
 

 

 

 

 

 

ผู้เล่าเรื่อง รายละเอียดของเรื่องเล่าแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

ศ.หลี่เต๋ออ่ิน  
มหาวิทยาลัยเหรินหมิน 
 

 

มวยไทเก๊ก มีประวัติศาสตร์มายาวนาน มวยชุดนี้มีประโยชน์ต่อรา่งกาย เพื่อให้
ร่างกายแข็งแรง และยังขัดเกลาจติใจต่อผูฝ้ึกสอน และผูเ้รียนได้ 

ไทเก๊กนั้นเกิดในสมัยราชวงศ์ซ่ง บ้างก็ว่าราชวงศ์หมิงของจีน แต่ไม่ว่าเกิดยุคใดก็มี
ความเปลีย่นแปลงต่อวัฒนธรรมจนีเป็นอย่างมาก  

มวยไทเก๊กนี้จะแสดงออกถึงพลัง และการจู่โจม และยังรวมแนวคิดของลัทธิเต๋า และ
ขงจื๊อเข้าด้วยกัน โดยอิงหลัก ดังนี้  

• ลัทธิเต๋า กล่าวว่า “น้้าที่หยดบนหนิทีละหยดสามารถท้าให้หินกร่อนได้” 

• ขงจื๊อ กล่าวว่า “มารยาทก่อนจึงค่อยใช้ก้าลัง โดยใช้แรงท่ีน้อยกว่าชนะแรงท่ี
มากกว่า”  

โดยมวยไทเก๊กนั้นจะใช้ความอ่อนสยบความแข็ง อาศยัแรงน้อยชนะแรงที่มากกว่า 
สงบนิ่งไม่เคลื่อนไหว แต่หากศัตรจูู่โจม ผู้ใช้มวยชุดนีจ้ะต้องจู่โจมไดเ้ร็วศัตรู ซึ่งสอดคล้องกับ
ค้าสอนที่กล่าวไว้ข้างต้น 

มวยไทเก๊กจะไม่นยิมให้ใช้แรงปะทะแรง แต่เน้นการเปลี่ยนแปลง ไม่ว่าจะเป็นกล
ยุทธ หรือกลการต่อสูล้้วนไดร้ับการพัฒนา 

มวยโดยทั่วไปจะเน้นแรงท่ีรวดเร็ว ดุดัน แตไ่ทเก๊กเน้นออกแรงโดยอาศัยหลักการ
ธรรมชาติ เน้นความนุ่มนวลต่อเนือ่งเหมือนสายน้้าทีไ่หลไม่หยุด และเน้นความคดิให้คิดเพื่อ
น้ามาใช้ โดยผสานรวมเข้ากับจติ และกายเข้าด้วยกัน การร้ามวยไทเก๊กนั้น หากพบเจอคู่
ต่อสู้ต้องใช้ความคิดว่าจะรับมือนั้นต้องใช้ท่ามวยใด ไม่ใช่ใช้แรงเข้าปะทะ 

ที่จีนมีต้าราแพทย์แผนจีนอย่าง “หวงต้ีเน่ยจิง” ซึ่งต้ารานัน้จะเน้นความคิดว่า 
“หากต้องการมีสุขภาพที่แข็งแรง อันดับแรกต้องไมค่ิดมาก หากจิตใจเกิดความคิดฟุ้งซ่านจะ
เป็นผลเสยีต่อสุขภาพ”  ซึ่งไทเก๊กได้น้าหลักการนีม้ารวมเข้ากับมวย กล่าวได้คือ 

1. ความแข็งแกร่ง และความนุม่นวล ผสานเข้าด้วยกัน 
2. ความสงบนิ่ง และการเคลื่อนไหว ผสานเข้าด้วยกัน  
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ณ ห้อง 2-315 อาคารเรียน มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 
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 ประวัติมวยไทเก๊ก  24 ท่า : 
มวยไทเก๊ก 24 ท่า มีประวัตมิา 60 ปี โดยกระทรวงศึกษาธิการจีน เป็นผู้รวบรวม 
ประเทศจีนเมื่อ 50 กว่าปีก่อน มีการชิงอ้านาจกันท้ังใน และนอกประเทศ กระทั่ง ปี 

ค.ศ. 1950 ประเทศจีนจึงสงบ ทางรัฐบาลจีนจึงเล็งเห็นว่าท้าอย่างไร ประชาชนจึงจะมี
สุขภาพท่ีดี  

ปี ค.ศ. 1953 ทางจีนได้จัดงานกีฬาขึ้น โดยเน้นหนักไปที่มวย หรือการละเล่นท่ี
ชาวบ้านรู้จักกันดี เช่น ร้ามวยจีน หลักจากน้ันทางกระทรวงศึกษาธิการจึงตัดสินใจจะใช้มวย
จีนฝึกสอนให้ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง โดยเฉพาะมวยไทเก๊กนั้นเหมาะกับทุกเพศทุกวัย  

แต่อุปสรรคการเรียนมวยไทเก๊กนั้นก็มี เนื่องจากมวยไทเก๊ก มี 100 กว่ากระบวนท่า
จึงยากแก่การเข้าใจ หรือเรยีนรู้ ซ้า้มวยไทเก๊กแต่ละส้านักมีการรา่ยร้าที่ต่างกันออกไปอีก ซึ่ง
ไม่มีความเป็นมาตรฐานนัก 

กระทรวงศึกษาธิการจึงตดัสินใจให้ส้านักมวยไทเก๊กแตล่ะส้านักส่งตวัแทนมาเพื่อ
ปรับเปลีย่น ให้มวยไทเก๊กมีความเป็นมาตรฐานท่ีเหมือนกัน เมื่อ ปี ค.ศ. 1956 

นายพลเห่อหลง เป็นประธานกรรมการในการตัดสินนี้มีความเห็นวา่ แต่ละส้านัก
มวยต่างเสนอท่าร้ามามากมาย ซึ่งยิ่งเพิ่มความซับซ้อนแก่การร้า จึงแนะน้าให้ใช้มวยไทเก๊กที่
แพร่หลายมากที่สดุ นั้นคือ มวยไทเก๊กสกลุหยาง และลดท่ารา้มวยให้เข้าใจง่ายข้ึน โดยมี
หลักการว่า 

1. ต้องให้มวยไทเก๊กโดยอิงพื้นฐานของสกุลหยางเปลี่ยนให้ง่ายขึ้น 
2. เวลาร้ามวยต้องไม่เกิน 15 นาที เพื่อให้มีการพักผ่อนแก่ผูเ้รียน และผู้สอน 
3. เน้นท่าร้าจากง่ายไปยาก ซึ่งต่างกบัสมัยก่อนที่จะเน้นจากท่ายากไปท่าง่าย แต่

ส้าหรับท่าทีส่้าคัญจะมีการเน้นย้้าขึ้น 
มวยไทเก๊กแบบใหม่จึงถือก้าเนิดขึน้ เรียกว่า ไทเก๊กแบบย่อ แต่ด้วยอิทธิพลนี้จึงเกิด

มวยแบบย่ออ่ืนๆตามมามากมาย ดังนั้นจึงมีการเรียกช่ือใหม่ว่า “มวยไทเก๊กแบบย่อ 24 ท่า” 
การร้ามวยไทเก๊กแบบย่อนี้ ลดความซับซ้อนของท่าร้าไป แต่หลักการของท่าร้าไมล่ด

น้อยลงไปเท่าใดนัก เช่น ท่าหางนกยูงแบบเก่าจะมี 7 ท่า แต่แบบย่อจะมี 2 ท่า เป็นต้น ส่วน
มาตรฐานของมวยยังคงไว้เช่นเดมิ 
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 การร ามวยไทเก๊ก :  
ผู้ร้ามวยชุดนี้ใหม่ๆจะเกดิการเกร็งของกล้ามเนื้อ ด้วยไม่เคยชิน ยิ่งการก้าวเดินที่ช้า 

แต่สงบและมั่นคงด้วยแล้วเป็นอุปสรรคมาก 
การก้าวเท้าของมวย ยิ่งช้า จะยิ่งเพิ่มก้าลังขาไดด้ี  ส้าหรับคนที่ก้าวเท้าแล้วเกร็งขา

นั้น แรงขายังไม่พร้อมดี ดังนั้นจะต้องใช้ปลายเท้าสัมผสัพื้นเพียงเล็กน้อยไปก่อน ขาจะไม่
เกิดการตึงเกร็ง เมื่อฝึกบ่อยๆ ก็ไมค่วรใช้ปลายเท้าแตะพื้นอีก 

มวยไทเก๊กนั้นจะมีช่องว่างระหว่างขา ความกว้างในบ้างครั้ง จะสามารถออกหมัดได้
ประมาณ 1 - 2 หมดั ความกว้างของขาจะมากหรือน้อย ขึ้นอยู่กับความสงบนิ่งของผู้ร้านั้นๆ 

เวลาร้ามวยให้ใช้ความรูส้ึกของตน ต้องมีความผ่อนคลาย ความนิ่ง ไม่เกิดอาการ
เกร็งก็เป็นอันใช้ได้แล้ว และต้องเกิดความสมดลุในระหว่างการก้าวเท้าด้วย 

ส้าหรับตาที่จะคอยมองหมัด เท้านั้นก็ส้าคัญไม่แพ้กัน แต่ส้าหรับผูเ้รียนใหม่ๆมักจะ
มองหมัดมองเท้าตลอดเวลา ซึ่งไม่เป็นธรรมชาติอย่างมากในการร้า ซึ่งตามหลักนั้นจะต้อง
ผ่อนคลาย ตา เท้า และมือ ต้องสมัพันธ์กันอย่างเป็นธรรมชาติ ไม่ใช่จ้องมองมือ และเท้าไป
ตลอดทุกกระบวนท่า โดยมีหลักการว่า “มองด้านหน้ามองที่มือ น้าพาท่าทางของเราตาม
ไป”  

ส้าหรับการผ่อนคลายนั้น ไม่ได้หมายถึงการผละจากการร้าไป แตเ่ป็นการร้าทีเ่ป็น
ธรรมชาติ เมื่อไรควรผ่อนคลาย เมือ่ไรควรเป็นธรรมชาติ ก็ขึ้นอยู่กับแต่ละคน 

หลักส้าคัญของไทเก๊ก คือ การผ่อนคลาย ปรมจารย์หยางเฉิงผู่ ของไทเก๊กมวยสกุลห
ยาง ให้ค้านิยามมวยไทเก๊กว่า “ดุจเหล็กห่อส้าลี” มีความหมายว่า ภายนอกนุ่มนวลแต่
ภายในแข็งแกร่งด้วยพลังจากภายใน กล้ามเนื้อเหมือนอ่อนแรงแต่กระดูกมีพลังซึ่งเป็น
โครงสร้างที่ดีของร่างกาย ไหลผ่อ่นคลายแต่คอตั้งตรง ขาผ่อนคลายโดยเป็นฐานแต่ศีรษะ 
ร่างกายไมผ่่อนคลาย ดังน้ันความนุ่มนวล ผ่อนคลาย แตม่ีแรงจากภายใน 

มวยไทเก๊กต้องประสานมือ และขาให้ดี เหมือนแกนรถ ทุกท่าท่ีหมนุต้องเริ่มจากเอว 
หากไม่มีแรงจากเอว แรงก็จะไมด่ี หากมีแรงจากขา และเอว ก้าลังแรงที่ส่งไปจะมมีาก ดังนัน้ 
มวยต่างๆจะเน้นเอวเป็นหลัก 
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“แรงเร่ิมจากเท้าส่งผ่านไปท่ีเอว แตกออกที่ฝ่ามือ” 
การแสดงออกของแขน และขาต้องน้าโดยเอวตลอดเวลา ส้าหรับคนที่เริ่มเรียนใหม่ๆ  

จะเน้นไปทีม่ืออย่างเดียว ละเลยที่เอว และขาไปหมด โดยเพียงเลยีนแบบผู้สอนเท่านั้น มือ 
เอว และขาจะไม่พร้อมกัน เนื่องจากยังไม่ชินน้ันเอง 

มวยไทเก๊กตา่งจากมวยทั่วไป กล่าวคือ มวยทั่วไปจะเน้นท่ีความดดุันเพียงอย่างเดียว 
แต่มวยไทเก๊กจะรวมทั้งความอ่อนโยน และความดุดันไปในตัว ในความสงบนิ่งจะมคีวาม
เคลื่อนไหว มีความเคลื่อนไหวในความสงบ มีความเร็ว-ช้า พูดเสยีงดงั-เสียงเบา  

นึกถึงคนท่ีสวดมนต์โดยไม่มเีสียงหนักเบามีแต่ความราบเรียบ นี้คือ ไม่แยกแยะว่า 
ท่อนไหนควรเน้นเสียง-ไม่เน้นเสียง แค่เพียงแต่ท่องเท่านั้น หากเปรียบเป็นผู้เรยีนไทเก๊กนี้
เท่ากับล้มเหลวอย่างสิ้นเชิง 

การร้ามวยไทเก๊กการหายใจกเ็ป็นสิ่งส้าคญั ต้องหายใจประสานกับท่าทาง การ
สะบัดแรงออกการหายใจก็แตกต่างกัน เวลาจู่โจมหายใจแบบหนึ่ง ไม่จู่โจมก็หายใจอีกแบบ
หนึ่ง แต่ไม่ว่าอย่างไรก็ต้องเป็นธรรมชาติ เหมือนการทักทายคน กับการชกต่อยคนการ
หายใจก็ต่างกันไป นี้ก็คือหลักส้าคญัของพลังภายใน  

กล่าวโดยสรุปของมวยไทเก๊ก แบ่งได้ดังนี ้
1. ต้องมีสมาธิ ประสานจิตใจ กับร่างกายเข้าด้วยกัน ร่างกายผ่อนคลาย จิตเกดิ

สมาธ ิ
2. เกิดความแข็งแกร่งจากภายใน อ่อนโยนเพียงภายนอก 
3. ในความสงบกลับมคีวามเคลื่อนไหว 
4. ในความสงบมีความแข็งแกร่ง 
5. ลมหายใจเกิดเป็นพลังที่ประสานกนัจากภายใน  
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