
มวยไทยไชยา 

มวยไทยไชยาเปนกีฬาพื้นบานทางภาคใตของประเทศไทย เกิดข้ึนครั้งแรกในสมัยรัชกาลที ่3 ถือวาเปน
ศิลปะมวยไทยประจําถิ่นของอําเภอไชยา จังหวัดสุราษฏรธานี มีชื่อเสียงโดงดังทีสุ่ดในสมยัรัชกาลที่ 5 ถงึ
รัชกาลที่ 6 จนทําใหคนไทยรูจักมวยไทยไชยามาจนถึงปจจบุัน จากประวตัแิละความเปนมา มวยไทยไช
ยาแบงออกเปน 4 ยุค ดังนี ้

           1. มวยไทยไชยายุคแรก เริ่มตั้งแตสมัยรัชกาลที่ 3 ถึงสมยัรชักาลที่ 4 โดยพอทานมา ซึ่งเปนคน
กรุงเทพ ฯ เปนครูมวยอดีตขุนศึก สมยัรัชกาลที่ 3 ตอนปลาย ทานออกบวชและธุดงคมาทีต่ําบลพุมเรยีง 
อําเภอไชยา ทานเปนผูที่มวีิชาการตอสู พรอมคาถาอาคม ไดชวยชาวบานในการไลชางทีม่าอาละวาด ทาํ
ใหพืชไรเสียหาย ดวยคาถาอาคมจนชางไมมารบกวนอีก ชาวบานจึงสรางวดั เรียกวา วดัทุงจับชาง ทาน
ไดสอนมวยไทยใหกับ พระยาวจีสตัยารักษ (ขํา ศรียาภยั) ซึง่เปนปฐมศิษย และสอนมวยใหกับ คนใน
ทองถิ่น ปจจุบนัที่วัดทุงจับชางมีสถูปพอทานมาและรูปเหมือน ขนาดเทาองคจริง ของพอทานมาซึ่งสราง
ข้ึนภายหลังในป พ.ศ. 2547  
           2. มวยไทยไชยายุคเฟองฟู เริ่มตั้งแตสมยัรชักาลที ่5 ถึงรัชกาลที่ 6 โดยพระยาวจี สัตยารักษ 
(ขํา ศรยีาภยั) เจาเมืองไชยา ไดสอนศิษยมวยไทยไชยาเพื่อเปนครูมวยสอนมวยใหกับคนในทองถิ่น จนมี
ศิษยที่เกงกลาสามารถอยู 2 คน คือ นายปรง จํานงทอง กับ นายนิล ปกษี เปนศิษยเอกในการแขงขันชก
มวยที่สนามมวยศาลาเกาหอง ตอมาไดสงนักมวยเขาแขงขันในกรุงเทพมหานคร ในงานพระเมรุของพระ
เจาบรมวงศเธอ พระองคเจาชายอุรุพงศรัชสมโภช ซึ่งเปนผูบญัชาการกรมมหาดเล็กในพระบรมมหาราชวัง
ในเจาจอมมารดาเลื่อน สิ้นพระชนม 20 กันยายน พ.ศ. 2452 พระชันษา 16 ณ มณฑลพิธีพระเมรสุวนมสิ
กะวัน พระเจาอยูหัวรชักาลที่ 5 ทรงพระกรุณาโปรดเกลาใหมมีวยหนาพระทีน่ั่ง ในงานนี้มีมวยจากหลาย
เมืองเขาแขงขัน นายปรง จาํนงทอง เปนหนึ่งที่เขาแขงขันจนไดรับชนะเลิศ โดยชนะมวยดงัจากโคราชแต
ไมทราบชื่อ ตอมากรมกระยาดาํรงราชานภุาพ เสนาบดีกระทรวงมหาดไทยในสมัยนั้น ไดกราบบังคมทูล 
พระเจาอยูหัว วนัที่ 20 พฤษภาคม รตันโกสินทรศก 129 เรื่องขอพระราชทานบรรดาศักดิใ์หนักมวย คือ 
นายปรง จาํนงทอง และนักมวยอีก 2 คน เพ่ือใหปรากฏชื่อและบํารุงรักษามวยใน หวัเมือง ตั้งเปนครูมวย
ตามหัวเมืองโดยมีบรรดาศักดิ์เปน “หมื่นมวยมชีื่อ” ซึ่งเปนบรรดาศักดิส์ําหรบัขาราชการประทวน และดํารง
ตําแหนงกรรมการพิเศษเมืองไชย ถือศักดินา 300 เปนการแจงความจากกระทรวงมหาดไทยวันที่ 10 
มิถุนายน รัตนโกสินทรศก 129 และในคราว  ศักดินา 300 และนายแดง ไทยประเสริฐ เปน “หมื่นชงดัเชิง
ชก” ตําแหนงกรรมการพิเศษเมืองนครราชสีมา ถือศักดินา 300 ตอมาคุณชืน่ ศรียาภยั บุตรี ของพระยาวจี
สัตยารักษ ก็ดําเนินรอยตามบดิาเปนบุตรีคนโต แตชอบมวยไทยไชยาเปนชวีิตจิตใจไดสานงานตอ โดยนํา
นักมวยชื่อดังของไชยา เชน นายสอน ศักดิ์เพชร นายจอย เหล็กแท ฯลฯ ข้ึนมาชกที่กรุงเทพฯ ประสบ
ความสําเร็จเปนอยางมาก ทําใหคนภาคกลางหรือทั่วไทยไดรูจักมวยไทยไชยา ทําใหมวยทางภาคใตหรือ
มวยไทยไชยา มีชื่อเสียงมาจนถึงทุกวันนี ้ 
            3. มวยไทยไชยายุคเปลี่ยนแปลง ตรงกับสมัยรัชกาลที่ 7 ถึงรัชกาลที่ 9 มวยไทยไชยาสมัยนี้
เกิดการเปลี่ยนแปลงจากมวยหมัดถัก หรือมวยคาดเชือก แบบโบราณมาเปนสวมนวม เน่ืองจากเกิดเหตุ
สําคญัทางประวัติศาสตรของมวยไทย กลาวคือ นายแพ เลีย้งประเสริฐ มวยดังทาเสา จังหวัดอุตรดติถ ชก
นายเจียร พระตะบองซึ่งเปนครวัแขกเขมรถึงตาย ทางการจึงประกาศใหการแขงขันกีฬามวยไทยทั่วไทย 
จําเปนตองสวมนวมตั้งแตนั้นเปนตนมา และที่เวทีมวยวดัพระบรมธาตุไชยา ก็เริ่มมีชื่อเสียงอีกครั้งมวยไทย
ไชยาเริ่มโดงดงัใน  
ยุคสวมนวม มวยดังมชีื่อทีย่ังมชีีวิตอยู คือ นายจวน หริัญกาญจน เปนมวยดัง 2 ยุค กอนนั้นยุคคาดเชือก 
และยคุสวมนวม ปจจุบัน อาย ุ99 ป นายนุกูล บุญรักษา และนายชาย เผอืกสวัสดิ์ ตอมาเวทีมวยวัดพระ
บรมธาตสุิ้นสุดลง นายจวน หริัญกาญจน  
มวยไทยไชยาก็เริ่มลดนอยลง และหายไป  
             4. มวยไทยไชยายคุอนุรักษมี 2 ชวง คือ มวยไทยไชยายุคอนรุกัษตอนตน มีปรมาจารยที่
ชวยกันสนับสนนุ สงเสรมิ และอนุรักษมวยไทยไชยาใหคงอยูมี 3 ทาน คือ ปรมาจารย สุนทร (กิมเส็ง) ทวี
สิทธ์ิ ผูเปนครูมวยภาคกลาง หรือพระนครผูถายทอดใหกับศษิยเอก คือปรมาจารยเขตร ศรยีาภยั ผูกอบกู
อนุรักษมวยไทยไชยาใหคงอยูคูแผนดินไทยในเวลาตอมาไดอบรมสั่งสอนศิษยานศุิษย ใหรักษา
เอกลักษณ ขนบธรรมเนียมประเพณีของมวยไทยไชยาใหคงอยูและไดถายทอดมวยไทยโบราณ และมวย
ไทยไชยาลงในหนังสือฟาเมอืงไทยในชวงป พ.ศ. 2515-2518 และ ปรมาจารยเจือ จักษุรักษ เพ่ือนรุน
นองของปรมาจารยเขตร ศรยีาภัย ที่เรียนมวยไทยไชยาจากครูมวยชื่อสําราญ ศรยีาภยั สมยัเรียนอยูที่
โรงเรียนนายเรอื  
             มวยไทยไชยา ยคุอนุรักษ ตอนปลาย ชวง พ.ศ. 2525 – 2550 ไดมีกลุมอนุรักษเพ่ือสืบทอด
มวยไทยไชยาใหคงอยูคูแผนดนิ คือ ครทูองหลอ ยาและ หรอืครูทอง เชื้อไชยา ครูวลัลภศิร สดประเสริฐ 
ครูกฤดากร สดประเสริฐ ครูวฒันะ ปานพิพัฒน ครูอํานาจ พุกศรีสุข ครูอมรกฤต ประมวญ ครูภวูศักดิ ์สุขศิริ
อารี ครูเอกภพ ศุภภาโส ฯลฯ ไดชวยสืบสานอนุรักษใหมวยไทยไชยา คงอยูคูแผนดินไทย เปน
เอกลักษณไทย ภูมิปญญาไทย วัฒนธรรมไทย มรดกไทย ตลอดไป  
กีฬามวยไทยไชยา มีเอกลักษณที่นาสนใจอยู 6 ประเด็น คือ 1. การตั้งทามวยหรือการจดมวย 2. ทาครู



หรือทายางสามขุม 3. การรายรําไหวครู 4. การพันหมัดแบบคาดเชือก 5. การแตงกายและ 6. การฝกซอม  
              1. การตั้งทามวยหรอืหรือการจดมวย เปนเอกลักษณเฉพาะของมวยไทยไชยาเปนทาเริ่มตน
กอนที่จะข้ึนในทาตอไป คือ ทาคร ูหรือทายางสามขุม การตัง้ทามวยหรือการจดมวยของแตละคายจะไม
เหมือนกัน ทาจดมวยของมวยไทยไชยาที่เหน็ไดเดนชัด คือ ถานักมวยจดมวยดวยเหลีย่มขวา ขาซายจะ
อยูดานหนา ขาขวาจะอยูดานหลัง ยอขาทั้งสองลงเล็กนอย สวนมือซายจะอยูดานหนาระหวางอุณาโลม 
คือ ตรงกลางระหวางคิ้ว หางใบหนาประมาณ 12 นิ้ว มือขวา อยูตรงกลางของแขนดานซายหรือใกล
บริเวณปากและคาง หางใบหนาประมาณ 3 นิ้ว  
             2. ทาครูหรือทายางสามขุม เปนเอกลักษณที่สําคญัของมวยไทยไชยา เปนทาในการรุก รับ 
ตอบโต ไดอยางมีประสิทธภิาพ ไมวานักมวยจะเคลื่อนที่ไปในทิศทางใดก็ตาม ทายางสามขุมเปนทาที่
ปองกันไดอยางดีพรอมกับตอบโตหรือออกทกัษะแมไมมวยไทยไดอยางดีเยี่ยม เปนทาทีก่ระทําตอจาก
ทาจดมวย แตมีการยกเทาเพ่ือยางกาว ไปไดในทุกทศิทางในการที่จะรุก รบั ปองกัน ตอบโตกับคูตอสู จึง
จัดวาเปนแมไมมวยไทยที่ดีเยีย่มทีสุ่ดของมวยไทยไชยา จึงถือวาเปนทาคร ู 
             3. การรายรําไหวคร ูเปนเอกลักษณที่ไมเหมือนกับมวยไทยคายอ่ืน เริ่มตั้งแตการกราบ จะนั่งใน
ทานั่งยอง ๆ เพ่ือกมลงกราบดวยเบญจางคประดิษฐ แลวยืนขึน้ยกหัวแมมืออุดรูจมูกทีละขาง เรียกวาวิชา
ตรวจลมหายใจ หรือเรียกวา “ปราณ”  
           4. การพันหมัดแบบคาดเชือกจะพันหมัดแคขอมือ เพ่ือปองกันการซนหรือเคล็ดเทานั้น เพ่ือให
เกิดการคลองตวัในการรุกเขาทําคูตอสูในการเขาวงใน เพ่ือใชศอกใหถนดัและสามารถจบัคูตอสูไดงายข้ึน
ในการใชเขาเขากระทาํคูตอสู  
          5. การแตงกายของมวยไทยไชยา ใชกางเกงขาสั้นแบบขากวย ใชผาผูกลูกโปะ (กระจับ) โดย
เครื่องผูกศรีษะและแขน เรยีกวา ประเจยีด       (ในขณะชกประเจียดจะไมถอดออก) เครื่องผูกหมัด 
เรียกวา หมดัถกั  
             6. การฝกซอมมวยไทยไชยา ที่เปนเอกลักษณะเดนชัด คือ การน่ังขัดสมาธิบนครกตําขาวขนาด
ใหญ แลวใหคูฝกซอมเขาชก โดยผูฝกจะตองหลบหมดัใหได และการวิ่งบรเิวณชายหาดทีม่ีน้ําประมาณ
ครึ่งแขง  
             นอกจากนี้กีฬามวยไทยไชยามรีะเบียบแบบแผนและประเพณทีี่ทรงคุณคาและเปนที่ยอมรับ
ปฏิบัตสิืบทอดกันมา 3 ประการ ประการแรกคอื การมอบตัวเปนศิษย เม่ือสนใจจะเปนนักมวยไทยไชยา 
ศิษยก็จะเขาไปหาครู ในวันพฤหัสบดีถือเปนวนัคร ูตอจากนั้นครูจะถายทอดศิลปะวทิยาให หากศิษย
ฝกซอมวิชามวยไดในเบื้องตนแลว ก็เรียกศิษยมาข้ึนครูตอหนาพระพุทธรูป รับศีล 5 เม่ือเห็นวาศิษยคนใด
มีความสามารถก็จะทําพิธีครอบครูใหสืบทอดวิชามวยไทยไชยาได ประการตอมาคือเครื่องรางและของ
ขลัง ซึ่งหมายถงึเครื่องผูกใจชนิดหนึ่งของนักมวยแตละบคุคลที่ศรทัธาเชื่อถือนักมวยไทยไชยามทีั้งการ
นับถือพุทธคุณและไสยศาสตรควบคูกันเพ่ือใชเปนที่พ่ึงทางใจและประการสุดทายคือระเบียบการแขงขัน 
การหมดยกมี 2 กรณี กรณีแรกจะยกมือข้ึนเพ่ือขอเขาพุม (มุมนักมวย) กรณีที่ 2 จะใชลูกอัน (กะลาเจาะรู
ใสในโถน้ําเมื่อกะละจมถือวาหมดยก) เวียนคูชกไปเรื่อย ๆ สมัยเวทีวดัพระบรมธาตุไชยา มกํีาหนดการชก
เปน 5 ยก เครื่องดนตรใีชปกับกลองเทานั้น  
แมไมมวยไทยไชยา หมายถึง ทักษะ ทาทางที่ครูอาจารยประสทิธิ์ประสาทใหไวเปนแมบท ไดแก ทาจด 
หรือทาคุม ตลอดจนการยางสามขุมเปนแมไมมวยไทยไชยา เพราะถาฝกจนเกิดความชาํนาญจะทําใหเกิด
ประสทิธภิาพในการนําไปใชในการรุก รับ ตอบ โต คูตอสู ไดเปนอยางดีเยีย่ม กีฬามวยไทยไชยามี
กระบวนทาทีใ่ชในการฝกซอมและการแขงขันอยู 5 ชุดประกอบดวย 1. แมไมมวยไทยไชยา ผูเขียนขอ
นําเสนอแนวคดิของปรมาจารยเขตร ศรียาภยั ดังนี้ 1) ปนหมัด 2) พันแขน 3) พันหมัด 4) พันหมัดพลิก
เหลี่ยม 5) กระโดดตบศอก 6) เตนแรงเตนกา 7) ยางสามขุม  

            2. ทาบริหารเพื่อพาหยุุทธ มี 12 ทา ดังนี้ 1) ทาปนหมัด 2) ทาพันแขน 3) ทาพันหมัด 4) ทา
พันหมัดพลิกเหลี่ยม 5) ทาเลนมวย 6)ทาทัดมาลา 7) ทาจูบศอก 8) ทากระโดดตบศอก 9) ทาเตนแรง
เตนกา 10) ทายางสามขุม 11) ทาเหวีย่งแขง 12) ทาฉัด  
            3. ทามวยไทยไชยาพาหุยทุธ ประกอบดวย 4 ทักษะ คือ 1) หมัด 2) เทา 3) เขา 4) ศอก  
             4. เคล็ดมวยไทยไชยา มวยไทยในทุกสํานักหรือคายมวยในปจจบุันนี้แตละแหงจะมีทีเด็ดสูตร
ลับกลเม็ด เด็ดพรายหรือเคล็ดมวยไวใหลูกศษิยฝกซอมจดจํา นําไปใชในการตอสูปองกันตัวไดเปนอยาง
ดี เคล็ดมวยไทยไชยาถือวาเปนรหสัลับที่แฝงไปดวยคาํไทยที่คลองจองกันเปนอยางดีแตสุดแทที่จะหยั่ง
ถึงในการฝกหรอืตีความใหกระจาง มวยไทยไชยาจึงเปนศาสตรและศลิปของแผนดินไทย คนไทยควร
ภาคภูมิใจเปนอยางยิ่งและเคลด็มวยไทยไชยา และ 5. ลูกไมมวยไทยไชยา ทาที่ใชไดดทีี่สดุ คือ ทาเสอื
ลากหาง เปนลกูไมหรือไมมวย ที่โดดเดนของมวยไทยไชยา กลาวไดกีฬามวยไทยไชยาเปนกีฬาที่มี
ความเปนมาอันยาวนาน และมเีอกลักษณเฉพาะทีท่รงคุณคา เปนทั้งศาสตรและศลิป มีกระบวนทาที่
เขมแข็งและรุนแรง และมีกลเม็ดเคลด็ลับอันเฉียบคม ผูที่สนใจสามารถฝกฝนเพื่อเปนการออกกําลังกาย 
หรือใชปองกันตัวจากศตัร ูและนํามาฝกเพ่ือการแขงขันไดอยางเหนือชั้น เราคนไทยควรภูมใิจและรวมกัน
สืบสานกีฬามวยไทยไชยาใหคงอยูเปนมรดกไทยและมรดกโลกตอไป  
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