางวัฒนธรรมได้ 

เช่นเดียวกับการศึกษาที่เกี่ยวกับการสักลายบนร่างกาย ซึ่งถือเป็นการสร้างอัตลักษณ์ของปัจเจกนั้นๆ 

เพราะเป็นการสร้างคุณค่าและปรุงแต่งให้กับร่างกายของตนเอง จากงานวิจัยเรื่อง “Story behind the 

ink: เรื่องเล่าจากคนสักลาย” โดย ศิริกุล ปานขวัญ (2556) พบว่าการสักนั้นมีประวัติศาสตร์ที่ยาวนาน 

และเป็นการแสดงออกที่บุคคลนั้นแสดงออกมา อาจขึ้นอยู่กับความเชื่อ ทัศนคติ หรือเรื่องราวต่างๆที่ผู้สัก

ต้องการให้เกิดขึ้น ในอดีตนั้นการสักมีอยู่ในเฉพาะเพศชาย เพ่ือเป็นการแสดงออกในหลายเรื่อง ทั้งความ

กล้าหาญ ความอดทน ความเป็นผู้น า ซึ่งการสักได้แพร่กระจายไปทั่วทุกมุมโลกด้วยสงคราม แต่ใน

สังคมไทยในปัจจุบันก็ยังมีผู้คนจ านวนมากที่ยังตีตราว่าคนที่สักเป็นคนไม่ดี เป็นคนขี้คุก หรือเป็นพวกคน

ระดับล่าง แต่เมื่อเข้าสู่ยุคที่มีการนิยามว่า การสัก คือศิลปะแขนงหนึ่ง อันเนื่องมาจากเทคโนโลยีที่ไม่ได้ถูก

จ ากัดในแบบเดิม ท าให้ผู้สักสามารถเลือกที่จะสักได้มากขึ้น และเป็นที่นิยมอย่างแพร่หลาย นอกจากนั้น

การสักยังเป็นการบริโภคสัญญะในอีกรูปแบบหนึ่งด้วย ตัวอย่างเช่น ตัวผู้สักเองจะมีหลายระดับ เพราะ

ขึ้นอยู่กับทุนที่ผู้สักมีอยู่ บางคนสักราคาแพง บางคนสักฟรี ถือเป็นการบริโภคความหมายแฝงของรอยสักที่

ตนเองต้องการไปในตัว และงานศึกษา “วิวัฒนาการสักรอยศิลปะบนเรือนร่าง ที่น าไปสู่การประกอบ

ธุรกิจการสัก” ของ ชนกภรณ์ นรากร (2548) ในเรื่อง วิวัฒนาการการสักและวัฒนธรรมมวลชนกับการสัก

รอยศิลปะ ซึ่งการสักถือเป็นพฤติกรรมอย่างหนึ่งในการแสดงออกวัฒนธรรมความงามบนร่างกาย โดยการ

สักรอยศิลปะบนเรือนร่าง เริ่มมีมาตั้งแต่อดีต ในแต่ละรอยสักนั้นก็มีความเชื่อว่ามีความมุ่งหมายที่แตกต่าง

กันไปในแต่ละสังคม เช่นการแสดงออกให้เห็นถึงพัฒนาการของเผ่าพันธุ์ เพ่ือความเชื่อทางศาสนา 

จนกระทั่งในปัจจุบันเพ่ือความนิยมของสังคม ทั้งนี้การสักนั้น ก็ยังเป็นศิลปะที่แฝงอยู่บนรอยสักเหล่านี้ 

จากการศึกษาพบว่าแรงจูงใจส่วนมากเกิดจากความต้องการลอกเลียนแบบ และมองว่าการสักเป็นการสื่อ

ถึงความทันสมัย เป็นแฟชั่นสมัยใหม่ เพ่ือแสดงออกถึง สิ่งที่น่าสนใจของงานศึกษาชิ้นนี้คือ การศึกษาด้วย

แนวคิดวัฒนธรรมความงามบนร่างกาย ซึ่งมองว่าร่างกายไม่ใช่เพียงร่างกายทางกายภาพเท่านั้น จึงต้อง

ได้รับการเอาใจใส่ ปรับปรุง ดัดแปลง เนื่องจากร่างกายยังท าหน้าที่เสมือนเวทีแสดงถึงความเป็นตัวตน 

หรืออัตลักษณ์ การสักรอยศิลปะบนเรือนร่างจึงเพ่ือแสดงอัตลักษณ์บางอย่าง รวมถึงเพ่ือความนิยมหรือ

แฟชั่นสมัยใหม่ด้วยรอยสัก งานวิจัยเกี่ยวกับการสักบนร่างกายท้ัง 2 ชิ้นนี้ ยังมีการมองอีกว่าเมื่อร่างกายได้
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ผ่านการสัก หรือเป็นการสร้างอัตลักษณ์บางอย่างให้กับร่างกายที่เป็นทุนกายภาพแล้วนั้น ส่งผลให้ได้รับทุน

ทางเศรษฐกิจ เช่นได้รับงานถ่ายแบบต่างๆ อีกด้วย 

นอกจากงานศึกษากระบวนการสร้างร่างกายด้วยวิธีต่างๆ  ที่กล่าวมาข้างต้นแล้ว ยังมี

งานวิจัยที่ท าการศึกษาในประเด็นเรื่องกระบวนการสร้างร่างด้วยกิจกรรมที่สามารถแปรเปลี่ยนเป็นทุนทาง

เศรษฐกิจ ทุนทางวัฒนธรรม ทุนทางสังคม และทุนทางสัญลักษณ์อีกด้วย จากงานวิจัยเรื่อง “บัลเล่ต์กับ

คนไทย: ว่าด้วยร่างร่วมสมัยทุนในทางสังคมเมือง” โดย จริยา ทรัพย์ชาติอนันต์ (2548) ในงานชิ้นนี้

ผู้เขียนมีข้อเสนอว่า การเรียนบัลเล่ต์ในสังคมเมืองในเมืองไทยนั้น คือการสร้างร่างกายของผู้ที่มีทุนทาง

เศรษฐกิจและทุนทางวัฒนธรรมสูง ท าให้ผู้ที่เรียนนั้นมีความพิเศษกว่าคนทั่วไป หรือชนชั้นที่ไม่ได้เรียน ซึ่ง

ศึกษาผ่านแนวคิดของ ปิแอร์ บูร์ดิเยอ โดยสะท้อนให้เห็นว่าร่างกายที่ผ่านการเรียนบัลเล่ต์มา ในฐานะที่

เป็นทุนทางกายภาพ ที่เจ้าของร่างกายสามารถน าไปใช้เพ่ือหาประโยชน์บางอย่าง เช่น เพ่ือทุนทาง

เศรษฐกิจ ซึ่งผู้ที่เรียนบัลเล่ต์สามารถรับรายได้จากการประกอบอาชีพนักบัลเล่ต์ ส่ วนทุนทางวัฒนธรรม 

คือ การเรียนบัลเล่ต์ได้สร้างตัวตนหรือบุคลิกที่ดีให้กับนักบัลเล่ต์ ซึ่งทุนทางวัฒนธรรมนี้จะติดตัวมาตั้งแต่

เด็ก โดยพ่อแม่มักจะลงทุนให้ลูกรู้สึกและไวต่อความแตกต่างในสังคม ดังนั้นแสดงว่ากิจกรรมที่ปัจเจกท า

อยู่เป็นประจ าไม่ได้แสดงออกว่าเขาท าอะไรอยู่เท่านั้น แต่ยังสะท้อนว่าเขาอยู่บนต าแหน่งไหนในสังคม ซึ่ง

จริยาได้ศึกษาข้อมูลจากที่โรงเรียนสอนบัลเล่ต์ และข้อมูลจากผู้เคยเรียนบัลเล่ต์ศึกษา ผ่านแนวคิดของ 

ปิแอร์ บูร์ดิเยอ  พบว่าการที่พ่อแม่หรือครอบครัวที่มีต้นทุนทางเศรษฐกิจสูง มักจะส่งให้ลูกมาเรียนบัลเล่ต์

เพราะถือเป็นการสร้างร่างกาย เพ่ือให้ลูกเป็นผู้ที่มีต้นทุนทางวัฒนธรรม คือมีความพิเศษกว่า ท าให้ลูกมี

รูปร่างและบุคลิกดี และยังเป็นเป็นการบ่งบอกถึงระดับในสังคม ซึ่งการด าเนินชีวิตในรูปแบบนี้ถือเป็นการ

เรียกร้องให้ร่างในสังคมเมืองมีลักษณะเฉพาะแบบหนึ่ง  

เช่นเดียวกับ “กระบวนการเข้าสู่กีฬาขี่ม้าและการกลายเป็นนักกีฬาขี่ม้าในสังคมไทย” 

โดยปรีชญา สุทธิรักษ์ (2557) เป็นการศึกษา กีฬาขี่ม้า ซึ่งถือเป็นกีฬาส าหรับชนชั้นสูงในสังคมตะวันตก 

และส าหรับในประเทศไทยกีฬาขี่ม้าเกิดขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 5 ในอดีตนั้นผู้ที่จะสามารถเล่นกีฬาชนิดนี้ได้

จะต้องเป็นระดับขุนนาง หรือเหล่าเชื้อพระวงศ์ แม้ว่าในปัจจุบันกีฬาขี่ม้านั้นได้ถูกเปิดกว้างมากขึ้น 

สามารถเรียนรู้และเข้ารับการฝึกสอนได้ง่ายกว่าในอดีต แต่ค่าใช้จ่ายในการเรียนนั้นถือว่าสูงพอสมควร จึง
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มีแต่ผู้มีฐานะเท่านั้นที่จะเลือกเล่นกีฬาชนิดนี้ ซึ่งปรีชญามองว่า การขี้ม้าไม่เพียงแต่เป็นกีฬาเท่านั้น แต่ยัง

แฝงไว้ด้วยสังคมของกลุ่มคนที่มีฐานะใกล้เคียงกัน โดยศึกษาผ่านกรอบแนวคิดเรื่องทุน ฮาบิทัส และแวดวง 

เนื่องจากกีฬาขี่ม้าเป็นกีฬาที่มีลักษณะรูปแบบที่สะท้อนให้เห็นถึงการสร้างความแตกต่างในชนชั้นอย่าง

ชัดเจน เพราะสิ่งที่จ าเป็นในการเข้าสู่การเรียนหรือการเข้าสู่กีฬาขี้ม้าเช่นนี้คือ ทุนทางเศรษฐกิจ ที่จะ

น าไปสู่การพัฒนาเป็นทุนรูปแบบอ่ืนๆได้อีก ปัจจัยที่ส าคัญที่ผู้ปกครองมักส่งบุตรหลานเข้าเรียนกีฬาขี้ม้า 

หรือผู้ที่สนใจกีฬาขี้ม้านั้นจ าเป็นต้องมีทุนทางเศรษฐกิจ ที่อาศัยทุนทรัพย์ในการเข้าถึง กีฬาขี้ม้าจึงเป็นกีฬา

ของคนชนชั้นสูงถึงชนชั้นกลาง จากที่อดีตจะมีเพียงแค่ชนชั้นสูงที่สามารถเล่นกีฬาชนิดนี้ได้ แต่ในปัจจุบัน

ชนชั้นกลางหลั่งไหลเข้ามาสู่กีฬาขี่ม้ามากขึ้น นั่นแสดงให้เห็นว่ากีฬาขี่ม้านั้นเป็นตัวแทนบ่งบอกภาพลักษณ์

ของการเป็นชนชั้นสูง จึงท าให้ชนชั้นกลางใช้กีฬานี้ในการพัฒนาภาพลักษณ์ของตัวเอง และเมื่อเรียนกีฬา

ประเภทนี้ก็ท าให้เรามีทุนทางสังคมและวัฒนธรรมเพิ่มขึ้นอีกด้วย  

และการศึกษา“ร่าง” ของคนเร่ขายยาสมุนไพรในฐานะทุนกายภาพ เรื่อง “คนเร่ขายยา

สมุนไพร: ประสบการณ์ชีวิตและกระบวนการสร้างร่าง” ของ รุ่งนภา เทพภาพ (2549) ด้วยแนวคิดด้วย

สินค้าวัฒนธรรมและกระบวนการกลายเป็นสินค้าของวัฒนธรรม รวมถึงแนวคิดร่างกายในฐานะทุน

กายภาพ ซึ่งพบว่ากระบวนการกลายเป็นสินค้าของยาสมุนไพร คือการผนวกองค์ความรู้เฉพาะถิ่น เข้ากับ

กระแสรักสุขภาพ ด้วยการแปรรูปของสมุนไพร มาเป็นรูปแบบยาสมุนไพรในแคปซูล ซึ่งท าให้ยาสมุนไพร

เป็นสินค้าวัฒนธรรมที่ผู้คนบริโภคอย่างแพร่หลาย และกลุ่มคนเร่ขายยาจะมีกระบวนการสร้างและแสดง/

น าเสนอ “ร่าง” ที่เป็นเครื่องมือในกระบวนการค้า ซึ่งกระบวนการสร้างร่างไม่ใช่สิ่งที่เพ่ิงเกิดหรือหยุดนิ่ง 

แต่เป็นกระบวนการของการสั่งสม การเรียนรู้ของประสบการณ์ชีวิต ซึ่งในกระบวนการแปลงทุนจาก

ร่างกาย/ทุนกายภาพที่เป็นต้นทุนในการผลิตและน าไปสู่การสร้างให้เกิดทุนรูปแบบอ่ืนได้ คือทุนทาง

เศรษฐกิจ ซึ่งหมายถึงเงินหรือรายได้จากการเร่ขายยาสมุนไพร และยังก่อให้เกิดทุนทางวัฒนธรรม ที่คนเร่

ขายยาสมุนไพรมองว่าเป็นก าไรชีวิต ที่ท าให้ได้มีโอกาสพบเห็นผู้คน ชุมชน สังคมที่แตกต่าง และทุนทาง

สังคม ที่เป็นเครือข่ายลูกค้าจากการเร่ขายยาสมุนไพร กลุ่มคนเร่ขายยาสมุนไพร และหมอยาเจ้าของธุรกิจ

อีกด้วย นอกจากนี้ทุนทางสังคม ยังเป็นลักษณะหน้าตาทางสังคม การยอมรับจากชุมชน ที่สามารถมีรายได้
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และสร้างครอบครัวได้ จะเห็นได้ว่าการศึกษาชิ้นนี้ ทุนทั้ง 4 ประเภท ทุนทางร่างกาย/ทุนกายภาพ, ทุน

เศรษฐกิจ, ทุนวัฒนธรรม และทุนสังคม มีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกัน  

เมื่อร่างกายเป็นทุนทางกายภาพ ที่สามารถแปรเปลี่ยนเป็นทุนอ่ืนๆที่สร้างมูลค่าและสามารถ

สร้างโอกาสที่ดีๆให้กับเจ้าของร่างกายได้ จึงต้องมีการลงทุนเพ่ือให้ร่างกายมีความสวย ดูดีตามแบบที่สังคม

ต้องการ ด้วยการปรับปรุง ฝึกฝนร่างกาย ซึ่งการออกก าลังกายด้วยกีฬามวยไทย ที่ผู้ศึกษาให้ความสนใจ ก็

เป็นหนึ่งในกระบวนการสร้างร่างกายที่น าไปสู่ร่างกายรูปแบบใหม่ที่มีการสะสมทุนต่างๆ ที่ผู้เข้าร่วม

ปรารถนา การทบทวนวิทยานิพนธ์ที่เก่ียวข้องเหล่านี้จึงเป็นแนวทางในการใช้กรอบแนวคิดร่างกายในฐานะ

ทุนทางกายภาพต่องานศึกษาของผู้ศึกษาได้เป็นอย่างดี 

แนวคิดอื่นๆของปิแอร์ บูร์ดิเยอ 

จากการศึกษาแนวคิดของ ปิแอร์ บูร์ดิเยอ ในเรื่องของทุนทางร่างกายหรือทุนทางกายภาพ ผู้

ศึกษาพบว่าการที่จะศึกษาแนวคิดของบูร์ดิเยอนั้น ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของทุนต่างๆที่จะเกิดการ

แลกเปลี่ยนและสะสมทุน เมื่อเกิดการฝึกฝนหรือพัฒนาร่างกาย ที่น าไปสู่การสร้างศักยภาพ ทักษะ

บางอย่างให้แก่ร่างกาย หรือที่เรียกว่า ฮาบิทัส (habitus) และรสนิยม (taste) นั้นจะเห็นได้ว่ามีความ

เชื่อมโยงกัน ผู้ศึกษาจึงได้ทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

แนวคิดร่างกายในฐานะทุนทางกายภาพ ของปิแอร์ บูร์ดิเยอ ได้น ามาอธิบายผ่านแวดวง ที่ซึ่ง

เป็นพ้ืนที่หนึ่งในการสร้างฮาบิทัสหรือความโน้มเอียงทางอุปนิสัย และน าไปสู่การสร้างรสนิยมหรือ

ความรู้สึกต่างทางชนชั้นให้แก่กลุ่มปัจเจกท่ีเข้าร่วมการแลกเปลี่ยน ครอบครอง หรือสะสมทุนต่างๆไม่ว่าจะ

เป็นทุนทางเศรษฐกิจ ทุนทางวัฒนธรรม และทุนทางสังคม ที่เกิดขึ้นภายในแวดวงนั้นๆ ยกตัวอย่างจาก

ภายในแวดวงศิลปะที่มีการแลกเปลี่ยนและสะสมทุนต่างๆผ่านการศึกษาศิลปะ เป็นการเรียนรู้และฝึกฝน

จนมีความช านาญกลายเป็นลักษณะของความโน้มเอียงทางอุปนิสัย ที่เป็นการสร้างอัตลักษณ์ให้กับคนนั้นๆ

ได้ เช่น งานศึกษาของกานดา สังจันทร์ (2554) เรื่อง “กระบวนการสร้างความเป็นนางร า: กรณีศึกษา

การเรียนการสอนนาฏศิลป์ไทยของวิทยาลัยนาฏศิลป์นครศรีธรรมราช” เนื่องจากนาฏศิลป์เป็นการ

แสดงที่ต้องอาศัยการฝึกฝนความรู้ ความช านาญ ความละเอียดอ่อน จึงจะแสดงออกมาได้สวยงาม จึงต้อง
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มีกระบวนการเรียนการสอน และการถ่ายทอดความรู้ที่ใช้เวลานาน จนเกิดเป็นอัตลักษณ์ให้กับนักเรียนที่

เรียนในวิชานาฏศิลป์ไทย งานศึกษาชิ้นนี้ได้น าแนวคิดเรื่องฮาบิทัส ของปิแอร์ บูร์ดิเยอ มาเป็นกรอบ

การศึกษาถึงการสร้างตัวตน ภาพสะท้อนจากมุมมอง ทัศนคติ การเปลี่ยนแปลงบุคลิกภาพตามวิถีชีวิตที่ผัน

เปลี่ยนไปตามมิติเวลา เพ่ือให้ทราบถึงกระบวนการสร้างตัวตนผ่านการหล่อหลอมทางสังคมและชุดความรู้

ที่ได้รับผ่านวิถีปฏิบัติและเรื่องเล่าเกี่ยวกับชีวิตนักเรียนวิทยาลัยนาฏศิลป์นครศรีธรรมราช จากการศึกษา

พบว่า กระบวนการขัดเกลาทางสังคมมีส่วนในการสร้างบุคลิกภาพอันเป็นลักษณะเฉพาะ โดยเป็น

กระบวนการปลูกฝังความโน้มเอียงทางอุปนิสัย ที่มีการสั่งสมประสบการณ์จากสภาพสังคมที่ตนเองด ารง

อยู่ หล่อหลอมจนเกิดเป็นทุนที่สามารถน าไปแลกเปลี่ยนทุนอื่นๆต่อยอดได้อีกในอนาคต และพบว่าฮาบิทัส

ของนางร าที่ ได้รับการฝึกฝนจากชุดความรู้ เดียวกัน แต่ลักษณะการปฏิบัติหรือการน ามาใช้ใน

ชีวิตประจ าวันย่อมมีความแตกต่างกันในแต่ละคน เนื่องจากชุดความรู้และฮาบิทัสที่มีมาก่อนเข้าการศึกษา

นาฏศิลป์ 

จากการการศึกษาแวดวงนั้น จะพบว่าภายในแต่ละแวดวงนั้นก็จะมีการสะสม และ

แลกเปลี่ยนทุน การสร้างฮาบิทัส ซึ่งน าไปสู่การมีรสนิยมที่สร้างความต่างให้กับคนในแต่ละกลุ่ม งานศึกษา

ของ ณฤดี ลั่นซ้าย (2551) เรื่อง “รสนิยม กระบวนการด ารงอยู่ของชนชั้นในสังคม กรณีศึกษากลุ่มคน

ในชมรมบ้านคนรักสุนทราภรณ์ ณ ร้านอาหารกลิ่นแก้ว ซอยลาดพร้าว 41 เขตลาดพร้าว กรุงเททม

หานคร” เป็นการน าแนวคิดทฤษฎีการปฏิบัติการ มโนทัศน์ฮาบิทัศน์ ของปิแอร์ บูร์ดิเยอ มาใช้ในการ

อธิบายสมาชิกในชมรมบ้านคนรักสุนทราภรณ์ พบว่ามีกระบวนการเกิดความชื่นชอบโดยเกิดจากการสั่งสม

ประสบการณ์ในวัยเด็ก และการมีประสบการณ์ด้านดนตรี ซึ่งทุกคนได้ผ่านกระบวนการฟังบทเพลงสุนทรา

ภรณ์ต่อเนื่องกันเป็นเวลายาวนาน ซึ่งการที่ได้รับฟังมาเป็นเวลานาน เป็นสิ่งที่ได้สั่งสมมาจากการ

ปฏิบัติการ เข้ามาผสมกับการท างานของร่างกาย ซึมซับจนกลายเป็นความเคยชิน และเกิดเป็นความชื่น

ชอบโดยไม่รู้ตัว นอกจากนี้ยังได้มีการเรียนรู้และฝึกฝน การขับร้องแนวเพลงสุนทราภรณ์ ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป

รียนเสมือนทุนที่กลุ่มบุคคลนี้ได้สะสมไว้ ทั้งนี้เนื่องจากบุคคลกลุ่มนี้มีความชื่นชอบหรือรสนิยม ที่

เหมือนกัน จึงน ามาสู่การรวมตัวกันเพ่ือท ากิจกรรมทางเสียงเพลง จากการท าร้านอาหารกลิ่นแก้ว โดยจะ
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เห็นได้ว่ารสนิยมความชื่นชอบบทเพลงสุนทราภรณ์นั้น ได้ถูกใช้เป็นเครื่องมือของการก าหนดล าดับชนชั้น

ทางสังคม และเป็นการพยายามแบ่งแยกตนเองออกจากกลุ่มอ่ืน  

รสนิยมตามแนวความคิดของบูร์ดิ เยอ ท าให้ปัจเจกบุคคลได้มีความพิเศษกว่าคนอ่ืนที่

ธรรมดาทั่วไป หรือที่เรียกว่ากลายเป็นรสนิยมนั่นเอง แต่รสนิยมไม่ได้เกิดขึ้นจากการครอบครองทุนทาง

เศรษฐกิจเท่านั้น ปัจเจกต้องได้รับการแลกเปลี่ยนทุนทางวัฒนธรรมผ่านการเรียนรู้หรือฝึกฝน ทักษะ 

ความรู้ต่างๆจนช านาญ กลายเป็นความโน้มเอียงทางอุปนิสัย เช่นงานวิจัยของ สุวัฒน์ พ้ืนผา (2553) เรื่อง 

“การสร้างทุนทางวัฒนธรรมผ่านแวดวงการประกวดภาพถ่าย : ศึกษากรณีนักเรียน นิสิต นักศึกษา 

ผู้เข้าร่วมในโครงการประกวดภาพถ่ายของมูลนิธิ ฌอง เอมีล การ์โรซ์” กิจกรรมการถ่ายภาพเพ่ือส่งเข้า

ประกวดนั้น มิใช่ใครก็ตามที่สนใจหรือชื่นชอบในการถ่ายภาพเท่านั้น แต่จ าเป็นต้องมีพ้ืนฐานทางสังคม

หรือทุน ไม่ว่าจะเป็นทุนทางเศรษฐกิจ การเป็นเจ้าของกล้องและอุปกรณ์ต่างๆ ทุนทางวัฒนธรรม ใน

รูปแบบความรู้/ทักษะในการถ่ายภาพที่ดีอีกด้วย จากการศึกษาชิ้นนี้ กระบวนการสั่งสมทุนทางวัฒนธรรม

ความรู้ด้านการถ่ายภาพ และความสัมพันธ์ระหว่างการขยับสถานภาพชนชั้นทางสังคมของช่างภาพ

สมัครเล่นระดับนักเรียน นิสิต นักศึกษา สู่กระบวนการกลายเป็นช่างภาพมืออาชีพ จากการสั่งสมทุนผ่าน

แวดวง การประกวดภาพถ่ายของมูลนิธิ ฌอง เอมีล การ์โรซ ซึ่งได้น าแนวคิดเรื่องทุนทางวัฒนธรรม ของ

ปิแอร์ บูร์ดิเยอมาใช้ในการวิเคราะห์เป็นหลัก ดังนั้น การส่งผลงานเข้าประกวด อาจไม่ได้เป็นเพียงการ

น าเสนอผลงานการถ่ายภาพ แต่เป็นกระบวนการสร้างทุนทางวัฒนธรรมอย่างหนึ่งรวมถึงเป็นการเพ่ิมเติม

ทุนวัฒนธรรม ทุนทางเศรษฐกิจ ทุนทางสังคม และทุนทางสัญลักษณ์ จากการเรียนรู้ผ่านสถาบันครอบครัว 

และบุคลากรในสถาบัน จนกลายเป็นการปลูกฝังรสนิยมและความโน้มเอียงทางอุปนิสัย จนท าให้ส่งผลต่อ

การยกระดับกลายเป็นช่างภาพอาชีพ  

จากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับแนวคิดอ่ืนๆของปิแอร์ บูร์ดิเยอ เพ่ือท าความ

เข้าใจการใช้กรอบแนวคิดดังกล่าวนี้ได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น จากกรณีศึกษาจากงานวิจัยที่เกี่ยวข้องอ่ืนๆ ซึ่งผู้

ศึกษาสามารถน ามาประยุกต์ใช้กับงานศึกษาชิ้นนี้ได้อีกด้วย  
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จากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องข้างต้นทั้งหมด แสดงให้เห็นถึงพัฒนาการของมวยไทย

หลายๆมิติท่ีสัมพันธ์กับสังคม ในด้านของบทบาทหน้าที่ของกีฬามวยไทย การจัดล าดับทางชนชั้น/เชื้อชาติ

จากการชมหรือการเล่นกีฬา ซึ่งได้มีการเปลี่ยนแปลงในแต่ละยุคแต่ละสมัยมาจนถึงปัจจุบัน และการสร้าง

ร่างกายของนักมวยในค่ายมวย ซึ่งได้พัฒนามาเป็นกีฬาที่มีมาตรฐาน มีความปลอดภัย มีอุปกรณ์และผู้

เชียวชาญด้านการออกก าลังกายคอยให้ค าแนะน า และมีแบบแผนมากยิ่งขึ้น ในสถานที่ออกก าลังกาย

รูปแบบใหม่ ซึ่งเป็นปัจจัยหนึ่งที่ท าให้คนสนใจกีฬามวยไทยมากยิ่งขึ้น จนกลายเป็นกีฬาชนิดหนึ่งที่คนต้อง

เสียค่าใช้จ่ายเพ่ือเข้าร่วมหรือเพ่ือลงทุนในการออกก าลังกาย ประกอบกับในสังคมปัจจุบันที่เป็นสังคม

บริโภคนั้น ได้มีการตอกย้ าและน าเสนอรูปลักษณ์ภายนอก หรือร่างกายที่เป็นต้นแบบของร่างในอุดมคติ ที่

ต้องมีรูปร่างที่ดี แข็งแรง ดูสุขภาพดี ท าให้คนในสังคมสนใจที่จะเปลี่ยนแปลงร่างกายให้ให้สวยงามตาม

แบบที่สังคมก าหนด จากการทบทวนวรรณกรรมยังท าให้เห็นถึงกระบวนการสร้างร่างกายในรูปแบบต่างๆ 

อาจรวมถึงการสร้างร่างกายผ่านแนวคิดร่างกายในฐานะทุนทางกายภาพของปิแอร์ บูร์ดิเยอ ที่ทุนทาง

กายภาพสามารถแปรเปลี่ยนเป็นทุนทางเศรษฐกิจ หรือท าให้ได้รับทุนทางวัฒนธรรม ทุนทางสัญลักษณ์ 

ทุนทางสังคมต่อยอดเพ่ิมเติมได้ และเป็นการบ่งบอกถึงรสนิยมที่แบ่งแยกให้ผู้ที่เข้าร่วมกีฬามวยไทยให้รู้สึก

แตกต่างไปจากผู้ที่ไม่ได้เล่น อย่างน้อยก็ได้สะท้อนให้เห็นถึงรสนิยม หรือวิถีการด าเนินชีวิต (lifestyle) ว่า

เป็นผู้ที่รู้จักดูแลรักษาสุขภาพร่างกายให้มีสุขภาพที่ดีแข็งแรงนั่นเอง การทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง

เหล่านี้ จึงล้วนเป็นประโยชน์แก่ผู้ศึกษาในการท าความเข้าใจ และสามารถน ามาเป็นประโยชน์และต่อยอด

ในงานศึกษาได้ ทั้งในส่วนที่เป็นข้อมูลพ้ืนฐานเบื้องต้น และเพ่ือน าไปเปรียบเทียบกับข้อมูลที่ได้จาก

การศึกษาภาคสนามด้วยกระบวนการสร้างร่างกายด้วยกีฬามวยไทย 
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บทที่ 3 

ระเบียบวิธีการศึกษา 

 

งานศึกษาเรื่อง The Body Project: กระบวนการสร้างร่างกายด้วยกีฬามวยไทย 

กรณีศึกษา Cardio Boxing Gym Ratchaburi เป็นการศึกษาเชิงคุณภาพ โดยมีการเจาะจงพ้ืนที่

และกลุ่มเป้าหมายในการศึกษา เพ่ือให้ทราบถึงกระบวนการสร้างร่างกายด้วยกีฬามวยไทย และ

เหตุปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดการลงทุนในร่างกายด้วยกีฬามวยไทยของคนในปัจจุบัน ด้วยกรอบ

แนวคิดร่างกายในสังคมบริโภค และแนวคิดร่างกายในฐานะทุนทางกายภาพ 

 

กรอบแนวคิดทฤษฎีที่จะศึกษา 

งานศึกษาชิ้นนี้  ผู้ศึกษาได้ท าการศึกษาข้อมูลทั่วไปของกีฬามวยไทยในเชิง

ประวัติศาสตร์และความเปลี่ยนแปลงมาจนถึงปัจจุบัน ที่สะท้อนให้เห็นการพัฒนาร่างกายในฐานะ

ทุนทางกายภาพ ด้วยกีฬามวยไทย โดยผู้ศึกษาได้น าข้อมูลจากการลงภาคสนาม  ทั้งการ

สังเกตการณ์และการสัมภาษณ์ รวมถึงการรวบรวมข้อมูลเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้อง มาวิเคราะห์

เชื่อมโยงตามกรอบแนวคิดที่เก่ียวข้อง ดังนี้ 

แนวคิดร่างกายในสังคมบริโภค  

เป็นกรอบแนวคิดท่ีผู้ศึกษาน ามาใช้ในการท าความเข้าใจเกี่ยวกับปัจจัยและสาเหตุที่

ท าให้ผู้คนสนใจและให้ความส าคัญแก่ร่างกาย และมองว่าร่างกายของมนุษย์มีฐานะเป็นเพียงวัตถุ

ที่สามารถดัดแปลง ปรับเปลี่ยนส่วนต่างๆของร่างกายได้ เพ่ือให้ร่างกายบรรลุเป้าหมายที่พึง  
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ปรารถนา และเป็นที่ยอมรับของสังคม จึงต้องมีการพัฒนาร่างกายให้ดูดีอยู่ตลอด ไม่ว่าจะเป็นการควบคุม

อาหาร การจัดโปรแกรมการออกก าลังกาย รวมถึงการออกก าลังกายด้วยกีฬามวยไทย ซึ่งเป็นประเด็นหลัก

ของงานศึกษาชิ้นนี้  

แนวคิดร่างกายในฐานะทุนทางกายภาพ ของปิแอร์ บูร์ดิเยอ 

เนื่องจากการออกก าลังกายด้วยกีฬามวยไทย ในรูปแบบเพ่ือสุขภาพที่ต้องเสียค่าใช้จ่าย

อย่างเช่นในปัจจุบัน ท าให้ผู้ศึกษาสนใจในประเด็นการลงทุนเพ่ือสร้างร่างกายด้วยกีฬามวยไทย  ทั้งนี้เป็น

การมองว่าร่างกายเป็นทุนทางกายภาพ ที่มีการสร้างและการแปรรูปทุนทางกายภาพไปเป็นทุนทาง

เศรษฐกิจ ทุนทางวัฒนธรรม ทุนทางสัญลักษณ์ และทุนทางสังคมได้ ซึ่งการออกก าลังกายด้วยกีฬามวย

ไทยก็เป็นการสร้างร่างกายอีกวิธีหนึ่ง แต่การที่จะพัฒนาร่างกายไปในทางที่ได้รับคุณค่านั้นมีไม่เท่ากัน ชน

ชั้นที่มีอ านาจมีทรัพยากรสามารถเลือกวิธีในการสร้าง ควบคุมร่างกาย หรือเป็นการลงทุนในร่างกายได้

หลายทางกว่า และสามารถควบคุมสุขภาพของตนเองได้ด้วยการเลือกวิถีการด าเนินชีวิต  หรือวิธีการเลือก

เล่นกีฬา ดังนั้นกรอบแนวคิดร่างกายในฐานะทุนทางกายภาพ จะช่วยให้เข้าใจและน าไปสู่การวิเคราะห์

กระบวนการสร้างร่างกายด้วยกีฬามวยไทยได้ต่อไป 

โดยผู้ศึกษาน าระเบียบวิธีวิจัยที่กล่าวมาท้ังหมดนี้ มาใช้ในการท าความเข้าใจและเชื่อมโยงใน

ประเด็นเรื่อง The Body Project: กระบวนการสร้างร่างกายด้วยกีฬามวยไทย โดยใช้พ้ืนที่ในการศึกษา 

คือ Cardio Boxing Gym Ratchaburi ผ่านกรอบแนวคิดทฤษฎีร่างกายในสังคมบริโภค และแนวคิด

ทฤษฎีร่างกายในฐานะทุนทางกายภาพ โดยสรุปเป็นแผนภาพได้ ดังนี้  
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จากแผนภาพ ในยุคสังคมบริโภค ร่างกายได้กลายเป็นศูนย์กลางในการแสดงความเป็นตัวตน

หรืออัตลักษณ์บางอย่างให้กับเจ้าของร่างกาย ร่างกายจึงเป็นเสมือนโครงการที่ต้องมีการพัฒนา 

เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ และพยายามที่จะสร้างร่างกายให้เป็นไปตามร่างต้นแบบของสังคม (กระบวนการ

สร้างร่างกาย) เช่น การมีสุขภาพดี ร่างกายแข็งแรง มีรูปร่างสมสัดส่วน เป็นต้น โดยสื่อมวลชน ในบริบทที่

เกี่ยวข้องกับกีฬามวยไทยนี้ มีบทบาทส าคัญในการเป็นผู้สร้างความหมายให้กับกีฬามวยไทยในยุคปัจจุบัน

ที่มีบทบาทหน้าที่เปลี่ยนไปจากเดิม มาเป็นรูปแบบกิจกรรมการออกก าลังกายที่ตอบรับกับกระแสรัก

สุขภาพ ซึ่งให้ความส าคัญกับร่างกายที่มีสุขภาพดี (healthy body) ว่าเป็นร่างกายที่สวยงาม มีการ

เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเรื่องค่ายมวยที่หันมาเปิดฟิตเนสควบคู่กับการสอนมวยไทย มีการน าเสนอทัศนคติ

ของบุคคลที่มีชื่อเสียงต่อกีฬามวยไทย ที่หันมาสนใจและเข้าเรียน/ออกก าลังกายด้วยกีฬามวยไทยมากขึ้น 

รวมถึงการเผยแพร่ภาพรูปร่างที่สวยงาม ซึ่งเป็นการกระตุ้นค่านิยมเรื่องรูปลักษณ์และร่างต้นแบบหรือร่าง

ในอุดมคติของสังคม ส่งผลให้ปัจเจกบุคคลให้ความส าคัญแก่ร่างกาย และมุ่งแสวงหาวิธีการเพ่ือพัฒนา

ร่างกายให้สวยงาม จะเห็นได้ว่าทั้งสื่อมวลชน กระแสรักสุขภาพ บุคคลที่มีชื่อเสียง มีความสัมพันธ์กันและ

มีส่วนท าให้ปัจเจกบุคคลทั่วไปเกิดความสนใจในการสร้าง/พัฒนาร่างกายโดยเลือกวิธีการออกก าลังกาย

ด้วยกีฬามวยไทย 

 

สื่อมวลชน 

 

บุคคลที่มี

ชื่อเสียง 

 

กระแสรกั 

สุขภาพ 

 

สังคมบริโภค (Consumer Society) 

ร่างกายในฐานะท่ีเป็นทุนทางกายภาพ 
The Body and Physical Capital 
-ต าแหน่งทางสังคม (social location) 

เช่น รายได้ 
- รสนิยม (taste) 

 

 
 

Cardio Boxing Gym 
Ratchaburi 

-กระบวนการสร้างร่างกาย 
(The Body Project) 

ร่างกายท่ีผ่านการสร้างด้วยกีฬามวยไทย 
ร่างกายท่ีมีสุขภาพดี (The Healthy Body) 

- ทุน (capital) เช่น ทนุทางเศรษฐกิจ ทนุทางวัฒนธรรม 
ทุนทางสังคม และทุนทางสัญลกัษณ ์

 

ภาพที่ 3.1 กรอบแนวคิด และขอบเขตในการศึกษา 
ภาพวาดโดย สุพิชชา จุลณีา จีมีโน่ เมื่อ 25 ตุลาคม 2558 
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ปัจเจกบุคคล (individual) (หรือ I ตามแผนภาพ) แทนร่างกายในฐานะทุนทางกายภาพ ที่

สามารถพัฒนา ดัดแปลง ปรับปรุงร่างกายได้ ผ่านกระบวนการสร้างร่างกายด้วยกีฬามวยไทย แต่เนื่องจาก

การออกก าลังกายด้วยกีฬามวยไทยในรูปแบบเพ่ือสุขภาพที่มีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง ดังนั้นปัจจัยส าคัญที่ให้

ปัจเจกบุคคลสามารถเลือกเข้าร่วมการออกก าลังกายด้วยกีฬามวยไทย คือ ต าแหน่งทางสังคม หรือ

สิ่งแวดล้อมทางวัตถุต่างๆในชีวิตประจ าวัน เช่น รายได้ ตลอดจนรสนิยม ซึ่งเป็นสิ่งที่ถูกเชื่อมโยงกับชนชั้น 

ความแตกต่างทางชนชั้น และการธ ารงรักษาความต่างทางชนชั้น รสนิยมจึงสิ่งที่บ่งบอกสถานะของตัว

ปัจเจกบุคคลในต าแหน่งทางสังคมต่างๆ ทั้งต าแหน่งทางสังคมและรสนิยมในการเลือกวิถีการด าเนินชีวิต 

หรือวิธีการออกก าลังกาย 

โดยภายในพ้ืนที่ของ Cardio Boxing gym Ratchaburi มีการกระจายทุนประเภทต่างๆ 

ระหว่างกระบวนการสร้างร่างกาย ให้เป็น ร่างกายที่มีสุขภาพดี (healthy body) (หรือ I+ ตามแผนภาพ

ที่ 3.1) จึงมีการสะสมทุนรูปแบบอื่นๆ ให้แก่ผู้ที่เข้าร่วมการออกก าลังกายด้วยกีฬามวยไทยได้ เช่น ทุนทาง

เศรษฐกิจ ทุนทางวัฒนธรรม ทุนทางสัญลักษณ์ และทุนทางสังคม โดยในบริบทนี้หากปัจเจกบุคคลมีวิถี

ในการด าเนินชีวิตแบบห่วงใยสุขภาพ ออกก าลังกายอย่างถูกต้อง วิถีการด าเนินชีวิตนี้ก็จะบ่งบอกถึง

รสนิยมหรือเป็นการธ ารงลักษณะทางชนชั้น และความแตกต่างทางสังคม จากการเลือกวิธีในการสร้าง

ร่างกายนั่นเอง 

 

พื้นที่ในการศึกษา 

Cardio Boxing Gym Ratchaburi ตั้งอยู่ที่ 103/23 ถนนเพชรเกษมสายเก่า ต าบลหน้า

เมือง อ าเภอเมือง จังหวัดราชบุรี พ้ืนที่ดังกล่าวเป็นสถานที่ออกก าลังกายที่มีมาตรฐาน มีความทันสมัย ซึ่ง

เป็นแห่งแรกและแห่งเดียวในจังหวัดราชบุรี โดยมีลักษณะเป็นยิมขนาดเล็กเพ่ือการออกก าลังกายด้วยกีฬา

มวยไทยโดยเฉพาะ ซึ่งมีข้ันตอนและกระบวนการต่างๆ ที่สะท้อนให้เห็นถึงกระบวนการสร้างร่างกาย  
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กลุ่มประชากรและกลุ่มตัวอย่างในการศึกษา 

เพ่ืออธิบายให้เห็นปรากฏการณ์ในการศึกษาได้อย่างชัดเจน ประชากรส าหรับการศึกษาจึง

เป็นการเลือกแบบก าหนดผู้ให้ข้อมูล เพ่ือให้สอดคล้องกับเรื่องท่ีจะศึกษาหรือวัตถุประสงค์ท่ีต้องการ ได้แก่ 

กลุ่มผู้เข้าร่วมการออกก าลังกายด้วยกีฬามวยไทย ภายในสถานที่ออกก าลังกาย Cardio 

Boxing Gym Ratchaburi เบื้องต้นพบว่า มีจ านวนสมาชิกประมาน 283 คน ซึ่งเป็นเพศหญิง 170 คน 

และเพศชาย 113 คน และมีผู้ที่เข้าร่วมออกก าลังกายด้วยกีฬามวยไทยมาแล้วไม่ต่ ากว่า 6 เดือน ประมาณ 

20 คน (ขนิษฐา คณาวงษ์, สัมภาษณ์ 3 ตุลาคม 2558) ผู้ศึกษาจึงเลือกกลุ่มตัวอย่างในการศึกษา โดยการ

ก าหนดเจาะจงเฉพาะช่วงวัยรุ่นถึงวัยท างานอายุระหว่าง 20-45 ปี ซึ่งเป็นวัยที่มีปัจจัยทางด้านทุนทรัพย์

สามารถลงทุนเพื่อเข้าร่วมการออกก าลังกายได้ และได้เข้าร่วมออกก าลังกายด้วยกีฬามวยไทยมาแล้วไม่ต่ า

กว่า 6 เดือน เพ่ือให้เห็นผลที่ชัดเจนต่อร่างกายจากการสร้างร่างกายด้วยกีฬามวยไทย จากการก าหนด

ข้างต้น ผู้ศึกษาจึงเลือกสัมภาษณ์ผู้เข้าร่วมการออกก าลังกายด้วยกีฬามวยไทยอย่างต่อเนื่องไม่ต่ ากว่า 6 

เดือน จ านวน 10 คน เนื่องจากวัตถุประสงค์ของการศึกษาที่จ าเป็นต้องทราบถึงภูมิหลังและข้อมูลเชิงลึก 

อีกทั้งเพ่ือให้ทราบถึงปัจจัยและทัศนคติของผู้เข้าร่วมต่อการออกก าลังกายด้วยกีฬามวยไทย และการให้

ความสนใจต่อร่างกายของตนเองเพ่ือบรรลุเป้าหมายบางอย่างที่ตั้งไว้  

ผู้เชี่ยวชาญด้านกีฬามวยไทย (trainer) จ านวน 3 คน ได้แก่ เสน่ห์ สุขดี, ภากร เอ่ียมยอด 

และปรีชา เอ่ียมยอด ซึ่งเป็นเทรนเนอร์ประจ าของ Cardio Boxing Gym Ratchaburi เพ่ือให้ทราบถึง

ภาพรวมของกีฬามวยไทยในปัจจุบัน และการน าความรู้ความสามารถด้านมวยไทย ซึ่งเป็นทักษะ ความรู้ 

ความช านาญด้านกีฬามวยไทยที่เทรนเนอร์มีสะสมอยู่ในร่างกาย เนื่องจากเทรนเนอร์กลุ่มนี้มีการฝึกฝน

และเรียนรู้กีฬามวยไทยเป็นเวลามากกว่า 10 ปี ซึ่งสามารถน ามาแลกเปลี่ยนและฝึกฝนผู้เข้าร่วมการออก

ก าลังกาย ผ่านกระบวนท่าทางของมวยไทย ที่สอดคล้องกับการสร้างร่างกายได้  

ดังนั้นกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้ มีทั้งสิ้น 13 คน ได้แก่ กลุ่มผู้เข้าร่วมการออกก าลังกายด้วย

กีฬามวยไทยอย่างต่อเนื่องไม่ต่ ากว่า 6 เดือน จ านวน 10 คน และผู้เชี่ยวชาญด้านกีฬามวยไทย จ านวน 3 

คน  
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ระเบียบวิธีการศึกษา 

ในงานศึกษาชิ้นนี้มุ่งอธิบายให้เห็นภาพรวมของประวัติศาสตร์และความเป็นมา รวมถึงการ

เปลี่ยนแปลงของกีฬามวยไทยในปัจจุบัน ซึ่งน าไปสู่การสร้างร่างกายด้วยกีฬามวยไทย และเพ่ือให้ได้ข้อมูล

ที่ถูกต้องและครอบคลุม จึงมีการเก็บข้อมูลทั้งที่เป็นข้อมูลทุติยภูมิ และปฐมภูมิ ดังนี้ 

ข้อมูลทุติยภูมิ เป็นข้อมูลที่ได้จากการรวบรวมเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ หนังสือ 

บทความ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ รวมถึงงานวิจัย สารนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ที่เกี่ยวข้องกับประเด็นเรื่อง The 

Body Project: กระบวนการสร้างร่างกายด้วยกีฬามวยไทย โดยแบ่งเป็น 4 ประเด็น คือ วรรณกรรมที่

เกี่ยวข้องกับมวยไทย ในประเด็นที่สอง คือเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวกับความนิยมของกีฬาและการออก

ก าลังกาย ประเด็นที่สาม คืองานศึกษาที่เกี่ยวข้องกับแนวคิดเรื่องร่างกาย (body) และกระบวนการสร้าง

ร่างกาย (body project) ด้วยวิธีต่างๆ และประเด็นที่สี่ คือการศึกษาถึงแนวคิดต่างๆของปิแอร์ บูร์ดิเยอ 

คือ แนวคิดเรื่องทุน (capital) แนวคิดเรื่องฮาบิทัส (habitus) แนวคิดเรื่องรสนิยม (taste) แนวคิดเรื่อง

แวดวง (field) เพ่ือให้เห็นถึงการน าแนวคิดดังกล่าวนี้ประยุกต์ใช้กับกรณีศึกษาอ่ืนๆ และวางกรอบแนวคิด

ในการอ้างอิงและวิเคราะห์ส าหรับการศึกษาครั้งนี้ 

ข้อมูลปฐมภูมิ เป็นข้อมูลที่ได้จากการศึกษาภาคสนาม ด้วยการสังเกตการณ์และการ

สัมภาษณ์ 

1) การสังเกตการณ์ เพ่ือการเข้าถึงข้อมูล นอกเหนือจากส่วนของเอกสารและงานวิจัยที่

เกี่ยวข้อง ผู้ศึกษายังได้รวบรวมข้อมูลจากการลงภาคสนาม ด้วยการสังเกตการณ์ทั้งแบบที่มีส่วนร่วมและ

ไม่มีส่วนร่วม เพ่ือให้เข้าถึงข้อมูลเชิงลึกโดยน าข้อมูลมารวมกับการสัมภาษณ์บุคคล ดังนี้ 

- การสังเกตการณ์แบบไม่มีส่วนร่วม เป็นการศึกษาเชิงส ารวจ สภาพที่ตั้งของสถานออกก าลัง

กาย การจัดการภายในสถานออกก าลังกาย และกระบวนการสร้างร่างกายด้วยกีฬามวยไทย 

จากท่าทางต่างๆท่ีน ามาใช้ในการออกก าลังกายด้วยกีฬามวยไทย ตลอดจนสังเกตพฤติกรรม 

และบุคลิกท่าทางของผู้ที่เข้าร่วมการออกก าลังกายด้วยกีฬามวยไทย โดยสถานที่ออกก าลัง

กาย Cardio Boxing Gym Ratchaburi เปิดบริการทุกวัน ยกเว้นวันอังคาร ตั้งแต่ 9.00น.–
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21.30น. ในแต่ละรอบใช้เวลา 1 ชั่วโมงครึ่ง โดยเลือกสังเกตการณ์ในช่วงเวลาประมาณ 

16.00น.–20.00น. เนื่องจากเป็นช่วงเวลาที่มีผู้เข้าร่วมมากท่ีสุด   

- การสังเกตการณ์อย่างมีส่วนร่วม โดยผู้ศึกษาได้เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของการออกก าลังกาย

ด้วยกีฬามวยไทย ณ Cardio Boxing Gym Ratchaburi ในพ้ืนที่ที่ต้องการศึกษาด้วย เช่น

การเข้าไปมีส่วนร่วมในการออกก าลังกาย รวมถึงการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆที่สถานที่ออก

ก าลังกายแห่งนี้ได้จัดขึ้น เช่น กิจกรรมวันครบรอบ วันปีใหม่ และเทศกาลอ่ืนๆอีกด้วย จึงท า

ให้ผู้ศึกษาสามารถเข้าถึงข้อมูลในการศึกษาได้ง่ายยิ่งขึ้น รวมทั้งจากค าแนะน าจากเจ้าของ

หรือผู้ประกอบการ คุณพรภวิษย์ เลิศเศรษฐการ และธนนันท์ ธวิทย์ชัยพร ผู้จัดการของ 

Cardio Boxing Gym Ratchaburi เป็นผู้คอยให้ค าแนะน าและข้อมูลตลอดการศึกษาวิจัย

ครั้งนี้ 

2) การสัมภาษณ์ เป็นเครื่องมือหนึ่งที่ส าคัญในการศึกษา ซึ่งจะท าการเก็บข้อมูลด้วยวิธีการ

สัมภาษณ์เชิงลึก ทั้งการสนทนาในแบบที่เป็นทางการ และไม่เป็นทางการ เพ่ือให้ได้ข้อมูลอย่างละเอียด

และครบถ้วนต่อการศึกษา ในแง่ของข้อมูลทั่วไป เช่น ระดับการศึกษา รายได้ และเหตุผลการเลือกออก

ก าลังกายด้วยกีฬามวยไทย อีกทั้งการถามเพ่ือให้ได้ข้อมูลที่สะท้อนให้เห็นถึงการให้ความส าคัญต่อร่างกาย

ในฐานะที่เป็นทุนทางกายภาพ และการสั่งสมทุนให้แก่ร่างกาย จากผู้เข้าร่วมการออกก าลังกายด้วยกีฬา

มวยไทย ซึ่งเป็นกลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลักในการศึกษาชิ้นนี้ และผู้เชี่ยวชาญด้านกีฬามวยไทย (trainer) รวมถึง

ผู้ประกอบการและพนักงานภายในสถานออกก าลังกาย Cardio Boxing Gym Ratchaburi ซึ่งเป็นกลุ่ม

ผู้ให้ข้อมูลที่เป็นพื้นฐานของกีฬามวยไทยอีกด้วย 

3) เครื่องมือในการศึกษา การเก็บข้อมูลเป็นการรวบรวมข้อมูลจากภาคสนาม และเพ่ือให้ได้

ข้อมูลที่มีความละเอียดและสมบูรณ์ ผู้ศึกษาจึงได้น าเอาเทคโนโลยีและเลือกใช้เครื่องมือในการเก็บรวบรวม

ข้อมูลดังนี้  

- กล้องถ่ายภาพ เพ่ือใช้ในการถ่ายภาพในการเก็บข้อมูลจากการลงภาคสนาม โดยจะใช้

ถ่ายภาพท่าทางต่างๆของกีฬามวยไทยในการออกก าลังกายเพื่อการสร้างร่างกาย 

- เครื่องบันทึกเสียง เพื่อบันทึกเสียงในการสัมภาษณ์ข้อมูล ป้องกันการบันทึกข้อมูลภาคสนาม

ไม่ครบถ้วน และเพ่ือให้ข้อมูลไม่ขาดหายและเชื่อมต่อกัน  
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- สมุดบันทึกและปากกา เป็นเครื่องมือที่ส าคัญที่สุดในการลงภาคสนาม ซึ่งสามารถใช้สมุดใน

การจดบันทึก แผนผังหรือแผนที่เดินดิน ได้ง่ายและสะดวกกว่า อีกทั้งหากเทคโนโลยีดังกล่าว

เกิดขัดข้อง สมุดและปากกายังสามารถใช้งานได้อยู่เสมอ  

ทั้งนี้ผู้ศึกษาได้ท าการขออนุญาตจากผู้ประกอบการ Cardio Boxing Gym Ratchaburi 

ผู้เข้าร่วมการออกก าลังกายภายในยิมแห่งนี้ และผู้ให้ข้อมูล เพ่ือการศึกษาภาคสนาม ทั้งจากการ

สังเกตการณ์ การสอบถาม การสัมภาษณ์ รวมถึงการบันทึกภาพและเสียงต่างๆ ซึ่งได้น ามาใช้เป็นข้อมูลใน

งานศึกษาชิ้นนี้  

 

การสังเคราะห์และวิเคราะห์ข้อมูล 

เมื่อผู้ศึกษาได้รวบรวมข้อมูลปฐมภูมิและทุติยภูมิที่ใช้เป็นข้อมูลพ้ืนฐานส าคัญในการตีความ

และวิเคราะห์ ในการศึกษาเรื่อง The body project: กระบวนการสร้างร่างกายด้วยกีฬามวยไทย โดยวาง

กรอบแนวคิดร่างกายในสังคมบริโภค และแนวคิดร่างกายในฐานะทุนทางกายภาพมาเป็นมุมมองหลักที่ใช้

ในการศึกษาครั้งนี้ โดยมีการวิเคราะห์ถึงกระบวนการสร้างร่างกายด้วยกีฬามวยไทย เพ่ือให้ทราบถึงปัจจัย

ที่ท าให้คนสนใจในร่างกาย และลงทุนเพ่ือสร้างร่างกาย ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความแตกต่างทางสังคม และ

การแปรรูปทุนทางร่างกายหรือทุนทางกายภาพเป็นทุนรูปแบบอ่ืนๆ ซึ่งผู้ศึกษาเลือกวิธีการวิเคราะห์จาก

ข้อมูลอ้างอิงและจากกลุ่มตัวอย่างในการศึกษา เพ่ือที่จะให้เห็นภาพของความสัมพันธ์ของปรากฏการณ์

ทางสังคมกับแนวคิดท่ีเกี่ยวเนื่องกับร่างกาย ภายในงานศึกษาชิ้นนี้มีการน าเสนอข้อมูลเพ่ืออธิบายประเด็น

ของการศึกษา แบ่งออกเป็น 6 บท ดังนี้ 

บทที่ 1 ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา โดยจะกล่าวถึงที่มาของความสนใจต่อ

ประเด็นที่จะท าการศึกษา วัตถุประสงค์ สมมติฐาน และอธิบายขอบเขตของการศึกษา แผนการด าเนินงาน 

เพ่ือให้ทราบถึงรายละเอียดของงานศึกษาชิ้นนี้ 
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บทที่ 2 แนวคิดทฤษฎีและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง ในบทนี้มีการแบ่งเนื้อหาออกเป็น 2 ส่วน 

ในส่วนแรกเป็นการอธิบายถึงทฤษฎีที่จะน ามาใช้เป็นกรอบแนวคิดในการศึกษาครั้งนี้ ซึ่งได้แก่ แนวคิด

ร่างกายในสังคมบริโภค และแนวคิดร่างกายในฐานะทุนทางกายภาพ ในส่วนที่สองเป็นการน าข้อมูลทุติย

ภูมิ ที่ได้จากการรวบรวมข้อมูลเอกสารเพ่ือให้เห็นถึงข้อมูลจากงานศึกษาที่เกี่ยวข้องและเป็นส่วนที่ช่วยใน

การอ้างอิงข้อมูลอีกด้วย 

บทที่ 3  ระเบียบวิธีการศึกษา เพื่อให้เห็นแนวทางและขอบเขตในการศึกษาของงานชิ้นนี้ ทั้ง

กรอบแนวคิด สถานที่และกลุ่มตัวอย่างที่น ามาเป็นกรณีศึกษาในการวิเคราะห์ เพื่อให้เห็นถึงขั้นตอนและวิธี

ในการเก็บข้อมูล และการวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ ของงานศึกษาชิ้นนี้ 

บทที่ 4 ประวัติศาสตร์ พัฒนาการ และการเปลี่ยนแปลงของกีฬามวยไทยตั้งแต่อดีตถึง

ปัจจุบัน โดยมีการแบ่งเป็นยุคสมัยของมวยไทย จากบทบาทหน้าที่และความหมายของกีฬามวยไทยที่

เปลี่ยนไปตามบริบททางสังคม ได้ทั้งหมด 5 ยุค คือยุคนักรบพระราชา ยุคนักสู้นักแสดง ยุคนักกีฬา ยุค

มวยตู้ และยุคมวยสุขภาพหรือยุคปัจจุบัน ซึ่งเป็นปรากฏการณ์หนึ่งของสังคมที่ได้รับความนิยมอย่างมาก 

ท าให้เกิดค่ายมวยรูปแบบใหม่ที่มีการผสมผสานสถานออกก าลังกายรูปแบบฟิตเนส น าไปสู่การอธิบาย

พ้ืนที่ของการศึกษาในบทถัดไป 

บทที่ 5  Cardio Boxing Gym Ratchaburi: การออกก าลังกายด้วยกีฬามวยไทย ในบทนี้

จะเป็นการอธิบายถึงพ้ืนที่ที่ใช้ในการศึกษา ในแง่ของประวัติความเป็นมา ข้อมูลเบื้องต้นต่างๆ และการ

จัดการภายใน Cardio Boxing Gym Ratchaburi รวมไปถึงกระบวนการสร้างร่างกายด้วยกีฬามวยไทย 

ผ่านการมองร่างกายในฐานะที่เป็นทุนทางกายภาพหรือโครงการที่จะต้องมีการพัฒนา  จากข้อมูลที่ได้ท า

การลงภาคสนาม ทั้งการสังเกตการณ์ และการสัมภาษณ์ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการสะสมหรือสร้างทุนใน

รูปแบบต่างๆ และเพ่ือเป็นข้อมูลพื้นฐานของการวิเคราะห์ในบทถัดไปอีกด้วย 

บทที่ 6 The Body Project: กระบวนการสร้างร่างกายด้วยกีฬามวยไทย โดยจะเป็นการ

สรุปภาพรวมทั้งหมด เพ่ือช่วยในการอธิบายและสะท้อนให้เห็นถึงภูมิหลังของกีฬามวยไทย ด้วยการ

วิเคราะห์จากการรวบรวมข้อมูลทั้งที่เป็นข้อมูลปฐมภูมิและข้อมูลทุติยภูมิที่ใช้เป็นข้อมูลพ้ืนฐานในการ
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ตีความและวิเคราะห์ในประเด็นที่ศึกษาของงานชิ้นนี้ ที่สะท้อนให้เห็นถึงชนชั้นหรือความแตกต่างทาง

สังคม จากกระบวนการสร้างร่างกายด้วยกีฬามวยไทยในยุคปัจจุบันและน าไปสู่การครอบครองและการ

สะสมทุนในรูปแบบอื่นๆ 

 

ระยะเวลาและแผนการด าเนินงาน 

การศึกษาในประเด็นเรื่อง The Body Project: กระบวนการสร้างร่างกายด้วยกีฬามวยไทย 

กรณีศึกษา Cardio boxing Gym Ratchaburi เริ่มต้นศึกษาตั้งแต่เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2558 ถึงเดือน

พฤษภาคม พ.ศ.2559 เป็นเวลา 10 เดือน โดยมีแผนการด าเนินงานดังนี้ 

ระยะเวลา การด าเนินงาน 

สิงหาคม 2558 – 

พฤศจิกายน 2558  

(4 เดือน) 

การเตรียมการ : ค้นหาชื่อเรื่องหรือปัญหาที่จะท า 

     โดยศึกษารวบรวมข้อมูลพ้ืนฐาน ทั้งจากวิทยานิพนธ์ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง  

รวมไปถึงการก าหนดขอบเขตของเนื้อหา เครื่องมือ และวิธีการที่ใช้ในการศึกษา 

ธันวาคม 2558 – 

กุมภาพันธ์ 2559  

(3 เดือน) 

ขั้นตอนการเก็บข้อมูล  

    ท าการเก็บรวบรวมข้อมูลพ้ืนฐาน และเก็บข้อมูลภาคสนาม ทั้งจากการ

สังเกตการณ์และการสัมภาษณ ์

มีนาคม 2559 – 

พฤษภาคม 2559  

(3 เดือน) 

ขั้นตอนการประมวลผลข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล  

    น าข้อมูลที่ได้จากการศึกษาทั้งหมดมาท าการประมวลผล และวิเคราะห์ เพ่ือ

สรุปผลการศึกษา 
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บทที่ 4 

ประวัติและพัฒนาการของกีฬามวยไทย 

 
ในบทนี้จะเป็นการกล่าวถึงภาพรวมของประวัติและพัฒนาการของกีฬามวยไทย ซึ่ง

สะท้อนให้เห็นถึงบริบททางประวัติศาสตร์ของมวยไทยที่มีพัฒนาการและเปลี่ยนแปลงจากอดีตมา

สู่ปัจจุบัน อันเป็นที่มาของกีฬามวยไทยแบบร่วมสมัยในสังคมบริโภค โดยรวบรวมเอกสารต่างๆ ที่

เกี่ยวข้องมาใช้เป็นข้อมูลหลัก เพ่ือน ามาเป็นข้อมูลพ้ืนฐานในการศึกษาและท าความเข้าใจ The 

Body Project: กระบวนการสร้างร่างกายด้วยกีฬามวยไทย  

 

ประวัติมวยไทย 

มนุษย์ได้พยายามคิดค้นการต่อสู้มือเปล่าเพ่ือให้ตนเองปลอดภัยจากสิ่งรอบข้าง โดย

ใช้อวัยวะทุกส่วนของร่างกายเป็นอาวุธเข้าต่อสู้ เช่น มือ เท้า เข่า ศอก และศีรษะ แล้วก าหนด

ระเบียบแบบแผนและหลักเกณฑ์ในการต่อสู้สิ่งต่างๆ รวมกันเรียกว่า “มวย” การต่อสู้มือเปล่า

ของไทยนั่น กลายเป็นศิลปะการต่อสู้ประจ าชาติ เรียกว่า “มวยไทย” ซึ่งมวยไทยมีวิวัฒนาการมา

เป็นเวลานานหลายชั่วอายุคน ทั้งยังเป็นศิลปวัฒนธรรมทางกีฬา เป็นกิจกรรมการเคลื่อนไหว 

กิจกรรมการออกก าลังกาย และช่วยพัฒนาร่างกาย อารมณ์ สังคม จิตใจ สติปัญญาอีกด้วย (พยุง

ศักดิ์, ม.ป.ป.: 1-2) การให้ค าจ ากัดความค าว่า มวยไทย มีความหลากหลายแตกต่างกันไป เช่น 

1) มวยผม มุ่นผมหรือผม ที่เกล้าเป็นก้อน 

2) หนึ่งหรือเดียว เป็นความหมายที่ได้มาจากเขมร 

3) การชกต่อยตามแบบชาวสยาม ซึ่งมีการเตะรวมอยู่ด้วย 

4) ท่าทางและค าพูดไม่ตลกขบขัน ซึ่งเป็นค าแผลง ใช้กันในสมัยรัชกาลที่ 5 
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ตามพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 ให้ค าจ ากัดความค าว่า มวย หมายถึง 

การชกกันด้วยหมัด มวยไทยเป็นกีฬาชกมวยบนเวทีที่มีกติกายอมให้คู่ชกใช้เท้า  ศอก และเข่าได้ 

(ราชบัณฑิตยสถาน, 2525: 632)  

มวย หมายถึง กีฬาชนิดหนึ่งและเป็นศิลปะป้องกันตัวด้วย เช่น การต่อสู้โดยใช้หมัดแบบมวย

สากล หรือใช้อวัยวะส่วนอื่นด้วยแบบมวยไทย 

มวยไทย มีมาแต่ดึกด าบรรพ์ คงจะตั้งแต่สมัยที่ไทยเริ่มสร้างตนเองขึ้นเป็นชาติ เพราะสมัย

นั้นไทยมีการรบอยู่เรื่อย ๆ จึงต้องมีศิลปะการต่อสู้ทั้งแบบใช้อาวุธ และใช้ส่วนต่าง ๆ ของร่างกายเข้าชก 

ถองและเตะ (ส านักคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ, 2540: 1 อ้างถึงใน พยุงศักดิ,์ ม.ป.ป: 1-2) 

มวยไทยมีลักษณะพิเศษตามแบบของคนไทยที่เรียกว่า ครบเครื่อง สามารถใช้อวัยวะได้ทุก

ส่วนให้เกิดประโยชน์อย่างยุติธรรมทุกกรณี (สมบัติ จ าปาเงิน, 2522: 18 อ้างถึงใน พยุงศักดิ์, ม.ป.ป: 1-2) 

มวยไทย หมายถึง มวยที่คนไทยใช้ศิลปะของการต่อสู้ป้องกันตัว และถือเป็นกีฬาอันหนึ่งที่

อบรมบ่มนิสัยคนให้เป็นนักกีฬา (ชยันต์ อิศรพล, 2514: 7 อ้างถึงใน พยุงศักดิ,์ ม.ป.ป: 1-2) 

ซึ่งความเป็นมาของมวยไทยเริ่มขึ้นในสมัยใดไม่ปรากฏ และไม่มีหนังสือเล่มใดเขียนไว้ว่า

เกิดขึ้นเมื่อไหร่ แต่สันนิษฐานได้ว่ามวยไทยได้เกิดขึ้นมานานแล้ว และอาจเกิดขึ้นมาพร้อมๆกับชาติไทย 

ตั้งแต่ในช่วงที่ต้องเผชิญกับศึกสงคราม เพ่ือแย่งอ านาจการปกครองแผ่นดิน มวยไทยในระยะเริ่มแรกจึง

เกิดจากการฝึกซ้อมศิลปะการต่อสู้ต่างๆด้วยการใช้เท้าถีบ เตะ และการต่อสู้ด้วยมือเปล่าอยู่เป็ นประจ า 

(รังสฤษฏิ์ บุญชลอ, 2550: 11-13) มวยไทยจึงเป็นหนึ่งในวัฒนธรรมไทยที่รับรู้กันโดยทั่วไป ซึ่งมวยไทยใน

อดีตเคยเป็นวัฒนธรรมของชนชั้นสูง ในช่วงยุคสมัยที่มวยไทยยังมีบทบาทหน้าที่ในการสร้างสถานภาพ 

“นักรบ” ให้แก่ผู้น า โดยเฉพาะพระมหากษัตริย์และบรรดาขุนนางชั้นสูง แต่เมื่อยุคสมัยเปลี่ยนแปลงไป

บทบาทหน้าที่และสถานภาพของกีฬามวยไทยก็เปลี่ยนไปกลายมาเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมชนชั้นล่างใน

เวลาต่อมา แต่ที่น่าสนใจคือในปัจจุบันมวยไทยเริ่มแพร่กระจายไปสู่กลุ่มคนชนชั้นอ่ืนๆ โดยเฉพาะกลุ่มชน

ชั้นกลางที่เกือบไม่เคยมีประวัติศาสตร์ร่วมกับมวยไทยมาก่อนเลย (ทิฆัมพร, 2558: 122)  

ประวัติและพัฒนาการแต่ละยุคของสังคมไทย ให้ความหมายมวยไทยแตกต่างกัน แต่ละ

ความหมายจะสัมพันธ์กับบริบทสังคมไทยในยุคสมัยนั้น โดยงานศึกษาชิ้นนี้จะมีการแบ่งยุคของมวยไทย ที่

อ้างอิงจากงานวิจัยของ ทิฆัมพร เอ่ียมเรไร (2558) ใน “บทส ารวจการวิเคราะห์การสร้างความหมายมวย
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ไทยผ่านแนวคิดเรื่อง “แวดวง” ของปิแอร์ บูร์ดิเยอ” ซึ่งสอดคล้องกับยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ของมวย

ไทย ผู้ศึกษาจึงแบ่งยุคสมัยของมวยไทยได้ทั้งหมด 5 ยุค ได้แก่ ยุคนักรบพระราชา ยุคนักสู้นักแสดง ยุค

นักกีฬา ยุคมวยตู้ ยุคมวยสุขภาพ ซึ่งในยุคสุดท้ายเป็นยุคในปัจจุบันที่มวยไทยได้กลายมาเป็นกิจกรรมการ

ออกก าลังที่ก าลังเป็นที่นิยมอย่างมาก และเป็นสนามของการศึกษาชิ้นนี้อีกด้วย โดยมีรายละเอียดในแต่ละ

ยุคแต่ละสมัย ดังนี้ 

มวยไทย: ยุคนักรบพระราชา 

ท่ามกลางบริบทสังคมที่เผชิญกับภาวะสงครามอยู่เสมอ ตั้งแต่ช่วงสมัยสุโขทัย สมัยอยุธยา 

และสมัยธนบุรี มวยไทยสื่อถึงความหมาย “การเป็นนักรบ” ตั้งแต่ชนชั้นน าในสถาบันกษัตริย์ (ที่รวมถึงขุน

นาง ข้าราชการ นายทหาร) ที่ต้องพร้อมต่อสู้เพ่ือความอยู่รอด โดยกลุ่มครูมวยหรือผู้ที่มีความรู้เชิงมวยนั้น 

ส่วนหนึ่งเป็นพระ สถานที่เรียนและฝึกซ้อมจึงอยู่ในบริเวณวัดวาอาราม (ทิฆัมพร, 2558: 124-125) 

เนื่องจากวัดเป็นสถานที่ให้ความรู้ ฝึกหัดอบรมบ่มนิสัย ทั้งที่เป็นวิชาการและวิชาชีพ เพราะประชาชนถือ

ว่าวัดเป็นศูนย์กลางของปวงชน และยังมีส านักเรียนต่างๆ ซึ่งจะเปิดสอนให้เฉพาะเจ้านายและบุตร

ข้าราชการเท่านั้น  

สมัยสุโขทัย (พ.ศ. 1800 – 1920) ตลอดระยะเวลาประมาณ 120 ปี กรุงสุโขทัยต้องท า

สงครามกับอาณาจักรข้างเคียงอยู่เสมอ สิ่งส าคัญที่สุดในช่วงเวลามีศึกสงครามคือ ความพยายามรักษาผืน

แผ่นดินที่ตนเองอาศัยอยู่ให้มั่นคงที่สุด จึงจ าเป็นต้องมีการรวบรวมไพร่พลเพ่ือเป็นก าลัง เพ่ือกักตุนเสบียง

อาหาร และมีการฝึกฝนการต่อสู้ป้องกันตัว ด้วยมือเปล่าและอาวุธชนิดต่างๆ เพ่ือเป็นการเตรียมพร้อมต่อ

ศึกสงคราม การรบในสมัยนี้เป็นการรบแบบประจัญบาน หรือที่เรียกว่า ตะลุมบอน ซึ่งเป็นการรบในระยะ

ประชิดตัวทั้งสิ้น การฝึกหัดศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวแบบมวยไทย จึงเป็นการฝึกที่มีความส าคัญอย่างมาก

ส าหรับการรบ  มวยไทยในยุคสมัยนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งของศิลปศาสตร์ และเป็นความรู้ด้านต่างๆส าหรับ

พระมหากษัตริย์ ซึ่งจ าเป็นต้องเป็นนักรบ เป็นนักมวย และเป็นนักกีฬา มีความกล้าหาญ  องอาจ มี

สมรรถภาพร่างกายแข็งแรง และอดทน ตามลักษณะหน้าที่ในฐานะผู้น าของประเทศ   
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สมัยกรุงศรีอยุธยา (พ.ศ. 1893 – 2310) ตลอดระยะเวลา 417 ปี กรุงศรีอยุธยายังคงมีการ

ท าศึกสงครามต่อต้านการรุกรานจากอาณาจักรข้างเคียงอยู่เสมอ ดังนั้นพระมหากษัตริย์และราษฎรไทย

จ าเป็นต้องฝึกหัดศิลปะการป้องกันตัวและวิชาการทหารเพ่ือป้องกันประเทศ โดยช่วงเวลาที่ฝึกหัดศิลปะ

ป้องกันตัวและเตรียมก าลังรบมักจะเป็นช่วงฤดูฝน เพราะในสมัยนั้นการยกทัพไปตีเมืองใดก็ตามมักจะรอ

ให้เข้าฤดูแล้งก่อน เพ่ือความสะดวกในการเดินทัพ ช่วงฤดูฝนจึงเป็นช่วงที่ต้องปลูกข้าวเพ่ือเตรียมเป็น

เสบียงอาหารและท านุบ ารุงไพร่พลให้สมบูรณ์ทั้งทางร่างกายและฝึกฝนศิลปะการต่อสู้ให้มีความช านาญ

มวยไทยเป็นศิลปะการต่อสู้ชนิดหนึ่งที่ทหารทุกคนจ าเป็นต้องฝึกหัดควบคู่กันไปกับการใช้อาวุธที่มีอยู่ 

กีฬามวยไทยในสมัยกรุงศรีอยุธยาได้รับความสนใจอย่างกว้างขวาง จึงท าให้มีนักมวยฝีมือดี

เกิดข้ึนมากมาย ครูมวยที่เข้ามาสอนในพระราชวังก็เป็นครูมวยที่ได้รับการคัดเลือกเข้ามาท าหน้าที่สอนมวย

หรือเป็นทนายเลือก ส่วนครูมวยที่สอนตามวัดมักจะเป็นครูมวย หรือข้าราชการที่ออกบวชเมื่อมีอายุมาก 

ในขณะเดียวกัน หลังจากกรุงศรีอยุธยาแตก เมื่อ พ.ศ. 2130 คนไทยถูกจับไปเป็นเชลยจ านวนมาก พระ

เจ้ากรุงอังวะแห่งพม่า จึงได้จัดงานเฉลิมฉลองสมโภชมหาเจดีย์ประกาศชัยชนะขึ้น ณ เมืองย่างกุ้ง และจัด

ให้มีการชกมวยหน้าพระท่ีนั่ง โดยนายขนมต้มเชลยศึกษาชาวสยามสามารถส าแดงฝีมือ ชกเอาชนะคนมวย

พม่าได้ถึงสิบคน และได้แพ้นายขนมต้มหมดทุกคน พระเจ้ากรุงอังวะถึงกับตรัสชมเชยว่า “คนไทยถึงแม้จะ

ไม่มีอาวุธในมือ มีเพียงมือเปล่า 2 ข้าง ก็ยังมีพิษรอบตัว” เสร็จแล้วพระเจ้ากรุงอังวะได้มอบเงิน

เปรียบเสมือนบิดาผู้สอนมวยไทย เพราะท าให้ไทยมีชื่อเสียงเกี่ยวกับวิชามวยไทยเป็นอันมากในสมัยนั้น 

และชื่อเสียงได้เลื่องลือมาจนถึงสมัยปัจจุบัน (ตว่ย, 2532:18)   

สมัยกรุงธนบุรี (พ.ศ. 2310 – 2315) หลังจากท่ีกรุงศรีอยุธยาเสียเอกราชให้แก่พม่า ขณะนั้น

สภาพบ้านเมือง วัดวาอารามถูกท าลาย ประชาชนถูกพม่ากวาดต้อนไปเป็นเชลย เกิดสภาพข้าวยากหมาก

แพง ท าให้โจรผู้ร้ายชุกชุมแย่งชิงเสบียงอาหาร ฆ่าฟันกันเอง สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชจึงได้พยายาม

รวบรวมไพร่พลเพ่ือกอบกู้เอกราช จนสามารถตัง้กรุงธนบุรีเป็นราชธานีได้ ตลอดเวลาดังกล่าวประเทศชาติ

ก็ไม่ได้ว่างเว้นจากการท าสงคราม ท าให้คนไทยต้องอยู่ในสภาพเตรียมตัวพร้อมรบกับสถานการณ์จากการสู้

รบที่อาจเกิดได้ตลอดเวลา จึงมีการเสาะแสวงหาความรู้ในศิลปศาสตร์แขนงต่างๆทั้งด้านการศาสนา 

การเมือง การปกครอง ยุทธวิธีการรบ และการฝึกหัดมวยไทยเพ่ือเตรียมความพร้อมในการท าศึกสงคราม 
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โดยจุดมุ่งหมายในการฝึกหัดมวยไทยจึงคล้ายกับสมัยกรุงศรีอยุธยาคือฝึกเพ่ือการทหาร การป้องกัน

ประเทศชาติจากสงคราม 

โดยสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ให้ความสนใจกีฬามวยไทยเป็นพิเศษ การที่

พระมหากษัตริย์และข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ให้ความสนใจการชกมวย ท าให้ราษฎรสนใจและฝึกหัดมวยไทย

ตามกันอย่างกว้างขวาง ประกอบกับการนิยมให้มีการชกมวยเฉลิมฉลองหน้าพระที่นั่ง ซึ่งเป็นโอกาสที่

นักมวยจากท้องถิ่นต่างๆ จะได้แสดงความสามารถในชั้นเชิงมวยไทยให้เป็นที่ประจักษ์แก่สายตาประชาชน

และหากมีความสามารถเป็นเลิศแล้วย่อมเป็นหนทางแห่งความเจริญก้าวหน้าในอนาคต โดยจะสร้าง

ชื่อเสียงเกียรติยศ รวมถึงได้เป็นทหารหรือราชองค์รักษ์ในส านักราชวังอีกด้วย (พยุงศักดิ์, ม.ป.ป.: 10-25)  

มวยไทย: ยุคนักสู้นักแสดง 

ในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น ช่วงรัชกาลที่ 1 ถึงรัชกาลที่ 3 เนื่องจากการติดต่อค้าขายกับ

พ่อค้าต่างชาติ ได้น าเอาอาวุธ ทั้งปืนเล็กและปืนใหญ่เข้ามาใช้ในกองทัพ ท าให้ยุทธวิธีการรบย่อมมีการ

เปลี่ยนแปลงไป ขณะเดียวกันบ้านเมืองมีความสงบมากขึ้น มีความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงและรับวิธีคิด

จากภายนอกเข้ามา ในยุคนี้สถานภาพของกีฬาชกมวยจึงเริ่มกลายเป็นสื่อการแสดง เพ่ือความบันเทิง

มากกว่าการสงคราม สถาบันกษัตริย์และกลุ่มชนชั้นน าเริ่มถอนตัวจากการเรียนรู้มวยไทย เพราะก าลัง

สนใจวัฒนธรรมที่มีอารยะมากกว่าจากสังคมภายนอก ผู้เล่นหรือนักมวยส่วนใหญ่จึงเป็นกลุ่มชนชั้นล่าง/

ไพร่แทน  

สมัยรัชกาลที่ 1 (พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช พ.ศ. 2327–พ.ศ. 2352) 

พบหลักฐานที่เก่าแก่ที่สุด คือ กฎหมายตราสามดวง ซึ่งมีมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาและได้กล่าวถึงการตี

มวยและปล้ ากันไว้ในพระอัยการเบ็ดเสร็จอันเป็นสาเหตุของการทะเลาะวิวาท อย่างไรก็ตามการนิยมชก

มวยก็ยังคงมีอยู่ทั่วไป และยังท าให้ชาวต่างชาติสนใจเข้ามาชกพนันด้วย ดังปรากฏในประวัติศาสตร์ตอน

หนึ่งว่า  

ชาวรัตนโกสินทร์นิยมชกมวยกันตามงานวันส าคัญต่างๆ เช่นงานปิดทองพระ งานถือน า

พิพัฒน์สัตยา งานประจ าปีและงานรับเสด็จเจ้านาย ท าให้ชาวต่างประเทศที่ได้เห็นการ
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ต่อสู้แบบศิลปะมวยไทยแล้วคิดว่าคนไทยแทบทุกคนดูเหมือนจะเป็นนักมวยกันไปหมด 

จนฝรั่งได้ข่าวว่าคนไทยชกเก่งจึงอยากประลองฝีมือ ในปี พ.ศ. 2331 ชาวฝรั่งเศส 2 คน

พ่ีน้อง ได้เข้ามาท้าพนันชกมวย โดยนายก าปั่น เป็นคนน้อง ซึ่งมีฝีมือดีเที่ยวพนันชกมวย

ชนะมาหลายเมือง จึงมาท้าชกกับคนไทย คือ หมื่นผลาญ (กรมศิลปากร, 2520: 109 

อ้างถึงใน พยุงศักดิ์, ม.ป.ป.) 

สมัยรัชกาลที่ 2 (พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย พ.ศ. 2352 - พ.ศ. 2367) ซึ่งเป็น

ยุคทองของวรรณคดีไทย จึงมีการบันทึกเรื่องราวของมวยไทยไว้ในวรรณคดีหลายเรื่อง ซึ่งสะท้อน

ภาพลักษณ์ของกีฬามวยไทยไว้ได้อย่างชัดเจน ว่าเป็นการแข่งขันที่มีคนนิยมมาดูมาที่สุดในสมัยนั้น และ

เป็นการบันเทิงชนิดหนึ่ง ตามงานเทศกาลประเพณีต่างๆ เช่น งานสงกรานต์ ลอยกระทง เข้าพรรษา 

เทศกาลกฐิน งานบวช แต่งงาน หรือการฉลองสมโภชต่างๆ มักจะมีพิธีทางศาสนาและการบันเทิงควบคู่กัน

ไป ซึ่งจะเป็นการเปิดโอกาสให้ชาวบ้านได้ร่วมใจในทางศาสนาแล้ว ยังจะได้ความสนุกสนานบันเทิงใจ 

รวมถึงจากการบันเทิงที่เป็นกีฬาด้วย  

ให้เปรียบคู่ผู้หญิงชกมวยปล้ า   ข้างหนึ่งด าข้างหนึ่งขาวสาวขยัน 

กางเกงลายสายถักเสื้อกั๊กกัน   ต่างตั้งม่ันเหม่นเหม่คนเฮฮา 

เข้าทุบทอยต่อยตะกายป่ายปุปปับ  เสียงตุบตับเตะผางถูกหว่างขา 

กางเกงแยกแตกควากเป็นปากกา  ผู้ชายฮาเฮลั่นสนั่นดัง 

ต่างเหนื่อยหอบหมอบทรุดให้หยุดอยู่  จูงมือคู้ปล้ าเข้ามานั่งหน้าที่นั่ง 

ต่างประหม่าหน้าตื่นยืนเก้งกัง   เขาทุบหลังให้บังคมประพรมน้ า 

แล้วลุกขึ้นยืนประจัญขยั้นขยับ  เข้ายุดจับขาแข้งแย่งขย า 

ต่างกอดเกี้ยวเกลียวกลมล้มคะม า  คนหนึ่งคว่ าคนหนึ่งหงายผู้ชายฮา 

ขึ้นอยู่บนคนคว่ าขย าขยิก   คนล่างพลิกผลักแพลงไขว้แข้งขา 

กอดประกับกลับไพล่พลิกไปมา  คนดูฮาเฮสนั่นครื้นครั่นไป 

     (สิงหไกรภพ: 302-303 อ้างถึงใน พยุงศักดิ์, ม.ป.ป. :29) 
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และอีกประการหนึ่งที่พบ คือการกล่าวถึงการชกมวยปล้ าผู้หญิงหน้าพระที่นั่ง แสดงให้เห็น

ว่า การชกมวยไม่ได้มีแต่ในเฉพาะหมู่ชายชาติทหารเท่านั้น ผู้หญิงก็มีสิทธิ์ที่จะเรียนรู้ศิลปะการต่อสู้แขนงนี้

ได้เช่นกัน สันนิษฐานว่าคงมีการฝึกหัดกันมานานแล้ว เพราะไทยต้องท าศึกสงครามกับเมืองต่างๆมโดย

ตลอด แต่การที่ผู้หญิงมาชกมวยพนันกัน คงจะเริ่มมีในระยะหลัง เนื่องจากสภาพบ้านเมืองยังขัดสน จาก

ผลกระทบของภาวะสงคราม การชกมวยจึงเป็นหนทางหนึ่งที่จะได้เงินรางวัลมาใช้จ่าย การชกมวยก็คงเป็น

ทั้งมวยปล้ าและใช้หมัดมวยควบคู่กันไป ยังไม่มีกติกาอะไรมากมาย ปล่อยให้ชกมวยกันจนเหนื่อยจึงค่อย

พัก แล้วชกกันต่อจนฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดยอมแพ้ไปในที่สุด  

สมัยรัชกาลที่ 3 (พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พ.ศ. 2367 - พ.ศ. 2394) ในสมัยนี้

ได้ปรากฏหลักฐานที่ส าคัญ ได้แก่ต ารามวยไทยโบราณ เป็นภาพเขียนท่ามวยลงในสมุดข่อย มีภาษาไทย

เขียนบอกว่าแม่ไม้ ลูกไม้ และไม้แก้มีจ านวนภาพทั้งหมด 46 ภาพ ท าให้เห็นพัฒนาการของท่าทางของ

มวยไทย (พยุงศักดิ,์ ม.ป.ป.: 25-36) 

มวยไทย: ยุคนักกีฬา 

มวยไทยได้ถูกปรับเปลี่ยนความหมายมาท าหน้าที่เป็น “เครื่องหมายอัตลักษณ์ความเป็น

ไทย” (nation identity marker) เมื่อชนชั้นน าได้รับเอาแนวคิดเรื่องรัฐ-ชาติ (nation-state) ความ

ทันสมัย (modernization) และแนวคิดเรื่องกีฬา (sportization) จากตะวันตกมา ท าให้กีฬามวยไทยมี

แบบแผนกฎกติกา หรือเวทีมวยมาตรฐานมากขึ้น ประกอบกับภาคธุรกิจและเอกชนก็เข้าร่วมใช้มวยไทย

เป็นสินค้ามากขึ้น จึงเริ่มเห็นการยึดอาชีพนักมวยเป็นจ านวนมาก การชกมวยไม่ใช่การแสดง และไม่ได้จัด

ให้ชมฟรี เมื่อนักมวยมีค่าตัว ผู้ชมก็จ าเป็นต้องเสียค่าตั๋วเขาชม (ทิฆัมพร, 2558: 125) 

สมัยรัชกาลที่ 4 (พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พ.ศ. 2394 - พ.ศ. 2411) พระองค์

ทรงโปรดกีฬากระบี่กระบองและมวยไทยมาก ได้ทรงโปรดให้พระเจ้าลูกยาเธอหลายพระองค์หัดกระบี่

กระบองและมวยไทยจนช านาญ ในสมัยนี้อารยธรรมตะวันตกมีบทบาทในประเทศหลายด้านเนื่องจากมี

พวกมิชชั่นนารีเข้ามาสอนศาสนา และน าความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษ การแพทย์เข้ามาเผยแพร่ตั้งแต่สมัย
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รัชกาลที่ 3 โดยรัชกาลที่ 4 ทรงสนพระทัยในวิทยาการของตะวันตกอย่างมาก จึงได้เริ่มให้มีการฝึกหัด

ทหารตามแบบยุโรป เฉพาะทหารรักษาพระองค์ แต่ทหารที่รบเพื่อการป้องกันประเทศยังคงเป็นรูปเดิมอยู่ 

สมัยรัชกาลที่ 5 (พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พ.ศ. 2411 - 2453) พระองค์ได้

ศึกษาศิลปะมวยไทยมาจากส านักมวยหลวง ท าให้พระองค์ทรงโปรดกีฬามวยไทยมาก ในสมัยนี้การฝึกหัด

มวยได้แพร่หลายไปตามหัวเมืองต่างๆทั้งภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ของประเทศ 

เพราะได้จัดให้มีการแข่งขันชกมวยหน้าพระที่นั่งในงานศพของกรมขุนมรุพงศิริพัฒน์ ณ ด้านใต้ของทุ่งพระ

สุเมรุ (ท้องสนามหลวง) นักมวยที่เจ้าเมืองน ามาแข่งขันล้วนแต่คัดเลือกคนที่มีฝีมือดี การแข่งขันครั้งนี้

นักมวยที่สามารถชกชนะคู่ต่อสู้จะได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์ หลังจากการแข่งขันชกมวยนี้ท าให้ชาว

ไทยทั่วทุกจังหวัดสนใจการฝึกซ้อมมวยไทยกันอย่างจริงจัง  

ต่อมาในพระราชวังทรงโปรดเกล้าฯ ให้แต่งตั้งกรมมหาดเล็กขึ้นเพ่ือท าหน้าที่รักษาความ

ปลอดภัยในพระราชวังและถวายอารักขาแด่พระมหากษัตริย์ ในปี พ.ศ. 2414 ได้โปรดคัดเลือกบุตรหลาน

ผู้ที่มีตระกูลสูงมาฝึกหัดจัดเป็นกรมทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์ และโปรดให้ศึกษาหาความรู้ในราช

ส านัก และส านักราชการด้วย และได้ย้ายมาอยู่ที่พระต าหนักสวนกุหลาบในปี พ.ศ. 2424  และในปี พ.ศ. 

2425 ได้โปรดให้จัดตั้งโรงเรียนนายทหารมหาดเล็กขึ้น มีนักเรียนประมาณ 10 คน เป็นหม่อมเจ้าและ

หม่อมราชวงศ์ ในปี พ.ศ. 2425 โรงเรียนพระต าหนักสวนกุหลาบจึงเปลี่ยนเป็นโรงเรียนพลเรือนส าหรับ

นักเรียนที่ประสงค์จะเข้ารับราชการเป็นนายทหารมหาดเล็ก ซึ่งมีการเรียนวิชาความรู้เบื้องต้น และยังมี

การฝึกหัดวิชาทหาร รวมถึงวิชามวยไทยด้วย  

สมัยรัชกาลที่ 6 (พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พ.ศ. 2453 - 2468) ในปี พ.ศ. 

2457-2461 ไทยได้ส่งทหารเข้าร่วมรบในสงครามโลกครั้งที่ 1 ท าให้บรรดาทหารไทยได้มีโอกาสแสดง

ความสามารถในชั้นเชิงมวยไทยให้แก่ทหารและประชาชนชาวยุโรป ซึ่งสร้างความชื่นชอบและประทับใจ

ให้แก่ผู้ชมเป็นอย่างมาก ภายหลังสงครามโลกครั้งที่ 1 ประมาณ พ.ศ. 2463 จึงมีสนามมวยถาวรเกิดขึ้น 

คือ สนามมวยสวนกุหลาบ จัดให้มีการแข่งขันมวยไทยเป็นประจ า โดยหลักเกณฑ์ในการจัดการแข่งขันและ

กรรมการผู้ชี้ขาดในการแข่งขันมวยไทยตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 5 จนถึงสมัยรัชกาลที่ 6 การฝึกหัดกีฬามวยไทย
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พัฒนาขึ้นตามล าดับ (พยุงศักดิ์, ม.ป.ป.: 36-60) มีค่ายมวยที่มีสถานที่ฝึกพร้อมอุปกรณ์ที่ทันสมัยยิ่งขึ้น 

การแข่งขันชกมวยในสมัยต่างๆ นับว่าครึกโครมและมีผู้นิยมชมชอบมาก ซึ่งพอจะแยกได้ 5 สมัยด้วยกัน 

คือ  

1) สมัยสวนกุหลาบ ภายหลังสงครามโลกครั้งที่ 1 ประมาณ พ.ศ. 2463 ได้มีสนามมวยถาวร

เกิดข้ึน คือ สนามมวยสวนกุหลาบ มีการแข่งขันชกมวยเป็นประจ า เริ่มแรกนั้นให้นักมวยชก

กันบนพ้ืนดิน ผู้ดูนั่งและยืนอยู่รอบบริเวณสังเวียนซึ่งกว้ากว่า 20 เมตร มีการขีดเส้น

ก าหนดให้คนห้ามนั่งห้ามล้ าเข้าไปในเขตสังเวียน นักมวยคาดเชือกที่มือด้วยด้ายดิบ สวม

มงคล แม้ขณะชกก็ยังสวมอยู่ มีผ้าประเจียดมัดไว้ที่ต้นแขนซ้ายและขวา สวมกางเกงขาสั้นมี

ผ้าพาดทับอย่างแน่นหนาตรงบริเวณอวัยวะส าคัญปกคลุมมาจนถึงด้านบนตรงเอว ไม่สวม

เสื้อปลายเท้าเปลือยเปล่า กรรมการแต่งกายด้วยผ้าม่วงนุ่งโจงกระเบน สวมถุงเท้าขาวเสื้อ

ราชประแตน  ในสมัยนี้ประชาชนนิยมการชกมวยและชมการแข่งขันชกมวยกันเป็นจ านวน

มาก การชกมวยกันในสมัยนี้ยังนิยมการคาดเชือกอยู่ และมีการก าหนดจ านวนยกไว้แน่นอน

แล้ว มีกรรมการผู้ชี้ขาด และผู้ตัดสิน ผู้ตัดสินส่วนมากจะนั่งอยู่ข้างเวที และให้สัญญาณ

นักมวยหยุดชกด้วยเสียงหรือนกหวีด ต่อมาได้สร้างสนามมวยใหม่โดยจัดยกพ้ืนสนามมวยขึ้น

สูงประมาณ 4 ฟุต ปูลาดด้วยเสื่อจันทบูรณ์ มีเชือกกั้นเวที 2 เส้น เสาเชือกทาสีขาวเว้นช่อง

ประตูไว้ตรงกันข้ามให้นักมวยขึ้นลง 2 ช่อง และมีบันไดก้าวขึ้นลง กรรมการตัดสินล้วน

แต่งตัวเต็มยศแบบเสือป่า  

2) สมัยท่าช้าง ได้จัดการแข่งขันชกมวยขึ้น โดยมีพลโทพระยาเทพหัสดินเป็นนายสนาม ได้มีการ

ปรับปรุงสภาพของเวทีมวยให้ดีว่าเดิม คือ ท าเวทีมวยให้แน่นหนาถาวรกว่าสมัยสนามมวย

สวนกุหลาบ มีเชือกกั้นเวทีมวยเส้นใหญ่ขึ้น เสาเชือกแข็งแรงมั่นคงยิ่งขึ้น ทางขึ้นลงของ

นักมวยไม่มี เพราะนักมวยที่ขึ้นชกกันในสมัยสวนกุหลาบมีหลายครั้งที่นักมวยตกช่องนี้ อีก

ทั้งสมัยนี้เป็นสมัยหัวเลี้ยวหัวต่อจากคาดเชือกมาเป็นสวมนวม ได้จัดให้การแข่งขันขึ้นเป็น

ระยะเวลาพอสมควร กรรมการผู้ชี้ขาดในสมัยนี้ที่มีชื่อเสียงก็คือ นายทิม อติเปรมานนท์ และ

นายนิยม ทองชิตร์  



64 
 

3) สมัยสวนสนุก ในช่วงปี พ.ศ. 2472 เจ้าคุณคธาธรบดี ได้เปิดสนามมวยสวนสนุกขึ้นในบริเวณ

สวนลุมพินี โดยจัดให้มีการแข่งขันมวยไทย สนามมวยปรับปรุงโดยใช้ผ้าปูพ้ืนอย่างดี มีเชือก

รอบสนาม 3 เส้นขนาดได้มาตรฐานคล้ายๆ กับมวยสากล มีมุมแดงและมุมน้ าเงิน มีผู้ตัดสิน 

ผู้จับเวลา ผู้ตีระฆัง มีก าหนดยก 3 ยก หรือ 6 ยก มีกรรมการผู้ชี้ขาดคอยห้ามนักมวยและ

ควบคุมการชกอยู่บนเวที กรรมการตัดสินแพ้ชนะโดยให้คะแนน การจัดการแข่งขันในสมัยนี้ 

เจ้าของสนามได้จัดการแข่งขันอยู่เป็นเวลาหลายปี นักมวยไทยที่มีชื่อเสียงในสมัยนี้ได้แก่ 

นายสมาน ดิลกวิลาส นายสมพงษ์ เวชสิทธิ์ เป็นต้น กรรมการที่ชี้ขาดการตัดสิน ได้แก่ หลง

พิพัฒน์ พลกาย นายสุนทร ทวีสิทธิ์ (ครูกิมเส็ง) และนายนิยม ทองชิตร์  

4) สมัยหลักเมืองและสวนเจ้าเชษฐ์ (ช่วงปี พ.ศ. 2478 - 2485) การแข่งขันชกมวยในสมัยนี้

นับว่าเข้มแข็งดีมาก เพราะทางราชการทหารได้เข้ามาจัดการเพ่ือเก็บเงินบ ารุงราชการทหาร 

คณะกรรมการและนักมวยได้ร่วมมือกันเป็นอย่างดี จนเก็บเงินส่งบ ารุงราชการทหารได้เป็น

จ านวนมากตามจุดประสงค์ของราชการทหารตลอดจนท าให้นักมวยที่มีชื่อเสียงเกิดขึ้นอีก

หลายคน เช่น ผล พระประแดง เพิง สิงห์พัลลภ ถวัลย์ วงศ์เทเวศน์ ประเสริฐ ส.ส. และทอง

ใบ ยนตรกิจ ได้จัดการแข่งขันอยู่เป็นเวลาหลายปี จึงได้เลิกการแข่งขันก่อนสงครามโลกครั้ง

ที่ 2 กรรมการผู้ชี้ขาดการตัดสินมีอยู่ 3 คนด้วยกันคือ นายสังเวียน หิรัญยเลขา นายเจือ 

จกัษุรักษ์ และนายวงศ์ หิรัญยเลขา 

5) สมัยปัจจุบัน (ช่วงปี พ.ศ. 2485 จนถึงปัจจุบัน) ภายหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 สนามมวยเวที

ราชด าเนินได้เริ่มเปิดท าการแข่งขันในวันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2488 มีการจัดชกเป็นประจ า

ทุกวันอาทิตย์ เริ่มชกเวลา ประมาณ 16.00-17.00 น. ประชาชนได้ให้ความส าคัญเข้าชมการ

แข่งขันชกมวยเป็นอย่างมาก จนท าให้ทางสนามมวยมีก าไรอย่างมาก และนักมวยมีรายได้ดี 

สามารถยึดเป็นอาชีพได้จึงมีนักมวยและค่ายมวยเกิดขึ้น นอกจากนั้นยังมีเวทีชั่วคราว เช่น 

เวทีกองทัพอากาศ และตามต่างจังหวัดทุกจังหวัด การแข่งขันที่มีทั้งมวยไทยและมวยสากล 

และมีการถ่ายทอดการชกมวยไทยจากสนามมวยผ่านสื่อโทรทัศน์อีกด้วย ตลอดจนได้ให้

นักมวยต่างประเทศเข้าร่วมแข่งขัน และส่งนักมวยไทยไปแข่งขันยังต่างประเทศ (สรุปความ

จากรังสฤษฏิ์, 2550: 20-21 และพยุงศักดิ์, ม.ป.ป, 47-54) 
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มวยไทย: ยุคมวยตู้ 

ในวันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2496 ได้มีการถ่ายทอดออกอากาศรายการมวยตู้เป็นครั้งแรก 

เนื่องจากทางบริษัทไทยโทรทัศน์ จ ากัด ท าการทดลองการออกอากาศโดยถ่ายทอด การแข่งขันชกมวยใน

รายการ “วันต ารวจ” จากเวทีมวยราชด าเนิน นับเป็นการทดสอบการออกอากาศที่ใช้การแข่งขันมวยไทย

แพร่ภาพทางสื่อโทรทัศน์เป็นครั้งแรก ก่อนที่วันเสาร์ที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2498 สถานีโทรทัศน์ช่อง 4 บาง

ขุนพรหม ท าการถ่ายทอดการชกมวยไทยจากสนามมวยเวทีราชด าเนินอย่างเป็นทางการครั้งแรก ซึ่ง

รายการที่ได้รับความสนใจจากประชาชนทั่วไปมากรายการหนึ่ง นับเป็นจุดเริ่มแห่งการถ่ายทอดกีฬาผ่าน

สื่อโทรทัศน์ในวงการสื่อสารมวลชนของประเทศไทย ท าให้ได้รับความนิยมจากประชาชนคนไทยและ

ต่างจังหวัด ส าหรับในกรุงเทพฯ จัดการแข่งขันชกมวยทุกวัน ส่วนวันเสาร์และอาทิตย์ ชกวันละ 2 รอบ คือ 

รอบบ่ายและรอบค่ า มีการถ่ายทอดทางสถานีวิทยุและโทรทัศน์ สนามมวยที่ถือว่าเป็นสนามมวยมาตรฐาน

ของประเทศไทยมี 2 สนาม คือ สนามมวยเวทีราชด าเนิน และสนามมวยเวทีลุมพินี ซึ่งทั้งสองสนามได้

จัดการแข่งขนัชกมวยสลับกัน นอกจากนี้ในปี พ.ศ. 2513 ยังมีการจัดการแข่งขันมวยที่สนามมวยไทยทีวีสี

ช่อง 7 ซึ่งจัดสัปดาห์ละ 1 วันคือวันอาทิตย์การแข่งขันมีจุดมุ่งหมายเพ่ือที่จะเผยแพร่ศิลปะมวยไทยเป็น

ส าคัญ  

โดยผู้ชมต่างเป็นที่รู้ว่ารายการมวยไทยผ่านสื่อโทรทัศน์ถูกเรียกขานในค าที่ถูกบัญญัติขึ้นใหม่

ว่า “มวยตู้” ตามลักษณะที่เหมือนการบรรจุมวยไทยไว้ในกล่องรูปร่างสี่เหลี่ยมของจอโทรทัศน์  อันเป็น

สาเหตุท าให้มวยไทยนั้นได้รับความนิยมจากผู้ชมมวยไทยทั้งในแง่มุมเชิงวัฒนธรรม  การกีฬา ศิลปะการ

ต่อสู้ประจ าชาติ ที่แพร่ภาพผ่านรายการมวยตู้สู่สายตาผู้ชมจ านวนมาก ต่อมามวยไทยอาชีพกลายเป็น

ธุรกิจการค้า พ.ศ. 2531 เป็นปีที่สื่อสารมวลชนไทยทั้งประเภทโทรทัศน์ วิทยุ และหนังสือพิมพ์ให้ความ

สนใจเสนอข่าวเกี่ยวกับกีฬามวยไทยมากท่ีสุด เนื่องจากความตื่นตัวของเศรษฐกิจสื่อจากรายการมวยไทยที่

ถ่ายทอดทางโทรทัศน์ อันเป็นการสร้างรายได้ให้กับผู้ผลิตรายการซึ่งต่างหันมาสนใจผลิตรายการมวยไทย

ทางโทรทัศน์ ดังจะเห็นได้จากการบรรจุการถ่ายทอดมวยไทยทางสื่อโทรทัศน์ในผังรายการโทรทัศน์ไทย  

ชาวต่างจังหวัดมีโอกาสดูการถ่ายทอดสดการแข่งขันมวยไทยไทยพร้อม ๆ กับชาวกรุงเทพมหานคร สถานี

วิทยุ สื่อสารมวลชนแขนงอ่ืน ๆ เช่น หนังสือพิมพ์รายวัน หนังสือพิมพ์รายสัปดาห์หนังสือข่าวกีฬาซึ่งเสนอ
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ข่าวสารทางด้านกีฬาหลายประเภท หรือเฉพาะกีฬาประเภทเดียวที่ก าลังสนใจก็มีส่วนช่วยเผยแพร่ข่าวสาร

เป็นอย่างดี (อดิศร บุญญปุรานนท์, 2553: 7-9) 

เมื่อความหมายของมวยไทยถูกประกอบสร้างจากหลายภาคส่วน โดยเฉพาะภาคประชา

สังคมและเอกชนที่เป็นเรียวแรงส าคัญ ท าให้มวยไทยกลายเป็นกีฬาที่เปิดกว้างต่อการเข้าร่วม กล่าวคือ 

เปิดให้บุคคลทั่วไปเข้ามามีส่วนร่วมกับมวยไทยได้ทั้งในฐานะผู้เล่น/นักมวย หรือในฐานะของการเป็นผู้เข้า

ชม จากพัฒนาการมวยไทยนับจากยุคนักรบพระราชา ยุคนักสู้นักแสดง ยุคนักกีฬา จนกระทั่งยุคมวยตู้ ที่มี

การถ่ายทอดการแข่งขันชกมวยผ่านสื่อโทรทัศน์ ซึ่งในปัจจุบันรายการมวยไทยที่ได้ถ่ายทอดสดไปทั่วโลก

จนได้รับความนิยมอย่างมากทั้งจากในประเทศไทยและต่างประเทศ ได้แก่ สถานีโทรทัศน์ช่อง 3 ผ่าน

รายการไทยไฟต์ (Thai Flight) และรายการแม็กซ์เวิล (Max World) ทางช่อง 7 (ทิฆัมพร, 2558: 137-

142) กระแสมวยไทยยุคใหม่นี้ นอกจากจะท าให้เป็นกีฬาการต่อสู้ศิลปะมวยไทยที่คนไทยเราให้สนใจอย่าง

มากแล้ว ยังเป็นที่ชื่นชอบของชาวต่างชาติทั่วโลกอีกด้วย ด้วยเหตุนี้เอง จึงน ามาซึ่งการเปลี่ยนแปลง

หลายๆ อย่างในวงการมวยไทย ทั้งรูปแบบการจัดเวทีมวย และองค์ประกอบทางแสง สี เสียง ให้มีความ

อลังการเร้าใจ ขณะเดียวกันก็มีคนจากวงการบันเทิงหันมาสนใจมวยไทยมากขึ้น เช่น ดารานักร้อง 

นางแบบนายแบบชื่อดัง และมีการเชื่อมโยงกับธุรกิจอ่ืนๆอย่างหลาก ปัจจุบันมวยไทยจึงมิใช่เป็นการกีฬา

เฉพาะกลุ่มเหมือนในอดีต แต่มวยไทยได้ขยายขอบเขตความสนใจไปยังผู้คนในสังคมวงกว้างทั้งในประเทศ

และต่างประเทศ รูปแบบและวิธีการแข่งขันจึงต้องมีการพัฒนา จนท าให้กระแสความนิยมมวยไทยโด่งดัง

ไปทั่วโลก และท าให้มีชาวต่างชาติทั้งชายและหญิงเดินทางมาฝึกฝนศิลปะมวยไทยตามค่ายมวยต่างๆ ที่

เปิดสอนอยู่ในเมืองไทยในแต่ละปีเป็นจ านวนมาก (นิรันศักดิ์ บุญจันทร์, 2556: ออนไลน์) 

มวยไทย: ยุคมวยสุขภาพ หรือยุคปัจจุบัน 

จากความหมายของมวยไทยที่ได้ถูกเปลี่ยนแปลงมาอย่างต่อเนื่อง จากปัจจัยต่างๆทั้งจาก

ภายในและภายนอก เช่น บริบทของสังคมไทย บริบททางสังคมโลก นอกจากนี้ยังรวมไปถึงการปรับ  และ

รับวิธีคิดใหม่ๆในสังคม ซึ่งเป็นส่วนส าคัญที่ท าให้มวยไทยยังคงรักษาหรือมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบและ

เนื้อหามวยไทยอีกด้วย เช่น จากมวยไทยเพ่ือการสงคราม ปรับมาเป็นมวยไทยเพ่ือการแสดง เพ่ืออาชีพ
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เลี้ยงปากท้อง หรือเพ่ือสุขภาพและการสร้างภาพลักษณ์/อัตลักษณ์ส่วนบุคคล ที่ก าลังเป็นกระแสที่ได้รับ

ความนิยมอย่างมากในปัจจุบัน (ทิฆัมพร, 2558: 137-142) 

โดยประโยชน์ของกีฬามวยไทยมีอยู่มากมาย เช่น ประการที่หนึ่ง กีฬามวยไทยช่วยพัฒนา

ร่างกายให้แข็งแรงสมบูรณ์ มีสมรรถภาพในการท างานสูง ช่วยท าให้ทรวดทรงดี มีบุคลิกภาพที่เหมาะสมใน

การเป็นผู้น า เพราะการฝึกซ้อมกีฬามวยไทยจะต้องใช้อวัยวะเกือบทุกส่วน ซึ่งเป็นออกก าลังกายเสริม

กล้ามเนื้อให้แก่ร่างกาย ประการที่สอง กีฬามวยไทยช่วยพัฒนาการทางอารมณ์ เนื่องจากการออกก าลัง

กาย การฝึกซ้อม การแข่งขัน และการต่อสู้ของกีฬามวยนั้น จะพบทั้งความผิดหวังและสมหวัง รวมทั้ง

ความเจ็บปวดทางร่างกาย ดังนั้นผู้เล่นกีฬามวยไทยจึงต้องมีความอดทน อดกลั้นเป็นอย่างดี ประการที่สาม 

กีฬามวยไทยช่วยพัฒนาการทางด้านสังคมและวัฒนธรรม กล่าวคือ กีฬามวยไทยเป็นศิลปวัฒนธรรมไทย

ด้านหนึ่ง ผู้ที่เล่นกีฬามวยไทยจึงเป็นเหมือนผู้รักษาและด ารงไว้ซึ่งความเป็นเอกลักษณ์ของชาติไทย ทั้งเป็น

เครื่องยึดเหนี่ยวโน้มน้าวให้ชาวไทยรักหวงแหนและสามัคคีกันในหมู่คณะ นอกจากจะได้รู้จักออกก าลังกาย 

และเรียนรู้ศิลปะมวยไทยไปพร้อมๆกันแล้ว ยังเป็นส่วนช่วยขัดเกลานิสัยของเยาวชนให้รู้จักการใช้เวลาว่าง

ให้เป็นประโยชน์ ประการที่สี่ กีฬามวยไทยช่วยให้เกิดสวัสดิภาพแก่บุคคลและสังคม เนื่องจากเป็นศิลปะ

การป้องกันตัวให้บุคคลสามารถป้องกันภัยอันตรายที่จะเกิดขึ้นแก่ชีวิตและทรัพย์สินได้ (พยุงศักดิ์, ม.ป.ป.: 

5-7) 

จะเห็นได้ว่า กีฬามวยไทยมีส่วนช่วยในเรื่องของการดูแลสุขภาพให้ร่างกายแข็งแรง และยัง

สนับสนุนเรื่องการเผาผลาญไขมัน และการสร้างกล้ามเนื้อให้กระชับทุกส่วนของร่างกาย เนื่องจากมวยไทย

ช่วยลดน้ าหนักได้ทุกสัดส่วน จึงท าให้มวยไทยถูกน าเสนอในฐานะรูปแบบการออกก าลังกายที่มี

ประสิทธิภาพ จากที่ไม่เคยได้รับการกล่าวถึงในแง่ที่เป็นรูปแบบการออกก าลังกายของคนทั่วไปมาก่อน 

(ทิฆัมพร, 2558: 137-142) โดยกีฬามวยไทยได้ถูกผสมผสานเข้ากับการออกก าลังกายแบบคาร์ดิโอ ซึ่งเป็น

การประยุกต์ท่าทางของศิลปะการต่อสู้อย่างมวยไทย กับการออกก าลังกายแบบคาร์ดิโอ จึงเกิดเป็นค าที่

เรียกกันว่า คาร์ดิโอ บ็อกซิ่ง (Cardio Boxing) ท าให้การออกก าลังกายด้วยกีฬามวยไทยมีประสิทธิภาพ

มากขึ้น อีกทั้งกระบวนท่าที่ใช้ในการออกก าลังกายมวยไทยนั้นยังมีรูปแบบเป็นชุด เป็นเซ็ท (set) เช่น เตะ 

ต่อย ศอกเข่า ถีบ มารวมกันเป็นจังหวะ ท าให้สร้างความสนุก และไม่น่าเบื่อให้กับผู้เข้าร่วมอีกด้วย ค่าย
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มวย หรือฟิตเนสต่างๆ จึงหันมาปรับรูปแบบของกีฬามวยไทย ให้กลายมาเป็นการออกก าลังกายมวยไทยที่

มีลักษณะผสมผสานกับรูปแบบของคาร์ดิโอ เพ่ือรองรับความต้องการ และความนิยมของกีฬามวยไทย

รูปแบบใหม่นั่นเอง  

ยกตัวอย่างจากค่ายมวยที่เคยสร้างเพ่ือนักมวยอาชีพก็ปรับตัวเป็นฟิตเนสหรือ ยิมที่มีความ

ทันสมัย อุปกรณ์ครบครัน เช่น ค่ายมวยภพธีรธรรม ค่ายมวยเจริญทอง นอกจากนี้ยังมีกลุ่มนักธุรกิจเอกชน

เกี่ยวกับสถานออกก าลังกายในรูปแบบฟิตเนสหรือยิมและน ากีฬามวยไทยมาผสมผสาน เช่น ฟิตเนส

เฟิรส์ท ทรูฟิตเนส รวมถึงการก่อตั้งสถานออกก าลังกายส าหรับกีฬามวยไทยโดยเฉพาะ เช่น ค่ายมวยแฟร์

เท็กซ์ และ Rajadamnern Singha Muay Thai Academy (RSM Academy) เป็นต้น จากตัวอย่าง

ข้างต้น เป็นส่วนหนึ่งที่ท าให้เห็นถึงปรากฎการณ์ร่วมสมัยของมวยไทย และการก่อตั้ง Cardio Boxing 

Gym Ratchaburi ซึ่งเป็นพ้ืนที่ในการศึกษาของงานศึกษาชิ้นนี้อีกด้วย โดยสถานออกก าลังกายกีฬามวย

ไทย ที่พบเห็นได้ในสังคมไทยปัจจุบัน ผู้ศึกษาได้แบ่งออกเป็น 3 ประเภท โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1) ค่ายมวยทีป่รับตัวเป็นฟิตเนสหรือยิมส าหรับออกก าลังการด้วยกีฬามวยไทย 

ค่ายมวยภพธีรธรรม เป็นหนึ่งในค่ายมวยไทยของอดีตแชมป์โลกคนดัง สามารถ พยัคฆ์อรุณ 

เจ้าของฉายา เพชฌฆาตหน้าหยก ได้เปิดโรงเรียนฝึกสอนมวยไทย  ในย่านสายไหม (เขตดอนเมือง 

กรุงเทพฯ) เพ่ือรองรับกับกระแสมวยไทยที่นิยมของต่างชาติ ซึ่งเปิดมาตั้งแต่ปี 2553 จากความตั้งใจของ

สามารถที่ต้องการน าประสบการณ์ด้านมวยไทยที่ผ่านมามากกว่า 20 ปี มาเผยแพร่ให้กับเยาวชนคนไทย

และชาวต่างชาติ เดิมค่ายมวยแห่งนี่มีเพ่ือการฝึกนักมวยอาชีพในสังกัดภพธีรธรรมเพ่ือส่งขึ้นชกตามเวที

มวยต่างๆ ต่อมาจึงเปิดเป็นสถานออกก าลังกายมวยไทย โดยให้นักมวยอาชีพในสังกัดที่เคยผ่านเวทีมวย

มาแล้วไม่ต่ ากว่า 100 ครั้ง จ านวน 5-6 คน มาสร้างรายได้เสริมจากการสอนมวยไทยรูปแบบเพ่ือการออก

ก าลังกายให้กับลูกค้า ผู้เข้าร่วม ซ่ึงมีทั้งคอร์สแบบรายวัน รายสัปดาห์ รายเดือน การสอนจะแบ่งเป็น 3 ขั้น 

ขั้นแรกเป็นการเรียนพ้ืนฐานการออกหมัด จากนั้นจะเรียนเตะ ต่อย ศอกหมัดกับเป้าของจริง และขั้นที่สาม

เป็นการเรียนเทคนิคข้ันสูงเก่ียวกับแม่ไม้มวยไทยต่างๆ เช่น การศอกกลับ หรือกระโดดเตะ การหลบ ซึ่งแต่

ละข้ันจะข้ึนกับการเรียนรู้ของแต่ละคนที่ใช้เวลาไม่เท่ากัน เมื่อเรียนครบ 5 คอร์ส จะได้รับประกาศนียบัตร

อีกด้วย โดยสมัครเรียนได้ท้ังชายและหญิง อายุตั้งแต่ 7 ปีขึ้นไป (ดวงกมล โลหศรีสกุล, 2557: ออนไลน์)  
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และเจริญทอง มวยไทย ยิม ของเจริญทอง เกียรติบ้านช่อง (หรือครูเป็ด เจริญ ชูมณี) อดีต

ยอดมวยไทย ได้ก่อตั้งเจริญทอง มวยไทย ยิม ขึ้นในปี พ.ศ. 2547 แม้ในช่วงเริ่มแรกจะเป็นธุรกิจใน

ลักษณะค่ายมวยที่ส่งนักมวยอาชีพลงสู่สังเวียน และภายหลังได้มีการปรับเปลี่ยนจากการเป็นค่ายมวยสู่

รูปแบบของยิม ที่เปิดโอกาสให้ผู้สนใจการออกก าลังกายด้วยกีฬามวยไทยได้เข้ามาสัมผัส ซึ่งมุ่งหวังว่า

เจริญทอง มวยไทย ยิม จะเป็นสถานที่ส าหรับผู้ที่ต้องการเสริมสร้างความแข็งแกร่งของร่างกาย และยัง

สามารถใช้เป็นเครื่องป้องกันตัวในเวลาที่มีภัย ซึ่งท าให้เจริญทอง มวยไทย ยิม ได้เป็นที่รู้จักและยอมรับใน

วงกว้างข้ึน โดยยิมแห่งนี้มีผู้เข้าร่วมออกก าลังกายด้วยกีฬามวยไทยตั้งแต่ 5 ขวบ ไปจนถึงอายุมากที่สุด 63 

ปีเลยทีเดียว (สุวัชรี, 2558: ออนไลน์)  

2) สถานออกก าลังกายในรูปแบบฟิตเนสหรือยิมที่น ากีฬามวยไทยมาผสมผสาน  

จากข้อมูลเบื้องต้นจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ พบว่า มีกลุ่มธุรกิจที่

เกี่ยวข้องกับกีฬาและนันทนาการ โดยไม่ได้มีการจ าแนกประเภทของกีฬา ภายในกรุงเทพมหานคร มี

จ านวนปรากฏเพียง 100 ราย (กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์, 26 ตุลาคม 2558) ซึ่งผู้ศึกษา

สันนิษฐานว่ามีจ านวนมากกว่านี้ เนื่องจากสื่อมวลชนที่ปรากฏและจ านวนของสถานที่ออกก าลังกายที่ผู้

ศึกษาพบเห็นมีอยู่เป็นจ านวนมาก ผู้ศึกษาจึงน าฟิตเนสเฟิรส์ท และทรูฟิตเนส มาเป็นกรณีตัวอย่าง โดยมี

รายละเอียดดังนี้  

ฟิตเนส เฟิรส์ท (fitness first) กลุ่มคลับเพ่ือสุขภาพการออกก าลังกายและยิมที่มีสาขา

มากกว่า 380 แห่งทั่วโลก สาขาในประเทศไทยทั้งกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด มีทั้งหมด 28 สาขา โดยมี

รูปแบบในการออกก าลังกายอย่างหลากหลายไม่ว่าจะเป็นคาร์ดิโอ (cardio) การเต้น (dance) การออก

ก าลังกายแบบเน้นบริหารกล้ามเนื้อ (strength and conditioning) การควบคุมสมาธิและการพัฒนา

สุขภาพร่างกาย (mind and body) เป็นต้น ซึ่งเป็นการออกก าลังกายแบบ Weight training แอโรบิก 

โยคะ รวมถึงกีฬามวยไทย ที่ใช้ชื่อคลาส ว่า Muay Fight Pro By Buakaw คือ การออกก าลังกายที่เน้น

การเคลื่อนไหวทุกทิศทางและการใช้น้ าหนักตัวเป็นตัวสร้างแรงต้านเป็นหลัก (Body Weight) ออกแบบ

โดยบัวขาว บัญชาเมฆ นักมวยไทยมืออาชีพที่โด่งดังไปท่ัวโลก โดยน าเอาความเป็นลักษณะเฉพาะของมวย

ไทย มาประยุกต์กับการชกมวย โดยมีการสอนตั้งแต่การไหว้ครู หมัด เท้า เข่า ศอก ต่อเนื่องเป็นเวลา 30 

นาที อุปกรณ์ที่ใช้ออกก าลังกายมวยไทยนอกจากการใช้น้ าหนักตัวของผู้เล่นเองแล้ว ยังมีกระสอบทราย 
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เชือกกระโดด พันช์ชิ่งบอล เป้าเคลื่อนที่ เพ่ือให้บริการแก่สมาชิกที่เข้าร่วมอีกด้วย (fitness first, 2558: 

ออนไลน์) 

ไม่ใช่เฉพาะฟิตเนสเฟิร์สเท่านั้น แต่ฟิตเนสอ่ืนๆ ได้มีการน าเอามวยไทยมาผสมผสานกับการ

ออกก าลังกายรูปแบบฟิตเนสให้บริการแก่สมาชิก เพราะการออกก าลังกายด้วยมวยไทยในปัจจุบันได้รับ

ความนิยมอย่างมาก ส าหรับ ทรูฟิตเนส (true fitness) หนึ่งในผู้ประกอบการในการให้บริการเกี่ยวกับฟิต

เนสและสุขภาพที่ใหญ่ที่สุดในทวีปเอเซีย โดยเน้นการให้บริการด้านฟิตเนส จึงได้เพ่ิมคอร์สส าหรับออก

ก าลังกายด้วยกีฬามวยไทยโดยเฉพาะ เริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554 เนื่องจากมวยไทยเป็นที่นิยมจากกลุ่มผู้หญิง 

วัยท างาน นักธุรกิจอย่างมาก จึงน าท่าทางแม่ไม้มวยไทยมาปรับปรุงและประยุกต์เป็นคอร์สมวยไทยเพ่ือ

การออกก าลังกาย โดยเน้นความแข็งแรงของร่างกายและหัวใจ ในลักษณะของคาร์ดิโอ กล่าวคือ เป็นการ

เคลื่อนไหวร่างกายทุกส่วนอย่างต่อเนื่อง เพ่ือดึงพลังงานมาใช้ให้มากที่สุด คล้ายกับการออกก าลังกายด้วย

แอโรบิก ซึ่งเทรนเนอร์ที่ฝึกสอนกฬีาด้านมวยไทยนั้น จะต้องได้รับการฝึกทักษะด้านต่างๆของกีฬามวยไทย

จากสมาคมมวยแห่งประเทศไทย ทั้งยังมีการรับเทรนเนอร์ที่เคยเป็นนักมวยอาชีพอีกด้วย โดยการสอนมวย

ไทยของทรูฟิตเนส จะเริ่มตั้งแต่พ้ืนฐานการออกท่วงท่า การตั้งหมัด การเดิน เน้นความสัมพันธ์ของ

กล้ามเนื้อและสมอง เมื่อผ่านขั้นพ้ืนฐานแล้ว ซึ่งใช้เวลาเฉลี่ย 2-3 เดือน จากนั้นจะเพ่ิมท่ายากไปเรื่อยๆ 

(ptthailand, 2557: ออนไลน์) 

3) การก่อตั้งสถานออกก าลังกายส าหรับกีฬามวยไทยขึ้นโดยเฉพาะ 

ในปัจจุบันได้มีการก่อตั้งสถานที่ออกก าลังกายส าหรับกีฬามวยไทยโดยเฉพาะ อย่าง

หลากหลาย ทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ ผู้ศึกษาจึงน าค่ายมวยแฟร์เท็กซ์ อาร์ ซี เอ ของเปรม บุษราคัม

วงษ ์ซึ่งได้ท าธุรกิจค่ายมวยที่มีมาตรฐาน และทันสมัยส าหรับเปิดสอนชาวต่างชาติและชาวไทยมากว่า 40 

ปี และ Rajadamnern Singha Muay Thai Academy (RSM Academy) ค่ายมวยใจกลางเมือง มาเป็น

ตัวอย่างค่ายมวยรูปแบบใหม่ในสังคมไทย เนื่องจากเป็นค่ายมวยขนาดใหญ่ และได้รับความนิยมอย่างมาก 

โดยมีรายละเอียดของค่ายมวยข้างต้นดังนี้ 

ในปี พ.ศ. 2552 เปรม บุษราคัมวงษ์ ได้ตัดสินใจเปิด ค่ายมวยแฟร์เท็กซ์ ที่อาร์ ซี เอ (RCA 

แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร)  เนื่องจากต้องการให้เป็นสถานที่ออกก าลังกายรูปแบบ
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ใหม่ ที่ต่างไปจากรูปแบบของค่ายมวยไทยแบบเดิมๆ ที่ทุกคนมองว่าเป็นเรื่องเข้าถึงยาก เฉพาะกลุ่มและ

น่ากลัว ให้เป็นเรื่องง่าย โดยการยกการออกก าลังกายด้วยมวยไทย มาไว้ที่ใจกลางเมือง อย่างให้ผู้คน

สามารถมาออกก าลังกายแบบมวยไทยได้ง่ายและสะดวกมากขึ้น เช่น หลังเลิกงานหรือเลิกเรียน โดยมีการ

ได้ประยุกต์ศาสตร์และศิลป์ของมวยไทยให้เป็นมวยไทยแนวใหม่ที่ทันสมัย เหมาะกับยุคสมัยในปัจจุบัน

มากขึ้น ด้วยวัตถุประสงค์ อยากให้คนรุ่นใหม่ได้เรียนรู้ว่ามวยไทย ไม่ใช่การต่อสู้ที่รุนแรงอีกต่อไป แต่เป็น

การออกก าลังกายโดยใช้หลักของศิลปะการป้องกันตัว และยังเป็นกีฬาที่เหมาะสมส าหรับคนที่ต้องการเผา

ผลาญไขมัน ได้เป็นอย่างดี ซึ่งกลุ่มเป้าหมายไม่ได้มีเพียงผู้ชายเท่านั้น แต่ยังมุ่งไปที่กลุ่มของเด็ก และผู้หญิง 

ที่สามารถเล่นมวยไทยได้อย่างสะดวกสบาย  

ส่วนหลักสูตรในการสอน เริ่มจากคนที่ไม่เคยฝึกมวยไทยมาก่อน โดยเริ่มเรียนตั้งแต่ขั้น

พ้ืนฐาน ไปจนถึงระดับบุคคลที่ไม่เคยมีประสบการณ์เข้าแข่งขัน แต่ต้องการฝึกเทคนิคเพ่ิมเติม โดยแบ่ง

คลาสออกเป็นคลาสต่างๆ 1) Beginner เป็นคลาสเริ่มต้นของผู้ที่ไม่มีพ้ืนฐาน 2) Intermediate เป็นอีก

ระดับต่อจากพ้ืนฐาน 3) Advance เป็นระดับที่ต้องการฝึกซ้อมเทคนิคเพ่ือเข้าแข่งขัน 4) Private เป็นการ

ฝึกซ้อมแบบตัวต่อตัว เหมาะส าหรับผู้ที่ต้องการเข้าคอร์สลดน้ าหนัก โดยมีครูฝึกดูแลอย่างใกล้ชิด  ในส่วน

อัตราค่าเรียน 1 เดือน 4,500 บาท สามารถมาเรียนได้ทุกวัน โดยจะมีเทรนเนอร์ คอยดูแลจ านวน 4 คน 

และมีพ้ืนที่รองรับผู้เรียนต่อคลาสจ านวน 20 คน ซึ่งในปัจจุบัน ประเทศไทย มี 3 สาขา คือ บางพลี พัทยา 

และอาร์ ซี เอมี และในต่างประเทศมีสาขามากกว่า 10 สาขา ในประเทศสหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น ฮ่องกง 

สิงคโปร์ (ASTV ผู้จัดการออนไลน์, 2552: ออนไลน์) 

และค่ายมวย Rajadamnern Singha Muay Thai Academy (RSM Academy) เกิดจาก

การรวมตัวกันของกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่รักในกีฬามวยไทยและการออกก าลังกาย โดยผู้ก่อตั้งสถาบันแห่งนี้ก็คือ 

จิต เชี่ยวสกุล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการบริษัท เวทีราชด าเนิน จ ากัด ร่วมกับ ปิติและภูริต ภิรมย์ภักดี นัก

ธุรกิจที่สนใจ ชื่นชอบกีฬามวยไทยอยู่แล้ว ทั้งยังเป็นห่วงว่า มวยไทยจะถูกลบเลือนไป เนื่องจากวัยรุ่นไทย

สมัยนี้ มีทางเลือกในกิจกรรมต่างๆ มากมาย เขาจึงคิดอยากเชื่อมโยงมวยไทยที่มีเสน่ห์เฉพาะตัว ให้วัยรุ่น

ได้หันมาเล่นกัน โดยน าแนวความบันเทิงมาผสมผสานให้เข้ากับไลฟ์สไตล์ของคนเมือง ที่หันมาสนใจศิลปะ

การต่อสู้อย่างมวยไทย โดยการก่อตั้งค่ายมวยเพ่ือการออกก าลังกาย ที่มีรูปแบบทันสมัยและมีอุปกรณ์ที่มี
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มาตรฐาน มีผู้เชี่ยวชาญด้านการออกก าลังกายกีฬามวยไทย ซึ่งเป็นนักมวยแชมป์จากเวทีราชด าเนิน เป็นผู้

ฝึกสอนโดยเฉพาะ จะมาช่วยสอนให้ตั้งแต่ขั้นแรกเริ่ม โดยครูฝึก 1 คนจะดูแลนักเรียนมวยไม่เกิน 5 คนต่อ 

1 คลาส อีกท้ังยังมีการเรียนแบบตัวต่อตัวซึ่งราคาก็จะสูงขึ้น ซึ่งจะมีระดับในการเรียนการสอนโดยไล่ระดับ

จากพ้ืนฐานไปสู่นักมวยอาชีพ (จาก 1 ถึง 4 ไปจนถึงระดับ 5)  หลังการเข้าร่วมการออกก าลังกายด้วยกีฬา

มวยไทย จาก RSM Academy ยังได้รับใบประกาศนียบัตรรับรองผลจากสถาบันเวทีมวยราชด าเนิน เพ่ือ

เป็นการรับรองว่าได้ผ่านการฝึกวิชามวยไทยอีกด้วย ซึ่ง RSM Academy ในปัจจุบันมีทั้งหมด 2 สาขา 

สาขาแรกตั้งอยู่ที่ Seenspace (ทองหล่อ 13 สุขุมวิท 55 กรุงเทพมหานคร) และสาขาที่สองตั้งอยู่ที่ 

Jasmine City (สุขุมวิท 23 กรุงเทพมหานคร) ราคาในการเข้าร่วมเริ่มต้นที่ 550 บาทเป็นต้นไป (ASTV 

ผู้จัดการออนไลน์, 2556: ออนไลน์) 

จากปรากฏการณ์ทางสังคมด้านกีฬามวยไทยที่ได้รับความนิยมอย่างมากในปัจจุบัน ท าให้

เกิดค่ายมวยรูปแบบใหม่เพ่ือการออกก าลังกายส่งเสริมสุขภาพเป็นจ านวนมาก ทั้งในกรุงเทพมหานคร 

เมืองท่องเที่ยว รวมถึงในต่างจังหวัด อย่างเช่นในจังหวัดราชบุรี ได้มีการก่อตั้งค่ายมวย Cardio Boxing 

Gym Ratchaburi ในลักษณะที่เป็นยิมขนาดเล็ก แต่มีมาตรฐาน มีความทันสมัย และอุปกรณ์ เทรนเนอร์

อย่างครบครัน ส าหรับการออกก าลังกายด้วยกีฬามวยไทยโดยเฉพาะ ซึ่งสถานที่ออกก าลังกายหรือยิมแห่ง

นี้ผู้ศึกษาได้น ามาเป็นสนามในการศึกษาของงานฉบับนี้อีกด้วย  
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บทที่ 5 

Cardio Boxing Gym Ratchaburi: การออกก าลังกายด้วยกีฬามวยไทย 

 

ปรากฏการณ์ทางสังคมด้านกีฬามวยไทยที่ได้รับความนิยมอย่างมากในปัจจุบัน ท า

ให้ค่ายมวยต่างๆ มีการปรับรูปแบบหรือก่อตั้งขึ้นเพ่ือการออกก าลังกายส่งเสริมสุขภาพกันมากขึ้น 

รวมถึง Cardio Boxing Gym Ratchaburi ซึ่งเป็นพ้ืนที่กรณีศึกษาของงานชิ้นนี้ด้วย ในบทนี้ผู้

ศึกษาจึงน าเสนอทั้งในแง่ของประวัติความเป็นมา ข้อมูลเบื้องต้น และการจัดการภายใน Cardio 

Boxing Gym Ratchaburi เพ่ือให้เห็นภาพรวมของพ้ืนที่ น ามาสู่ความเข้าใจในกระบวนการสร้าง

ร่างกายด้วยกีฬามวยไทย ตลอดจนข้อมูลหลักในบทนี้ที่ได้มาจากการศึกษาภาคสนาม ทั้งการ

สังเกตการณ์ และการสัมภาษณ์ผู้เข้าร่วมการออกก าลังกายด้วยกีฬามวยไทย โดยมีรายละเอียด

ดังนี้ 

 

ประวัติความเป็นมาของ Cardio Boxing Gym Ratchaburi 

Cardio Boxing Gym เป็นค่ายมวยรูปแบบใหม่เพ่ือการออกก าลังกาย ที่มีมาตรฐาน 

มีความทันสมัย ทั้งอุปกรณ์และเทรนเนอร์ ซึ่งก่อตั้งขึ้นเพ่ือการออกก าลังกายด้วยมวยไทย

โดยเฉพาะ ในลักษณะยิมขนาดเล็ก ซึ่งกีฬามวยไทยในรูปแบบยิมหรือฟิตเนสนั้นเป็นการ

ผสมผสานมวยสากลกับมวยไทย และการออกก าลังกายอ่ืนๆเข้าด้วยกัน โดยมีการฝึกกับ

ผู้เชี่ยวชาญด้านกีฬามวยไทย ท าให้การออกก าลังกายเป็นเรื่องสนุกสนาน และไม่ท าให้ผู้เข้าร่วม

รู้สึกเบื่อหน่ายเหมือนการออกก าลังกายชนิดอ่ืนๆ  

คุณเสาหฤท เลิศเศรษฐการ ผู้ริเริ่มการก่อตั้งค่ายมวยรูปแบบใหม่ โดยใช้ชื่อว่า 

Cardio Boxing Gym ซึ่งได้เล็งเห็นถึงกระแสในปัจจุบันที่คนส่วนใหญ่ใส่ใจสุขภาพและสนใจการ 
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ออกก าลังกายมากยิ่งขึ้น ท าให้มีความต้องการที่จะประกอบธุรกิจเกี่ยวกับสุขภาพ ประกอบกับกีฬามวย

ไทยที่ก าลังเป็นกระแสและได้รับความนิยม ซึ่งการออกก าลังกายด้วยกีฬามวยไทยนี้จะช่วยให้เห็นผลต่อ

ร่างกายในระยะเวลาอันสั้น โดยเน้นไปที่การเพ่ิมความแข็งแรงให้กับระบบกล้ามเนื้อเป็นหลัก เนื่องจาก

ประโยชน์ของการออกก าลังกายด้วยกีฬามวยไทย สามารถเผาผลาญได้มากถึง 800 แคลอรี่ต่อครั้ง จึง

สามารถช่วยลดน้ าหนัก กระชับรูปร่าง เพ่ิมความแข็งแรงของกล้ามเนื้อท้อง พัฒนาสมดุลของร่างกาย อีก

ทั้งยังมีส่วนช่วยลดความเครียดจากการท างาน และเป็นศิลปะป้องกันตนเอง ด้วยประโยชน์ต่างๆของกีฬา

มวยไทยซึ่งเป็นที่ดึงดูดลูกค้าได้ดีอยู่แล้ว คุณเสาหฤท ยังมคีวามชื่นชอบกีฬามวยไทยโดยส่วนตัวอีกด้วย จึง

ได้ก่อตั้งสถานที่ออกก าลังกาย ส าหรับกีฬามวยไทยโดยเฉพาะ ที่ชื่อว่า ‘Cardio Boxing Gym’ ทั้งหมด 3 

สาขา (พรภวิษย์ เลิศเศรษฐการ, สัมภาษณ์ 18 ตุลาคม 2558) 

1) Cardio Boxing Gym Bangkok ตั้งอยู่ที่ซอยพัฒนาการ 32 กรุงเทพฯ เมื่อได้รับการตอบรับ

ที่ดี จึงเปิดสาขาท่ี 2  

2) Cardio Boxing Gym Bangsan บริเวณหลังมหาวิทยาลัยบูรพา บางแสน จังหวัดชลบุรี  

3) Cardio Boxing Gym Ratchaburi ตั้งอยู่ที่ 103/23 ถนนเพชรเกษมสายเก่า ต าบลหน้า

เมือง อ าเภอเมือง จังหวัดราชบุรี   

โดยสาขาที่ 3 ก่อตั้งโดยคุณพรภวิษย์ เลิศเศรษฐการ ซึ่งเป็นพ่ีชายของคุณเสาหฤท เลิศ

เศรษฐการ เปิดให้บริการอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2558 ทั้งยังเป็นยิมแห่งแรกและแห่ง

เดียวในจังหวัดราชบุรี ที่เปิดสอนการออกก าลังกายด้วยศิลปะมวยไทย และควบคุมการสอนจาก

ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกก าลังกายด้วยกีฬามวยไทย โดยสาเหตุที่ท าให้คุณพรภวิษย์ เลิศเศรษฐการ ก่อ

ตั้งยิมเพ่ือการออกก าลังกายมวยไทย ที่จังหวัดราชบุรี เพราะเห็นว่าคนในจังหวัดราชบุรี ได้ให้ความสนใจ

กับกีฬาและการเชียร์กีฬาอย่างล้นหลาม จากการแข่งขันฟุตซอลและฟุตบอล จึงคิดว่าเป็นเรื่องง่ายที่คนใน

จังหวัดจะให้ความสนใจกีฬามวยไทยเช่นกัน ประกอบกับภายในจังหวัดราชบุรียังไม่มียิมหรือฟิตเนสที่รอง

รับผู้ที่สนใจการออกก าลังกายมวยไทยที่ก าลังได้รับความนิยมในขณะนี้  (พรภวิษย์ เลิศเศรษฐการ , 

สัมภาษณ์ 18 ตุลาคม 2558) 
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การจัดการและการใช้พื้นที่ภายใน Cardio Boxing Gym Ratchaburi 

เริ่มแรกการจัดการพ้ืนที่ภายใน Cardio Boxing Gym Ratchaburi ได้แบ่งออกเป็น 2 ส่วน 

ได้แก่ ส่วนที่เป็นร้านกาแฟ ชื่อร้านว่า “Chill Ver Bar & Bristro” และส่วนที่เป็นยิม ซึ่งตั้งอยู่ในบริเวณ

เดียวกันบนพ้ืนที่ประมาณ 60 ตารางวา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 5.1 - 5.2 Cardio Boxing Gym Ratchaburi  
ภาพถ่ายโดย สุพิชชา จุลีณา จีมีโน่ บันทึกภาพเมื่อ 29 ตุลาคม 2558 

ภาพที่ 5.3 Cardio Boxing Gym Ratchaburi 
ภาพวาดโดย สุพิชชา จุลณีา จีมีโน่ เมื่อ 17 ตุลาคม 2558 

พื้นที่ส่วนที่เป็นยิม 

 

พื้นส่วนที่เป็นร้านกาแฟ 
Chill Ver Bar & Bristro 

 

กระสอบทราย และเชือก TRX 

 

 

กระจก 

 

ยาง 

 

ตู้เก็บนวม 

Locker 

 

ส่วนครัว 

 

ห้องพัก
เทรนเนอร์ 

 
 

ห้องน้ า 

 พื้นที่นั่งพัก 
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1) พื้นที่ส่วนที่เป็นร้านกาแฟ อยู่ในพื้นที่เดียวกันกับ Cardio Boxing Gym Ratchaburi โดยมี

การจัดพ้ืนที่เป็นร้านกาแฟ ซึ่งมีประตูกระจกคั่นระหว่างส่วนที่ เป็นยิม “Cardio Boxing Gym” กลุ่ม

ผู้บริโภค ส่วนมากจะเป็นผู้ที่เข้าร่วมการออกก าลังกายมวยไทยหรือผู้ปกครองที่เข้ามานั่งรอบุตรหลาน 

รวมถึงเป็นพ้ืนที่ในการติดต่อสอบถาม และสมัครเข้าร่วมการออกก าลังกายด้วยกีฬามวยไทยได้ โดยจะมี

อัจฉราภรณ์ นาคอ่อน อายุ 25 ปี เป็นผู้ดูแลร้านกาแฟและเป็นพนักงานฝ่ายประชาสัมพันธ์ ซึ่งมีหน้าที่ใน

การดูแลลูกค้าท่ีเข้าร่วมการออกก าลังกายด้วยกีฬามวยไทย เช่น การให้ข้อมูลสอบถาม การติดต่ดซื้อคอร์ส

ในการเข้าร่วม และธนนันท์ ธวิทย์ชัยพร อายุ 25 ปี ผู้จัดการของยิมแห่งนี้ ซึ่งมีหน้าที่ในการดูแลภาพรวม

ทั้งหมดในบริเวณ Cardio Boxing Gym Ratchaburi (อัจฉราภรณ์ นาคอ่อน, สัมภาษณ์ 18 ตุลาคม 

2558)  

2) พื้นที่ส่วนที่เป็นยิม คือ พ้ืนที่ที่เป็นบริเวณของการออกก าลังกายด้วยกีฬามวยไทย เรียกว่า 

“Cardio Boxing Gym” ภายในพ้ืนที่นี้จะปูพ้ืนด้วยพ้ืนยางกันกระแทก โดยมีกระจกตลอดแนวผนังด้าน

หนึ่ง เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมออกก าลังกายสามารถตรวจเช็คท่าทางการเคลื่อนไหว การเตะ การต่อย และอีกด้าน

จะเป็นที่วางอุปกรณ์ส าหรับออกก าลังกายและฝึกซ้อมมวยไทย ซึ่งประกอบไปด้วย 

- กระสอบทราย ขนาด 30 – 90 กิโลกรัม จ านวน 3 ลูก เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ฝึกซ้อมการออกหมัด 

เตะ เข่า ศอก  

- ยาง ใช้ส าหรับกระโดดเพื่อสร้างกล้ามเนื้อ และท าให้คุ้นชินกับการเคลื่อนไหวของจังหวะขา  

- เชือกกระโดด เป็นอุปกรณ์ที่ใช้บริหารร่างกายให้ขาแข็งแรงมีความคล่องตัวสูง 

- ลูกเหล็กส าหรับบริหารร่างกาย หรือดรัมเบล เป็นอุปกรณ์ที่ฝึกความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ

บริเวณแขนด้วยการก าไว้ในมือแล้วฝึกชกลม 

- เป้าล่อ เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ฝึกซ้อมการออกหมัด เท้า เข่า ศอก ให้เข้าตามจุดที่ส าคัญของ

ร่างกายอย่างแม่นย า แบ่งออกเป็นเป้ามือ เป้าอก เป้าท้อง เป้ายาว สนับแข้ง โดยจะสวมเข้า

กับร่างกายของครูฝึก และเป็นเป้าให้นักมวยออกหมัด เท้า เข่า ศอก  เข้าตามเป้าต่างๆ ที่อยู่

บนร่างกายครูฝึก  

- ผ้าพันมือ เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ป้องกันนิ้วมือไม่ให้เคล็ดหรือถลอกเวลาต่อยมวย โดยจะต้องพัน

มือทุกครั้งก่อนสวมนวม เพ่ือชกกระสอบทรายหรือฝึกลงนวม โดยทางยิมมีจัดไว้ให้ผู้เข้าร่วม
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อย่างเพียงพอ ซึ่งจะมีการท าความสะอาดทุกวัน และทางยิมยังมีการจัดจ าหน่ายส าหรับ

ผู้เข้าร่วมที่ต้องการเป็นของส่วนตัว ราคา 250 บาท 

- นวม เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ฝึกซ้อมและแข่งขัน  นวมเป็นอุปกรณ์ที่จ าเป็นส าหรับนักมวย โดยใช้

สวมทุกครั้งเมื่อมีการฝึกซ้อมซ้อม โดยนวมมีหลายขนาด ตามขนาดตัวนักมวยตั้งแต่ 4-6 

ออนซ์  

โดยพ้ืนที่ตรงกลางจะเป็นพ้ืนที่โล่ง มีไว้เพ่ือการวิ่ง การอบอุ่นร่างกาย (warm up) และการ

ฝึกซ้อมหรือออกก าลังกายด้วยกีฬามวยไทย และการออกก าลังกายในรูปแบบต่างๆภายใน Cardio Boxing 

Gym Ratchaburi ผู้ที่ควบคุมพ้ืนที่บริเวณนี้ คือ ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกก าลังกายมวยไทย/เทรนเนอร์ 

ซึ่งมีทั้งหมด 5 คน แบ่งเป็นเทรนเนอร์ที่ประจ าทุกวัน จ านวน 3 คน ได้แก่ เสน่ห์ สุขดี (หัวหน้า

เทรนเนอร์), ภากร เอ่ียมยอด, ปรีชา เอ่ียมยอด และเทรนเนอร์เฉพาะวันศุกร์ เวลา 18.00 - 22.00 น. 

และวันเสาร์  จ านวน 2 คน ได้แก่ สันติ ระมงคล และเทรนเนอร์ผู้หญิง คือ ไอลดา หงษ์ทอง (ธนนันท์ 

ธวิทย์ชัยพร, สัมภาษณ์ 19 มกราคม 2559)  

ต่อมาในภายหลังเดือนมกราคม พ.ศ. 2559 ทางยิมได้มีการน าเครื่องออกก าลังแบบฟิตเน

สเข้ามาให้บริการ เช่น ลู่วิ่งไฟฟ้า เครื่องยกเวท ม้านั่งซิตอัพ  จักรยานนั่งปั่น ท าให้ต้องมีการปรับเปลี่ยน

รูปแบบของร้านด้วย จากที่เคยเป็นส่วนของร้านกาแฟ บริเวณโต๊ะและเก้าอ้ี ได้ถูกเปลี่ยนมาเป็นพ้ืนที่

ส าหรับการออกก าลังกายแบบฟิตเนสแทน โดยผู้เข้าร่วมที่เป็นสมาชิกสามารถใช้บริการเครื่องออกก าลัง

กายได้ไม่มีคา่ใช้จ่าย ส่วนบุคคลทั่วไปจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเป็นรายครั้ง ครั้งละ 20 บาท (ธนนันท์ ธวิทย์ชัย

พร, สัมภาษณ์ 19 มกราคม 2559) 

อย่างไรก็ตามยังคงมีส่วนที่เป็นร้านกาแฟ เพียงแต่เป็นแค่พ้ืนที่ส าหรับการขายเท่านั้น ไม่มี

โต๊ะและเก้าอ้ีไว้รองรับ เนื่องจากที่ผ่านมาการขายเครื่องดื่ม ผู้บริโภคส่วนใหญ่เป็นผู้ที่มาเข้าร่วมการออก

ก าลังกายภายใน Cardio Boxing Gym จึงซื้อและเข้ารับประทานในส่วนของบริเวณยิมหรือพ้ืนที่นั่งพัก

มากกว่า จึงท าให้แผนผังการใช้พ้ืนที่ภายใน Cardio Boxing Gym Ratchaburi มีการปรับเปลี่ยน โดยน า

เครื่องออกก าลังกายแบบฟิตเนสมาแทนท่ีบริเวณท่ีเป็นพ้ืนที่ส่วนร้านกาแฟ ดังนี้ 
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ภาพที่ 5.5 - 5.6 พื้นที่ส่วนท่ีเป็นฟิตเนส ภาพถ่ายโดย สุพิชชา จุลณีา จีมีโน่ บันทึกภาพเมื่อ 30 มกราคม 2559 

 

กิจกรรมการออกก าลังกาย ภายใน Cardio Boxing Gym Ratchaburi 

รูปแบบการออกก าลังกายของทางยิมแห่งนี้ มีการผสมผสานกับกีฬาอ่ืนๆ เพ่ือช่วยเสริมสร้าง

กล้ามเนื้อให้กระชับและแข็งแรงมากขึ้น อย่างการออกก าลังกายแบบบอดี้เวท (Body Weight) คือ การใช้

น้ าหนักของร่างกายผู้ออกก าลังกายมาเป็นตัวต้านทานการเคลื่อนไหว เพ่ือสร้างกล้ามเนื้อ ก่อให้เกิดความ

พื้นที่ส่วนที่เป็นยิม 

 

กระสอบทราย และเชือก TRX 

 

 

กระจก 

 

ยาง 

 

ตู้เก็บนวม 

Locker 

 

ส่วนครัว 

 

ห้องพัก
เทรนเนอร์ 

 
 

พื้นที่นั่งพัก 

ห้องน้ า 

 

พื้นที่ส่วนที่เป็นฟิตเนส 

 
เครื่องออกก าลังกาย 

 

 ภาพที่ 5.4 Cardio Boxing Gym Ratchaburi หลังการเปลี่ยนแปลง 
ภาพวาดโดย สุพิชชา จุลณีา จีมีโน่ เมื่อ 14 มกราคม 2559 
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ทนทานของร่างกาย โดยสามารถใช้ได้ทุกส่วนของร่างกาย ไม่จ าเป็นต้องใช้อุปกรณ์ยกน้ าหนักเสริม เช่น 

การวิดพ้ืน การซิทอัพ เป็นต้น ซึ่งการออกก าลังกายแบบบอดี้เวทนั้น เทรนเนอร์น ามาประยุกต์ใช้เป็นการ

ออกก าลังกาย เพ่ืออบอุ่นร่างกายหรือยืดกล้ามเนื้อ ประมาณ 30 นาที ก่อนเข้าร่วมการออกก าลังกาย ทั้ง

กีฬามวยไทย และการออกก าลังกายในรูปแบบอ่ืนๆ โดยกิจกรรมการออกก าลังกาย ภายใน Cardio 

Boxing Gym Ratchaburi มีรายละเอียดดังนี้ 

การออกก าลังกายด้วยกีฬามวยไทย 

การออกก าลังกายด้วยกีฬามวยไทย มีรูปแบบที่ผสมผสานระหว่างมวยไทย ซึ่งเป็นศาสตร์

และศิลปะการต่อสู้ที่ใช้อวัยวะทุกส่วนของร่างกายเป็นอาวุธเข้าต่อสู้ เช่น มือ เท้า เข่า ศอก เป็นต้น เข้ากับ

การออกก าลังกายแบบ Cardio ที่เน้นการขยับร่างกายอย่างต่อเนื่องอย่างน้อย 30-60 นาที เพ่ือการออก

ก าลังกายที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และสร้างความสนุกสนานให้กับผู้เข้าร่วม ขั้นตอนในการเข้าร่วมนั้น 

เริ่มจากการอบอุ่นร่างกายเป็นเวลา 30 นาที โดยแบ่งเป็นการวิ่งรอบพ้ืนที่ส่วนที่เป็นยิม ประมาณ 10 นาที 

และการออกก าลังกายด้วยการบอดี้เวจ ประมาณ 20 นาที เพื่อการยืดกล้ามเนื้อ  

ต่อด้วยการออกก าลังกายมวยไทย ซึ่งเทรนเนอร์จะแบ่งผู้เข้าร่วมเป็น 3-5 กลุ่ม1 เพ่ือเข้าคู่กับ

เทรนเนอร์ในการออกก าลังกายด้วยกีฬามวยไทยจ านวน 3 รอบ เป็นเวลารอบละ 15 นาที โดยผลัดกับ

ผู้เข้าร่วมคนอ่ืนที่อยู่กลุ่มเดียวกัน ซึ่งท่าทางมวยไทยที่เทรนเนอร์น ามาใช้ในการออกก าลังกายนั้น เป็นท่า

พ้ืนฐานเบื้องต้น และจะมีการเพิ่มระดับความซับซ้อนของแต่ละท่าไปเรื่อยๆ ในช่วงเริ่มต้นผู้ที่เข้าออกก าลัง

กายด้วยกีฬามวยไทยจะต้องมีการเรียนรู้วิธี การยืนจรดมวย หรือการวางเท้าในมวยไทย ที่จะต้องรักษา

สมดุลของร่างกาย ซึ่งเป็นท่าพ้ืนฐานในการเริ่มต้นต่อสู้ ไม่ว่าจะเคลื่อนที่ไปในท่าทางใด จะต้องยืนโดย

เฉลี่ยน้ าหนักตัวลงบนเท้าทั้ง 2 ข้างให้เท่าๆกัน ถ่ายน าหนักตัวไปมาระหว่างเท้าน ากับเท้าตามเพ่ือสร้าง

สมดุลให้เกิดข้ึนอยู่เสมอ อาจโยกล าตัว ขยับแขนขึ้น-ลงร่วมด้วยก็ได้  

                                                           
1 โดยการสุ่มนับเลข 1 ถึง 5 คนที่นับเลขเดียวกัน จะจัดอยู่ในกลุ่มเดียวกัน 
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การตั้งวงของแขน เพ่ือเข้าท่าและส าหรับป้องกันของคู่ต่อสู้ ด้วยการก าหมัดอย่างหลวมๆ 

ยกแขนตั้งขึ้น โดยให้แขนท่อนล่างตั้งขนานกับล าตัว ตั้งหมัดให้เสมอกับคาง เป็นการตั้งวงรูปแบบทั้งกึ่งรับ

กึ่งรุก คนที่ถนัดซ้ายจะวางเท้าซ้ายไว้ข้างหน้าและหมัดขวาน า ส่วนคนที่ถนัดขวาก็จะวางเท้าขวาไว้

ข้างหน้าและหมัดขวาน า 

   

 

 

 

 

 

 

จากนั้นจึงเป็นการฝึกท่าทางของมวยไทย ซึ่งจะฝึกเฉพาะท่าพ้ืนฐานจากการใช้หมัด เท้า 

ศอก เข่า เท่านั้น ปะทะเข้ากับเป้าล่อ ซึ่งเป็นอุปกรณ์ในการฝึกซ้อม ที่ถูกสวมเข้ากับร่างกายของเทรนเนอร์ 

ในแต่ละท่าของมวยไทยท่ีจะถูกน ามาออกก าลังกายนั้น เทรนเนอร์จะเป็นคนคอยออกค าสั่ง หรือก าหนดว่า

ท่าอะไร และจ านวนท่าละกี่ครั้ง ตัวอย่างท่าทางมวยไทยที่ถูกน าเข้ามาผสมผสานกับการออกก าลังกาย

รูปแบบคาร์ดิโอ เช่น 

1) ท่าทางในการใช้หมัด คือ การแบนิ้วมือทั้ง 4 เรียงให้ชิดติดกัน แล้วพับนิ้วทั้ง 4 นิ้วเข้าหาอุ้งมือ แล้วกด

ทับด้วยนิ้วหัวแม่มือ ในลักษณะเฉียงกับนิ้วชี้และนิ้วกลาง เพ่ือให้หมัดที่ก ากระชับแน่น โดยการใช้หมัด

ที่ทางยิมแห่งนี้ได้เลือกน ามาใช้เพื่อการออกก าลังกายมวยไทย ได้แก่ 

ภาพที่ 5.7 – 5.8 การวางเท้าและการตั้งวงของแขนในมวยไทย 
ภาพถ่ายโดย สุพิชชา จุลีณา จีมีโน่ บันทึกภาพเมื่อ 29 เมษายน 2559 
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- หมัดตรงชกน า หรือที่เทรนเนอร์เรียกว่า “หมัดตรง” คือ การชกหมัดท่ีอยู่ด้านหน้า พุ่งไปยัง

เป้าล่อ โดยอาศัยแรงจากไหล่ ล าตัวตั้งตรง เท้ายันพ้ืนเพ่ือเป็นหลักและแรงส่งออกไป ถ้า

ถนัดข้างซ้าย หมัดตรงชกน าคือหมัดซ้าย ถ้าถนัดข้างขวา หมัดตรงชกน าคือหมัดขวา อาจจะ

ชกออกไปโดยเคลื่อนหรือไม่เคลื่อนเท้าก็ได้ 

- หมัดตรงชกตาม หรือที่เทรนเนอร์เรียกว่า “แยป” หมายถึง การชกหมัดที่อยู่ด้านหลังตรง

ไปยังเป้าล่อ โดยอาศัยแรงจากไหล่ ล าตัวและเท้า ส่งแรงไปที่หมัด เมื่อหมัดตรงชกตาม หรือ

หมัดแยป พุ่งออกไป ล าตัว เอว และสะโพก จะบิดคว่ าลง เท้าหลังจะส่งน้ าหนักแรง น้ าหนัก

ตัวจะอยู่ที่เท้าหน้า  

 

   
     

 

 

- หมัดเหว่ียง หรือที่เทรนเนอร์เรียกกันว่า “ฮุค” คือการชกโดยการเกร็งข้อศอกไว้ให้หมัด

ออกไปเป็นวิถีทางโค้งขนานกับพ้ืนดิน อาจจะคว่ าหมัด หรือตั้งหมัดก็ได้ แต่พยายามให้สัน

หมัดถูกเป้าล่อ  

ภาพที่ 5.9 – 5.10 หมัดตรงชกน าและหมดัตรงชกตาม 
ภาพถ่ายโดย สุพิชชา จุลีณา จีมีโน่ บันทึกภาพเมื่อ 29 เมษายน 2559 
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- หมัดเสย หรือที่เทรนเนอร์เรียกกันว่า “อัพ” หมายถึงหมัดที่ชกโดยการงอข้อศอก เกร็ง

ข้อศอก หงายหมัดข้ึน วิถีทางของหมัดจะออกจากด้านล่างสู่ด้านบน ท ามุมตั้งฉากกับพื้น 

 

ภาพที่ 5.11 หมัดเหวี่ยง 
ภาพถ่ายโดย สุพิชชา จุลีณา จีมีโน่ บันทึกภาพเมื่อ 29 เมษายน 2559 

 

ภาพที่ 5.12 หมัดเสย 
ภาพถ่ายโดย สุพิชชา จุลีณา จีมีโน่ บันทึกภาพเมื่อ 29 เมษายน 2559 
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การใช้หมัด ในรูปแบบต่างๆนั้น เทรนเนอร์จะเป็นคนก าหนดจ านวนครั้งในการออกก าลังกาย

ด้วยการออกหมัดรูปแบบต่างๆ ตั้งแต่ 10 - 100 ครั้งต่อเนื่องกัน ซึ่งท่าทางการใช้หมัดมักจะถูกน ามาใช้

ออกก าลังกายมวยไทยรูปแบบคาร์ดิโอมากกว่าท่าอ่ืนๆ เพราะเป็นท่าที่ท าง่ายและยังสามารถบริ หาร

ร่างกายได้ทุกส่วน เพราะต้องมีการบิดช่วงตัว รวมถึงการขยับหรือเคลื่อนที่อยู่ตลอดเวลา ทั้งยังมีการเพ่ิม

ระดับความซับซ้อนและเป็นจังหวะมากยิ่งขึ้น  เช่น การน าท่าทางการใช้หมัด มาประกอบกับจังหวะการ

เคลื่อนไหว นับว่าเป็นการสร้างสมาธิอย่างหนึ่ง ขณะที่ก าลังออกก าลังกาย โดยผู้เข้าร่วมจะต้องน าจ านวน

หมัดด้วยตนเอง และจังหวะการหลบหมัดที่เทรนเนอร์สวนกลับมาอีกด้วย ท่าทางมวยไทยที่ถูกน ามา

ผสมผสานให้มีรูปแบบเป็นจังหวะ และที่ได้น ามาใช้ในการออกก าลังกายภายในยิมแห่งนี้ ได้แก่ “4 เวฟ” 

คือการต่อยหมัดตรงและหมัดแยป 4 ครั้ง แล้วย่อเพ่ือหลบหมัดจากเทรนเนอร์ และ “4 หลบ” คือการ

หมัดตรงและหมัดแยป 4 ครั้ง แล้วเอนตัวไปด้านหลังเพ่ือหลบหมัดจากเทรนเนอร์  

ซึ่งการออกก าลังกายมวยไทยด้วยท่าทางการใช้หมัดนั้น จะช่วยสร้างกล้ามเนื้อช่วงหัวไหล่

แขน และหน้าท้อง ซึ่งท่าการใช้หมัดนั้นจะเป็นท่าพ้ืนฐานของมวยไทย ที่ผู้เข้าร่วมทุกคนจะได้รับการฝึกฝน

ให้คล่องแคล่วก่อนเป็นอันดับแรก จึงจะได้รับการฝึกในขั้นต่อไป  

2) ท่าทางในการใช้เท้า คือ การใช้อวัยวะส่วนขาตั้งแต่เข่าลงไปจนถึงปลายเท้า ปะทะเข้าสู้กับเป้าหมาย

หรือเป้าล่อ โดยท่าทางการใช้เท้าในกีฬามวยไทยที่ยิมแห่งนี้ได้น ามาฝึกสอน มีเพียง2 วิธี คือการเตะ

และการถีบ โดยการออกก าลังกายมวยไทยด้วยท่าทางการเตะหรือการถีบนั้น เทรนเนอร์มักจะออก

ค าสั่งให้ท าสลับซ้ายขวา ตั้งแต่ 10 – 50 ครั้งอย่างต่อเนื่อง ซึ่งการเตะหรือการถีบนั้นจะช่วยเสริมสร้าง

ความกระชับและกล้ามเนื้อ บริเวณหน้าท้อง น่อง ต้นขา และสะโพก 

 

- การเตะตรง คือ การยกเท้าวาดเตะลักษณะเหวี่ยงขึ้นไปตรงๆ ไปยังเป้าหมายหรือเป้าล่อ 

จากนั้นจึงดึงเท้ากลับมาอยู่ในท่าจรดมวย ซึ่งการเตะจะมีทั้งข้างซ้ายและขวา ระดับการเตะ

จะอยู่ประมาณช่วงเอวของเทรนเนอร์ ทั้งยังมี การเตะก้านคอที่เป็นการเตะสูงขึ้นบริเวณช่วง

คอของเทรนเนอร์ 
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- การถีบ คือ การใช้เท้าถีบไปข้างหน้า เป็นการถีบสูงปะทะเข้ากับเป้าหมายหรือเป้าล่อที่อยู่ใน

ระดับปลายคาง หน้าอก และท้อง โดยจะต้องเอนตัวไปข้างหลัง และจะต้องเอียงล าตัวพร้อม

กับบิดกล้ามเนื้อต้นขา งอเข่าและเหยียดขาพุ่งตรงไป ให้ส้นเท้าปะทะเป้าล่อ และให้น้ าหนัก

ตัวมาท่ีขาท่ีตั้งอยู่บนพื้น 

 

 

3) ท่าทางในการใช้ศอก ที่ยิมแห่งนี้ได้น ามาฝึกสอน ได้แก่ 

- ศอกตัด หมายถึง การใช้ศอกให้วิถีทางของศอกเคลื่อนไหว ตัดผ่านหน้าขนานไปกับพ้ืนจาก

ซ้ายไปขวา หรือจากขวาไปซ้าย  

ภาพที่ 5.13 เตะตรง 
ภาพถ่ายโดย สุพิชชา จุลีณา จีมีโน่ บันทึกภาพเมื่อ 29 เมษายน 2559 

 

ภาพที่ 5.14 ถีบ 
ภาพถ่ายโดย สุพิชชา จุลีณา จีมีโน่ บันทึกภาพเมื่อ 29 เมษายน 2559 

 



85 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ศอกงัด หรือศอกเสย โดยเหวี่ยงศอกขึ้นข้างบนเป็นแนวตั้งฉากกับพ้ืน พร้อมทั้งบิดล าตัว 

ศอกงัดนี้จะได้รับแรงที่เต็มท่ี เมื่ออาศัยการรวมแรงจากการเหยียดของขา แรงบิดของสะโพก 

เอว ล าตัว ไหล่ แรงเหวี่ยงของแขน เป็นต้น 

 

 

 

 

 

 

นอกจากการใช้ศอกด้วยการวางเท้าหรือการยืนในท่าเบื้องต้น ยังมีการเพ่ิมจังหวะและความ

ซับซ้อนมากยิ่งขึ้นด้วย อย่างเช่น ท่าศอกกลับ หมายถึงการศอกกลับที่มีวิถีทางของศอกโค้งดิ่งจากส่วนล่าง

ขึ้นสู่ส่วนบน โดยการหมุนตัวให้ศอกกระทบกับเป้าหมาย 

ภาพที่ 5.15 ศอกตัด 
ภาพถ่ายโดย สุพิชชา จุลีณา จีมีโน่ บันทึกภาพเมื่อ 29 เมษายน 2559 

 

ภาพที่ 5.16 ศอกงัด 
ภาพถ่ายโดย สุพิชชา จุลีณา จีมีโน่ บันทึกภาพเมื่อ 29 เมษายน 2559 
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การใช้ศอกในการออกก าลังกายนั้น เป็นการใช้กระดูกข้อต่อส่วนแขน โดยการพับแล้วบิดไป

ปะทะกับเป้าหมายหรือเป้าล่อ ซึ่งการใช้ศอกนั้นช่วยสร้างกล้ามเนื้อบริเวณล าตัว และหน้าท้องที่ดีอีกด้วย 

4) ท่าทางในการใช้เข่า ที่ทางยิมแห่งนี้ได้น ามาใช้ในการออกก าลังกาย ได้แก่ 

- ท่าเข่าตรง คือการยกเท้า โดยการพับงอเข่าขึ้น ปลายเท้าเหยียดตรง พุ่งหัวเข่าไปยัง

เป้าหมายหรือเป้าล่อ อาศัยก าลังจากกล้ามท้องและขาที่ใช้ยืน และหน้าท้อง  

 

ภาพที่ 5.17 ศอกกลับ 
ภาพถ่ายโดย สุพิชชา จุลีณา จีมีโน่ บันทึกภาพเมื่อ 29 เมษายน 2559 

 

ภาพที่ 5.18 เข่าตรง 
ภาพถ่ายโดย สุพิชชา จุลีณา จีมีโน่ บันทึกภาพเมื่อ 29 เมษายน 2559 
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เมื่อสามารถใช้หมัด เท้า เข่า ศอกในการออกก าลังกายมวยไทยได้แล้ว ก็ต้องสามารถน า

อวัยวะต่างๆ ของร่างกายมาประกอบกันเพ่ือป้องกันคู่ต่อสู้หรือเทรนเนอร์ ที่บางครั้งจะมีการต่อยกลับคืน

มาบ้าง โดย ท่าส าหรับป้องกัน การต่อยหมัด ศอก เข่า เตะ โดยการก าหมัด เกร็งแขนทั้ง 2 ข้าง ยกขึ้น

ระนาบเดียวกับหน้า และเกร็งแขน เป็นท่าพื้นฐานส าหรับป้องกันตัวในมวยไทย โดยเทรนเนอร์ของยิมแห่ง

นี้ ได้เรียกท่านี้เพ่ือให้กระชับและเข้าใจง่ายว่าท่า “บล็อค หรือ block”  

 

 

 

ท่าทางของมวยไทยที่ถูกน ามาฝึกสอนหรือใช้ในการออกก าลังนั้น เทรนเนอร์จะพูดชื่อท่า

เหล่านี้และจ านวนส าหรับแต่ละท่าก่อนทุกครั้ง ซึ่งบางท่าก็จะถูกน ามาผสมผสานกันเพ่ือความซับซ้อน

ยิ่งขึ้น หรืออาจมีการเพ่ิมท่าใหม่ๆ เข้ามาบ้าง โดยส่วนมากจะเป็นท่าทางในการใช้หมัด การเตะ และจะมี

การแทรกด้วยท่าทางการใช้เข่า การถีบ และศอกบ้าง แต่ทั้งนี้ท่าทางมวยไทยรูปแบบที่ได้กล่าวมาข้างต้น 

เป็นท่ามวยไทยในระดับพ้ืนฐาน ซึ่งง่ายต่อการฝึกฝน และเป็นท่าเบื้องต้น ซึ่งจะมีการเพ่ิมระดับความ

ซับซ้อน ด้วยการเพ่ิมจังหวะ หรือการผสมผสานท่าต่างๆที่เคยได้ผ่านการฝึกมาแล้วทั้งสิ้น ซึ่งกระบวน

ท่าทางต่างๆของมวยไทยท่ีมีความรุนแรง และผาดโผนก็จะไม่ได้ถูกน าเข้ามาสอนนั่นเอง (ภากร เอ่ียมยอด, 

29 เมษายน 2559) 

ภาพที่ 5.19 ท่าส าหรบัป้องกัน 
ภาพถ่ายโดย สุพิชชา จุลีณา จีมีโน่ บันทึกภาพเมื่อ 29 เมษายน 2559 
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ยิ่งไปกว่านั้นการออกก าลังกายด้วยกีฬามวยไทยยังเป็นรูปแบบการออกก าลังกายที่ สามารถ

ขยับทุกส่วนของร่างกายอย่างต่อเนื่องไม่ต่ ากว่า 60 นาที่ และสามารถสร้างร่างกายไปในทิศทางที่ดีขึ้น ไม่

ว่าจะเป็นการเผาผลาญไขมันได้มากกว่า 400 – 500 แคลอรี่ต่อชั่วโมง สามารถบริหารร่างกายได้ครบทุก

ส่วน ทั้งยังเสริมสร้างความแข็งแรงต่อระบบการหมุนเวียนเลือดและหัวใจอีกด้วย (เสน่ห์ สุขดี, สัมภาษณ์ 

22 กุมภาพันธ์ 2559) และท้ายสุดของการเข้าร่วมการออกก าลังกายด้วยกีฬามวยไทย คือ การคลาย

กล้ามเนื้อด้วยท่ากายบริหาร อย่างการสะบัดข้อมือ ข้อเท้า ท่ายืนก้มตัว เป็นต้น  

ภายในยิมแห่งนี้มีคอร์สการออกก าลังกายด้วยกีฬามวยไทยเป็นหลัก และมีรอบการออก

ก าลังกายด้วยกีฬามวยไทยที่มากกว่าการออกก าลังกายรูปแบบอ่ืนๆ (24 รอบ/อาทิตย์) เนื่องจากเป็น

รูปแบบการออกก าลังกายที่ผู้เข้าร่วมส่วนมากให้ความสนใจ ทั้งยังเป็นการออกก าลังกายที่สนุกสนาน มี

ประโยชน์ต่อสุขภาพ ร่างกาย และในด้านอื่นๆอีกด้วย ซึ่งผู้ศึกษาได้มีการสัมภาษณ์ผู้เข้าร่วมการออกก าลัง

กายถึงการออกก าลังกายด้วยกีฬามวยไทย โดยน าเสนอในหัวข้อ ผู้เข้าร่วมการออกก าลังกายด้วยกีฬามวย

ไทย ภายใน Cardio Boxing Gym Ratchaburi ซึ่งจะกล่าวถึงเป็นล าดับถัดไป 

   

   

ต่อมาในเดือนมกราคม พ.ศ. 2559 ทาง Cardio Boxing Gym Ratchaburi ได้มีการเพ่ิม

รูปแบบการออกก าลังกายเข้ามา เพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้เข้าร่วม ที่มีความหลากหลายมากขึ้น

และท าให้ไม่เบื่อหน่ายกับการออกก าลังกาย อีกทั้งยังเป็นการดึงดูดลูกค้ากลุ่มใหม่ๆ ที่ให้ความสนใจ

รูปแบบการออกก าลังกายที่นอกเหนือไปจากมวยไทยอีกด้วย แต่การออกก าลังกายด้วยกีฬามวยไทย ก็

ภาพที่ 5.20 – 5.21 Muay Thai Class 
ภาพถ่ายโดย สุพิชชา จลุีณา จีมีโน่ บันทึกภาพเมื่อ 30 มกราคม 2559 
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ยังคงเป็นกีฬาหลักของทางยิม เพียงแต่ได้มีการเพิ่มการออกก าลังกายในรูปแบบอ่ืนๆ ที่มีความหลากหลาย

เข้ามา (ธนนันท์ ธวิทย์ชัยพร, สัมภาษณ์ 25 มกราคม 2559) ได้แก่ 

การออกก าลังกายในรูปแบบ Street Cardio 

Street Cardio หรือ Street Dance Cardio เป็นการออกก าลังกายในรูปแบบการเต้น โดย

ผู้เข้าร่วมการออกก าลังกายสามารถเต้นตามครูผู้สอนได้ตลอดทั้งเพลง ซึ่ง Street Dance เป็นท่าเต้นที่

ผสมผสานกับท่าเต้นรูปแบบต่างๆ ในขั้นพ้ืนฐานไม่ว่าจะเป็นแนว Hip Hop, Break Dance, Jazz Dance 

อีกท้ังทางยิมได้มีการเปิดเพลง ที่มีจังหวะเร้าอารมณ์ให้กระฉับกระเฉง ประกอบกับมีการน าไฟดิสโก้มาเพ่ือ

เพ่ิมบรรยากาศในการออกก าลังกายให้สนุกสนานยิ่งขึ้น โดยท่าที่ใช้จะเป็นท่าที่ไม่ยาก สามารถเต้นตามได้

แม้จะไม่เคยเต้นมาก่อน และยังได้ผสมผสานท่าการออกก าลังกายและท่ายืดกล้ามเนื้อเข้าไปด้วย ส่งผลให้

กล้ามเนื้อหัวใจแข็งแรงข้ึน การหมุนเวียนของเลือดดีข้ึน เพ่ิมประสิทธิภาพในการเผาผลาญไขมันที่สะสมใน

ร่างกาย นอกจากนี้บางท่ายังช่วยในเรื่องของการเสริมสร้างบุคลิกภาพของเราได้อีกด้วย โดยใน 1 อาทิตย์ 

จะมีรูปแบบการออกก าลังกาย Street Cardio ทั้งหมด 7 ครั้ง ผู้ที่สอนและควบคุมการออกก าลังกายใน

รูปแบบนี้ คือ ไอลดา หงส์ทอง และธนนันท์ ธวิทย์ชัยพร  

การเข้าร่วมการออกก าลังกายในรูปแบบ Street Cardio นั้น ได้รับความสนใจค่อนข้างมาก 

เห็นได้จากผู้เข้าร่วม ที่มีจ านวนเต็ม 25 คนในทุกๆรอบ เนื่องจากเป็นการออกก าลังกายที่สนุกสนาน ไม่น่า

เบื่อ ท าให้มีผู้เข้าร่วมให้ความสนใจเป็นจ านวนมาก ทั้งผู้เข้าร่วมใหม่ๆ และผู้เข้าร่วมที่เคยออกก าลังกาย

ด้วยกีฬามวยไทยมาก่อนอยู่แล้ว อย่างเช่น คุณรุ่งนภา รอดทอง อายุ 26 ปี ที่ได้เข้าร่วมการออกก าลังกาย

ด้วยกีฬามวยไทย ณ Cardio Boxing Gym Ratchaburi มาเป็นเวลากว่า 9 เดือน เมื่อมีการเพ่ิมรูปแบบ

การออกก าลังกายรูปแบบใหม่ๆ คุณรุ่งนภา จึงได้เลือกการออกก าลังกายแบบควบคู่กันหรือสลับกัน ทั้ง

มวยไทย และ Street Cardio เนื่องจากเป็นการออกก าลังกายที่สนุกสนาน และยังเป็นการผ่อนคลาย

ความเครียดได้อีกด้วย (รุ่งนภา รอดทอง, สัมภาษณ์ 23 มกราคม 2559) จากการสอบถามผู้เข้าร่วม

หลายๆคน ก็มีกลุ่มผู้เข้าร่วมบางส่วน กล่าวว่า ตนเองไม่เหมาะกับการออกก าลังกายในรูปแบบเต้น เพราะ 

เต้นไม่เป็นบ้าง หรือคิดว่าการเต้นไม่ส่งผลดีเท่าการออกก าลังกายหนักๆ อย่างกีฬามวยไทย เป็นต้น  
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การออกก าลังกายในรูปแบบ Body Slow 

Body Slow คือวิธีการออกก าลังกายแบบ Body Weight หรือการออกก าลังกายโดยใช้

น้ าหนักร่างกายของผู้ออกก าลังกายมาเป็นแรงต้านทานการเคลื่อนไหว แต่ท่าทางของการออกก าลังกายใน

คลาส Body Slow นั้น จะเป็นท่าท่ีซับซ้อนกว่าการออกก าลังกายแบบบอดี้เวท โดยมีการผสมผสานกับท่า

อ่ืนๆ เช่น plank (ท่าทางคล้ายกับการวิทพ้ืน โดยจะเป็นการใช้แขนรับน้ าหนักตัวทั้งหมด) tuck jump 

(เป็นท่าที่ผสมระหว่างการย่อแบบสควอซ/squat และการกระโดด), flutter kick (ท่านอนราบและยกขา

ให้ระนาบกับพ้ืน) ฯลฯ ซึ่งท่าทางเหล่านี้จะมีการผสมกับท่าอ่ืนๆด้วย ซึ่งเทรนเนอร์จะเป็นคนคอยก าหนด

จ านวนครั้ง หรือจ านวนรอบ (set) ของแต่ละท่า ผู้ที่สอนและควบคุมการออกก าลังกายในรูปแบบนี้ คือ 

ภากร เอี่ยมยอด ผู้ที่เข้าร่วมการออกก าลังกายคลาส Body Slow นั้น จากการสังเกตการณ์ของผู้ศึกษา มี

ทั้งผู้เข้าร่วมใหม่และผู้เข้าร่วมคนเก่าจากคลาสมวยไทยที่สนใจเข้าร่วมการออกก าลังกายคลาส Body 

Slow เพ่ือสร้างกล้ามเนื้อให้กระชับและแข็งแรง โดยใน 1 อาทิตย์ จะมีรูปแบบการออกก าลังกาย Body 

Slow ทั้งหมด 6 ครั้ง ผู้ที่สอนและควบคุมการออกก าลังกายในรูปแบบนี้ คือ ภากร เอ่ียมยอด จากการ

สอบถามผู้เข้าร่วมการออกก าลังกาย Body Slow พบว่า  

ผู้ที่เข้าร่วมส่วนมากจะเป็นผู้หญิงวัยท างาน เพราะคลาส Body Slow ไม่ได้ใช้แรง 

ใช้พลังเยอะเท่ากับมวยไทย จึงไม่ต้องออกแรง หรือเหนื่อยมากเท่ากับมวย แต่เน้น

การใช้ร่างกายเป็นตัวต้านทานแรงของเราเอง ช่วงแรกจะมีอาการปวดเมื่อยตาม

ร่างกายบ้าง แต่หลังจากนั้นจะกลายเป็นกล้ามเนื้อที่กระชับขึ้น คนที่มาเข้าร่วม

ส่วนมากก็จะต้องการสร้างกล้ามท้อง ต้องการแขนและขาที่กระชับมากขึ้น (ภากร 

เอ่ียมยอด, สัมภาษณ์ 20 กุมภาพันธ์ 2559)  

ภาพที่ 5.22 Street Dance Cardio Class ที่มา: www.facebook.com/cardioboxinggymrab 
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พ่ีจะเข้าร่วมการออกก าลังกายวันละ 2 รอบ/คลาส คือจะยึดมวยไทยเป็นหลัก กับ 

Body Slow หรือ Street Cardio สลับกัน เพราะมวยไทยเราเผาผลาญไขมันได้เร็ว 

แต ่Body Slow จะเห็นผลชัดเจนเรื่องกล้ามเนื้อ พวกเนื้อย้อยๆ ก็จะกระชับมากขึ้น 

(จันจิรา ดีจริง, สัมภาษณ์ 20 กุมภาพันธ์ 2559) 

ดังนั้นการออกก าลังกายในรูปแบบ Body Slow นั้นเป็นเพียงตัวเลือกเสริมให้กับผู้เข้าร่วม

การออกก าลังกายภายในยิมแห่งนี้ แต่ยังมีผู้เข้าร่วมบางส่วนให้ความสนใจในการออกก าลังกายด้วย Body 

Slow โดยเฉพาะ เนื่องจากการออกก าลังกาย Body Slow นั้นจะให้ผลลัพธ์ในด้านการสร้างกล้ามเนื้อให้

กระชับได้ชัดกว่า แต่ไม่สามารถเผาผลาญแคลอรี่หรือไขมันส่วนเกินได้เท่าการออกก าลังกายด้วยกีฬามวย

ไทย ซึ่งเหตุผลในการเข้าร่วมของแต่ละคนนั้นก็จะแตกต่างกันออกไป แต่อย่างไรก็ตามการออกก าลังกาย

ด้วยกีฬามวยไทย ยังคงเป็นการออกก าลังกายที่มีผู้เข้าร่วมจ านวนมากให้ความสนใจนั่นเอง 

 

 

 

 

 

 

การออกก าลังกายในรูปแบบ TRX 

การออกก าลังกายด้วยเชือก TRX หรือ Total Body Resistance Exercise คือ การออก

ก าลังกายด้วยแรงต้านทานของร่างกาย โดยอุปกรณ์ฝึกจะประกอบด้วยเชือก  2 เส้นที่ออกแบบมาเฉพาะ

ส าหรับการใช้และฝึกด้วยทุกส่วนของร่างกาย ภายในยิมแห่งนี้จะมีเชือก TRX จ านวน 4 ชุด ซึ่งจะมี

ภาพที่ 5.23 Body Slow Class  
ภาพถ่ายโดย สุพิชชา จุลีณา จีมีโน่ บันทึกภาพเมื่อ 30 มกราคม 2559 
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เทรนเนอร์ที่คอยให้ค าแนะน าอยู่ตลอด ผู้ที่สอนและควบคุมการออกก าลังกายในรูปแบบนี้ คือ ปรีชา เอ่ียม

ยอด ใน 1 อาทิตย์ จะมีรูปแบบการออกก าลังกาย TRX ทั้งหมด 2 ครั้ง โดยผู้ที่เข้าร่วมการออกก าลังกาย

ด้วยเชือก TRX นั้น ส่วนมากจะเป็นผู้เข้าร่วมที่จะออกก าลังกายควบคู่หรือสลับกันกับคลาส Body Slow 

เพราะเป็นรูปแบบการออกก าลังกายที่ต้องใช้น้ าหนักร่างกายมาเป็นตัวต้านทานในการเคลื่อนไหว

เช่นเดียวกัน เพ่ือสร้างกล้ามเนื้อให้เห็นชัดเจนและแข็งแรงมากขึ้น ดังกรณีของ อมราพร ศรีอริยานุวัตน์ 

สะท้อนความคิดเห็นต่อรูปแบบการออกก าลังกาย TRX ว่า 

ก่อนหน้านี้พ่ีก็ออกก าลังกายมวยไทยนั่นแหละ แต่พอทางยิมได้มีรูปแบบการออก

ก าลังกายรูปแบบใหม่ๆ พี่จึงสนใจมาเล่น เพราะพ่ีเป็นคนตัวเล็ก ไม่ได้ต้องการจะลด

น้ าหนัก แต่ต้องการกล้ามเนื้อที่แข็งแรง อยากมีกล้ามตรงหน้าท้องหน่อยๆ พ่ีเลยหัน

มาออกก าลังกายด้วยเชือก TRX และ body Slow แทน เพราะพ่ีไม่เน้นเรื่องลด

น้ าหนักเท่าไหร่ แต่ต้องการเรื่องกระชับ สร้างกล้ามเนื้อได้มากกว่า (อมราพร ศรีอริ

ยานุวัตน์, สัมภาษณ์ 20 กุมภาพันธ์ 2559)  

ออกก าลังกายด้วยเชือก TRX เห็นได้ชัดเลย คือ แขนกับขากระชับมากขึ้น เพราะเรา

ต้องโหนเชือก ใช้แขนกับขาเกี่ยวกับเชือกไว้ เพ่ือรับน้ าหนักตัวของเรา ร่างกายเราก็

จะเกร็งช่วงกล้ามท้อง หลัง ปีกแขนด้วย (อาทิตา ตันจิบุญทวีวัฒน์ , สัมภาษณ์ 20 

กุมภาพันธ์ 2559) 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 5.24 TRX Class  
ภาพถ่ายโดย สุพิชชา จุลีณา จีมีโน่ บันทึกภาพเมื่อ 30 มกราคม 2559 
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การออกก าลังกายในรูปแบบ Cardio Combat 

Cardio Combat เป็นการออกก าลังกายแบบคาร์ดิโอหรือแอโรบิก โดยน าท่าทางการต่อสู้

ต่างๆที่มีพ้ืนฐานมาจากศิลปะการต่อสู้ เช่น ท่าทางเตะต่อย หรือที่เรียกกันว่าการชกลม ทั้งยังมีท่าทาง

ต่างๆของมวยไทยที่ซับซ้อนเป็นล าดับ ทั้งจังหวะและจ านวนครั้งในการต่อย การเตะ มาประกอบเข้ากับ

จังหวะดนตรี ท าให้ได้บริหารทุกสัดส่วนของร่างกาย ฝึกกล้ามเนื้อให้แข็งแรง เผาผลาญพลังงานส่วนเกิน 

และบริหารปอด กล้ามเนื้อหัวใจ นอกจากนี้ยังได้ความสนุกอีกด้วย โดยใน 1 อาทิตย์ จะมีรูปแบบการออก

ก าลังกาย Cardio Combat ทั้งหมด 3 ครั้ง ผู้ที่สอนและควบคุมการออกก าลังกายในรูปแบบนี้ คือ ปรีชา 

เอ่ียมยอด จากการพูดคุยกับผู้เข้าร่วมการออกก าลังกายในรูปแบบ Cardio Combat นั้น พบว่า มักจะ

เป็นผู้เข้าร่วมคนใหม่ๆ ที่ไม่เคยเข้าร่วมการออกก าลังกายด้วยกีฬามวยไทยมาก่อน โดยมักให้สาเหตุว่า “ไม่

มีแรงมากพอ ที่จะไปเตะ ต่อยจริงๆ รู้สึกว่ามันหนักเกินไป แต่คลาสนี้เหมือนกับการเต้นแอโรบิก สนุกดี 

ทั้งยังได้เข้าร่วมการออกก าลังกายคลาส Street Cardio ควบคู่หรือสลับกันไปด้วย” (กนกลักษณ์ เร้าเลิศ

ฤทธิ์, สัมภาษณ์ 20 กุมภาพันธ์ 2559) 

 

 

 

 

 

ตารางเวลาการออกก าลังกาย ภายใน Cardio Boxing Gym Ratchaburi 

เนื่องจากมีการเพิ่มรูปแบบอื่นๆในการออกก าลังกายเข้ามา และการปรับเปลี่ยนช่วงเวลาเพ่ือให้มี

ช่วงเวลาที่ตรงต่อความต้องการของผู้เข้าร่วมหรือเป็นช่วงเวลาที่มีผู้มาเข้าร่วมกันเป็นจ านวนมาก ท าให้

ตารางเวลาในการเข้าร่วมการออกก าลังกายก็ได้มีการเปลี่ยนแปลงไปด้วย ดังนี้ 

ภาพที่ 5.25 Cardio Combat Class ที่มา: www.facebook.com/cardioboxinggymrab 

 

http://www.facebook.com/cardioboxinggymrab
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จากตารางเวลาเดิม Cardio Boxing Gym Ratchaburi ได้เปิดให้บริการทุกวัน ยกเว้นวัน

อังคารตั้งแต่ 09.00น. – 21.30 น. รอบในการเข้าร่วมการออกก าลังกายด้วยกีฬามวยไทยมีทั้งหมดวันละ 

6 รอบ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลง และมีการน าการน าการออกก าลังกายในรูปแบบอ่ืนๆเข้ามา จึงท าให้มวย

ไทยมีจ านวน 4 รอบต่อวัน และทางยิมได้ปรับช่วงวันเวลาในการเปิดปิดให้บริการ ตามความสะดวกของ

ผู้เข้าร่วม และช่วงเวลาที่มีผู้เข้าร่วมเป็นจ านวนมาก เป็นเวลา 10.00น.-22.00น. และหยุดให้บริการในวัน

อาทิตย์ ในหนึ่งรอบของการเข้าร่วมการออกก าลังกายใช้เวลา 1 ชั่วโมง 30 นาที โดยแบ่งเป็นการอบอุ่น

ร่างกายก่อนและหลังออกก าลังกาย 30 นาที และอีก 1 ชั่วโมง ส าหรับการออกก าลังกายมวยไทย ส าหรับ

การออกกลังกายในรูปแบบอ่ืนๆ ใช้เวลารอบละ 1 ชั่วโมง แบ่งเป็นการอบอุ่นร่างกาย 20 นาที และการ

ออกก าลังตามรูปแบบของรอบนั้นๆ 40 นาท ี

วัน/เวลา 
10.00- 

11.00 

11.00-

12.30 
12.30-15.30 

15.30-

17.00 

17.00- 

18.00 

18.00-

19.30 

19.30- 

20.30 

20.30-

22.00 

จันทร์ Body Slow มวยไทย  มวยไทย 
Cardio 

Combat 
มวยไทย Street Cardio มวยไทย 

อังคาร Body Slow มวยไทย  มวยไทย TRX มวยไทย Street Cardio มวยไทย 

พุธ TRX มวยไทย  มวยไทย Street Cardio มวยไทย Body Slow มวยไทย 

พฤหัสบด ี
Cardio 

Combat 
มวยไทย  มวยไทย Street Cardio มวยไทย Body Slow มวยไทย 

ศุกร ์ Street Cardio มวยไทย  มวยไทย Body Slow มวยไทย 
Cardio 

Combat 
มวยไทย 

เสาร ์ Street Cardio มวยไทย 
รอบเด็ก 

(14.00-15.00) 
มวยไทย Body Slow มวยไทย Street Cardio มวยไทย 

อาทิตย์         

ตารางที่ 5.1 ตารางเวลาในการเขา้ร่วมออกก าลังกาย ภายใน Cardio Boxing Gym Ratchaburi 
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กระแสตอบรับจากผู้เล่นที่เป็นสมาชิก หลังจากการปรับเปลี่ยนตารางวันเวลา และการเพ่ิม

รูปแบบการออกก าลังกายที่หลากหลายมากขึ้น ผู้ศึกษาพบว่ามีจ านวนผู้เข้าร่วมเพ่ิมมากขึ้น โดยเฉพาะ

ในช่วงเวลา 17.00 – 20.30น. ซึ่งเป็นช่วงเวลาเลิกเรียนหรือเลิกท างาน ท าให้ต้องมีการโทรจองรอบในการ

เข้าร่วม เนื่องจากเป็นยิมขนาดเล็ก ท าให้ 1 รอบ สามารถรองรับผู้เข้าร่วมได้เพียง 25 คนเท่านั้น โดย

สมาชิกที่เข้าร่วมการออกก าลังกายด้วยกีฬามวยไทยอยู่แล้ว ก็มีบางส่วนที่ได้ลองการออกก าลังกายรูป

ใหม่ๆ ที่ทางยิมได้มีขึ้น อย่างคุณรุ่งนภา รอดทอง ที่ได้เลือกการออกก าลังกายแบบควบคู่กันหรือสลับกัน 

ทั้งมวยไทย และ Street Cardio ในขณะที่คุณไปรยา สุนทรศาลทูล อายุ 36 ปี ซึ่งได้เข้าร่วมการออกก าลัง

กายด้วยกีฬามวยไทย ณ ยิมแห่งนี้มากว่า 10 เดือน เมื่อกีฬา Cardio รูปแบบใหม่ๆ ได้ถูกเพ่ิมเข้ามา คุณ

ไปรยา ก็ไม่ได้สนใจเข้าร่วม เนื่องจาก “ชอบออกก าลังกายแบบหนักๆ อย่างต่อยมวยมากกว่า” (รุ่งนภา 

รอดทอง, สัมภาษณ์ 23 มกราคม 2559; ไปรยา สุนทรศาลทูล, สัมภาษณ์ 23 มกราคม 2559)  

การเพ่ิมรูปแบบของการออกก าลังกายที่มีความหลากหลายมากขึ้นนั้น ยังรองรับกลุ่มลูกค้า

ใหม่ๆ ที่สนใจการออกก าลังกายในรูปแบบที่นอกเหนือไปจากกีฬามวยไทยด้วยเช่นกัน อย่างไรก็ตามแม้จะ

มีรูปแบบการออกก าลังกายที่หลากหลาย แต่กีฬาที่ตอบสนองความต้องการของผู้เข้าร่วมการออกก าลัง

กายนั้น ยังคงเป็นกีฬามวยไทย ซึ่งเป็นจุดประสงค์หลักของการก่อตั้งยิมแห่งนี้ด้วย เห็นได้จากจ านวนรอบ/

คลาสมวยไทย ทีม่ีผู้เข้าร่วมให้ความสนใจเป็นจ านวนมาก 

 

ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมออกก าลังกายภายใน Cardio Boxing Gym Ratchaburi 

การออกก าลังกายด้วยกีฬามวยไทย และการออกก าลังกายในรูปแบบอ่ืนๆ ภายใน Cardio 

Boxing Gym Ratchaburi นั้น มีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วม โดยสมาชิกที่ซื้อแบบรายเดือนหรือรายปี 

สามารถเข้าร่วมรอบการออกก าลังกายได้ 2 รอบต่อวัน ซึ่งค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วม แบ่งตามจ านวนที่เข้า

ร่วมได้ 4 รูปแบบ ดังนี้  
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รายการ ราคา 

รายวัน (1 คอร์ส) ผู้ใหญ่ 250 บาท, เด็ก 150 บาท 

12 ครั้ง (ภายใน 3 เดือน) ผู้ใหญ่ 2,000 บาท, เด็ก 1000 บาท 

รายเดือน ผู้ใหญ่ 2,500 บาท, เด็ก 1,000 บาท 

รายปี 9,000 บาท 
 

จากการสอบถามเบื้องต้น ผู้เข้าร่วมการออกก าลังกายภายใน Cardio Boxing Gym 

Ratchaburi จ านวน 100 คน พบว่า ผู้ที่เข้าร่วมการออกก าลังกายนั้นมักจะลงทุนซื้อคอร์สแบบรายเดือน

มากกว่าแบบรายปี โดยมีอัตราส่วน 70 : 30 ทั้งยังมีอัตราส่วนที่เท่ากันกับกลุ่มตัวอย่าง 10 คน ที่ได้เข้า

ร่วมต่อเนื่องอย่างน้อย 6 เดือน ซึ่งมีผู้เข้าร่วม 7 คนที่ซื้อคอร์สแบบรายเดือน และอีก 3 คนซื้อคอร์สแบบ

รายปี เนื่องจากค่าใช้จ่ายแบบรายเดือนและรายปีนั้น มีความคุ้มค่าและประหยัดมากที่สุด อีกทั้งทางยิมมัก

มีการลดราคา 50% และการจัดโปรโมชั่นต่างๆอยู่อย่างสม่ าเสมอ โดยส่วนมากทางยิมมักจัดโปรโมชั่น 1 

แถม 1 ส าหรับการซื้อคอร์สแบบรายเดือน ราคา 2,500 บาท (ราคาโปรโมชั่นของคอร์สรายเดือนเฉลี่ย คือ  

1,250 บาทต่อเดือน) ในโอกาสวันสงกรานต์ วันฮาลาวีน วันขึ้นปีใหม่ หรือวันครบรอบของทางยิม ฯลฯ ซึ่ง

จะมีการจัดโปรโมชั่นนี้อยู่บ่อยครั้ง ท าให้การซื้อคอร์สแบบรายเดือนนั้น ได้รับความนิยมมากกว่า  แม้ว่า

ค่าใช้จ่ายแบบรายปีราคา 9,000 บาทนั้น เมื่อค านวณราคาต่อเดือนแล้ว จะมีราคาที่ถูกกว่า (ราคาเฉลี่ยต่อ

เดือนในราคา 750 บาท) และเมื่อมีการจัดโปรโมชั่นลดราคา 50% ลดลงเหลือ 4,500 บาท เมื่อเฉลี่ยต่อ

เดือน จึงมีราคาเพียง 375 บาท แต่โปรโมชั่นนี้มีเพียงครั้งเดียว เมื่อวันแรกของการเปิดให้บริการ อย่างที่

คุณณชย ฤกษ์รอด ได้ซื้อคอร์สรายปี เมื่อทางยิมได้เปิดให้บริการในช่วงเดือนแรก และมีโปรโมชั่นลด 50 

% ท าให้สามารถซื้อคอร์สรายปีได้ในราคา 4,500 บาท (จากราคา 9,000บาท) “ซื้อคอร์สรายปี เฉลี่ยแล้ว

ต่อวันแค่ 18 บาท คุ้มค่ามากๆ” แต่อย่างไรก็ตามคุณจันจิรา ดีจริง ซึ่งซื้อคอร์สรายปี ในราคา 9000 บาท 

ก็ยังมีความคิดเห็นว่าเป็นราคาที่คุ้มค่า และยังเป็นราคาท่ีถูกกว่าค่ายมวยรูปแบบใหม่ในกรุงเทพ (ซึ่งมีราคา 

250–900 บาทต่อครั้ง)  ในส่วนของรายการ 12 ครั้งภายใน 3 เดือนนั้น ผู้ที่ซื้อมักจะเป็นผู้เข้าร่วมในรอบ

ตารางที่ 5.2 ค่าใช้จ่ายในการเข้ารว่มการออกก าลังกายด้วยกีฬามวยไทย 



97 

 

เด็ก ซึ่งมีเพียงอาทิตย์ละรอบเท่านั้น และแบบรายวันมักจะเป็นผู้เข้าร่วมแบบขาจรที่ไม่ได้มาเข้าร่วม

ต่อเนื่อง (ณชย ฤกษ์รอด และจันจิรา ดีจริง, สัมภาษณ์ 3 กุมภาพันธ์ 2559) 

 
เทรนเนอร์ของ Cardio Boxing Gym Ratchaburi 

การเข้ามาเป็นเทรนเนอร์ประจ าของ Cardio Boxing Gym Ratchaburi ได้นั้น แน่นอนว่า

จะต้องมีความรู้ความสามารถด้านกีฬามวยไทย และเป็นนักมวยอาชีพมาก่อน จากการสอบถามเบื้องต้น

พบว่าเทรนเนอร์ทุกคนฝึกฝนมวยไทยตั้งแต่อายุ 7 ปี และเป็นนักมวยอาชีพ ผ่านการแข่งขันชกมวยทั้งมวย

ไทย มวยสากลแล้วมาท้ังสิ้น เสน่ห์ สุขดี อายุ 35 ปี เป็นคนจังหวัดนครสวรรค์ เมื่ออายุ 14 ปีได้เข้ามาอยู่

ในค่ายมวย Joggy Gym และ Siam Battle ถึงอายุประมาณ 25 ปี ได้ออกจากวงการมวย ไปรับจ้าง 

ท างานอิสระทั่วไป จนกระทั่งมีคนรู้จัก ท างานเป็นเทรนเนอร์ที่ Cardio Boxing Gym สาขากรุงเทพฯ จึง

ได้ชวนให้มาท าอาชีพเป็นเทรนเนอร์ เช่นเดียวกันเสน่ห์ ก็ได้ชวนให้ ปรีชา เอ่ียมยอด อายุ 16 ปี แชมป์

เหรียญทองชมรมมวยไทยอาชีพ ภาคเหนือ ซึ่งเป็นคนจังหวัดนครสวรรค์มาเป็นเทรนเนอร์ที่สาขากรุงเทพฯ 

ต่อมาเม่ือคุณพรภวิษย์ เลิศเศรษฐการ ได้เปิดสาขาที่ 3 ที่จังหวัดราชบุรี เสน่ห์ สุขดี และ ปรีชา เอ่ียมยอด 

จึงย้ายมาเป็นเทรนเนอร์ที่สาขาราชบุรี พร้อมกันนั้นปรีชา เอ่ียมยอด จึงชวนพ่ีชาย ภากร เอ่ียมยอด อายุ 

20 ปี แชมป์กีฬาอาชีวะศึกษา จังหวัดสิงห์บุรี (อสจ .) เหรียญทองมวยสากลสมัครเล่น 2 ปีซ้อน มาเป็น

เทรนเนอร์ที่สาขานี้ ซึ่งพบว่านักมวยอาชีพที่ผันตัวมาเป็นเทรนเนอร์นั้น เนื่องจากเป็นการใช้ความรู้

ความสามารถที่ตนเองรัก และช านาญ เรียนรู้มาตั้งแต่ยังเด็ก ซึ่งสามารถน ามาสร้างเป็นรายได้ และเป็น

อาชีพที่มั่นคงกว่ารายได้จากการแข่งขัน อีกทั้งจะเห็นได้ว่าผู้ที่เป็นนักมวยที่อยู่ในจังหวัดเดียวกัน ใน

เครือข่ายหรือในแวดวงเดียวกัน มักจะแนะน าให้มาท างานอย่างการเป็นเทรนเนอร์อีกด้วย โดยการเป็น

เทรนเนอร์มวยไทยนั้น ไม่ได้ต่างกับการเป็นนักมวย เพียงแต่ต้องถ่ายทอดหรือแลกเปลี่ยนความรู้มวยไทย

ให้แก่ผู้ที่เข้าร่วมการออกก าลังกาย สร้างร่างกายหรือกล้ามเนื้อให้แข็งแรงนั่นเอง (ปรีชา เอ่ียมยอด และ

ภากร เอี่ยมยอด, สัมภาษณ์ 17 ตุลาคม 2558)  

การออกก าลังกายด้วยกีฬามวยไทยของ Cardio Boxing Gym ทั้งหมด 3 สาขา ได้มีการคิด

และดัดแปลงวิธีการออกก าลังกายด้วยกีฬามวยไทย จากรูปแบบและโปรแกรมการฝึกของนักมวยอาชี พ 
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มาปรับใช้และผสมผสานเข้ากับการออกก าลังกายรูปแบบคาร์ดิโอ ภายใน Cardio Boxing Gym โดย

เทรนเนอร์ที่เป็นนักมวยอาชีพ และนักวิทยาศาสตร์การกีฬา เพ่ือให้เหมาะสมกับเพศและวัยของผู้เข้าร่วม

การออกก าลังกาย และช่วยพัฒนาการเสริมสร้างกล้ามเนื้อให้แข็งแรงยิ่งขึ้น ท าให้การออกก าลังกายมี

รูปแบบใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลา อย่างเช่น สาขาบางแสน ส่วนมากจะเป็นกลุ่มนักศึกษา รูปแบบการออกก าลัง

กายก็จะค่อนข้างหนักกว่า ทั้งด้านท่าทางในการออกก าลังกายหรือจ านวนครั้ง ในสาขาจังหวัดราชบุรี ซึ่ง

ส่วนมากเป็นกลุ่มวัยท างาน และนักเรียนนักศึกษา รูปแบบการออกก าลั งกายจึงปรับเปลี่ยนอยู่เสมอ 

ก่อนที่จะเข้าร่วมการออกก าลังกายมวยไทย การ Body Weight หรือเป็นกิจกรรมการอบอุ่นร่างกายที่ท า

ร่วมกันกับผู้เข้าร่วมคนอื่นๆ ซึ่งรูปแบบเหล่านี้ เทรนเนอร์จะปรับเปลี่ยนไปในแต่ละรอบ โดยดูจากจ านวน

และวัยของผู้เข้าร่วม ในช่วงเวลาส าหรับการอบอุ่นร่างกาย ใช้เวลาทั้งหมด 30 นาที และหลังจากนั้นจึงได้

ออกก าลังกายมวยไทย โดยเข้าคู่กับเทรนเนอร์ เป็นเวลาทั้งหมด 20 – 30 นาที ซึ่งเทรนเนอร์จะเป็นคนที่

คอยก ากับท่าทางการเตะ ต่อย ศอก เข่า อยู่ตลอด ในช่วงสุดท้ายคือการอบอุ่นร่างกาย เพ่ือคลาย

กล้ามเนื้อ เป็นเวลาประมาณ 10 – 15 นาที (ภากร เอี่ยมยอด, สัมภาษณ์ 1 กุมภาพันธ์ 2559) 

นอกจากนี้เทรนเนอร์ยังคอยควบคุม หากผู้เข้าร่วมคนไหนไม่ปฏิบัติหรือไม่ออกก าลังกาย

ตามท่ีเทรนเนอร์ก าหนด ก็จะคอยกระตุ้นให้ผู้เข้าร่วมคนนั้นท าต่อ “เพราะเราไม่ต้องการให้ลูกค้า เสียเงิน

ไปกับการออกก าลังกายที่ไม่ได้ประโยชน์ หรือไม่ได้ผลเลย จึงต้องคอยกระตุ้นให้ท าต่อไปเรื่อยๆ จนครบ

เซท เพ่ือให้ลูกค้าได้ประโยชน์มากที่สุด” (ปรีชา เอ่ียมยอด, สัมภาษณ์ 1 กุมภาพันธ์ 2559) “การออก

ก าลังกายด้วยกีฬามวยไทย จ าเป็นต้องมีเทรนเนอร์เพ่ือสอนท่าทางมวยไทยที่ถูกต้อง เพ่ือให้ออกแรงได้

อย่างเต็มที่ การเตะ ต่อย หลายคนท าเป็น แต่ไม่ถูกจุด หรือต าแหน่งที่ก่อให้เกิดแรง หรือสามารถก่อให้เกิด

อุบัติเหตุหรือการบาดเจ็บทางร่างกายของตนเองจากการออกก าลังกายด้วยมวยไทยอย่างผิดวิธี ” (เสน่ห์ 

สุขดี, สัมภาษณ์ 1 กุมภาพันธ์ 2559) 

เห็นได้ว่า การจัดการภายใน Cardio Boxing Gym Ratchaburi จะมีการก าหนดรูปแบบ 

หรือแบบแผนในลักษณะที่เป็นกิจกรรมการออกก าลังกายในฟิตเนส ที่มีทั้งสถานที่ อุปกรณ์ ที่เอ้ืออ านวย

ความสะดวกให้กับลูกค้า และค าแนะน าจากผู้เชี่ยวชาญทางด้านกีฬา ตลอดจนรูปแบบตารางเวลาที่ท าให้

คนสามารถเข้าร่วมได้ตลอดทั้งวัน ซึ่งปัจจัยต่างๆ เหล่านี้ได้มีส่วนท าให้การออกก าลังกายด้วยกีฬามวยไทย
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ได้รับความนิยมอย่างมาก และมีส่วนท าให้กลุ่มผู้เข้าร่วมที่เป็นกลุ่มผู้หญิงและเด็ก ซึ่งไม่เคยให้ความสนใจ

กับกีฬามวยไทยมาก่อน จากจ านวนสมาชิก (member) หรือผู้เข้าร่วมการออกก าลังกายต่างๆที่มีขึ้น ภาย

ในยิมแห่งนี้ จ านวนทั้งหมด 329 คน (เมื่อกุมภาพันธ์, 2559) ช่วงอายุระหว่าง 16-45 ปี แบ่งเป็น ผู้ชาย 

94 คน ผู้หญิง 182 คน รวมถึงผู้เข้าร่วมที่เป็นเด็กที่มีจ านวนถึง 53 คน (ธนนันท์ ธวิทย์ชัยพร, สัมภาษณ์ 

10 กุมภาพันธ์ 2559)  

 

ผู้เข้าร่วมการออกก าลังกายด้วยกีฬามวยไทย ภายใน Cardio Boxing Gym Ratchaburi  

จากการท าแบบสอบถามเบื้องต้น2 เป็นการเก็บข้อมูลเพ่ือการส ารวจ สาเหตุ ปัจจัย และ

ทัศนคติ ตลอดจนความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมการออกก าลังกายด้วยกีฬามวยไทย ภายในสถานที่ออกก าลัง

กาย Cardio Boxing Gym Ratchaburi จ านวนทั้งหมด 100 คน ตั้งแต่วันที่ 22 พฤศจิกายน 2558 ถึง 

22 มกราคม 2559 โดยผู้ศึกษาได้เลือกกลุ่มตัวอย่างจากการให้ความร่วมมือในการท าแบบสอบถาม และ

จากการก าหนดเฉพาะเจาะจงช่วงวัยรุ่นถึงวัยท างานอายุระหว่าง 20 – 45 ปี และผู้ที่เข้าร่วมการออกก าลัง

กายด้วยกีฬามวยไทยอย่างต่อเนื่องไม่ต่ ากว่า 6 เดือน รวมทั้งสิ้น 10 คน ผู้ศึกษาจึงได้น าเสนอข้อมูล

เบื้องต้นของกลุ่มตัวอย่างทั้ง 10 คน ดังที่แสดงในตารางดังต่อไปนี้ 

 

                                                           
2 แบบสอบถามเบื้องต้น ดูเพิ่มเติมได้ใน ภาคผนวก 

ชื่อ-สกุล กลุ่มตัวอย่าง เพศ 
อายุ 

(ปี) 

วุฒิ

การศึกษา 
อาชีพ รายได้ 

ระยะเวล

าที่เข้า

ร่วม 

จ านวน

ครั้งที่เข้า

ร่วม/

สัปดาห์ 

1) ณชย ฤกษ์รอด (โจ) ชาย 45 ปริญญาตรี ทนายความ 40,000บาทขึ้นไป 10 เดือน 5 คร้ัง 

2) ผดุงเกียรติ ชูสุวรรณ (แมน) ชาย 26 ปริญญาตรี ธุรกิจส่วนตัว 30,001-40,000บาท 6 เดือน 3-4 คร้ัง 

3) วราวุฒิ หงศ์ส าโรง (อ้น) ชาย 30 ปริญญาตรี ข้าราชการ(ครู) 10,001-20,000บาท 8 เดือน 5-6 คร้ัง 

4) ธนนันท์ ธวิทย์ชัยพร (บอม) หญิง 25 ปริญญาตรี พนักงานเอกชน 10,001-20,000บาท 10 เดือน 5คร้ัง 

ตารางที ่5.3 ข้อมูลเบื้องต้นของกลุ่มตัวอย่างในงานศึกษาช้ินนี้ ทั้งหมด 10 คน 
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โดยกลุ่มตัวอย่างที่ผู้ศึกษาได้เลือกมาทั้ง 10 คนนั้น ทุกคนนั้นมีพ้ืนฐานในการออกก าลังกาย

อยู่แล้ว ไม่ว่าจะเป็นการออกก าลังกายในฟิตเนส โยคะ วิ่ง เป็นต้น และมีเป้าหมายในการออกก าลังกาย

เพ่ือเสริมสร้างรูปร่างที่สวยงามและสุขภาพที่แข็งแรง ซึ่งแต่ละคนนั้นล้วนมีการเปลี่ ยนแปลงทั้งสุขภาพ

ร่างกายที่ดีข้ึน เมื่อได้เข้าร่วมการออกก าลังกายมาอย่างต่อเนื่อง โดยมีรายละเอียดดังนี้  

คุณโจ: ทนายความผู้รักสุขภาพ 

ในช่วงแรกที่ผู้ศึกษาได้เข้าร่วมการออกก าลังกายด้วยกีฬามวยไทย ภายใน Cardio Boxing 

Gym ratchaburi ผู้ศึกษามีโอกาสท าความรู้จักกับ พ่ีโจ หรือ ณชย ฤกษ์รอด อายุ 45 ปี ประกอบอาชีพ

ทนายความ ซึ่งดูเหมือนว่าจะมีอายุมากกว่าทุกๆคนที่มาเข้าร่วมกันในยิม แต่พละก าลังและแรงในการเตะ

ต่อยของพ่ีโจนั้น ไม่น้อยไปกว่ารุ่นน้องคนไหนๆเลย พี่โจชอบออกก าลังกายเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว ไม่ว่าจะเป็น

การวิ่ง ฟิตเนส ยกเวท และกีฬายิงปืน แต่มาเข้าร่วมการออกก าลังกายด้วยกีฬามวยไทยได้ เพราะความ

ต้องการของตนเอง เนื่องจากสนใจกีฬามวยไทยและชอบมาตั้งแต่สมัยตนเองยังเด็ก  

สมัยก่อนพี่เคยต่อยมวยวัด ที่จัดเวทีมวยให้คนทั่วไป มาแข่งชกมวยกันตามงานวัด พ่ี

ก็ชอบไปแข่งเล่นๆสนุกๆกับกลุ่มเพ่ือนสมัยที่ยังเป็นวัยรุ่น แต่ไม่เคยได้เข้าไปเรียน

มวยในค่ายมวยเป็นจริงเป็นจัง เพราะไม่ได้คิดว่าจะยึดเป็นอาชีพหลัก ถ้าเข้าไปฝึกใน

ค่ายมวยในสมัยนั้นก็ต้องเป็นนักมวยอาชีพเลย พอเห็นว่ามียิมมวยที่เปิดมาเพ่ือการ

ออกก าลังกายด้วยกีฬามวยไทยโดยเฉพาะจึงสนใจที่จะมาเข้าร่วม  

5) จันทร์จิรา ดีจริง (เปียกปูน) หญิง 25 ปริญญาโท พนักงานรัฐวิสาหกิจ 30,001-40,000บาท 10 เดือน 4 คร้ัง 

6)  กัญญาณัฐ ฉ่ าเวชะ (ไนซ์) หญิง 36 ปริญญาตรี มัคคุเทศก์ 30,001-40,000บาท 10 เดือน 3 คร้ัง 

7) เกศรินทร์ นุชจ๋าย (เกด) หญิง 29 อนุปริญญา ธุรกิจส่วนตัว 10,001-20,000บาท 7 เดือน 5-6 คร้ัง 

8) จิตติมา ลีลาประดิษฐ์พยัก(เจี้ยบ) หญิง 35 อนุปริญญา ธุรกิจส่วนตัว 40,000บาทขึ้นไป 7 เดือน 4 คร้ัง 

9) สราลี สีตะชราภรณ์ (ยูริ) หญิง 22 ปริญญาตรี นักศึกษา 8,000บาท 10 เดือน 3 คร้ัง 

10) ปิยาภัสร์ อรุณรุมแสง (เม) หญิง 21 ปริญญาตรี นักศึกษา 10,000บาท 7 เดือน 2-3 คร้ัง 
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โดยพ่ีโจได้ซื้อคอร์สแบบรายปี ตั้งแต่เดือนแรกที่ยิมได้มีการเปิดให้บริการ (เดือนกุมภาพันธ์ 

พ.ศ. 2558) และเข้าร่วมในรอบ 18.00-19.30น. วันจันทร์-วันศุกร์ อย่างสม่ าเสมอ จึงท าให้มีเพ่ือนจาก

การเข้าร่วมออกก าลังกายมวยไทยในรอบเดียวกันเป็นจ านวนมาก ทั้งยังได้พาลูกสาวน้องลูกตาล หรือ

เด็กหญิง ศดิศภร ฤกษ์รอด มาเข้าร่วมการออกก าลังกายมวยไทยอีกด้วย หลังจากที่ตนได้เข้าร่วมการออก

ก าลังกายมาแล้ว 1 เดือน เนื่องจากต้องการให้น้องลูกตาลได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ เพราะปกติ

หลังจากท่ีน้องลูกตาลกลับมาจากโรงเรียน ก็ไปวิ่งเล่นกับเพ่ือนละแวกบ้านจนค่ ากว่าจะกลับบ้าน จึงพามา

ออกก าลังกายด้วยกีฬามวยไทย ซึ่งได้ทั้งสุขภาพและประโยชน์ในด้านอ่ืนๆอีกด้วย น้องลูกตาลก็ชอบและ

ติดใจ จึงมาเข้าร่วมการออกก าลังกายอย่างต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน  (ณชย ฤกษ์รอด, สัมภาษณ์ 3 

กุมภาพันธ์ 2559) 

คุณแมน: สร้างเครือข่ายเพื่อนจากการเข้าร่วมออกก าลังกาย 

พ่ีแมน หรือ ผดุงเกียรติ ชูสุวรรณ อายุ 26 ปี ประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัว เกี่ยวกับการ

รับเหมาก่อสร้าง ซึ่งเป็นอีกคนหนึ่งที่ชอบการออกก าลังกายมวยไทยมาตั้งแต่เด็ก โดยพ่ีแมนเคยหัดชกมวย

ตั้งแต่อายุประมาณ 6-10 ปี ที่ค่ายมวยแถวบ้าน เนื่องจาก 

พ่ออยากให้มีวิชาป้องกันตัว และอยากให้มาฝึกหัดศิลปะการต่อสู้มวยไทยให้ถูกต้อง 

และยังท าให้เราได้ฝึกสมาธิอีกด้วย เด็กผู้ชายซนๆ มาเรียนมวยไทยวันหนึ่งเป็น

ชั่วโมง เขาสั่งให้วิ่ง ให้กระโดดเชือกก็ต้องท าตามเขา ตอนเด็กๆท าอะไรก็สนุก ยิ่ง

เป็นเด็กผู้ชายมาเรียนมวย ได้เล่นอะไรที่ได้ใช้แรงเยอะๆ ก็ยิ่งสนุก แต่พอเริ่มโตขึ้นไม่

ค่อยได้ไปเล่นมวยอีก ทักษะในมวยไทยก็หายไปหมดแล้ว แต่พอได้มาเข้าร่วมการ

ออกก าลังกายด้วยกีฬามวยไทยก็รื้อฟ้ืนได้ไม่ยาก มาเข้าร่วมได้ก็เพราะมีคนชวนให้

ลองออกก าลังกายมวยไทยที่ยิมแห่งนี้ รู้สึกสนุก จึงมาเข้าร่วมอีกอย่างต่อเนื่อง 

เพราะสมัยนี้จะหาค่ายมวยเพ่ือออกก าลังกายก็ไม่ค่อยมีแล้ว ส่วนใหญ่มักจะเป็น

รูปแบบค่ายมวยที่ต้องการปั้นนักมวยอาชีพเพ่ือเข้าแข่งขันกัน แต่ก่อนสมัยที่พ่ีเด็กๆ 

เข้าไปวิ่งเล่น เขาก็เอ็นดูสอนให้  
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ปกติพ่ีแมนเป็นคนที่ออกก าลังกายอยู่แล้ว เช่น ฟิตเนส ฟุตบอล แต่หันมาออกก าลังกายมวย

ไทยแทน เพราะนอกจากจะเป็นกีฬาที่ชื่นชอบอยู่แล้ว มวยไทยยังเป็นเป็นกีฬาที่ไม่น่าเบื่อ สนุก ส่งเสริม

สุขภาพและร่างกายให้แข็งแรง โดยไม่จ าเป็นต้องรอเพ่ือนให้ครบทีมจึงจะสามารถเล่นฟุตบอลเป็นทีมได้ 

หรือไปฟิตเนสถ้าเป็นช่วงเวลาที่คนเยอะก็ต้องรอเครื่องออกก าลังกายในการเล่นอีก แต่การเข้าร่วมกีฬา

มวยไทยที่ยิมแห่งนี้สามารถเข้าร่วมได้ตลอด แม้ว่าเป็นรูปแบบการออกก าลังกายแบบกลุ่ม กล่าวคือ 

ภายใน 1 รอบนั้น มีผู้เข้าร่วมได้ไม่เกิน 25 คน แต่ไม่ได้ท าให้ผู้เข้าร่วมต้องรอ เพราะมีจ านวนเทรนเนอร์ที่

เพียงพอ และสามารถดูแลผู้เข้าร่วมได้อย่างทั่วถึง โดยช่วงเวลาที่ได้เข้าร่วมนั้นมักจะเป็นช่วงเวลา 18.00-

19.30น. หรือ 20.30-22.00น. ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่มีผู้เข้าร่วมค่อนข้างมาก จึงท าให้พ่ีแมนได้รู้จักและสนิท

คุ้นเคยกับผู้เข้าร่วมคนอ่ืนๆ เมื่อมาเข้าร่วมออกก าลังกายอย่างต่อเนื่อง (ผดุงเกียรติ ชูสุวรรณ , สัมภาษณ์ 

30 มกราคม 2559)  

คุณอ้น: คุณครูคณิตศาสตร์ผู้ก่อตั้งชมรมมวยไทย 

พ่ีอ้น หรือ วราวุฒิ หงส์ส าโรง อายุ 30 ปี เข้าร่วมการออกก าลังกายได้ เนื่องจากตนเองไม่

เคยเล่นกีฬามวยไทยมาก่อน พ่ีอ้น กล่าวว่า ทั้งที่ก่อนหน้านี้ได้ลองเล่นกีฬามาหลายประเภทแล้วตาม

ประสาผู้ชายทั่วไป เมื่อมียิมมวยมาเปิด ประกอบกับตารางเวลาซึ่งตรงกับช่วงเวลาที่ตนเองสามารถเข้าร่วม

ได้ เพราะตนเองประกอบอาชีพรับราชการครู (คุณครูสอนวิชาคณิตศาสตร์) ท างานตั้งแต่เช้าถึงเย็น เลิก

งาน 16.00น. กว่าจะได้ออกก าลังกายก็มืดค่ าแล้ว ท าให้ไม่สามารถไปออกก าลังกายตามสวนสาธารณะ 

หรือสนามกีฬากลางแจ้งได้ แต่ยิมมวยแห่งนี้มีตารางเวลาที่รองรับผู้เข้าร่วมการออกก าลังกายจนถึงช่วงค่ า 

(22.00น.) ตนจึงสนใจที่จะมาเข้าร่วมออกก าลังกาย เพราะสามารถเล่นในตอนกลางคืนได้นั่นเอง และยัง

เป็นการออกก าลังกายในรูปแบบใหม่ที่น่าสนใจ และสนุก ได้รับผลดีทั้งทางร่างกายและทักษะความรู้เรื่อง

มวยไทยอีกด้วย โดยทักษะความรู้ด้านกีฬามวยไทยพ่ีอ้นได้น าไปต่อยอดด้วยการก่อตั้งชมรมมวยไทยให้กับ

นักเรียน เพ่ือเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียน ซึ่งกีฬามวยไทย เป็นกีฬาที่ควรอนุรักษ์และให้

ประโยชน์ต่อผู้เล่นในหลายๆด้าน (วราวุฒิ หงส์ส าโรง, สัมภาษณ์ 2 กุมภาพันธ์ 2559) 
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คุณบอม: สาวเวทปีระกวดสู่การเป็นเทรนเนอร์ 

จากการสังเกตการณ์ของผู้ศึกษาและการเข้าร่วมออกก าลังกายในช่วงเวลาที่แตกต่างกัน

ออกไป พบว่าช่วงเวลาที่มีผู้เข้าร่วมจ านวนมากที่สุดของแต่ละวัน คือช่วงเวลา 15.30น. – 20.00น. 

ผู้เข้าร่วมมักจะมีจ านวนผู้หญิงมากกว่าผู้ชายในทุกๆรอบ อย่างพ่ีบอม หรือ ธนนันท์ ธวิทย์ชัยพร อายุ 25 

ปี ซึ่งเป็นผู้หญิงที่ชอบท ากิจกรรมในลักษณะที่คล้ายกับกิจกรรมของผู้ชาย อย่างการขับมอเตอร์ไซค์บิ้กไบค์ 

(Big Bike) และรักการออกก าลังกายในรูปแบบปะทะ ไม่ว่าจะเป็นกีฬาแฮนด์บอล บาสเก็ตบอล 

วอลเลย์บอล ในขณะเดียวกันก็ชอบการประกวดนางงามและการเป็นผู้น าเชียร์ของมหาวิทยาลัย 

(Cheerleader) จึงสนใจที่จะออกก าลังกายด้วยกีฬามวยไทยเพ่ือสุขภาพ และลดน้ าหนัก และเนื่องมาจาก

ความชื่นชอบกีฬามวยไทย แต่ไม่มีโอกาสที่จะไปเข้าร่วมในค่ายมวย เมื่อมียิมมวยที่มีมาตรฐานมาเปิดใน

จังหวัดราชบุรีตนจึงมาเข้าร่วมอย่างต่อเนื่อง จนกระทั่งเกิดความสนิทสนมทั้งกับเทรนเนอร์ ผู้จัดการของ

ทางยิม และผู้เข้าร่วมหลายๆคน จึงเป็นโอกาสที่ท าให้พ่ีบอมได้เข้ามาเป็นผู้จัดการยิม (แทนขนิษฐา คณา

วงษ์ ผู้จัดการคนเก่า) และยังน าไปสู่การเป็นเทรนเนอร์คลาส Street Cardio อีกด้วย (ธนนันท์ ธวิทย์ชัย

พร,สัมภาษณ์ 30 มกราคม 2559) 

คุณเปียกปูน: สาวอวบต่างถิ่น หาเพื่อนจากการออกก าลังกาย 

พ่ีเปียกปูน หรือ จันจิรา ดีจริง อายุ 25 ปี กล่าวว่า ตนเองเป็นผู้หญิงอ้วน ที่พยายามหาวิธีใน

การลดน้ าหนักมาโดยตลอด ไม่ว่าจะเป็นการควบคุมอาหาร หรือการออกก าลังกาย และมีความใฝ่ฝันที่จะ

ถ่ายรูปตนเองใส่ชุดว่ายน้ าโดยมีรูปร่างที่สวยงาม ซึ่งพ่ีเปียกปูนมีแรงบันดาลใจมาจาก นางแบบชุดชั้นใน

ของยี่ห้อ Victoria Secret โดยพี่เปียกปูนได้มีการเก็บภาพหรือบันทึกรูปภาพ อย่างรูปภาพถ่ายของผู้หญิง

ที่เป็นนางแบบ หรือดารา ที่มีรูปร่างผอมบาง และเป็นร่างในอุดมคติของผู้หญิงหลายๆคน ไว้ในโทรศัพท์

สมาร์ทโฟน ซึ่งภาพเหล่านั้นถือเป็นแรงกระตุ้นในการลดความอ้วน แต่สาเหตุหลักของการเข้าร่วมการออก

ก าลังกายด้วยกีฬามวยไทยนั้น ไม่ใช่เพ่ือการลดน้ าหนักเพียงอย่างเดียว จุดประสงค์หลักนั้นคือ การหา

กิจกรรม หรือการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ เนื่องจากพ่ีเปียกปูนเป็นคนกรุงเทพฯ ซึ่งย้ายมาท างานเป็น

พนักงานรัฐวิสาหกิจที่จังหวัดราชบุรี  
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ในช่วงแรกที่ย้ายมาท างานที่ราชบุรี พ่ียังไม่รู้จักใครเลย ไม่รู้ว่าจะไปเที่ยวที่ไหน 

ร้านอาหารที่ไหนอร่อย เลิกงานก็กลับมาท่ีห้อง ชีวิตน่าเบื่อ พ่ีจึงอยากหากิจกรรมมา

ท าแก้เบื่อ ทั้งยังได้ประโยชน์อีกด้วย โดยเริ่มแรกพ่ีได้ไปเข้าคอร์สโยคะเป็นเวลา 2 

เดือนก่อนที่จะมาเข้าร่วมการออกก าลังกายมวยไทย พอได้เข้าร่วมออกก าลังกาย

ด้วยกีฬามวยไทย จึงเลิกเล่นโยคะ เพราะโยคะ มันน่าเบื่อมากส าหรับพี่ เมื่อเทียบกับ

มวย เล่นโยคะได้สมาธิ ได้การผ่อนคลาย ได้ออกก าลังกายก็จริง แต่มันเงียบมาก พ่ี

เข้าเล่นโยคะหนึ่งคลาสใช้เวลาเท่ากับการเล่นมวยหนึ่งคลาส แต่พ่ีรู้สึกว่าเวลามัน

นานมากกว่าจะจบคลาส พอได้มาออกก าลังกายด้วยกีฬามวยไทย มันสนุกกว่ามีทั้ง

เพลงประกอบ มีเทรนเนอร์ ที่คอยให้ค าปรึกษา ท าให้เป็นการออกก าลังกายที่สนุก

และไม่น่าเบื่อเลย (จันจิรา ดีจริง, สัมภาษณ์ 4 กุมภาพันธ์ 2559) 

โดยพ่ีเปียกปูนได้เข้าร่วมการออกก าลังกายด้วยกีฬามวยไทยมาอย่างต่อเนื่อง จนกระทั่ง

ทางยิมได้มีการเพ่ิมรูปแบบการออกก าลังกาย พ่ีเปียกปูนจึงได้มีการออกก าลังกายด้วยกีฬามวยไทยเป็น

หลักและยังได้เข้าร่วมการออกก าลังกายอย่าง Body Slow และ Street Cardio ควบคู่กัน วันละ 2 คลาส 

ซึ่งพ่ีเปียกปูนจะมาเข้าร่วมในรอบช่วงเย็น เนื่องจากเป็นเวลาหลังเลิกงาน และยังเป็นช่วงเวลาที่เพ่ือนๆที่

รู้จักกันในยิมมักจะมากันในเวลานี้  

คุณไนซ:์ มัคคุเทศก์สาว active ผู้ชื่นชอบกีฬามวยไทย 

ผู้ศึกษายังได้รู้จักกับพ่ีไนซ์ หรือ กัญญาณัฐ ฉ่ าเวชะ อายุ 36 ปี ซึ่งพ่ีไนซ์เป็นคนที่มีรูปร่าง

เห็นเป็นกล้ามเนื้อที่กระชับ และดูเป็นคนที่ออกก าลังกายอยู่สม่ าเสมอ อีกทั้งพ่ีไนซ์ยังคอยให้ค าแนะน ากับ

ผู้ศึกษาในเรื่องการออกก าลังกายด้วยกีฬามวยไทยและการออกก าลังกายในรูปแบบต่างๆอีกด้วย โดยพ่ี

ไนซ์เล่าว่า  

ตนเองเป็นคน active ไม่ชอบอยู่นิ่ง พ่ีท างานเป็นมัคคุเทศก์ ก็ต้องเดินตลอดทั้งวัน 

เป็นงานที่ใช้พลังงานเยอะ ซึ่งพ่ีชอบงานแบบนี้ ท าให้เรารู้สึกกระตือรือร้นอยู่ตลอด 

การออกก าลังกายก็เช่นกัน พ่ีชอบการออกก าลังกายที่เป็นรูปแบบ Cardio เพราะ
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สามารถออกก าลังกายได้ครบทุกส่วนของร่างกาย สามารถเผาผลาญไขมัน และ

บริหารระบบการหายใจได้จริง แต่เดิมพ่ีเป็นคนชอบออกก าลังกาย ไม่ว่าจะเป็นฟิต

เนส ยกเวท หรือฟุตบอลหญิงกับกลุ่มเพ่ือนๆด้วยกัน จุดเริ่มต้นที่ได้เข้ามาออกก าลัง

กายมวยไทย เพราะสนใจกีฬามวยไทยและอยากหากีฬาที่แปลกใหม่มาเล่นเพ่ือให้ไม่

เบื่อกับการออกก าลังกาย ซึ่งเคยออกก าลังกายมวยไทยมาแล้วก่อนหน้านี้ 2-3 เดือน 

ของศูนย์อนุรักษ์ศิลปะมวยไทยแห่งชาติ ที่สนามกีฬาแห่งชาติ (ศุภชลาศัย) ท าให้

อยากออกก าลังกายประเภทนี้มาเรื่อยๆ เพราะมวยไทยไม่ใช่แค่การออกก าลังกาย 

ยังเป็นศิลปะการป้องกันตัวอีกด้วย จึงสนใจเข้าร่วมมาโดยตลอด จนกระทั่งทราบว่า

มีมาเปิดที่จังหวัดราชบุรี พ่ีก็กลับมาที่บ้านทุกอาทิตย์ พ่ีก็จะแวะมาออกก าลังกาย

มวยไทยที่ยิมแห่งนี้ โดยมากพ่ีจะมารอบบ่ายและเย็น ตอนนี้พ่ียังไม่ได้ลองออกก าลัง

กายรูปแบบอ่ืนๆที่ทางยิมมีเพ่ิมเข้ามา เพราะมวยไทยยังเป็นกีฬาที่พ่ีชอบและเห็นผล

อยู่ ยังไม่เปลี่ยนใจไปเล่นกีฬาอ่ืนๆ  (กัญญาณัฐ ฉ่ าเวชะ, สัมภาษณ์ 9 กุมภาพันธ์ 

2559) 

คุณเกด:   เสริมสร้างความม่ันใจด้วยกีฬามวยไทย  

พ่ีเกด หรือ เกศรินทร์ นุชจ๋าย อายุ 29 ปี เป็นอีกหนึ่งคนที่มาเข้าร่วมการออกก าลังกายเพ่ือ

การลดน้ าหนัก โดยมาเข้าร่วมการออกก าลังกายด้วยกีฬามวยไทยได้ เพราะค าแนะน าจากเพ่ือน (พ่ีอ้น) ซึ่ง

พ่ีเกดได้เล่าถึงการเข้าร่วมการออกก าลังกายด้วยกีฬามวยไทย ดังนี้ 

ก่อนหน้านี้พ่ีเห็นกระแสต่อยมวยตามอินเตอร์เน็ทจากดารานักแสดง หรือข่าวในทีวี

มาก่อน ก็ไม่ได้สนใจอยากจะมาออกก าลังกายมวยไทยตามกระแสหรอก แต่บังเอิญ

ว่ามียิมมวยมาเปิดที่ราชบุรีพอดี และเพ่ือนก็แนะน าให้มาเล่นด้วย ก็เลยสนใจที่จะมา

เล่น เพราะในราชบุรีไม่เคยมียิมหรือฟิตเนสรูปแบบนี้มาก่อน พอพ่ีเข้ามาลองเล่น

ครั้งแรก (ที่ทางยิมให้ทดลองเล่นครั้งแรกฟรี) พ่ีก็ติดใจ จากนั้นก็ซื้อคอร์สและมา

ออกก าลังกายอย่างต่อเนื่อง เพราะเห็นผลในหลายๆอย่างทั้งสุขภาพและรูปร่าง เมื่อ



106 

 

มาเล่นเราก็มีความมั่นใจมากขึ้นทั้งในเรื่องการแต่งตัว รูปร่างเราดีขึ้น แต่งตัว ใส่

เสื้อผ้าง่าย ใส่อะไรก็สวย แฟนพ่ีก็ภูมิใจ เราก็เลยมั่นใจมากขึ้นในเรื่องรูปร่ างของ

ตนเอง ทั้งยังเรื่องทักษะการต่อสู้ที่เราได้เรียนรู้จากการเข้าร่วมการออกก าลังกาย

ด้วยกีฬามวยไทย เพราะอย่างน้อยก้ท าให้เราอุ่นใจได้เมื่อเกิดภัยอันตรายขึ้นกับ

ตนเอง (เกศรินทร์ นุชจ๋าย, สัมภาษณ์ 1 กุมภาพันธ์ 2559) 

คุณเจี๊ยบ: แม่ค้าแสนสวยกับการใช้เวลาว่างด้วยการออกก าลังกาย 

“ผลลัพธ์ของการใช้เวลาว่างออกก าลังกาย” “เวลาว่างของแม่ค้า เหนื่อยกับงานก้ผ่อนคลาย

ด้วยการออกก าลังกาย” คือค าพูดที่พ่ีเจี๊ยบ หรือ จิตติมา ลีลาประดิษฐ์พยัก อายุ 35 ปี ได้เผยแพร่พร้อม

กับรูปถ่ายตนเองที่ก าลังเข้าร่วมการออกก าลังกายด้วยกีฬามวยไทย ผ่านสื่ออินเตอร์เน็ท (Facebook) เพ่ือ

น าเสนอให้เห็นถึงผลดีของการออกก าลังกายและการเปลี่ยนแปลงของตนเองทั้งในเรื่องรูปร่าง ผิวพรรณ 

รวมถึงเรื่องสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง โดยปกติพ่ีเจี๊ยบได้เข้าร่วมการออกก าลังกายอยู่แล้ว อย่างเช่นฟิตเนส 

เพราะเป็นการออกก าลังกายที่ได้เฉพาะส่วนและสามารถเน้นเฉพาะส่วนที่ต้องการได้ เมื่อได้มาออกก าลัง

กายด้วยกีฬามวยไทย ซึ่งได้รับทั้งความสนุก คลายเครียด จากความเหนื่อยล้าของการท างาน ยังมี

เทรนเนอร์หรือผู้เชียวชาญที่ให้ค าแนะน าและค าปรึกษาอย่างดี ตลอดจนคอยควบคุมให้ผู้ เข้าร่วมทุกๆคน

ตั้งใจออกก าลังกายอย่างจริงจัง ท าให้สามารถลดน้ าหนักได้ รูปร่างก็กระชับ รวมถึงสุขภาพที่แข็งแรงมาก

ขึ้น โดยพี่เจี๊ยบมีแรงบันดาลใจในการออกก าลังกายมาจากดาราสาว เจนี่ เทียนโพธิ์สุวรรณ ซึ่งเจนี่ได้มีการ

เผยแพร่ภาพถ่ายและคลิปที่ตนได้เข้าร่วมการออกก าลังกายมวยไทยด้วย ผ่านอินสตาแกรม (instagram) 

เป็นส่วนหนึ่งที่ท าให้พ่ีตัดสินใจเลือกออกก าลังกายด้วยกีฬามวยไทยนั่นเอง (จิตติมา ลีลาประดิษฐ์พยัก , 

สัมภาษณ์ 9 กุมภาพันธ์ 2559) 

ผู้ศึกษายังพบอีกว่าภายในยิมแห่งนี้ มีกลุ่มนักศึกษาที่มาเข้าร่วมออกก าลังกายค่อนข้างมาก 

โดยผู้ปกครองจะเป็นคนออกค่าใช้จ่ายให้ การเข้าร่วมออกก าลังกายด้วยกีฬามวยไทยนั้น ผู้เข้าร่วมจะเป็น

คนตัดสินใจที่จะมาเข้าร่วมด้วยตนเอง จึงไปขออนุญาตจากผู้ปกครอง และเนื่องจากมวยไทยได้ถูกยกระดับ
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เข้าสู่การออกก าลังกายที่มีมาตรฐานในรูปแบบยิมหรือฟิตเนสที่มีความปลอดภัยและมีความทันสมัยมาก

ขึ้น จึงเป็นการเปิดโอกาสและท าให้เข้าถึงการออกก าลังกายด้วยกีฬามวยไทยได้ง่ายขึ้น ดังนี้ 

คุณยูร:ิ สาวอ้วนง่าย ลดความอ้วนด้วยมวยไทย 

ยูริ หรือ สราลี สีตะชราภรณ์ อายุ 22 ปี นักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

กล่าวว่าตนเองเป็นคนอ้วนง่าย เพราะเป็นคนชอบเที่ยว ชอบกิน จึงหาเวลาไปออกก าลังกายเพ่ือให้มีรูปร่าง

ที่สวยงามและสมส่วนมาโดยตลอด ปกติออกก าลังกายในรูปแบบฟิตเนสอยู่ที่จังหวัดนครปฐม แต่เมื่อมียิม

มวยมาเปิดที่ราชบุรี ตนจึงได้มาเล่นที่ราชบุรี เนื่องจากมีความสะดวกในการเดินทางมากกว่า และเป็นการ

ออกก าลังกายที่สนุก มีความท้าทาย เพราะมีท่าทางใหม่ๆ ให้เราพัฒนา หรือเป็นการเพ่ิมระดับความ

ซับซ้อนของท่ามากขึ้นเรื่อยๆ จึงสามารถออกก าลังกายได้ครบทุกส่วน โดยไม่จ าเป็นว่าเราจะต้องเล่น

เครื่องออกก าลังกายชิ้นนี้เพ่ือที่จะได้ออกก าลังกายเฉพาะส่วน ทั้งยังมีเทรนเนอร์ที่คอยแนะน าวิธีการออก

ก าลังกายที่เหมาะสมกับตัวเราอีกด้วย จึงท าให้เราออกก าลังได้ถูกต้องและไม่น่าเบื่อ (สราลี สีตะชราภรณ์, 

สัมภาษณ์ 28 มกราคม 2559)  

คุณเม: สาวอินเทรนด์รักการออกก าลังกาย 

เม หรือ ปิยาภัสร์ อรุณรุมแสง อายุ 21 ปี นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 

กล่าวว่า ตนเองได้ออกก าลังกายอยู่เสมอ และชอบลองออกก าลังรูปแบบใหม่ๆอยู่ตลอด ไม่ว่าจะเป็นโยคะ 

พีลาทีส ล่าสุดก็ได้เข้าร่วมการออกก าลังกายด้วยกีฬาปีนผา จนได้มาลองกีฬามวยไทย เริ่มแรกทดลองเล่น

เพราะเห็นว่ากีฬามวยไทยก าลังเป็นกระแสอยู่ โดยเห็นจากกลุ่มเพ่ือน คนรู้ จัก ดารานักแสดง จึงมาลอง

ออกก าลังกายในรูปแบบใหม่ๆ อย่างกีฬามวยไทย ซึ่งรู้สึกว่าเป็นกีฬาที่เหนื่อยมาก แต่ก็สนุกเช่นกัน เพราะ

เป็นกีฬาที่แปลกใหม่ ไม่เหมือนกับกีฬาชนิดอื่นๆท่ีเคยลองมาก่อน วันแรกที่ไปลองเมื่อกลับมาปวดเมื่อยไป

ทั่วร่างกาย แต่ก็ยังชอบและสนใจที่จะไปเข้าร่วมออกก าลังมวยไทยอย่างต่อเนื่อง เพราะเป็นการออกก าลัง

กายที่สามารถลดน้ าหนัก กระชับสัดส่วน และยังเป็นการคลายเครียดได้ดีอีกด้วย (ปิยาภัสร์ อรุณรุมแสง, 

สัมภาษณ์ 29 มกราคม 2559) 
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ผลที่ได้รับจากการออกก าลังกายด้วยกีฬามวยไทยอย่างต่อเนื่อง 

ผู้เข้าร่วมการออกก าลังกายด้วยกีฬามวยไทยทั้ง 10 คน ที่ผู้ศึกษาได้น ามาเป็นกลุ่มตัวอย่าง

ในการศึกษาของงานศึกษาชิ้นนี้ มักมีเหตุผลหรือจุดประสงค์เพ่ือสุขภาพและรูปร่าง โดยมีความต้องการที่

จะออกก าลังกายด้วยกีฬามวยไทย มาจากความชอบส่วนตัว จากการทราบข่าวสารของการก่อตั้ งยิมมวย

ในจังหวัดราชบุรี และจากค าแนะน าของเพ่ือน ทั้งในรูปแบบที่เป็นค าชวนและการเผยแพร่ภาพถ่ายการ

ออกก าลังกายด้วยกีฬามวยไทยผ่านอินเตอร์เน็ท จึงเป็นส่วนที่ท าให้สนใจมาเข้าร่วมนั่นเอง โดยผู้เข้าร่วม

ทั้ง 10 คนนี้เมื่อได้มาทดลองออกก าลังกายด้วยกีฬามวยไทยนั้นมีความคิดเห็นตรงกันว่าเป็นกีฬาที่สนุก ไม่

น่าเบื่อ และเป็นการออกก าลังกายที่ได้ประโยชน์ ที่ได้ผลตอบแทนมากกว่าการมีสุขภาพที่แข็งแรงขึ้น หรือ

รูปร่างที่กระชับสมส่วน จากเป็นศิลปะการต่อสู้ซึ่งท าให้ได้เรียนรู้วิชามวยหรือการป้องกันตัวเองได้อีกด้วย 

โดยผู้ศึกษาจะน าเสนอให้เห็นถึงประโยชน์หรือทักษะความรู้ที่ได้จากการออกก าลังกายด้วยกีฬามวยไทย 

ซึ่งสามารถแบ่งออกเป็น 5 ประเด็น ได้แก่ 1) การลงทุนกับสุขภาพ 2) การสร้างร่างกายให้มีรูปร่างที่

สวยงาม สมส่วน และการลดน้ าหนัก 3) การสร้างสังคมใหม่ๆ จากการเข้าร่วมออกก าลังกายด้วยกีฬามวย

ไทย 4) ทกัษะและความรู้ศิลปะการต่อสู้ 5) เสริมสร้างอาชีพและรายได้ ดังต่อไปนี้ 

1) การลงทุนกับสุขภาพ 

การออกก าลังกายไม่ว่าจะเป็นกีฬาประเภทใดก็ตาม เพียงแค่ได้เคลื่อนไหวร่างกายอย่าง

ต่อเนื่องทุกๆวัน สุขภาพร่างกายก็ย่อมแข็งแรงขึ้น แต่ยังมีหลายคนที่ออกก าลังกายในรูปแบบที่ต้องเสีย

ค่าใช้จ่าย อย่างการออกก าลังกายด้วยกีฬามวยไทย ภายใน Cardio Boxing Gym Ratchaburi เพ่ือแลก

กับสุขภาพและร่างกายที่แข็งแรง โดยไม่ได้คิดว่าเป็นการสิ้นเปลือง จากการสัมภาษณ์ผู้เข้าร่วมออกก าลัง

กายได้กล่าวถึงประเด็นเรื่องราคาและค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมการออกก าลังกาย เช่น  

พ่ีซื้อคอร์สรายปี เฉลี่ยแล้วต่อวันแค่ 18 บาท ซึ่งถูกมากเมื่อแลกกับสุขภาพที่

แข็งแรงข้ึน โรคประจ าตัวที่เคยเป็นก็ค่อยๆดีขึ้น ความดัน หน้ามืดก็หาย ท าให้สมอง

ปลอดโปร่ง คลายเครียด นอนหลับสบาย (ณชย ฤกษ์รอด , สัมภาษณ์ 3 กุมภาพันธ์ 

2559)  
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พ่ีโจ หรือคุณณชย ฤกษ์รอด มีความถี่ในการเข้าร่วมออกก าลังกายอย่างต่อเนื่องและ

สม่ าเสมอ สัปดาห์ละ 5 ครั้ง ท าใหก้ารลงทุนซื้อคอร์สแบบรายปี ในราคาโปรโมชั่น 4,500 บาท (จากราคา

ปกติ 9,000บาท) ซึ่งเป็นราคาที่คุ้มค่ามาก เพราะเมื่อคิดเฉลี่ยราคาต่อวันเพียง 18 บาท หรือเมื่อเทียบ

ราคาเฉลี่ยต่อเดือน 375 บาท กับเงินเดือนของพ่ีโจแล้ว เท่ากับ 0.93% ของเงินเดือนทั้งหมด โดย

ผลตอบแทนที่ได้รับจากการออกก าลังกายมวยไทยนั้น ได้แก่สุขภาพร่างกายที่แข็งแรง น าไปสู่การท างาน

ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น เพราะฉะนั้นจึงเป็นราคาที่คุ้มค่าต่อการลงทุนเพ่ือสุขภาพที่ได้มา (ณชย 

ฤกษ์รอด, สัมภาษณ์ 3 กุมภาพันธ์ 2559) 

และพ่ีเปียกปูน หรือคุณจันจิรา ดีจริง เข้าร่วมการออกก าลังกายมาอย่างต่อเนื่อง จึงได้ซื้อ

คอร์สการออกก าลังกายในรูปแบบรายปี ราคา 9,000 บาท โดยเมื่อเทียบราคาเฉลี่ยต่อเดือน 750 บาท 

กับเงินเดือนของพ่ีเปียกปูนแล้ว เท่ากับ 2.5% ของเงินเดือนทั้งหมด ซึ่งได้เข้าร่วมสัปดาห์ละ 4 วัน เมื่อคิด

ราคาเฉลี่ยต่อวัน คือ 46 บาท อีกทั้งในบางวันพ่ีเปียกปูนได้เข้าร่วมวันละ 2 ครั้ง เมื่อมีความถี่มากขึ้น ท า

ให้ค่าเฉลี่ยต่อการออกก าลังกายในแต่ละครั้งนั้นถูกลงอีก เฉลี่ยเพียงครั้งละ 23 บาท โดยพ่ีเปียกปูนได้

แสดงความคิดเห็นของค่าใช้จ่ายในการออกก าลังกายภายใน Cardio Boxing Gym Ratchaburi ดังนี้ 

พ่ีคิดว่าการเสียตังมาออกก าลังกาย ไม่ใช่เรื่องสิ้นเปลือง หรือแพงจนเกินไป บางคน

หรือเพ่ือนที่ท างานพอรู้ว่าพ่ีออกก าลังกายมวยไทย ซื้อคอร์ส 9,000 บาทต่อปี ก็

ตกใจว่าท าไมแพงจัง เงิน 9,000 บาท เป็นเงินก้อนที่สามารถน าไปท าอย่างอ่ืนได้

เยอะแยะ แต่ส าหรับพ่ี 9,000 บาทต่อปีมันไม่ได้แพงเลย เรามายิม ทางยิมก็เป็น

สถานที่ออกก าลังกายที่มีมาตรฐาน อุปกรณ์ก็มีให้พร้อม แอร์ก็เปิด เทรนเนอร์ก็ดูแล

อย่างดีและทั่วถึง และตอนนี้มีเครื่องออกก าลังกายอีก มันคุ้มมากๆเลยจริงๆ ถ้า

เทียบกับที่กรุงเทพ ราคานี้หาไม่ได้เลย ซึ่งเงิน 9,000 บาท ปกติแล้วพ่ีสามารถใช้

หมดได้ภายในเดือนเดียว บางทีไม่ถึงเดือน ไม่ถึงอาทิตย์ ไปกับอาหารการกิน เสื้อผ้า

เครื่องแต่งกาย แต่นี่เราเสียเงิน 9,000 บาททั้งปี ให้กับสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงขึ้น

ของตัวเราเอง จึงคุ้มท่ีจะเสีย (จันจิรา ดีจริง, สัมภาษณ์ 4 กุมภาพันธ์ 2559) 
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ทั้งยังมีนักศึกษาสาว เม หรือปิยาภัสร์ อรุณรุมแสง ซึ่งมีผู้ปกครองเป็นผู้สนับสนุนในการออก

ก าลังกาย ทั้งค่าใช้จ่ายของคอร์สการออกก าลังกาย ค่าชุด และอุปกรณ์ต่างๆด้วย โดยเมได้เข้าร่วมการออก

ก าลังกายด้วยกีฬามวยไทย ด้วยการซื้อคอร์สแบบรายเดือน เนื่องจากในเวลานั้น มีโปรโมชั่น 1 แถม 1 

เหลือใบละ 1,250 บาท (จากปกติราคา2,500 บาท) เมื่อเฉลี่ยกับจ านวนครั้งที่เมเข้าร่วมการออกก าลังกาย

มวยไทย อาทิตย์ละ 3 ครั้ง เท่ากับครั้งละ 104 บาทต่อครั้ง ซึ่งคิดว่าเป็นการน าเงินเพ่ือซื้อ หรือลงทุน

ให้กับสุขภาพ จึงเป็นราคาที่คุ้มค่า ซึ่งถูกกว่าราคาการออกก าลังกายมวยไทยในค่ายมวยอ่ืนๆ รวมไปถึง

ราคาอาหารของเมในบางมื้ออีกด้วย 

แม้ว่าจะต้องเสียค่าใช้จ่าย ก็ไม่เสียดาย เพราะเป็นการเอาเงินมาซื้อสุขภาพ ซึ่งเป็น

การลงทุนอย่างหนึ่งให้กับตัวเรา ร่างกายของเราเอง และเมื่อเราจ่ายเงินไปแล้ว ท า

ให้เรารู้สึกว่าเราต้องมาออกก าลังกาย ซึ่งก็คุ้มค่าและมีประโยชน์กว่าการน าเงินไปท า

อย่างอ่ืน (ปิยาภัสร์ อรุณรุมแสง, สัมภาษณ์ 29 มกราคม 2559) 

โดยผู้เข้าร่วมการออกก าลังกายอย่างต่อเนื่องด้วยกีฬามวยไทยคนอ่ืนๆ ก็มีความคิดเห็น

เช่นเดียวกัน ในเรื่องของสุขภาพที่แข็งแรงขึ้น ไม่ว่าจะเป็นระบบการหายใจ ระบบการขับถ่าย ทั้งยังท าให้

รู้สึกกระปรี้กระเปร่า มีสมาธิ ส่งผลให้มีประสิทธิภาพในการท างานมากขึ้น ตลอดจนสามารถลดจ านวนการ

สูบบุหรี่หรือส่งเสริมการเลิกบุหรี่ได้ อย่างการให้ค าสัมภาษณ์ของพ่ีแมนถึงสุขภาพของตนเองเมื่อได้ออก

ก าลังกายด้วยกีฬามวยไทย  

สุขภาพพ่ีดีขึ้นเยอะ พ่ีเป็นคนติดบุหรี่ แต่ก่อนสูบบุหรี่วันละครึ่งซอง (ประมาณ 10 

มวน) จนตอนนี้ไม่สูบเลย เว้นแต่วันที่ไปสังสรรค์กับเพ่ือนเท่านั้น เราออกก าลังกาย

ด้วยกีฬามวยไทยแต่ละวัน เราเล่นแล้วเหนื่อยมากๆ ก็นอนหลับสบาย สุขภาพก็

ค่อยๆดีขึ้น ท างานได้นานขึ้น ไม่ค่อยป่วย (ผดุงเกียรติ ชูสุวรรณ , สัมภาษณ์ 30 

มกราคม 2559) 

จะเห็นได้ว่า การเสียค่าใช้จ่ายเพ่ือการออกก าลังกายด้วยกีฬามวยไทยทั้งแบบรายเดือนหรือ

รายปีนั้น ไม่สามารถชี้ให้เห็นถึงความคุ้มค่าเป็นจ านวนตัวเลขที่แน่นอนได้ แต่จากการสอบถามถึงความ
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คิดเห็นผู้เข้าร่วมการออกก าลังกายด้วยกีฬามวยไทยอย่างต่อเนื่องอย่างน้อย 6 เดือนทั้ง 10 คน ล้วนคิดว่า

เป็นการลงทุนที่ไม่สิ้นเปลือง และคุ้มค่า เพราะผลตอบแทนที่ได้รับมา คือสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงและ

รูปร่างที่ดี ซึ่งถือว่าเป็นการลงทุนให้กับร่างกาย เพ่ือให้ร่างกายได้พัฒนาไปในทิศทางที่ดีขึ้น จึงนับว่าเป็น

การลงทุนที่คุ้มค่ากว่าการน าเงินไปใช้จ่ายกับบางอย่างที่ไม่ได้ประโยชน์  

เมื่อน าราคาค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมการออกก าลังกายภายในยิมแห่งนี้  เฉลี่ยกับรายได้ต่อ

เดือนแล้ว ไม่ได้เป็นจ านวนที่มากเกินหรือแพงจนเกินไป คือ 0.93% - 8.33% ของรายได้ต่อเดือน หรืออยู่

ที่ 18 – 208 บาทต่อวัน และอยู่ในปริมาณที่ผู้เข้าร่วมสามารถสร้างความคุ้มค่าได้ เมื่อเข้าร่วมเป็น

เวลานาน อย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ โดยเป็นไปตามหลักของการตลาด ที่ท าให้ค่าใช้จ่ายในรูปแบบราย

เดือน และรายปี เมื่อมีการก าหนดเวลาที่นานมากขึ้น จะท าให้ราคาเมื่อเฉลี่ยต่อครั้งมี ราคาที่ถูกลง และ

คุ้มค่ามากขึ้น แต่อย่างไรก็ตามการลงทุนให้กับสุขภาพด้วยการออกก าลังกาย ที่มีค่าใช้จ่ายอย่างกีฬามวย

ไทยในปัจจุบัน ท าให้ผู้ที่สนใจจะเข้าร่วมนั้น จ าเป็นต้องมีเงินหรือรายได้ในการลงทุนมากพอ  โดยจะต้องมี

รายได้ หรืออาชีพที่น ามาซึ่งรายได้ที่แน่นอน รวมไปถึงพ้ืนฐานของครอบครัวหรือผู้ปกครองที่สามารถ

สนับสนุนรายได้ หรือค่าใช้จ่ายเพื่อการออกก าลังกายได้นั่นเอง 

2) การสร้างร่างกายให้มีรูปร่างที่สวยงาม สมส่วน และลดน้ าหนัก 

การออกก าลังกายด้วยกีฬามวยไทยอย่างต่อเนื่อง นอกจากจะได้สุขภาพร่างกายที่แข็งแรง

แล้ว ยังส่งผลที่เห็นได้ชัดเจนในด้านรูปร่างที่สวยงาม สมส่วน และน้ าหนักที่ลดลงอีกด้วย โดยผู้เข้าร่วมการ

ออกก าลังกายด้วยกีฬามวยไทย ภายใน Cardio Boxing Gym Ratchaburi โดยส่วนมากจะเป็นคนที่ชอบ

ออกก าลังกายอยู่แล้ว และบางคนก็มีแรงบันดาลใจที่เป็นส่วนหนึ่งในการเลือกวิธีออกก าลังกาย จากการ

ติดตามหรือชื่นชอบดารา นักแสดง นางแบบ ที่เขาได้มีการเผยแพร่ภาพตอนออกก าลังกายด้วยกีฬามวย

ไทย อย่างเช่น พ่ีเปียกปูน ที่ให้การสัมภาษณ์ว่าตนมาเข้าร่วมการออกก าลังกายด้วยกีฬามวยไทย ได้แรง

บันดาลใจมาจากนางแบบ Victoria Secret  

พ่ีรู้สึกว่าเขาดูเซ็กซี่และดูแข็งแรงมาก อยากมีโอกาสที่จะเป็นแบบนั้นบ้าง แต่พ่ีเป็น

คนที่รูปร่างอ้วน ส าหรับพ่ีได้ทดลองลดน้ าหนักมาตลอดตั้งแต่เริ่มเป็นสาว พ่ีก็จะ
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ควบคุมอาหาร ออกก าลังกายไปเรื่อย แต่ไม่เคยน้ าหนักลดได้จริงๆเลย จากพ่ีเป็นคน

อ้วนมากหนัก 82 กิโลกรัม ควบคุมอาหาร ออกก าลังกายบ้าง ลดลงแค่ 4 กิโลกรัม 

เหลือ 78 กิโลกรัม ใช้เวลากว่า 5 ปี น้ าหนักลดลง แต่ไม่เคยมีคนทักว่าผอมลง จน

เมื่อได้มาออกก าลังกายด้วยกีฬามวยไทย แค่สามเดือนแรก น้ าหนักพ่ีลดไปอีก 2 

กิโลกรัม (76กิโลกรัม) คือหุ่นเราฟิตและเฟิร์มมากขึ้น ผิวใสขึ้น ต่อมาพ่ีได้บอกกับ

เทรนเนอร์ (ครูล่ า) ให้เป็นเทรนเนอร์ส่วนตัวให้พ่ีเพราะพ่ีอยากผอม แต่ทางยิมไม่มี

คอร์สส่วนตัว แต่ครูล่ าก็คอยให้ค าปรึกษาตลอดเลยนะ ไม่ว่าจะเรื่องการออกก าลั ง

กาย ตอนแรกพ่ีเตะไม่ถูก แรงที่เตะออกมาจึงเบา เค้าก็จะสอนท่าทางที่ถูกต้อง พ่ี

ต้องยืนค้างท่านั้นไว้เกือบห้านาที จนเริ่มชิน และสามารถท าท่าได้ถูกต้อง ส่วนเรื่อง

การกิน พ่ีจะคอยถ่ายรูปอาหาร มาให้ครูล่ าดูว่าวันนี้กินอะไรไปบ้าง ควรที่จะต้อง

ออกก าลังกายเพ่ือเผาผลาญมากแค่ไหน ท าให้พ่ีรู้สึกว่า เราอยากกินอะไรเราก็กินได้ 

ไม่เครียด เพียงแต่เราต้องควบคุมปริมาณของอาหาร และออกก าลังกายอย่าง

สม่ าเสมอ ยิ่งมวยไทยเป็นกีฬาที่สนุกไม่น่าเบื่อ เผาผลาญพลังงานได้ค่อนข้างมาก 

จนตอนนี้ น้ าหนักพ่ีลดลงไปอีก 5 กิโลกรัม ในเวลาสี่เดือน แต่ก่อนพ่ีเป็นคนไม่กล้า

แต่งตัว ไม่กล้าใส่เลกกิ้ง (กางเกงขายาวทรงรัดรูป) ขาสั้นนี่ยิ่งไม่กล้าเลย พอได้ต่อย

มวยน้ าหนักลดลง รูปร่างก็กระชับมากขึ้น พ่ีก็เริ่มมีความมั่นใจในตัวเอง และกล้าที่

จะแต่งตัวมากขึ้น (จันจิรา ดีจริง, สัมภาษณ์ 4 กุมภาพันธ์ 2559) 

เช่นเดียวกับ พ่ีเจี๊ยบ ที่ได้แรงบันดาลใจการออกก าลังกายด้วยกีฬามวยไทยมาจาก ดาราสาว

เจนี่ เทียนโพธิ์สุวรรณ และยังกล่าวอีกว่าการออกก าลังกายด้วยกีฬามวยไทยยังท าให้ตนมีการเปลี่ยนแปลง

ไปในทางท่ีดีขึ้น ทั้งสุขภาพร่างกายภายในและรูปลักษณ์ภายนอก  

ไม่ใช่แค่สุขภาพท่ีแข็งแรงมากข้ึน แต่การออกก าลังกายท าให้พี่ไม่โทรม ผิวพรรณผ่อง

ใสมากขึ้น ทั้งที่ พ่ี เป็นคนชอบขัดตัว ชอบท าสปา แต่ไม่ได้ท าให้เราดูผิวสวย 

เหมือนกับการออกก าลังกาย ที่ท าให้เราดูเปล่งปลั่งมากขึ้น ดูสุขภาพดีมาจากภายใน 

น้ าหนักพ่ีลดลง 13 กิโลกรัม (จาก 72 กิโลกรัม เหลือ 59 กิโลกรัม) ใครๆก็จะเข้ามา
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ทักมาชม ว่าเราดูดีขึ้น แฟนพ่ีก็จะชอบ เพราะเราดูแข็งแรงและกระชับมากขึ้น ใน

กลุ่มเพ่ือนเราก็จะดูสาวกว่า ทั้งๆท่ีรุ่นเดียวกัน  

จากการสังเกตการณ์ เมื่อผู้ศึกษาได้เข้าร่วมการออกก าลังกายในรอบเดียวกันกับพ่ีเจี๊ยบอยู่

บ่อยครั้ง พบว่า พี่เจี๊ยบจะคอยถ่ายภาพตนเองเมื่อเข้าร่วมการออกก าลังกายอยู่เสมอ และยังมีการเผยแพร่

ภาพถ่ายของตนเอง โดยพี่เจี๊ยบเล่าว่า  

ตนเองโพสต์เพ่ือให้เห็นการเปลี่ยนแปลงของตนเอง จากการออกก าลังกาย และ

เพ่ือให้เพ่ือนๆหรือคนที่ติดตามเราในไอจี ( instragram) เห็นผลดีของการออกก าลัง

กาย เนื่องจากตัวเรามีการเปลี่ยนแปลงไปมาก ใครๆก็จะมาทักว่าเราดูดีขึ้น เพ่ือนๆก็

จะถามว่าเราไปท าอะไรมา จนตอนนี้ก็มีเพ่ือนหลายๆคนที่มาออกก าลังกายมวยไทย

ตามเรา (จิตติมา ลีลาประดิษฐ์พยัก, สัมภาษณ์ 9 กุมภาพันธ์ 2559) 

โดย พ่ีบอม ก็ได้มีการเผยแพร่ภาพตนเองรูปผ่านอินเตอร์ เน็ทอย่างอินสตราแกรม 

(instragram) และเฟซบุ๊ค (facebook) เมื่อตนเองมาออกก าลังกายอยู่เสมอเช่นกัน 

เพราะเหมือนเป็นบันทึกภาพถ่ายของรูปร่างตนเองเพ่ือให้เห็นการเปลี่ยนแปลงในแต่

ละครั้งที่เข้ามาเล่น เช่น อาทิตย์ที่แล้วตัวเราขนาดเท่านี้ แต่พอมาวันนี้แขนเรา

กระชับมากขึ้น” และพ่ีบอมยังกล่าวถึงเรื่องน้ าหนักของตนเองอีกว่า “การออกก าลัง

กายทุกชนิดน้ าหนักลงแต่ใช้เวลาค่อนข้างนาน ที่เห็นได้ชัดเลยคือรูปร่างของเราจะ

กระชับมากขึ้น ยิ่งเป็นมวยไทย จะเห็นได้ชัดมาก เพราะเป็นกีฬาที่ได้ออกก าลังกาย

ทุกส่วน กล้ามเนื้อเรากระชับ น้ าหนักก็ลดลง จาก 73 กิโลกรัม เหลือ 63 กิโลกรัม 

พอเรามีการเปลี่ยนแปลง คนอ่ืนๆและเพ่ือนก็จะเข้ามาทัก มาชมว่าสวยขึ้น หรือ

น้ าหนักลดลง หุ่นดี ท าให้เราภูมิใจในตนเองว่าเราสามารถท าได้ ชนะใจตนเองได้ 

(ธนนันท์ ธวิทย์ชัยพร,สัมภาษณ์ 30 มกราคม 2559) 
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และส าหรับ เม การเผยแพร่ภาพตนเองที่ได้เข้าร่วมการออกก าลังกายด้วยกีฬามวยไทยยังมี

ส่วนที่สะท้อนบุคลิก นิสัย หรือแนวทางการออกก าลังกายให้ตนเองอีกด้วย จากการทัก หรือค าชมของ

เพ่ือนๆที่ได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นต่อการออกก าลังกายของเม 

พอได้เข้าร่วมการออกก าลังกายมวยไทย ท าให้เราหุ่นดี รู้สึกมั่นใจ เพราะน้ าหนักเรา

ลดลงถึงไม่มากแต่ร่างกาย กล้ามเนื้อกระชับขึ้นมาก กล้าแต่งตัวเพราะแต่งออก

มาแล้วสวย ดูดี ดูรูปร่างดี ท าให้กล้าเข้าสังคมมากข้ึน ยิ่งตอนนี้เทรนด์ออกก าลังกาย

ก าลัง รักสุขภาพก าลังมาแรง เมื่อเราออกก าลังกาย เราก็ดูเป็นสาว healthy ดูเป็น

คนสุขภาพแข็งแรงแล้ว โดยที่เราไม่ได้รู้สึกไปเอง ว่าเป็นคนรักสุขภาพ หรือมีหุ่นที่ดี 

fit&firm แต่เมื่อลงรูปในไอจี (Instagram) เพ่ือนๆจะมาทัก ซึ่งท าให้เรารู้ว่าเราก็เป็น

สาว healthy นะ และก็ชอบลงรูปภาพที่ตัวเองออกก าลังกายลงโซเชี่ยวต่างๆ ทั้ง

คลิป และภาพถ่าย เพราะเวลาลงก็มีคนมาทัก มาชม ก็รู้สึกดี ท าให้อยากออกก าลัง

กายเพ่ิมขึ้น หรือหากีฬาใหม่มาลองเล่นอีก (ปิยาภัสร์ อรุณรุมแสง, สัมภาษณ์ 29 

มกราคม 2559) 

โดยคนอ่ืนๆที่มาเข้าร่วมการออกก าลังกายมวยไทยอย่างต่อเนื่องกว่า 6 เดือน ทุกคนได้ให้

การสัมภาษณ์ถึงรูปร่าง และน้ าหนักที่ลดลงของตนเอง ว่าเห็นการเปลี่ยนแปลงได้อย่างชัดเจน ทั้งรูปร่างที่

กระชับมากขึ้น มีกล้ามเนื้อ มีรูปร่างดีและสวยงาม ดูสมส่วนมากขึ้น อีกทั้งยังมีสุขภาพที่แข็งแรงส่งผลดี

จากภายในสู่ภายนอก ผิวพรรณผ่องใส ท าให้เกิดความภูมิใจและความมั่นใจในตนเอง  และยังได้รับค าชม 

การยอมรับของเพ่ือนๆถึงการเปลี่ยนแปลงที่ดีข้ึนอีกด้วย  

3) การสร้างสังคมใหม่ๆ จากการเข้าร่วมออกก าลังกายด้วยกีฬามวยไทย 

Cardio Boxing Gym Ratchaburi เป็นสถานที่ออกก าลังกายในรูปแบบยิมหรือฟิตเนสที่มี

ขนาดเล็ก ท าให้รูปแบบการออกก าลังกายจึงเป็นแบบกลุ่ม ไม่สามารถให้บริการแบบส่วนตัวได้ เนื่องจาก

พ้ืนที่ และรอบเวลา/ตารางเวลาที่ก าหนดไว้ มีจัดไว้ให้รองรับอย่างเต็มวัน และเพียงพอต่อจ านวนผู้เข้าร่วม

ในแต่ละวันอยู่แล้ว อีกทั้งทางยิมมักออกแบบวิธีที่ใช้ในการออกก าลังกายร่วมกับผู้เข้าร่วมคนอ่ืนๆที่มาเข้า
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ร่วมในรอบเดียวกัน เช่นขั้นตอนในการอบอุ่นร่างกาย นอกจากจะให้ผู้เข้าร่วมยืนเรียงหน้ากระจกเพ่ือ

ท าท่าบริหารร่างกาย เพื่อเป็นการคลายกล้ามเนื้อก่อนเข้าสู่การออกก าลังกายมวยไทย ยังได้จัดรูปแบบการ

บริหารร่างกายที่ต้องอาศัยผู้เข้าร่วมคนอ่ืนๆด้วย เช่น การซิทอัพที่ให้ผู้เข้าร่วมจับคู่กับผู้เข้าร่วมคนอ่ืนเพ่ือ

ท่าทางในการบริหารร่างกายที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น และยังได้มีการปฏิสัมพันธ์กับผู้เข้าร่วมคนอ่ืนๆด้วย 

ตลอดจนทางยิมยังได้มีการจัดกิจกรรมงานเลี้ยงฉลองในวันส าคัญต่างๆ เช่น วันฮาลาวีน วันวาเลนไทน์ วัน

ครบรอบการเปิดให้บริการของทางร้าน ซึ่งทางยิมได้มีบริการเครื่องดื่ม และอาหาร โดยผู้เข้าร่วมต้องเสีย

ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วม เป็นต้น 

 

 

 

 

ภาพที่ 5.26 กิจกรรมวันฮาลาวีน ที่มา: www.facebook.com/cardioboxinggymrab 

โดยผู้เข้าร่วมการออกก าลังกายด้วยกีฬามวยไทย ภายใน Cardio Boxing Gym 

Ratchaburi นั้น ก็มักจะรู้จักกัน เพราะผู้เข้าร่วมส่วนใหญ่มักจะมาเข้าร่วมกันเป็นระยะเวลานานและ

ต่อเนื่อง ซึ่งจะมาเวลาเดิมในทุกๆวัน เพราะฉะนั้นผู้เข้าร่วมหลายๆคนจะรู้จัก พบเห็นกันทุกๆวัน ทุกๆ

สัปดาห์ ที่มาเข้าร่วมออกก าลังกาย เช่น พ่ีโจ ได้ให้สัมภาษณ์ว่า  

เมื่อเราเข้ามาออกก าลังกายในยิม เราก็ได้เจอเพ่ือนใหม่ๆ เยอะมาก สนิทกันหลาย

คน ทั้งเทรนเนอร์ คนดูแลที่ยิม คนที่มาเข้าร่วม เราเล่นมานาน ก็รู้จักกันหมด 

เหมือนได้เครือข่ายเพื่อนใหม่ๆ ซึ่งเป็นการสร้างมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีต่อกัน จากที่เราไม่

รู้จักกัน ไม่ค่อยได้คุยกัน พอมาเล่นมวยไทยด้วยกัน ก็เป็นการสร้างสัมพันธไมตรีที่ดี

ต่อกัน มีการพบปะสังสรรค์กันมากขึ้น มีบ้างที่นัดมีทติ้งสังสรรค์กันบ้าง นั่งปิ้งหมู

กระทะกินกัน หลังเลิกคลาสสุดท้าย ไปไหนมา ก็มีการซื้อของฝากมากัน คนอ่ืนเขาก็

http://www.facebook.com/cardioboxinggymrab
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เอามาฝากพ่ีด้วย มีเรื่องอะไรก็ปรึกษากัน ทั้งเรื่องการออกก าลังกาย และก็เรื่องอ่ืนๆ

ทั่วไปด้วย (ณชย ฤกษ์รอด, สัมภาษณ์ 3 กุมภาพันธ์ 2559) 

และพ่ีเปียกปูน ที่ได้ให้สัมภาษณ์กับผู้ศึกษาว่า ตนได้มาเข้าร่วมการออกก าลังด้วยกีฬามวย

ไทย โดยจุดประสงค์หลัก คือ การใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ และการหาเพื่อนใหม่ๆ 

ช่วงแรกพ่ีเหงา ไม่มีอะไรท า ท างานเสร็จ กลับห้องพัก พ่ีเลยอยากหากิจกรรมท าไป

เรื่อย มายิม เหมือนได้มาเจอเพ่ือน เทรนเนอร์เอาใจใส่ในทุกๆคน พ่ีๆที่มาเข้าร่วม

ออกก าลังกายในรอบเดียวกัน ก็มักจะให้ความช่วยเหลือ ถามไถ่ ชวนคุย เหมือนเป็น

ครอบครัวอีกครอบครัวหนึ่งเลย เป็นการสร้างสังคมใหม่ๆ ให้พ่ี เป็นที่ที่ท าให้รับรู้

ข่าวสาร เช่น ร้านอาหารไหนเปิดใหม่ ร้านไหนอร่อย พ่ียังเคยปรึกษาคนที่ยิม ว่า

อยากซื้อบ้าน เค้าก็ช่วยกันหา แนะน าว่าตรงไหนดี ไม่ใช่แค่ช่วยหาให้นะ แต่มีการ

ไลน์มาถามว่าเป็นไงถูกใจไหมด้วย เหมือนใส่ใจเราจริงๆ (จันจิรา ดีจริง, สัมภาษณ์ 4 

กุมภาพันธ์ 2559) 

โดยผู้ศึกษาสังเกตเห็นได้ว่าการท างานของพนักงานหรือผู้จัดการยิม และเทรนเนอร์นั้น จะ

คอยใส่ใจรายละเอียดของลูกค้า โดยจะจ าชื่อของลูกค้าที่มาเข้าร่วมอย่างต่อเนื่องได้ และยังมี การนัดกัน

ทานอาหารหลังจากเลิกคลาสที่สอนบ้าง รวมถึงผู้เข้าร่วมออกก าลังกายที่มาออกก าลังกายนั้น ก็มักจะมี

บุคลิกที่อารมณ์ดี ชวนกันคุย สนุกสนาน เมื่อเข้ามาที่ยิมก็จะได้ยินเสียงคุย เสียงหัวเราะกันในขณะที่ออก

ก าลังกายไปด้วย ซึ่งบรรยากาศเหล่านี้ ท าให้หลายๆคนเข้ามายิมเพ่ือออกก าลังกาย และยังเป็นการคลาย

เครียด พบปะเพ่ือน ทั้งเพ่ือนใหม่ๆ และคนที่รู้จักกันอยู่ก่อนแล้ว อย่างกรณีของพ่ีแมน เมื่อมาออกก าลัง

กาย เขาได้เพ่ือนที่เกิดข้ึนจากยิม ท าให้เขามีแรงบันดาลใจที่จะเข้ามาออกก าลังกายอีกด้วย 

เวลามาออกก าลังกายในยิม เรามาคนเดียว แต่เราก็ได้รู้จักคนอ่ืนๆ ที่เขาก็มาออก

ก าลังกาย อย่างตอนเวลาวอร์มร่างกายทางยิมก็ชอบให้ท ากิจกรรมร่วมกับคนอ่ืนๆ 

ตอนแรกที่มาก็เขินๆ พอเรามานานๆเข้าเราก็สนิทกับคนที่ เข้ามาเล่นบ่อยๆ

เหมือนกัน ก็รู้จักกัน ก็มีเพ่ือนเพ่ิมมากขึ้นในยิม ท าให้มีแรงบันดาลใจนะ เวลามา
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ที่ยิม มาแลกเปลี่ยนความคิดกัน คนที่เข้ามาเล่นที่นี่ส่วนใหญ่เป็นคนอารมณ์ดี 

friendly คุยสนุก จนท าให้ได้ลูกค้าจากเพ่ือนๆในยิมก็มี พอเค้ารู้ว่าบ้านเราท าธุรกิจ

รับเหมา ก็มีคนให้คนให้ความสนใจ ขอเบอร์ติดต่อ เพื่ออนาคตว่าจะมาใช้บริการของ

เรา ก็เหมือนเป็นการสร้างสังคมใหม่ๆให้กว้างขึ้นไปอีก (ผดุงเกียรติ ชูสุวรรณ , 

สัมภาษณ์ 30 มกราคม 2559) 

4) ทักษะและความรู้ศิลปะการต่อสู้  

เมื่อศิลปะการต่อสู้ ป้องกันตัว อย่างกีฬามวยไทยได้ถูกน ามาประยุกต์เป็นการออกก าลังกาย 

แม้ว่าผู้คนส่วนใหญ่มาเข้าร่วมการออกก าลังกายด้วยกีฬามวยไทยเพ่ือสุขภาพ หรือการเสริมสร้างร่างกายที่

สวยงาม แต่ผลที่ผู้เข้าร่วมได้รับ ซึ่งนอกเหนือไปจากสุขภาพและรูปร่าง นั่นคือทักษะ และความรู้ในศิลปะ

การต่อสู้ที่ถูกต้อง โดยผู้เข้าร่วมการออกก าลังกายหลายๆคนมักให้ค าสัมภาษณ์ว่า การออกก าลังกายด้วย

กีฬามวยไทย ท าให้ได้ฝึกหัดท่าทางที่ถูกต้อง ซึ่งท าให้เกิดแรงได้ง่ายกว่า และยังรู้จังหวะหรือวิธีหลบหลีก

อีกด้วย แม้ว่ายังไม่ได้เกิดเหตุการณ์ที่เป็นภัยอันตรายต่อตนเอง แต่อย่างน้อยก็ท าให้รู้สึกมั่นใจมากขึ้น เมื่อ

ต้องเดินทางคนเดียวหรือในสถานที่ที่ค่อนข้างเปลี่ยว จากค าบอกเล่าของพ่ีเกด และยูริ ดังนี้   

อีกอย่างที่ได้มาจากการออกก าลังกายด้วยกีฬามวยไทย ก็คือ ศิลปะการป้องกันตัว 

พ่ีขับรถคนเดียวดึกๆ พี่ก็อุ่นใจมากข้ึน อย่างน้อยเราก็รู้สึกว่าเราก็พอมีวิชา มีแรงที่

จะมาป้องกันตัวเองได้บ้าง (เกศรินทร์ นุชจ๋าย, สัมภาษณ์ 1 กุมภาพันธ์ 2559) 

การออกก าลังกายด้วยกีฬามวยไทยไม่เพียงแต่ช่วยให้ลดความอ้วน ยังได้วิชามวย 

เพ่ือไว้ป้องกันตัวเองอีกด้วย ซึ่งแม้ว่าจะไม่สามารถที่จะต่อสู้ได้อย่างช านาญ แต่ก็ท า

ให้มีพละก าลังในการออกแรง หรือกล้ามเนื้อแข็งแรงมากขึ้น อีกทั้งท าให้รู้จังหวะใน

การหลบหลีก ที่คิดว่าน่าจะท าได้ดีกว่าคนอ่ืน หรือได้มากกว่าการฝึกเล่นกีฬาอ่ืนๆ 

(สราลี สีตะชราภรณ์, สัมภาษณ์ 28 มกราคม 2559) 



118 

 

และจากค าบอกเล่าของพ่ีเปียกปูนและพ่ีไนซ์ เมื่อตนเองได้เข้าร่วมการออกก าลังกายด้วย

กีฬามวยไทย ที่ได้น าทักษะความรู้เกี่ยวกับท่าทางของมวยไทยไปเผยแพร่ต่อคนในครอบครัวและเพ่ือนๆ

ชาวต่างชาติอีกด้วย  

คนในครอบครัวพ่ีมีรูปร่างอ้วนกันทั้งบ้าน ทั้งพ่อ แม่ และน้องสาว เมื่อพ่ีมีโอกาส

ได้มาเข้าร่วมการออกก าลังกายด้วยกีฬามวยไทย เหมือนพ่ีได้ความรู้ในท่าทางของ

มวยไทยมาด้วยนะ วันไหนพ่ีกลับไปบ้าน พ่ีก็จะเรียกคนที่บ้านมาออกก าลังกายด้วย

กีฬามวยไทยกัน อย่างน้อยก็ 30 นาที เป็นการสอนท่าทางมวยไทยจากการที่พ่ีได้มา

ออกก าลังกายที่ยิมนี่แหล่ะ โดยเอาท่าทางเหล่านั้นมาให้ฝึกหัดต่อยลม ท าอย่างนี้มา

หลายเดือน พ่อแม่พ่ีก็น้ าหนักลดลงนิดหน่อย แต่ไม่มากหรอกเค้าอายุมากแล้ว พ่ีก็

ต้องการแค่ให้เค้าได้ขยับร่างกายกันบ้าง ส่วนน้องสาวยังเรียนมหาวิทยาลัยอยู่ พ่ีก็

สอนท่าทางมวยไทยที่ถูกต้องให้เค้า เพราะหากเกิดอุบัติเหตุอย่างน้อยก็สามารถที่จะ

หลบหลีก หรือป้องกันตนเองได้บ้าง เพราะมวยไทยใครๆ ก็ท าท่าต่อยกันเป็นทั้งนั้น 

แต่มันไม่แรง หรือบางทีเราจะเป็นคนที่เจ็บตัวจากการท าท่าที่ผิดเอง ฉะนั้นการที่พ่ี

ได้มาออกก าลังกายมวยไทย ท าให้พ่ีได้มีเพ่ือนใหม่ๆ ได้ลดน้ าหนัก รูปร่างดีขึ้น และ

ยังสามารถป้องกันตัวได้ รวมถึงการน าความรู้มวยไทยที่ได้ไปสอนคนในครอบครัวได้

ด้วย (จันจิรา ดีจริง, สัมภาษณ์ 4 กุมภาพันธ์ 2559) 

นอกเหนือจากประโยชน์ของการออกก าลังกาย ในเรื่องของสุขภาพและรูปร่างของพ่ี 

พ่ียังเคยเอาท่าทางมวยไทย ไปสอนเพ่ือนๆต่างชาติ เพราะเขารู้ว่าเราออกก าลังกาย

มวยไทย เขาก็รู้สึกว่าเราเป็นผู้หญิง ไม่คิดว่าจะเรียนต่อยมวย เค้าก็คิดว่าแปลกดี 

เพราะกีฬามวยไทยในต่างประเทศ เป็นที่น่าสนใจมากเลยนะ และค่าเรียนก็ค่อนข้าง

แพงด้วย พ่ีก็สอนเค้าทั่วไป เพราะท่าที่เราเรียนกันเป็นแค่ท่าเบื้องต้น ที่ใช้ในการ

ออกก าลังกายเท่านั้น ก็สอนท่าเตะ ต่อย ศอก เข่า ศอกกลับ แต่สอนท่าทางที่

ถูกต้องนะ แค่นี้เพ่ือนต่างชาติพ่ีก็รู้สึกอเมซิ่ง (amazing) มากๆแล้ว (กัญญาณัฐ ฉ่ าเว

ชะ, สัมภาษณ์ 9 กุมภาพันธ์ 2559) 
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อีกค าบอกเล่าจากพ่ีโจที่ได้น าทักษะและความช านาญจากการออกก าลังกายด้วยกีฬามวย

ไทยมาประยุกต์กับกีฬาปะเภทอ่ืนๆ อย่างกีฬายิงปืน 

ทักษะความช านาญเรื่องมวยไทยคิดว่ามีเพ่ิมขึ้นเลย เพราะเราได้เรียนเทคนิคจาก

นักมวยจริงๆ ท่าทางเราก็ถูกต้อง ไปมีเรื่องกับใคร เราก็สามารถป้องกันตัวเองได้ อีก

อย่างพ่ีชอบกีฬายิงปืน แต่ก่อนถือปืน พอยิงปืนมันจะตก/สะบัด แต่เมื่อมาเล่นมวย

กล้ามเนื้อแขนแข็งแรงมากขึ้น มีก าลังแขนมากขึ้น การถือปืนนี่จะคล่องขึ้น ไม่มี

ปัญหาเลย (ณชย ฤกษ์รอด, สัมภาษณ์ 3 กุมภาพันธ์ 2559) 

5) เสริมสร้างอาชีพและรายได ้ 

ส่วนมากการเข้าร่วมการออกก าลังกายด้วยกีฬามวยไทย ภายใน Cadio Boxing Gym 

Ratchaburi นั้น จะมีจุดประสงค์เพ่ือการออกก าลังกายเป็นหลัก แต่เมื่อผู้ศึกษาสอบถามถึงการน าความรู้

หรือทักษะของกีฬามวยไทยไปต่อยอดเป็นอาชีพ หรือสร้างรายได้เสริม จึงพบว่ามีเพียงพ่ีอ้นและพ่ีบอมที่ได้

น าทักษะความรู้เหล่านี้ไปเสริมสร้างอาชีพให้กับตนเองได้ โดยคนอ่ืนๆ ไม่ได้มีจุดมุ่งหมายหรือความ

คาดหวังในเรื่องการหารายได้จากการออกก าลังกายด้วยกีฬามวยไทยเลย  

โดยเริ่มแรกพ่ีอ้นและพ่ีบอม มีจุดประสงค์ในการเข้าร่วมการออกก าลังกายด้วยกีฬามวยไทย

เพ่ือสุขภาพและรูปร่างเช่นเดียวกับคนอ่ืนๆ เพียงแต่ว่าเมื่อได้เข้าร่วมออกก าลังกายมวยไทยอย่างต่อเนื่อง

มาสักระยะหนึ่ง ประกอบกับช่องทางที่ส่งเสริมกับการประกอบอาชีพ จึงน าความรู้และทักษะในศิลปะมวย

ไทยเข้ามาประยุกต์ใช้นั่นเอง จากค าบอกเล่าของพ่ีอ้นว่า 

เริ่มแรกพ่ีมุ่งหวังออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง และกีฬามวยไทยยัง

สนุก สามารถออกก าลังกายได้ทุกส่วนของร่างกายเลยด้วย โดยพ่ีเป็นครูสอน

คณิตศาสตร์ พอพ่ีเห็นผลดีต่อตนเอง หลังจากท่ีได้มาออกก าลังกายด้วยกีฬามวยไทย 

ที่ได้ประโยชน์ต่อร่างกายแข็งแรงทั้งภายในและภายนอก พี่จึงคิดว่าเป็นประโยชน์ต่อ

เด็กนักเรียนด้วยเช่นกัน ท าให้เด็กได้ออกก าลังกาย เรียนรู้ศิลปะการป้องกันตัวที่เป็น

พ้ืนฐานได้ และยังช่วยกันสืบสานวัฒนธรรมไทยด้วย พอดีกับทางโรงเรียนจะมีการ
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จัดคาบเรียนชุมนุมหรือชมรม โดยทักษะและความรู้ที่เราได้รับที่นอกเหนือจากการ

ออกก าลังกาย ที่สามารถต่อยอดได้โดยน าไปสอนให้เด็กๆเยาวชน พ่ีจึงได้คิด

โครงการที่จะน ากีฬามวยไทยเข้าไปสอน ให้การเรียนรู้กับนักเรียนในโรงเรียนที่ตน

ท างานอยู่ เพ่ือเป็นการเพ่ิมการเรียนรู้นอกห้องเรียน ด้วยศิลปะการต่อสู้อย่างมวย

ไทย (วราวุฒิ หงส์ส าโรง, สัมภาษณ์ 2 กุมภาพันธ์ 2559) 

และพ่ีบอมได้ให้การสัมภาษณ์เกี่ยวกับการต่อยอดมาเป็นเทรนเนอร์ให้กับทาง Cardio 

Boxing Gym Ratchaburi หลังจากที่ได้ออกก าลังกายกีฬามวยไทยมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งท าให้มีเครือข่าย

เพ่ือนๆ และเปิดโอกาสให้เกิดการสร้างอาชีพแก่ตนเองได้ ดังนี้ 

 พ่ีก็มาเข้าร่วมออก าลังกายมวยไทย เพ่ือสุขภาพและรูปร่างเช่นเดียวกับคนอ่ืนๆ แต่

ด้วยความชอบกีฬามวยไทย เมื่อพ่ีได้ออกก าลังกายมวยไทย พ่ีรู้สึกสนุก พ่ีก็มา

บ่อยครั้ง มาต่อเนื่อง จนรู้จักและค่อนข้างสนิทกับเทรนเนอร์ ผู้จัดการ และผู้เข้าร่วม

คนอ่ืนๆด้วย พ่ีมาเข้าร่วมตั้งแต่ยิมเปิดวันแรกๆ เล่นมานาน กว่า 10 เดือน มีอะไรก็

พูดคุยกัน ภายในคลาสออกก าลังกาย ในไลน์ ในเฟสบุ๊ค เมื่อทางยิม ต้องการรับ

สมัครพนักงานฝ่ายประชาสัมพันธ์ เราก็จะรู้ข่าวเป็นคนแรกๆ ประกอบกับเราท างาน

อาชีพอิสระ เรามีเวลาว่าง พ่ีก็เลยมาท างานนี้ เพราะก็ได้อยู่ใกล้บ้านเป็นงานประจ า 

ท างานที่รัก กับคนที่รู้จักกัน สบายใจ ทั้งยังเป็นงานที่สนุก ได้ท างานและยังได้ออก

ก าลังกายอีกด้วย สามารถสร้างรายได้ด้วย พ่ีเลยคิดว่าการมาเข้าร่วมออกก าลังกาย

ภายในยิม ไม่ใช่เพื่อสุขภาพและรูปร่างแค่นั้น เพราะสิ่งที่พ่ีได้รับมีทั้งเพ่ือน งาน และ

เงิน ซึ่งตอนนี้พ่ีไม่ได้ท าหน้าที่แค่พนักงานฝ่ายประชาสัมพันธ์ของร้าน แต่พ่ียังได้เป็น

อีกหนึ่งเทรนเนอร์ใน class street cardio เนื่องจากพ่ีเป็นคนมีพ้ืนฐานในการเต้น

อยู่แล้ว และก็มีประสบการณ์ในการเต้น การประกวด การเต้นเชียร์ลีดดิ้งอยู่บ้าง 

เมื่อทางยิมต้องการเพ่ิมคลาสในการออกก าลังกายเกี่ยวกับการเต้น เราก็เลยเข้ามา

ช่วยเป็นเทรนเนอร์ให้ แต่ก่อนจะมาเป็นเราก็ต้องมีการไปฝึก ไปซ้อมกับเทรนเนอร์ที่

เค้าเต้นเพ่ือการออกก าลังกายกายจริงๆก่อนนะ และก็มีนักวิทยาศาสตร์ทางกีฬาที่
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คอยดูท่าทางต่างๆเพ่ือให้ได้ผลต่อร่างกายให้ได้มากที่สุดด้วย ทักษะและความ

ช านาญที่เราได้มาจากการออกก าลังกายมวยไทยมีส่วนช่วยในการเป็นเทรนเนอร์

คลาสเต้น เพราะเป็นพ้ืนฐานท าให้เราสามารถออกก าลังกายแบบ cardio ได้มี

ประสิทธิภาพมากขึ้น อย่างการเต้นเราก็ต้องมีกล้ามเนื้อที่แข็งแรง ออกท่าทางที่

แข็งแรงได้มากขึ้น (ธนนันท์ ธวิทย์ชัยพร,สัมภาษณ์ 30 มกราคม 2559) 

 

การออกก าลังกายด้วยกีฬามวยไทยจากมุมมองของผู้ศึกษา 

จากการศึกษาภาคสนามด้วยการสังเกตการณ์อย่างมีส่วนร่วม โดยเข้าร่วมการออกก าลังกาย

กีฬามวยไทย ภายใน Cardio Boxing Gym Ratchaburi ตั้งแต่เดือนกันยายน พ.ศ. 2558 ท าให้ผู้ศึกษามี

โอกาสได้พบปะผู้เข้าร่วมคนอ่ืนๆ ทั้งที่มาเข้าร่วมก่อนหน้านี้ และผู้ที่เข้าร่วมออกก าลังกายมวยไทยพร้อม

กับตัวผู้ศึกษาเองด้วย ซึ่งได้พบเห็นกันอยู่บ่อยครั้ง เนื่องจากผู้เข้าร่วมเหล่านี้มักซื้อคอร์สเป็นรายปีหรือราย

เดือน ทั้งยังเข้าร่วมออกก าลังกายอย่างต่อเนื่อง ท าให้ผู้ศึกษามีโอกาสได้รู้จักผู้เข้าร่วมจ านวนหนึ่ง ซึ่งเอ้ือ

ต่อการเข้าถึงข้อมูลในการศึกษาชิ้นนี้  

โดยการเข้าร่วมออกก าลังกายด้วยกีฬามวยไทยของตัวผู้ศึกษานั้น เริ่มต้นจากการพบเห็น

ดารา นักแสดงได้เผยแพร่ภาพถ่ายและคลิปวีดีโอที่ได้มีการเข้าร่วมออกก าลังกายด้วยกีฬามวยไทย 

โดยเฉพาะกลุ่มเพ่ือนๆ ในจังหวัดราชบุรีที่ได้เข้าร่วมการออกก าลังกายกีฬามวยไทย ภายใน Cardio 

Boxing Gym Ratchaburi ลงบนสื่ออินเตอร์เน็ท ผู้ศึกษาจึงเกิดความสนใจในการออกก าลังกายด้วยกีฬา

มวยไทยข้ึน และเม่ือมีการก่อตั้งยิมมวยที่มีมาตรฐานหรือที่ได้ยกระดับเข้าสู่รูปแบบยิมหรือฟิตเนส ภายใน

ตัวจังหวัดราชบุรี ซึ่งเป็นบ้านเกิดของตัวผู้ศึกษา จึงท าให้ผู้ศึกษาสามารถเข้าถึงได้ง่ายขึ้น และสามารถเข้า

ร่วมได้ต่อเนื่อง ทั้งๆที่ผู้ศึกษาไม่เคยออกก าลังกายในรูปแบบที่มีค่าใช้จ่าย เพราะตนเองได้ศึกษาอยู่ที่

กรุงเทพฯ ต้องไปกลับระหว่างกรุงเทพฯ-ราชบุรี ทุกอาทิตย์ ท าให้ไม่มีเวลาที่จะเข้าร่วมการออกก าลังกาย

อย่างต่อเนื่อง จึงคิดว่าการออกก าลังกายที่มีค่าใช้จ่ายนั้นเป็นเรื่องที่สิ้นเปลือง และไม่คุ้มค่า และโดย
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ส่วนตัวผู้ศึกษาเป็นคนไม่ชอบออกก าลังกาย ก่อนหน้านี้จึงแทบจะไม่ออกก าลังกาย และจะออกก าลังกายก็

เมื่อเพ่ือนๆนัดกันเพ่ือไปวิ่งตามสวนสาธารณะ  

หลังจากที่ผู้ศึกษาได้ซื้อคอร์สออกก าลังกายด้วยกีฬามวยไทยแบบรายเดือน ผู้ศึกษาจึงเข้า

ร่วมการออกก าลังกายมวยไทยทุกสัปดาห์ในวันศุกร์-เสาร์-อาทิตย์ และในช่วงหลังที่มีการเปลี่ยนแปลง

ตารางการสอน ประกอบกับช่วงเวลาที่ผู้ศึกษาสามารถเข้าร่วมได้ทุกวัน ยกเว้นวันอาทิตย์ซึ่งเป็นวันที่ยิมไม่

เปิดให้บริการ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงหลังจากที่ผู้ศึกษาได้เข้าร่วมการออกก าลังกายมวยไทยนั้น สิ่งที่เห็นได้

ชัดเจนคือสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงมากขึ้น ในช่วงที่ออกก าลังกายไม่ป่วย เหนื่อยยากขึ้น ทั้งยังมีสุขภาพที่

แข็งแรง เห็นได้จากโรคภูมิแพ้ ที่ผู้ศึกษาจะเป็นเมื่ออากาศเปลี่ยนแปลงนั้นค่อยๆดีขึ้นและหายไป แต่ไม่ได้

เห็นชัดเจนในเรื่องของน้ าหนักที่ลดลง หรือรูปร่างที่กระชับขึ้น อาจเป็นเพราะว่าผู้ศึกษายังคงทานอาหาร

ปกติ ไม่ได้มีการควบคุมอาหาร แต่ก็ไม่ได้ท าให้น้ าหนักเพ่ิมข้ึน 

สรุปได้ว่า ผู้เข้าร่วมการออกก าลังกายด้วยกีฬามวยไทยนั้น แต่ละคนได้เข้าร่วมการออกก าลัง

กายมวยไทยด้วยหลายเหตุผล หลายปัจจัยซึ่งมักจะเกี่ยวข้องกับการออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ และเพ่ือ

เสริมสร้างร่างกายให้สวยงาม สมส่วน และลดน้ าหนักเป็นเหตุผลหลัก โดยแต่ละคนนั้นก็สามารถที่จะบรรลุ

เป้าหมายที่ตนเองตั้งเป้าไว้ได้เมื่อออกก าลังกายมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งการสร้างร่างกายด้วยกีฬามวยไทยนั้น 

เป็นกระบวนการที่ก่อให้เกิดการพัฒนาส่วนต่างๆ ของร่างกาย และน าไปสู่การเพ่ิมมูลค่าในด้านต่างๆ 

ให้แก่เจ้าของร่างกาย เพราะนอกจากสุขภาพที่แข็งแรงขึ้น รูปร่างที่มีการเปลี่ ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้น 

การออกก าลังกายด้วยกีฬามวยไทย ยังก่อให้เกิดการเรียนรู้ทักษะ ความรู้ต่างๆ ของกีฬามวยไทย จากการ

สั่งสม การเรียนรู้ และประสบการณ์ในชีวิต ซึ่งน าไปสู่การต่อยอดทุนประเภทอ่ืนๆให้แก่เจ้าของร่างกายได้ 

ทั้งนี้ในบทต่อไปผู้ศึกษาจะท าการเสนอให้เห็นว่ากระบวนการสร้างร่างกายด้วยกีฬามวยไทยหรือ

กระบวนการแปลงทุนทางกายภาพ ไปสู่ทุนอื่นๆ ได้แก่ ทุนทางวัฒนธรรม ทุนทางสัญลักษณ์ ทุนทางสังคม 

และทุนทางเศรษฐกิจ  
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บทที่ 6 

The Body Project: กระบวนการสร้างร่างกายด้วยกีฬามวยไทย 

 

สังคมปัจจุบันได้ให้ความส าคัญกับร่างกายที่มีสุขภาพดี แข็งแรง มีรูปร่างสมส่วน 

ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บว่าเป็นร่างกายที่พึงปรารถนาของคนในสังคม แต่ร่างกายไม่ใช่สิ่งที่สร้างมา

เสร็จเรียบร้อยแล้ว  กล่าวได้ว่า “ร่างกายเป็นเสมือนโครงการ” ที่ต้องมีการพัฒนา ปรับปรุง 

เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ไม่มีวันจบสิ้น เพ่ือบรรลุเป้าหมายที่พึงปรารถนา หรือเพ่ือให้ มีความ

ใกล้เคียงกับร่างในอุดมคติมากที่สุด โดยการสร้างร่างกายด้วยกีฬามวยไทย กรณีศึกษา Cardio 

Boxing Gym Ratchaburi นั้นสะท้อนให้เห็นถึงกระบวนการสร้างร่างกาย หรือการท าให้เป็น

ร่างกายที่มีสุขภาพ รูปร่างที่ดี ซึ่งต่อยอดทุนทางกายภาพไปสู่ทุนในรูปแบบอ่ืนๆ อีกด้วย  

ในบทนี้ผู้ศึกษาจึงมุ่งเสนอให้เห็นถึงปัจจัยต่างๆที่น ามาสู่การสร้าง/การจัดการ/การ

ควบคุมร่างกายด้วยกีฬามวยไทย หรือกระบวนการแปลงทุนทางกายภาพไปสู่ทุนรูปแบบอ่ืนๆ โดย

จะน าเสนอเนื้อหาเป็น 3 ประเด็น ได้แก่ ปัจจัยในการเข้าร่วมการออกก าลังกายด้วยกีฬามวยไทย 

การจัดการหรือการควบคุมร่างกายด้วยการออกก าลังกายมวยไทย และการสั่งสมทุนให้กับ

ร่างกายด้วยกีฬามวยไทย  

 

ปัจจัยในการเข้าร่วมการออกก าลังกายด้วยกีฬามวยไทย  

ในสังคมบริโภคร่างกายเป็นศูนย์กลางในการแสดงความเป็นตัวตน หรืออัตลักษณ์

บางอย่างให้แก่เจ้าของร่างกาย และยังเป็นตัวกลางในการสะท้อนค่านิยมความสวย ความหล่อ 

หรือรูปร่างที่ดี จากการบริโภคสินค้านานาชนิด ซึ่งไม่ใช่เพียงเพราะประโยชน์หรือหน้าที่ในการใช้ 
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สอยเท่านั้น แต่ยังให้ความหมายหรือนัยยะบางอย่างแก่ผู้บริโภค ท าให้ผู้ที่บริโภคสินค้านั้นๆ ดูเป็นคน

ทันสมัย มีรสนิยมหรืออ่ืนๆบ้าง ตามร่างต้นแบบหรือร่างในอุดมคติของสังคมผ่านการน าเสนอของสื่อต่างๆ 

เช่น หนังสือพิมพ์ นิตยสาร และโทรทัศน์ ฯลฯ ซ่ึงเป็นการกระตุ้นค่านิยมเรื่องรูปลักษณ์-เรือนร่าง ส่งผลให้

ปัจเจกบุคคลแสวงหากลยุทธ์วิธีต่างๆ ในการสร้างร่างกายให้มีรูปร่าง ทรวดทรง และคุณลักษณะที่พึง

ปรารถนา เพ่ือให้ได้การยอมรับจากสังคม หรือมีรูปแบบที่เป็นไปตามกรอบที่สังคมว่าดี โดยการออกก าลัง

กายก็เป็นอีกหนึ่งกระบวนการที่สร้างหรือพัฒนาร่างกายให้น ามาสู่ร่างกายที่แข็งแรง มีสุขภาพดี และ

ส่งเสริมให้มีรูปร่างสวยงามได้ เช่นการออกก าลังกายด้วยกีฬามวยไทย ซึ่งเป็นรูปแบบการออกก าลังกายที่

ก าลังได้รับความนิยมอย่างมากในปัจจุบัน โดยผู้ที่เข้าร่วมแต่ละคนได้เข้าร่วมการออกก าลังกายมวยไทย

ด้วยหลายเหตุผล หลายปัจจัย ทั้งที่ได้รับอิทธิพลจากค่านิยมรูปร่างที่สวยงามหรือร่างกายที่มีสุขภาพ

แข็งแรง อิทธิพลจากสื่อมวลชน กระแสรักสุขภาพ และแรงบันดาลใจจากบุคคลที่มีชื่อเสียง จากค าแนะน า

ของเพ่ือน และจากการเปลี่ยนรูปแบบหน้าที่ของมวยไทยเพ่ือการออกก าลังกายที่มีมาตรฐานอย่างใน

ปัจจุบัน ซึ่งปัจจัยเหล่านี้ล้วนเป็นเหตุที่ท าให้ผู้ที่สนใจเลือกวิธีการสร้างร่างกายด้วยการออกก าลังกายมวย

ไทยนั่นเอง 

อิทธิพลจากค่านิยมรูปร่างที่สวยงาม หรือร่างกายท่ีมีสุขภาพแข็งแรง 

ร่างกายเป็นตัวกลางในการสะท้อนค่านิยมความสวย ความหล่อ หรือรูปร่างที่ดี เพราะฉะนั้น

ปัจเจกบุคคลจึงต้องพยายามหากลวิธีต่างๆ เพ่ือสร้างร่างกายให้เป็นไปตามกรอบของสังคม หรือต้องมีการ

พัฒนา/ดูแล/ควบคุมร่างกายให้เป็นไปตามร่างต้นแบบ/ร่างในอุดมคติของสังคม ซึ่งในสังคมปัจจุบันมองว่า

ร่างกายที่แข็งแรง มีรูปร่างสมสัดส่วน เป็นร่างกายที่พึงปรารถนา หลายๆคนจึงมักจะมีการควบคุมอาหาร

และออกก าลังกายอย่างสม่ าเสมอ โดยส่วนมากผู้ที่เข้าร่วมการออกก าลังกายมวยไทย ภายใน Cardio 

Boxing Gym นั้น มักจะมีนิสัยชอบออกก าลังกายกันอยู่แล้ว ด้วยเหตุผลที่ต้องการจะพัฒนา/ดูแล/ควบคุม

ร่างกาย ให้มีรูปร่างที่สมสัดส่วน สวยงาม มีสุขภาพแข็งแรง เมื่อได้มีโอกาสเข้าร่วมการออกก าลังกายด้วย

กีฬามวยไทย ที่เป็นการออกก าลังกายรูปแบบใหม่ มีความสนุกสนาน ช่วยคลายเครียด อีกทั้งสามารถเผา

ผลาญไขมันส่วนเกินที่ช่วยส่งเสริมการลดน้ าหนัก รูปร่างสัดส่วนที่สวยงาม เสริมสร้างสุขภาพร่างกายให้

แข็งแรงและดูดี จึงท าให้ผู้เข้าร่วมหลายๆคนหันมาเข้าร่วมการออกก าลังกายมวยไทยแทน อย่างกรณีของ



125 
 

คุณสราลี สีตะชราภรณ์ (ยูริ) ที่คอยหาวิธีเพ่ือดูแลร่างกายให้มีรูปร่างที่สวยงามมาโดยตลอด ไม่ว่าจะเป็น

ฟิตเนส โยคะ ฯลฯ แต่การออกก าลังกายด้วยกีฬามวยไทยสามารถออกก าลังกายได้ครบทุกส่วนของ

รา่งกาย ท าให้รูปร่างและสุขภาพมีการเปลี่ยนแปลงได้อย่างชัดเจน หลังจากท่ีเข้าร่วมอย่างต่อเนื่อง ทั้งยังมี

คุณจันจิรา ดีจริง (เปียกปูน) ที่มีร่างต้นแบบหรือร่างในอุดมคติจากการน าเสนอนางแบบโฆษณาชุดชั้นใน

ของยี่ห้อ Victoria Secret ซ่ึงเป็นแรงบันดาลใจ หรือแรงกระตุ้นเพ่ือการลดน้ าหนักด้วยการออกก าลังกาย

มวยไทย เห็นได้ว่าทั้ง 2 กรณีนี้ ต้องการที่จะเข้าร่วมการออกก าลังกายด้วยกีฬามวยไทย เนื่องมาจากความ

ต้องการที่จะดูแลรูปร่างให้สวยงามตามแบบสมัยนิยม คือร่างกายที่ดูแข็งแรง มีสุขภาพดี คุณสราลี เป็นคน

ที่อ้วนง่ายเพราะเป็นคนทานเก่ง จึงต้องหาวิธีการออกก าลังกายอยู่เสมอ ส่วนคุณจันจิรา ซึ่งเป็นคนที่มี

รูปร่างอวบมาโดยตลอด จึงได้หาวิธีการต่างๆ เพ่ือที่จะพัฒนาร่างกายและสร้างร่างกายให้เป็นไปตามกรอบ

ของสังคม หรือเป็นไปตามร่างที่พึงปรารถนานั่นเอง  

อิทธิพลจากส่ือมวลชน กระแสรักสุขภาพ และแรงบันดาลใจจากบุคคลที่มีชื่อเสียง 

นอกจากสื่อที่มีส่วนในการผลิตซ้ าภาพต้นแบบของร่างกายที่สวยงาม อย่างดารา นางแบบ 

นายแบบ ซึ่งแสดงถึงความเป็นชายและความเป็นหญิงตามแบบสมัยนิยม สื่อยังมีอิทธิพลอย่างมากในการ

ถ่ายทอดข่าวสาร หรือความรู้ใหม่ๆ เกี่ยวกับการพัฒนา/การดูแลร่างกาย ที่มักจะเน้นเรื่องการปรับปรุง

ลักษณะภายนอกของร่างกายที่ปรากฏต่อสายตาคนอ่ืน เช่น วิธีการควบคุมอาหาร การออกก าลังกายที่

ถูกต้อง ตลอดจนการท าศัลยกรรม ซึ่งแพร่หลายและกระตุ้นให้ผู้คนหันมาสนใจร่างกายมากยิ่งขึ้น ยังเป็น

การสร้างกระแสรักสุขภาพ เพ่ือให้ผู้คนตระหนักถึงความรับผิดชอบในการรักษาร่างกายของตนเองให้มี

สุขภาพร่างกายที่แข็งแรง ประกอบกับบุคคลที่มีชื่อเสียง อย่างดารา นางแบบ นายแบบ ผู้ซึ่งเป็นทั้งร่าง

ต้นแบบหรือร่างในอุดมคติที่สังคมให้การยอมรับว่าดูดีนั้น มีการน าเสนอและเผยแพร่รูปแบบหรือกิจกรรม

ต่างๆที่ได้เลือกใช้ในการสร้างร่างกายให้สุขภาพร่างกายแข็งแรง ซึ่งเสริมสร้างรูปร่างที่สวยงาม ด้วยการ

ออกก าลังกายในรูปแบบต่างๆ ที่ตอบรับกับกระแสรักสุขภาพในสังคมไทยปัจจุบัน ท าให้ผู้คนทั่วไปสนใจ

เข้าร่วมการออกก าลังกายตามรูปแบบที่ได้รับความนิยมนั้นๆ ไปด้วย  
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การเข้าร่วมออกก าลังกายด้วยกีฬามวยไทยที่ก าลังได้รับความนิยมอย่างมากนั้น นับว่าเป็น

รูปแบบการออกก าลังกายชนิดหนึ่งที่ตอบรับกับกระแสรักสุขภาพในสังคมปัจจุบัน ซึ่งเห็นได้จากสื่อมวลชน 

บุคคลที่มีชื่อเสียง เช่น ดารา นางแบบ ที่เข้าร่วมการออกก าลังกายมวยไทย และการเผยแพร่ข่าวสาร

เกี่ยวกับกีฬามวยไทยรูปแบบใหม่นี้อยู่บ่อยครั้ง อย่างกรณีของคุณจิตติมา ลีลาประดิษฐ์พยัก (เจี๊ยบ) ได้รับ

แรงบันดาลใจในการเลือกวิธีการสร้างร่างกาย ด้วยกีฬามวยไทยนั้น เนื่องมาจากการเห็นภาพถ่ายของดารา

สาวเจนี่ เทียนโพธิ์สุวรรณ ในการเข้าร่วมการออกก าลังกายด้วยกีฬามวยไทยนั่นเอง รวมไปถึงนักศึกษา

สาว คุณปิยาภัสร์ อรุณรุมแสง (เม) ซึ่งชอบการออกก าลังกายรูปแบบใหม่ๆอยู่ตลอด โดยการออกก าลัง

กายในรูปแบบใหม่ๆนี้ หมายถึงการออกก าลังกายที่ก าลังเป็นกระแสอยู่ในขณะนั้นที่เห็นได้จากการ

เผยแพร่ภาพของการออกก าลังกายในรูปแบบต่างๆ จากกลุ่มเพ่ือน คนรู้จัก ดารานักแสดง ซึ่งคุณปิยาภัสร์

ได้เข้าร่วมการออกก าลังกายมาหลายรูปแบบ แต่กีฬามวยไทยนั้นสามารถตอบสนองความต้องการทางด้าน

สุขภาพ ร่างกาย และประโยชน์ในด้านอ่ืนๆอีกด้วย เช่นเดียวกับสาเหตุที่ท าให้ผู้ศึกษาได้ตัดสินใจเข้าร่วม

การออกก าลังกายด้วยกีฬามวยไทย ก็มาจากการพบเห็นดารา นักแสดง อย่างเบเบ้ ธันย์ชนก ฤทธินาคา 

และบุคคลที่มีชื่อเสียงหลายๆคนที่ได้อิทธิพลมาจากกระแสรักสุขภาพ จากการน าเสนอวิธีการออกก าลัง

กายของตนเองผ่านรายการโทรทัศน์ในรูปแบบต่างๆ ทั้งยังมีการเผยแพร่ภาพที่ตนเองสวมใส่ชุดออกก าลัง

กาย หรือภาพถ่ายท่าทางที่ตนเองก าลังเข้าร่วมการออกก าลังกายด้วยกีฬามวยไทย ผู้ศึกษาจึงเกิดความ

สนใจในการเข้าร่วมกีฬามวยไทยนั่นเอง  

จากค าแนะน าของเพื่อน 

โดยส่วนน้อยของผู้เข้าร่วมการออกก าลังกายด้วยกีฬามวยไทยนั้น จะมีเหตุผลมาจาก

ค าแนะน าของเพ่ือน ซึ่งกรณีของคุณเกศรินทร์ นุชจ๋าย (เกด) กล่าวว่าตนเองได้ทราบถึงกระแสความนิยม

การออกก าลังกาย กระแสรักสุขภาพ และรูปแบบการออกก าลังกายด้วยกีฬามวยไทยผ่านสื่อต่างๆอยู่บ้าง 

แต่การเข้าร่วมนั้นไม่ได้เนื่องมาจากการตามกระแสหรืออิทธิพลจากสื่อมวลชนใด โดยสนใจเข้าร่วมการ

ออกก าลังกายเพราะค าแนะน าของเพ่ือน (วราวุฒิ หงศ์ส าโรงหรืออ้น) เนื่องมาจากผลลัพธ์ที่คุณวราวุฒิ

ได้รับนั้น คือสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง รูปร่างที่กระชับ สมส่วนมากขึ้น จากค าบอกเล่าและความ

เปลี่ยนแปลงของคุณวราวุฒิ จึงท าให้คุณเกศรินทร์สนใจเข้าร่วมการออกก าลังกายด้วยกีฬามวยไทย  



127 
 

การเปลี่ยนรูปแบบของมวยไทย สู่รูปแบบการออกก าลังกายเพื่อสุขภาพ 

อีกหนึ่งปัจจัยที่มีส่วนในการตัดสินใจเลือกวิธีการออกก าลังกายด้วยกีฬามวยไทย คือ การ

เปลี่ยนแปลงความหมาย หรือบทบาทหน้าที่ของกีฬามวยไทย ทีม่ีการปรับเปลี่ยนรูปแบบ จากมวยไทยเพ่ือ

การสงคราม ปรับมาเป็นมวยไทยเพ่ือการแสดง เพ่ืออาชีพสร้างรายได้ จากที่เคยถูกมองว่าเป็นกีฬาของ

ผู้ชาย เป็นกีฬาที่มีความรุนแรง แต่เมื่อกีฬามวยไทยได้ถูกน าเสนอในฐานะรูปแบบการออกก าลังกายที่มี

ประสิทธิภาพอย่างในปัจจุบัน ด้วยการผสมผสานเข้ากับการออกก าลังกายแบบคาร์ดิโอ และการออกก าลัง

กายในลักษณะของฟิตเนส การออกก าลังกายด้วยกีฬามวยไทยจึงมีมาตรฐาน มีความปลอดภัย มีความ

ทันสมัย มีอุปกรณ์ครบครันและผู้เชี่ยวชาญทางด้านกีฬามวยไทยคอยให้ค าแนะน า ท าให้กีฬามวยไทยใน

รูปแบบใหม่นี้ ได้รับความนิยมอย่างมากในการสร้างร่างกายเพ่ือสุขภาพและร่างกายที่แข็งแรง ทั้งยังได้รับ

การตอบรับอย่างดีจากผู้เข้าร่วมการออกก าลังกาย โดยเฉพาะกลุ่มผู้หญิง กลุ่มวัยรุ่น ที่หันมาเลือกออก

ก าลังกายมวยไทย จนกลายมาเป็นกระแสหรือปรากฏการณ์หนึ่งในสังคมที่คนให้ความสนใจกีฬามวยไทย

อย่างมาก ค่ายมวยที่เคยสร้างส าหรับนักมวยอาชีพ จึงมีการพัฒนาเป็นการฝึกสอนเพ่ือการออกก าลังกาย

ส าหรับบุคคลทั่วไปที่สนใจ หรือฟิตเนสต่างๆที่น ารูปแบบกีฬามวยไทยเข้ามาผสมผสาน รวมถึงการก่อตั้ง

สถานที่ออกก าลังกายด้วยกีฬามวยไทยโดยเฉพาะ ซึ่งสถานที่ออกก าลังกายที่มีรูปแบบของกีฬามวยไทยนั้น

สามารถพบไดม้ากมาย ทั่วทั้งกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด ท าให้ผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมได้ง่ายขึ้น  

โดยการก่อตั้งสถานที่ออกก าลังกายเพ่ือกีฬามวยไทยโดยเฉพาะ อย่าง Cardio Boxing Gym 

Ratchaburi ซึ่งเป็นยิมมวยแห่งแรกและแห่งเดียวของจังหวัดราชบุรี ท าให้ผู้ที่สนใจการออกก าลังกาย

สามารถเข้าร่วมได้ง่ายขึ้นและมีความสะดวกสบายในการเข้าร่วมการออกก าลังกายมากขึ้นอีกด้วย  การ

ก่อตั้งยิมมวยขึ้นภายในจังหวัดราชบุรีจึงเป็นเหตุผลที่ท าให้ผู้เข้าร่วมหลายๆ คนเลือกที่จะออกก าลังกาย

ด้วยกีฬามวยไทย อย่างเช่นคุณวราวุฒิ หงศ์ส าโรง (อ้น) ที่เห็นว่ารูปแบบการออกก าลังกาย และการจัด

ตารางเวลาของยิมมวยนั้นตอบสนองต่อความต้องการและความสะดวกของตนเอง ท าให้สามารถมาเข้า

ร่วมการออกก าลังกายได้อย่างต่อเนื่อง รวมถึงคุณธนนันท์ ธวิทย์ชัยพร (บอม) ที่มคีวามชื่นชอบในกีฬามวย

ไทยตั้งแต่ยังเด็ก แต่เนื่องด้วยความเป็นผู้หญิง และความคิดที่ว่าการฝึกร่างกายตามค่ายมวยแบบเดิมนั้น 

น าไปสู่การเป็นนักมวยอาชีพมากกว่าเพ่ือสุขภาพร่างกาย จึงไม่มีโอกาสได้เข้าร่วมกีฬามวยไทยตามค่าย
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มวยทั่วไป จนกระทั่งมวยไทยได้ถูกยกระดับเข้าสู่การออกก าลังกายภายในรูปแบบฟิตเนส ท าให้สนใจมา

เข้าร่วมการออกก าลังกายด้วยกีฬามวยไทยนั่นเอง  

การเข้าร่วมออกก าลังกายด้วยกีฬามวยไทยนั้น ส่วนมากได้รับอิทธิพลมาจากค่านิยมรูปร่างที่

สวยงาม หรือร่างกายที่มีสุขภาพแข็งแรง ปัจเจกบุคคลจึงต้องหาแนวทางในการควบคุมและพัฒนาร่างกาย

ของตนเองให้เป็นที่ยอมรับของคนในสังคม ซึ่งกีฬามวยไทยนั้นก็เป็นกระบวนการหนึ่งที่สามารถสร้างหรือ

พัฒนาร่างกายเพ่ือสุขภาพที่แข็งแรงและร่างกายที่สวยงามได้ รวมถึงอิทธิพลจากกระแสรักสุขภาพ หรือ

แรงบันดาลใจจากบุคคลที่มีชื่อเสียง ที่มีผลต่อการเลือกวิธีการออกก าลังกายที่ตามกระแส หรือตามรูปแบบ

การออกก าลังกายที่บุคคลที่มีชื่อเสียงได้น ามาใช้ในการสร้างร่างกาย จึงท าให้ผู้คนท าตามๆกัน เห็นได้ว่า

สื่อมวลชนและบุคคลที่มีชื่อเสียงนั้นมีส่วนอย่างมาก ที่ท าให้ผู้คนสนใจเข้าร่วมออกก าลังกายมวยไทย หรือ

จากค าแนะน าของเพ่ือนที่มีการเปลี่ยนแปลงทางร่างกายในทิศทางที่ดีขึ้น ท าให้มีส่วนในการตัดสินใจเลือก

รูปแบบการออกก าลังกายด้วยกีฬามวยไทยนั่นเอง นอกจากนี้พัฒนาการของมวยไทยที่ส่งผลให้มีการ

เปลี่ยนรูปแบบของมวยไทย จากที่ไม่มีใครให้ความสนใจกับกีฬาประเภทนี้ เพราะความเข้าใจของคนใน

สมัยก่อนว่าเป็นกีฬาของชนชั้นต่ า คนจน เนื่องจากเป็นกีฬาที่มีความรุนแรง แต่เมื่อได้ถูกยกระดับเป็น

รูปแบบการออกก าลังกายที่มีมาตรฐานมากขึ้น มีความปลอดภัย ความทันสมัย ท าให้บทบาทหน้าที่ของ

มวยไทยเปลี่ยนมาเพ่ือการออกก าลังกายและการดูแลสุขภาพ คนทั่วไปจึงสามารถเข้าร่วมกันได้ง่ายขึ้น แต่

อย่างไรก็ตาม ผู้ที่เข้าร่วมออกก าลังกายด้วยกีฬามวยไทย ด้วยเหตุผล ปัจจัย หรือจากอิทธิพลใดๆ เมื่อเข้า

ร่วมออกก าลังกายมวยไทยที่สามารถตอบสนองความต้องการ และสามารถบรรลุเป้าหมาย ทั้งในเรื่องของ

รูปร่าง สุขภาพ อารมณ์ รวมถึงประโยชน์ในด้านอื่นๆอีกด้วย จึงเป็นเหตุผลที่ท าให้มีผู้สนใจมาเข้าร่วมออก

ก าลังกายมวยไทย จนเป็นรูปแบบการออกก าลังกายชนิดหนึ่งที่ได้รับความนิยมอย่างมากในปัจจุบัน 

 

การจัดการหรือการควบคุมร่างกายด้วยการออกก าลังกายมวยไทย 

ร่างกายไม่ใช่สิ่งที่สร้างมาอย่างสมบูรณ์แบบ แต่ต้องมีการพัฒนา ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงอยู่

ตลอดเวลา ตามการเปลี่ยนแปลงและวิวัฒนาการของบริบททางสังคมที่มีต่อค่านิยมเรื่องรูปร่าง ความสวย
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ความงาม ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา โดยในสังคมปัจจุบันได้ให้ความส าคัญกับร่างกายที่มีสุขภาพ

ดี แข็งแรง มีรูปร่างสมส่วน ว่าเป็นร่างกายที่พึงปรารถนาของคนในสังคม ประกอบกับในสังคมสมัยใหม่

ความกลัวที่จะถูกท าร้ายแทนที่ด้วยความกลัวที่จะเสียหน้าและความอับอายแทน เมื่อสังคมให้การยอมรับ

กับรูปร่างที่สมส่วน คนที่มีลักษณะแปลกแยก คนที่แตกต่างออกไปจากรูปแบบของคนส่วนใหญ่ในสังคม 

หรือคนท่ีไม่พอใจในรูปร่างของตนเอง จึงต้องมีการจัดการหรือการควบคุมร่างกายเพ่ือให้กลับเข้ามาอยู่ใน

กรอบของสังคมด้วยรูปแบบต่างๆ เพ่ือให้ได้รับการยอมรับเข้าเป็นสมาชิกของสังคม หรือมาสู่การเป็นร่าง

อารยะที่รู้จักเก็บง าความรู้สึก และการควบคุมพฤติกรรมของคนที่มาจากการควบคุมภายในตัวของบุคคล

เอง ให้มีความระมัดระวังในการปฏิบัติตนเอง อย่างการควบคุมเรื่องอาหารการกิน การออกก าลังกายอย่าง

ต่อเนื่อง เป็นต้น  

โดยกระบวนการท าร่างกายให้มีอารยะ ของนอร์เบิร์ท เอเลียสนั้น จะต้องมีกระบวนการ

ส าคัญในการควบคุมร่างกาย 3 ประการ คือประการแรก กระบวนการกล่อมเกลาร่างกาย (social 

figurations) การปิดบังการท าหน้าที่ของร่างกายไม่ให้เป็นไปตามธรรมชาติและสัญชาตญาณ ตัวอย่างเช่น 

แม้ว่าความหิว ความอยากที่จะทานอาหารเป็นจ านวนมาก (ซึ่งความหิวเป็นกิจกรรมทางธรรมชาติของ

ร่างกาย) แต่ต้องควบคุมเรื่องอาหารการกิน เพ่ือควบคุมโภชนาการและปริมาณของอาหารที่ไม่มาก

จนเกินไป ซึ่งส่งผลต่อมีรูปร่าง สัดส่วน และน้ าหนักร่างกาย จึงต้องควบคุมตนเองในเรื่องของการ

รับประทานอาหาร อย่างกรณีของคุณจันจิรา ดีจริง (เปียกปูน) ที่ต้องการจะลดความอ้วน โดยเข้าร่วมการ

ออกก าลังกายด้วยมวยไทยกว่า 10 เดือน และคุณจันจิรายังได้มีการควบคุมในเรื่องของอาหารร่วมกับการ

ออกก าลังกายมวยไทยด้วย ซึ่งได้ควบคุมการรับประทานอาหารอย่างจริงจังมาเป็นเวลา 6 เดือนแล้ว โดย

การเลือกรับประทานอาหารที่ผ่านการปรุงรสน้อย ไขมันต่ า งดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ทั้งยังมีการถ่ายรูป

อาหารเพื่อน ามาให้เทรนเนอร์ (ภากร เอ่ียมยอดหรือครูล้ า) ค านวณปริมาณแคลอรี่และแนะน าวิธีการออก

ก าลังกายที่จะเผาผลาญแคลอรี่ได้อย่างเหมาะสมในแต่ละวันอีกด้วย 

ประการที่สอง การฝึกให้ร่างกายรู้จักใช้เหตุผล (sociogenetic and psychogenetic) ซึ่ง

ร่างอารยะจะรู้จักควบคุมตนเอง ไม่ตอบสนองด้วยอารมณ์และพฤติกรรมอย่างทันที แต่สามารถควบคุมให้

มีเหตุผลและรอหรือเลื่อนเวลาออกไปได้ เช่น การมีวินัยในการออกก าลังกายส่วนต่างๆ เพ่ือให้ร่างกาย
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แข็งแรงอย่างต่อเนื่อง โดยการเข้าร่วมการออกก าลังกายด้วยกีฬามวยไทย ภายใน Cardio Boxing Gym 

พบว่าผู้เข้าร่วมส่วนใหญ่ เมื่อมีการสมัครเป็นสมาชิกด้วยการซื้อคอร์สในรูปแบบรายเดือนหรือรายปี 

ผู้เข้าร่วมจะมีความถี่ในการเข้าร่วมการออกก าลังกาย มากกว่า 3 ครั้งขึ้นไปต่อสัปดาห์ รวมไปถึงการเข้า

ร่วมการออกก าลังกายในแต่ละครั้งมีตารางเวลาเป็นตัวก าหนดเวลา ท าให้ผู้เข้าร่วมได้ออกก าลังกายอย่าง

เต็มที่ รอบละ 1 ชั่วโมง 30 นาที ยกตัวอย่างจากผู้เข้าร่วมที่ผู้ศึกษาพบเจอบ่อยครั้งเมื่อได้เข้าร่วมการออก

ก าลังกายด้วยกีฬามวยไทย และมีความต่อเนื่องทั้งในเรื่องของจ านวนวันที่เข้าร่วม และรอบเวลาที่มาเข้า

ร่วมนั้น ได้แก่ คุณณชย ฤกษ์รอด (โจ) ซึ่งคุณณชย มาเข้าร่วมให้ทุกวันจันทร์–ศุกร์ ในรอบเวลา 18.00-

19.30น. อย่างต่อเนื่องติดต่อกันมามากกว่า 10 เดือน และแม้ว่าการเข้าร่วมออกก าลังกายมวยไทยใน

ช่วงแรก อาจมีการปวดเมื่อยตามร่างกายบ้าง เนื่องจากกล้ามเนื้ออักเสบ แต่เมื่อเข้าร่วมอย่างต่อเนื่องหรือ

ติดต่อกันเป็นเวลาที่นานขึ้น อาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อจะหายไป อย่างที่คุณปิยาภัสร์ อรุณรุมแสง ที่ได้

กล่าวว่า ช่วงแรกของการเข้าร่วมการออกก าลังกาย ปวดเมื่อยทั่วทั้งร่างกาย แต่เมื่อเข้าร่วมติดต่อกันอย่าง

ต่อเนื่องท าให้ร่างกายและกล้ามเนื้อกระชับ มีรูปร่างและสัดส่วนที่ดีขึ้นนั่นเอง  

และประการสุดท้าย การสร้างอาณาบริเวณให้ร่างกาย (the body as simultaneously 

social and biological) อารมณ์ การประพฤติ และการปฏิบัติต่อร่างกาย โดยถูกขัดเกลาด้วย

กระบวนการท าให้มีอารยะ ท าให้คนเริ่มมองตัวเองในฐานะปัจเจกบุคคลที่รู้สึกแบ่งแยก และแตกต่างจาก

คนอ่ืน ซึ่งแน่นอนว่าผู้ที่เข้าร่วมการออกก าลังกายด้วยกีฬามวยไทยมาอย่างต่อเนื่องทั้ง 10 คน ซึ่งเป็นกลุ่ม

ประชากรตัวอย่างของงานศึกษาชิ้นนี้ พบว่า ทุกคนต่างให้ความคิดเห็นว่าผู้ที่ได้เข้าร่วมออกก าลังกายอย่าง

ต่อเนื่อง จะรู้สึกว่าตนเองมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงกว่าผู้ที่ไม่ได้ออกก าลังกาย รู้สึกว่าตนเองมีรูปร่า ง-

หน้าตาที่มีความหนุ่มสาว ผิวพรรณผ่องใส และกระชับกว่าผู้ที่ไม่ได้ออกก าลังกาย อย่างเช่น คุณจิตติมา 

ลีลาประดิษฐ์พยัก หรือเจี๊ยบ ที่กล่าวว่า “ตนเองดูแข็งแรง และดูสาวกว่าเพ่ือนๆในรุ่นเดียวกัน” รวมไปถึง

คุณปิยาภัสร์ อรุณรุมแสง ที่กลุ่มเพ่ือนๆ มองว่าคุณปิยาภัสร์นั้น เป็น “สาวรักสุขภาพหรือสาว Healthy” 

ที่ดูเปน็คนสุขภาพแข็งแรงมากกว่าคนทั่วไป 

ในส่วนของผู้ศึกษาในฐานะที่เป็นผู้ เข้าร่วมการออกก าลังกายด้วยกีฬามวยไทย ก็ให้

ความส าคัญกับค่านิยมเรื่องรูปร่างที่มีการเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย ซึ่งในสังคมปัจจุบันมองว่าร่างกายที่ดู
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สุขภาพดี หรือ healthy body นั้นเป็นร่างที่พึงปรารถนาของคนในสังคม หลายๆคน รวมถึงตัวผู้ศึกษา

ด้วยจึงต้องมีการพยายามที่จะจัดการและควบคุมร่างกายให้เป็นไปตามร่างในอุดมคติ ซึ่งรูปแบบหรือ

วิธีการสร้างร่างกายมีอยู่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นการควบคุมอาหาร และรูปแบบการออกก าลังกายที่มีให้

เลือกมากมาย จึงท าให้การสร้างร่างกายให้มีอารยะ หรือการสร้างร่างกายให้เป็นไปตามสมัยนิยมไม่ใช่เรื่อง

ยาก ทั้งกระบวนการกล่อมเกลาร่างกายด้วยการควบคุมอาหารที่ท าได้ง่ายขึ้น การฝึกให้ร่างกายให้รู้จักใช้

เหตุผลด้วยการเข้าร่วมออกก าลังกายอย่างต่อเนื่อง และน าไปสู่การสร้างอาณาบริเวณให้ร่างกายจาก

ความรู้สึกแบ่งแยกและแตกต่างจากคนอ่ืนหลังจากที่ได้เข้าร่วมออกก าลังกายอย่างต่อเนื่อง และส่งผลให้

ร่างกายมีความแข็งแรง กระชับ มีการสร้างกล้ามเนื้อมากกว่าผู้ที่ไม่ได้ออกก าลังกาย เพราะฉะนั้นการที่ผู้

ศึกษาได้เข้าร่วมการออกก าลังกายด้วยกีฬามวยไทยอย่างต่อเนื่อง ท าให้ร่างกายและสุขภาพมีการพัฒนา

หรือเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น และยังสร้างความแตกต่างระหว่างผู้ที่ออกก าลังกายและไม่ได้ออกก าลัง

กายอีกด้วย  

โดยการจัดการหรือการควบคุมร่างกายด้วยการออกก าลังกายมวยไทยนั้น เป็นการพัฒนา

ร่างกาย /การสร้างร่างกายให้เป็นไปในทิศทางท่ีสังคมยอมรับ มาสู่การเป็นร่างอารยะ ผ่านกระบวนการท า

ให้มีอารยะธรรม จากการควบคุมร่างกาย 3 ประการ ซึ่งแนวคิดของนอร์เบิร์ท เอเลียสนี้ มีอิทธิพลต่อ

แนวคิดร่างกายในฐานะทุนทางกายภาพของปิแอร์ บูร์ดิเยอ (Pierre Boudieu) ถึงการพัฒนา/การสร้าง

ร่างกาย และวิธีการที่ร่างกายหรือทุนทางร่างกาย/ทุนทางกายภาพ ที่มีโอกาสในการสะสมทุนบางอย่าง 

หรือการแปลงทุนทางกายภาพไปสู่ทุนรูปแบบอื่นๆได้ 

 

การสั่งสมทุนให้กับร่างกาย ด้วยการออกก าลังกายมวยไทย 

“ทุกปฏิบัติการล้วนมุ่งไปสู่เป้าหมายของการสร้างผลประโยชน์สูงสุด ทั้งด้านวัตถุและ

ผลประโยชน์ด้านสัญลักษณ์ทั้งสิ้น” แม้ว่าจะไม่มีผลประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจ ก็ไม่ได้หมายความว่าจะไม่

มีผลประโยชน์ในแบบอ่ืนๆ แฝงฝังอยู่ บูร์ดิเยอจึงได้ขยายแนวคิดเรื่องทุน ของคาร์ล มาร์ ซ (Karl Marx, 

1818-1883) โดยแบ่งออกเป็นทุนประเภทต่างๆที่มากกว่าทุนทางเศรษฐกิจ กล่าวคือยังมีทุนรูปแบบอ่ืนๆ
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อีก เช่น ทุนทางวัฒนธรรม ทุนทางสัญลักษณ์ และทุนทางสังคม ซึ่งสามารถถ่ายโอนไปมาซึ่งกันและกันได้ 

มีการแลกเปลี่ยน การสะสมทุน และการขยายทุนอยู่เสมอ ภายในกระบวนการสร้างร่างกายด้วยกลวิธีที่มี

การพัฒนาส่วนต่างๆ ในฐานะที่เป็นการเพ่ิมมูลค่าให้แก่ร่างกาย และเป็นการแปรรูปทุนทางร่างกาย (ทุน

ทางกายภาพ) จึงเป็นโอกาสในการสะสมทุน หรือแปลงทุนทางกายภาพให้กลายเป็นทุนประเภทอ่ืนๆ ได้ 

แต่ทั้งนี้การสร้างร่างกายจะต้องขึ้นอยู่กับอ านาจของแต่ละชนชั้นหรือความสามารถที่จะน าทรัพยากรมาใช้

เพ่ือพัฒนาทุนของคนในแต่ละชนชั้นได้ไม่เท่าเทียมกัน ดังนั้นกระบวนการสร้างร่างกายในรูปแบบต่างๆ จึง

เป็นสิ่งที่ถูกเชื่อมโยงกับ “ชนชั้น และความแตกต่างทางชนชั้น” เนื่องจากต าแหน่งทางสังคมหรือชนชั้น

เป็นปัจจัยที่ส าคัญในการสร้างร่างกายด้วยวิธีต่างๆ 

ต าแหน่งทางสังคมกับการสร้างร่างกายด้วยมวยไทย 

โดยกระบวนการสร้างร่างกายในรูปแบบต่างๆ หรือการพัฒนาส่วนต่างๆของร่างกายใน

ทิศทางที่เป็นการเพ่ิมมูลค่าให้กับเจ้าของร่างกายที่มีโอกาสในการสะสมทุน หรือแปลงทุนทางกายภาพให้

กลายเป็นทุนประเภทอ่ืนๆนั้น เจ้าของร่างกายจ าเป็นต้องมีการลงทุนทั้งเงิน เวลา และความเจ็บปวดของ

ร่างกาย จึงท าให้การสร้างร่างกายนั้นให้คุณค่าแก่ร่างกายไม่เท่ากัน อย่างการเลือกกิจกรรมการออกก าลัง

กาย ซึ่งกีฬาหรือรูปแบบการออกก าลังกายบางประเภทมีการก าหนดกฎเกณฑ์ ระเบียบแบบแผน และมี

ค่าใช้จ่าย ทั้งยังมีค่าอุปกรณ์ เสื้อผ้า รองเท้า และอ่ืนๆอีกมากมาย ท าให้ไม่สามารถเปิดโอกาสให้คนทุก

ระดับชั้นเข้าร่วมได้อย่างเท่าเทียม เช่นเดียวกับการออกก าลังกายด้วยกีฬามวยไทยในสังคมปัจจุบัน ที่

ส่งเสริมการสร้างสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง และรูปร่างที่สวยงาม ซึ่งเป็นรูปแบบการออกก าลังกายที่มี

ค่าใช้จ่าย ในค่าบริการเพ่ือเข้าร่วม ไม่ว่าจะเป็นราคาในรูปแบบรายวัน รายเดือน และรายปี ตลอดจนค่า

อุปกรณ์ เช่น ผ้าคาดมือ นวม (หากผู้เข้าร่วมต้องการใช้อุปกรณ์ที่เป็นของตนเอง) ดังนั้นผู้ที่สนใจจะเข้าร่วม

ออกก าลังกายมวยไทยนั้น ต้องมี “ต าแหน่งทางสังคม (social location)” กล่าวคือ สิ่งแวดล้อมทางวัตถุ

ต่างๆในชีวิตประจ าวัน เช่น รายได้ หรือปัจจัยในเรื่องของทรัพยากร หรือทุนทางเศรษฐกิจที่น าไปสู่การ

พัฒนาร่างกายและการครอบครองทุนต่างๆ ได้ 
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เพราะฉะนั้นผู้ที่สามารถเข้าร่วมการออกก าลังกายด้วยกีฬามวยไทยได้ อย่างน้อยก็ต้องมี

เวลาว่าง และมีรายได้หรืออาชีพที่น ามาซึ่งรายได้ที่แน่นอน เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมการออกก าลัง

กาย โดยจะพบว่าผู้เข้าร่วมทั้งหมดล้วนเป็นกลุ่มชนชั้นกลาง1 ที่มีทรัพยากร หรือรายได้ที่เพียงพอต่อการ

เข้าร่วมและการเลือกวิธีการเพ่ือมาควบคุมร่างกายอย่างเหมาะสม รวมถึงกลุ่มเด็กนักศึกษาที่ผู้ปกครองให้

การสนับสนุนในเรื่องของค่าใช้จ่ายส าหรับการเข้าร่วมออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง และ

รูปร่างที่กระชับ สมส่วน ซึ่งเป็นการให้ความส าคัญต่อร่างกาย โดยเน้นให้ร่างกายแข็งแรงและการปรับปรุง

ลักษณะภายนอกของร่างกายที่จะปรากฏต่อสายตาคนอ่ืน อย่างเช่น คุณณชย คุณจันจิรา และคุณปิยา

ภัสร์ ที่ไม่ได้คิดว่าการเสียค่าใช้จ่ายเพ่ือการออกก าลังกายเป็นการสิ้นเปลือง เมื่อน ามาแลกกับสุขภาพ

ร่างกายที่แข็งแรง และสร้างรูปร่างให้สวยงาม เสมือนเป็นการลงทุนให้กับสุขภาพที่ได้รับผลตอบแทนอย่าง

คุ้มค่านั่นเอง  

เห็นได้ว่า การเลือกวิธีหรือแนวทางที่ใช้ในการสร้างร่างกายด้วยการออกก าลังกายมวยไทย 

ซึ่งเป็นรูปแบบการออกก าลังกายที่มีค่าใช้จ่ายนั้นเป็นการบ่งบอกถึงสถานะของตัวบุคคลในต าแหน่งทาง

สังคมต่างๆด้วย เนื่องจากต าแหน่งทางสังคมหรือชนชั้นเป็นปัจจัยที่ส าคัญในการสร้างร่างกาย ท าให้แนว

ทางการสร้างร่างกายของแต่ละชนชั้นมีความแตกต่างกัน เช่น ชนชั้นแรงงานมีแนวโน้มจะดูแลร่างกายเพ่ือ

ความอยู่รอดเป็นหลัก ตรงข้ามกับกลุ่มชนชั้นที่มีเวลาและทรัพยากรมากพอที่จะท าให้ร่างกายเป็นโครงการ

ที่สามารถพัฒนาได้หลายทางกว่า โดยไม่ต้องดิ้นรนเพ่ือความอยู่รอด จึงมีเวลาว่างสังสรรค์กับเพ่ือนฝูง มี

เวลาว่างในการท ากิจกรรมที่เพ่ิมคุณค่าทางสังคมให้แก่ร่างกาย และ สามารถควบคุมสุขภาพของตนเองได้

ด้วยการเลือกวิธีการด าเนินชีวิตหรือทรัพยากรความรู้และวิธีการเพ่ือมาควบคุมร่างกายอย่างเหมาะสม  

                                                           
1 ชนชั้นกลาง ในที่นี้หมายถึง ชนชั้นที่ถูกก าหนดโดยโลกของการท างานและระบบเศรษฐกิจ 

กล่าวคือ ชนชั้นกลาง มีลักษณะส าคัญที่มิใช่คนรวย-มิใช่คนจน มิใช่ชนชั้นบน-มิใช่ชนชั้นล่าง เป็นคนที่มี
ความรู้ มีรายได้อยู่ในเกณฑ์ดี ด ารงชีวิตอยู่ท่ามกลางความทันสมัย รวมทั้งยอมรับว่าความมั่นคงและ
ความก้าวหน้าในทางการท างานเป็นสิ่งที่พวกเขาปรารถนา โดยประกอบด้วยกลุ่มคนหลากหลายอาชีพ 
อาทิ เจ้าของกิจการ นักวิชาชีพ ผู้จัดการ ผู้บริหาร อาชีพชนชั้นกลางอ่ืนในกลุ่มพนักงานขาย เสมียน ผู้
ประกอบอาชีพส่วนตัว ฯลฯ พวกเขาเหล่านี้มีบทบาทส าคัญในการสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
และส่งเสริมวิถีชีวิตแบบทุนนิยม (ณรงค์ เพ็ชรประเสริฐ, 2548: 153-166) 
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โดยผู้เข้าร่วมการออกก าลังกายด้วยกีฬามวยไทย หลายคนมักจะเคยได้เข้าร่วมการออกก าลัง

กายที่มีค่าใช้จ่ายกันอยู่แล้ว อย่างการเข้าร่วมฟิตเนส หรือโยคะ เป็นต้น เนื่องจากตรงต่อความสะดวกใน

ด้านของเวลา และความทันสมัยของรูปแบบการออกก าลังกาย รวมถึงมาตรฐานของสถานที่ส าหรับการ

ออกก าลังกาย ซึ่งการเข้าไปเป็นเจ้าของวิถีชีวิตบางแบบที่พิเศษ หรือการเพิ่มมูลค่าให้กับวิถีการด าเนินชีวิต 

(lifestyle) ด้วยกิจกรรมการออกก าลังกายมวยไทย ซ่ึงสามารถบ่งบอกถึงต าแหน่งทางสังคมหรือชนชั้นของ

ตัวบุคคลที่เข้าร่วมการออกก าลังกายมวยไทยได้ ทั้งยังเป็นรูปแบบการออกก าลังกายที่ก าลังเป็นที่นิยม มี

ความทันสมัย เป็นกระบวนการหนึ่งในการสร้างและพัฒนาร่างกายให้ดีขึ้น เมื่อร่างกายที่ผ่านการสร้างด้วย

กีฬามวยไทย หรือกลายเป็น “healthy body” แล้วนั้นส่งผลชัดเจนในเรื่องของสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง 

รูปร่าง สัดส่วนที่กระชับมากขึ้น ยังสะท้อนให้เห็นถึง “รสนิยม (taste)” จากแนวทางการเลือกสิ่งของใน

การอุปโภคบริโภคนั้น หรือการเลือกวิธีออกก าลังกายที่ถูกต้องหรือการท ากิจกรรมที่แสดงถึงการห่วงใยต่อ

สุขภาพ เพราะอย่างน้อยก็ต้องเป็นคนชนชั้นกลางที่มีความรู้เรื่องการเสริมสร้างสุขภาพร่างกายให้แข็งแรง

นั่นเอง ท าให้ผู้ที่เข้าร่วมการออกก าลังกายมวยไทยนั้น ดูเป็นคนที่มีความรู้ รู้จักวิธีในการสร้างร่างกายที่

ถูกต้องและเหมาะสมต่อร่างกายของตนเอง และยังท าให้ผู้เข้าร่วมการออกก าลังกายมวยไทยดูเป็นคนที่มี

ความทันสมัย เป็นคนตามเทรนด์ ตามกระแสรักสุขภาพ และดูเป็นคนมีรสนิยมจากการเลือกวิธีการออก

ก าลังกายด้วยกีฬามวยไทยที่ก าลังเป็นกระแสหรือได้รับความนิยมอย่างมากในปัจจุบันอีกด้วย  

จะเห็นได้ว่า การเลือกวิธีที่น ามาใช้ในการสร้างร่างกายด้วยกีฬามวยไทย ในสังคมปัจจุบันนั้น

เป็นสิ่งที่ถูกเชื่อมโยงกับ “ชนชั้น ความแตกต่างทางชนชั้น” ชนชั้นที่มีทรัพยากรเป็นจ านวนมากมักจะมี

โอกาสและทุนทรัพย์ที่สามารถน ามาท ากิจกรรมซึ่งเป็นเพ่ิมคุณค่าให้แก่ร่างกาย พัฒนาร่างกาย หรือการ

แปลงทุนทางกายภาพให้ไปเป็นทุนอ่ืนๆได้มากกว่า เช่น ทุนทางวัฒนธรรม ทุนทางสัญลักษณ์ ทุนทาง

สังคม และทุนทางเศรษฐกิจ โดยการสร้างร่างกายด้วยมวยไทยนั้นก็น าไปสู่การสั่งสมทุนต่างๆได้ ดังนี้ 

ทุนทางวัฒนธรรม 

ทุนทางวัฒนธรรม (cultural capital) หมายถึง สิ่งที่บุคคลได้รับกระบวนการหล่อหลอมทาง

สังคม อันกลายเป็นคุณสมบัติติดตัวที่จะช่วยให้บุคคลสามารถน าไปเพ่ิมมูลค่าของตนเองได้ มักเป็นสิ่งที่
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หลอมละลายอยู่ในบุคคลและแสดงออกผ่านพฤติกรรม เช่น ความรู้ ความสามารถ และความช านาญ โดย

การสะสมทุนลักษณะนี้ จะได้รับจากการฝึกฝนและการเรียนรู้ จึงต้องอาศัยการลงทุนทั้งเวลาและเงิน 

ดังนั้น กลุ่มคนที่จะมีทุนทางวัฒนธรรมได้ มักเป็นกลุ่มคนที่มีเวลาว่างเพ่ือมาสร้างทุนชนิดนี้ โดยการออก

ก าลังกายด้วยกีฬามวยไทย ที่เป็นการน าศิลปะการต่อสู้ การป้องกันตัวของมวยไทยมาประยุกต์เป็นการ

ออกก าลังกาย แน่นอนว่าเมื่อได้เข้าร่วมการออกก าลังกายมวยไทยอย่างต่อเนื่อง ผู้เข้าร่วมจะได้รับการ

ฝึกฝนและการเรียนรู้ศิลปะการต่อสู้มวยไทยไปด้วย อย่างน้อยก็ท าให้ได้ฝึกหัดท่าทางของมวยไทยที่ถูกต้อง

จากผู้ที่เชี่ยวชาญด้านกีฬามวยไทยโดยเฉพาะ ซึ่งจะท าให้เกิดแรงได้มากกว่า และยังรู้จังหวะในการต่อสู้

หรือวิธีในการหลบหลีกอีกด้วย   

โดยผู้เชี่ยวชาญด้านกีฬามวยไทยหรือเทรนเนอร์ประจ าของ Cardio Boxing Gym 

Ratchaburi เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถด้านกีฬามวยไทย และได้รับการฝึกฝนมวยไทยเพ่ือเป็นนักมวย

อาชีพมาตั้งแต่เด็ก สะท้อนให้เห็นว่า การหล่อหลอมจากการฝึกฝนมวยไทยนั้นน ามาซึ่งความรู้ 

ความสามารถด้านมวยไทย และเป็นคุณสมบัติติดตัวที่สามารถน ามาเพ่ิมมูลค่าได้ โดยการน าความรู้ด้าน

มวยไทยมาสร้างรายได้และอาชีพที่มั่นคงอย่างการเป็นเทรนเนอร์นั่นเอง ซึ่งบทบาทของเทรนเนอร์ภายใน

ยิมแห่งนี้ คือ การเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้มวยไทยให้แก่ผู้ที่เข้าร่วมการออกก าลังกาย รวมไปถึงการเป็นผู้ที่

ควบคุมการสร้างร่างกายให้กับผู้เข้าร่วม อย่างที่เทรนเนอร์เสน่ห์ สุขดี กล่าวว่า การออกก าลังกายมวยไทย

นั้น จ าเป็นต้องมีเทรนเนอร์หรือผู้เชี่ยวชาญด้านกีฬามวยไทยโดยเฉพาะ การสอนท่าทางมวยไทยที่ถูกต้อง 

หลายคนสามารถท าท่าทางเตะ ต่อยได้ แต่ไม่ถูกต าแหน่ง ไม่ถูกท่าหรือองศาของการจัดวางร่างกายที่จะ

ก่อให้เกิดแรงได้อย่างเต็มที่ เพราะฉะนั้นผู้ที่มาเข้าร่วมการออกก าลังกายมวยไทย ภายในยิมแห่งนี้ก็จะ

ได้รับการฝึกฝนท่าทางที่ถูกต้อง จากค าบอกเล่าของคุณจันจิรา ดีจริง (เปียกปูน) “พ่ีเคยโดนเทรนเนอร์

เหยียบเท้าพ่ีไว้ข้างหนึ่ง และอีกข้างให้เตะ เตะไปเรื่อยๆ จนกว่าจะได้ท่าที่ถูกต้อง” ดังนั้นผู้ที่มาเข้าร่วม

การออกก าลังกายมวยไทยนั้น จะได้รับการฝึกฝนท่าทางมวยไทย แม้ว่าจะเป็นเพียงท่าพ้ืนฐานเบื้องต้น แต่

เมื่อได้ฝึกฝนเป็นประจ า ซ้ าๆทุกๆวัน ท าให้ทักษะ ความรู้เกี่ยวกับมวยไทยนั้น ได้หลอมละลายอยู่ในตัว

บุคคล หรือเป็นการสั่งสมทุนทางวัฒนธรรม ในแง่ของทักษะ ความรู้ ความสามารถ ได้ไม่มากก็น้อย  
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จากการสัมภาษณ์ผู้ที่เข้าร่วมการออกก าลังกายมวยไทย รวมถึงตัวผู้ศึกษาในฐานะที่ได้เข้า

ร่วมการออกก าลังกายมวยไทย พบว่า การเข้าร่วมออกก าลังกายมวยไทยอย่างต่อเนื่องไม่ต่ ากว่า 6 เดือน

นั้น“เหมือนได้วิชามวยเพ่ือไว้ใช้ป้องกันตัวเองได้” หรือ “อย่างน้อยก็รู้วิธีการเตะ ต่อย ที่ถูกต้องกว่าคน

อ่ืนๆที่ไม่ได้เข้าร่วม/กว่าการออกก าลังกายในรูปแบบอ่ืนๆ” เนื่องจากการออกก าลังกายมวยไทย เป็นการ

น าศิลปะการป้องกันตัวมาผสมผสาน เมื่อได้เข้าร่วมออกก าลังกายอย่างต่อเนื่องจึงท าให้ได้เรียนรู้และ

ฝึกฝนทักษะของศิลปะการป้องกันตัวด้วย โดยการสั่งสมทุนทางวัฒนธรรมจากการออกก าลังกายด้วยกีฬา

มวยไทยนี้ เป็นทุนที่จับต้องไม่ได้ จึงไม่สามารถทราบได้ว่าบุคคลใดจะมีการสั่งสมทุนได้มากหรือน้อย แต่

อย่างไรก็ตามก็ถือว่าเป็นการเพ่ิมมูลค่าให้กับผู้เข้าร่วมการออกก าลังกายมวยไทยและสามารถน าความรู้

ด้านกีฬามวยไทย (ทุนทางวัฒนธรรม) ไปต่อยอดเป็นทุนอื่นๆได้อีกด้วย  

ทุนทางสัญลักษณ์ 

ทุนทางสัญลักษณ์ (symbolic capital) ทุนประเภทนี้ บูร์ดิเยอหมายถึง สถานภาพ/

ชื่อเสียง/การได้รับการยอมรับจากบุคคลอ่ืนๆ ที่ท าให้เจ้าของทุนเกิดความได้เปรียบหรือเกิดประโยชน์

ต่างๆ ที่สามารถส่งเสริมให้ได้รับการยอมรับจากสังคมและสามารถน าไปแปรเป็นทุนอ่ืนๆได้ เมื่อร่างกายที่

ผ่านการสร้างด้วยกีฬามวยไทยอย่างต่อเนื่องและติดต่อกันเป็นระยะเวลานาน ส่งผลให้ร่างกายมีการ

เปลี่ยนแปลงในทิศทางท่ีดีขึ้น กลายเป็นร่างกายที่มีสุขภาพที่ดี หรือมีรูปร่างที่ดีขึ้น ผู้เข้าร่วมการออกก าลัง

กายทุกคนมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นเมื่อได้เข้าร่วมการออกก าลังกายมาแล้วช่วงหนึ่ง คนรอบข้างก็จะทัก 

หรือให้ค าชมถึงรูปร่างที่ผ่านการออกก าลังกายด้วยมวยไทย รวมถึงการแสดงความคิดเห็นที่ให้การยอมรับ

ว่า “เราเป็นคนรักสุขภาพ” “เป็นสาวhealthy” “มีหุ่นที่ fit&firm” หรือมีรูปร่างที่สวยงาม สมสัดส่วน 

การสร้างร่างกายด้วยกีฬามวยไทยไม่เพียงแต่จะสร้างรูปลักษณ์ต่างๆ ให้แก่ร่างกายที่เป็นที่พึงปรารถนา

ของคนในสังคมหรือที่ได้รับการยอมรับจากคนทั่วไปในสังคมเท่านั้น แต่ยังท าให้เจ้าของร่างกาย ดูเป็นคน

รักสุขภาพ มีรสนิยม จากการดูแลสุขภาพด้วยการเลือกวิธีหรือแนวทางที่ใช้ในการออกก าลังกายอีกด้วย  

กรณีของคุณกัญญาณัฐ ฉ่ าเวชะ (เกด) และคุณจิตติมา ลีลาประดิษฐ์พยัก (เจี๊ยบ) เมื่อได้เข้า

ร่วมการออกก าลังกายด้วยกีฬามวยไทย เพ่ือนๆจะให้ค าชมว่า “เราดูดีขึ้น” รวมถึงคนรอบข้าง คนใกล้
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ตัวอย่างสามีของคุณกัญญาณัฐ และคุณจิตติมา ได้ให้การยอมรับถึงการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น “แฟนพ่ีก็ชอบ/

แฟนพี่ก็ happy” ตลอดจนความภูมิใจในตนเองที่สามารถเปลี่ยนแปลงตนเองได้ อย่างคุณธนนันท์ ธวิทย์

ชัยพร (บอม) และคุณจันจิรา ดีจริง ที่ท าให้กลายเป็นคนที่มีความม่ันใจในเรื่องรูปร่างของตนเองมากยิ่งข้ึน  

โดยการสร้างรูปลักษณ์ต่างๆให้แก่ร่างกายด้วยการออกก าลังกายมวยไทย สะท้อนให้เห็นถึง

ความแตกต่างทางชนชั้น เพราะชนชั้นที่มีอ านาจ มีทรัพยากรมากพอต่อการลงทุน จึงสามารถทีจะผลิต

ร่างกายที่มีคุณค่าทางสัญลักษณ์ได้มากกว่า เนื่องจากมีทั้งเวลาว่างสามารถท ากิจกรรมที่เพ่ิมคุณค่าให้แก่

ร่างกาย และเงินที่ใช้ในการแปลงทุนทางกายภาพให้เป็นทุนอย่างอ่ืนๆ ที่น าไปสู่การเพ่ิมคุณค่าให้แก่

ร่างกายได้ ดังนั้นผู้ที่สามารถเข้าร่วมการออกก าลังกายด้วยกีฬามวยไทยได้นั้น จึงมักเป็นกลุ่มชนชั้นกลาง 

ซึ่งน ามาสู่ร่างกายที่ผ่านการสร้างด้วยกีฬามวยไทย ที่มีสุขภาพดี หรือเป็นร่างกายที่แข็งแรง กล่าวคือเป็น

ร่างกายที่ได้มีการสั่งสมทุนทางสัญลักษณ์ และได้รับการยอมรับจากคนรอบข้าง และบุคคลทั่วไป แม้ว่าจะ

ยังไม่ปรากฏให้เห็นว่าการสั่งสมทุนทางสัญลักษณ์ หรือการได้รับการยอมรับนั้นจะต่อยอดไปเป็นทุนอ่ืนๆ

หรือเกิดประโยชน์ต่างๆได้ก็ตาม 

ทุนทางสังคม 

ทุนทางสังคม (social capital) คือ ทุนของเครือข่ายความสัมพันธ์ทางสังคม และเป็น

ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลที่สามารถสร้างมูลค่าหรือแปรเปลี่ยนเป็นประโยชน์ได้ ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มเพ่ือน 

หรือปัจเจกที่มีเครือข่าย/ที่มีเส้นสายกว้างขวาง และสามารถสะสมได้เพ่ือเอ้ืออ านวยประโยชน์ต่างๆ โดยใน

พ้ืนที่ของ Cardio Boxing Gym Ratchaburi ยังช่วยส่งเสริมให้เกิดเครือข่ายความสัมพันธ์ระหว่าง

ผู้เข้าร่วมผ่านการเข้าร่วมการออกก าลังกายมวยไทยด้วย เนื่องจากยิมแห่งนี้เป็นสถานที่ออกก าลังกายที่มี

ขนาดเล็ก ท าให้มีเพียงรูปแบบการออกก าลังกายที่เป็นแบบกลุ่มเท่านั้น ไม่มีบริการเฉพาะบุคคล จึงท าให้

ผู้เข้าร่วมการออกก าลังกายมวยไทยได้มีการปฏิสัมพันธ์ พูดคุย พบปะกับผู้เข้าร่วมคนอ่ืนได้ง่ ายภายใน

คลาสเรียน ท าให้ผู้ที่เข้าร่วมการออกก าลังกายภายในยิมแห่งนี้มักจะรู้จักกัน มีความสนิทสนมกัน ยิ่งไป

กว่านั้นทางยิมยังได้มีการจัดกิจกรรมงานเลี้ยงฉลองในวันส าคัญต่างๆ เช่น วันฮาลาวีน วันวาเลนไทน์ ฯลฯ 

โดยผู้ที่มาเข้าร่วมกิจกรรมงานเลี้ยงฉลองมักจะเป็นกลุ่มผู้เข้าร่วมการออกก าลังกายภายในยิมแห่งนี้นั่นเอง 
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การเข้าร่วมการออกก าลังกายมวยไทย เป็นเหมือนการสร้างสังคมใหม่ๆให้กับผู้ที่มาเข้าร่วม 

ซึ่งเป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลที่อาจน าไปสู่การสร้างมูลค่าหรือผลประโยชน์ต่อกันได้ เช่น

คุณณชย ฤกษ์รอด (โจ) คุณธนนันท์ ธวิทย์ชัยพร (บอม) และคุณจันจิรา ดีจริง (เปียกปูน) ที่ได้เพ่ือนใหม่ๆ 

จากการเข้าร่วมการออกก าลังกายด้วยกีฬามวยไทย เมื่อทางยิมมีการจัดงานเลี้ยงฉลอง หรือจัดสังสรรค์

ทานอาหารหลังจากรอบสุดท้ายของการออกก าลังกาย คุณณชย และคุณจันจิราก็มักจะมาเข้าร่วมอยู่เสมอ 

เพราะรู้จักและสนิทสนมกันทั้งผู้เข้าร่วมคนอ่ืนๆ เทรนเนอร์ และผู้จัดการของยิม เหมือนเป็นอีกหนึ่ง

ครอบครัว ที่เราได้พูดคุย รับรู้ข่าวสารต่างๆอีกด้วย 

และกรณีของคุณผดุงเกียรติ ชูสุวรรณ (แมน) โดยเริ่มแรกตนได้มาเข้าร่วมการออกก าลังกาย

เพียงคนเดียว แต่หลังจากที่มาเข้าร่วมอย่างต่อเนื่องและติดต่อกันมากว่า 7 เดือน ท าให้รู้จักคุ้นเคยกับผู้

ที่มาเข้าร่วมการออกก าลังกายคนอ่ืนๆ นับว่าเป็นการสร้างเพ่ือนใหม่ๆ มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน 

ทั้งในเรื่องของการออกก าลังกาย และในเรื่องอ่ืนๆด้วย ตลอดจนการสร้างเครือข่ายเพ่ือน หรือเป็นการ

สะสมทุนทางสังคม ที่สามารถขยายความกว้างขวาง และอาจต่อยอดไปสู่ผลประโยชน์ทางธุรกิจได้อีกด้วย 

ซึ่งคุณผดุงเกียรติ ประกอบธุรกิจส่วนตัว เกี่ยวกับการรับเหมาก่อสร้าง เมื่อผู้ที่เข้าร่วมการออกก าลังกาย

มวยไทยคนอ่ืนๆ ทราบถึงข้อมูลภูมิหลังของคุณผดุงเกียรติ จึงมีการแลกเปลี่ยนเบอร์ โทรศัพท์ เพ่ือการ

ติดต่อทางธุรกิจกันในอนาคต  

นอกจากพ้ืนที่ของ Cardio Boxing Gym Ratchaburi จะส่งเสริมให้เกิดความสัมพันธ์กัน

ระหว่างบุคคล และการสร้างเครือข่ายให้กับผู้เข้าร่วม พ้ืนที่ของยิมแห่งนี้ยังมีหน้าที่ในการคัดกรองสมาชิก

ที่เข้าสู่การสร้างร่างกายหรือการออกก าลังกายมวยไทยผ่านปัจจัยเรื่องค่าใช้จ่ายส าหรับการเป็นสมาชิกเพ่ือ

สิทธิในการเข้าร่วมการออกก าลังกาย ดังนั้นการเข้าร่วมการออกก าลังกายมวยไทยต้องมีการลงทุนในด้าน

ของทุนทรัพย์ ผู้ที่เข้าร่วมออกก าลังกายภายในยิมแห่งนี้ย่อมต้องมีพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจที่ใกล้เคียงกัน ซึ่ ง

อาจน าไปสู่การต่อยอดผลประโยชน์ในด้านต่างๆร่วมกันได้อีกด้วย 
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ทุนทางเศรษฐกิจ 

การเข้าร่วมออกก าลังกายด้วยกีฬามวยไทยในสังคมปัจจุบัน เป็นรูปแบบการออกก าลังกายที่

มีค่าใช้จ่าย เพราะฉะนั้นผู้ที่เข้าร่วมจะต้องมีปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจ เนื่องจากจ าเป็นต้องมีการลงทุนทั้ง

เงินและเวลา กลุ่มคนที่สามารถเข้าร่วมได้นั้น จึงต้องเป็นบุคคลที่มีอาชีพหรือรายได้ที่แน่นอน เพราะฉะนั้น

การเข้าร่วมการออกก าลังกายเพ่ือผลประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจนั้นจึงไม่ใช่เป้าหมายหลักในการสร้าง

ร่างกายด้วยกีฬามวยไทย 

อย่างไรก็ตามผู้เข้าร่วมการออกก าลังกายมวยไทยอย่างต่อเนื่องไม่ต่ ากว่า 6 เดือน ล้วนต้องมี

การสั่งสมทุนทางวัฒนธรรมในด้านของความรู้หรือทักษะเกี่ยวกับกีฬามวยไทยไม่มากก็น้อย ซึ่งสามารถ

น ามาต่อยอดเป็นทุนทางเศรษฐกิจ (economic capital) ที่หมายถึงรายได้ ทรัพย์สิน ความมั่งคั่งมั่นคงที่

สะสมเอาไว้ เงินทอง สิ่งของที่มีค่า เป็นต้น โดยพบว่ามีเพียงคุณธนนันท์ ธวิทย์ชัยพร (บอม) และคุณวรา

วุฒิ หงส์ส าโรง (อ้น) ที่สามารถน าความรู้และทักษะในศิลปะมวยไทยมาส่งเสริมการประกอบอาชีพให้

มั่นคงและสร้างรายได้ได้อีกด้วย คุณวราวุฒิ จากคุณครูสอนคณิตศาสตร์ไม่ ได้มีความรู้ด้านพลศึกษาหรือ

การออกก าลังกายอ่ืนๆมากนัก แต่เมื่อได้เข้าร่วมการออกก าลังกายด้วยกีฬามวยไทยอย่างต่อเนื่องมากกว่า 

8 เดือน ประกอบกับทางโรงเรียนที่ได้ท าการสอนอยู่ มีการส่งเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียนด้วยการจัด

ชมรม เพ่ือให้เด็กนักเรียนได้เข้าร่วม 1 ครั้ง/สัปดาห์ คุณวราวุฒิ จึงเกิดความคิดท าชมรมมวยไทย 

เนื่องจากกีฬามวยไทยนอกจากจะเป็นการออกก าลังกาย ยังเป็นกิจกรรมที่สามารถเรียนรู้ศิลปะป้องกันตัว 

และยังช่วยสืบสานวัฒนธรรมไทยได้อีกด้วย เห็นได้ว่าคุณวราวุฒิ ได้น าความรู้ด้านมวยไทยมาเผยแพร่ด้วย

การจัดตั้งชมรมมวยไทยภายในโรงเรียนได้ ซึ่งถือว่าเป็นการเสริมสร้างอาชีพหรือการสั่งสมทุนทาง

เศรษฐกิจให้กับตนเองได้จากการออกก าลังกายด้วยกีฬามวยไทยนั่นเอง   

คุณธนนันท์ ธวิทย์ชัยพร (บอม) ที่ได้เข้าร่วมการออกก าลังกายด้วยกีฬามวยไทยมาอย่าง

ต่อเนื่องกว่า 10 เดือน ท าให้คุณธนนันท์ได้สั่งสมทุนทางวัฒนธรรม (ทักษะความรู้ด้านมวยไทย) และทุน

ทางสังคม (เครือข่ายเพ่ือนภายใน Cardio Boxing Gym Ratchaburi) จากการเรียนรู้มวยไทยมาเป็น

เวลานาน ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสในการสร้างอาชีพให้แก่ตนเองได้ จากเดิมที่ประกอบอาชีพอิสระ 
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(freelance) จึงท าให้มีเวลาว่างที่จะมาเข้าร่วมการออกก าลังกายได้ต่อเนื่องและติดต่อกัน ท าให้เรียนรู้

ทักษะมวยไทยได้ค่อนข้างมากและรวดเร็ว ตลอดจนได้ท าความรู้จักกับผู้คนภายใน Cardio Boxing Gym 

Ratchaburi จนเกิดความสนิทสนมกันทั้งเทรนเนอร์ ผู้จัดการของยิม รวมไปถึงผู้เข้าร่วมหลายๆคน เมื่อ

ทางยิมต้องการรับสมัครพนักงานฝ่ายประชาสัมพันธ์ คุณธนนันท์จึงสนใจที่จะสมัครงานนี้ ซึ่งเห็นได้ว่าการ

เข้าร่วมการออกก าลังกายด้วยกีฬามวยไทยนั้น น ามาสู่การสร้างเครือข่ายเพ่ือน (ทุนทางสังคม) และเปิด

โอกาสในการสร้างอาชีพและรายได้อีกด้วย ยิ่งไปกว่านั้นคุณธนนันท์ ยังได้เป็นหนึ่งในเทรนเนอร์ของคลาส 

Street Cardio โดยการเป็นเทรนเนอร์ของคลาสนี้ คุณธนนันท์กล่าวว่า การออกก าลังกายด้วยกีฬามวย

ไทยนั้น มีส่วนช่วยในการสอนมากๆ เพราะเป็นพ้ืนฐานที่ท าให้การออกก าลังกายรูปแบบ Cardio ได้มี

ประสิทธิภาพมากขึ้น  

จากการศึกษากระบวนสร้างร่างกายด้วยกีฬามวยไทย ภายใน Cardio Boxing Gym 

Ratchaburi นั้นมีการกระจายทุนประเภทต่างๆ ระหว่างกระบวนการสร้างร่างกาย ให้เป็น  ร่างกายที่มี

สุขภาพดี (healthy body) จึงมีการสร้างและการแปรรูปทุนทางกายภาพไปเป็น ทุนทางเศรษฐกิจ ในเรื่อง

ของการเพ่ิมรายได้ หรือการเสริมสร้างอาชีพให้กับผู้ที่ เข้าร่วม ทุนทางวัฒนธรรม ทั้งในแง่มุมของ

ประสบการณ์ความรู้ในกีฬามวยไทย ซึ่งเป็นทักษะความช านาญที่ได้มีโอกาสในการเรียนรู้มวยไทย ทุนทาง

สังคม ที่ได้จากการเข้าร่วมการออกก าลังกายมวยไทยนั้น ได้ท าความรู้จักและเป็นการสร้างสังคมใหม่ๆ ต่อ

กัน ทั้งยังได้รับการยอมรับจากคนรอบข้าง เป็นผลมาจากการเข้าร่วมการออกก าลังกายมวยไทยอย่าง

ต่อเนื่อง จึงท าให้มีการเปลี่ยนแปลงต่างๆในทางที่ดีขึ้นต่อสุขภาพร่างกาย ซึ่งเอ้ือให้เกิด ทุนทางสัญลักษณ์ 

จากการสร้างร่างกายด้วยการออกก าลังกายมวยไทยอีกด้วย โดยทุนประเภทต่างๆ ที่ผู้เข้าร่วมการออก

ก าลังด้วยกีฬามวยไทยได้มีการแลกเปลี่ยนหรือสะสมนั้น ไม่ได้มีลักษณะที่แน่นิ่งหรือตายตัว แต่กลับมี

ลักษณะเป็นพลวัตร กล่าวคือผู้ที่มาเข้าร่วมนั้นต้องมีการลงทุนทางเศรษฐกิจ เพ่ือน ามาต่อยอดสู่ทุน

ประเภทอ่ืนๆ ซึ่งผู้เข้าร่วมแต่ละคนไม่ได้เกิดการสั่งสมทุน เพียงแค่ทุนเดียว บางคนอาจเกิดการสั่งสมทุนได้

หลายๆ ทุน อย่างคุณธนนันท์ ที่เมื่อได้รับการสั่งสมทุนทางวัฒนธรรม ในด้านทักษะความรู้ ความสามารถ

ด้านมวยไทย ประกอบกับการสั่งสมทุนทางสังคม ที่เป็นกลุ่มเครือข่ายเพ่ือนภายในยิมแห่งนี้ จึงน ามาสู่การ

ต่อยอดทุนทางเศรษฐกิจ ที่เป็นการเสริมสร้างอาชีพและรายได้นั่นเอง  
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เช่นเดียวกับงานศึกษาของรุ่งนภา เทพภาพ (2549) เรื่อง “คนเร่ขายยาสมุนไพร : 

ประสบการณ์ชีวิตและกระบวนการสร้างร่าง” โดยมอง “ร่าง” ของคนเร่ขายยาสมุนไพรในฐานะทุนทาง

กายภาพ ที่มีการน าเสนอร่างที่เป็นเครื่องมือในการค้า ซึ่งกระบวนการสร้างร่างนั้นไม่ใช่สิ่งที่เพ่ิงเกิดหรือ

หยุดนิ่ง แต่เป็นกระบวนการของการสั่งสม การเรียนรู้ของประสบการณ์ชีวิตจากการเร่ขายยา จึงน าไปสู่

การต่อยอดเป็นทุนรูปแบบอ่ืนๆ เช่นการแปลงสู่ทุนทางเศรษฐกิจในเรื่องของอาชีพและรายได้ ทุนทาง

วัฒนธรรมที่เป็นเสมือนก าไรชีวิต ที่เป็นโอกาสในการเรียนรู้โลกกว้าง และทุนทางสังคม โดยการสร้าง

เครือข่ายลูกค้าและความสัมพันธ์ในกลุ่มคนเร่ขายยาด้วยกันเอง รวมถึงงานศึกษาของ พัชร์พิชา ปวันรักข์

พงศ์ (2552) เรื่อง “ดารา นักแสดงหญิง กับศัลยกรรมเสริมความงาม” และงานศึกษาของ อิทธิเทพ 

หลีนรัตน์ (2552) เรื่อง “การสื่อสารการสร้างเรือนร่างบุรุษเพศในยุคสังคมบริโภค ศึกษากรณีนายแบบ 

นักแสดงชาย และนักร้องชาย” ให้ความสนใจกับร่างกายที่มีสภาพเป็นสินค้าในสังคมปัจจุบัน จึงมี

กระบวนการจัดการหรือการควบคุมร่างกาย เพ่ือพัฒนา ดัดแปลงร่างกายให้ดูดีตามที่สังคมต้องการ และ

มุ่งให้ความส าคัญกับการแปลงทุนทางกายภาพไปสู่ทุนทางเศรษฐกิจ อย่างการสร้างร่างกายของดารา 

นางแบบ นายแบบ เป็นต้น เพราะการที่ร่างกายหรือรูปลักษณ์ภายนอกถูกเปิดเผยให้ปรากฏต่อสายตา

ผู้อ่ืน ท าให้ความสวย/ความหล่อได้กลายเป็นเครื่องมือหลักในการท างาน การพัฒนา/ปรับปรุง/ฝึกฝน

ร่างกายด้วยกลวิธีต่างๆ เช่นการท าศัลยกรรม การออกก าลังกาย เพื่อรื้อสร้างร่างเดิมแปรเปลี่ยนให้เป็นร่าง

ใหม่ จึงเป็นการลงทุนต่อร่างกาย ที่สามารถต่อยอดมาเป็นทุนเศรษฐกิจ และสามารถเอ้ือต่อทุนในรูปแบบ

อ่ืนๆได้อีกด้วย เห็นได้ว่ากระบวนการสร้างร่างของคนเร่ขายยา กระบวนการสร้างร่างกายของดารา 

นักแสดงหรือนายแบบ นางแบบนั้นก็สามารถแปรเปลี่ยนเป็นทุนอื่นๆ และเป็นผลประโยชน์บางอย่างให้กับ

เจ้าของร่างกายได้ โดยการสร้างร่างกายด้วยกีฬามวยไทย ภายใน Cardio Boxing Gym Ratchaburi นั้น

ก็เกิดการสั่งสมทุนในรูปแบบต่างๆ หลังจากการเข้าร่วมอย่างต่อเนื่องไม่ต่ ากว่า 6 เดือน ทั้งยังอาจ

ก่อให้เกิดการหล่อหลอมจนกลายเป็นความโน้มเอียงทางอุปนิสัยได้ในอนาคตอีกด้วย 

กระบวนการอันน าไปสู่ความโน้มเอียงทางอุปนิสัยหรือฮาบิทัส? 

ความโน้มเอียงหรือฮาบิทัส (habitus) หมายถึง การกระท าหรือกิจกรรมที่ไม่ใช่กิจวัตร

ประจ าวัน แต่มีลักษณะที่ท าทุกวัน จนกลายเป็นความโน้มเอียงของอุปนิสัยทั้งที่เป็นวิธีการใช้ร่างกาย การ
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แสดงออกทางท่าทาง การกระท า อารมณ์ ความรู้สึก โดยสิ่งที่สั่งสมอยู่ในฮาบิทัส อาจเป็นเหมือนความรู้

อย่างหนึ่ง ที่เรียกว่าทักษะ ความช านาญ เป็นความรู้ที่ได้มาจากประสบการณ์ทางร่างกาย ซึ่งต้องใช้เวลา

ในการบ่มเพาะเป็นระยะเวลายาวนาน ฮาบิทัสจึงจะเป็นเหมือนสิ่งที่ถูกฝังหรือจารึกอยู่ในตัวคน อย่างเช่น

บุคลิกภาพของนักบัลเลต์ ที่เป็นลักษณะที่ไม่ได้เกิดขึ้นเองแต่ถูกปลูกฝังมาตั้งแต่เด็ก จากงานศึกษาของ

จริยา ทรัพย์ชาติอนันต์ (2548) เรื่อง “บัลเลต์กับคนไทย: ว่าด้วยร่างร่วมสมัยทุนในทางสังคมเมือง” 

โดยสะท้อนให้เห็นว่าร่างกายที่ผ่านการเรียนบัลเล่ต์ ตามแนวคิดของบูร์ดิเยอ ร่างกายมีฐานะเป็นทุนทาง

กายภาพ ที่เจ้าของร่างกายสามารถน าไปใช้เพ่ือประโยชน์บางอย่างหรือเอ้ือต่อการสั่งสมทุนในรูปแบบ

ต่างๆ แต่การเรียนบัลเลต์ยังได้สร้างตัวตนหรือบุคลิกที่ดีให้กับผู้ที่เรียน/นักบัลเลต์ ซึ่งท าให้ผู้ที่มาเรียนมี

ความพิเศษกว่าหรือมีรูปร่างและบุคลิกที่ดีกว่าผู้อื่น รวมถึงในแวดวงศิลปะท่ีมีการแลกเปลี่ยนและสะสมทุน

ต่างๆ จากการเรียนรู้และการฝึกฝนจนมีความช านาญกลายเป็นลักษณะของความโน้มเอียงทางอุปนิสัย 

จากงานศึกษาเรื่อง “กระบวนการสร้างความเป็นนางร า: กรณีศึกษาการเรียนการสอนนาฏศิลป์ไทย

ของวิทยาลัยนาฏศิลป์นครศรีธรรมราช” ของ กานดา สังจันทร์ (2554) กล่าวถึงการเรียนนาฏศิลป์ ซึ่ง

เป็นการแสดงที่ต้องอาศัยการฝึกฝนความรู้ ความช านาญ ความละเอียดอ่อน จึงจะแสดงออกมาได้สวยงาม 

เมื่อผ่านการเรียนการสอนที่ใช้เวลานาน จนเกิดเป็นอัตลักษณ์บางอย่างให้กับนักเรียน ที่เป็นการหล่อ

หลอมหรือสร้างบุคลิกภาพอันเป็นลักษณะเฉพาะของนางร า การเรียนนาฏศิลป์ยังเป็นการสั่งสมทุนในด้าน

ต่างๆที่สามารถต่อยอดได้อีกในอนาคต 

แม้ว่ากระบวนการสร้างร่างกายด้วยกีฬามวยไทย ภายใน Cardio Boxing Gym 

Ratchaburi จะมีผู้เข้าร่วมออกก าลังกายอย่างต่อเนื่องและติดต่อกันเป็นเวลาไม่ต่ ากว่า 6 เดือน เป็น

จ านวนมาก แต่ยังไม่ปรากฏการสร้างร่างกายด้วยกีฬามวยไทยที่สามารถหล่อหลอมจนกลายเป็นความโน้ม

เอียงทางอุปนิสัยหรือฮาบิทัสในกลุ่มผู้เข้าร่วมการออกก าลังกายมวยไทย อาจเนื่องด้วยระยะเวลาที่ยังไม่

มากพอที่จะน าไปสู่ความโน้มเอียงทางอุปนิสัย ซึ่งต้องใช้เวลายาวนานในการบ่มเพาะผ่านการปลูกฝังและ

ฝึกฝนทางร่างกายมาตั้งแต่เด็กๆ ที่มีส่วนในการสร้างบุคลิกภาพอันเป็นลักษณะเฉพาะ แต่การเข้าร่วมออก

ก าลังกายในลักษณะที่ท าเป็นประจ า ซ้ าๆ อย่างต่อเนื่องนั้น สามารถน าไปสู่ความโน้มเอียงทางอุปนิสัย ซึ่ง

อาจเป็นเหมือนความรู้ ทักษะ ความช านาญ ที่ได้มาจากการฝึกฝน หรือเรียนรู้มาจากประสบการณ์ทาง
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ร่างกายได้นั่นเอง โดยผู้เข้าร่วมการออกก าลังกายมวยไทย เมื่อได้มีการสมัครสมาชิก ทั้งแบบรายเดือน 

หรือรายปี มักจะมีความถี่ในการเข้าร่วมออกก าลังกายมวยไทยมากกว่า 3 ครั้งขึ้นไปต่อสัปดาห์ และพบว่า

มีผู้เข้าร่วมอย่างต่อเนื่อง สม่ าเสมอ และมีแนวโน้มที่จะเข้าร่วมต่อไปในอนาคต เช่น คุณณชย ฤกษ์รอด 

(โจ) ที่ได้มีการออกก าลังกายมวยไทยอย่างต่อเนื่อง เป็นประจ าสัปดาห์ละ 5 ครั้ง และคุณจันจิรา ดีจริง 

(เปียกปูน) ที่ได้เข้าร่วมออกก าลังกายเป็นประจ าสัปดาห์ละ 8 ครั้ง (4 วัน เข้าร่วมออกก าลังกายวันละ 2 

รอบ) ซึ่งการเข้าร่วมออกก าลังกายอย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอนั้น น าไปสู่การแสดงออกทางท่าทาง การ

กระท า อารมณ์ ความรู้สึก เช่น ความเคยชินกับการออกก าลังกาย หรือการควบคุมอาหาร เป็นต้น รวมไป

ถึงทักษะ ความรู้ด้านกีฬามวยไทย ที่เป็นลักษณะที่ไม่ได้เกิดขึ้นเอง แต่ว่าได้รับการปลูกฝังมาจากการเข้า

ร่วมออกก าลังกาย ซึ่งท าให้คุณวราวุฒิ หงศ์ส าโรง (อ้น) และคุณธนนันท์ ธวิทย์ชัยพร (บอม) สามารถ

น ามาใช้ประกอบอาชีพ หรือว่าสร้างรายได้นั่นเอง ซึ่งการที่มีโอกาสในการเข้าร่วมการออกก าลังกายอย่าง

สม่ าเสมอ หรือเป็นประจ าอย่างต่อเนื่องนั้น ผู้ศึกษาสันนิษฐานว่า ผู้เข้าร่วมบางส่วนอาจก าลังอยู่ใน

กระบวนการที่จะน าไปสู่ความโน้มเอียงทางอุปนิสัยหรือฮาบิทัสที่เป็นลักษณะ/บุคลิกเฉพาะของผู้ที่เข้าร่วม

ออกก าลังกายมวยไทยได้ในอนาคต หากผู้เข้าร่วมการออกก าลังกายมวยไทยยังคงเข้าร่วมอย่างต่อเนื่อง 

และจากการได้ฝึกฝนหรือเรียนรู้กีฬามวยไทยจากเทรนเนอร์ ซึ่งเป็นต้นแบบของฮาบิทัสที่ได้รับจากการ

ฝึกฝนมาตั้งแต่เด็ก ทั้งยังคงได้รับการฝึกฝนและเป็นผู้ถ่ายทอดวิชาความรู้ด้านมวยไทยภายในยิมแห่งนี้ด้วย

นั่นเอง 

 

สรุป 

การให้ความส าคัญต่อร่างกายนั้น เริ่มต้นเมื่อคริสต์ศตวรรษที่ 20 หรือเมื่อเข้าสู่ยุคสังคม

บริโภค ซึ่งร่างกายเป็นศูนย์กลางในการแสดงความเป็นตัวตนหรืออัตลักษณ์บางอย่างให้กับเจ้าของร่างกาย 

จึงกระตุ้นปัจเจกบุคคลให้มีความสนใจร่างกายของตนเอง และพัฒนาร่างกายในทิศทางที่ดีขึ้น ร่างกายจึง

เป็นเสมือนโครงการที่ต้องมีการพัฒนา ปรับปรุง และเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ เพ่ือให้เป็นไปตามที่สังคม

ต้องการ หรือใกล้เคียงกับร่างต้นแบบ/ร่างในอุดมคติให้มากที่สุด โดยสังคมปัจจุบันได้ให้ความส าคัญกับ
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การมีสุขภาพท่ีดี มีร่างกายที่แข็งแรง หรือที่เรียกกันว่า healthy body ปัจเจกบุคคลจึงต้องแสวงหากลวิธี

หรือแนวทางเพ่ือที่จะสร้างร่างกายให้มีสุขภาพที่ดี ซึ่งกีฬามวยไทยก็เป็นหนึ่งในกระบวนการสร้างร่างกายที่

ส่งเสริมการสร้างสุขภาพที่ดี ร่างกายแข็งแรง และรูปร่างที่ดี ทั้งยังเป็นรูปแบบการออกก าลังกายที่นิยม

อย่างมากในสังคมปัจจุบันอีกด้วย  

โดยปัจจัยในการเข้าร่วมการออกก าลังกายด้วยกีฬามวยไทยนั้น มักจะได้รับอิทธิพลจาก

ค่านิยมเรื่องรูปร่างที่สวยงาม หรือการมองว่ารางกายที่มีสุขภาพดีนั้นเป็นร่างกายอันพึงปรารถนาของสังคม 

ส่งผลให้ปัจเจกบุคคลพยายามหาวิธีในการสร้างร่างกายให้เป็นไปตามร่างต้นแบบ รวมถึงอิทธิพลจาก

สื่อมวลชนที่ได้เผยแพร่และน าเสนอข่าวสารหรือความรู้ใหม่ๆในการสร้างร่างกาย จนท าให้เกิดกระแสรัก

สุขภาพ หรือการที่บุคคลที่มีชื่อเสียงอย่างเหล่านางแบบของสินค้ายี่ห้อ  Victoria Secret ซึ่งเป็นการ

กระตุ้นค่านิยมเรื่องรูปลักษณ์และต้นแบบของรูปร่างที่สวยงามหรือเป็นร่างในอุดมคติของสังคม รวมถึง

พัชรศรี เบญจมาศ (กาละแมร์) เจนี่ เทียนโพธิ์สุวรรณ (เจนี่) และธันย์ชนก ฤทธิ์นาคา (เบเบ้) ซึ่งเป็นแรง

บันดาลใจในด้านของการออกก าลังกาย โดยกลุ่มดาราเหล่านี้มักจะมีการเผยแพร่ภาพถ่ายแนวทางหรือ

วิธีการสร้างร่างกาย และน าเสนอการออกก าลังกายด้วยกีฬามวยไทยผ่านสื่อมวลชน ซึ่งตอบรับกับกระแส

รักสุขภาพ จึงมีคนให้ความสนใจกีฬามวยไทยเป็นวงกว้างมากขึ้น และยังมีผลต่อการเลือกแนวทางการ

สร้างร่างกายด้วยกีฬามวยไทยอีกด้วย รวมถึงพัฒนาการหรือการเปลี่ยนรูปแบบของมวยไทยสู่รูปแบบการ

ออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ ที่มีมาตรฐาน ความสะดวก ความปลอดภัย และความทันสมัย ตลอดจนการ

ก่อตั้งฟิตเนสหรือยิมมวยที่มีเป็นจ านวนมาก ท าให้รองรับผู้ที่สนใจหรือผู้ที่ต้องการจะสร้างร่างกายด้วยการ

ออกก าลังกายมวยไทยได้ง่ายขึ้น แต่อย่างไรก็ตามกีฬามวยไทยก็เป็นรูปแบบการออกก าลังกายที่สามารถ

สร้างร่างกายให้มีสุขภาพที่ดี หรือสามารถบรรลุเป้าหมายที่ปรารถนาไว้ได้ ทั้งยังน าไปสู่ประโยชน์ในด้าน

อ่ืนๆ หรือน าไปสู่การแปลงทุนทางร่างกาย/ทุนทางกายภาพไปเป็นทุนรูปแบบอ่ืนๆได้  

แต่ทั้งนี้การสร้างร่างกายด้วยรูปแบบวิธีต่างๆ หรือการสร้างร่างกายด้วยการออกก าลังกาย 

อย่างกีฬามวยไทยรูปแบบใหม่นั้น มีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วม ดังนั้นผู้ที่จะเข้าร่วมจึงจ าเป็นที่จะต้องมี

ต าแหน่งทางสังคมหรือเป็นชนชั้นที่มีทรัพยากรทั้งเงินหรือเวลาว่างที่จะน ามาสร้างร่างกาย ที่เน้นพัฒนา

รูปลักษณ์ภายนอก หรือสร้างเสริมสุขภาพให้แข็งแรง การเลือกแนวทางการสร้างร่างกายด้วยกีฬามวยไทย
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จึงเป็นการบ่งบอกถึงต าแหน่งทางสังคมหรือชนชั้นทางสังคม รวมถึงรสนิยมจากการเลือกวิธีการสร้าง

ร่างกายด้วย เพราะอย่างน้อยก็แสดงถึงสถานะของชนชั้นหรือรสนิยมจากวิถีชีวิตที่รู้จักการดูแลและ

ส่งเสริมสุขภาพได้อย่างถูกต้อง  

ยิ่งไปกว่านั้นการสร้างร่างกายด้วยกีฬามวยไทย ยังเป็นการผสมผสานศิลปะการต่อสู้มวยไทย

กับการออกก าลังกายแบบฟิตเนสและคาร์ดิโอ ซึ่งแน่นอนว่าการสร้างร่างกายให้กลายเป็นร่างกายที่มี

สุขภาพดีหรือ healthy body สามารถท าได้หรือมีการเปลี่ยนแปลงต่อร่างกายในทิศทางที่ดีขึ้น หลังจาก

การเข้าร่วมออกก าลังกายอย่างต่อเนื่อง แต่กระบวนการสร้างร่างกายด้วยกีฬามวยไทย ยังน าไปสู่การสร้าง

และสั่งสมทุนต่างๆให้กับเจ้าของร่างกายอีกด้วย เนื่องจากการออกก าลังกายด้วยกีฬามวยไทยนั้น เป็นการ

เรียนรู้และการฝึกฝนทางร่างกาย จึงท าให้เกิดความรู้ ทักษะ และความช านาญด้านกีฬามวยไทยไม่มากก็

น้อย ซึ่งเอ้ือต่อการเกิดทุนทางวัฒนธรรม และยังน าไปสู่ทุนประเภทอ่ืนๆ อย่างทุนทางสัญลักษณ์ จากการ

ได้รับค าชมหรือการยอมรับจากคนรอบข้าง จากร่างกายที่ผ่านการสร้างหรือการพัฒนาด้วยมวยไทยมาแล้ว 

รวมถึงการสั่งสมทุนทางสังคม จากการสร้างเครือข่ายเพ่ือนซึ่งอาจจะน าไปสู่ผลประโยชน์อ่ืนๆร่วมกัน 

ตลอดจนการต่อยอดทุนทางเศรษฐกิจ ที่สามารถน าความรู้และทักษะที่ได้จากการออกก าลังกายมวยไทย 

ไปเสริมสร้างอาชีพและรายได้อีกด้วย และหากว่าผู้เข้าร่วมการออกก าลังกายมวยไทย ยังคงได้รับการ

ฝึกฝนและเข้าร่วมการสร้างร่างกายด้วยกีฬามวยไทยอย่างต่อเนื่อง จึงอาจก่อให้เกิดการหล่อหลอมหรือ

การบ่มเพาะจนกลายเป็นความโน้มเอียงทางอุปนิสัยหรือฮาบิทัสได้ในอนาคต จากการซึมซับหรือเรียนรู้

จากเทรนเนอร์ซึ่งเป็นต้นแบบของฮาบิทัสของกีฬามวยไทย 

การท าความเข้าใจและการศึกษาในประเด็นเรื่อง The Body Project: กระบวนการสร้าง

ร่างกายด้วยกีฬามวยไทย ภายในพ้ืนที่การศึกษา Cardio Boxing Gym Ratchaburi ผ่านกรอบแนวคิด

ทฤษฎีร่างกายในสังคมบริโภค และแนวคิดทฤษฎีร่างกายในฐานะทุนทางกายภาพนั้น พบว่าจากการ

ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับการสร้างร่างกายนั้น มักจะเป็นการสร้างร่างกายเพ่ือต่อยอดทุนทาง

เศรษฐกิจ โดยมองว่าร่างกายเป็นสินค้า ที่ต้องลงทุนเพ่ือพัฒนาร่ างกาย ซึ่งสามารถน าผลประโยชน์

บางอย่างให้แก่เจ้าของร่างกายได้ โดยการสร้างร่างกายด้วยกีฬามวยไทยในรูปแบบเพ่ือสุขภาพอย่างใน

ปัจจุบัน ยังไม่พบการศึกษาอาจเป็นเพราะเป็นปรากฏการณ์ร่วมสมัยที่ก าลังเป็นกระแสนิยม เพียงแต่พบว่า
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มีการศึกษาพัฒนาการของมวยไทย จากการวิเคราะห์การสร้างความหมายมวยไทย ของทิฆัมพร เอ่ียมเรไร 

(2558) งานศึกษาชิ้นนี้จึงเป็นการศึกษาที่ต่อยอดความหมายของมวยไทยที่เกิดขึ้นในสังคมปัจจุบัน 

นอกจากนี้การที่ผู้ศึกษาเป็นหนึ่งในผู้เข้าร่วมกระบวนการสร้างร่างกายด้วยกีฬามวยไทย ท าให้สามารถ

เข้าถึงข้อมูลที่เอ้ือต่อการศึกษาของงานชิ้นนี้ได้ค่อนข้างมาก ทั้งจากข้อมูลพ้ืนฐานของยิม ข้อมูลการออก

ก าลังกายจากเทรนเนอร์ และจากการสัมภาษณ์กลุ่มผู้เข้าร่วมการออกก าลังกายซึ่งเป็นข้อมูลหลักของงาน

ศึกษาชิ้นนี้ ทั้งยังท าให้ผู้ศึกษาได้มีการท าความรู้จัก และสร้างความคุ้นเคยกับผู้เข้าร่วมคนอ่ืนๆมาบ้างแล้ว 

ส่งผลให้การลงศึกษาภาคสนามนั้นง่ายมากขึ้น และมีส่วนช่วยในการท าความเข้าใจกระบวนการสร้าง

ร่างกายด้วยกีฬามวยไทย ทั้งจากมุมมองของคนในและมุมมองจากคนนอกอีกด้วย  
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แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 
เรื่อง The Body Project: กระบวนการสร้างร่างกายด้วยกีฬามวยไทย 

กรณีศึกษา Cardio Boxing Gym Ratchaburi 
 

 แบบสอบถามเบื้องต้นนี้จัดท าขึ้นเพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลส าหรับ

การศึกษาค้นคว้าอิสระเพ่ือการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยมี

วัตถุประสงค์เพ่ือการส ารวจสาเหตุ ปัจจัย และทัศนคติ ตลอดจนความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมการออก

ก าลังกายด้วยกีฬามวยไทย ภายในสถานที่ออกก าลังกาย Cardio Boxing Gym Ratchaburi ข้อมูล

ของท่านมีความส าคัญต่อความส าเร็จของการวิจัย โดยข้อมูลจากแบบสอบถามทุกประการจะถูกเก็บไว้

เป็นความลับ ผลของการวิจัยจะถูกน าไปใช้เพ่ือประโยชน์ทางด้านวิชาการเท่านั้น ทั้งนี้ทางคณะผู้วิจัย

ขอขอบพระคุณทุกท่านเป็นอย่างยิ่งที่กรุณาสละเวลาให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามมา ณ 

โอกาสนี้ 

ค าชี้แจง กรุณาท าเครื่องหมาย √ ใน □ ที่ตรงกับความเป็นจริง 

1. ชื่อ-สกุล : .......................................................................... อายุ .......... ปี เพศ □ หญิง 

□ ชาย 

2. วุฒิการศึกษา 

□ อนุปริญญา □ ปริญญาตรี 

□ ปริญญาโท □ ปริญญาเอก 

□ อ่ืนๆ โปรดระบุ ........................................ 

3. อาชีพ  

□ ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ □ พนักงานบริษัทเอกชน 

□ ธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย □ นักศึกษา 

□ อ่ืนๆ โปรดระบุ ........................................ 
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4. รายได้เฉลี่ยต่อเดือน (บาท/เดือน) 

□ ต่ ากว่า 10,000 บาท □ 10,001 – 20,000 บาท 

□ 20,001 – 30,000 บาท □ 30,001 – 40,000 บาท 

□ 40,001 บาทข้ึนไป 

5. ระยะเวลาที่เข้าร่วมการออกก าลังกายด้วยกีฬามวยไทยมาแล้วเป็นเวลา...............เดือน 

6. ภายในเวลา 1 สัปดาห์ เข้าร่วมการออกก าลังกายด้วยกีฬามวยไทยจ านวน............ครั้ง 

7. เหตุผลหลักที่เลือกการออกก าลังกาย ด้วยกีฬามวยไทย  

□ ความต้องการส่วนตัว  □ ค าแนะน าจากเพ่ือน 

8. วัตถุประสงค์ในการเลือกออกก าลังกายด้วยกีฬามวยไทย (สามารถเลือกได้มากกว่า 1 ข้อ) 

□ เป็นการออกก าลังกายเพ่ือส่งเสริมสุขภาพ  

□ เป็นการออกก าลังกายเพ่ือส่งเสริมการสร้างร่างกายให้สวยงาม สมส่วน ลดน้ าหนัก  

□ เพ่ือการเรียนรู้ศิลปะมวยไทย 

□ เพ่ือใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 

□ ตามกระแสความนิยมของการออกก าลังกาย จากสื่อ ดาราหรือบุคคลที่มีชื่อเสียง 

□ อ่ืนๆ โปรดระบุ ............................................. 

9. มีบุคคลที่เป็นต้นแบบหรือแรงบันดาลใจ ในการออกก าลังกายหรือไม่ 

□ ไม่มี □ มี ระบุ.......................................... 

10. เพราะเหตุใดจึงเลือกเล่นกีฬามวยไทยในรูปแบบยิมหรือฟิตเนส (สามารถเลือกได้มากกว่า 

1 ข้อ) 

□ อุปกรณ์ท่ีทันสมัย □ การมีผู้เชี่ยวชาญคอยแนะน า  

□ ความหรูหราด้านบรรยากาศและการตกแต่ง □ มีความสะอาด 

□ มีความสะดวกสบาย □ มีความปลอดภัยในทรัพย์สิน 

□ มีการจัดตารางเวลา/รอบเวลาที่เหมาะสม  □ มีการผสมผสานกับกีฬาอื่นๆ 

ผู้ศึกษาขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างยิ่ง 

  



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ข 
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ประมวลข้อมูลเบื้องต้นจากการส ารวจ สาเหตุ ปัจจัย ทัศนคติ และความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมการ

ออกก าลังกายด้วยกีฬามวยไทย 

จากการใช้แบบสอบถามเบื้องต้นในการเก็บข้อมูล เพ่ือการส ารวจ สาเหตุ ปัจจัย และทัศนคติ 

ตลอดจนความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมการออกก าลังกายด้วยกีฬามวยไทย ภายในสถานที่ออกก าลังกาย 

Cardio Boxing Gym Ratchaburi จากการสอบถาม ด้วยวิธีการสุ่มเลือกผู้เข้าร่วมจ านวนทั้งหมด 

100 คน ตั้งแต่วันที่ 22 พฤศจิกายน 2558 ถึง 22 มกราคม 2559 พบว่าผู้ชายให้ความร่วมมือในการ

ท าแบบสอบถามน้อย ผลของการท าแบบสอบถามจึงมีจ านวนผู้หญิงในการตอบแบบสอบถามมากกว่า 

คือ ผู้หญิงจ านวน 93 คน และ ผู้ชายจ านวน 7 คน โดยในงานศึกษาชิ้นนี้เรื่องเพศไม่ได้มีนัยยะส าคัญที่

เกี่ยวข้องกับประเด็นที่จะศึกษา  

อีกท้ังผู้เข้าร่วมที่ได้ท าแบบสอบถามนั้นมีช่วงอายุระหว่าง 20 – 45 ปี เนื่องจากเป็นช่วงอายุที่

มีมากที่สุดและเป็นวัยที่มีปัจจัยทางด้านทุนทรัพย์สามารถลงทุนเพ่ือเข้าร่วมการออกก าลังกายได้ โดย

แบ่งเป็นช่วงอายุได้ดังนี้  

ช่วงอายุระหว่าง (ปี) จ านวน (คน) 

20 – 25 35 
26 – 30 31 

31 – 35 17 
36 – 40 13 

41 - 45 4 
 

และระดับวุฒิการศึกษา กล่าวคือ มีระดับอนุปริญญา จ านวน 4 คน, ระดับปริญญาตรี 

จ านวน 89 คน และระดับปริญญาโท จ านวน 7 คน โดยส่วนมากพบว่าเป็นนักศึกษา จ านวน 32 คน, 

ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ จ านวน 26 คน, พนักงานบริษัทเอกชน 22 คน และมีธุรกิจส่วนตัว

หรือค้าขาย จ านวน 20 คน ซึ่งมีรายได้อยู่ระหว่าง ต่ ากว่า 10,000 บาท ถึง 40,000 บาทขึ้นไป โดย

แบ่งได้ดังนี้  

รายได้ จ านวน (คน) 

ต่ ากว่า 10,000 บาท 8 
10,001 – 20,000 บาท 31 
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20,001 – 30,000 บาท 32 

30,001 – 40,000 บาท 16 
40,000 บาทขึ้นไป 13 

  

จากการสอบถามเบื้องต้นผู้เข้าร่วมการออกก าลังกายด้วยกีฬามวยไทย ภายในสถานที่ออก

ก าลังกาย Cardio Boxing Gym Ratchaburi จ านวนทั้งหมด 100 คน พบว่ามีผู้ที่เข้าร่วมการออก

ก าลังกายด้วยกีฬามวยไทยมาแล้วเป็นระยะเวลามากกว่า 6 เดือน จ านวน 23 คน ได้แก่ 6 เดือน 

จ านวน 2 คน, 7 เดือน จ านวน 3 คน, 8 เดือน จ านวน 7 คน, 9 เดือน จ านวน 5 คน, 10 เดือน 

จ านวน 6 คน และต่ ากว่า 6 เดือน มีจ านวน 77 คน ได้แก่ 1 เดือน จ านวน 19 คน, 2 เดือน จ านวน 

28 คน, 3 เดือน จ านวน 14 คน, 4 เดือน จ านวน 12 คน, 5 เดือน จ านวน 4 คน โดยภายใน 1 

สัปดาห์ ได้มีการเข้าร่วมการออกก าลังกายด้วยกีฬามวยไทยจ านวน 1 – 4 ครั้งต่ออาทิตย์ โดย

ส่วนมากจะเข้าร่วม 2 ครั้งต่ออาทิตย์ (39 คน), 3 ครั้งต่ออาทิตย์ (23 คน), 4 ครั้งต่ออาทิตย์ (14 คน) 

และ 1 ครั้งต่ออาทิตย์ (4 คน)  

 และพบว่าเหตุผลหลักที่เลือกการออกก าลังกายด้วยกีฬามวยไทย ส่วนมากมาจากค าแนะน า

ของเพ่ือน (52 คน) และความต้องการส่วนตัว (48 คน) จากการสอบถามผู้เข้าร่วมการออกก าลังกาย

จ านวน 100 คน เกี่ยวกับวัตถุประสงค์ในการเลือกการออกก าลังกายด้วยกีฬามวยไทย ซึ่งแต่ละคน 

สามารถเลือกตอบได้หลายปัจจัย โดยวัตถุประสงค์ของผู้เข้าร่วมที่เป็นปัจจัยหลักในการเลือกออกก าลัง

กายด้วยกีฬามวยไทยมากที่สุด ได้แก่ การออกก าลังกายเพ่ือส่งเสริมสุขภาพ (89 คน) การออกก าลัง

กายเพ่ือส่งเสริมการสร้างร่างกายให้สวยงาม สมส่วน ลดน้ าหนัก (84 คน) เพ่ือใช้เวลาว่างให้เป็น

ประโยชน์ (16 คน) เพ่ือตามกระแสความนิยมของการออกก าลังกาย จากสื่อ ดาราหรือบุคคลที่มี

ชื่อเสียง (14 คน) หรือเพ่ือการเรียนรู้ศิลปะมวยไทย (13 คน) ตามล าดับ ดังแผนภาพด้านล่างนี้  

 

วัตถุประสงค์ในการเลือกการออกก าลังกายด้วยกีฬา
มวยไทย 

จ านวน (คน) คิดเป็นร้อยละ (%) 

เพื่อส่งเสริมสุขภาพ 89 คน 89 % 

การออกก าลังกายเพื่อส่งเสริมการสร้างร่างกายให้
สวยงาม สมส่วน ลดน้ าหนัก 

84 คน 84 % 

เพื่อใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 16 คน 16 % 
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เพื่อตามกระแสความนิยมของการออกก าลังกาย จากสื่อ 
ดาราหรือบุคคลที่มีชื่อเสียง 

14 คน 14 % 

เพื่อการเรียนรู้ศิลปะมวยไทย 13 คน 13 % 

 

เมื่อกีฬามวยไทยได้ถูกยกระดับเป็นกีฬาในรูปแบบยิมหรือฟิตเนส จึงเป็นอีกเหตุปัจจัยหนึ่งที่

ท าให้ผู้เข้าร่วมหันมาสนใจออกก าลังกายด้วยกีฬามวยไทย ซึ่งมีหลายสาเหตุ โดยผู้เข้าร่วมจาก 100 

คน สามารถเลือกสาเหตุหรือแรงจูงใจในการเลือกออกก าลังกายด้วยกีฬามวยไทยได้มากกว่า 1 สาเหตุ 

ซึ่งพบว่าการมีผู้เชี่ยวชาญคอยแนะน า (trainer) (84 คน) เป็นสาเหตุหลักหรือแรงจูงใจในการออก

ก าลังกายด้วยกีฬามวยไทยเป็นสาเหตุหลัก และการผสมผสานกับกีฬาอ่ืนๆ (70 คน) อุปกรณ์ที่ทันสมัย 

(41 คน) มีความสะดวกสบาย (22 คน) มีการจัดตารางเวลา/รอบเวลาที่เหมาะสม (19 คน) มีความ

สะอาด (16 คน) มีความปลอดภัยในทรัพย์สิน (11 คน) ความหรูหราด้านบรรยากาศและการตกแต่ง 

(10 คน) ตามล าดับดังแผนภาพด้านล่างนี้  

สาเหตุในการเลือกเล่นกฬีามวยไทยในรูปแบบยิมหรือ
ฟิตเนส 

จ านวน (คน) คิดเป็นร้อยละ (%) 

มีผู้เชี่ยวชาญคอยแนะน า (trainer) 84 คน 84 % 
การผสมผสานกบักีฬาอื่นๆ 70 คน 70 % 

อุปกรณ์ที่ทันสมัย 41 คน 41 % 
มีความสะดวกสบาย 22 คน 22 % 

มีการจัดตารางเวลา/รอบเวลาทีเ่หมาะสม 19 คน 19 % 
มีความสะอาด 16 คน 16 % 

มีความปลอดภัยในทรัพย์สิน 11 คน 11 % 
ความหรูหราด้านบรรยากาศและการตกแต่ง 10 คน 10 % 

 

นอกจากนี้ผู้ที่เข้าร่วมการออกก าลังกายด้วยกีฬามวยไทย ภายใน Cardio Boxing Gym นั้น 
ส่วนมากไม่ได้มีบุคคลที่เป็นต้นแบบหรือแรงบันดาลใจในการออกก าลังกาย (79 คน) แต่ก็มีบางส่วนที่
มีต้นแบบหรือแรงบันดาลใจ (21 คน) ซึ่งมักจะเป็นดารา นางแบบ เช่น กาละแมร์ พัชรศรี เบญจมาศ, 
อารยา เอ ฮาร์เกต, ไปรยา สวนดอกไม้, ลิเดีย ศรัณย์รัชต์ วิสุทธิธาดา, เจนี่ เทียนโพธิ์สุพรรณ, ณิ
ชาบูล นาคาศัย, Jessica Cuny, นางแบบ Victoria Secret และ บัวขาว บัญชาเมฆ เป็นต้น 
 

 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%8A%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5_%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%8D%E0%B8%88%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A8
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%93%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%8A%E0%B8%95%E0%B9%8C_%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%B2
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วัน เดือน ปีเกิด 30 มิถุนายน พ.ศ. 2537 
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