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หมัดเทาเขาเล็ก แมไมเด็ดมวยไทย 
 

โดย ขาวสด วัน พฤหัสบดี ท่ี 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2550 02:01 น. 
 

 

คอลัมน สดจากเยาวชน  

ปฤษณา กองวงค  

ดวยลีลาออนชอยแฝงความแข็งแกรงอยูในทีของทาไหวคร ูผสมผสานกับ
ศิลปะการตอสูที่ใชทุกสวนของรางกาย ทั้งหมัด เทา เขา ศอก ทั้งรุกและ
รับกลายเปนอาวุธอันแข็งแกรงในการตอสู ทําใหหลายคนหลงใหลในเสนห
แมไมมวยไทย  

หนุมานถวายแหวน มณโฑนั่งแทน อิเหนาแทงกริช เอราวัณเสยงา จระเข
ฟาดหาง หนูไตราว ญวนทอดแห ฯลฯ ชื่อเรียกมวยไทยแมไมตางๆ ที่ดึง

เอาเรื่องราวในวรรณคดีไทยและสิ่งรอบตัวผูกโยงใหจํางาย  

นายขนมตมเปนนักมวยที่มีชื่อเสียงในสมัยกรุงศรีอยุธยา รูจักนายขนมตมตอนที่พีส่มรักษ คําสิงห 
แสดงครับ นองแน็ก ด.ช.รติ ฮะเติ้ง อายุ 12 ป นักมวยวัยโจจากโรงเรียนสอนมวยไทย เจริญทอง 
เกียรติบานชอง กลาวถึงนักสูเลือดไทยในอดีต  

แน็กเลาตอวา ที่นี่สอนพื้นฐานเตะตอยใหเขาเปา และย้ําเสมอวาเปนมวยอยาไปรังแกคนอื่น ผมมา
เรียนไดเกือบเดือนแลว เพราะพอผมก็เปนนักมวยเกา และผมอยากไดเข็มขัดเสนใหญๆ เปนของ
ตัวเอง  

ครูทั้ง 5 คนลวนผานสังเวียนการชกมาอยางโชกโชน เริ่มจากเจาของโรงเรียนวัย 37 ป อดีตแชมปมวย
ไทยหลายรุนกอนจะผันตัวเองมาเปนครูมวย หลายคนเรียกติดปากวาครูเปด เจริญทอง เกียรติบาน
ชอง แชมปมวยไทยรุนจูเนียรแบนตั้มเวต 115 ปอนด รุนเฟเธอรเวต 126 ปอนด และแชมปมวยไทย
โลก รุนไลตเวต 135 ปอนด อาคม เฉงไล นักมวยเหรียญทองแดงโอลิมปก สําราญทอง เกียรติบาน
ชอง รองแชมปมวยไทย เวทีราชดําเนิน ทองดีนอย ศิษยครูหมาย แชมปภาคใต และสุดทาย บี 
เกียรติบานชอง  

หลังขึ้นบันไดเวียนสูชั้น 2 พบลานกวาง ดานในสุดมีสังเวียนขนาดมาตรฐานตั้งเดนสะดดุตา นวม
หลากสีหอยอยูที่มุมเสา นักมวยหลากรุน ทั้งรุนเล็กวัย 6 ขวบ สวมกางเกงมวยคละสี รุนโจทั้งหญิง
ชายกําลังคาดเชือกพันมือ และรุนจิ๋วชางเจรจา เมื่อพรอมแลวเหลาลูกศิษยก็เริ่มวอรมอัพ ทั้งกระโดด
เชือด วิ่งรอบสนาม กระสอบทรายซึ่งแขวนเรียงเปนแนวยาวแกวงไปมาอีกครั้งดวยแรงเตะและแรงถีบ 
กอนครูฝกจะเรียกมาซอมลอเปา ทั้งเตะ ตอย เสียงหลังเทาฟาดเปาอยางหนักหนวงดวยความตัง้ใจ
ของครูและลูกศิษยตัวนอยดังไมขาดระยะ  

ครูเปดเลาวา เพราะรักชอบทางมวยเปนพื้นฐาน เคยไปชวยสอนชาวตางชาติที่อเมริกาและที่เกาะสมุย
แตอยากเนนสอนใหคนไทยมากกวาเพราะมวยไทยเปนศิลปะประจําชาติ ควรอนุรักษไวจึงเปด
โรงเรียนสอน เริ่มจากนักเรียนไมถึง 100 คน ตอนนี้มีกวา 300 คนแลว ลูกศิษยตอบรับดีจากการบอก

ขาวจากหนงัสือพมิพขาวสด ฉบับประจาํวันพฤหัสบดีท่ี  24  เดือนพฤษภาคม  พ.ศ.2550    หนา 22 
ศูนยสารสนเทศและการประชาสัมพันธ ไดจัดระบบขาวสื่อสิ่งพิมพ สนใจดูท่ีได   http://news.swu.ac.th/newsclips/ 
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กันปากตอปาก อยาง ฮิเดโตชิ นากาตะ นักฟุตบอลซูเปอรสตารชาวญี่ปุน รวมไปถึงดารา นักแสดง ก็
เขามาเรียน  

การสอนแบงเปน 3 ขั้น คือขั้นพื้นฐาน การเคลื่อนที่ และขั้นตอสู ทั้งถอยตั้งรับและการตอบโต ซึ่งจะ
สอนเทคนิค เหลี่ยม การบุกประชิดตัวทําอยางไรใหไดเปรียบ การเขาวงใน โดยเนนการออกกําลังกาย 
เรียน เลน พัก เพื่อใหเด็กๆ สนุกกับการเรียน เริ่มจากการวอรมรางกาย จากนั้นใหเตะ-ตอย ทั้งส้ัน-ยาว 
ใหตรงเปา การยืนจรดมวย ตั้งการด  

อยากใหเด็กเรียนรูวิชามวย เพื่อการออกกําลังกาย ชวยเหลือคนอื่นและปองกันตัวเอง  

นองวิ้ง น.ส.วรรณวิสา ปญญาเนรมิตดี นิสิตคณะศิลปกรรมศาสตร มศว สาวนอยผูหลงใหล
แมไมมวยไทย เลาวา เรียนมวยแลวสนุก สถานท่ีเรียนก็อยูใกลบาน นอกจากไดออกกําลัง
กายแลวผูหญิงก็ควรเรียนไวเพราะภัยสังคมมีเยอะ อะไรก็เกิดขึ้นได ศิลปะปองกันตัวมีหลาย
อยาง ท้ังเทควันโดของเกาหลีใต ไอคิโดของญี่ปุน แตน่ันเปนของตางชาติ แลวแตคนชอบ
และสมัครใจเลือกเรียน มวยไทยเปนของชาติไทย เปนศิลปะที่สวยงาม หากคนไทยหันมา
เรียนจะไดชวยกันอนุรักษ  

ดานเดียร นายธนาวัฒน ทาวประยูร วัย 15 ป นักศึกษาเทคนิคมีนบุรี บอกวา ชอบเขาทราย แกแล็คซี่ 
เขาทรายเคยตอยมวยไทยมากอนที่จะชกมวยสากลและไดแชมป โตขึ้นอยากเปนนักมวยอาชีพ และ
อยากเปดโรงเรียนสอน อยากใหผูหญิงมาเรียนมวยจะไดเอาไวปองกันตัวเพราะภัยมีรอบดาน  

คุณแมของหนุมเดียร นางธันยพร ทาวประยูร เลาวา ที่นี่เปนโรงเรียน ไมไดเปนคายมวย ลูกชายเคย
เรียนเทควันโดแตไมคอยชอบ จึงหันมาเรียนมวยไทย ไมไดเรียนเพือ่ชกตอยทะเลาะวิวาท อยาก
เรียนรูใหถูกตอง และดูลูกกระตือรือรนมากกวา สวนพัฒนาการทางรางกายก็ดี มีกลามเนื้อเห็นไดชัด  

นายจารุพันธ พัธนาวิน คุณพอนองบอส ด.ช.รมธรรม พัธนาวิน วัย 6 ขวบ เลาวา มีเพื่อนอยูที่อเมริกา
หลายคนอยากเรียนมวยไทยมาก เราคนไทยกลับมองขาม ทั้งที่ตางชาติใหความสําคัญ จึงลองใหลูก
มาเรียน กอนที่พอแมจะเรียนดวย เรียกวาเรียนกันทั้งครอบครัวเพื่อออกกําลังกาย เปนทั้งกีฬาและฝก
การปองกันตัวดวย มาเรียนได 6 เดือนแลว  

ดานคุณแมนองบอสกลาววา เคยมองวามวยไทยรุนแรงและไมชอบการชกมวย หลังจากมาเรียนแลว
ทัศนคติเปลี่ยนไป ไมไดรุนแรงอยางที่คิด ไดบริหารรางกายและฝกการปองกันตัว สวนนองบอสหลัง
จากมาเรียนมวยแลวกินเกงขึ้น ตังสูงขึ้นและมีความมั่นใจมากขึ้น  

โรงเรียนสอนมวยไทย เจริญทอง เกียรติบานชอง เปดสอนทุกวันยกเวนวันจันทร สนใจสอบถามโทร 
0-2539-3867, 081-828-9778  

หมัดเล็กๆ คือไมเด็ดแมไมมวยไทย  

หนา 22  

 


