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ภาคผนวก ค 
 
 

เนื้อหาบทเรียน 
เร่ือง 

สื่อการสอนการนวดไทยแบบราชสํานักขัน้พื้นฐาน ตามหลักสูตรกระทรวงสาธารณสุข 

 
การนวดไทยแบบราชสํานักขั้นพื้นฐาน 

เปนการนวดสําหรับนวดพระมหากษัตริย และพระราชวงศ การนวดตองทําดวยความนุมนวล 
เบา แมนยํา และตรงจุด  ลักษณะการวางมือ นิ้วหัวแมมือเดี่ยวเฉียง 45 องศา นิ้วหัวแมมือเดี่ยวคว่ํา
มือ นิ้วหัวแมมือเดี่ยวขนาน นิ้วหัวแมมือคูหงายมือ นิ้วหัวแมมือคูคว่ํามือ การใชอุงมือเพื่อเปดประตู
ลมที่แขน การใชสันมือเพื่อเปดประตูลมที่ขา ตามธรรมเนียมไทยแบบราชสํานัก มีการปฏิบัติการ
เขาเฝาผูอาวุโส  ผูเขาเฝาพึงเดินเขาเขาเฝาดวยความนอบนอม และสํารวม ในการนวดแบบราชสํานัก  
ผูนวดเดินเขาเขาหาผูรับการนวดควรอยูหางจากผูรับการนวดประมาณ  4  ศอก  ขณะเดินเขาเขาหา
ผูรับการนวดมือแนบลําตัวไมแกวงแขน นั่งพับเพียบประมาณระดับหัวเขาผูรับการนวด และอยูหาง
จากผูรับการนวดในระยะ 1 ศอก (หัตถบาท)โดยใหปลายเทาหันไปดานปลายเทาผูรับการนวด     
กมกราบขอประทานอภัยหรือยกมือไหวขออภัย เปนการระลึกถึงครูบาอาจารย  แนะนําตัวผูนวด  
ช่ือ อายุ อาชีพ หลังจากนั้นถามผูรับการนวดวา ช่ืออะไร สถานภาพ  เชื้อชาติ  สัญชาติ อาชีพ อาการ
สําคัญที่มานวด ประวัติการเจ็บปวยในอดีตกอนจะมีอาการสําคัญ  ถามถึงอุบัติเหตุ  การผาตัด   
โรคประจําตัว ยาที่เคยใช  การแพยา  

ขออนุญาตตรวจรางการทางหัตถเวช  การตรวจคอและบา เปนการตรวจวัดอุณหภูมิ 
บริเวณคอ  และบาทั้ง  2  ขาง เพื่อตรวจดูความสมดุล ความผิดปกติของรางกาย ใหผูรับการนวด  
กมหนาคางชิดอก เพื่อดูวามีความผิดปกติบริเวณกลามเนื้อคอและบา หากตึงแข็งจะกมหนาได     
แตคางไมชิดอก กดดูบาขางที่เปนจะแข็งเกร็ง และมีอาการปวดตนคอและบา ใหผูรับการนวด      
เงยหนามองเพดานเพื่อดูความสูงต่ําของโหนกแกม  ใหผูรับการนวดเอียงหูชิดไหลซาย เอียงหูชิด
ไหลขวาเพื่อดูความผิดปกติของกลามเนื้อบาและคอ ถามีความผิดปกติขางใดจะเอียงหูดานที่อยูตรง
ขามไดไมชิดไหล 

การตรวจหัวไหล เปนการตรวจดูความผิดปกติหัวไหล ใหผูรับการนวดชูแขนขึ้น     
เหนือศีรษะทั้ง 2 ขาง ขางที่เปนจะยกไดไมเทาขางปกติ หากยกไดจะมีอาการปวด ใหผูรับการนวด
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เอามือทาวเอวทีละขาง  ขางที่ผิดปกติจะยกมือเทาเอวไมได  ใหผูรับการนวดเอามือไพลหลัง          
ทําทีละขาง  มือขางที่ผิดปกติจะยกไพลหลังไดไมเทาขางที่ปกติ ใหผูรับการนวดยื่นแขนออกมา   
ทั้ง 2  ขางแลวคอย ๆ บิดแขนเขาและออกทั้ง 2  ขาง เพื่อดูความผิดปกติของไหลขางที่เปน 

ตรวจขอศอก  เพื่อดูความผิดปกติของบริเวณขอศอกวามีการอักเสบ เจ็บ  มือมีแรง
หรือไม ใหผูรับการนวดงอขอศอก เหยียดขอศอกดูวามีความตึงขัดขอศอกหรือไม 

การตรวจขอมือ  เพื่อดูขอมือทั้ง 2 ขางเปรียบเทียบกันวาขางใดมีความผิดปกติ              
ใหผู รับการนวดกระดกขอมือข้ึนลง กํามือ แบมือตรวจนิ้วมือดูวามีความตึงแข็งของขอมือ          
หรือนิ้วมือหรือไม ใหผูรับการนวดหมุนขอมือดูวามีอาการเจ็บ  ตึงขัดหรือไม โดยทําทีละขาง 

การตรวจหลัง  เปนการดูกลามเนื้อบริเวณหลังทั้ง  2  ขาง  มีความแข็งเกร็ง และหลัง   
ดานใดดานหนึ่งจะนูนหรือไม ใหผูรับการนวดนอนหงายตัวตรงแลว จับเทาของผูรับการนวด      
ใหติดกันแลวใชมืออีกขางหนึ่งดันปลายเทาผูรับการนวดขึ้น สังเกตดูวาสนเทาของผูรับการนวดสั้น 
ยาวแตกตางกันหรือไม ใหผูรับการนวดงอพับเขาเปนเลข 4  กดขาที่งอพับเขาลงกับพื้น ดูวาขางใด
กดแลวตานมือมากนอยกวากัน โดยทําทีละขาง 

การตรวจหัวเขา  เปนการดูความผิดปกติของเขาทั้ง  2 ขาง  เปรียบเทียบกันวาเอ็นรอบเขา
ดานใดตึงแข็งหรือไม จับขอเทาดันขึ้นไปถึงบริเวณหัวตะคากดูวาขอเทาผูรับการนวดดันขึ้นไดมาก
เพียงใด ดูความโกงของหัวเขา ดูความรอน ดูการเคลื่อนไหวของหัวเขาโดยทําทีละขาง 

การตรวจขอเทา เพื่อดูความผิดปกติของขอเทา ใหผูรับการนวดกระดกขอเทาขึ้นลง  
หมุนขอเทาเปนวงกลม  กระดิกนิ้วเทาทุกนิ้ว โดยทําทีละขาง 

ตรวจชีพจรทั้งมือและเทา  เพื่อตรวจสอบลมขึ้นเบื้องสูงและลมลงเบื้องต่ํา และระบบหัวใจ 
ในขณะทําการนวดผูนวดไมควรกมหนาเพราะจะเปนการหายใจรดผูรับการนวด หรือไมแหงนหนา 
หันซายหันขวาสอดสายสายตา เพราะเปนการแสดงกิริยาที่ไมสํารวมและไมเคารพ   

การนวดพื้นฐานขา ผูนวดนั่งพับเพียบขางลําตัวผูรับการนวด ใชนิ้วหัวแมมือดานนอก 
(ดานที่อยูปลายเทาของผูรับการนวด) กดลงบนแนวกลามเนื้อกระดูกหนาแขงโดยวางหัวแมมือคว่ํา
เฉียง 45 องศา ใตลูกสะบาประมาณ 2 นิ้วมือ เปนจุดที่ 1 เรียกวาจุดนาคบาท และจุดที่ 2 เรียกวา    
จุดนาคบาท เรียงตอจากจุดที่ 1  จุดที่ 3 ใชนิ้วหัวแมมือทั้งสองขางวางคูกัน โดยใหนิ้วมือ 4 นิ้ว
ประคองดานลาง กดเรียงตอเนื่องจากจุดที่ 2 ไปจนถึงขอเทา ใชนิ้วหัวแมมือทั้งสองขางคูกัน โดยให
นิ้วมือ 4 นิ้วประคองดานลาง  กดลงบนแนวกลามเนื้อตนขาเหนือเขาประมาณ 2 นิ้วมือ กดเรียงนิ้ว
ตอเนื่องไปตามขาทอนบนจนถึงหัวตะคาก พลิกมือกลับโดยนิ้วหัวแมมือทั้งสองขางจะชี้ลง         
เร่ิมจากแนวปุมหัวตะคาก (โดยใหนิ้วกอยวางบนหัวตะคาก นิ้วหัวแมมือช้ีลงใหตรงกับนิ้วกอย    
ซ่ึงจะเปนแนวตะเข็บ) กดเรียงนิ้วคูตอเนื่องไปจนถึงขอเทา โดยใหเวนบริเวณหัวเขาไมตองกด       
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คลายหลังเทาใชนิ้วหัวแมมือกดลงบนหลังเทาผูรับการนวด ประมาณ 4 รอบ เริ่มใตตาตุมจนถึง
ปลายเทา  กอนจะเปดประตูลมใหจับปลายเทาของผูรับการนวดแบะออก ผูนวดนั่งคุกเขาคู หันหนา
ไปทางศีรษะผูรับการนวด (โดยใหเขาผูนวดอยูระดับเอวของผูรับการนวด) แลววางมือลง (ใชมือที่
อยูดานขางผูรับการนวด) โดยใหนิ้วกอยแตะที่หัวตะคากเฉียงมือเปนมุม 45 องศา มืออีกขาง         
อยูในทาเคารพ  ลงน้ําหนักโดยโนมตัวกดลงไปใชเวลาประมาณ 45 วินาที (โดยนับ 1 ถึง 30 ในใจ) 
แลวตั้งมือยกขึ้นชา ๆ หลังจากนวดขางซายเสร็จ กลับไปนวดขาขางขวาโดยนวดเหมือนขา ขางซาย

การนวดพื้นฐานหลังทานอน จัดใหผูรับการนวดนอนตะแคงเขาคู 90 องศา ผูนวดคุกเขาคู
โดยตัวผูนวดหันหนาเขาหาผูรับการนวด ใชนิ้วหัวแมมือ (ดานที่อยูปลายเทาผูรับการนวด) กดลง
บริเวณเอวผูรับการนวด โดยที่ปลายนิ้วหัวแมมือแตะกระดูกสันหลัง (ตรงกับแนวหัวตะคาก)     
แลวกดลงไปบนรองกลามเนื้อกระดูกสันหลังกดเรียงนิ้วตอเนื่องกันไปจนถึงตนคอใชน้ําหนัก  50  
ปอนด (คร่ึงของกําลังผูนวด) หลังจากนั้นกดนวดไตลงตั้งแตตนคอจนถึงบริเวณเอวตามแนวเดิม
โดยผูนวดถอยตัวออกจากผูรับการนวดเล็กนอยโดยใชน้ําหนัก 70 ปอนด  (เพิ่มแรงโดยผูนวด)  

การนวดพื้นฐานขาดานนอก จัดใหผูรับการนวดนอนตะแคงเขาคู 90 องศา ผูนวดนั่งคุกเขา
คูระดับเอวผูรับการนวด วางนิ้วหัวแมมือทั้งสองขางคูกันคงไวในลักษณะคว่ํามือ กดลงบนจุดที่ 1  
ซ่ึงเปนจุดสูงสุดของสะโพก (ตรงกับแนวหนาขา) ตัวผูนวดหันหนาเขาหาผูรับการนวดวางนิ้วหัว 
แมมือทั้งสองขางคูกันในลักษณะหงายมือ กดลงบนจุดที่ 2  ดานหลังของกระดูกหัวตะคาก            
ตัวผูนวดอยูทาเดียวกับกดจุดที่ 1 วางนิ้วหัวแมมือท้ังสองขางคูกันในลักษณะคว่ํามือ กดลงบนจุดที่ 
3 จุดกึ่งกลางกลามเนื้อสะโพก (รอยบุมขอตอกระดูกสะโพก) โดยตัวของผูนวดจะนั่งคุกเขาคูเฉียง       
45  องศา หลังจากนั้นกดคลายกลามเนื้อขาทอนบนดานนอกจนถึงบริเวณเหนือเขา วางนิ้วหัวแมมือ   
คูกันกดลงตรงกึ่งกลางความกวางของกลามเนื้อขาทอนลาง (แนวตาตุม) เร่ิมจากต่ําจากเขาประมาณ  
1  ฝามือกดเรียงกันไปจนถึงขอเทา  

การนวดพื้นฐานขาดานใน ใหผูรับการนวดนอนตะแคงคูเขา 90 องศา  ผูนวดคุกเขาคู  
วางนิ้วหัวแมมือคู  กดลงบนขาทอนบนใตกนยอยประมาณ 2 นิ้วมือ (แนวกึ่งกลางขาดานในของ
ผูรับการนวด)กดไลลงมาถึงบริเวณเหนือหัวเขาประมาณ 2 นิ้วมือ  ใชนิ้วหัวแมมือกดลงบนกึ่งกลาง
ใตขอพับเขา  (ลงน้ําหนักพอประมาณ)ใชนิ้วหัวแมมือ  (ดานที่อยูปลายเทาผู รับการนวด)              
นวดกลามเนื้อกระดูกสันหนาแขงดานในกดเรียงกันไปจนถึงขอเทา หลังจากนวดขางซายเสร็จ 
กลับไปนวดขางขวาโดยนวดเหมือนขางซาย 

การนวดพื้นฐานแขนดานในทานอน  ผูรับการนวดนอนหงาย  ผูนวดนั่งคุกเขาคู ใชอุงมอื 
(ขางเดียวกับที่นั่งขางผูรับการนวด) กดบริเวณกึ่งกลางแขนทอนบน โดยมืออีกขางหนึ่งจับชีพจรที่ 
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ขอมือ วางนิ้วหัวแมมือคูกันกดลงบริเวณขอพับแขนดานในโดยกดเรียงนิ้วตอเนื่องกันไปจนถึงขอมือ
(สรอยขอมือ) หลังจากนวดขางซายเสร็จ กลับไปนวดขางขวาโดยนวดเหมือนขางซาย 

การนวดพื้นฐานแขนดานนอกทานอน  ผูรับการนวดนอนหงาย  ผูนวดนั่งคุกเขาคู       
หันหนาไปทางดานศีรษะของผูรับการนวด ใชนิ้วหัวแมมือ (ขางเดียวกับที่นั่งขางผูรับการนวด)    
กดแขนดานนอกทอนบนโดยกดบริเวณใตมัดกลามเนื้อสามเหลี่ยม(ใชนิ้วหัวแมมือทาคว่ํามือ)      
กดเรียงนิ้วตอเนื่องกันไปจนถึงบริเวณเหนือขอศอก ประมาณ 3-4 จุด (แขนดานนอกทอนบน) 
ตอมาผูนวดหันหนาเขาหาผู รับการนวด  ใชนิ้วหัวแมมือวางคูกันกดบริเวณต่ํากวาขอศอก               
โดยกดเรียงนิ้วตอเนื่องกันไปจนถึงบริเวณขอมือ (แขนดานนอกทอนลาง) หลังจากนวดแขนขาง
ซายเสร็จ กลับไปนวดแขนขางขวาโดยนวดเหมือนแขนขางซาย 

การนวดพื้นฐานหลังทานั่ง (หนุมานถวายแหวน ตั้งขาขางที่ถนัด)ใหผูรับการนวดนั่ง       
ขัดสมาธิ ผูนวดนั่งทาหนุมานถวายแหวน วางมือทั้งสองขางบริเวณเอวของผูรับการนวด โดยให
ปลายหัวแมมือทั้งสองขางแตะกลามเนื้อกระดูกสันหลังตรงกับแนวหัวตะคาก (แขนผูนวดตึง     
หนาตรง) กดเรียงนิ้วตอเนื่องกันไปจนถึงปุมกระดูกตนคอโดยใชน้ําหนัก 50 ปอนด (คร่ึงของกําลัง  
ผูนวด) ทํา 2-3 รอบ 

การนวดพื้นฐานบา ผูรับการนวดนั่งขัดสมาธิ ผูนวดยืนทาหกสูง (50 ปอนด คร่ึงของ
กําลังผูนวด โดยผูนวดยืนขาทั้งสองขางตรง) วางนิ้วหัวแมมือคูกันกดบนแนวกลามเนื้อบา เร่ิมจาก
รองขอตอกระดูกขอไหลดานบนกดไลไปจนถึงปุมกระดูกตนคอ วางนิ้วหัวแมมือคูกันกดไลลงจาก
ชิดปุมกระดูกตนคอไปตามแนวเดิม กดไลไปจนถึงปุมรองขอตอกระดูกขอไหล โดยผูนวดยืนอยูใน
ทาหกกลาง   โดยใชน้ําหนัก  70 ปอนด (เพิ่มแรงโดยผูนวดโดยยืนขาหนางอ  ขาหลังตรง)              
วางนิ้วหัวแมมือคูกดไลขึ้นตามแนวเดิม กดไลไปจนถึงปุมกระดูกตนคอ โดยผูนวดยืนอยูในทา    
หกต่ําใชน้ําหนัก  90  ปอนด (น้ําหนักพอที่ผูรับการนวดจะรับได โดยผูนวดยืนถอยหลัง ขาหนางอ  
ขาหลังตรง และยกสนขึ้น) หลังจากทําขางซายเสร็จกลับไปทําขางขวา โดยทําเหมือนขางซาย 

การนวดโคงคอ ผูรับการนวดนั่งขัดสมาธิ ผูนวดนั่งทาพรมสี่หนา โดยอยูขางหลัง       
ผูรับการนวด ผูนวดใชนิ้วทั้งสี่ขางขวา (นิ้วช้ี  กลาง นาง และกอย) แตะหนาผากผูรับการนวด      
แลวใชนิ้วหัวแมมือขางซายวางรองกระดูกตนคอ กดไลขึ้นไปจนถึงทายทอย ประมาณ 4 จุด โดยใช
น้ําหนัก 50 ปอนด (คร่ึงของกําลังผูนวด) นวดทั้งขางขวา และขางซาย ขางละ 2-3 รอบ 

การนวดศีรษะดานหลัง 3 จุด ผูรับการนวดนั่งขัดสมาธิ ผูนวดนั่งทาพรหมสี่หนา โดยผูนวด
นั่งอยูดานหลังผูรับการนวด  ใหนิ้วหัวแมมือขางขวากดบริเวณทายทอยดานขวา (จุดที่ 1) มืออีกขาง
แตะบริเวณหนาผากผูรับการนวด ใหนิ้วหัวแมมือขางซายกดลงบริเวณทายทอยดานซาย (จุดที่ 2) มือ
อีก 
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ขางแตะบริเวณหนาผากผูรับการนวด แตเปลี่ยนเปนใชหัวแมมือขางที่ถนัดกดบริเวณ

กึ่งกลางทายทอยชิดกะโหลก (จุดที่ 3)  
การนวดหัวไหล  ผูรับการนวดนั่งขัดสมาธิ  ผูนวดนั่งทาพรหมสี่หนาดานขางผูรับการนวด 

ใชนิ้วหัวแมมือคว่ําลง (ขางที่อยูใกลกับผูรับการนวด) กดลงที่รองขอตอกระดูกหัวไหลประมาณ
กึ่งกลางสะบัก  มืออีกขางจับขอมือผูรับการนวดยกขึ้นประมาณระดับสายตา ทําทั้งขางซาย และ 
ขางขวา 

การนวดพื้นฐานแขนดานในทานั่ง ผูรับการนวดนั่งขัดสมาธิ  ผูนวดนั่งทาพรหมสี่หนา 
ใชนิ้วหัวแมมือกดตรงกึ่งกลางแขนดานใน (คว่ํามือ) มืออีกขางจับขอมือผูรับการนวด  ตอมาวาง
นิ้วหัวแมมือคูกันกดลงกึ่งกลางขอพับแขนแลวนวดไลลงไปจนถึงขอมือ หลังจากนวดขางซายเสร็จ 
กลับไปนวดขางขวาโดยนวดเหมือนขางซาย 

การนวดพื้นฐานแขนดานนอกทานั่ง ผูรับการนวดนั่งขัดสมาธิ  ผูนวดนั่งทาพรหมสี่หนา
ดานขางผูรับการนวด ใชนิ้วหัวแมมือ (ขางที่อยูใกลกับตัวผูรับการนวด) กดบนกึ่งกลางแขนทอนบน
ดานนอก (คว่ํามือ) ตอมาใชนิ้วหัวแมมือคูกดลงบริเวณต่ํากวาขอศอก โดยกดเรียงนิ้วตอเนื่องกันไป 
จนถึงบริเวณขอมือ (แขนดานนอกทอนลาง) หลังจากนวดแขนขางซายเสร็จกลับไปนวดแขนขางขวา 
โดยนวดเหมือนแขนขางซาย 

การตรวจหลังการนวด โดยตรวจเหมือนกอนตรวจ กอนทําการนวดเพื่อดูวาอาการแข็งเกรง็
ของกลามเนื้อที่เปนดีขึ้นหรือไม 

ขอแนะนําทั่วไปเก่ียวกับการปฏิบัติตนในการรักษาสุขภาพของผูรับการนวด งดอาหารแสลง  
เชน หนอไม ขาวเหนียว เครื่องในสัตว เหลา เบียร ของหมักดอง หามจับขอมือสลัด ควรนวดหรือ
กดเบา ๆ สวนที่มีอาการเจ็บปวด หรืออักเสบไมควรนวด  ควรทําทากายบริหาร เพื่อใหกลามเนื้อ    
และเสนเอ็นผอนคลาย  พักผอนใหเพียงพอ  หลีกเลี่ยงพฤติกรรมที่เปนมูลเหตุเกิดโรค  

 
เอกสารประกอบการสืบคน 
เพ็ญนภา  ทรัพยเจริญ. คูมืออบรมการนวดไทย . กรุงเทพฯ : สามเจริญพาณิชย,2544.  
ฟนฟูสงเสริมการแพทยไทยเดมิ, มูลนิธิ. โรงเรียนอายุรเวท : หัตเวชกรรมแผนไทย (นวดแบบราชสํานัก). 

กรุงเทพฯ : บริษัท พิฆเณศ พร้ินทติ้ง เซ็นเตอร จํากัด,2548. 
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