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บทคดัย่อ 

การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์เพื่อน าเสนอรูปแบบการแผยแพร่ศิลปะมวยไทย : ศิษยพ์นัทา้ยนรสิงห์อย่างเป็น
ระบบ ผูใ้หข้อ้มูลหลกัคือ ผูเ้ช่ียวชาญดา้นศิลปะมวยไทย จ านวน 5 ท่าน และนกัวชิาการมวยไทยศึกษา จ านวน 5 
ท่าน ซ่ึงไดม้าโดยวิธีเลือกแบบเจาะจง เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั คือแบบสัมภาษณ์ และท าการศึกษาขอ้มูลจาก
เอกสาร หนงัสือ ต ารา งานวิจยั บทละคร และบทภาพยนต ์สังเคราะห์บริบทความตอ้งการจ าเป็นเก่ียวกบัศิลปะ
มวยไทย : ศิษย์พนัท้ายนรสิงห์ และการสัมภาษณ์กลุ่ม วิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เน้ือหา (Content 
Analysis) 

ผลการวจิยั พบวา่ 

1. หลกัสูตรทกัษะศิลปะมวยไทย : ศิษยพ์นัทา้ยนรสิงห์ เพื่อการเรียนรู้ ฝึกฝน และถ่ายทอดอย่างเป็นระบบ 3 
ระดบั ได้แก่ ระดับทกัษะพื้นฐาน ระดบัทกัษะการถ่ายทอดของครูมวย และอาจารย์ศิลปะมวยไทยระดับผู ้
ประเมินทกัษะศิลปะมวยไทย : ศิษยพ์นัทา้ยนรสิงห์ 

2. วีระกรรมของพนัทา้ยนรสิงห์ เป็นวิถีชีวิตแห่ง “ชายชาตรี” ท่ีมีวรกรรมเพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวมเป็นส าคญั 
อนัเกิดจากฐานความรู้ของการปฏิบติัท่ีก่อใหเ้กิดความเติบโตทางปัญญา 8 ประการคือ 

(1) บุคคลท่ีมีเกียรติและศกัด์ิศรี 

(2) คนไทยเกิดความภูมิใจและมัน่ใจในตวัเอง 

(3) มีการเรียนศิลปะมวยไทยจากครูท่ีหลากหลายและรู้จริงในการปฏิบติั 

(4) เป็นการเรียนศิลปะมวยไทยในฐานวฒันธรรม 

(5) เป็นการบูรณาการชีวติความเป็นจริงและการเรียนรู้ ซ่ึงท าใหเ้กิดพฒันาการทางจิตวญิญาณ 

 



Abstract 

 This research aimed to present systematically the patterns for the dissemination of Sillapa Muaythai: 

Sit Pan Thai Nor Ra Sing. The primary informers were 5 Muaythai specialists and 5 Muaythai academics 

which were selected by a purposive procedure. Research instruments were interviews, studied the documents, 

books, text books, researches, scripts, and film scripts. The contexts were synthesized about the need for 

Sillapa Muaythai: Sit Pan Thai Nor Ra Sing and group interviews. Content analysis was used for the data 

analysis.  

 The research revealed that  

1. Sillapa Muaythai skill curriculum: Sit Pan Thai Nor Ra Sing was used for learning, practicing, 

and transmitting systematically. There were 3 levels concerned about Sillapa Muaythai: Sit Pan 

Thai Nor Ra Sing that were basic skills, transmitted of Muaythai teachers and Muaythai art 

teachers skills, and Sillapa Muaythai: Sit Pan Thai Nor Ra Sing evaluators skills.  

2. Pan Thai Nor Ra Sing bravery. His life style was a “fighter”. He was also a hero for the benefit of 

the community which occurred from 8 knowledge fundamental practices that caused intellectual 

growth. There were 1) People had an honor.      2) Thai people proud and had confidence. 3) 

Sillapa Muaythai learning was taught by various teachers and had knowledge in practicing. 4) It 

was the Sillapa Muaythai learning from the culture. 5) It was the integration of real life and 

together with the spiritual development. 6) It made the development in the right way. 7) It was an 

easy to learn, fun, and there was unemployment. And 8) There were researches, innovations, and 

new theories. 

3. Thai ancestors sacrificed themselves for the public and the nation. For example Pan Thai Nor Ra 

Sing, soldiers braveries, and the volunteer spirits of the dead. These people had knowledge of the 

practice. 
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