บันทึกการเล่าเรื่องที่นาข้อปฏิบัติที่ดีนาไปใช้ในการทางาน
กิจกรรมถ่ายทอดความรู้ : ไท้เก๊ก ศาสตร์แห่งการผสมร่างกายและจิตใจ
(CoP : Community of Practice) เรื่อง การเรียนการสอนไท้เก๊กในมหาวิทยาลัยปักกิ่ง
วันที่ 27 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2558

สัมมนาวิชาการเรื่อง ไท้เก๊ก : ศาสตร์แห่งการผสมผสานร่างกายและจิตใจ
วันศุกร์ที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ.2558 เวลา 08.30 – 17.00 น.
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ได้เริ่มจัดกิจกรรมรามวยจีน (ไท้เก๊ก) โดยร่วมมือกับสมาคมรามวย
เพื่อสุขภาพ ในปี พ.ศ.2547 โดยมีนายแพทย์วิลาส ศรีประจิตติชัย ซึ่งดารงตาแหน่งนายกสมาคมในขณะนั้น ได้ส่ง
วิทยากรของสมาคมท่านแรกคือ อาจารย์ ทวีศักดิ์ ศิ ลาพร มาช่วยแนะนาและฝึกให้บุคลากร นักศึกษาที่สนใจการรา
มวยจีน กิจกรรมนี้ได้ดาเนินการมาอย่างต่อเนื่อง และได้รับการสนับสนุนจากสมาคมเสมอมา ต่อมาเมื่อปีการศึกษา
2549 มหาวิทยาลัยฯ ได้เปิดสอนไท้เก๊กให้แก่นักศึกษาหลักสูตรการแพทย์แผนจีน และเมื่อปีการศึกษา 2551 ได้เปิด
สอนวิชาไท้เก๊กเป็นรายวิชาบังคับให้แก่นักศึกษา ชั้นปีที่ 1 ทุกหลักสูตร ปัจจุบันมีนักศึกษาซึ่งผ่านการเรียนวิชาไท้เก๊ก
มาแล้วกว่า 20,000 คน นอกจากการเรียนการสอนในชั้นเรียนแล้ว ยังได้มีการจัดตั้งชมรมไท้เก๊กโดยนักศึกษาเพื่อจัด
กิจกรรมแนะนาการรามวยจีนเพื่อสุขภาพ
เพื่อเป็นการพัฒนาศาสตร์ไท้เก๊กให้เป็นที่ยอมรับและรู้จักอย่างแพร่หลาย รวมถึงเป็นการรวบรวมองค์

ความรู้จากผู้ทรงคุณวุฒิ อีกทั้งเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในบรรดาผู้ซึ่งมีความเชี่ยวชาญ มีความรู้
ความสามารถด้านไท้เก๊ก ซึ่งสอดคล้องกับเอกลักษณ์ด้ านจีนของมหาวิทยาลัย คณะศิลปศาสตร์ โดย
สาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จึงจัดให้มีการสัมมนาวิชาการในเรื่อง “ไท้เก๊ก : ศาสตร์แห่งการ
ผสมผสานร่างกายและจิตใจ” ขึ้น ในวันศุกร์ที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ.2558 เวลา 08.30 – 17.00 น. ณ ห้องประชุม
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
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ผู้เล่าเรื่อง

รายละเอียดของเรื่องเล่าแลกเปลี่ยนเรียนรู้

Professor
Li Deyin

ก่อนที่อาจารย์ Li Deyin จะเล่าเรื่องการสอนไท้เก๊กในปักกิ่งท่านได้เล่าถึง
ไท้ เก๊ ก : อดีต ปั จจุบนั และอนาคต เริ่มจากตานานมวยไท้เก๊กเพื่อให้เข้าใจต้นกาเนิด
เพลงมวยไท้เก๊กไว้ว่า
ประวัติมวยไท้ เก็ก ท่ า นจางซานฟง เป็น ต านานความเป็น มาของมวยไท้ เก๊ ก มี
นัก วิ ชาการวิ เคราะห์ ไว้ ห ลายที่ม า มาดูต านานที่ หนึ่ งเริ่ ม จากท่า นนัก พรตจางซานฟง แห่ ง
เขาบู๊ตึ้ง ผู้คิดค้นมวยไท้เก๊ก ซึ่งถูกเล่าเป็นสองทาง ทางหนึ่งเล่ากันว่าท่านจางซานฟงคินค้นมวย
ไท้เก๊กขึ้นมาจากการที่ท่านได้เข้าใจหลักการต่อสู้ด้วยความอ่อนหยุ่นและการประสานหลักห
ยินหยาง หลังจากที่ได้เห็นการต่อสู้ของงูและนกกระเรียน ทาให้ท่านจางได้ขบคิดและเข้าใจถึง
อ่อนสยบแข็ง ใช้แรงน้ อยสยบแรงมาก ใช้ค วามสงบสยบความเคลื่อ นไหว ซึ่งได้ กลายเป็ น
ต้นแบบของวิชาการต่อสู้ของมวยไท้เก๊กนั่นเอง อีกทางหนึ่งเล่าว่าท่านจางซานฟงได้รวบรวม
ความรู้ของคนรุ่นก่อนมาปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาขึ้นมาจนสืบทอดมาถึงในปัจจุบัน แต่ไม่ว่า
อย่างไรก็ตามผู้ฝึกไท้เก๊กทั่วโลกต่างก็ยกย่องให้ท่านจางซานฟงเป็นอาจารย์มวยไท้เก๊กและถือ
เป็นหนึ่งในวิชามวยของบู๊ตึ้ง

ยุคประวัติศาสตร์ไท้เก๊ก 5 ตระกูล ประวัตคิ วามเป็นมาของมวยไท้เก๊กนั้นมีที่มาที่
หลากหลายแต่อย่างไรก็ดีหากสืบสาวประวัติมวยไท้เก๊กย้อนจากปัจจุบันกลับไปแล้วจะพบว่า
มวยไท้เก๊กนี้มีทมี่ าที่ชัดเจนจากคนผู้หนึ่ง นั่นคือท่านเฉินฉางซิงแห่งหมู่บ้านตระกูลเฉิน
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 มวยไท้เก๊กตระกูลเฉิน
ท่านเฉินฉางซิงเป็นเป็นครูมวยไท้เก๊กที่ยิ่ งใหญ่ซึ่งมวยไท้เก๊กก่อนของท่านเฉินฉางซิง เป็น
ลักษณะของตานานบอกเล่า จึงมีตานานที่มาของมวยไท้เก๊กนี้เป็นสองทาง
ตานานแรก คือมวยไท้เก๊กนี้ถูกคิดค้นขึ้นในตระกูลเฉินนี้เอง โดยไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดกับ
ตานานของมวยไท้เก๊กที่เคยมีมาก่อนนี้แต่อย่างใด โดยท่านเฉินหวังถิงซึ่งเป็นแม่ทัพสมัยราชวงค์หมิง
เป็นผู้คิดค้นมวยไท้เก๊กนี้ขึ้น และถ่ายทอดให้ลูกหลานสืบทอดต่อมาในตระกูลจนถึงรุ่นของท่านเฉิน
ฉางซิง ตานานนี้ถูกยึดถือและเผยแพร่โดยลูกหลานตระกูลเฉินในปัจจุบัน
ตานานที่สอง คือตานานที่ได้รบั บอกเล่าภายนอกตระกูลเฉิน โดยเล่าขานว่าแท้จริงแล้ว
มวยไท้เก๊กนี้ถูกถ่ายทอดผ่านสายวิชาของท่านหวังจงเยว่จนถึงท่านเจียงฟา และครั้งหนึ่งท่านเจียงฟา
ได้เดินทางผ่านหมูบ่ ้านตระกูลเฉิน ได้พบเห็นท่านเฉินฉางซิงสอนมวยในตระกูลเฉินอยู่ ท่านเจียงฟา
เห็นมวยที่ท่านเฉินฉางซิงสอนอยูน่ ั้นเป็นมวยแข็งจึงหัวเราะท่านเฉินฉางซิง
ได้ยินจึงรีบตามออก
มาแล้วก็ถูกเหวี่ยงออกไปไกล ท่านเฉินฉางซิงจึงรู้ว่าได้พบอาจารย์ที่แท้จริงเข้าแล้วจึงรีบเข้าไปกราบ
ท่านเจียงฟาเป็นอาจารย์เพื่อสอนมวยให้ตน มวยไท้เก๊กจึงได้เข้าสูต่ ระกูลเฉินนับแต่นั้น และ ได้
กลายเป็นครูมวยไท้เก๊กในที่สุด ในปัจจุบันเราไม่อาจทราบแน่ชัดได้ว่าแท้จริงแล้วตานานไหนเป็นเรื่อง
จริงเนื่องจากเรื่องนี้ผ่านกาลเวลามานานแล้ว แต่ในปัจจุบันท่านเฉินฉางซิง ซึ่งได้ถ่ายทอดมวยไท้เก๊ก
ให้แก่ศิษย์เอกหยางหลู่ฉาน และมวยไท้เก๊กสี่ตระกูลในปัจจุบันต่างก็ยังยอมรับในหลักวิชาในคัมภีร์
โบราณซึ่งเขียนโดยท่านปรมาจารย์จางซานฟงและหวังจงเยว่ด้วย

 มวยไท้เก๊กตระกูลหยาง
ท่านปรมาจารย์หยางหลู่ฉานผู้ซึ่งเป็นศิษย์เอกของท่านเฉินฉางซิง ท่านหยางหลู่ฉานครั้งหนึ่ง
ได้พบเห็นมวยไท้เก๊กจึงมีความปราถนาอยากเรียนวิชานี้เป็นอย่างมาก
จึงได้เดินทางไปยังหมู่บ้าน
ตระกูลเฉิน เพื่อเรียนมวยจากท่านเฉินฉางซิง แต่ท่านเฉินฉางซิงได้ปฏิเสธโดยอ้างกฏการสอนมวยใน
ตระกูลเท่านั้น ทาให้ท่านหยางหลู่ฉานต้องแอบดูท่านเฉินฉางซิงสอนมวยในยามค่าคืนเพื่อแอบเรียน
วิชาจนมีวิชาฝีมือ
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เมื่อถูกท่านเฉินฉางซิงพบเห็นว่าแอบเรียนวิชาท่านเฉินฉางซิง จึงค่อยเห็นแก่ความพากเพียร
ของท่านหยางหลู่ฉาน จึงได้รบั ท่านหยางหลู่ฉานเป็นศิษย์นอกตระกูล เป็นครั้งแรก ท่านหยางหลู่ฉาน
เรียน13 ปี จึงได้เดินทางกลับท่านมีชื่อเสียงโด่งดังและมีผู้มาขอเรียนมวยมากมาย และต่อมาได้มีคน
มาท้าสู้จนมีคนบาดเจ็บถึงตายท่านก็ได้หลีกหนีการต่อสู้เพื่อแก้แค้นไปถึงปักกิ่งเวลานั้นในปักกิ่งไม่มี
ผู้ใดรู้จักวิชามวยไท้เก๊กนี้จึงแปลกใจ ในวิชาฝีมือที่ดูนิ่มนวลและประสานแข็งอ่อนได้อย่างกลมกลืน
ยอดฝีมือมากมายจึงต่างมาขอท้าประลองกับท่านหยาง แต่ท่านหยางก็สามารถเอาชนะทุกคนที่มาขอ
ท้าประลองได้จนได้รับฉายาว่า "หยางผู้ไร้เทียมทาน" มวยไท้เก๊กจึงได้รับการยอมรับว่าเป็นสุดยอดวิชา
มวยและได้รับการเผยแพร่อย่างกว้างขวางในนครปักกิ่ง
 มวยไท้เก๊กตระกูลอู่ และตระกูลซุน
ทีห่ ย่งเหนียนมีท่านอู่อวี๋เซี่ยง ในบ้านตระกูลอู่นี้ล้วนแต่เป็นผูม้ ีการศึกษาดีและมีตาแหน่ง
ฐานะ ท่านอู่อวี๋เซี่ยงเองเป็นครูสอนหนังสือแต่ก็มีความรักและชอบศึกษาค้นคว้าในวิทยายุทธ์ เมือ่
ทราบว่าท่านหยางหลู่ฉานได้เรียนวิชามวยอันล้าเลิศมาก็ปราถนาร่าเรียนฝึกฝน แต่เมื่อเรียนมวยไท้
เก๊กกับท่านหยางหลู่ฉานระยะหนึง่ แล้วกลับไม่อาจเข้าถึงความล้าลึก ภายหลังเมื่อครั้งเดินทางไปเยีย่ ม
พี่ชายจึงตั้งใจไปเยือนหมู่บา้ นตระกูลเฉินเพื่อขอเรียนวิชาจากท่านเฉินฉางซิง แต่ในเวลานั้นท่านเฉิน
ฉางซิงป่วยด้วยโรคชราไม่อาจสอนวิชามวยได้ แต่ท่านอู่อวี๋เซี่ยงได้ยินว่าที่หมู่บ้านเจ้าเป่าซึ่งอยู่ใกล้กนั
นั้นมียอดยุทธ์ท่านหนึ่งชื่อเฉินชิงผิงจึงได้แวะเข้าหมู่บ้านเจ้าเป่าเพื่อขอเรียนวิชา ศึกษาอยู่เดือนเศษจึง
ได้จากไป ภายหลังได้ค้นพบตาราหลักมวยไท้เก๊กของท่านหวังจงเยว่จึงศึกษาด้วยตนเองแล้วก่อตั้งมวย
ไท้เก๊กตระกูลอู่ของตนขึ้น และเนือ่ งจากท่านอู่อวี๋เซี่ยงมีความรู้หนังสือดี จึงมีบทความข้อเขียนที่ได้รบั
การยอมรับและใช้เป็นหลักมวยไท้เก๊กควบคู่กับหลักมวยไท้เก๊กของท่านหวังจงเยว่มาถึงปัจจุบัน ท่าน
อู่อวี๋เซี่ยงมีศิษย์น้อย ทาให้มวยไท้เก๊กตระกูลอู่ถูกถ่ายทอดไปยังแซ่อื่น และภายหลังมวยนี้สืบทอดถึง
ท่านเฮ่อเว่ยเจิน ได้สอนมวยไท้เก๊กตระกูลอู่ให้ท่านซุนลู่ถัง ท่านได้ปรับปรุงมวยไท้เก๊กโดยผสานกับ
หลักวิชามวยสิ่งอี้และฝ่ามือปากว้าที่เคยร่าเรียนมาก่อน จนกลายเป็นมวยไท้เก๊กตระกูลซุนขึ้น
 มวยไท้เก๊กตระกูลอู๋
เมื่อครั้งท่านหยางหลู่ฉานเป็นครูฝึกสอนองครักษ์ในค่ายเสินจี้นั้น มีศิษย์ชื่อเฉวียนโหย่เป็น
ชาวแมนจู ชื่นชอบในวิทยายุทธ์ได้เข้าเป็นทหารองครักษณ์ของวังตวนอ๋อง จึงทาให้มีโอกาสได้เรียน
มวยไท้เก๊กหลังจากราชวงค์ชิงล่มสลาย ท่านเฉวียนโหย่วจึงได้ตั้งแซ่(สกุล)ขึ้นใช้เช่นเดียวกับชาวจีนโดย
ตระกูลของท่านเฉวียนโหย่วได้ใช้แซ่อู๋และมวยไท้เก๊กของท่านเฉวียนโหย่วก็ได้ถ่ายทอดให้กับศิษย์และ
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รายละเอียดของเรื่องเล่าแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ลูกชายของท่านเฉวียนโหย่วคือท่านอู๋เจี้ยนเฉวียน โดยการศึกษาและพัฒนาอย่างต่อเนื่องทาให้มวยไท้
เก๊กของท่านอู๋เฉวียนโหย่วและท่านอู๋เจี้ยนเฉวียนบุตรชายเริ่มมีเอกลักษณ์ของตนจนเป็นทีร่ ู้จักและ
ยอมรับเป็นไท้จี๋ตระกูลอู๋ในที่สุด มวยของตระกูลอู๋นั้นยังรักษาการเคลื่อนไหวแบบวงแคบอยู่ทาให้ท่า
มวยมีความกระชับและรัดกุม และตระกูลอู๋นั้นนับว่าเป็นตระกูลที่มคี วามใกล้ชิดกับตระกูลหยางอย่าง
ที่สุด ต่างก็ร่วมกันเผยแพร่มวยไท้เก๊กสู่วงกว้าง ทาให้มวยไท้เก๊กตระกูลอู๋ได้รับความนิยมแพร่หลาย
อย่างกว้างขวาง

ต่อมาอาจารย์ Li Deyin ได้ฉายภาพสไลด์พร้อมเล่าเรื่องมวยไท้เก๊กที่
พัฒนาเป็นกีฬา การบรรจุไท้เก๊กเป็นวิชาบังคับของประเทศจีนจนถึงปัจจุบัน โดยเริม่
ด้วยการอธิบายคาว่า วูซู หมายถึงศิลปะการต่อสู้ของชาวจีนหรือมวยจีน แปลตรงๆว่า วิทยายุทธจีนที่
มีประวัตคิ วามเป็นมายาวนาน วูซู มีหลายประเภท จาแนกเป็นศิลปะการต่อสู้ด้วยมือเปล่าและศิลปะ
การต่อสูด้ ้วยอาวุธโบราณชนิดต่างๆ รวมทั้งวิชาหมัดไทเก็กด้วย
วูซู ได้ก่อตั้งเป็นองค์กรระดับชาติเป็นครั้งแรกเมื่อ พ.ศ.2453 ณ เมืองเซี่ยงไฮ้ชื่อว่าสานัก
เยี่ยมยุทธ (จงอู่เหมิน) และเกิดสานักต่างๆ ขึ้นจนทางการเห็นความสาคัญ จึงตั้งศูนย์กาลังวิทยายุทธ
จีนขึ้น จนพัฒนาเป็นกีฬาวูซูถึงปัจจุบนั
ในปี ค.ศ. 1936 คณะทัวร์วูซู ลงมาเยือนประเทศทางภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
และเช้าร่วมแสดงในมหกรรม กีฬาโอลิมปิค ครั้งที่ 11 ณ กรุงเบอร์ลิน ประเทศเยอรมัน
ต่อมาวิชาวูซูก็ได้รับการบรรจุไว้เป็น บทเรียนอย่างเป็นทางการตามวิทยาลัยพลศึกษา
และคณะวิชาการต่างๆ ของประเทศจีน
ในปี ค.ศ. ปี ค.ศ. 1956 สถาปนาสมาคมวูซูแห่งปักกิ่งขึ้น วูซูจึงกลายเป็นกีฬาประเภท
หนึ่งอย่างเป็นทางการ คณะกรรมการบริหารกีฬาของจีนก็ได้บญ
ั ญัตกิ ติกากีฬาวูซู พร้อมนามาเรียบ
เรียงตีพิมพ์ อาทิ ตาราไท้เก๊ก รวมทั้งรูปแบบกระบวนเพลงยุทธต่างๆ อาทิ หมัดมวย ดาบ กระบี่
ทวน และพลอง เป็นต้น
ส่งผลให้วูซูกลายเป็นส่วนหนึ่งของบทเรียนทางพลศึกษาในระดับโรงเรียนต่างๆ ตาม
มหาวิทยาลัย และกาหนดเป็นวิชาชีพวูซูอีกด้วย ต่อมารัฐบาลจีนได้สถาปนาสถาบันค้นคว้า วิชา วูซู
ขึ้น เพื่อศึกษาค้นคว้า และผลักดัน กีฬาวูซูสู่โลกกว้าง
ในปี ค.ศ. ค.ศ. 1987 มีการจัดมหกรรมกีฬาวูซรู ะดับเอเชียขึ้นเป็นครั้งแรก ณ เมืองโย
โกยากาม่า ประเทศ ญี่ปุ่น
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รายละเอียดของเรื่องเล่าแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ในปี ค.ศ. 1988 ได้จัดการแข่งขันวูซู ในครั้งนี้ กีฬาวูซูประเภทประลองยุทธ ก็ได้รับการ
ยอมรับให้เป็นส่วนหนึ่งของการแข่งขันกีฬาวูซู ในระดับนานาชาติอย่างเป็นทางการในครั้งนี้เอง
ในปี ค.ศ.1990 กีฬาวูซูได้ถูกบรรจุแข่งขันกีฬาเอเชี่ยนเกมส์ ครั้งที่ 11 ณ กรุงปักกิ่ง
ประเทศจี น และในปี นี้ เ องได้ มี ก ารสถาปนาสหพั น ธ์ วู ซู น านาชาติ กี ฬ าวู ซู มิ ผ ลั ก ดั น เข้ า สู่ ร ะดั บ
นานาชาติ ตั้งแต่กีฬาซีเกมส์ครั้งที่ 16 ครั้งที่ 17 และครั้งที่ 18 เป็นการแข่งขันในเชิงยุทธลีลา (รา
มวย) เท่านั้น ในการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 19 ที่ อินโดนีเซียมีการแข่งขันแบบประลองยุทธ
เพิ่มขึ้นอีกประเภทหนึ่งด้วย โดยมีประเภทยุทธลีลา 7 ชนิด
1.ยุทธลีลาสฉางฉวน (มวยยาวหรือมวยเหนือ) 2.ยุทธลีลาหนาวฉวน (มวยใต้)
3.ไท้จี๋ฉวน (มวยไทเก็ก)
4.ยุทธลีลากระบี่
5.ยุทธลีลาดาบ
6.ยุทธลีลาไม้พลองยาว
7.ยุทธลีลาทวน

อาจารย์ Li Deyin ได้เล่าเรื่องจุดประสงค์ของการราไท้เก๊ก 3 ประเภท คือ
1. เพื่อออกกาลังกาย ท่ารากระบวนท่าต่างๆ ที่ใช้แรงจากกล้ามเนื้อ การใช้ท่าเพื่อออก
กาลังกายยังไม่จัดว่าเข้าสู่มวยไท้เก็กอย่างแท้จริง แต่เป็นการได้ขับเคลื่อนร่างกายเป็นการออกกาลัง
กายเท่านั้น
2. เน้นลีลาสวยงาม ท่าทางร่ายราสวยงาม ต้องถูกต้องตามหลักการไท้เก๊กและ
คล่องแคล่ว จาทุกท่าได้หมด ก็ยังคงใช้แรงภายนอก ในการขับเคลื่อนกระบวนท่า มิได้ใช้ความรูส้ ึก
ของการใช้แรงจากสมาธิ
3. ราไท้เก๊ก ที่ต้องฝึกจิต สมาธิ ไปขับเคลื่อนพลังภายในและให้พลังภายในไปขับเคลื่อน
ส่วนต่างๆ ของร่างกาย เป็นการเน้นถึงความรู้สึกพลังภายใน มิได้ใช้แรงจากกล้ามเนื้อ หรือแรง
ภายนอก ทาให้ร่างกาย จิตใจแข็งแรง
อาจารย์ยังเล่างานวิจัยหลายชิน้ ที่บอกว่าการรามวยไท้เก๊กช่วยทาให้ร่างกายสมดุล
และทาให้ร่างกายยืดหยุ่น การเคลื่อนไหว การย่อตัว ดีขึ้น ซึ่งแก้ความเข้าใจผิดที่ว่าไท้เก๊กจะทา
ให้ข้อเข่าเสื่อมนัน้ ไม่จริงเลย
การออกกาลังกายไท้เก๊ก ทั้ง เพื่อออกกาลังกาย ลีลามวย หรือเข้าสู่การใช้จิตสมาธิ
ต่ า งก็ มี ป ระโยชน์ เพราะอย่ า งน้ อ ยที่ สุ ด ก็ มี ผ ลให้ ร่ า งกายแข็ ง แรงขึ้ น แต่ จ ะได้ ผ ลดี อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพสูงสุดต่อร่างกาย แล้ว ต้องราแบบไท้เก๊กที่ต้องฝึก จิ ต สมาธิ ร่างกายจะได้รับพลังแต่
การที่จะให้ไ ด้ถึงขั้น นี้ ผู้ ฝึก จดจาท่าทางมวยให้ไ ด้ มาก่อ น เพราะอย่ างน้ อยจะต้ องเข้าใจใน
ความหมายของกระบวนท่าต่าง ๆ ให้ถูกต้องเสียก่อน เมื่อเชี่ยวชาญในกระบวนท่าแล้ว จึงพัฒนา
ความรู้สึก และสมาธิให้ก้าวหน้าขึ้น
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รายละเอียดของเรื่องเล่าแลกเปลี่ยนเรียนรู้
อาจารย์ Li Deyin ได้อธิบายหลัก 10 ขั้น ว่าฝึกไท้เก๊กอย่างไรให้ได้ผลดี
สาหรับในการฝึกมวยไท้เก๊ก ให้ได้ผลดี คือ
1.ศีรษะตั้งตรง คือ ศีรษะ ลาคอตัง้ ตรง หน้ามองตรง ไม่เอียงซ้าย เอียงขวา ไม่ก้ม เงย คอไม่เกร็ง
ศีรษะตั้งตรงเสมอ ทาให้ศูนย์ถ่วง ทาให้ขา แน่นและมั่นคง ช่วงบนเบาคล่อง การเคลื่อนไหว
คล่องแคล่วและเลือดลมเดินคล่องช่วยรักษาความสมดุลของร่างกาย
2 เก็บทรวงอก ยืดแผ่นหลัง ทรวงอกงุ้มเข้าเล็กน้อย ผ่อนคลายกล้ามเนื้อหน้าอก อย่าเบ่ง ยืด ทาให้
ร่างกายส่วนบนหนัก ส่วนล่างเบา เมื่อยกเท้าขึ้นเตะ ร่างกายเบาลอย ซวนเซได้ง่าย ไม่มั่นคง
3.ผ่อนคลายเอว การเคลื่อนไหวในส่วนต่างๆ ของร่างกาย เอวเป็นส่วนสาคัญในการขับเคลื่อน การ
ผ่อนคลายเอว ทาให้สองเท้ามีพลัง ช่วงล่างมั่นคง
4.การแบ่งแยก เต็ม – ว่าง เป็นหลักสาคัญของมวยไท้เก๊ก หากน้าหนักของร่างกายทั้งหมดอยู่บน
เท้าขวา ขาซ้าย-ว่าง เมื่อน้าหนักของร่างกายทั้งหมดอยู่บนขาซ้าย ขาขวา - ว่าง การเคลื่อนไหวและ
การหมุนตัวก็จะเบาสบาย คล่องแคล่วไม่กินแรงแม้แต่น้อย ถ้าแบ่งแยกไม่เป็น การก้าวเท้าก็จะหนัก
ฝืด และติดขัด ยืนไม่มั่นคง ถูกผลักล้มได้ง่าย
5. การผ่อนคลายหัวไหล่ อย่าให้หัวไหล่มีการยกขึ้น ต้องระวังอย่าให้มุมศอกยกขึ้น และไม่ให้หนีบ
รักแร้ ร่างกายจะเก็บพลังไม่อยู่ การเคลื่อนตัวจะไม่คล่องแคล่ว
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รายละเอียดของเรื่องเล่าแลกเปลี่ยนเรียนรู้
6.การใช้จิตไม่ใช้แรง การฝึกมวยไท้เก๊กต้องใช้สมาธิจติ ไม่ใช้แรง การราไท้เก๊กต้องผ่อนคลายในทุก
ๆ ส่วนของร่างกาย ไม่ใช้แรงแม้แต่น้อยนิดในการเคลื่อนไหว การฝึกโดยไม่ใช้กาลัง ต้องมีวินัย อดทน
เพียรพยายาม ระยะแรกอาจต้องใช้แรงฝึกไปก่อน แต่เมื่อฝึกนานวันจนมีความคล่องตัวสูง ก็จะบรรลุ
สามารถใช้จิตสั่งได้โดยไม่ใช้แรง เข้าถึงความเบาคล่อง สามารถเคลือ่ นไหว หมุนและเปลี่ยนแปลงได้
ดั่งใจต้องการ
7.บนล่างประสาน ฐานนั้นอยู่ที่เท้า ควบคุมการเคลื่อนไหวที่เอว นิ้วมือจากเท้าไปยังขาสู่เอวทั้งหมด
นี้ต้องให้ต่อเนื่องสมบูรณ์เป็นหนึ่งเดียว จึงจะถือได้ว่า บนล่างประสานสอดคล้อง หาก มีส่วนใดส่วน
หนึ่งไม่เคลื่อนไหวประสานสอดคล้องไปด้วยกัน ร่างกายก็ย่อมไม่เป็นระเบียบ การรวมพลังก็จะไม่
เป็นหนึ่งเดียว ไร้ประสิทธิภาพ
8.ในนอกประสานสัมพันธ์ มวยไท้เก๊กเน้นที่การฝึกจิตและสติให้มีสมาธิ เมื่อมีสมาธิดีขึ้น มือเท้าที่
เคลื่อนแยกออก จิตและสมาธิต้องเคลื่อนตาม ท่วงท่า ที่เคลื่อนไหวรวบเข้า จิตและสมาธิก็ต้องตาม
ท่วงท่าการเคลื่อนไหว
9.การต่อเนื่อง มวยไท้เก๊กใช้สมาธิจิต ไม่ใช้กาลังตั้งแต่เริ่มต้นจนจบ ต่อเนื่องไม่ขาดตอน วนครบรอบ
ก็ขึ้นต้นใหม่หมุนเวียนไม่สิ้นสุด
10.สงบในความเคลื่อนไหว วิชามวยภายนอกใช้แรงฝึกฝนเสร็จจะเหนื่อยหอบ หายใจเร็วและแรง
มวยไท้เก๊กใช้สมาธิจิต เคลื่อนไหวจึงนิ่งสงบ ทุก ๆ ส่วนของร่างกายจึงผ่อนคลาย การเคลื่อนไหวเกิด
จากพลังที่อยู่ภายใน ดังนั้นในการฝึก ท่วงท่ายิ่งช้ายิ่งดี เพราะความช้าทาให้ลมหายใจยาวและลึก
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รายละเอียดของเรื่องเล่าแลกเปลี่ยนเรียนรู้
อาจารย์ Li Deyin ได้เล่าถึงการเรียนการสอนไท้เก๊กในมหาวิทยาลัยปักกิ่ง
ไว้ว่า
ตามระบบการศึกษาของประเทศจีนนั้น นักศึกษาปริญญาตรีมหาวิทยาลัยปักกิ่ง ทุกคน
ต้องเลือกเรียนวิชาพละศึกษา 4 ตัว ตัวละ 1 เทอม โดยนักเรียนชายบังคับเลือกมวยไท้ เก๊ก และ
นักศึกษาหญิงบังคับเลือก แอโรบิก เป็นหนึ่งในนั้น ส่วนวิชาพละอื่นๆ ยังมีอีกมากมาย เช่น ว่ายน้า
เทนนิส ปิงปอง เต้นรา ปีนเขา โยคะ เป็นต้น เนื่องจากเป็นวิชาบังคับจึงมีการสอบปฏิบัติ อาจารย์
Li Deyin ได้พูดติดตลกว่าถึงแม้ไม่อยากเรียนมวยแต่ต้องเรียนมวยไท้เก๊ก และต้องราไท้เก๊ก ให้ได้ไม่
นั้นไม่จบการศึกษา
อาจารย์ Li Deyin ได้เล่าประสบการณ์สอนที่มหาวิทยาลัยประชาชนอาจารย์สอนปริญญา
ตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ซึ่งมีนักศึกษาประมาณ 15,000 คน มีนักศึกษาปริญญาตรีประมาณ
3,000 คน นักศึกษาปี1 นักศึกษาปี2 บังคับเลือกเรียนมวยไท้เก๊ก และนักศึกษาปี3 เป็นวิชาเลือก
ในปี ค.ศ. 1975 อาจารย์ที่เชี่ยวชาญมวยไท้เก๊ก ยังมีจานวนไม่มาก มหาวิทยาลัยจึงให้
อาจารย์พลศึกษามาสอนแทนแต่ตอ้ งผ่านการฝึกอบรมมาก่อน ทั้งนีอ้ าจารย์ยังเล่าว่าตารา ท่วงท่า
ต้องใช้แบบเดียวกันให้มีเอกภาพ มาตรฐานเดียวกันทั้งหมด
อาจารย์ Li Deyin ได้เล่าว่ามหาวิทยาลัยประชาชนที่อาจารย์สอนนั้นมีนักศึกษาที่ต้อง
เรียนมวยไทเก๊กประมาณ 3000 กว่าคน มีอาจารย์ที่เชี่ยวชาญมวยไท้เก๊กสอนร่วม 30 คน ฉะนั้น
อาจารย์ 1 คนรับผิดชอบสอนนักศึกษาประมาณ 100 คน ห้องฝึกสอน ครั้งละ 25 คน อาจารย์ 1
คนจะสอน 4 กลุ่มด้วยกัน อาจารย์บางคนอาจชอบว่ายน้า เทนนิส ปิงปอง เต้นรา ปีนเขา โยคะ
แต่อาจารย์พละที่ผา่ นการฝึกไท้เก๊ก ทุกคนก็ต้องสอนมวยไท้เก๊กไม่สอนไม่ได้
มหาวิทยาลัยในประเทศ ตลอดจนรัฐบาลจีนได้ให้ความสาคัญกับการเรียนไท้เก๊ก นอกจาก
เป็นภูมิปญ
ั ญาทีส่ ืบทอดมาหลายรุน่ ตั้งแต่บรรพชนแล้ว การฝึกมวยไท้เก๊กยังช่วยเสริมสร้างสุขภาพ
ให้แข็งแรง การรามวยไท้เก๊กช้าๆ ผสมกับการฝึกสติ ให้เกิดสมาธิ และความนิ่ง มีประโยชน์ด้าน
ร่างกาย กล้ามเนื้อ เส้นเอ็น และกระดูก ทุกส่วนของร่างกายมีโอกาสได้เคลื่อนไหว ช่วยให้หายใจได้
ลึก ทาให้หัวใจเต้นแรง การรามวยไท้เก๊กช้าๆ รักษาจังหวะช้า ๆ และสม่าเสมอ ช่วยการหมุนเวียน
โลหิตจึงเป็นการป้องกันอัมพาต และตะคริว ช่วยกระตุ้นการเผาผลาญ
สมองได้พักผ่อนทาให้ร่างกายมีเหงื่อออก ฝึกร่างกายให้อดทน ทางานหนักได้ ไม่เหนื่อย
ง่าย ไม่เป็นโรคอ่อนเพลีย สภาพร่างกายที่ได้จากการฝึกฝน มวยไท้เก๊ก เป็นเวลายาวนาน จะว่องไว
การหายใจจะเป็นปกติ ไม่หอบเหนื่อย ไหล่ ท้องและอก จะแข็งแรง ประโยชน์ทางด้านจิตใจ คือ ฝึก
นิสัยให้เป็นคน อดทน เยือก ฝึกสมาธิให้แน่วแน่ในการทางาน
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รายละเอียดของเรื่องเล่าแลกเปลี่ยนเรียนรู้
อาจารย์ Li Deyin ได้เล่าเน้นถึงการจักการเรียน การสอน มวยไท้เก๊กให้
ประสบความสาเร็จ เพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดจากการรามวยไท้เก๊ก
ผู้นาสูงสุด ในมหาวิทยาลัย คือ อธิการต้องวางนโยบายระบุให้เป็น กิจกรรมใน
มหาวิทยาลัย กาหนดเป้าหมายของการเรียนมวยไท้เก๊กให้ชัดเจนเช่นบรรจุในทุกหลักสูตรให้เป็น
วิชาบังคับ อาจารย์ Li Deyin ยังกล่าวถึงมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติว่า บรรจุในทุก
หลักสูตรเช่นเดียวกับมหาวิทยาลัยที่ประเทศจีน
การเลือกใช้ตารา เอกสารหลัก แบบมวยต้องมีมาตรฐานเดียวกันให้เป็นเอกภาพ หรือ
อาจารย์จะร่วมกันเขียนตาราแต่ต้องใช้ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน
อาจารย์ Li Deyin ได้ยกตัวอย่างการเขียนตาราจะแยกเขียนชาย หญิง ก็ได้ อย่างตาราของนักศึกษา
ชายจะเลือกใช้ 24 กระบวนท่าเส้าหลินก็ได้เช่นกัน
การกาหนดชั่วโมงสอน ที่ประเทศจีนจะเข้าฟังบรรยายและฝึกมวยไท้เก๊ก 10 ครั้ง ๆละ
90 นาที (ชั่วโมงครึ่ง) ซึ่งพอ ๆ กับทีมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเช่นกัน ที่มีชั่วโมงบรรยายและชั่วโมงฝึก
ปฏิบัติอีกประมาณ 10 กว่าครั้ง ๆ ละ 120 นาที ( 2 ชั่วโมง)
คุณสมบัติของผูส้ อนต้องเชี่ยวชาญเพราะเป็นทักษะถ้าท่วงท่าไม่ได้มาตรฐาน การสอนจะ
ออกมาไม่ดี ซึ่งอาจารย์ Li Deyin กล่าวถึงการสอนของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวฯว่าเดิมได้ให้ผเู้ ชี่ยวชาญ
จากสมาคมไท้เก๊กมาช่วยฝึกสอน เป็นกระบวนการที่ดี เพราะต้องให้ความสาคัญกับมาตรฐาน
หลักการแสดงท่วงท่าของมวยไท้เก๊ก
อาจารย์ Li Deyin ยังกล่าวถึงสถานที่ ต้องมีพื้นที่ใช้สอนที่เหมาะสม ควรมีเวที ให้ผู้เรียน
เห็นการสาธิตท่าทางของผู้สอนได้ทุกคน และไม่ควรฝึกกลางแดดเพราะผู้เรียนจะไม่มีสมาธิและจะ
ไม่ชอบการฝึกมวยไท้เก๊กไปเลยก็ได้

อาจารย์ Li Deyin ได้ยังได้กล่าวถึงหลักการสอนมวยไท้เก๊ก
1. อย่าสอนแค่เทคนิค ท่าทาง แต่ต้องสอนถึงคุณธรรม เข้าใจวัฒนธรรม ปลูกฝัง
มารยาท ความอดทน ความสามัคคีรี แสวงหาความรู้ สอนให้มีสิ่งเหล่านี้
2. ปลูกจิตสานึกให้นักศึกษารักในมวยไท้เก๊ก เข้าใจถึงคุณค่าที่แท้จริง หาวิธีให้
นักศึกษาสนุกกับการเรียน
3. ครูผสู้ อนต้องให้ผู้เรียนเรียนรู้ทฤษฎีก่อนว่ารามวยทาอย่างไร ไม่เพียงแต่ทาท่าได้
ต้องคิดวิเคราะห์คณ
ุ สมบัตไิ ท้เก๊กออกอย่างแท้จริง
4. ผู้สอนต้องสอนตามความสามารถของนักเรียน ที่มีมาแตกต่างกัน ให้กาลังใจผู้ที่
เรียนอ่อน และต้องไม่แบ่งแยกนักศึกษา สนใจแต่เฉพาะคนที่เรียนเก่งไม่ได้

บันทึกการเล่าเรื่อง การเรียนการสอนไท้เก๊กในมหาวิทยาลัยปักกิ่ง
ผู้เล่าเรื่อง

รายละเอียดของเรื่องเล่าแลกเปลี่ยนเรียนรู้
5. สอนแบบค่อยเป็นค่อยไป ไม่ควรเร่งสอน อาจสอนทีละจุดเช่น อาจจะสอนมือก่อน
มือได้แล้วค่อยไปที่การย่างก้าว เมือ่ ทาได้แล้วค่อยนามาประกอบกัน
6. ผู้สอนต้องเป็นแบบอย่าง หมั่นฟื้นฟูต้องมีจิตใจรักมวยจีน รักเอ็นดูผเู้ รียน
7. หลักการสอนไม่ต้องใช้ปากอธิบายมากมายใช้การสาธิตซึ่งเป็นที่นิยมมากในการ
สอนมวย
8. การสอนท่วงท่าชัดเจน ถูกต้องตามหลักการการอธิบาย ท่วงท่า ที่สาธิตและผู้เรียน
ต้องสอดคล้องไปด้วยกัน
9. เมื่อผู้เรียนรามวยผิดต้องแก้ไขทันทีอย่างทิ้งไว้เพราะจะทาให้ผิดต่อเนื่องไปยังท่า
อื่น ๆ ด้วย
10. ใช้คอมพิวเตอร์ วีดีทัศน์ นามาช่วยสาธิตการแสดงได้จะทาให้ผเู้ รียนเข้าใจได้ง่าย
ข้อผิดพลาดที่พบบ่อยในการเรียนไท้เก๊ก ผูเ้ รียนมักเหม่อลอย ไม่มีสมาธิ ร่างกายแข้งขาด
ความยืดหยุ่น จาท่าไม่ได้ทาให้ร่างกายเคลื่อนไหวไม่ต่อเนื่อง การฝึกถ้าไม่สนใจ จรดจ่อกับท่วงท่า
ย่อมไม่มีวันได้ผล การแก้ไข ต้องผ่อนคลาย 5 จุด คือ 2 ขา 2 แขน และหลังตรง ลมหายใจเก็บท่า
หายใจเข้า ปล่อยท่า หายใจออกเป็นต้น

วาทะเด็ด
การเรียนไท้เก๊ก ไม่เพียงแต่ราท่วงท่าได้ ถูกต้อง ต้องเรียนรู้ถึงคุณสมบัติมวยไท้เก๊ก
อย่างแท้จริง นั่นคือการรามวยไท้เก๊กด้วยสมาธิจิต จะไม่ใช้แรง ท่วงท่าของมวยไท้เก๊ก

“อ่อน แปรเปลี่ยนเป็นแข็งแกร่งจากภายใน”
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ประเด็นความรู้ที่นาไปใช้ในการทางาน
1. มีสมาธิในการทางาน คิดก่อนทา คิดก่อนเคลื่อนไหว จะไม่ทาให้เกิดความผิดพลาดเลย
2. การจะเรียนรู้สิ่งใดต้องฝึกฝนและมีวินัย ทาให้ต่อเนื่องแต่ต้องเข้าใจแก่นแท้ของสิ่งที่ทา

การฝึกจะเปลี่ยนเป็นความสุข
3. การจะฝึกนักเรียนให้เรียนรู้ ผู้สอนต้องหาวิธีทาให้ผู้เรียนสนใจในสิ่งที่ตนจะสอน
4. ต้องใส่ใจผู้เรียนให้เท่าเทียมกัน ท่าทีของผู้สอนจะต้องไม่แบ่งแยกระหว่างผู้เรียนที่เรียน
ดีและผู้เรียนอ่อน
5. การสอนต้องไม่ทาให้ยากเกินไป ถ้ายากให้แบ่งออกเป็นส่วนย่อย ๆ แล้วให้ผู้เรียนเรียน
ทีละส่วน จนผู้เรียนสามารถทาในแต่ละส่วนได้ จึงค่อยให้ผู้เรียนนาแต่ละส่วนที่ได้
เรียนไปแล้วนั้นมาผสมผสานกัน จะทาให้ผู้เรียนสามารถเรียนได้อย่างเข้าใจและ
สามารถฝึกฝนได้
6. การสอนนักเรียนไม่ควรทาให้นักเรียนเสียความมั่นใจ จึงไม่ควรจรดจ้อง หรือเฝ้าตาหนิ
มากจนเกินไป แต่ถ้าพบการเรียนรู้ที่ผิด ควรช่วยแก้ไขในทันที จะได้ไม่ผดิ ต่อเนื่อง ไป
ยังเรื่องอื่น ๆ
7. ผู้สอนต้องเป็นผู้หาความรู้เพิ่มเติมอย่างสม่าเสมอ จะได้พัฒนาจิตใจให้ใฝ่รู้ เกิดความ
กระตือรือร้นในการทางาน
8. ครูต้องเป็นแบบอย่าง จึงควรมีอุดมการณ์ ในการศึกษาต่อสิ่งที่ต้องนาไปถ่ายทอดสูลูก
ศิษย์ การมีอุดมการณ์จะทาให้ไม่ย่อท้อต่อการเผชิญสิ่งต่างๆ
9. การเรียนรู้ไม่ว่าศาสตร์ใด ๆ ควรสอดแทรกเรื่องมารยาทจะช่วยให้ผู้เรียนเป็นที่รักแก่คน
ทั่วไป
10. การเรียนโดยบอกเล่าความเป็นมาอย่างลึกซึง้ จะช่วยให้ผู้เรียนเกิดศรัทธาในศาสตร์
นั้น ๆ ได้

ภาพกิจกรรมการเล่าเรื่องที่นาข้อปฏิบัติที่ดีนาไปใช้ในการทางาน
กิจกรรมถ่ายทอดความรู้ : ไท้เก๊ก ศาสตร์แห่งการผสมร่างกายและจิตใจ
(CoP : Community of Practice) เรื่อง การเรียนการสอนไท้เก๊กในมหาวิทยาลัยปักกิ่ง
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ไท้ เก๊ ก ศาสตร์ แห่ งการผสมร่ างกายและจิตใจ
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ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

ชื่อ-นามสกุล
ผศ.นิก สุนทรธัย
ผศ.ดร.ธีรโชติ เกิดแก้ว
ผศ.คณพศ สิทธิเลิศ
ผศ.จริยาวัฒน์ โลหะพูนตระกูล
ผศ.รัชนีพร ศรีรักษา
อาจารย์อติวัตน์ พรหมาสา
อาจารย์พัทธนันท์ เลิศคุณอธินนท์
อาจารย์อัจฉราพรรณ ช้างเขียว
อาจารย์ปาริชาติ รัตนรักษ์
อาจารย์นัฐธิยา บุญอาพัทธิ์เจริญ
คุณชานาญ วงศ์รัตนภัสสร
คุณนิสากร วงศ์รัตนภัสสร
คุณวงเดือน วาณิชย์ก่อกุล
คุณดวงพร อธิคมวรดิลก
คุณสุพัตรา ไชยาวิจิตร
คุณณัฐสรัญ ปีเตอร์ซัน
คุณไพจิตร ชัยชโลทรกุล
คุณชัยวุฒิ คงธนเชาวน์
คุณนันทิยา หั่ง
คุณสุณี เมษพันธ์

ที่
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

ชื่อ-นามสกุล
คุณศิริจันทร์ ศรุติอังกูร
คุณปรารถนา สุทิน
คุณธัชชัย ชัยชโลทรกุล
คุณพรรณพิไล สุพรรณโรจน์
Miss Wang Shuwen
คุณอรนิภา กล่าฮุ้ย
คุณจันทนา จันทรเศรษฐเลิศ
คุณลลิตา คงถาวรวงศ์
MISS BARBARA BATISTA SANTOS
MR. REGGIE PAWLE
คุณ มณีรัตน์ พร้อมพลากร
คุณอภิรุม ปัญญาพล
คุณมานิต อุดมคุณธรรม
คุณสุรีรัตน์ อุดมคุณธรรม
คุณเจริญ ศิริกันตราภรณ์
คุณจวง หอมสุวรรณ
คุณชูชัย จิรวงศาพันธุ์
คุณจุรีย์ ชรัวอังคุ์ธร
คุณสรภัทร์ เหล่าประภัสสร
คุณวีณา เหล่าประภัสสร

ที่
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65

ชื่อ-นามสกุล
คุณกาญจนา อิสระวุฒิวรรธน์
คุณเก่งกาจ งามขจรวิวัฒน์
คุณศุภจิต มโนพิโมกษ์
คุณวรณัณท์ ทรงเจริญ
คุณนิตยา นีรนาทโกมล
คุณศิริรัตน์ ตันศิริคงคล
คุณอารีวรรณ พิทักษ์กิจไพศาล
คุณมาลินี พิชณุษากร
คุณอังสนา ตันชัชวาล
คุณชนินทร์ โตประเสริฐพงศ์
คุณสมใจ โตประเสริฐพงศ์
คุณ สุรชัย ศุภนาพา
คุณพัชรินทร์ ฮั่นพิพัฒน์
คุณลี้ฮัว วัชรโพธิคุณ
คุณวราภรณ์ วัจน์ประภาศักดิ์
คุณนัยนา วัจน์ประภาศักดิ์
คุณฐิติพร เรืองโชคชัชวาล
คุณอัญชุลี ศุลีพร
คุณลัดดา มาโนช
คุณบุญชื่น บุญญกิจวิวัฒน์
คุณพินิจ ภูผา
คุณจุฑารัตน์ ตั้งการุณจิต
คุณอรนันท์ ศิลป์สาคร
คุณวนิดา รังษีกาญจน์ส่อง
คุณวันเพ็ญ แซ่ลี่

ที่
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90

ชื่อ-นามสกุล
คุณนภา ทองสุทธา
คุณยุวธิดา ทองสุทธา
คุณพงศ์สีห์ วิชชากาญจน์
คุณภัทรภร วิชชากาญจน์
คุณสุวรรณี จันทรพรชัย
คุณธัญญา ศรีสินรุ่งเรือง
คุณวันเพ็ญ เลิศรุ่งโรจน์
คุณวารินทร์ บารุงอินทร์
คุณจุฑามาศ ตรัยวารินทร์
คุณลัดดา ยิ้มถนอม
คุณอุบล หาไชย
คุณธีรวัจน์ ศรีถาวรสิทธิ์
คุณสมบูรณ์ เพชรชมรัตน์
คุณสุเทพ ไทยธัญญพานิช
คุณสมศรี คงสวัสดิ์ศักดิ์
คุณนิตยา วิรุณรัตนกิจ
คุณปริศนา เลิศเรืองเวทย์
คุณเพ็ญนภา เจียรรัตนพงศ์
คุณศศิกาญจน์ กัลยากิตติกุล
MRS MEI HUA WANG
คุณสาราญ จาบัวขาว
คุณสุจินดา เลิศอุดมธนา
คุณวาสนา แจ้งบุญ
คุณสายสวาท มั่นศีลธรรม
คุณพัชรินทร์ ศิริเจริญ

ที่
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
100
111
112
113
114
115

ชื่อ-นามสกุล
คุณยุทธ ทรัพย์เจริด
คุณประพันธ์ สนธวรานุรักษ์
MR. DANIEL WIZMAN
คุณปราณี วจนพานิช
คุณกนกวรวรรณ ลีนิบ
แพทย์หญิงรัตนา ทองไทย
คุณวิชชดา บุลกุล
คุณฐิติรัตน์ ธนชัยวิวัฒน์
คุณซูซี่ ชุณหชีวาโฉลก
คุณสุภา ชูโชคชัย
คุณปุณยวีร์ ธนเดชสิทธิพัฒน์
คุณสุคนธ์ รัศมีมงคล
คุณยุพรัตน์ เลิศมณีกาญจน์
คุณภัททิยา มานะทวีวัฒน์
คุณวิวัฒน์ จิตตปาลกุล
คุณกิตติ ชุณห์ช่วงโชติ
คุณวิมลวรรณ วิทยพิบูลย์
คุณจันทิพย์ มานัสสถิตย์
คุณจิตติมา โกยะวาทิน
คุณจันทิมา พิบูลศักดิ์
คุณชูจิตต์ โกยะวาทิน
คุณกัลยา จักรศรีพร
คุณชัยสิทธิ์ ติงรัตนสุวรรณ
คุณวีรา ติงรัตนสุวรรณ
คุณอินทร์รภัส ชวัลปัญญวัฒน์

ที่
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131

ชื่อ-นามสกุล
คุณธนัชชา หัตถกิจโกศล
คุณสรางค์ ถกลยุทธโกษ
คุณเพชรนภา วณิชย์ธนารักษ์
คุณชนิดา แก้วสังข์
คุณยุภาวดี นิโครสหเกียรติ
คุณอัจฉรา จันทร์เจริญ
คุณกรรณิกา บุญจรัสวงศ์
คุณอมรรัตน์ พะเนียงเวทย์
คุณอณัญญา วัฒน์กวี
เด็กชาย ไวกูณฐ์ รุ่งโรจน์
คุณเบญจลัคน์ อริยะชัยกิตติกุล
คุณวนิดา หิรัญพงศ์สันต์
คุณสุพิศ ภาคย์สิรินันท์
อาจารย์จิระชัย หมื่นฤทธิ์
อาจารย์ พัทธนันท์ เลิศคุณอธินนท์
อาจารย์ อัจฉราพรรณ ช้างเขียว

รายชื่อบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการ
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คุณเอื้อ

ผศ.นิก สุนทรธัย คณบดีคณะศิลปศาสตร์

คุณอานวยและพิธีกร
คุณประสานภายใน
คุณประสานภายนอก
คุณกิจ “หลัก”

อาจารย์ปาริชาติ รัตนรักษ์
นางสาวกัลยา อุณหภิเซษฐ์วัฒนา
อาจารย์พัทธนันท์ เลิศคุณอธินนท์ และ อาจารย์อัจฉราพรรณ ช้างเขียว
Professor Li Deyin

คุณกิจ “ร่วม”

สมาชิกชมรมไท้เก๊กหย่งเหนียน
สมาชิกชมรมไท้เก๊กลิ้มซิวหงอ
สมาชิกชมรมไท้เก๊กมิตรสัมพันธ์
สมาชิกชมรมไท้เก๊กอู๋หมิง
สมาชิกชมรมไท้เก๊กท่าม่วง
สมาชิกชมรมไท้เก๊กคลองเตย
สมาชิกชมรมไท้เก๊กเซี้ยงเล้ง
สมาชิกชมรมไท้เก๊กจังหวัดชลบุรี
สมาชิกชมรมไท้เก๊กซินชุน
สมาชิกชมรมไท้เก๊กสตูลจงหัว
สมาชิกชมรมไท้เก๊กกายบริหารรมณีนาถ
สมาชิกชมรมไท้เก๊กนครปฐม
สมาชิกชมรมไท้เก๊กกระทรวงสาธารณสุข
สมาชิกชมรมไท้เก๊กไฉ่หง
สมาชิกชมรมไท้เก๊กผู้สูงอายุหมู่บ้านสัมมากร สมาชิกชมรมไท้เก๊กดินแดงไท่จี๋ฉวน
สมาชิกชมรมไท้เก๊กการกีฬาแห่งประเทศไทย
สมาชิกชมรมไท้เก๊กผู้สูงอายุออกกาลังกายศูนย์เยาวชนสะพานสูง

แลกเปลี่ยนเรียนรู้
การเรียน การสอน
ท่วงท่าการรา
มวยไท้เก๊ก

คุณลิขติ
การจัดการทั่วไป
เลขาโครงการฯ

นัฐธิยา บุญอาพัทธิ์เจริญ
ผศ.ดร. ธีรโชติ เกิดแก้ว , ผศ.คณพศ สิทธิเลิศ
,อาจารย์อติวัตน์ พรหมาสา และ ผศ.จริยาวัฒน์ โลหะพูนตระกูล
ผศ.รัชนีพร ศรีรักษา

คณะกรรมการโครงการสัมมนาวิชาการเรื่อง
ไท้เก๊ก : ศาสตร์แห่งการผสมผสานร่างกายและจิตใจ

1. ผศ.นิก สุนทรธัย
2. รศ.แสงอรุณ กนกพงศ์ชัย
3. ผศ.ดร.ธีรโชติ เกิดแก้ว
4. ผศ.คณพศ สิทธิเลิศ
5. ผศ.วุฒิพงศ์ ทองก้อน
6. ผศ.ธงชัย หงษ์จร
7. ผศ.จริยาวัฒน์ โลหะพูนตระกูล
8. อาจารย์ปาริชาติ รัตนรักษ์
9. อาจารย์ทวีโภค เอี่ยมจรูญ
10. อาจารย์ฤทธิชัย เตชะมหัทธนันท์
11. อาจารย์สมนึก ใจกล้า
12. อาจารย์พรรณศิริ แจ่มอรุณ
13. อาจารย์อัจฉรา บัวเลิศ
14. อาจารย์อติวัตน์ พรหมาสา
15. อาจารย์จันทนา ยิ้มน้อย
16. อาจารย์นัฐธิยา บุญอาพัทธิ์เจริญ
17. อาจารย์พัทธนันท์ เลิศคุณอธินนท์
18. อาจารย์อัจฉราพรรณ ช้างเขียว
19. ผศ.รัชนีพร ศรีรักษา

ประธานคณะกรรมการ
คณะกรรมการ
คณะกรรมการ
คณะกรรมการ
คณะกรรมการ
คณะกรรมการ
คณะกรรมการ
คณะกรรมการ
คณะกรรมการ
คณะกรรมการ
คณะกรรมการ
คณะกรรมการ
คณะกรรมการ
คณะกรรมการ
คณะกรรมการ
คณะกรรมการ
คณะกรรมการ
คณะกรรมการ
เลขานุการและคณะกรรมการ

คณะกรรมการการจัดการความรู้คณะศิลปศาสตร์


นิก สุนทรธัย
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 อาจารย์นัฐธิยา บุญอาพัทธิ์เจริญ
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