
 
บทที่ 1 

 

บทนํา 
 
 
ความเปนมาและความสําคญัของปญหา 
 

สังคมปจจุบันใหความสําคัญตอองคความรูดานการแพทยพื้นบานมากขึ้นโดยการนํา 
ภูมิปญญาพื้นบานแขนงตาง ๆ  มาใชเปนทางเลือกหนึ่งในการดูแลสุขภาพ  การนวดไทยนับเปน 
ภูมิปญญาอันลํ้าคาของคนไทยที่มีการสืบทอดกันมายาวนาน และมีบทบาทอยางสําคัญในการดูแล
สุขภาพตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน (เพ็ญนภา  ทรัพยเจริญ, 2538:6) ซ่ึงมีรากฐานจากการชวยเหลือกันเอง
ภายในครอบครัวหลังการทํางานในชีวิตประจําวัน  เชน  สามีนวดใหภรรยา  ภรรยานวดใหสามี  
ลูกหลานนวดใหพอแม  ปูยา  ตายาย  เปนตน  มีการใชอวัยวะตาง ๆ  เชน มือ นิ้วมือ ศอก หรือเทา  
การนวดชวยเหลือกันเองภายในครอบครัวจนเกิดความชํานาญและใหความชวยเหลือเพื่อนบานจนเปนที่
ยอมรับในชุมชน  ความเชื่อถือจากผูมารับบริการจนกลายเปนหมอนวดประจําชุมชนในที่สุด  จากหลักฐาน
ประวัติศาสตรเกี่ยวกับการนวดพบจากศิลาจารึกสมัยสุโขทัยที่ปามะมวง  (เพ็ญนภา  ทรัพยเจริญ, 
2544:170) ในสมัยพอขุนรามคําแหงมหาราช  มีการจารึกถึงการนวดในสมัยกรุงศรีอยุธยา รัชสมัย
สมเด็จพระนารายณมหาราช  พบวาการแพทยแผนไทยรุงเรืองมาก  โดยเฉพาะอยางยิ่งการนวดไทย  
ซ่ึงมีปรากฏในทําเนียบศักดินา  ขาราชการฝายทหารและพลเรือน ที่ตราขึ้นในป พ.ศ.1988  แบงกรม 
หมอนวดเปนซาย-ขวา  มีหนาที่ดูแลและตองใชหมอ  (อัมพร  ถ่ินประเทศ, 2547:10)  ดังหลักฐาน
จากจดหมายเหตุ  ของ  ลา  ลู  แบร ราชทูตชาวฝรั่งเศส ไดบันทึกเรื่องหมอนวดในแผนดินสยามมี
ความวา  “ในกรุงสยามนั้นถาใครปวยไขลง ก็จะเริ่มทําเสนสายยึดโดยใหผูชํานาญในทางนี้ขึ้นไป
บนรางกายของคนไขแลวใชเทาเหยียบ  กลาววาหญิงมีครรภมักใชใหเด็กเหยียบ  เพื่อใหคลอดบุตรงาย  
ไมเจ็บ ปวดมาก” และในสมัยพระบรมไตรโลกนาถ ในกฎหมายตราสามดวง  “นาพลเรือน”  ไดกลาวถึง
การแบงสวนราชการของกรมหมอนวด  มีการจําแนกตําแหนงเปน หลวง ขุน หมื่น พัน และมีศักดินา
เชนเดียวกับขาราชการสมัยนั้น (เพ็ญนภา  ทรัพยเจริญ, 2544:170) 
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สมัยรัตนโกสินทรไดสืบทอดรูปแบบตอจากสมัยอยุธยา แตเอกสารและวิชาความรูไดสูญหาย 
ไปบางสวนจากสภาวะสงคราม แตอยางไรก็ตาม หมอพื้นบานและหมอพระที่อยูตามภูมิภาคก็ยัง
เปนที่พึ่งของประชาชนมาตลอด  ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว มีหลักฐานเกี่ยวกับ
การแพทยแผนไทย ที่แบงสวนราชการซึ่งมี  กรมหมอนวดเชนเดียวกับสมัยอยุธยา ทั้งยังทรงโปรดให
หมอยาและหมอนวดถวายการรักษาความเจ็บปวยยามทรงประชวร  แมเสด็จประพาส มีหมอถวายงาน
นวดทุกครั้ง  นอกจากนี้ยังทรงโปรดใหแปลตําราการแพทยแผนโบราณจากภาษาบาลีหรือภาษาอื่น ๆ   
มาเปนตําราแพทย เรียกวา ตําราแพทยศาสตรสงเคราะห(ฉบับหลวง) คร้ันเมื่อการแพทยแผนตะวันตก
เขามามีบทบาททางสังคมไทย  การแพทยไทยจึงลดบทบาทลง แตหมอนวดพื้นบานในภูมิภาคตาง ๆ  
ก็ใชการนวดแบบดั้งเดิมที่ไดรับการเรียนรูสืบทอดโดยการจดบันทึกลงใบลาน และสมุดขอย ในทุก
วันนี้ 

การนวดเปนทั้งศาสตรและศิลปมาแตโบราณ  และเปนที่รูจักกันอยางแพรหลายมาจนกระทั่ง
สมัยรัตนโกสินทรตอนกลางไปจนถึงรัชกาลที่ 5  และรัชกาลที่ 6  หมอนวดที่มีช่ือเสียงที่สุดในยุคนั้น
ไดแก  หมออินเทวดา  ไดถายทอดวิชาการนวดทั้งหมดใหแกบุตรชายคือ  หมอชิต  เดชพันธ ซ่ึงตอมา 
ไดถายทอดใหกับศิษยหลายทานและในจํานวนนั้นมี อาจารยณรงคสักข  บุญรัตนหิรัญ  ซ่ึงเปนศิษยเอก
รวมอยูดวย ซ่ึงไดมาเปนอาจารยอยูที่อายุรเวทวิทยาลัย (ชีวโกมารภัจจ) โดยการเชิญของอาจารย
หมออวย  เกตุสิงห  ทานจึงทําการถายทอดวิชาการนวดแบบราชสํานัก  นี้ใหแกนักศึกษาของอายุรเวท 
วิทยาลัยทุกคน  เพื่อใหเปนผูสืบทอดวิชาการนวดไทยสายราชสํานักมิใหเสื่อมสูญไป นับไดวา
อาจารยณรงคสักข  บุญรัตนหิรัญ ไดเปนผูอนุรักษการนวดไทยใหดํารงอยูคูชาติบานเมืองสืบตอมา
จนถึงปจจุบัน  ทําใหมีการเรียนการสอนในเรื่องการนวดไทย ซ่ึงจะตองอาศัยการปฏิบัติอยางจริงจัง 
และตอเนื่องยาวนาน  เพื่อใหเกิดความชํานาญ สามารถนําไปใชเพื่อการชวยเหลือผูปวย ไดอยางถูกตอง
และเหมาะสม 

การนวดเปนกระบวนการที่ใชดูแลสุขภาพโดยอาศัยผูนวดหรือใหการรักษาจากการสัมผัส
ดวยมือ นิ้ว การนวดจะสงผลโดยตรงตอรางกายและจิตใจ  คือชวยทําใหการไหลเวียนของเลือดลม  
กลามเนื้อผอนคลาย  รักษาอาการปวดเมื่อย ทําใหรูสึกผอนคลาย และมีสวนสรางความสัมพันธ
ระหวางบุคคลในครอบครัวและสังคมดวย   

ในสังคมไทยสมัยกอน  การถายทอดวิชาการนวดไทยยังไมมีการสอนอยางเปนระบบแบบแผน  
เปนการถายทอดตามสายบรรพบุรุษหรือตระกูลเดียวกัน  ผูเปนอาจารยจะพิจารณาวามีหนวยกาน
เหมาะสมที่จะถายทอดวิชาความรูใหหรืออาจเปนผูที่คุนเคยและอยากเรียนวิชามาฝากตัวเปนศิษย  
โดยมีวิธีไหวครูและครอบวิชานวดให  วิธีการเรียนการสอนมีลักษณะแบบตัวตอตัว เร่ิมเรียนจาก
การฝกกําลังนิ้ว  ตั้งแตขยํากอนขี้ผ้ึง  ดินน้ํามันหรือดินเหนียว  จนมีกําลังนิ้วและมือแข็งแรงมากขึ้น  
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จากนั้นจะสอนเรื่องจุดนวดเสน ประตูลม ฯลฯ  แลวเริ่มฝกปฏิบัติหัดนวดครูและติดตามครูเพื่อรับรู
ประสบการณ  วิธีการนวดและการจับเสนจากครูใหไดมากที่สุด  การเรียนรูตองใชความอุตสาหะ
อยางมากในการฝก จึงจะสามารถรับวิชาการนวดไทยไดอยางถูกตอง  และแมนยํา 

การพัฒนาการนวดไทยเพื่อใหมีประสิทธิภาพ  ประชาชนสามารถเรียนรูและนําเอาไป
ชวยเหลือตนเอง ซ่ึงเปนการเปดโอกาสใหประชาชนทั่วไปพัฒนาการพึ่งตนเองอยางสอดคลองตาม
แบบอยางขนบธรรมเนียมประเพณีไทย  รวมทั้งการสรางความสัมพันธใกลชิดในครอบครัวและชุมชน  
สอดคลองกับนโยบายและหลักการของการสาธารณสุขมูลฐาน โดยสถาบันการแพทยแผนไทย  
กรมการแพทย กระทรวงสาธารณสุข จึงสนับสนุนในดานการเรียนการสอนใหมีหลักสูตรการนวดไทย
ที่ไดมาตรฐานชัดเจน เนื่องจากสื่อการสอนประกอบยังไมสมบูรณและเพียงพอ สําหรับผูมีอาชีพ 
การนวดเพื่อที่จะใหการบริการการนวดใหดีขึ้น 

จากปญหาดังกลาว ผูศึกษาจึงไดทําการวิจัยส่ือการสอนการนวดไทยแบบราชสํานัก 
ขั้นพื้นฐาน ตามหลักสูตรกระทรวงสาธารณสุข เพื่อนํามาใชประกอบการสอนการนวดไทย และ
ชวยใหผูเรียนเขาใจ เสริมความรู เกิดการฝกทักษะการนวดไทยที่ถูกตอง  
 

 วัตถุประสงคของการวิจัย 
 

1. เพื่อพัฒนาสื่อวีดิทัศนประกอบการสอนการนวดไทยแบบราชสํานักขั้นพื้นฐาน   
ตามหลักสูตรกระทรวงสาธารณสุข 

2. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการเรียนการนวดไทยแบบราชสํานัก     
ขั้นพื้นฐาน ดวยส่ือวีดิทัศนประกอบการสอนการนวดไทยแบบราชสํานักขั้นพื้นฐาน ตามหลักสูตร
กระทรวงสาธารณสุข 

3. เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชวงชั้นที่ 3 โดยใชส่ือวีดิทัศน
ประกอบการสอนการนวดไทยแบบราชสํานักขั้นพื้นฐาน ตามหลักสูตรกระทรวงสาธารณสุข 
 

ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับจากการวิจัย 
 

1. นําผลการวิจัยที่ไดจากการศึกษาไปเปนแนวทางในการพัฒนาการสอนการนวดไทย
แบบราชสํานักขั้นพื้นฐาน ตามหลักสูตรกระทรวงสาธารณสุข 

2. ไดตนแบบลื่อวีดิทัศนในการสอนการนวดไทยแบบราชสํานักขั้นพื้นฐาน เพื่อใชใน
กระบวนการสอนการนวดไทยใหกับนักเรียน 

3. สงเสริมและเผยแพรองคความรูดานการสอนการนวดไทยใหกวางขวางยิ่งขึ้น 
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สมมติฐานการวิจัย 

1. บทเรียนวีดิทัศนชวยสอนการนวดไทยแบบราชสํานักขั้นพืน้ฐาน  ตามหลักสูตร
กระทรวงสาธารณสุข มีประสิทธิภาพของสื่อตามเกณฑ 80 และ 80 

2. ผลสัมฤทธ์ิการเรียนของกลุมทดลองกับกลุมควบคุมมีความแตกตางกนั 
 
ขอบเขตการวจัิย 
 

ขอบเขตของการศึกษาในครัง้นี้ มีดังนี ้
1.   ประชากรและกลุมตัวอยาง 

1.1 ประชากร 
ประชากรที่ใชในการศึกษาวิจัยคร้ังนี้ คือ นักเรียนมัธยมศึกษาชวงชั้นที่ 3 ที่เรียน          

การนวดไทยแบบราชสํานักขั้นพื้นฐาน ในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2549 อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม 
จํานวน 3 โรงเรียน  คือ โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดศรีดอนไชย โรงเรียนเทศบาลวัดทาสะตอย และ
โรงเรียนเทศบาลวัดศรีปงเมือง รวม 537 คน 

1.2 กลุมตัวอยาง 
ในการทําวิจัย ผูวิจัยไดเลือกกลุมตัวอยางโดยวิธีสุมแบบเจาะจง (Purposive 

Sampling) โดยมีนักเรียนโรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดศรีดอนไชย โรงเรียนเทศบาลวัดทาสะตอยและ
โรงเรียนเทศบาลวัดศรีปงเมือง คือนักเรียนมัธยมศึกษาชวงชั้นที่ 3 ในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2549 
ลงทะเบียนอบรมการนวดไทยแบบราชสํานักขั้นพื้นฐาน จากโรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดศรีดอนไชย 
โรงเรียนเทศบาลวัดทาสะตอย  และโรงเรียนเทศบาลวัดศรีปงเมือง  ช้ันมัธยมศึกษาชวงชั้นที่ 3 
โรงเรียนละ 30 คน จํานวน 90 คน 

2.   เนื้อหา 
ส่ือวีดิทัศนประกอบการสอนการนวดไทยแบบราชสํานักขั้นพื้นฐาน ตามหลักสูตร

กระทรวงสาธารณสุข ประกอบดวยเนื้อหา  5 เร่ือง ดังนี้ 
เร่ืองที่  1  การนวดไทย 
เร่ืองที่  2  การซักประวัติผูปวย และตรวจรางกายทางหัตถเวช 
เร่ืองที่  3  ขั้นตอนการนวด 
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3.1  ทาทางการนวด 
3.1.1 ทานั่งคุกเขา 
3.1.2 ทานั่งพบัเพียบ 

3.2  การวางมอื 
3.2.1 นิ้วคู 
3.2.2 นิ้วเดีย่ว 

3.3  การลงน้ําหนักและจังหวะของการลงน้ําหนกั 
3.3.1 น้ําหนกัเบา ประมาณ 50 
3.3.2 น้ําหนกัปานกลาง ประมาณ 70 (เพิม่แรงโดยผูนวด) 
3.3.3 น้ําหนกัมาก ประมาณ 90 (น้ําหนักพอที่คนไขจะรบัได) 

3.4 แนวเสนพืน้ฐานของการนวดไทยแบบราชสํานักขั้นพื้นฐาน 
เร่ืองที่  4   การตรวจหลังการรักษา 
เร่ืองที่  5  คําแนะนําสําหรับผูรับการนวด 
 

ขอบเขตดานสถานที่ 
สถานที่ที่ใชในการดําเนินการวิจัยไดแก โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดศรีดอนไชย  

โรงเรียนเทศบาลวัดทาสะตอย  และโรงเรียนเทศบาลวัดศรีปงเมือง 
 
นิยามศัพทเฉพาะ   
  

การนวดไทย  หมายถึง  การตรวจ การวินิจฉัยและการบําบัดโรคดวยการกด คลึง บีบ ทุบ 
สับ ประคบ หรือวิธีการนวดอื่นตามแบบแผนของการประกอบโรคศิลปะ 

การนวดไทยแบบราชสํานักขั้นพื้นฐาน ตามหลักสูตรกระทรวงสาธารณสุข หมายถึง             
การนวดไทยแบบราชสํานักโดยใชพื้นฐานการนวดตามหลักสูตรกระทรวงสาธารณสุข 

การสอนนวดไทย  หมายถึง  การสอนนวดใหผูเรียนไดเรียนรูทางทฤษฎีและทางปฏิบัติ 
สื่อ (Media) หมายถึง  ตัวกลางที่ใชในการสื่อสารระหวางผูสอนกับผูเรียนใหดําเนินไป

อยางมีประสิทธิภาพ เพื่อใหเกิดการเรียนรูตรงตามจุดมุงหมายที่ตั้งไว 
วีดิทัศน  หมายถึง  เครื่องวีดิโอหรือ เครื่องเลนเทปโทรทัศน เปนเครื่องแปลงสัญญาณ

แมเหล็กจากแถบเทปมาเปนภาพและเสียงเสนอบนจอโทรทัศนหรือผานเครื่องเลนแอลซีดี          
เพื่อเสนอภาพบนจอภาพ 
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