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  ศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวด้วยมือเปล่า เป็นศาสตร์แขนงหนึ่ง ซึ่งมีมาตั้งแต่บรรพ
บุรุษ โดยจะเห็นได้ว่ายุทธศาสตร์ความมั่นคงทางด้านการทหารในอดีตและปัจจุบัน จะต้องมีการ
ฝึกฝน ทบทวน เพื่อให้เกิดความรู้ ความช านาญ ความมั่นคงทางด้านจิตใจ และร่างกาย อันน าไปสู่
ความเข้มแข็ง อดทน มีระเบียบวินัย เป็นหลักส าคัญ  ไม่ว่าจะอยู่ในสภาวะ   ที่บ้านเมืองมีความสงบสุข 
หรือในยามสงคราม ย่อมท าให้เกิดคุณค่าแก่ก าลังพล ที่ได้รับการฝึกฝน ทบทวนอยู่ตลอดเวลา          
ดั่งค ากล่าวที่ว่า “กองทพั หากไพร่พลมิได้รับการฝึกฝน จ านวนพลสักร้อย กย็งัมีค่าเท่าหน่ึงคน       
แต่หากฝึกฝนแล้ว พลหน่ึงคน กจ็ะมีค่าประหน่ึงร้อย” ในการที่จะรักษาไว้ซึ่งความมั่นคงของชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตริย์ และประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยามสงครามนั้น  นอกจากความ        
พรั่งพร้อมในด้านก าลังพล อาวุธยุทโธปกรณ์และเทคโนโลยี ตลอดจนปัจจัยแวดล้อมอื่นๆ ทางด้าน
ยุทธศาสตร์ และยุทธวิธีแลว้ก าลังพลของกองทัพบกทุกนาย จะเป็นปัจจัยหลักในการที่จะน าพาชาติ
บ้านเมืองให้อยู่รอดปลอดภัยในทุกๆสถานการณ์ได้นั้น ก าลังพลทุกนายต้องได้รับการฝึกฝน และ
พัฒนาทักษะ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ ทั้งในด้านการใช้อาวุธ ยุทโธปกรณ์เทคโนโลยี ตลอดจน
ความสามารถในการต่อสู้ป้องกันตัวด้วยมือเปล่า  การฝึกฝนของก าลังพลในเร่ืองดังกล่าวจะก่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด แก่ตนเองและหน่วยงาน นับว่าเป็นความจ าเป็นอย่างยิ่ง ที่จะต้องจัดให้มีการฝึก
เพื่อให้เกิดทักษะและความช านาญอย่างต่อเนื่อง ในการเตรียมความพร้อมให้กับก าลังพล  ซึ่งในปัจจุบัน
ระบบการต่อสู้แบบเบ็ดเสร็จ พอจะเป็นหลักประกันความอยู่รอดปลอดภัยได้ การสรรค์สร้างระบบ 
การต่อสู้แบบเบ็ดเสร็จในแต่ละพื้นที่ให้บังเกิดผลที่เป็นรูปธรรมนั้น ย่อมมีความแตกต่างกันไป      
ตามความรับผิดชอบ ซึ่งหากก าลังพลดังกล่าว ได้รับการฝึกฝนเป็นอย่างดีแล้ว ย่อมจะขจัดปัญหา
ให้กับผู้บังคับบัญชา ได้ในระดับหนึ่ง การให้ความรู้แก่ก าลังพลทั่วไป ให้มีความเข้าใจในหน้าที่    
ของตน รวมทั้งการจัดให้มีการฝึกร่วม เป็นการทดสอบความพร่ังพร้อมตามโอกาส เพื่อเป็นการบูรณาการ   
ด้านการฝึกให้สอดคล้องกับสถานการณ์และน าไปใช้ได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธภิาพสูงสุด  
 ต าราเล่มนี้ส าเร็จลุล่วงไปได้ ด้วยความอนุเคราะห์ ของ ผู้บังคับการจังหวัดทหารบก
พิษณุโลก  ฝ่ายอ านวยการ ข้าราชการเรือนจ าจังหวัดทหารพิษณุโลก กองร้อยทหารสารวัตรจังหวัด
ทหารบกพิษณุโลก และคณาจารย์ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่ ที่ได้ให้ค าแนะน า  
ตลอดจนแนวทางในการปฏิบัติและเป็นก าลังใจแก่คณะผู้จัดท ามาโดยตลอด   คณะผู้จัดท าหวัง       
เป็นอย่างยิ่งว่าต าราเล่มนี้ จะก่อให้เกิดประโยชน์มีคุณค่า แก่ กองทัพบก และก าลังพลทั้งในด้าน
ร่างกาย  จิตใจ  อารมณ์  สังคม  สติปัญญา  คณะผู้จัดท าจึงใคร่ขอกราบขอบพระคุณทุกท่านไว้          
ณ  โอกาสนี้ 
 

  พันเอก สมใจ   รอดสุขเจริญ 

                      ผู้จัดท า  
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ศิลปศิลปะะการต่อสู้ป้องกันตัวการต่อสู้ป้องกันตัว  คืออะไรคืออะไร  
 ค าว่า ศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัว นั้น ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน ได้ให้ค า
จ ากัดความไว้ดังนี ้
 ศิลปะ  คือ การแสดงออกให้ปรากฏขึ้น ได้อย่างงดงามน่าพึงชม และเกิดอารมณ์สะเทือนใจ 
 การต่อสู้  คือ สู้เฉพาะหน้า 
 ป้องกนั  คือ ท าให้พ้นภัย 
 ตัว  คือ ตนเอง 
  ศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัว  หมายถึง “วิธีการต่อสู้กับเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นเฉพาะหน้า
เพ่ือให้ตนเองพ้นภัยได้อย่างงดงามน่าพึงชม” 

 วิธีต่อสู้ป้องกันตัว จัดว่ามีความส าคัญอย่างมากที่สุด โดยเฉพาะเราสามารถที่จะป้องกัน
อันตรายที่จะเกิดขึ้นกับเราได้เมื่อมีภัยและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นต้องไม่เกินขีดความสามารถของคน  
เราย่อมจะช่วยได้ ท่านที่ได้ประสบกับเหตุร้าย ที่เกิดขึ้นกับตนเอง หรือเกิดขึ้นกับคนอ่ืน ๆ นั้นเรา
สามารถที่จะคิดค้นหาวิธีแก้ไข หลีกเลี่ยงและป้องกันอันตรายอันอาจเกิดจากภัยที่จะคุกคามตรงหน้า
หรือภัยที่จะคุกคามตามมา ตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นได้  การป้องกันตัวนั้น มิได้บ่งบอกหรือเจาะจง
ในสาขาอาชีพใด สาขาอาชีพหนึ่งโดยเฉพาะ  จากการเรียนรู้หลักการ วิชาการและจากประสบการณ์ 
จึงได้เรียบเรียงน าเอาเทคนิคในการต่อสู้จากวิชามวยไทย ยูโด  ไอคิโด ยูยิตสู คาราเต้  มวยปล้ า  ฟัน
ดาบ กระบี่กระบอง มาใช้ในการป้องตนเอง โดยการน าทุกวิชามาผสมผสานให้มีความกลมกลืนและ
สอดคล้ อง เพื่ อน า ไปประยุ กต์ ใช้ ในการ เอาชนะคู่ ต่ อสู้ ไ ด้ อย่ า งมีประสิทธิ ภ าพสู งสุ ด                        
ทั้งนี้มิใช่วิธีการแสดงสมยอม โอ้อวดอย่างไม่มีจุดหมาย ดังที่บางท่านเข้าใจ ถ้ายึดหลักการปฏิบัตินี้ไว้
เป็นแนวทางศึกษาและฝึกให้ช านาญแล้ว เมื่อถึงคราวจ าเป็นตกอยู่ในที่ อันตรายและภาวะคับขันก็
สามารถที่จะน ามาใช้ได้ทันที 
 สาระส าคัญของศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัว คือการฝึกจิตใจของคนให้เอาชนะอุปสรรค
ด้วยประการทั้งปวง  ด้วยก าลังกาย  ก าลังใจและ การฝึกประจ าวันนั้นให้ฝึกอย่างสม่ าเสมอ ให้เป็นผู้มี
ความกล้าหาญ มีความมานะ  อดทน อดกลั้นต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและที่ส าคัญต้องมีความสุภาพอ่อน
น้อมถ่อมตน ทั้งเป็นผู้มีน้ าใจเป็นนักกีฬาที่เข้มแข็งเด็ดเดียวอย่างแท้จริง ทุกคนที่ศึกษาจะเล่นดีไม่ได้
เลย จนกว่าจะปรับระดับจิตใจให้สูงขึ้นด้วยศิลปะการป้องกันตัว 
 จุดส าคัญทีสุ่ด เมื่อเรียนเพื่อประโยชน์ในการป้องกันตัว จะต้องมีความฉับไว คล่องแคล่ว
ช านาญเป็นพิเศษ สามารถป้องกันขัดขวางการโจมตีของคู่ต่อสู้ ซึ่งหมายถึงการรวบรวมพลังทั้งมวล 
ในร่างกายเข้าปฏิบัติต่อเป้าหมายของฝ่ายตรงข้ามโดยฉับพลัน ไม่ว่าใครก็หัดได้ แม้จะเป็นเด็ก คนแก่ 
หนุ่มสาว ทั้งชายและหญิง เมื่อได้รับการฝึกหัดพอสมควรแล้ว  ก็ย่อมได้รับประโยชน์ในการป้องกันตัว  
 

1 



 

 

ท าให้เพลิดเพลินทางด้านจิตใจ และการบริหารร่างกายอย่างดี เป็นการสร้างจิตใจให้มีความมั่นคง 
พร้อมที่จะเผชิญเหตุการณ์อยู่อย่างสม่ าเสมออันตรายต่าง ๆ ที่จะกล้ ากลายมาถึงท่านนั้นมีมากมาย ถ้า
ท่านมีความรู้เกี่ยวกับการต่อสู้ป้องกันตัว ก็เท่ากับท่านมีอาวุธในกายท่านเป็นเพื่อนตายไว้เคียงข้าง 
แม้นท่านจะไป ณ แห่งหนต าบลใดความรู้ความสามารถ ก็จะติดตามตัวท่านไปด้วยตลอดเวลาเสมอ 
ยามเมื่อตกอยู่ในภาวะที่คับขัน ความรู้ที่ท่านได้ศึกษามาก็จะสามารถช่วยคลี่คลายเหตุการณ์จากหนัก
ให้เป็นเบา   บางทีก็ขจัดให้แคล้วคลาดปลอดภัยไปได้อย่างน่าพิศวง 
     การป้องกันตัวในสมัยโบราณ 

 การป้องกันตัวในสมัยโบราณ มีมานานแล้ว เพราะมนุษย์ต้องต่อสู้เพื่อให้ตนเองมีชีวิตอยู่
และต้องต่อสู้กับภัยต่าง ๆ เช่น ภัยจากธรรมชาติ  ภัยจากสัตว์ร้าย อันตรายจากมนุษย์ด้วยกัน ซึ่งอาจจะ
เกิดจากการต่อสู้ ทะเลาะวิวาท แย่งชิงทรัพย์สิน ฯลฯ การป้องกันตัวสมัยโบราณนั้นจะเป็นไปตาม
ธรรมชาติ และต่อมาได้มีการพัฒนาการต่อสู้ในรูปแบบของศิลปะการป้องกันตัวในรูปแบบต่าง ๆ  
    การป้องกนัตัวในสมัยปัจจุบัน 

 การป้องกันตัวในสมัยปัจจุบันได้มีการพัฒนาทั้งในเร่ืองอาวุธ  ยุทโธปกรณ์  เคร่ือง
ป้องกัน ที่ประกอบไปด้วยเทคโนโลยีที่มีความทันสมัยก้าวหน้า  มีการพัฒนาขีดความสามารถของ
บุคลากรอย่างต่อเน่ืองเพื่อให้ได้เปรียบคู่ต่อสู้หรือศัตรูให้มากที่สุดเนื่องจากสภาวะในสังคมปัจจุบันมี
การแก่งแย่งชิงดีชิงเด่นทั้งในด้านสังคม  เศรษฐกิจ  การเมือง  ตลอดจนภัยคุกคามที่เกิดจากการก่อการ
ร้ายในปัจจุบัน จึงจ าเป็นจะต้องเรียนรู้  รู้จักระมัดระวัง และแสวงหาถึงวิธีป้องกันตัวไว้เพื่อหลีกเลี่ยง 
และป้องกันตัวจากอันตรายทั้งหลายเหล่านั้น ซึ่งมีหลายรูปแบบ และมีอาวุธที่แตกต่างกันไปจากสมัย
โบราณ 

   การใช้ศิลปะการป้องกนัตัวเพือ่ออกก าลงักาย 
 คุณค่าและประโยชน์ของศิลปะการป้องกันตัวในด้านการออกก าลังกาย การฝึกศิลปะการ
ป้องกันตัว นอกจากจะมีประโยชน์เกี่ยวกับความปลอดภัยแก่ตนเองและทรัพย์สินแล้ว ยังมีประโยชน์
โดยตรงเกี่ยวกับการออกก าลังกายและยังท าให้ร่างการมีความแข็งแรง  อดทน  คล่องแคล่วว่องไว 
เพราะศิลปะการป้องกันตัวเป็นการเคลื่อนไหวที่ต้องใช้ก าลังกาย  ฝึกประสาท และความสัมพันธ์ของ
อวัยวะได้อย่างครบถ้วน 

   การใช้ศิลปะป้องกันตัวเพือ่สร้างคุณธรรม 

 การใช้ศิลปะป้องกันตัวเพื่อสร้างคุณธรรม   การฝึกศิลปะป้องกันตัวนั้นเน้นในเร่ืองของ
คุณธรรมมากเป็นพิเศษ เช่น การเคารพต่อครู  อาจารย์  ผู้อาวุโส  และต้องเป็นผู้ที่รู้จักความอ่อนน้อม
ถ่อมตน (อ่อนนอกแข็งใน)เป็นผู้ที่มีสัมมาคารวะ รู้จักกาละเทศะและที่ส าคัญต้องรู้ว่าจะต้องใช้เวลาใด 
เมื่อใด และใช้กบัใคร    การน าวิชาไปใช้ในทางที่ถูกเช่น ช่วยเหลือผู้ที่อ่อนแอหรือเมื่อถูกข่มเหงรังแก   
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ทางด้านจิตใจ ฝึกให้มี สติ  ความสุขุม รอบคอบ มีสมาธิและมีวิจารณญาณ ในการตัดสินใจและให้
พิจารณาเหตุการณ์ต่าง ๆ อย่างรอบคอบ 

   จรรยาบรรณในการป้องกนัตัว 
 จรรยาบรรณในการป้องกันตัวของนักไอคิโด แบ่งออกเป็น 4 ระดับ คือ 
 ระดับที่ 1  เป็นระดับที่ต่ าที่สุด เป็นนักไอคิโดที่เลวที่สุด นักไอคิโดจะท าร้ายผู้อ่ืนก่อน
โดยมิได้มีการร้องหรือชักชวนให้มาต่อสู้กัน และท าร้ายผู้อื่นจนถึงแก่ชีวิต 

 ระดับที่ 2  เป็นระดับที่สูงกว่าระดับที่ 1 ตรงที่ชักชวนผู้อ่ืนให้มาต่อสู้กันกับเขา และเมื่อ
คนที่ถูกชักชวนรับค าท้าทายหรือค าชักชวนนั้นเข้ามาต่อสู้ และถูกท าร้ายจนถึงตาย 
 ระดับที่ 3  เป็นจรรยาบรรณที่สูงขึ้นมาอีก คราวนี้ไม่มีการโจมตีหรือท้าทายก่อน เมื่อถูก
โจมตีก็ต้องป้องกันตัวในลักษณะที่เรียกว่าเป็นการป้องกันตัวเองจริง ๆ แต่ผู้ที่เข้าท าร้ายจะได้รับ
บาดเจ็บหรืออาจถึงตายจากการกระท าของเขาเอง 
 ระดับที ่4  เป็นจรรยาบรรณระดับสูงที่สุด นักไอคิโด ที่มีจรรยาบรรณระดับนี้จะเป็นผู้ที่มี
ความสุภาพอ่อนโยน ไม่มีการท้าทาย ชักชวน หรือเข้าโจมตีก่อน และเมื่อถูกท าร้ายก็จะป้องกันตนเอง
ให้ปลอดภัยและป้องกันมิให้ ผู้เข้าท าร้ายได้รับบาดเจ็บอีกด้วย  
 จรรยาบรรณระดับที่ 4 เป็นจรรยาบรรณส าหรับป้องกันตัวที่ถือเป็นจุดมุ่งหมายสูงสุด     
ที่ต้องการให้ผู้ฝึกไอคิโดได้ฝึกปฏิบัติ เพื่อความรัก การที่จุดมุ่งหมายจะบรรลุผลส าเร็จได้ การฝึกหัด
อย่างตั้งอกตั้งใจในวิธีการป้องกันตัวที่ท่านปรมาจารย์อุเยชินะ ได้คิดค้นขึ้นมาและคิดที่จะพยายาม
ป้องกันตนเอง โดยมิได้ท าร้ายผู้อ่ืนให้ได้รับบาดเจ็บ ซึ่งถือเป็นการบูรณาการร่างกายและจิตใจ        
เข้าด้วยกัน โดยอาศัยร่างกายเป็นสื่อ และจิตใจเป็นแรงกระตุ้น นอกจากนี้ยังจะต้องฝึกการควบคุมการ
หายใจให้เป็นจังหวะ มีประสิทธิภาพ  ฝึกสมาธิ  เพื่อให้ร่างกายและจิตใจประสานสัมพันธ์กันตาม
หลักของศาสตร์การประสานสัมพันธ์ ซึ่งจะช่วยให้ตัวเองและผู้อื่นประสบความสมหวังในจุดมุ่งหมาย 
 

จุดอนัตรายทีส่ าคัญในร่างกายของคนเรา 
 จุดอันตรายที่ส าคัญในร่างกายของเรา จุดอันตรายที่ส าคัญของร่างกายมนุษย์นั้น ถ้าจะ
พิจารณามาใช้เกี่ยวกับการต่อสู้และป้องกันตัวสามารถแยกได้ดังนี ้

ด้านหน้า 
 1. หน้าผาก 2. จมูก 3. ริมฝีปาก 4. ขากรรไกร 
 5. ขมับ 6. ลูกคาง 7. ลูกกระเดือก 8. เส้นโลหิตใหญ่ที่คอ 
 9. ลิ้นปี่ 10. หัวไหล่ กระดูกไหปลาร้า 11. ข้อศอก 
 12. ข้อมือ 13. นิ้วมือ 14. ซี่โครง โดยเฉลี่ยซี่ที่ 12 
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 15. หน้าท้อง 16. หัวเหน่า 17. อัณฑะ 18. หัวเข่า 
 19. ข้อเท้า 20. นิ้วเท้า 

ด้านหลงั 
 1. ท้ายทอย 2. กระดูกคอ 3. กระดูกสันหลัง 4. กระดูกสะบ้า 
 5. กระดูกเชิงกราน 

          อาวุธในร่างกายมนุษย์ 
 1. แง่ศีรษะด้านหน้า  ใช้โขก กระแทก 2. แง่ศีรษะด้านหลัง ใช้โขก กระแทก 
 3. ศอก ใช้ตี ยัน ถอง กระแทก 4. แขนท่อนล่าง ใช้ปิดกัน กด ยัน กระแทก 

 5. สันมือ ใช้ยัน กระแทก 6. สันก าปั้น ใช้ชก ต่อย 
 7. สันมือ ใช้สับ ฟัน 8. ก าปั้น ใช้ชก ต่อย ทุบ 

 9. แง่นิ้วมือ ใช้โขก กระแทก 10. นิ้วมือ ใช้ทิ่ม แทง จี้ 
 11. เข่า ใช้โยน ตี กระแทก 12. แข้ง ใช้เตะ 
 13. หลังเท้า ใช้เตะ  14. ส้นเท้า ใช้เตะ ยัน 

 15. ฝ่าเท้า ใช้ถีบ ยัน 16. สันเท้า ใช้ถีบ ยัน 

 17. นิ้วหัวแม่เท้า ใช้ถีบ จิก 
จุดอ่อนในร่างกายมนุษย์ 

 1. ขมับ 2. ตา 3. ดั้งจมูก 4. จมูก 
 5. ปาก 6. คาง 7. ล าคอ 8. ตรงหัวใจ 
 9. ลิ้นปี่ 10. ส่วนเว้าของท้อง  11. ขอหนีบ 12. เข่าโดยรอบ 

 13. แข้ง 14. ข้อเท้า 15. หู 16. ใต้หู 

 17. ต้นคอ 18. ไหล่ 19. ชายโครง 20. ตรงตับ 

 21. ตรงไต 22. สันหลัง 23. ข้อมือ 24. นิ้วมือ 
 25. ก้นกบ 26. น่อง 27. ร้อยหวาย 
 

การบริหารร่างกาย 
 ร่างกายที่แข็งแรงย่อมเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจจะศึกษาวิชาศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัว 
เพราะสามารถจะรับการฝึกหัดอบรมได้เป็นอย่างมีประสิทธิภาพ  ส่วนผู้ที่ร่างกายอ่อนแอ ถึงแม้ว่าใจ
จะรักการศึกษาเพียงใด  แต่เมื่อร่างกายไม่อ านวยให้การศึกษานั้น ๆ ก็ย่อมไม่สัมฤทธิ์ผลสมใจปราถนา 
ทั้งนี้เพราะ “จิตใจทีผ่่องใส ย่อมอยู่ในร่างกายทีแ่ข็งแรง” เพราะฉะนั้นการบริหารและการเสริมสร้าง
ร่างกายเพื่อให้ร่างกายแข็งแรงจึงเป็นสิ่งส าคัญ 
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 ประโยชน์ทีไ่ด้รับจากการทีเ่ป็นคนแข็งแรงและว่องไว 

 ประการทีห่น่ึง  ถ้าเกิดการต่อสู้กันขึ้น ผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงกว่าย่อมได้เปรียบเกี่ยวกับแรง
ปะทะ และโดยมากมักจะเป็นผู้มีชัยเสมอ เพราะฉะนั้นความแข็งแรงจึงเป็นหลักประกันที่จะเอาชนะ
ฝ่ายตรงข้ามได้ จึงควรที่จะเสริมสร้างสมรรถภาพร่างกายให้แข็งแรงสมบูรณ์อยู่เสมอ โดยการบริหาร
ร่างกาย หรือหาเวลาว่างในการออกก าลังกายอย่างสม่ าเสมอ   
 ประการที่สอง ผู้ที่บริหารร่างกายเป็นอย่างดีนั้น นอกจากจะท าให้ร่างกายแข็งแรงแล้ว  
ยังเป็นผลต่อเนื่องทางระบบประสาท เพิ่มความว่องไวเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวอีกด้วย การต่อสู้แบบ
ประชิดตัวถึงขั้นเอาเป็นเอาตายนั้น  มักจะพบเสมอว่า “ผู้ว่องไวก็คือผู้ที่มีชีวิตอยู่ และผู้ที่เช่ืองช้าก็คือ
ผู้ตาย”  
 ความแข็งแรงความจัดเจนในการต่อสู้ป้องกนัตัว ย่อมได้เปรียบเป็นทวีคูณ 

 ความแข็งแรงที่ได้จากการบริหารร่างกายแบบต่างๆ  ซึ่งฝึกพร้อมกับการฝึกอบรม
เกี่ยวกับวิธีการต่อสู้ป้องกันตัว เป็นการฝึกซ้อมไว้ก่อนล่วงหน้า เตรียมร่างกายไว้ก่อนย่อมชี้ถึงวิธีการ
ต่อสู้ที่ถูกต้องนั้นว่าปฏิบัติอย่างไร เมื่อถึงคราวจ าเป็นที่จะต้องน ามาแก้ปัญหาและตัดสินใจ ต่อ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแต่ละคร้ังสามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้องและให้ได้ผลสมบูรณ์มากที่สุด ผลที่
ได้เปรียบฝ่ายตรงข้ามก็ย่อมจะเพิ่มขึ้นเป็นทวีคูณ นับว่าเป็นผู้ไม่ประมาท เพราะ “ความประมาท เป็น
ทางแห่งความตาย” 

 วิธีต่อสู้อันชาญฉลาดน้ันคืออย่างไร 
 เหตุที่เกิดขึ้นบางคร้ัง ท่านพอจะช่วยตัวเองให้หนีพ้นภัยไปได้ โดยไม่ต้องเสี่ยงต่อการ
บาดเจ็บของร่างกาย      ในการเข้าปะทะต่อสู้แต่อย่างใด ก็ย่อมจะกระท าได้ เพราะการต่อสู้นั้น ไม่
เกิดผลดีอะไรขึ้นมาเลยแต่ยังจะท าให้เกิดผลเสียขึ้นได้ และอาจท าให้ท่านเสียชีวิตได้ เพราะฉะนั้นใน
การที่จะหนีเพื่อความปลอดภัยนั้นก็เป็นความจ าเป็นในบางโอกาส ซึ่งจัดว่าการหนีเอาตัวรอดนั้นก็
เป็นศิลปะการป้องกันตัวได้เหมือนกัน และบางคร้ังการหนีก็เกิดเป็นผลเสียแก่ท่านได้เช่นกัน เมื่อเป็น
ดังว่านี้ การจะสู้หรือจะหนีจึงต้องขึ้นอยู่ต่อสถานการณ์นั้น ๆ เช่นความเหมาะสมของสิ่งแวดล้อม 
ก าลังที่ได้เปรียบหรือเสียเปรียบ ซึ่งท่านต้องตัดสินใจของท่านเองว่าอะไรควรไม่ควรเพียงใด 

 บางทีเหตุเกิดในที่คับขัน ไม่มีทางที่จะหนีรอดภาวะการณ์นั้นไปได้ จะต้องสู้เพื่อหา      
ทางหนี ในการต่อสู้นี้ไม่ได้หมายความถึงการต่อสู้ให้ถึงขั้นแตกหัก โดยใช้เวลามากมาย แต่เป็นการ
ต่อสู้เพื่อจะได้หนีไปได้อย่างรวดเร็ว  เพราะถ้าหนีช้าจะเป็นผลดีแก่ฝ่ายตรงข้าม ได้ติดตามน าพรรค
พวก มาสมทบกลุ้มรุมท าร้ายเพิ่มขึ้นอีกก็ได้ ถึงท่านจะเป็นผู้มีความสามารถเพียงใดก็ตาม   ก็มีโอกาส
ที่จะเสียทีเขาได้เหมือนค าพังเพยที่ว่า “น ้าน้อยย่อมแพ้ไฟ” 
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หลกัเกีย่วกบัการทรงตัวและการเคลือ่นที่ 
 การทรงตัวเป็นรากฐานอย่างหนึ่งในการเคลื่อนไหวไปในทิศทางต่าง ๆ การทรงตัว    
เป็นลักษณะคล้ายกับการตั้งการ์ดหรือจรด  ซึ่งพร้อมที่จะปฏิบัติการได้ทันท่วงที การทรงตัวที่ดีจะท า
ให้สามารถหลบหลีกป้องกันตัว และตอบโต้คู่ต่อสู้ได้อย่างฉับพลันและมีประสิทธิภาพ 

 การเคลื่อนที่มีความส าคัญในการป้องกันตัว การหลบหลีกและการตอบโต้ แล้วแต่โอกาส
ที่จะได้รับประโยชน์แก่ตนเอง  การเคลื่อนที่จะได้ผลดีขึ้นอยู่กับการทรงตัวที่ดี การตัดสินใจที่ถูกต้อง
รวดเร็ว และปฏิกิริยาตอบสนองได้อย่างฉับพลัน 

 

การใช้พลงัคู่ต่อสู้ให้เป็นประโยชน์ 

 การใช้พลังคู่ต่อสู้ให้เป็นประโยชน์นั้น อาศัยกฎเกณฑ์ทางวิชาฟิสิกส์มาประยุกต์ใช้ 
เพื่อให้เกิดความปลอดภัย ไม่มีการเข้าปะทะให้เสียพลังงานโดยเปล่าประโยชน์และเพิ่มอันตรายให้กับ
ทั้งสองฝ่าย ท าให้คู่ต่อสู้เสียหลักการทรงตัว โดยการน าพลังงานของเรา การแยกแรงของคู่ต่อสู้           
ที่กระท ามาให้เปลี่ยนทิศทางด้วยการใช้ความเร็วแรง เสียดทาน และท าให้เสียสมดุลย์ของจุดศูนย์ถ่วง 

 

ทกัษะการทรงตัว 
 การทรงตัวมีวิธีปฏิบัติหลายแบบ แล้วแต่ลักษณะของศิลปะการป้องกันตัวที่จะน าไปใช้ 
แต่ที่ส าคัญ คือ มีลักษณะการวางเท้า ซึ่งมีรูปแบบที่ส าคัญและเป็นพื้นฐานของการป้องกันตัว              
3 รูปแบบ คือ 

1. การทรงตัวแบบธรรมชาติ คือ ยืนอย่างปกติ แต่พร้อมที่จะป้องกันและตอบโต้ 

 2. การทรงตัวพร้อมที่จะป้องกันและต่อสู้ เมื่อแน่ใจว่าฝ่ายตรงกันข้ามจะท าอันตรายกับ
ตน ลักษณะการยืนอาจเป็นรูปสามเหลี่ยม และยกมือขึ้นจรดแบบมวยจีน คือยืนด้วยปลายเท้า  
 3. ยืนในลักษณะเท้าหน้าชี้ ตรงไปด้านหน้า เท้าหลังวางท ามุม 90 องศา กับเท้าหน้า 
ลักษณะการยืนแบบนี้ใช้กับศิลปะการป้องกันตัวแบบเคนโด เทควอนโด ไอคิโด หรืออาจจะยืน       
ในลักษณะการตั้งการ์ด แยกขาด้านข้าง โดยยืนให้เท้าทั้งสองอยู่ในแนวเดียวกัน และพร้อมที่จะก้าว
ขวาหรือแบบครึ่งวงกลม เช่น ในศิลปะการป้องกันตัวแบบยูโด มวยปล้ า ก็ได้ 

 

หลกัเกีย่วกบัการล้ม 

 การล้มที่น ามาใช้ในการต่อสู้ป้องกันตัวนั้น ก็เพื่อช่วยในการเฉลี่ยน้ าหนักจากการถูกทุ่ม 
เหวี่ยง ผลัก ให้หงายหลัง เพื่อให้ร่างกายได้รับบาดเจ็บหรือได้รับอันตรายน้อยที่สุด และการล้ม          
ที่ถูกหลักวิธีสามารถช่วยในการตอบโต้ได้ด้วย 
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            ทกัษะการเคลือ่นที่ 
 การเคลื่อนที่ไปข้างหน้าและข้างหลังนั้น ท าได้ 2 วิธี คือ 
 1. การเคลื่อนที่แบบสืบก้าวเท้า ไม่ว่าจะยืนในลักษณะธรรมชาติ ยืนแบบสามเหลี่ยม หรือ 
ยืนแบบเท้าตั้งฉาก จะเคลื่อนที่ไปข้างหน้า ให้สืบเท้าหน้าตรงไปข้างหน้า แล้วฉากเท้าหลังตาม ถ้าจะ
ถอยหลังก็ให้สืบเท้าหลังถอยไปข้างหลังก่อน แล้วฉากหลบ 

 2. การเคลื่อนที่แบบก้าวเท้าสลับจากท่ายืนทรงตัวทั้ง 3 รูปแบบ เมื่อจะถอยหลังให้        
ยกเท้าหน้า ก้าวไปวางข้างหลัง ตามแบบการยืนทรงตัวที่ต้องการ ถ้าจะเคลื่อนไปข้างหน้าให้ก้าว     
เท้าหลังไปวางข้างหน้า โดยก้าวสลับเท้ากันไปเร่ือย ๆ  
     2.1 การเคลื่อนที่ไปทางด้านข้างจากการยืนทรงตัวในลักษณะต่าง ๆ เมื่อจะเคลื่อนไหว
ทางด้านหลัง สามารถจะเคลื่อนที่ได้โดยการเคลื่อนเท้าข้างเดียวกันกับทิศทางที่จะเคลื่อนที่ไปก่อน 
แล้วเคลื่อนเท้าอีกข้างหนึ่งตามไป ให้อยู่ในลักษณะการทรงตัวแบบเดิม หรือแบบใดก็ได้  
.    2.2 การเคลื่อนที่แบบวงกลม จากการยืนทรงตัวในลักษณะใดก็ตาม เมื่อจะเคลื่อนที่ไป
ข้างหน้า ให้ก้าวเท้าหนึ่งเท้าใดไปข้างหน้า หรือเฉียง 45 องศา ไปทางซ้ายหรือขวา แล้วย่ าเท้าอีก     
ข้างหนึ่งผ่านด้านหลังของเท้าที่ก้าวไปแล้ว พร้อมกับกลับหลังหัน (รอบที่ 1 180 องศา) แล้วก้าวเท้า
แรกผ่านด้านหน้าอีกเท้าหนึ่ง ท ามุม 180 องศา  เป็นรอบที่ 2 อยู่ในลักษณะการทรงตัวตามเดิม 
 เมื่อจะเคลื่อนที่ถอยหลังเป็นรูปวงกลม ให้เคลื่อนเท้าผ่านส้นเท้าหลังเป็นมุม 180 องศา 
(คร่ึงรอบที่ 1)  ต่อไปให้ก้าวเท้าอีกข้างหนึ่ง ผ่านด้านหน้าของเท้าแรก ไปอีก 180 องศา ไปอยู่ใน
ลักษณะการทรงตัวตามเดิม   

 ทกัษะการล้ม 

1. ล้มหน้า 

  1.1 การล้มหน้าแบบยูโด ในลักษณะยืนอยู่เมื่อถูกท าให้ล้มไปข้างหน้า ในขณะล้ม     
ไปข้างหน้า ให้แขนท่อนล่างตั้งฉากกับแขนท่อนบน ฝ่ามือคว่ า แขนทั้งสองข้างห่างกัน 1 ช่วงไหล่ 
เกร็งล าตัว เมื่อลงสู่พื้นอย่าให้หน้าอกและท้องกระแทกพื้น 

  1.2 การล้มหน้าแบบไอคิโด เป็นการล้มไปในลักษณะการม้วนไปด้วยเข่างอ และขาพับ
ไขว้ไว้ข้างหลัง 
 2. ล้มหลงั 

  2.1 การล้มหลังแบบยูโด ในลักษณะที่ยืนอยู่เมื่อครูท าให้ล้มไปข้างหลังให้ก้มศีรษะ  
คางชิดหน้าอก   แขนทั้งสองแยกออกท ามุมกับล าตัวประมาณ  22 ½ องศา    เข่างอเล็กน้อย เอนตัวไป  
ข้างหลังลงสู่พื้น แขนทั้งสองฟาดลงสู่พื้น พร้อมกับยกเท้าทั้งสองเหยียดตรง ตวัดไปทางศีรษะ 
ลักษณะเหมือนลูกกลิ้ง ห้ามงอเข่าเมื่อลงสู่พื้นแล้ว 
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  2.2 การล้มหลัง แบบ ไอคิโด  การล้มหลังตามแบบไอคิโด ให้เอาเท้าหนึ่งไว้ข้างหลัง  
ย่อเข่าลง ก้มหน้าคางชิดอก เข่างอชิดหน้าอก 

หลกัเกีย่วกบัการหลบหลกี 
 การหลบหลีกก็เพื่อต้องการให้พ้นอันตรายจากการกระท าของคู่ต่อสู้ อาจจะใช้วิธีการ
หลีกหนี คือหนีให้พ้นอาวุธและสถานการณ์แต่ถ้าไม่สามารถหลีกหนีได้ อาจจะใช้วิธีการหลบเพื่อ    
หาช่องทางเข้าปลดอาวุธยับยั้งการกระท าของคู่ต่อสู้หรือตอบโต้ตามแต่โอกาสและความสามารถ  
ของเราการหลบหลีก แบ่งได้เป็น 3 วิธี  คือ 
  1. เมื่อถูกคู่ต่อสู้เข้ากระท าจากมือเปล่า อาวุธสั้น อาวุธยาวและอ่ืนๆ ให้ใช้การหลบฉาก
และใช้มือทั้งสองปัดป้อง 
 2. เมื่อถูกคู่ต่อสู้เข้ากระท าจากมือเปล่า อาวุธสั้นหรืออาวุธอ่ืนๆ ให้ใช้การผงะหรือสืบเท้า
ถอยให้พ้นระยะ 
 3. เมื่อถูกฟันด้วยมีด ดาบ การหลบหนีด้วยการเข้าปะทะหรือประชิด ให้ใช้ เท้า             
เป็นลักษณะคร่ึงวงกลมหรือเป็นวงกลมพร้อมกันใช้มือรับปัดป้องและตอบโต้ 

หลกัเกีย่วกบัการตอบโต้ 

 การตอบโต้จะให้ได้ผลดีจะต้องอาศัยการเคลื่อนที่ที่ถูกต้อง เหมาะสมว่องไวและถูกต้อง
ตามจังหวะ และมีเทคนิคการท าอันตรายด้วยวิธีต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพการตอบโต้จะต้องอาศัย
การตัดสินใจที่รวดเร็ว และเลือกวิธีการตอบโต้ที่สามารถท าอันตรายคู่ต่อสู้ได้อย่างรุนแรงที่สุด 

ทกัษะเบือ้งต้นของการหลบหลกีและตอบโต้ 

 ตัวอย่างเช่น การแทงในระยะใกล้ ถ้าเป็นการแทงตรงมาบริเวณหน้าท้องวิธีป้องกันแบบ
ง่ายๆ ถ้าคู่ต่อสู้แทงด้วยมือขวา คือให้วนขาหลังออกคร่ึงวงกลมใช้ข้อมือในของมือขวาเหวี่ยงไป        
ตีข้อมือคู่ต่อสู้อย่างแรงเพื่อให้อาวุธหลุดแล้วหมุนตีศอกกลับไปที่คู่ต่อสู้ หรือแก้โดยการก้าวเท้าซ้าย
ไปด้านหลัง แล้วใช้มือขวาฟันข้อมือคู่ต่อสู้พร้อมกับใช้เข่าขวาตีไปที่ชายโครงคู่ต่อสู้ 
 การหลบหลีกและการตอบโต้ด้วยการหักข้อมือเมื่อคู่ต่อสู้แทงด้วยมือขวาให้หลบโดยใช้
เท้าซ้ายวนไปด้านหลังเท้าขวาเป็นรูปคร่ึงวงกลม ใช้มือขวาจับหลังมือคู่ต่อสู้แล้วยกมือคู่ต่อสู้ขึ้นตรง
ศีรษะแล้วก้าวเท้าวงถอยหลัง 1 ก้าว หมุนเท้าซ้ายไปด้านหน้า เข้าชิดล าตัวคู่ต่อสู้ ใช้มือซ้ายจับหลังมือ
บิด พร้อมกับหักมือขวาดันให้สันมือคู่ต่อสู้หันเข้าหารักแร้ของตัวเอง 
 

ทกัษะเบือ้งต้นของการหลบหลกีและตอบโต้ 

หลบหลีกและตอบโต้แบบมวยไทย 
 ในลักษณะที่ฝ่ายคู่ต่อสู้ต่อยหมัดตรงบริเวณหน้าหรือล าตัว ให้หลบฉากออกทางซ้ายหรือ
ขวาให้พ้นวิถีหมัดแล้วใช้เท้าหน้าถีบยันไปบริเวณหน้าท้องหรือหน้าอก ถ้าหลบออกทางด้านเดียวกัน 
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กับหมัดคู่ต่อสู้สามารถให้เท้าหลังเตะคอหรือบริเวณล าตัวหรือใช้เข่าก็ได้หรือสืบเท้าหน้าตรงเข้าหา   
คู่ต่อสู้พร้อมกับใช้มือข้างเดียวกับเท้าที่สืบเข้าไปปัดหมัดให้พ้นระยะใช้ศอกตีไปที่ใบหน้าคู่ต่อสู้ 
 

หลบฉากและตอบโต้แบบยโูด  

 ในลักษณะที่ฝ่ายคู่ต่อสู้ต่อยหมัดตรงบริเวณหน้าหรือล าตัวให้หลบฉากออกทางซ้ายหรือ
ขวา ใช้มือซ้ายหรือมือขวาปัดหมัดด้านนอกหรือปัดด้านใน ถ้าปัดแขนด้านนอก เมื่อคู่ต่อสู้ต่อยด้วย
หมัดขวาให้เท้าซ้ายเฉียงไปข้างหน้า ทางซ้ายลากเท้าขวาตามพร้อมกับใช้มือขวาปัดข้อมือขวาคู่ต่อสู้
แล้วจับข้อมือคู่ต่อสู้ด้วยสะโพก 
 ถ้าใช้วิธีการปัดแขนด้านใน เมื่อคู่ต่อสู้ต่อยหมัดตรงขวาให้สืบเท้าซ้ายเข้าคู่ต่อสู้ พร้อมกับ
ยกแขนซ้ายขึ้นปัดหน้าแล้วจับล็อกแขนคู่ต่อสู้ แล้วก้าวเท้าขวาไปวางข้างหน้าคู่ต่อสู้ แขนขวาสอดเข้า
ใต้รักแร้ขวาของคู่ต่อสู้ แล้วใช้มือซ้ายและขวาดึงคู่ต่อสู้พร้อมกับพับตัวลงข้างหน้าอย่างแรงเป็นการ
ทุ่มด้วยบ่า 

ทกัษะเบือ้งต้นของการหลบหลกีตอบโต้ 

หลบและตอบโต้แบบไอคิโด 

 ในลักษณะที่คู่ต่อสู้ต่อยหมัดตรงมาบริเวณใบหน้าหรือล าตัวด้วยหมัดขวา การหลบหลีก
ให้ยืนเอาเท้าอยู่หน้าเท้าซ้ายอยู่หลัง ใช้มือขวาจับที่ข้อมือคู่ต่อสู้แบบคว่ ามือ พร้อมกับวนขาซ้าย        
ไปด้านหลังขาขวาเป็นมุม 180 องศา พร้อมกับยกมือขวาที่จับแขนคู่ต่อสู้ขึ้นเหนือศีรษะพร้อมก้าวเท้า
ขวาถอยหลังไปตรงๆ 1 ก้าว แล้วก้าวเท้าซ้ายตัดผ่านด้านหน้าใช้มือซ้ายกดไหล่คู่ต่อสู้ใช้มือขวา        
บิดข้อมือซ้ายกดไหล่คู่ต่อสู้ให้มานอนคว่ า แล้วดันปลายแขนคู่ต่อสู้ให้ท ามุมกับหัวไหล่มา 45 องศา 
จับกดลงสู่พื้น 

ทกัษะเบือ้งต้นของการหลบหลกีตอบโต้ 

จับยดึหรือจับล็อค 

  1. ในเมื่อถูกจับกอดรัดบริเวณล าตัวโดยคู่ต่อสู้อยู่ด้านหลัง วิธีแก้เบื้องต้นอาจจะกระทืบ
เท้าคู่ต่อสู้ ถ้าไม่รัดแขนให้ใช้ศอกตีหน้าคู่ต่อสู้ ใช้ท้ายทอยโขกหน้าคู่ต่อสู้ ถ้าจะใช้เทคนิคของวิชา
ป้องกันตัวให้ใช้มือจับหลังมือที่ข้อมือของคู่ต่อสู้แล้วบิดตัวตะแคงเข้าหาให้หันข้างให้คู่ต่อสู้แล้วใช้ขา
ในเกี่ยวขาคู่ต่อสู้ด้านในพร้อมกับใช้แขนดันหน้าโดยใช้แรงคู่ควบ 

  2. ถ้าถูกล็อคคอด้านหลังให้ทุ่ม ข้างตัวไปตกที่พื้นด้านหน้า 
 3. ถ้าถูกจับกอดบีบคอโดยคู่ต่อสู้อยู่ด้านหน้า วิธีแก้แบบง่ายๆ ให้เอาฝ่ามือประกบกัน 
แล้วสอดเข้าระหว่างแขนคู่ต่อสู้และยกขึ้นทั้งเข่าตีไปที่จุดอันตรายระหว่างขาของคู่ต่อสู้หรือแก้โดยใช้
มือข้างใดข้างหนึ่ง จับข้อมือคู่ต่อสู้ด้านบน พร้อมกับย่อตัวเล็กน้อย เพื่อให้เกิดน้ าหนัก ถ่วงมืออีก   
ข้างหนึ่ง จับข้อมือต่อจากมือที่จับอยู่ก่อนแล้ว ล็อคแขนหนีบล าตัว ใช้หน้าท้องดันหักหน้าแขนคู่ต่อสู้ 
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 4. ถ้าถูกจับข้อมือหรือล็อคแขนด้านข้างให้ใช้ทฤษฎีแบบวงกลม โดยเกร็งแขน 

 แบบที่ 1 หักข้อมือเข้าหาล าตัว พร้อมกับหมุนเท้าหลังไปข้างหลังคู่ต่อสู้ พร้อมกับดันมือ
ที่ถูกจับไปด้านหน้า  
 แบบที่ 2  กางนิ้วมือออกเหวี่ยงแขนไปด้านหลังหมุนเป็นวงกลม บิดมือไปจับปลายแขน
ท่อนล่างของคู่ต่อสู้ที่จับเราอยู่ แล้วใช้มือข้างที่ไม่ถูกจับไปจับที่หลังมือคู่ต่อสู้ แล้วบิดกระดูกแขนคู่
ต่อสู้พร้อมกับกดลง 

ทกัษะเบือ้งต้นของการหลบหลกีและการตอบโต้ระยะกลาง 
 ถ้าคู่ต่อสู้ฟันด้วยมีด ดาบ หรือตีด้วย ไม้ในลักษณะตีเฉียงบริเวณทัดดอกไม้ วิธีหลบหลีก
ง่าย คือ ถอยให้พ้นระยะหรือฉากหนีออกให้พ้นระยะ หรือด้วยการสืบเท้าหน้าเข้าประชิดในขณะ      
คู่ต่อสู้เงื้อฟัน พร้อมกับใช้มือดันแขนท่อนบน แล้วใช้เข่ากระทุ้งไปบริเวณหน้าท้อง หรือลิ้นปี่หรือใช้
แขนในล็อคคอ พร้อมกับก้าวเท้าหลังไปข้างหน้า หันหลังให้คู่ต่อสู้ ก้มตัวลงทุ่มคู่ต่อสู้ด้วยท่ากอดคอ 
ก็ได้ ถ้าคู่ต่อสู้ตีหรือฟันในลักษณะ ขนานพื้น  ถ้าฟันหรือตีบริเวณคอ ให้ย่อตัวลงต่ า (หลบต่ า) หรือ
ถอยให้พ้นระยะ ถ้าฟันหรือตีบริเวณล าตัว ให้ป้องกันโดยถอยให้พ้นระยะ เมื่อเลยตัวไปแล้ว ให้      
สืบเท้าเข้าหาคู่ต่อสู้ทางตรง ใช้มือซ้ายล็อคคอ มือขวาจับข้อมือคู่ต่อสู้ แล้วใช้เท้าขวาถีบข้อพับขวาของ
คู่ต่อสู้ 

ทกัษะเบือ้งต้นของการหลบหลกีและตอบโต้ระยะไกล 
 ถ้าคู่ต่อสู้ตีมาด้วยพลองหรืออาวุธ ที่คล้ายคลึงกันในลักษณะการตีตรงศีรษะ การป้องกัน
อาจจะฉากออกซ้ายขวา หรือถอยให้พ้นระยะแต่ทั้งสองกรณีนี้เป็นเพียงการหลบหลีกเท่านั้น การจะ
ท าการตอบโต้ได้ต้องสืบเท้าเข้าใกล้ แล้วใช้การต่อย เตะ เข่า หรือทุ่ม ซึ่งจะทุ่มด้วยท่าอะไรก็ได้ เช่น 
ทุ่มด้วยสะโพก ทุ่มด้วยบ่าสอดขอเหวี่ยง สอดขาใน และเทคนิคการใช้สะโพกทุ่มทุกท่า เกี่ยวขาท าให้
ล้มก็ได้ 
 ถ้าตีในลักษณะเฉียง ให้ถอยพ้นระยะหรือเข้าประชิด แล้วแต่โอกาส 

  ระยะของการต่อสู้ป้องกนัตัวระยะไกล 
 การต่อสู้ในระยะไกล มักจะใช้อาวุธยาว ประเภทไม้พลอง หอก จอบ เสียม พลั่ว ลักษณะ
การท าอันตรายมักจะเป็นการตี แทง หวด ฟาด แล้วแต่ชนิดของอาวุธ การป้องกันขึ้นอยู่กับการใช้
อาวุธของคู่ต่อสู้ ซึ่งอาจจะใช้การถอยให้พ้นระยะ การหลบให้พ้นวิถี การเข้าประชิด เพื่อการตอบโต้
ต่อไป 

วธีิป้องกนัตัวจากอาวุธอืน่ ๆ จากเหตุการณ์ในลกัษณะและรูปแบบต่าง ๆ 
 การป้องกันตัวจากอันตราย ซึ่งอาจจะเกิดขึ้นในลักษณะและรูปแบบต่าง ๆ นั้น อาจจะมี
มากมายหลายรูปแบบต่าง ๆ และอาวุธที่คู่ต่อสู้จะท าอันตรายก็อาจจะมีหลายอย่าง เป็นต้นว่า ส้อม มีด
บาง มีดพับ ทัพพี ตะหลิว เคียว ขวาน ค้อน ไขควง เหล็กขูดชาร์ฟ สายไฟ เชือก ฯลฯ วิธีป้องกันตัว
จากอาวุธเหล่านี้ ก็ขึ้นอยู่กับเหตุการณ์ อาวุธ สิ่งแวดล้อม และความสามารถของผู้ป้องกันตัว เช่น 
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 การป้องกันการถูกมัดหรือรัดด้วยเชือก ให้พยายามหลีกเลี่ยง เพื่อมิให้ถูกกระท าโดยการ
หลบหลีกปัดป้อง และหาหนทางตอบโต้ โดยใช้เชือกนั้น ให้เป็นประโยชน์กับตัวเอง 
 การป้องกันอาวุธประเภทอาวุธในครัวเรือนนั้น ให้รีบหาอุปกรณ์อ่ืน ๆ เท่าที่หาได้ มาเป็น
เคร่ืองก าบัง เช่น เขียง กระทะ ถาด ถังน้ า ฯลฯ 

วธีิป้องกนัตัวจากอาวุธปืนจากเหตุการณ์ในลกัษณะและรูปแบบต่าง ๆ 
 ถ้าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยคู่ต่อสู้จะท าอันตรายโดยการใช้ปืน และอยู่ในระยะไกล คือ
ระยะตั้งแต่ 7 หลา ขึ้นไป วิธีป้องกันให้ย่อตัวลง แล้วม้วนตัวหนี อย่าให้เป็นเป้านิ่ง ถ้าระยะ 7 หลา   
ลงมา ซึ่งเป็นระยะที่อันตรายที่สุด การป้องกันอันตรายจากอาวุธปืนในระยะนี้ หนทางที่จะป้องกันตัว
ได้ คือ ให้รีบเข้าประชิดให้เร็วที่สุดก่อนที่คู่ต่อสู้พร้อมที่จะใช้อาวุธ หรือรีบพุ่งตัวเข้าหาที่ก าบัง           
ที่ปลอดภัย 
 ถ้าถูกจี้ด้วยปืนด้านหน้าระยะประชิด บริเวณคอหอย ซึ่งการจี้นั้นคู่ต่อสู้มักจะใช้มือ      
อีกข้างหนึ่งจับหัวไหล่หรือจับเสื้อ วิธีป้องกันตัว ให้เงยหน้า ยกคาง แอ่นตัวไปด้านหลัง พร้อมกับ     
ใช้มือตบข้อศอกคู่ต่อสู้ จากข้างล่าง เพื่อให้ปลายกระบอกปืนชี้ขึ้นข้างบน พร้อมกับก้าวเท้าขวาตัดผ่าน
ไประหว่างขาของเรา และคู่ต่อสู้ พร้อมกับใช้มือขวาจับข้อมือที่สันปืน ดันให้ปลายกระบอกปืนชี้ขึ้น
ด้านบน หมุนตัวหันข้างให้คู่ต่อสู้ แล้วทุ่มลงด้วยท่าขวางตัว (คล้ายกับท่าทุ่มด้วยสะโพก) พร้อมใช้
ศอกซ้ายท าอันตรายคู่ต่อสู้บรเิวณหว่างขา เมื่อคู่ต่อสู้ลงสู่พื้นแล้ว ให้บิดแขนแย่งปืนออก 

วธีิป้องกนัตัวจากอาวุธไม้ ดาบ จากเหตุการณ์ในลกัษณะและรูปแบบต่าง ๆ 

 ถ้าเหตุการณ์เกิดขึ้นในสถานที่ซึ่งมีสิ่งกีดขวางมาก การที่คู่ต่อสู้ใช้ไม้หรือดาบท าอันตราย
นั้น สามารถจะป้องกันได้ง่าย และปลอดภัยกว่าสถานที่กว้าง และโล่งแจ้ง โดยใช้วัสดุที่หาได้ง่าย เช่น 
เก้าอี้ ขาโต๊ะ ของใช้อื่น ๆ  ที่พอหาได้ โดยใช้รับ ปัด เพื่อป้องกันการตี การฟัน หรือจะป้องกันโดยการ 
หลบบังเสา ตู้ โต๊ะ เมื่อคู่ต่อสู้ตี หรือฟันมา และเราสามารถหลบหลีกได้แล้ว ให้รีบฉวยโอกาสเข้าท า
อันตรายตอบโต้ ด้วยวิธีต่าง ๆ หรือเข้าแย่งชิงอาวุธโดยเร็ว 
 ถ้าเป็นสถานที่โล่งแจ้ง ไม่สามารถจะหาที่ก าบังตัวได้ ก็ให้ใช้วิธีการถอยให้พ้นระยะ การ
ฉากให้พ้นวิถี การเข้าประชิดตัวเพื่อตอบโต้ ด้วยการใช้ หมัด เท้า เข่า ศอก ท าอันตรายคู่ต่อสู้ และแย่ง
ชิงอาวุธต่อไป 

......................................................................... 
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