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ไทจิชี่กง 18 ท่า 
สุวิดา ธรรมมณีวงศ์  ภาควิชาสังคมศาสตร ์
คณะอักษรศาสตร์   มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 
ผู้ใส่ใจเร่ืองสุขภาพกล่าวว่า สิ่งมีค่าและเป็นพื้นฐานของชีวิตมนุษย์ 3 ประการคือการมี 

“จิง” (ความกระปร้ีกระเปร่า)  “ชี่” ( พลังลมปราณ ) และ “เสิ่ง” (ญาณหยั่งรู้)      สามประการที่กล่าว
มานี้  สามารถท าให้เกิดขึ้นได้ด้วยการออกก าลังกาย    

ประสบการณ์ผู้เขียนที่ฝึกไท้เก็กมาแต่ปีพ.ศ. 2523 พบว่า การออกก าลังกายที่จะให้คุณค่า 3 
ประการที่กล่าวมานี้คือการออกก าลังกายด้วย ไท้เก็ก และเมื่อได้มีโอกาสเรียนรู้โยคะจากผู้สอน
หลายท่าน  ได้ศึกษาจากต าราเกี่ยวกับโยคะ ประกอบกับการฝึกฝนด้วยตนเองแล้ว พบว่า โยคะ และ
ไท้เก็ก (ไท้จิเฉวียน) มีหลักการเดียวกัน  คือเป็นการฝึกฝนที่เน้นความนิ่งสงบ เน้นการหายใจ  การ
ผ่อนคลาย  เพื่อละวางจากความยึดมั่น  เป้าหมายสูงสุดของการออกก าลังกายทั้งสองประเภทมุ่งเน้น
การท าสมาธิเพื่อให้เกิดปัญญา เข้าใจความเป็นไปของสรรพสิ่ง  การออกก าลังกายแบบไท้เก็ก และ
โยคะ จึงเป็นการฝึกปฏิบัติธรรมไปด้วย 

การฝึกไท้เก็ก หรือโยคะ จะปรากฏอาการปวดเมื่อย  ในระยะแรก ๆ ของการฝึก  แต่เมื่อฝึก
ไปได้ระยะเวลาหนึ่ง ก็จะเข้าสู่สภาพปกติ   เพราะการฝึกกระบวนท่าเหล่านี้ เป็นการฟื้นฟูร่างกายให้
กลับคืนสมดุลดังเดิม  อาการปวดเมื่อยที่ปรากฏขึ้นในส่วนต่าง ๆ ของร่างกายขณะที่เร่ิมฝึกใหม่ ๆ 
เป็นอาการที่บ่งชี้ว่า ส่วนน้ัน ๆ ของร่างกายเราไม่แข็งแรง  แต่อาการเหล่านั้นจะค่อย ๆ บรรเทาลง
เมื่อเราฝึกไปได้ระยะเวลาหนึ่ง 

สาเหตุที่เรามีอาการปวดเมื่อยในส่วนต่าง ๆ เพราะในชีวิตประจ าวันของคนเรา   จะใช้ส่วน
หนึ่งส่วนใดของร่างกายมากเกินไป ความไม่สมดุลในร่างกายจึงเกิดขึ้น  เช่น น่ังนาน ๆ   ยืนนาน ๆ  
หรือท ากิจกรรมซ้ า ๆ เป็นระยะเวลานาน  เมื่อเราฝึกไทจิชี่กง ไท้เก็ก หรือโยคะ จึงเป็นการบ าบัด  
หรือฟื้นฟูร่างกายให้กลับคืนสมดุลด้วยตนเอง  ถือว่าเป็นความเจ็บป่วยที่รักษาด้วยตนเองได้  

การออกก าลังกายของเราโดยทั่วไป  จะมุ่งเน้นให้มีสุขภาพดี  ร่างกายแข็งแรงปราศจาก
โรคภัยไข้เจ็บ   แต่การออกก าลังกายแบบไท้เก็ก และโยคะ นอกจากจะท าให้เกิดผลทางกายแล้ว      
( เช่นท าให้เอ็นและกระดูก แข็งแรง  ร่างกายคล่องแคล่วว่องไว สดชื่นกระปร้ีกระเปร่า ผิวพรรณดี  
ฯลฯ)   ยังเกิดผลทางใจด้วย  กล่าวคือในขั้นต้นของการฝึกไทจิชี่กง   เราจะได้ “ จิง “ เมื่อฝึกในขั้น
สูงขึ้น จะได้ “ ชี่ “ และเมื่อฝึกถึงขั้นสุดยอดจะได้ “ เสิ่ง “  ขั้นสูงสุดนี้จะเกิดสภาวะความว่างเปล่า 
(ความว่างหรือการปล่อยวาง )    การฝึกไท้เก็ก และไทจิชี่กง 18 ท่า เป็นการฝึกฝนการละวางจาก
ความยึดมั่น  การผ่อนคลายทางใจ  เหล่านี้ถือเป็นการฝึกฝนจิตใจนั่นเอง  

ปัจจุบันน้ีโรคภัยไข้เจ็บจ านวนมาก  มีสาเหตุจากขาดการออกก าลังกาย และรับประทาน
อาหารที่มีประโยชน์น้อย  ผู้ป่วยมักได้รับการแนะน าจากแพทย์ให้ออกก าลังกาย และดูแลอาหาร  
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นอกจากนี้ ผู้ป่วยจ านวนมากขึ้น พยายามแสวงหาวิธีการรักษาในรูปแบบใหม่ ๆ เช่น หันมา
สนใจการนวด  การฝังเข็ม  การใช้ยาสมุนไพร ยาหม้อแผนโบราณ  หรือแม้แต่การออกก าลังกายที่
เน้นความช้าและการท าสมาธิ  อย่างเช่น การฝึกไท้เก็ก  ไทจิชี่กง 18 ท่า  หวายตันกง  โยคะ เป็นต้น    
 ประกอบกับการรักษาด้วยการแพทย์จีนซึ่งเน้นการฟื้นฟูความสมดุลให้ร่างกาย มองอาการ
ของโรคเป็นเพียงปลายเหตุ  มิใช่ต้นเหตุที่ต้องรักษาหรือขจัดให้หมดไป  การรักษาด้วยยาจึงให้
ความส าคัญกับการบ ารุงรักษาร่างกายให้คืนความสมดุลดังเดิม และทางการแพทย์มักจะแนะน าให้
ผู้ป่วยออกก าลังกาย โดยเฉพาะการออกก าลังกายที่เน้นการผ่อนคลาย ก าลังได้รับความนิยมอย่างสูง
ในหมู่ผู้ป่วย ผู้มีสุขภาพไม่แข็งแรง หรือแม้แต่ผู้สูงอายุ  คือการเคลื่อนไหวช้า ๆ  อย่าง ไท้เก็ก   ไทจิ
ชี่กง  หวายตันกง เป็นต้น 
 การฝึกไทจิชี่กงและไท้เก็ก เหมาะกับคนทุกเพศ ทุกวัย  รวมถึงคนที่มีสุขภาพดี  หากได้ฝึก
ไทจิชี่กงและไท้เก็ก ก็จะช่วยท าให้ร่างกายเราแข็งแรงกระปร้ีกระเปร่า มีพลังชีวิต และสงบมากขึ้น 
ส าหรับคนที่ร่างกายอ่อนแอ หรือเจ็บป่วย  ซึ่งไม่สามารถออกก าลังกายในลักษณะอื่น ๆ     เมื่อฝึก
ไทจิชี่กงและไท้เก็ก ก็จะเกิดความสดชื่น กระปรี้กระเปร่า เลือดไหลเวียนได้ดีขึ้น  การฝึกไทจิชี่กง
และไท้เก็กเป็นประจ าอย่างต่อเน่ือง  จะช่วยให้อวัยวะส่วนต่าง ๆ  ได้รับการฟื้นฟูให้แข็งแรง สดชื่น
ดังเดิม  และพร้อมใช้งานอย่างเต็มที่  กล่าวได้ว่า เป็นการยกเคร่ืองให้พร้อมต่อการท างานอยู่
ตลอดเวลา 

ไท้เก็ก หมายถึง  กระบวนท่าของการออกก าลังกายเพื่อฝึกฝนจิตใจและใช้ในการต่อสู้      
ไท้เก็ก ต้นก าเนิดมาหลายร้อยปีแล้วจากท่านปรมาจารย์จางซางฟง  เพียงแต่ว่าในภายหลังท่าทาง
ต่างๆ ได้ถูกประยุกต์ปรับเปลี่ยนไปอย่างมากมาย  
 กระบวนท่าของไท้เก็กมีจ านวนถึง 84 ท่า ใช้เวลาในการร่ายร าอย่างเร็ว 15 นาที อย่างช้า 45 
นาที  ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความละเอียดอ่อนภายในจิตใจของผู้ฝึกฝน  ผู้คนมักเข้าใจว่าไท้เก็ก  ให้
ประโยชน์ทางกาย แต่แท้จริงแล้ว ให้ทั้งพลังทางกายและใจ  เพราะจะเกิดความสงบเป็นสมาธิและ
เกิดปัญญาได้ ในขณะร่ายร า  ระหว่างการร าไท้เก็ก  จึงเน้นให้ผู้ฝึกฝนส ารวมกาย วาจา และใจ 
เน่ืองจากไท้เก็กมีกระบวนท่าร ามาก บางท่าซับซ้อน ต้องอาศัยพลังแห่งสติมากพอสมควร การ
เคลื่อนไหวแบบไท้เก็ก จะเคลื่อนไหวทุกส่วนของร่างกายทั้งมือ แขน เท้า ตา และล าตัว  ทุกส่วนจะ
เคลื่อนไหวอย่างเบา  รวมถึงร าอย่างช้าๆ ต่อเน่ืองสม่ าเสมอ   อาจเรียกได้ว่า กายเคลื่อนไหว แต่ใจ
หยุดนิ่ง  เฝ้าดูการเคลื่อนไหวอย่างสงบ  เพื่อให้เกิดความนิ่งภายในจิตใจ ซึ่งความนิ่งในระหว่างการ
ออกก าลังกาย  จะช่วยให้สามารถรับรู้ถึงพลังการไหลเวียนภายในร่างกายได้ดี   อาจารย์บางท่าน
กล่าวว่า การก้าวท้าวให้เบาเหมือนกับแมวเดิน 

หลักการฝึกไทจิชี่กงและไท้เก็ก จะเน้นการประสานสัมพันธ์ระหว่างกายและจิต  แต่ละท่า
จะมีความสม่ าเสมอ  เคลื่อนไหวอย่างช้า ๆ มั่นคง หนักแน่น และสบาย ๆ   ที่ส าคัญ จะเน้นการ
ประสานสัมพันธ์ระหว่างการเคลื่อนไหวของกระบวนท่า  กับลมหายใจเข้าออก  เราจึงต้องใช้สมาธิ
ในขณะฝึกฝนด้วย   
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ฐานของก าลังการฝึกการฝึกไทจิชี่กงและไท้เก็ก อยู่ท่ีขา  จุดส าคัญอยู่ท่ีเอว   ร่างกายส่วน
ต่าง ๆ จะส่งผ่านก าลังไปปรากฏท่วงท่าที่ส่วนแขนและมือ  คนทั่วไปจึงเข้าใจว่าการออกก าลังกาย
ประเภทนี้เน้นการเคลื่อนไหวอยู่ที่ส่วนบน  ซึ่งในความเป็นจริงแล้วเป็นการเคลื่อนไหวหลาย  ๆ
ส่วนของร่างกายไปพร้อม ๆ กัน จึงมีค ากล่าวว่า   “เคลื่อนหนึ่งเท่ากับทุกส่วนเคลื่อนไปพร้อมกัน”  
เป็นการฝึกฝนให้เรามีความรู้สึกตัวทั่วพร้อมไปด้วย   

ส าหรับไทจิชี่กง 18 ท่า  เป็นการออกก าลังกายในลักษณะเดียวกับไท้เก็ก  แต่ท าได้ง่ายกว่า  
เพราะแต่ละกระบวนท่าแยกจากกันเป็นอิสระ ในขณะที่การฝึกไท้เก็กต้องอาศัยความต่อเน่ืองของ
แต่ละกระบวนท่า จึงต้องอาศัยสมาธิสูง (กายเคลื่อนไหว ใจรู้สึกตัวตามกายที่เคลื่อนไหว) เพราะ
การเคลื่อนไหวทุกส่วนทั้งมือ เท้า ตา ไปพร้อม ๆ กัน  ผู้ฝึกไทจิชี่กงได้ดีแล้ว จะช่วยในการฝึกฝน
ไท้เก็กได้ง่ายขึ้น  เพราะกระบวนท่าหลายท่าในการฝึกไทจิชี่กงที่คล้ายกับไท้เก็ก ไทจิชี่กงจึงเป็น
พื้นฐานของการฝึกไท้เก็ก ผู้ฝึกใหม ๆ อาจเร่ิมจากไทจิชี่กง 18 ท่าก่อนเพื่อให้คุ้นเคยกับกระบวนท่า
ร า  และเมื่อช านาญแล้วจึงค่อยฝึกไท้เก็ก  

ผู้ฝึกโยคะ อาจเร่ิมต้นจากท่าไทจิชี่กง 18 ท่าก่อน จากนั้นค่อยฝึกโยคะก็ได้ เพราะ ไทจิชี่กง 
18 ท่า  มีกระบวนท่าที่ไม่ซับซ้อน ผ่อนคลาย ช่วยในการยืดเส้น หากท าไปเร่ือย ๆ จะช่วยให้ขาเรามี
ก าลังมากขึ้น ช่วยให้มีก าลังขาแข็งแรง ในระหว่างการออกก าลังกายแบบไทจิชี่กง จะได้ยินเสียงการ
ยืดเส้นตามร่างกายของเรา รวมทั้งรู้สึกราวกับว่าในฝ่ามือมีประจุไฟฟ้าวิ่ง และหากเรามีความนิ่งมาก 
ๆ เรารับรู้ถึงการไหลเต้นของชีพจรในร่างกาย  
 ศาสตราจารย์หลินโฮ่วเสิ่ง  แห่งสถาบันวิจัยชี่กงนานาชาติ  สาธารณรัฐประชาชนจีน  เป็นผู้
คิดค้นการฝึกไทจิชี่กง โดยน าไท้จิเฉวียนและชี่กงมาผสมผสานกันเมื่อปี ค .ศ. 1979 และน าออก
เผยแพร่  ปัจจุบัน การฝึกไทจิชี่กงได้รับความนิยมแพร่หลายไปทั่วโลก  รวมทั้งประเทศไทย  
เน่ืองจากไทจิชี่กง มีท่วงท่าการฝึกที่ไม่ซับซ้อน  คนทั่วไปสามารถฝึกได้ง่าย 

รายละเอียดของกระบวนท่าต่าง ๆ ของไทจิชี่กงนั้น มีชื่อเรียกแตกต่างกันไป และผู้เขียนได้
อธิบายขยายความแต่ละกระบวนท่าให้เล็กน้อยพร้อมภาพประกอบ  ซึ่งกระบวนท่าจะเน้นการ
เคลื่อนไหวอย่างช้า ๆ และตามดูลมหายใจ ผู้ฝึกฝนที่เข้าถึงไทจิชี่กงแล้วจะส ารวมกาย วาจา และใจ 
เพื่อให้เกิดความนิ่ง และท าให้การฝึกฝนมีประโยชน์อย่างเต็มที่   และเน่ืองจากแต่ละท่าจะมีการขึ้น -
ลงของล าตัว  เราควรให้ฝ่าเท้าติดกับพื้นดินยืนให้มั่น ขณะย่อตัวลงควรให้หลังตรง และน้ าหนักทิ้ง
ลงฝ่าเท้า กระดูกก้นกบดิ่งลงดิน (ก้นไม่ยื่นออก ขณะยืนสงบนิ่ง และเคลื่อนไหว) และท่ายืนควรให้
น้ าหนักทิ้งลงที่กลางฝ่าเท้า ฝ่าเท้าเปรียบเสมือนรากต้นไม้ที่ยึดเกาะพื้นดิน ล าตัวเปรียบได้กับล าต้น 
และฝ่ามือ แขนเปรียบได้กับกิ่งไม้  การยืนให้มั่นคง หากมีการเคลื่อนไหวกระบวนวนท่าต่าง ๆ  ก็
ให้การเคลื่อนไหว  เปรียบได้กับต้นไม้ไหวเฉพาะล าต้น กับกิ่งและใบ แต่รากหนักแน่นมั่นคง   
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เน่ืองจากเอกสารเกี่ยวกับไท้เก็กมีอยู่พอสมควร1 และการฝึกไทจิชี่กง 18  ท่า จะเป็นพื้นฐาน
ในการฝึกฝนไท้เก็กได้ต่อไป ผู้เขียนจึงถ่ายทอดประสบการณ์ในการฝึกไทจิชี่กง  18 ท่านี้มาเป็น
เอกสาร เพื่อให้สะดวกในการศึกษาท าความเข้าใจ และฝึกฝนด้วยตนเอง  ทั้งนี้เอกสารประกอบการ
เขียนบทความนี้ได้ข้อมูลจากประสบการณ์ของผู้เขียนซึ่งฝึกไท้เก็ก มานานตั้งแต่ปี 2523  และน า
ประสบการณ์มาเรียนรู้ไทจิชี่กง นอกจากนี้อาศัยข้อมูลบางส่วนมาจากบทความเร่ือง “เรียนไทจิชี่กง 
18 ท่าท าให้สุขภาพแข็งเรง และชลอความแก่ “  โดยหลีกวางเสียน  ในหนังสือพิมพ์ ซิงเสียนเยอะ
เป้า  ฉบับวันที่ 10 กรกฎาคม 2542 หน้า 13 โดยมีคุณนิรมล พัวสุภานุทัต  แปลบทความนี้ให้  
 
ข้อแนะน า ในการออกก าลังกายแบบไทจิชี่กง  
 1.การยืนในทุกกระบวนท่า  ให้ฝ่าเท้าสองข้างห่างกันเท่ากับ ความกว้างของไหล่  หลังตรง
(กระดูกสันหลังจากคอถึงก้นกบเป็นเส้นตรง )  ตามองไปหน้า  ใช้ความรู้สึก (ประสาทสัมผัส) รับรู้
การเคลื่อนไหวแทนการใช้สายตาทั้งสองข้าง  (เรียกกว่าตาที่สาม หรือใช้ตาใน แทนตาเน้ือ)  
 2. แต่ละกระบวนท่าหายใจเข้าท้องพอง หายใจออกท้องแฟบ  การหายใจเข้ามักอยู่ในท่ายืน 
ท่ายกส้นเท้าลอยตัว   การหายใจออกมักอยู่ในท่าย่อตัว  ก้มตัว  

3. การหายใจ  ให้การลมหายใจผ่านจมูก  ไปสู่คอ  และลงท้อง ให้รู้สึกว่าท้องพองเมื่อ
หายใจเข้า และหายใจออกเร่ิมจากค่อย ๆ ปล่อยลมออกจากท้อง  ท้องค่อย ๆ แฟบ ลมหายใจออก
ผ่านคอ สู่จมูก ให้รู้สึกว่าท้องแฟบเมื่อหายใจออกหมด  อย่าหายใจเข้าอยู่เพียงส่วนจมูก และหน้าอก 

4 . การเคลื่อนไหวแต่ละกระบวนท่า ให้พึงระลึกว่า จุดศูนย์กลางของการเคลื่อนไหวอยู่ใต้
สะดือประมาณ  2  นิ้ว คนจีนเรียกว่า ตันเถียน ให้เร่ิมการเคลื่อนไหวที่ส่วนน้ีก่อน เมื่อส่วนนี้เคลื่อน
แล้ว ทุก ๆ ส่วนจะเคลื่อนตาม   คนจีนเรียกว่า อิ๊ต้งอู๋ปุ๊ต้ง   หมายถึง เคลื่อนหน่ึงเท่ากับทุกส่วน
เคลื่อนไปพร้อมกัน 

 
 
 

                                                   
1 หากสนใจรายละเอียดเกี่ยวกับไท้เก็กสามารถหาอ่านเพิ่มเติมได้จากหนังสือข้างล่างนี้ 
ก)    มวยไท้เก็ก  โดยคณิต ครุฑหงษ ์ ส านักพิมพ์สุขภาพใจ 
ข)   การฝึกสติแบบไท้เก็กเพื่อสุขภาพ  โดยสุพล โลห์ชิตกุล  จัดพิมพ์โดยกองทุนวุฒิธรรม เพื่อ 
        การศึกษาและปฏิบัติธรรม 
ค) ไท้เก็ก(ไท้ชีฉวน) จัดพิมพ์โดยชมรมพุทธศิลป์ศึกษาและประเพณี  มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่ ร่วมกับ

ส านักพิมพ์สุขภาพ 
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ท่าที่ 1 ฉี่ซื่อเถียวซี (เคลื่อนไหวเป็นน้ าพุ) 

    หายใจเข้า ยกแขนสองข้างขึ้นขนานกับพื้นดิน ฝ่ามือคว่ าขณะยก
แขน ไม่ยกไหล่  ไม่เกร็งไหล่  เมื่อหายใจเข้าจนสุดแล้ว  (แขนยื่นไปข้างหน้าฝ่ามือสองข้างคว่ า 
พร้อมกับข้อศอกงอเล็กน้อย ไม่เหยียดตรง ) หายใจออกพร้อมค่อย ๆ ย่อตัวลง  ให้ศอกทิ้งลง  
น้ าหนักลงที่ฝ่าเท้า  จบคร้ังที่ 1  และท าซ้ าครั้งที่ 2 จนครบ 6 คร้ัง 

 
ท่าที่ 2  ไคคว่อซงไหว่ (สูดหายใจริมหน้าผา) 

  หายใจเข้า พร้อมยกแขนสองข้างขึ้นสูงระดับเดียวกับไหล่ หลังจาก
นั้นให้ฝ่ามือสองข้างแยกออกจากกัน (กางแขน)  ไม่ยกไหล่  ไม่เกร็งไหล่  ทั้งหมดนี้อยู่ในช่วง
หายใจ หายใจออกพร้อมค่อย ๆ ขยับแขนสองข้างที่กางอยู่เข้าหากัน  ย่อตัวลง  ให้ศอกทิ้งลง  
น้ าหนักลงที่ฝ่าเท้า จบครั้งที่ 1  และท าซ้ าครั้งที่ 2 จนครบ 6 คร้ัง 

 
ท่าที่ 3  ฮุ้ยอู่ไฉหง (ระบ าสายรุ้ง) 

หายใจเข้าพร้อมยกแขนสองข้างขึ้นเหนือศีรษะ   
หายใจออกพร้อมหมุนคอไปทางซ้าย และฝ่ามือขวา วางกลางกระหม่อมเหนือศรีษะ แขน

ซ้ายยื่นออกไปด้านซ้าย ข้อศอกโค้ง  ระดับเดียวกับไหล่ หันหน้าไปมองฝ่ามือซ้าย  น้ าหนักตัวไป
ทางขวาเล็กน้อย  ท าเช่นเดียวกันในด้านขวา  จบคร้ังที่ 1  และท าซ้ าครั้งที่ 2 จนครบ 6 คร้ัง 
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ท่าที่ 4  หลุ่นเป้ยเฟินหยวิน (รวมพลังแยกเมฆ) 

 
 หายใจเข้า ยกแขนสองข้างไขว้กันเหนือศีรษะ  หายใจเข้าสุดแล้ว ฝ่ามือสองข้างแยกจากกัน
พร้อมย่อตัวลงหายใจออก แขนสองข้างหมุนเป็นวงกลม จนโค้งเข้าหากันเป็นรูปกากบาท และ
ท าซ้ าครั้งที่ 2 จนครบ 6 คร้ัง 

 
ท่าที่ 5  ติ้งปู้เต๋าเจวี่ยนกง (รถไฟม้วนตัวกลับ) 

 สองแขนหมุนรอบวงแขวนเป็นวงกลม สลับกันขึ้นลง เหมือนกับ
ท่าว่ายน้ าฟรีสไตล์ และท าซ้ าครั้งที่ 2 จนครบ 6 คร้ัง 

 
ท่าที่ 6 หูซินหวาฉวน (แจวเรือกลางสระ) 

 สองแขนหมุนรอบเป็นวงกลม ขึ้นลงพร้อมกัน เหมือนกับท่า
กระโดดเชือก  ท่าย่อตัวหายใจออก ท่ายืนหายใจเข้า และท าซ้ าครั้งที่ 2 จนครบ 6 คร้ัง 

 
ท่าที่ 7 เจียนเฉียนโทฉิว (ตบบอลหน้าไหล่) 
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 หมุนตัวไปด้านซ้าย พร้อมยกมือขวาเหนือศีรษะ มือซ้ายวางข้างตัว พร้อมกับหายใจออก  
ฝ่าเท้าซ้ายวางแนบพื้น ยกส้นเท้าขวาขึ้น   เมื่อหมุนกลับมาด้านหน้า ให้หายใจเข้า   
หมุนตัวไปทางขวา  พร้อมยกมือซื้อเหนือศีรษะ มือขวาวางข้างตัว พร้อมกับหายใจออก  ฝ่าเท้าขวา
วางแนบพื้น ยกส้นเท้าซ้ายขึ้น   เมื่อหมุนกลับมาด้านหน้า ให้หายใจเข้า  และท าซ้ าครั้งที่ 2 จนครบ 
6 คร้ัง 
 

ท่าที่ 8 จ๋วนถี่ฮวั่งเหยว ่ (หมุนตัวชมจันทร์) 

 
 หมุนตัวไปด้านซ้าย  แขนซ้ายยื่นตรงพร้อมผ่ามือซ้ายหงาย มือขวาคว่ า พร้อมกับหมุนคอ
มองฝ่ามือซ้ายที่หงาย    ฝ่าเท้าสองข้างให้มั่นคง ไม่ขยับ  หมุนตัวกลับหายใจเข้า 

หมุนตัวไปด้านขวา  แขนขวายื่นตรงพร้อมผ่ามือขวาหงาย มือซ้ายคว่ า พร้อมกับหมุนคอ
มองฝ่ามือขวาที่หงาย    และท าซ้ าครั้งที่ 2 จนครบ 6 คร้ัง 

 
ท่าที่ 9 จ่วนยาวทุยจั่ง (นั่งม้าโม่แป้ง) 

 
 นั่งยอง ๆ ให้น้ าหนักอยู่ที่ฝ่าเท้า หลังตรง  ฝ่ามือสองข้างหงายออก วางข้างเอว ยื่นมือขวา
ออกไปด้านซ้าย พร้อมหายใจออก   เก็บมือขวากลับที่เอวหายใจเข้า  ยื่นมือซ้ายไปด้านขวา พร้อม
หายใจออก  และท าซ้ าครั้งที่ 2 จนครบ 6 คร้ัง 

 
ท่าที่10 หม่าปู้หยวินโส่ว (นั่งม้ามือเมฆ) 

 
 นั่งยอง ๆ ให้น้ าหนักอยู่ที่ฝ่าเท้า หลังตรง  มือซ้ายเลื่อนไประหว่างตาสองข้าง  คว่ ามือขวา
วางในระดับเอว หมุนเอวไปทางซ้าย มือซ้ายและขวาตาม     
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สลับมือขวาและซ้าย มือขวาเลื่อนไประหว่างตาสองข้าง  คว่ ามือซ้าย วางในระดับเอว หมุน
เอวไปทางขวา  มือขวาและซ้ายตาม      ท าซ้ าครั้งที่ 2 จนครบ 6 คร้ัง  การเคลื่อนมือซ้ายหรือขวาให้
ใช้ จุดศูนย์กลางของล าตัวเคลื่อนไหวก่อน   

 
ท่าที่11 เล้าไห่กวนเทียน (จับปลามองฟ้า) 

 
 ย่อขาขวา ยกขาซ้ายพร้อมก้าวไปข้างหน้า  หายใจเข้า  และค่อย ๆ วางลง โดยส้นเท้าค่อย ๆ 
วางก่อน หายใจออก   สองมือไขว้เข้าหากัน   เงยหน้าพร้อมสองมือแยกจากกันหายใจเข้า   ก้มตัวลง
หายใจออก   และท าซ้ าครั้งที่ 2 จนครบ 6 คร้ัง จากนั้นเปลี่ยนข้างท าด้านขวา  

 
ท่าที่12 ทุยโปจรู้ลั่ง (ผลักคล่ืนเข้าหาฝั่ง) 

 
 ย่อขาขวา ยกขาซ้ายพร้อมก้าวไปข้างหน้า  หายใจเข้า แขนสองข้างหมุนเป็นวงกลม ราวกับ
ผลักคลื่นออกจากตัว  เมื่อแขนสองข้างม้วนกลับ คล้ายกับคลื่นม้วนตัวกลับ  น้ าหนักจะอยู่ที่ฝ่าเท้า
ขวา (ขาหลัง) และท าซ้ า  6 คร้ัง  จากนั้นเปลี่ยนข้างท าด้านขวา 

 
ท่าที่13 ไฟเกอจ่านชรื่อ (นกพิราบขยับปีก) 

 
ย่อขาขวา ยกขาซ้ายพร้อมก้าวไปข้างหน้า   หายใจเข้าพร้อมกางแขนออก และย้ายน้ าหนัก

ตัวไปที่เท้าหน้า เท้าหน้ายืนตรง    ย้ายน้ าหนักมาที่เท้าหลังพร้อมหายใจออก  ท าซ้ าครั้งที่ 2 จนครบ 
6 คร้ัง และสลับไปท าขาซ้าย   
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ท่าที่14  เซินเป้ยชงเฉวียน (ก าหมัดชกลม) 

    ก าหมัดสองข้าง (ให้นิ้วโป้งอยู่ด้านในของนิ้วอ่ืน ๆ ) หงายหมัด
ออกวางไว้บริเวณข้างเอวสองข้าง  พร้อมกับย่อตัวลงให้น้ าหนักอยู่ที่ฝ่าเท้าพร้อมหายใจออก ยื่น
หมัดขวาออกในรูปคว่ าหมัด พร้อมหายใจเข้า และยืดล าตัวขึ้น  ดึงหมัดขวากลับสู่ที่เดิมพร้อมกับ
หายใจออก   

ยื่นหมัดซ้ายออกในรูปคว่ าหมัด พร้อมหายใจเข้า และยืดล าตัวขึ้น  ดึงหมัดซ้ายกลับสู่ที่เดิม
พร้อมกับหายใจออก    และท าซ้ าครั้งที่ 2 จนครบ 6 คร้ัง 
 

ท่าที่15  ต้าแย่นเฟยเสียง (นกไต้หงันเหิรเวหา) 

 ค่อย ๆ ยกส้นเท้าขึ้น จนน้ าหนักตัวไปอยู่ที่ปลายเท้าสองข้าง 
พร้อมหายใจเข้า กางแขนออกระดับเดียวกับไหล่ ข้อศอกงอเล็กน้อย  ท าสบาย ๆ ผ่อนคลาย (ไม่ยก
ไหล่ และเกร็งไหล่)       

หายใจออก พร้อมกับค่อย ๆ ย้ายน้ าหนักจากปลายเท้ามาที่ฝ่าเท้า ค่อย ๆ ย่อตัวลง หลังตรง  
การย่อตัวลงให้ข้อศอก ลดระดับลงพร้อมกับแขน   และท าซ้ าครั้งที่ 2 จนครบ 6 คร้ัง 

 

ท่าที่16 หวันจ่วนเฟยหลุน (เคลื่อนตัวราวชิงช้าสวรรค์) 

   ยืนตรงพร้อมชูมือขึ้นสองข้างเหนือศีรษะ พร้อมหายใจเข้า  
เคลื่อนแขนทั้งสองข้างเป็นวงกลม คล้ายกับการเคลื่อนตัวของชิงช้าสวรรค์ พร้อมกับเคลื่อนน้ าหนัก
ฝ่าเท้าไปพร้อม ๆ กัน ทวนเข็มนาฬิกา  3 คร้ัง  ตามเข็มนาฬิกา  3 ครั้ง 
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ท่าที่17 ทาปู้ไพฉิว (ตบบอลซอยเท้า) 

    ค่อย ๆ หายใจเข้า โดยยกแขนขวาขึ้นในระดับไหล่ ขณะเดียวกัน
ยกส้นเท้าขวาค่อย ๆ ถ่ายน้ าหนักไปที่ปลายเท้าขวา ยกเท้าซ้ายขึ้น  และมือซ้ายวางลงแนบตัว    ครั้ง
ที่ 1       หายใจออกเก็บแขน ขากลับที่เดิม  ยืนตรง   
 ค่อย ๆ หายใจเข้า โดยยกแขนซ้ายขึ้นในระดับไหล่ ขณะเดียวกันยกส้นเท้าซ้ายค่อย ๆ  
เปลี่ยนน้ าหนักจากส้นเท้าไปที่ปลายเท้าซ้าย  ยกเท้าขวาขึ้น  และมือขวาวางลงแนบตัว    ครั้งที่  2  
 หายใจออกเก็บแขน ขากลับที่เดิม  ยืนตรง 
 ท าซ้ าจนครบ 21 คร้ัง 
 

ท่าที่18 อ้านจ่างผิงชี่ (เก็บท่าสงบนิ่ง) 

  หายใจเข้า ยกแขนสองข้างขึ้นขนานกับพื้นดิน ฝ่ามือหงายออกขณะ
ยกแขนขึ้น  ไม่ยกไหล่  ไม่เกร็งไหล่  เมื่อหายใจเข้าจนสุดแล้ว แขนสองข้างอยู่ระดับคิ้ว (คนที่เป็น
ความดันสูงให้แขนสองข้างอยู่ระดับไหล่)  จากนั้นให้ฝ่ามือสองข้างคว่ า พร้อมกับข้อศอกงอ
เล็กน้อย ไม่เหยียดตรง  หายใจออกพร้อมค่อย ๆ ย่อตัวลง  ให้ศอกทิ้งลง  น้ าหนักลงที่ฝ่าเท้า  และ
ท าซ้ าครั้งที่ 2 จนครบ 6 คร้ัง 
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วิธีออกก าลังกายไทจิชี่กง 18 ท่า2 

ท่าที่ ชื่อท่า วิธีออกก าลังกาย ประโยชน์ 

 

ฉี่ซื่อเถียวซี 
(เคลื่อนไหวเป็น
น้ าพุ) 

สงบจิตใจ ละท้ิงความคิด 
ปล่อยให้รู้สึกเหมือนเรา
เคลื่อนไหวเหมือนน้ าพุ
ขึ้นๆ ลง ๆ 
 

รักษาความดันสูง โรคหัวใจ  
ตับอักเสบ 

 

ไคคว่อซงไหว่ 
(สูดหายใจริมหน้า
ผา) 
 

จินตนาการเหมือนเราอยู่
บนภูเขาสูง ทอดสายตา
ไปไกล 

รักษาปอดบวม  โรคหัวใจ  
หายใจติดขัด หัวใจเต้น
ผิดปกติ  แน่นหน้าอก 
เส้นประสาทไม่แข็งแรง 
 

 

ฮุ้ยอู่ไฉหง 
(ระบ าสายรุ้ง) 

จินตนาการเหมือนว่าเรา
ก าลังดูสายรุ้งปลิวไปมา 

รักษาอาการเมื่อยเอว เจ็บหลัง  
ลดไขมันส่วนเกิน  
 
 

 

หลุ่นเป้ยเฟินหยวิน 
(รวมพลังแยกเมฆ) 

รู้สึกเหมือนเราลอยอยู่บน
เมฆ  แล้วก าลังแยกเมฆ
ให้ออกจากกัน 

เพิ่มพลังต้นขารักษาโรคหัวใจ 
หอบ  อาการปวดไหล่ และ
ไหล่อักเสบ 
 
 

 

ติ้งปู้เต๋าเจวี่ยนกง 
(รถไฟม้วนตัวกลับ) 

จินตนาการเหมือนขบวน
รถหมุนอยู่ในมือของเรา 

รักษาอาการอักเสบของไหล่  
ข้อศอก ข้อมือ อาการหอบ 
หลอดลมอักเสบ 
 
 

 

หูซินหวาฉวน 
(แจวเรือกลางสระ) 

จินตนาการเหมือนเรา
ก าลังแจวเรือกลางสระ
อย่างสบาย ๆ  

รักษากระเพาะล าไส้  
โรคหัวใจ เส้นประสาทไม่
แข็งแรง          ท าให้สมอง
กระปรี้กระเปร่า  ช่วยการย่อย
อาหาร 
 
 

                                                   
2 ที่มา“เรียนไท้จิช่ีกง 18 ท่าท าให้สุขภาพแข็งเรง และชลอความแก่ “  โดยหลีกวางเสียน  ใน

หนังสือพิมพ์ ซิงเสียนเยอะเป้า  ฉบับวันที่ 10 กรกฎาคม 2542 หน้า 13 
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เจียนเฉียนโทฉิว  
(ตบบอลหน้าไหล่) 

จินตนาการเหมือนเด็ก
เล่นลูกบอล 
 
 
 

รักษาไขข้ออักเสบ 

 

จ๋วนถี่ฮวั่งเหยว่ 
(หมุนตัวชมจันทร์) 

จินตนาการว่าเราอยู่ใน
บ้านและเหลียวไปมอง
พระจันทร ์
 
 

รักษาอาการปวดเมื่อยเอว 
หลัง และลดความอ้วน 

 

จ่วนยาวทุยจั่ง 
(นั่งม้าโม่แป้ง) 

สูดอากาศหายใจเอา
อากาศดีเข้าไป   

รักษาไต  ช่วยให้ระบบขับถ่าย
ดีขึ้น เพิ่มพลังกล้ามเนื้อเอว  
รักษาอาการปวดเมื่อยต้นขา 
 
 

 

หม่าปู้หยวินโส่ว 
(นั่งม้ามือเมฆ) 

ให้รู้สึกเหมือนกับว่าจิตใจ
และร่างกายเป็นหนึ่งเดียว 

รักษาเส้นประสาทอ่อนเพลีย 
รักษาโรคกระเพาะ ล าไส ้

 

เล้าไห่กวนเทียน 
(จับปลามองฟ้า) 
 
 

จินตนาการว่าก าลังมอง
ฟ้า 

รักษาไต  กระเพาะ  ช่วยให้
ต้นขามีก าลัง  รักษาโรคล าไส้  
อาการปวดเอว ปวดต้นขา  
ลดความอ้วน 
 

 

ทุยโป จรู้ลั่ง 
(ผลักคลื่นเข้าหาฝั่ง) 

รู้สึกเหมือนคลื่น
มหาสมุทรก าลังเคลื่อนไป
ข้างหน้า 

รักษาตับอักเสบ  โรคปวด  
ช่วยระบบขับถ่าย  มีอาการ
ปวดตามซี่โครง  เส้นประสาท
อ่อนเพลีย  นอนไม่หลับ 

 

ไฟเกอจ่านชร่ือ 
(นกพิราบขยับปีก) 

รู้สึกเหมือนนกพิราบขยับ
ปีกบิน และสูดรับอากาศ
บริสุทธิ ์

รักษาตับอักเสบ ประสาท
อ่อนเพลีย อาการแน่นหน้าอก 
โรคปอด 
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เซินเป้ยชงเฉวียน 
(ก าหมัดชกลม) 

ให้รู้สึกว่าเราก าลังออก
ก าลังกาย ฝึกร่างกายให้
แข็งแรง 

รักษาอาการหอบ  หลอดลม
อักเสบ นอนไม่หลับ 

 

ต้าแย่นเฟยเสียง 
(นกไต้หงันเหิรเวหา) 

รู้สึกเหมือนเราเป็นนก
ไต้หงันบินอย่างอิสระ 

ช่วยคลายความเครียด ศีรษะ
มึนงง  เส้นประสาท
อ่อนเพลีย 
 
 

 

หวันจ่วนเฟยหลุน 
(เคลื่อนตัวราวชิงช้า
สวรรค์) 

รู้สึกเหมือนเราเป็นล้อแล้ว
ค่อย ๆ เคลื่อน 

เพิ่มพลังต้นขา  ช่วยให้เลือด
ลมเดินสะดวก  รักษาอาการ
ปวดเอว  ปวดขา ข้อต่อไหล่
อักเสบ ลดความอ้วน 
 
 

 

ทาปู้ไพฉิว 
(ตบบอลซอยเท้า) 

รู้สึกเหมือนว่าเราก าลัง
เล่นบอลอย่างสบาย ๆ  

คลายเครียด  เพิ่มพลังให้
ร่างกาย  รักษาเส้นประสาท
อ่อนเพลีย  นอนไม่หลับ  เพิ่ม
ความฉับไวให้มือเท้า 

 
 

อ้านจ่างผิงชี่ 
(เก็บท่าสงบนิ่ง) 

ท าจิตให้สงบ  รักษาความดันสูง  โรคหัวใจ 
กระเพาะล าไส ้
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