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ภาคผนวก ฉ 
 
 

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ความรูพื้นฐานดานการนวดไทย 

 
คําชี้แจง   

แบบทดสอบนี้เปนขอสอบแบบเลือกตอบจํานวน 50 ขอ  ใหอานขอคําถามและพิจารณาตัวเลือก 
(ก. ข. ค. หรือ ง.) และระบายคําตอบทําดวยดินสอ ไมต่ํากวา 2 B ลงในกระดาษคําตอบคอมพิวเตอรที่แจก
ใหตางหาก  
 

หามขีดเขียนหรือทําเครื่องหมายใด ๆ  ลงในแบบทดสอบนี้ ใหสงคืนพรอมกระดาษคําตอบ 
 

ตอไปนี้เปนขอสอบ 
 

1. ขอใดเปนการลําดับขั้นของการนวดไทยแบบราชสํานักขั้นพื้นฐานไดถูกตอง ? 
       ก. การตรวจรางกาย  ---> การซักประวัติ  --->  การรักษา --->  การใหคําแนะนํา   
       ข. การซักประวัติ  --->  การตรวจรางกาย  ---> การรักษา  --->  การใหคําแนะนํา   
      ค. การรักษา  --->   การซักประวัติ --->  การรักษา --->  การตรวจรางกาย   
       ง. การซักประวัติ --->  การรักษา --->  การตรวจรางกาย  --->  การใหคําแนะนํา 
2. การนวดไทยแบบราชสํานักพื้นฐานขาเพื่อเปดประตูลม ไมควรกดนานเกินกี่วินาที ? 
      ก. 15 วินาที                                       ข. 25 วินาที 
     ค. 35 วินาที                                         ง. 45 วินาที   
3. ระบบใดที่เกี่ยวของกับการนวดมากที่สุด ? 
      ก. ระบบหายใจ                                   ข. ระบบยอยอาหาร 
      ค. ระบบกลามเนื้อ                               ง. ระบบขับถาย 
4. วัดใดถือเปนมหาวิทยาลัยแหงแรกของประเทศไทยที่รวบรวมความรูเกี่ยวกับการนวดไทยไวเปนระบบ 
      ดีที่สุด ? 
        ก. วัดสุทัศนราชวราราม                 ข. วัดพระเชตุพนวิมลมังคาราม  
        ค. วัดสามพระยา                                  ง. วัดอรุณราชวราราม 
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5.  การพบอาการในขอใดตอไปนี้ไมควรทําการนวด ? 
      ก. มีบาดแผลตามตัว                             ข. มีไขตัวรอน 
      ค. ตัวเหลือง ตาเหลือง                         ง. ถูกทุกขอ   
6.  การนวดพื้นฐานบา หมอควรใชทาอะไรนวดกอน ? 
      ก. ทาหกกลาง                                        ข. ทาหนุมานถวายแหวน 
       ค. ทาหกสูง                                            ง. ทาหกตํ่า 
7.  การนวดพื้นฐานหลังทานั่ง หมอควรใชทาอะไร ? 
     ก. ทาพรมสี่หนา                                    ข. ทาหนุมานถวายแหวน   
     ค. ทาหกต่ํา                                              ง. ทาหกสูง 
8.  การนวดแบบราชสํานักหมายถึง ? 
      ก. การนวดกษัตริย                               ข. การนวดกันในครอบครัว 
       ค. การนวดเจานายชั้นสูงของราชสํานัก ง. ขอ ก. และ ค.    
9. “แขนตึง หนาตรง องศาได”  เปนแนวคิดตรงกับการนวดไทยแบบใด ? 
      ก. การนวดราชสํานัก                          ข. การนวดเชลยศักดิ์ 
      ค. การนวดฝาเทา                                 ง. การนวดหนา 
10. ขอใดเปนหลักจรรยาบรรณของหมอนวดที่ถูกตอง ? 
        ก. กอนทําการนวดตองสํารวมใหเปนสมาธิ 
        ข. ไมโออวดความสามารถของตนเองใหคนไขฟง 
       ค. ไมเลี้ยงไขหรือมุงผลประโยชนระยะยาว 
        ง. ถูกทุกขอ   
11. ขอใดเปนจังหวะของการลงน้ําหนักในการนวดที่ถูกตอง ? 
       ก. เบา ปานกลาง หนัก                         ข. นิ่ง เนน หนวง 
       ค. หนัก เบา ปานกลาง                           ง. หนวง เนน นิ่ง   
12. “ การนวด” ไดรับการบันทึกประวัติศาสตรไวมีช่ือเสียงมากที่สุดในสมัยใด ? 
        ก. รัชกาลที่ 1                                         ข. รัชกาลที่ 7 
       ค. สมเด็จพระนารายณมหาราช           ง. พอขุนรามคําแหง 
13. ขอใดเปนมารยาทของหมอนวดไทย ? 
        ก. แตงกายใหสะอาด มารยาทดี ไมพูดเพอเจอ 
        ข. มารยาทดี โออวดความสามารถของตนเอง 
       ค. พูดนอย  คุยไดกับทุกคน 
       ง. ชอบยกยอคนอื่นวาดี 
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14. การยกมือไหวกอนทําการนวดรักษาหมายถึงอะไร ? 
        ก. เปนมารยาทอันดีงามของไทยรําลึกถึงครูบาอาจารย 
       ข. ยกมือเฉพาะคนไขที่จะมานวดเทานั้น 
        ค. เปนมารยาทที่ควรจะทํา 
      ง. เปนมารยาทของหมอนวด 
15. ระบบรางกายที่เกี่ยวของกับการนวดมากที่สุดคือขอใด ? 
       ก. ระบบประสาท    ข.  ระบบกลามเนื้อ 
       ค. ระบบไหลเวียนเลือด                   ง.  ถูกทุกขอ  
16. กระดูกเปนแหลงสะสมของแรธาตุในขอใด ? 
        ก. สังกะสี    ข. กํามะถัน 
       ค. แมคนีเซียม    ง. แคลเซี่ยม   
17. ขอใด  “ไมใช”  ทานวดทางสายราชสํานัก ? 
         ก. นอนคว่ํา    ข. ทานั่ง 
         ค. นอนหงาย                                   ง. นอนตะแคง 
18. พระอาจารยชีวกโกมารภัจจ เปนแพทยแผนโบราณประจําตัวใคร ? 
         ก. พระสัมมาสัมพุทธเจา           ข. พระเจาศิริสุทโธธนะ 
         ค. พระเจาชัยวรมันที่ 7               ง. พระอาจารยทิศาปาโมกข 
19.ในการนวดไทยแบบราชสํานัก “คาบ”  หมายถึงอะไร ? 
        ก. การกําหนดเวลานวดใหผูปวย 
       ข. การกําหนดลมหายใจเขา – ออกเวลานวด  
        ค. การกําหนดเวลาการเรียนการสอน 
        ง. การกําหนดเวลาที่หมอจะตองนวด 
20.ในการนวดไทยแบบราชสํานัก “คาบใหญ” หมายถึง ? 
       ก. การหายใจเขา ออกปกติ 1 คร้ัง 
       ข. การหายใจเขาลึก หายใจออกปกติ 
       ค. การหายใจเขายาว ๆ  1 ครั้ง 
      ง.  การหายใจเขาลึก  หายใจออกยาว 1 คร้ัง  
21.ชวงอุณหภมูิปกติของรางกายคนเราจะมีคาองศาเซ็นเซียสอยูระหวางชวงใด ? 
       ก. 33.2-34.6  องศา                            ข. 35.2-36.2 องศา 
      ค. 36.2-37.6  องศา                            ง. 38.2-39.2 องศา 
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22. การตรวจรางกายทางหัตถเวชชวยในการวินิจฉัยโรคไดกี่เปอรเซ็นต ? 
      ก. 20 เปอรเซ็นต                      ข. 30 เปอรเซ็นต  
      ค. 40 เปอรเซ็นต                        ง. 50 เปอรเซ็นต 
23. กลามเนื้อที่เกาะติดบริเวณหัวไหลเรียกวาอะไร ? 
      ก. กลามเนื้อสามเหลี่ยม           ข. กลามเนื้อขอตอ 
      ค. กลามเนื้อแบนบาง                ค. กลามเนื้อขอตอกระดูกหัวไหล 
24. การนวดแบบราชสํานัก หมอเดินเขาควรอยูหางจากผูรับการนวดเทาใด ? 
       ก. 1 วา                                      ข. 4 วา 
       ค. 1 ศอก                                   ง. 4 ศอก  
25. การนวดไทยมีกี่แบบ ? 
        ก. 1 แบบ                                   ข. 2 แบบ    
       ค. 3 แบบ                                  ง. 4 แบบ 
26. ขอใดเปนการจัดเรียงลําดับองคประกอบของขันธหาไดถูกตอง ? 
       ก. รูป เวทนา สัญญา สังขาร สาธุ 
       ข. รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ  
      ค. รูป เวทนา สัญญา วิญญาณ  สังขาร   
       ง. รูปราง วิญญาณ  สังขาร เวทนา สัญญา 
27. ศีลหรือจรรยาบรรณที่สําคัญของหมอนวดมีกี่ขอ ? 
        ก. 3 ขอ                                        ข. 4 ขอ 
        ค. 5 ขอ                                         ง. 6 ขอ 
28. การลงน้ําหนัก 90 เปอรเซ็นตในการนวดบา เรียกวาอยางไร ? 
      ก. หกต่ํา (น้ําหนักพอที่คนไขจะรับได)  
     ข. หกกลาง (เพิ่มแรงโดยผูนวด) 
      ค. หกสูง(ครึ่งของกําลังผูนวด) 
      ง. หกสามัญ(น้ําหนักครึ่งหนึ่งของคนไข) 
29. จุดออนของกะโหลกคือบริเวณใด ? 
      ก. ทายทอย(สวนหนาศีรษะของมนุษย)       ข. ทัดดอกไม  (สวนขาง) 
      ค. หนาผาก(สวนหนา)   ง. กลางศีรษะ(สวนกลาง) 
 
 

มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
เชีย
งใ
หม
่



 126

30. “หมออินเทวดา”  เปนหมอนวดที่มีช่ือในยุคสมัยใด ? 
      ก. รัชกาลที่  3  และรัชกาลที่  4 
      ข. รัชกาลที่  5  และรัชกาลที่  6   
     ค. รัชกาลที่  6  และรัชกาลที่  7 
     ง. รัชกาลที่  7  และรัชกาลที่  8 
31. “หนวง”  เปนจังหวะในการลงน้ําหนักมืออยางไร ? 
      ก. ลงน้ําหนักเบาเพื่อกระตุนใหกลามเนื้อรูตัวไมเกร็งรับ 
     ข. ลงน้ําหนักเพิ่มขึ้นบนตําแหนงที่ตองการกด 
      ค. นิ่งไวพรอมกําหนดลมหายใจ 
    ง. ลงน้ําหนักมากพอประมาณ 
32. ของแสลงที่ควรงดหลังจากการนวดคือ ? 
     ก. ขาวเหนียว  หนอไม  เครื่องในสัตว  เหลา  เบียร 
     ข. ขาวสาร  เนื้อไก  ไขตม โจก  ปลาดิบ 
    ค. ขาวตม  ผักสด  เหลา  เบียร  นม 
    ง. แหนม  ผลไม  เครื่องในสัตว  วิตามินรวม 
33. การนวดบริเวณใดอาจเปนอันตรายถึงหมดสติได ? 
        ก. บริเวณเสนเลือดใหญขาหนีบ 
         ข. บริเวณใตรักแร 
        ค. บริเวณคอดานหนาใตติ่งห ู
         ง. เปดประตูลมแขนทานอน 
34. กระดูกของคนเรามีทั้งหมดกี่ช้ิน ? 
         ก. 106  ช้ิน    ข. 206  ช้ิน  
         ค. 306  ช้ิน     ง. 406  ช้ิน 
35. สภาพของคนไขในขอใดที่อันตรายตอการนวด(หามดัดดงึ)มากที่สุด ? 
         ก. ผูที่เปนโรคกระเพาะอาหาร     ข. ผูที่มีประวัติเจ็บปวยบอย 
         ค. ผูที่มีอาการหลังโกง                  ง. ผูสูงอายุและผูที่มีอาการสันหลังเคลื่อน 
36. “ฤาษี” หมายถึงใคร ? 
 ก. พระหรือแมชี                                                    ข. นักพรตหรือนักบวช 
                ค. พระสอนศาสนา                                                ง. นักพรตหรือนักบวช 
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37. สถานที่อโคจรหมายถึง ? 
                ก. สถานที่อากาศดี                                                ข. สถานที่ไมควรทําการนวด 
                ค. สถานที่กวาง                                                      ง. สถานที่สวยงามและโลง                                    
38. การประเมินความรุนแรงของการบาดเจ็บจะตองประเมินขอใดบาง ? 
          ก. ความรูสึกตัว    ข. การหายใจ 
          ค. ไมรูสึกตัวนิ่งเฉย   ง. ความรูสึกตัวและการหายใจ 
39. ตามคัมภีรโรคนิทานคําฉันท  เสนประธานมีทั้งหมดกี่เสน ? 
          ก. 5  เสน    ข. 8  เสน 
         ค. 10  เสน    ง. 15  เสน 
40. รูปปนทาฤาษีดัดตนที่วัดพระเชตุพนวิมลมังครารามเกี่ยวของกับขอใดมากที่สุด ? 
          ก. ตํารานวดไทย              ข. รําแกบนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ 
         ค. ศิลปะรวมสมัยกรุงรัตนโกสินทร   ง. ตําราปฏิมากรรมไทย 
41. ขอใดเปนคุณสมบัติเฉพาะตัวหมอนวด ? 
          ก. การมีมารยาทดี  ออนนอมถอมตน  จําทาทางการนวดไดดี  รสมือดี 
          ข. มารยาทดี แตงกายดี โออวดตัวเองวาเกง 
         ค. รูปรางดี แตงตัวลอแหลม พูดเกง 
          ง. มารยาทออนนอมเปนบางครั้ง พูดมาก 
42. การที่จะเปนหมอนวดที่มีความสามารถนวดไดอยางปลอดภัยตองมีความรูเกี่ยวกับเรื่องใดมากที่สุด ? 
          ก. กายวิภาคและสรีระวิทยา                ข. มนุษยวิทยา 
          ค. ดาราศาสตร                                      ง. กลามเนื้อของมนุษย 
43. หมอนวดสามารถคนหาขอมูลเกี่ยวกับตนเหตุของการแกโรคไดจากวิธีใดที่ถูกตอง ? 
         ก. การซักประวัติผูปวยและตรวจรางกาย 
         ข. การซักประวัติผูปวยอยางเดียวก็พอ 
         ค. ตรวจรางกายและถามประวัติผูปวย 
          ง.ถามประวัติผูปวยอยางละเอียดอยางเดียว  
44. การนวดมีผลตอระบบการไหลเวียนอยางไร ? 
          ก. ทําใหการไหลเวียนโลหิตดีขึ้น 
          ข. การไหลเวียนอาการของระบบหายใจ 
          ค. การไหลเวียนการรับรูของประสาท 
          ง. การไหลเวียนของระบบขับถาย 
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45. การตรวจชีพจรกอนนวดทําเพื่ออะไร ? 
          ก. เพื่อใหเวลาในการนวดเสร็จส้ินตามกําหนด 
          ข. เพื่อตรวจดูระบบการเตนของหัวใจ ถึงนวดได 
         ค. เพื่อดูความสมดุลของรางกายกอนที่จะนวด  
          ง. เพื่อตรวจดูลมขึ้นเบื้องสูง ลมลงเบื้องต่ําของรางกาย กอนทําการนวด 
46. การเปดประตูลมพื้นฐานขาผูนวดวางมือที่ไหน ? 
          ก. นิ้วกอยแตะที่หัวตะคาด มืออีกขางแนบลําตัว 
          ข. มือวางบนหนาขาคนไขแลวกดลงพอประมาณ 
         ค. มือแตะขางขาหนีบคนไข มืออีกขางวางดานหลัง 
         ง. นิ้วกอยแตะที่หัวตะคาด มืออีกขางวางดานหนา 
47. การเปดประตูลมพื้นฐานแขนดานในทานอน ผูนวดวางมือที่ไหน ? 
         ก. ผูนวดวางอุงมือบนระดับกลางแขนทอนบน และมืออีกขางแตะชีพจรที่ขอมือผูรับการนวด 
          ข. ผูนวดวางมือบนระดับกลางแขนทอนบน และมืออีกขางแตะชีพจรที่ขอมือผูรับการนวด 
         ค. ผูนวดวางมือบนระดับกลางแขนทอนบน และมืออีกขางไมตองแตะชีพจรที่ขอมือผูรับ 
                    การนวด 
         ง. ผูนวดวางมือบนแขนทอนบน และมืออีกขางแตะชีพจรที่ขอมือผูรับการนวด 
48. การนวดโคงคอ ผูนวดนวดอยางไร ? 
          ก. นวดขึ้นอยางเดียว ทํา 2-3 รอบ  ข. นวดขึ้น นวดลง ทํา 2-3 รอบ 
         ค. นวดขึ้น 1 รอบ นวดลง 2 รอบ  ง. นวดขึ้นลงสลับกันไปกี่รอบก็ได 
49. การนวดศีรษะดานหลัง 3 จุด จุดที่ 2  อยูตรงไหน ? 
          ก. ดานซาย                                 ข. ดานขวา 
         ค. ตรงกลาง                                 ง. ดานหนา 
50. การนวดแบบราชสํานัก ผูนวดตองนวดดานไหนกอนเสมอ ? 
         ก. นวดดานซายเสร็จ แลวกลับไปนวดดานขวา 
         ข.นวดดานขวาเสร็จ แลวกลับไปนวดดานซาย 
         ค.นวดดานไหนกอนก็ไดอยูที่คนไขพอใจ 
          ง.  นวดดานไหนกอนก็ได คนไขไมรู 
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