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บทคัดย่อ 

งานวิจัยเรื่องภูมิปัญญาท้องถิ่นการนวดแผนไทย กลุ่มนวดแผนไทยเพื่อสุขภาพ เครือข่ายกลุ่ม                  
ออมทรัพย์มณีบรรพต วัดเขาแก้ว ต าบลระแหง อ าเภอเมือง จังหวัดตาก มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) เพื่อศึกษาภูมิปัญญา
ท้องถิ่นการนวดแผนไทยของกลุ่มนวดแผนไทยเพื่อสุขภาพ เครือข่ายกลุ่มออมทรัพย์มณีบรรพต (2) เพื่อศึกษาภูมิ
ปัญญาการนวดประคบสมุนไพร กลุ่มนวดแผนไทยเพื่อสุขภาพ เครือข่ายกลุ่มออมทรัพย์  มณีบรรพต วัดเขาแก้ว 
ต าบลระแหง อ าเภอเมือง จังหวัดตาก  

ผลการวิจัย พบว่า ลักษณะการนวดที่เป็นเอกลักษณ์ เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการแพทย์แผนไทยของ
กลุ่มนวดแผนไทยเพื่อสุขภาพวัดเขาแก้ว ได้แก่ การนวดเฉพาะตัว การนวดฝ่าเท้าและการกดจุดเฉพาะที่มีลักษณะ
การนวดแบบราชส านักปนการนวดแบบเชลยศักดิ์ หมอนวดที่กลุ่มนวดแผนไทยเพื่อสุขภาพวัดเขาแก้วจบการศึกษา
หลักสูตรนวดแผนไทยเพื่อสุขภาพ 150 ช่ัวโมง และได้รับใบรับรองการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ให้บริการในสถาน
ประกอบการเพื่อสุขภาพแล้ว จากส านักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก แต่ละวันมีผู้มาใช้บริการนวดเฉลี่ยวันละ 5-6 คน
ต่อหมอนวด 1 คน กลุ่มนวดแผนไทยเพื่อสุขภาพวัดเขาแก้วจะมีวิธีการขั้นตอนการนวดที่ส าคัญ เช่น การคัดกรอง  
ซักประวัติผู้มาใช้บริการนวดแผนไทยวัดเขาแก้ว การชั่งน้ าหนักแก่ผู้มาใช้บริการนวดแผนไทยก่อนทุกครั้ง เพื่อเตรียม
ความพร้อมของร่างกายและไม่เกิดอันตรายแก่ผู้มาใช้บริการนวดแผนไทย รวมไปถึงก่อนการนวดหรือลงเส้นแก่ผู้มา
ใช้บริการนวดแผนไทย หมอนวดจะไหว้ ระลึกถึงครูบาอาจารย์ที่ถ่ายทอดประสิทธิ์วิชาความรู้ รวมไปถึงการสร้าง
บรรยากาศที่ผ่อนคลายสบายอารมณ์ในการนวด เช่น การเปิดเพลงเบาๆผ่อนคลาย ส าหรับวิธีขั้นตอนของการนวดก็
จะแตกต่างกันไปตามการนวดของแต่ละประเภทเช่นการนวดเฉพาะตัวก็จะเน้นช่วงตามจุดของร่างกาย การนวดฝ่า
เท้าก็จะเน้นแค่ช่วงเท้า หรือตามความต้องการของผู้มาใช้บริการด้วย  วัสดุอุปกรณ์หลักๆในการนวดเฉพาะตัว      
การนวดฝ่าเท้า  และการกดจุดเฉพาะที่  ได้แก่  ยาหม่องสมุนไพร  ครีมนวด   วอล์คเกอร์ในการทรงตัว (สองขา) 
น้ ามันนวด และที่นอนสะอาดๆ  ภูมิปัญญาท้องถิ่นการนวดประคบสมุนไพร พบว่า การประคบตัว , การประคบ
เฉพาะที,่  การอบสมุนไพร และความรู้ทางด้านสมุนไพรที่ใช้เป็นส่วนประกอบในการรักษาควบคู่กับการนวดและการ
จัดท าลูกประคบรวมถึงการอบสมุนไพร  เป็นเอกลักษณ์  เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการแพทย์แผนไทยที่สืบทอดกัน
มารุ่นต่อรุ่นผ่านการเผยแพร่ในรูปแบบของการสอน ของกลุ่มนวดแผนไทยเพื่อสุขภาพวัดเขาแก้ว มีวิธีการขั้นตอน
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การประคบตัว และการประคบเฉพาะที่ของกลุ่มนวดแผนไทยเพื่อสุขภาพวัดเขาแก้วจะมีลักษณะที่คล้ายๆ กัน เช่น 
การคัดกรอง ซักประวัติผู้มาใช้บริการนวดแผนไทยวัดเขาแก้ว การให้ผู้มาใช้บริการประคบตัวและประคบเฉพาะที่
เปลี่ยนเครื่องแต่งกายที่สบายๆ ที่ทางกลุ่มนวดแผนไทยเพื่อสุขภาพวัดเขาแก้ว (หมอประคบตัว)  ได้จัดเตรียมไว้ให้  
ส าหรับข้อแตกต่างระหว่างการประคบตัว  และการประคบเฉพาะที่ของกลุ่มนวดแผนไทยเพื่อสุขภาพวัดเขาแก้ว คือ 
การประคบเฉพาะที่ หมอประคบน าลูกประคบไปประคบบริเวณส่วนที่ผู้มาใช้บริการมีอาการบาดเจ็บมา เช่น 
ผู้ใช้บริการมีอาการเจ็บแขนมาก็จะใช้ลูกประคบ ประคบเน้นบริเวณช่วงแขน เป็นเวลา 30 นาที หรือ 1 ช่ัวโมงตาม
ความต้องการของผู้มาใช้บริการ การประตัวจะเน้นประคบผ่อนคลายบริเวณทั้งตัวของผู้มาใช้บริการเป็นเวลา           
1 ช่ัวโมง วิธีขั้นตอนของการอบสมุนไพรก็จะมีวิธีแตกต่างจากขั้นตอนที่แตกต่างจากการนวดประคบตัว และการ
ประคบเฉพาะที่คือวิธีขั้นตอนของการอบสมุนไพรจะให้ผู้รับบริการ เข้าอบตัวในห้องอบสมุนไพร ซึ่งมีการควบคุม
อุณหภูมิให้อยู่ระหว่าง 42-45 องศา ใช้เวลาในอบรวม 30 นาที โดยแบ่งการเข้าห้องอบ 2 ครั้ง ครั้งละ 15 นาที 
ความสัมพันธ์ระหว่างสมุนไพรกับการประคบตัวและการประคบเฉพาะที่ของกลุ่มนวดแผนไทยวัดเขาแก้ว  จะมี
ลักษณะความสัมพันธ์ที่คล้ายกัน คือ จะใช้ลูกประคบสมุนไพรแบบสดใช้ที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรในการให้บริการ
รักษา และความสัมพันธ์ระหว่างสมุนไพรกับการอบสมุนไพรของกลุ่มนวดแผนไทยวัดเขาแก้วจะใช้น้ าอบสมุนไพรใน
การให้บริการรักษาแก่ผู้มาใช้บริการ  
ค าส าคัญ : ภูมิปัญญาท้องถิ่น/ การนวดประคบสมุนไพร/ การอบสมนุไพร/ การแพทย์แผนไทย/ สมุนไพร 
 

ABSTRACT 
 Research on local wisdom, Thai massage Thai massage for health group Group network 
Ormsup Manee Banpot, Khao Kaew Temple, Rhaeng Sub-district, Muang District, Tak Province, 
aimed at (1) to study the local wisdom of Thai traditional massage of Thai massage group for health. 
Manee Banphot savings group (2) to study the wisdom of herbal compress massage Thai massage 
for health group Manee Banphot Savings Group Network, Khao Kaew Temple, Rhaeng Sub-district, 
Mueang District, Tak Province 
 The research results showed that the massage characteristics were unique. Is the local 
wisdom of medicine Thai massage group of Thai massage for health at Khao Kaew Temple, including 
individual massage Foot massage and Local acupressure There is a type of royal massage mixed 
with a unofficial massage. The masseuse at the Thai Massage Group for Health, Wat Khao Kaew, 
graduated from a 150-hour Thai massage for health and received a certificate of registration as a 
service provider in a health establishment Each day from the Tak Provincial Health Office, there 
are an average of 5-6 massage users per day per chiropractor, the Thai massage group for health 
at Wat Khao Kaew Temple will have important massage procedures such as screening, taking 
history. People who come to use Thai massage service at Khao Kaew Temple Weighing For those 
who come to use Thai massage services before every time To prepare the body and not cause any 
harm to the users of the Thai massage. Including before the massage or down the line for those 
who come to use the Thai massage service, the masseuse will pay respect to the teacher who 
conveyed the knowledge Including creating a soothing atmosphere in the massage mood, such as 
playing soft, soothing music For the method, the procedure of massage will vary according to the 
massage of but For example, a specific massage will focus on specific areas of the body. Foot 
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massage will focus on the feet. Or according to the needs of users who use the service as well The 
main equipment of the massage itself. Foot massage And specific acupressure that includes herbal 
balm, massage cream, balancing walker (two legs), massage oil and clean mattress. Local wisdom: 
Herbal compress massage found that the compress, local compress, herbal steam and knowledge 
of herbs used as therapeutic components along with the massage and the preparation of the 
compress, including the herbal steam. Unique It is the local wisdom of Thai traditional medicine 
that has been passed down for generations through dissemination in the form of teaching. Of the 
Thai Massage for Health group, Wat Khao Kaeo Temple, has a method of compressing procedures 
and specific compresses of the Thai Massage for Health group, Wat Khao Kaew has similar 
characteristics, such as screening, taking a history of users. Thai massage at Khao Kaew Temple 
Allowing people to use the compress and compress only at a comfortable costume change at the 
Thai Massage Group for Health at Khao Kaew Temple. (The doctor compresses the body) has 
provided For the difference between compressing the body And the local compress for the Thai 
massage for health at Wat Khao Kaew is a local compress The doctor brings the compress to the 
area where the user is injured, for example, the user who has a sore arm will use the compress. 
Compress on the arms for 30 minutes or 1 hour according to the needs of the user. The body 
massage will focus on relaxing the whole body area of the user for an hour. The method of the 
herbal steam process will be different from the steps that are different from the compress massage. 
And the local compress is the method, the process of herbal steam will be given to the recipient 
Take a bath in the herbal steam room The temperature was controlled to be between 42-45 
degrees and spent 30 minutes in the oven by dividing into the room 2 times for 15 minutes. 
Relationship between herbs and body compress and local compress of the Thai massage group. 
Khao Kaeo It is similar in relation to the use of fresh herbal compress, which contains herbs in the 
treatment service. And the relationship between herbs and herbal steaming of Thai massage group, 
Wat Khao Kaeo will use herbal sauces to provide treatment services to the users. 
Key words : local wisdom / Herbal compress massage / Herbal steam / Thai traditional medicine 
/ Herbal 
 
ความเป็นมาและความส าคัญ 

วิธีการดูแลรักษาสุขภาพด้วยการแพทย์แผนไทย เป็นการดูแลสุขภาพแบบธรรมชาติ เช่น การท าจิตใจ      
ให้สงบ นั่งสมาธิวิปัสสนากรรมฐาน (Triamchaisri, 2018) การบริหารร่างกายด้วยการดัดตน การใช้สมุนไพรเป็นยา
และอาหาร เพื่อปรับสมดุลร่างกาย การนวด การประคบ การอบสมุนไพร (Department of Development of 
Thai Traditional and Alternative Medicine, Ministry of Public Health 2016) โดยรั ฐบาลได้ก าหนดให้
อุตสาหกรรมบริการสุขภาพแพทย์แผนไทยเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมเป้าหมาย  การพัฒนาก าลังคนของประเทศ      
เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจสู่อนาคต ซึ่งในปัจจุบันการแพทย์แผนไทยโดยเฉพาะการให้บริการนวดแผนไทยของสถาน
บริการสุขภาพเป็นที่นิยมของชาวไทยและนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมาก เนื่องจากความโดดเด่นของเอกลักษณ์และ
คุณสมบัติหลายประการ 
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การนวดแผนไทยเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น เกิดจากการเรียนรู้ในชีวิตจริง ทดลองจริ งโดยใช้ของจริง รวมทั้ง
เกิดจากความต้องการใช้เพื่อแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจริง เช่น ความรู้เรื่องแพทย์แผนไทยและการใช้สมุนไพรในการรักษา
บ าบัดโรค สุพจน์ แสงเงิน(2550 : พื้นฐานวัฒนธรรมไทย) วิธีการบ าบัดและรักษาโรคของไทยท่ีมีมาแต่ดั้งเดิม เชื่อได้
ว่าเริ่มต้นมาจากความพยายามในการบรรเทาอาการปวดเมื่อย  ฟกซ้ า ด้วยการสัมผัสจับต้อง หรือกดบริเวณที่เจ็บ
เพื่อช่วยเหลือตนเองและสั่งสมประสบการณ์มาเป็นการนวด  โดยเริ่มจากการนวดด้วยตนเอง มีการน าท่าฤๅษีดัดตน
มาใช้ในการบริหารร่างกายและแก้ไขอาการต่าง ๆ ซึ่งท่าฤๅษีดัดตนนี้ก็มีการนวดด้วยตนเองประกอบอยู่ด้วย ดังนั้น
เมื่อการเจ็บป่วยอยู่ในต าแหน่งที่ไม่สะดวกต่อการนวดด้วยตนเอง  จ าเป็นต้องอาศัยผู้อื่นช่วยนวด จึงได้พัฒนามาเป็น
การนวดเพื่อช่วยเหลือกันเองภายในครอบครัว  และกระจายกว้างขวางออกไปในชุมชน นอกจากน้ีในค่ายมวยซึ่งมัก
เกิดอุบัติเหตุจากการต่อสู้  เช่น ไหล่หลุด  เคล็ด ขัดยอก  จึงต้องมีการบ าบัดขั้นต้นด้วยการกด จับ ดัด ตึง เพื่อให้เข้า
ที่  ท าให้ได้เรียนรู้สืบทอดกันมาและพัฒนาเป็นท่าต่าง ๆที่เหมาะสม  และใช้แรงกดที่พอเหมาะในการบ าบัดรักษา
ตราบจนถึงปัจจุบัน  การนวดแผนไทยเป็นศาสตร์และศิลป์ประจ าชาติซึ่งมีบทบาทในการแก้ไขปัญหาความเจ็บป่วย
ต่าง ๆของคนไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันศาสตร์การนวดแผนไทยมีหลายสาขาตามผู้ป่วยหรือผู้ต้องการจะนวด หรือ
ตามหมอนวดแนะน า เช่นการนวดเฉพาะตัว การนวดฝ่าเท้า หรือการประคบตัวและอื่น ๆ       

กลุ่มนวดแผนไทยเพื่อสุขภาพ เครือข่ายกลุ่มออมทรัพย์มณีบรรพต เกิดจากการจัดตั้งรวมตัวของสมาชิก
เครือข่ายออมทรัพย์มณีบรรพต จัดตั้งขึ้นวันที่ 10 กันยายน 2542 มีวัตถุประสงค์ร่วมกันคือ เพื่อส่งเสริมให้สมาชิก
ออมทรัพย์เกิดความมั่นคงของครอบครัว รวมถึงด าเนินธุรกิจวิสาหกิจชุมชน ที่เป็นประโยชน์แก่สมาชิก  ให้ความ
สงเคราะห์แก่สมาชิกและครอบครัวที่ประสบภัยพิบัติตามสมควร และจัดหาทุนเพื่อการศึกษา ส าหรับพระภิกษุ -
สามเณร และเยาวชนมณีบรรพต มีแผนพัฒนางานได้แก่ การพัฒนาสวัสดิการสมาชิกและชุมชนวัดเขาแก้ว ,การ
พัฒนากลุ่มออมทรัพย์การพัฒนาที่อยู่อาศัย,การพัฒนาสิ่งแวดล้อมของชุมชน,การพัฒนากลุ่มสตรีและเยาวชน และ
การพัฒนาอาชีพ ธุรกิจวิสาหกิจชุมชน ได้แก่ การตัดเย็บเสื้อผ้า และ การนวดแผนไทย เกิดเป็น เครือข่ายกลุ่มออม
ทรัพย์มณีบรรพต สมาชิกของเครือข่ายประกอบไปด้วย ศูนย์การเรียนรู้แพทย์แผนไทยขั้นพ้ืนฐาน (นวดแผนไทยเพื่อ
สุขภาพวัดเขาแก้ว)กลุ่มงานพัฒนาอาชีพ,กลุ่มผู้สูงอายุท าดอกไม้จันทน์,กลุ่มแม่บ้านโครงการ ที่อยู่อาศัย,กองทุน
หมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ,สวัสดิการเกิด แก่ เจ็บ ตาย,กลุ่มเยาวชน,วิสาหกิจชุมชนวัดเขาแก้ว 
 กลุ่มนวดแผนไทยเพื่อสุขภาพ เครือข่ายกลุ่มออมทรัพย์มณีบรรพต จัดตั้งกลุ่มในฐานะสมาชิกของเครือข่าย
กลุ่มออมทรัพย์มณีบรรพต วันที่ 10 กันยายน 2542 เป็นสถานบริการสุขภาพนวดแผนไทยเพื่อสุขภาพ ของชุมชน
เป็นหน่วยงานของชาวบ้านที่มาเรียนนวดแผนไทยจัดตั้งขึ้นจากภาวะเศรษฐกิจท่ีย่ าแย่(ภาวะต้มย ากุ้ง) ท าให้ชาวบ้าน
ตกงานจึงมาเรียนนวดแผนไทยเพื่อเป็นอาชีพ กลุ่มนวดแผนไทยเพื่อสุขภาพวัดเขาแก้วเป็นแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นหรือภูมิปัญญาชาวบ้านของชุมชนเอง ทางกลุ่มได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานประกอบการ             
เพื่อสุขภาพตามพระราชบัญญัติสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ .ศ. 2559 โดยใช้ช่ือว่า นวดเพื่อสุขภาพชุมชน       
วัดเขาแก้ว จากกระทรวงสาธารณสุข ประเภทนวดเพื่อสุขภาพ รวมถึงหมอนวดชุมชนวัดเขาแก้ว ได้ขึ้นทะเบียนเป็น
ผู้ให้บริการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพตามพระราชบัญญัติสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ .ศ.2559 โดยได้รับ
ประกาศนียบัตรด้านบริการหลักสูตร การนวดแผนไทยเป็นเวลา 150 ช่ัวโมง จากกระทรวงสาธารณสุข และทางกระ
ทรงสาธารณสุขจังหวัดตากเข้ามาให้ข้อมูลให้การสนับสนุนให้ความรู้เรื่องการนวด การอบสมุนไพรและได้จัดให้มีการ
อบรมโดยมีวิทยากรนายชีวิน  มีเย็นมาสอนนวดแผนไทยข้ันพ้ืนฐาน นางมะลิ สุปันเวชเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ด้านการ
ประคบสมุนไพร(ลูกประคบ) ปัจจุบันมีหมอนวดท้ังหมด 12 คน และหมอประคบ 4 คน รวม 16 คน มีภูมิปัญญาการ
นวดแผนไทย การนวดประคบ และการใช้สมุนไพรในรูปแบบการท าลูกประคบ รวมถึง การอบสมุนไพร ที่ถ่ายทอด
สืบต่อกันมา ทั้งการนวดและการประคบสมุนไพร และกลุ่มนวดแผนไทยวัดเขาแก้วยังได้รับงบประมาณส่งเสริมจาก
หน่วยงานการศึกษานอกระบบ(กศน.) เปิดหลักสูตรการนวดแผนไทย 150 ช่ัวโมงร่วมกับสาธารณสุขจังหวัดตาก
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ให้กับผู้ที่สนใจจะมาเรียนเพื่อพัฒนาอาชีพของตน ท าให้เกิดการสร้างงาน ,สร้างอาชีพ,สร้างเศรษฐกิจในชุมชนและ
เนื่องจากปัจจุบันน้ีมีวิวัฒนาการทางการแพทย์ที่ทันสมัยมากข้ึน มีแหล่งสถานบริการเพื่อสุขภาพที่ทันสมยั จึงท าให้มี
ผู้รู้จักและผู้มาใช้บริการนวดแผนไทย นวดประคบสมุนไพร ที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นมีจ านวนน้อยลงตามกาลเวลาที่
ทันสมัยมากข้ึน  

จากความส าคัญที่กล่าวมาข้างต้นทั้งหมดนี้ผู้วิจัยจึงมีความประสงค์ที่ต้องการจะศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่น
การนวดแผนไทยของกลุ่มนวดแผนไทยเพื่อสุขภาพวัดเขาแก้ว รวมถึงต้องการศึกษาภูมิปัญญาการนวดประคบ
สมุนไพร,การอบสมุนไพร สมุนไพรที่ใช้ท าลูกประคบในรูปแบบการจัดท าวิจัย เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาความรู้
ภูมิปัญญาท้องถิ่นการนวดแผนไทยและการนวดประคบสมุนไพรให้เป็นที่รู้จักตามกาลเวลาที่ทันสมัยในยุคปัจจุบัน
มากขึ้น 
 
ค าถามการวิจัย 

 1. ภูมิปัญญาการนวดแผนไทยของกลุ่มนวดแผนไทยเพื่อสุขภาพวัดเขาแก้ว ต าบลระแหง อ าเภอเมือง 
จังหวัดตาก มีวิธีกระบวนการและขั้นตอนในเรื่องของการนวดแผนไทยไว้อย่างไรบ้าง 

2. ภูมิปัญญาการนวดประคบสมุนไพร, การอบสมุนไพร, สมุนไพรที่ใช้ท าลูกประคบ มีขั้นตอนการนวด
อย่างไร ประกอบลูกประคบอย่างไร ประกอบด้วยสมุนไพรอะไรบ้าง 

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่นการนวดแผนไทยของกลุ่มนวดแผนไทยเพื่อสุขภาพ เครือข่ายกลุ่มออม
ทรัพย์มณีบรรพต วัดเขาแก้ว ต าบลระแหง อ าเภอเมือง จังหวัดตาก 

2. เพื่อศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่นการนวดประคบสมุนไพร กลุ่มนวดแผนไทยเพื่อสุขภาพ เครือข่ายกลุ่มออม
ทรัพย์มณีบรรพต วัดเขาแก้ว ต าบลระแหง อ าเภอเมือง จังหวัดตาก 

 
ขอบเขตของการวิจัย 

ขอบเขตด้านพ้ืนที่ในการศึกษา 
พื้นที่ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้คือ กลุ่มนวดแผนไทยเพื่อสุขภาพ เครือข่ายกลุ่มออมทรัพย์มณีบรรพต     

วัดเขาแก้ว ถนนมหาดไทยบ ารุง ต าบลระแหง อ าเภอเมือง จังหวัดตาก 
ขอบเขตด้านเนื้อหา 

ได้แก่ ภูมิปัญญาการนวดแผนไทย การนวดเฉพาะตัว การนวดฝ่าเท้าและการกดจุดเฉพาะที่            
ภูมิปัญญาท้องถิ่นการนวดประคบสมุนไพร ได้แก่ การประคบตัว การประคบเฉพาะที่และการอบสมุนไพร 

ขอบเขตด้านผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
ได้แก่ หมอนวดแผนไทยของกลุ่มนวดแผนไทยเพื่อสุขภาพ เครือข่ายกลุ่มออมทรัพย์มณีบรรพต       

วัดเขาแก้ว ต าบลระแหง อ าเภอเมือง จังหวัดตาก ทั้งหมด 16 คน หมอนวดแผนไทยจ านวน 12 คน หมอประคบ
สมุนไพรจ านวน 4 คน   

 
นิยามศัพท์เฉพาะ 

1. ภูมิปัญญาท้องถิ่น หมายถึง องค์ความรู้ที่เกิดขึ้นจากประสบการณ์ การเรียนรู้ ความฉลาดความสามารถ 
และความเช่ียวชาญของคนในชุมชนท้องถิ่น เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรม ความเช่ือ การประกอบอาชีพ การแก้ปัญหา
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ต่างๆ ในการด าเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างสงบสุข เข้ากับสภาพแวดล้อมของยุคสมัยที่มีการปรับเปลี่ยนและรวมถึง
การพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น  

2. การนวดประคบสมุนไพร หมายถึง เป็นการน าลูกประคบสมุนไพรสดหรือสมุนไพรแห้งนึ่งให้ร้อน และ
น ามาประคบตามส่วนต่างๆของร่างกาย ส่วนใหญ่มักนิยมประคบหลังจากการนวด   

3. การอบสมุนไพร เป็นวิธีการบ าบัดรักษาและส่งเสริมสุขภาพ ตามหลักของการแพทย์แผนไทย โดยใช้
หลักการอบสมุนไพร  คือ  ต้มสมุนไพรหลายๆชนิดรวมกัน  ซึ่งประกอบด้วยสมุนไพรที่มีน้ ามันหอมระเหย  และสาร
ระเหยต่างๆ ซึ่งมีอยู่ในสมุนไพร    

4. การแพทย์แผนไทย คือ วิชาชีพหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพของคนไทย ที่มีความส าคัญและอยู่คู่กับ
สังคมไทยมาตั้งแต่อดีต ซึ่งมีความเฉพาะในสังคมไทย เป็นการแพทย์ที่อาศัยความรู้และภูมิปัญญาของคนไทยที่ได้
ทดลอง ปฏิบัติจริงแล้วได้ผล แล้วจึงสะสมถ่ายทอดสืบต่อกันมา 

5. สมุนไพร หมายถึง พืชที่ใช้เป็นยารักษาโรค หรือเสริมสุขภาพ เช่น ไพร ขมิ้นชัน ขมิ้นอ้อย ตะไคร้        
ผิวมะกรูด ที่น ามาใช้ท าลูกประคบรักษาโรคหลังจากการนวด 
 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการวิจัย 

1. ได้รับความรู้ ความเข้าใจในด้านของภูมิปัญญาท้องถิ่น ด้านการแพทย์แผนไทย การนวดแผนไทยที่เป็น
การสืบทอดที่มีต่อกันมาช้านานจากรุ่นสู่รุ่น และเป็นการสืบทอดองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นการนวดแผนไทยของ
กลุ่มนวดแผนไทยเพื่อสุขภาพ เครือข่ายกลุ่มออมทรัพย์มณีบรรพต วัดเขาแก้ว ต าบลระแหง อ าเภอเมือง จังหวัดตาก 
ให้กับบุคลต่างๆ รวมไปถึงเยาวชนท่ีสนใจภูมิปัญญาการนวดแผนไทยในรูปแบบการจัดท าวิจัย 

2. ได้ความรู้ภูมิปัญญาการนวดประคบสมุนไพร, การอบสมุนไพร, สมุนไพร สรรพคุณของสมุนไพรที่ใช้ท า
ลูกประคบ เป็นประโยชน์ในการสืบทอดต่อไปต่อชนรุ่นหลังมิให้สาบสูญ 

 
วิธีด าเนินการวิจัย 

ในการศึกษาเรื่อง “ภูมิปัญญาท้องถิ่นการนวดแผนไทย กลุ่มนวดแผนไทยเพื่อสุขภาพ เครือข่าย              
กลุ่มออมทรัพย์มณีบรรพต วัดเขาแก้ว ต าบลระแหง อ าเภอเมือง จังหวัดตาก” ผู้วิจัยได้ด าเนินการโดยใช้ระเบียบ
วิจัยเชิงคุณภาพขั้นตอน ดังนี้ 

1. รูปแบบการวิจัย 
2. ผู้ให้ข้อมูลหลัก 
3. เครื่องมือท่ีใช้ในการศึกษา 
4. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
5. การวิเคราะห์ข้อมูล 

 1. รูปแบบการวิจัย 
 การวิจัยเรื่องภูมิปัญญาท้องถิ่นการนวดแผนไทย กลุ่มนวดแผนไทยเพื่อสุขภาพ เครือข่ายกลุ่มออม
ทรัพย์มณีบรรพต วัดเขาแก้ว ต าบลระแหง อ าเภอเมือง จังหวัดตาก เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (qualitative 
research) โดยจะมุ่งเน้นไปที่บทบาทของตัวผู้วิจัยในการลงพื้นที่ทั้งด้วยการศึกษา การสังเกตแบบละเอียดในทุกๆ 
ด้านแบบเจาะลึก เพื่อน าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์เชิงเหตุและผล 
 2. ผู้ให้ข้อมูลหลัก 

ผู้ให้ข้อมูลหลักหรือผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key informant) ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ หมอนวดกลุ่มนวด
แผนไทยเพื่อสุขภาพ เครือข่ายกลุ่มออมทรัพย์มณีบรรพต วัดเขาแก้ว ต าบลระแหง อ าเภอเมือง จังหวัดตากทั้งหมด 
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16 คน แบ่งเป็นหมอนวดเพื่อสุขภาพทั้งหมด 12 คน หมอประคบ 4 คน โดยแยกประเด็นที่ศึกษา ทั้งหมด 6 
ประเด็น ได้แก่ การนวดเฉพาะตัว นวดฝ่าเท้า กดจุดเฉพาะที่ การประคบตัว ประคบเฉพาะที่ และการอบสมุนไพร  
 3. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งนี้เป็นการใช้แบบสัมภาษณ์แบบก าหนดประเด็นในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล ได้แก่ 
  แบบสัมภาษณ์หมอนวดและหมอประคบกลุ่มนวดกลุ่มนวดแผนไทยเพื่อสุภาพ เครือข่ายกลุ่ม                 
ออมทรัพย์มณีบรรพตแต่ละประเด็น ได้แก่ 

1. การนวดเฉพาะตัว  
2. นวดฝ่าเท้า  
3. กดจุดเฉพาะที ่
4. การประคบตัว 
5. ประคบเฉพาะที ่
6. การอบสมุนไพร   

 4. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
          ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยมีขั้นตอนในการเก็บรวบรวมข้อมูลดังต่อไปนี้ 

 1. การเก็บข้อมูลด้านเอกสาร ผู้วิจัยได้ศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูล และ
สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ เช่นเอกสารทางวิชาการบทความต่าง ๆข้อมูลจากอินเตอร์เน็ตและหนังสือที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ ที่ให้
ข้อมูลเกี่ยวกับแนวคิดของภูมิปัญญาท้องถิ่นการนวดแผนไทย แนวคิดแพทย์แผนไทย รวมถึงแนวคิดต่าง ๆ เพื่อเป็น
พื้นฐานในการศึกษาวิจัย  

2. การเกบ็รวบรวมข้อมูลภาคสนาม ผู้วิจัยได้ลงพื้นที่กลุ่มนวดแผนไทยเพื่อสุขภาพ ต าบลระแหง 
อ าเภอเมือง จังหวัดตาก เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง โดยใช้แบบสัมภาษณ์แต่ละประเด็น ได้แก่การนวด
เฉพาะตัว นวดฝ่าเท้า กดจุดเฉพาะที่ การประคบตัว ประคบเฉพาะที่และการอบสมุนไพร ในการเก็บ ข้อมูล            
ในระหว่างการสัมภาษณ์พูดคุย มีการจดบันทึก อัดเสียง และบันทึกภาพ ตามความเหมาะสมในการเก็บข้อมูล 
 5. การวิเคราะห์ข้อมูล 

การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ น าข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์มาตีความ วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูล 
และการสร้างข้อสรุป  

 
สรุปผลการวิจัย 
 ผลการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยแบ่งการน าเสนอเป็น 2 ประเด็น (1) การรวบรวมภูมิปัญญาท้องถิ่นการนวดแผน
ไทย  กลุ่มนวดแผนไทยเพื่อสุขภาพ เครือข่ายกลุ่มออมทรัพย์มณีบรรพต วัดเขาแก้ว ต าบลระแหง อ าเภอเมือง 
จังหวัดตาก (2) การรวบรวมภูมิปัญญาท้องถิ่นการนวดประคบสมุนไพร กลุ่มนวดแผนไทย เพื่อสุขภาพ เครือข่าย
กลุ่มออมทรัพย์มณีบรรพต วัดเขาแก้ว ต าบลระแหง  อ าเภอเมือง จังหวัดตาก 

1. การรวบรวมภูมิปัญญาท้องถิ่นการนวดแผนไทย กลุ่มนวดแผนไทยเพ่ือสุขภาพ เครือข่ายกลุ่มออม
ทรัพย์มณีบรรพต วัดเขาแก้ว ต าบลระแหง อ าเภอเมือง จังหวัดตาก 
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            ภาพที่ 1  แสดงการนวดฝ่าเท้า 

 
ลักษณะการนวดที่เป็นเอกลักษณ์  เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นของกลุ่มนวดแผนไทยเพื่อสุขภาพวัดเขาแก้ว   

ได้แก่ การนวดเฉพาะตัว การนวดฝ่าเท้า และการกดจุดเฉพาะที่มีลักษณะการนวดแบบราชส านักปนการนวดแบบ
เชลยศักดิ์  หมอนวดที่กลุ่มนวดแผนไทยเพื่อสุขภาพวัดเขาแก้วจบการศึกษาหลักสูตรนวดแผนไทยเพื่อสุขภาพ 150  
ช่ัวโมง และได้รับใบรับรองการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ให้บริการในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพแล้วจากส านักงาน
สาธารณสุข จังหวัดตาก แต่ละวันมีผู้มาใช้บริการนวดเฉลี่ยวันละ 5-6 คนต่อหมอนวด 1 คนประกอบไปด้วย          
การนวดเฉพาะตัว การนวดฝ่าเท้า และการกดจุดเฉพาะที่ตามความต้องการของผู้มาใช้บริการ กลุ่มนวดแผนไทยเพือ่
สุขภาพวัดเขาแก้วจะมีวิธีการขั้นตอนการนวดที่ส าคัญ เช่น การคัดกรอง ซักประวัติผู้มาใช้บริการนวดแผนไทย       
วัดเขาแก้ว การชั่งน้ าหนัก วัดความดันและวัดอุณหภูมิร่างกายแก่ผู้มาใช้บริการนวดแผนไทยก่อนทุกครั้ง เพื่อเตรียม
ความพร้อมของร่างกายและไม่เกิดอันตรายแก่ผู้มาใช้บริการนวดแผนไทย รวมไปถึงก่อนการนวดหรือลงเส้นแก่ผู้มา
ใช้บริการนวดแผนไทย หมอนวดจะไหว้ ระลึกถึงครูบาอาจารย์ที่ถ่ายทอดประสิทธิ์วิชาความรู้ และไหว้ปู่ฤๅษี               
ชีวกโกมารภัจจ์ ครูของวงการแพทย์แผนไทยด้วยเช่นกัน รวมไปถึงการสร้างบรรยากาศที่ผ่อนคลายสบายอารมณ์ใน
การนวด เช่น การเปิดเพลงเบาๆผ่อนคลาย และการสอบถามอาการก่อนการนวดของผู้มาใช้บริการนวดก่อนทุกครั้ง  
ส าหรับวิธีขั้นตอนของการนวดก็จะแตกต่างกันไปตามการนวดของแต่ละประเภทเช่นการนวดเฉพาะตัวก็จะเน้นช่วง
ตามจุดของร่างกาย การนวดฝ่าเท้าก็จะเน้นแค่ช่วงเท้า หรือตามความต้องการของผู้มาใช้บริการด้วย ส าหรับวัสดุ
อุปกรณ์หลักๆในการนวดเฉพาะตัว การนวดฝ่าเท้า และการกดจุดเฉพาะที่ ได้แก่ ยาหม่องสมุนไพร ครีมนวด,วอล์ค
เกอร์ในการทรงตัว(สองขา)น้ ามันนวด และที่นอนสะอาดๆ  ข้อดีจากการนวดแผนไทยคือบรรเทาอาการปวดต่าง ๆ 
เช่น การปวดคอ ปวดหลัง ปวดสะโพก อาการชา  ปรับความสมดุลให้ร่างกาย กระตุ้นการไหลเวียนของเลือด  
ส าหรับโรคและอาการห้ามนวด ได้แก่ มีไข้เกิน 38.5 องศาเซลเซียล เป็นไข้พิษ ไข้กาฬ เช่นอีสุกอีใส งูสวัด, โรค
ผิวหนังที่มีการติดต่อโรคติดต่อ เช่น วัณโรค,กระดูกแตก หัก ปริ ร้าวที่ยังไม่ติด,สภาวะผิดปกติของเลือด เช่น เลือด
ไม่แข็งตัวสภาวะที่มีอาการอักเสบติดเช้ือ บวม แดง ร้อน,ผู้ที่รับประทานอาหารอิ่มใหม่ๆ (ไม่เกิน 30 นาที) มะเร็ง  
เพราะจะท าให้เช้ือของมะเร็งแพร่กระจายตามดกระแสเลือด ผา่ตัด ลอกตา ต่ ากว่า 6 เดือน    

 
 
 
 
 
 
 
                  ภาพที่  2 แสดงการนวดโดยใช้วอล์คเกอร์ (สองขา) ในการทรงตัวเหยยีบบริเวณล าตัว 
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2. การรวบรวมภูมิปัญญาการนวดประคบสมุนไพร กลุ่มนวดแผนไทยเพ่ือสุขภาพเครือข่ายกลุ่มออม
ทรัพย์มณีบรรพต วัดเขาแก้ว ต าบลระแหง อ าเภอเมือง จังหวัดตาก 

ภาพที่  3  ลูกประคบแบบสด 
 
การประคบตัว, การประคบเฉพาะที่, การอบสมุนไพร, และความรู้ทางด้านสมุนไพรที่ใช้เป็นส่วนประกอบ

ในการรักษาควบคู่กับการนวดและการจัดท าลูกประคบรวมถึงการอบสมุนไพร เป็นเอกลักษณ์ เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น
ที่สืบทอดกันมารุ่นต่อรุ่นผ่านการเผยแพร่ในรูปแบบของการสอน ของกลุ่มนวดแผนไทยเพื่อสุขภาพวัดเขาแก้ว หมอ
ประคบของกลุ่มนวดแผนไทยเพื่อสุขภาพวัดเขาแก้ว ได้เรียนหลักสูตรการแพทย์แผนไทย (หมอประคบ) ที่กลุ่มนวด
แผนไทยเพือ่สุขภาพชุมชนวัดเขาแก้วเปิดสอน โดยได้ใบรับรองการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ให้บริการในสถานประกอบการ
เพื่อสุขภาพจากกระทรวงสาธารณสุขจังหวัดตาก หมอประคบของกลุ่มนวดแผนไทยเพื่อสุขภาพวัดเขาแก้วใช้
ระยะเวลาเรียนเฉพาะหลักสูตรแพทย์แผนไทย (หมอประคบ) เป็นเวลา 150  ช่ัวโมง วิธีการ ขั้นตอน การประคบตัว 
และการประคบเฉพาะที่ของกลุ่มนวดแผนไทยเพื่อสุขภาพวัดเขาแก้วจะมีลักษณะที่คล้ายๆกัน เช่น การคัดกรอง ซัก
ประวัติผู้มาใช้บริการนวดแผนไทยวัดเขาแก้ว ช่ังน้ าหนัก, วัดความดันโลหิตและวัดอุณหภูมิร่างกายผู้มาใช้บริการ
ก่อนทุกครั้ง การให้ผู้มาใช้บริการประคบตัวและประคบเฉพาะที่เปลี่ยนเครื่องแต่งกายที่สบายๆที่ทางกลุ่มนวดแผน
ไทยเพื่อสุขภาพวัดเขาแก้ว (หมอประคบตัว) ได้จัดเตรียมไว้ให้ ส าหรับข้อแตกต่างระหว่าการประคบตัว และการ
ประคบเฉพาะที่ของกลุ่มนวดแผนไทยเพื่อสุขภาพวัดเขาแก้ว คือ การประคบเฉพาะที่หมอประคบน าลูกประคบไป
ประคบบริเวณส่วนที่ผู้มาใช้บริการมีอาการบาดเจ็บมา เช่น ผู้ใช้บริการมีอาการเจ็บแขนมาก็จะใช้ลูกประคบ  
ประคบเน้นบริเวณช่วงแขน เป็นเวลา 30 นาที หรือ 1 ช่ัวโมงตามความต้องการของผู้มาใช้บริการ ส าหรับวิธีขั้นตอน
ของการอบสมุนไพรก็จะมีวิธีแตกต่างจากขั้นตอนของการประคบตัว และการประคบเฉพาะที่ คือวิธีข้ันตอนของการ
อบสมุนไพรจะให้ผู้รับบริการเข้าอบตัวในห้องอบสมุนไพร ซึ่งมีการควบคุมอุณหภูมิให้อยู่ระหว่าง 42-45 องศา             
ใช้เวลาในอบรวม 30 นาที โดยแบ่งการเข้าห้องอบ 2 ครั้ง ครั้งละ 15 นาที และออกมานั่งพัก 3-5 นาที หลังการอบ
ครั้งแรก ทางกลุ่มนวดแผนไทยวัดเขาแก้ว (แผนกประคบ) จะเตรียมน้ าอุ่นสมุนไพร เช่น น้ าตะไคร้ น้ าใบเตย น้ า
เก๊กฮวยให้ผู้ใช้บริการอบสมุนไพรดื่มในขณะที่นั่งพัก วัสดุอุปกรณ์หลักของการประคบตัว และการประคบเฉพาะที่
ของกลุ่มนวดแผนไทยวัดเขาแก้ว ได้แก่ ลูกประคบแบบสด, ผ้าขนหนูจับลูกประคบ เตาแก๊ส หม้อนึ่งลูกประคบและ
ถุงมือ ส าหรับวัสดุอุปกรณ์ของการอบสมุนไพรกลุ่มนวดแผนไทยวัดเขาแก้ว มีวัสดุอุปกรณ์ที่ส าคัญหลักๆ ได้แก่  
ห้องอบสมุนไพร และหม้อต้มสมุนไพรด้านความสัมพันธ์ระหว่างสมุนไพรกับการประคบตัวและการประคบเฉพาะที่
ของกลุ่มนวดแผนไทยวัดเขาแก้วจะมีลักษณะความสัมพันธ์ที่คล้ายกันคือ จะใช้ลูกประคบสมุนไพรแบบสดใช้ในการ
ให้บริการรักษา ในส่วนของความสัมพันธ์ระหว่างสมุนไพรกับการอบสมุนไพรของกลุ่มนวดแผนไทยวัดเขาแก้วจะใช้
น้ าอบสมุนไพรในการให้บริการรักษาแก่ผู้มาใช้บริการซึ่งจะแตกกับการประคบตัวและการประคบเฉพาะที่ที่จะใช้
เพียงลูกประคบในการบริการรักษาแก่ผู้มาใช้บริการนวดแผนไทย วัดเขาแก้วเท่านั้น  
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อภิปรายผลการวิจัย 
 

 
 
 
 
 
 

 

ภาพที่ 4  แสดงสมุนไพรที่เป็นส่วนประกอบของลูกประคบและสมนุไพรน ามาต าพอหยาบๆ 
 

จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลดังกล่าว  พบว่า  การนวดแผนไทยเพื่อสุขภาพเป็นองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ด้านการแพทย์แผนไทยที่สืบต่อกันมาช้านานผ่านการถ่ายทอดมาจากครูบาอาจารย์  มีรูปแบบขั้นตอน ในการนวด 
วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการนวด รวมไปถึงความเช่ือในเรื่องของการไหว้ครู  ร าลึกบุญคุณของครูบาอาจารย์ที่ถ่ายทอด
องค์ความรู้ด้านการแพทย์แผนไทยมาสู่การพัฒนาประกอบอาชีพรวมไปถึงการรักษาบรรเทาอาการเจ็ บปวดตาม
ร่างกายของมนุษย์มีลักษณะการนวดหลายอย่างได้แก่  การนวดแบบราชส านักและการนวดแบบท่ัวไปหรือที่เรียกว่า
การนวดแบบเซลล์ศักดิ์สอดคล้องกับงานวิจัยของ ภาวิณี เปรื่องปราชญ์ (2556 :องค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นนวด
แผนไทยในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี) พบว่าลักษณะการนวดมีหลายอย่าง ได้แก่ นวดแผนโบราณ(แบบเชลยศักดิ์)        
การนวดชอง นวดฝ่าเท้า ผสมผสานการอบสมุนไพรการถ่ายทอดมาแหล่งครูบาอาจารย์ ผสมผสานความเชื่อทางไสย
ศาสตร์ มีการไหว้ครูทุกแห่ง การนวดแผนไทยเพื่อสุขภาพเป็นองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ยังคงมีความส าคัญกับ
ชีวิตประจ าวันของมนุษย์ในยุคปัจจุบันที่อยู่ใต้กระแสโลกาภิวัตน์ที่เต็มไปด้วยเทคโนโลยี และนวัตกรรมใหม่ๆ 
ประกอบกับการใช้ชีวิตอย่างเร่งรีบ เหนื่อยล้าจากการท างาน เพราะการนวดแผนไทยสามารถช่วยยืดเส้นเอ็นท่ีตึงให้
หย่อนลง กล้ามเนื้อท่ีเครียด ล้า จากการท างานผ่อนคลายลง อีกท้ังเป็นการเสริมภูมิต้านทานโรค รักษาหรือบรรเทา
อาการเมื่อเกิดความผิดปกติของร่างกายเช่น การปวด ขัด ตามเส้นเนื่องจากติดขัดจากเลือดลมภายในร่างกาย และ
การนวดแผนไทยยังช่วยฟื้นฟูหรือซ่อมแซมโรคที่มีความเรื้อรัง เช่น อัมพาต โปลิโอ เข่าเสื่อม โดยช่วยให้กล้ามเนื้อ
และข้อต่อกลับเข้าสู่สภาพเดิม  สอดคล้องกับ อภิชาต  ลิมติยะโยธิน (2552 : นวดแผนไทย) กล่าวว่า การนวดแผน
ไทยก่อให้เกิดประโยชน์ตามองค์ประกอบของการมีสุขภาพที่ดีทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านการส่งเสริมสุขภาพ ด้านการ
ป้องกันโรค ด้านการรักษา และด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพ การนวดแผนไทยเพื่อสุขภาพมีวิธีการนวดชนิดต่าง ๆ เช่น  
การกด, การคลึง การบีบ, การบิด, การดัด การดึง, การทุบ, การเคาะ, การสับ,และการเหยียบ ในรูปแบบของกการ
นวดประเภทต่าง ๆ ได้แก่ 1.  การนวดเฉพาะตัวจะเน้นนวดส่วนบริเวณทั้งตัวตั้งแต่บริเวณส่วนขา บริเวณล าตัว 
บริเวณส่วนแขน บริเวณส่วนพะโพกบั้นเอว บริเวณไหล่ บริเวณหลัง บริเวณเข่า บริเวณศีรษะ บริเวณคอของ
ผู้ใช้บริการเป็นหลัก 2. การนวดฝ่าเท้าจะเน้นการนวดที่บริเวณการนวดที่ฝ่าเท้าของผู้ใช้บริการเป็นหลัก ซึ่งฝ่าเท้า
ของมนุษย์นั้นจะมีทั้งหมด 63 จุดของร่างกาย อวัยวะต่าง ๆ เช่น กระเพาะอาหาร, ตับ ถุงน้ าดี, ไต, กระเพาะ
ปัสสาวะ ล าไส้เล็ก, หัวใจ, ม้ามก็จะมีจุดการท างานที่ฝ่าเท้า การนวดฝ่าเท้าเป็นศาสตร์การนวดแบบไต้หวันแต่มา
ประยุกต์เป็นการนวดแบบไทย 3. การนวดกดจุดเฉพาะที่ เป็นวิธีการบ าบัดรักษาผู้ใช้บริการนวดบางรายที่มีอาการ
ปวดตามจุดต่าง ๆ ของร่างกาย บรรเทาอาการปวด หรือแก้อาการเจ็บป่วยภายในร่างกายของมนุษย์ จะเน้นเป็น
ส่วนๆที่ผู้ใช้บริการปวดมาเช่นผู้ใช้บริการมีอาการปวดแขนมาก็จะเน้นนวดที่บริเวณของส่วนแขนของผู้ใช้บริการ   
ลักษณะการนวดท่ีเป็นเอกลักษณ์ เป็นองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น มีลักษณะการนวดท่ีเป็นแบบการนวดราชส านัก
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และการนวดแบบเชลยศักดิ์ อภิชาต ลิมติยะโยธิน (2552 : นวดแผนไทย) 5) กล่าวว่า การนวดไทยจ าแนกตาม
แหล่งที่มาของวิทยาการออกเป็น 2 ประเภทคือ 1. การนวดแบบราชส านัก หมายถึง การนวดเพื่อถวายกษัตริย์และ
เจ้านายช้ันสูงของราชส านัก 2. การนวดแบบท่ัวไป(แบบเชลยศักดิ์) หมายถงึ การนวดแบบสามัญชน ใช้การสืบทอด
จากรุ่นเก่าสู่คนรุ่นใหม่ โดยใช้การฝึกฝนและการบอกเล่า  

 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่  4.2  หมอวันเพ็ญ แก้วกลางเมืองแสดงการประคบตัวผู้มาใช้บริการ ระยะเวลา 1 ช่ัวโมง 

 
ภูมิปัญญาการนวดประคบสมุนไพร, การอบสมุนไพร การใช้สมุนไพรเป็นยาเป็นองค์ความรู้ภูมิปัญญา

ท้องถิ่นด้านการแพทย์แผนไทยเพื่อสุขภาพที่จะใช้สมุนไพรเป็นส่วนส าคัญในการรักษา และบรรเทาอาการเจ็บป่วย
ตามร่างกายของมนุษย์เช่น การน าสมุนไพรมาจัดท าแปรรูปเป็นลูกประคบแบบสด หรือน้ าอบสมุนไพรเป็นภูมิปัญญา
ท้องถิ่นที่ถูกสั่งสมความรู้ในรูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติไม่ใช่ความรู้ที่เกิดขึ้นมาลอย ๆ แต่เป็น
สิ่งที่มนุษย์เรียนรู้และมีปฏิสัมพันธ์ของการอยู่ร่วมกันระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ ถูกน ามาปฏิบัติ 
ทดลอง  สั่งสมความรู้และสืบทอดกันมารุ่นต่อรุ่น สอดคล้องกับนิธิ เอียวศรีวงศ์ (2536 : วัฒนธรรมเศรษฐกิจ
พอเพียง) กล่าวว่าภูมิปัญญาท้องถิ่น (local wisdom) หมายถึง ความรู้อันลุ่มลึกหรือการอย่างรู้ที่เกิดจากสภาพ
หมายถึงองค์ความรู้อันลุ่มลึกหรือการอย่างรู้ที่เกิดจากสัมพันธภาพอันแนบแน่นระหว่างมนุษย์กับมนุษย์ มนุษย์กับ
ธรรมชาติ และมนุษย์กับอ านาจเหนือธรรมชาติ ภูมิปัญญาจึงไม่ใช่ สิ่งที่เกิดขึ้นมาลอย ๆ แต่เป็นผลของกระบวนการ
ที่มนุษย์มีปฏิสัมพันธ์กับสรรพสิ่งภายในระบบนิเวศท้องถิ่น  การประคบตัว, การประคบเฉพาะที่, และการอบ
สมุนไพรเป็นศาสตร์การแพทย์แผนไทยเพื่อสุขภาพควบคู่กับการนวดแผนไทย มีวิธีการขั้นตอนการประคบ วัสดุ
อุปกรณ์ที่ใช้ในการประคบ การอบสมุนไพร เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ใช้ในการรักษาหรือบรรเทาอาการการเจ็บป่วย
ในมนุษย์ เช่น การประคบตัวจะช่วยให้ผู้ใช้บริการประคบตัวผ่อนคลายกล้ามเนื้อ , ช่วยลดอาการบวม อักเสบของ
กล้ามเนื้อ หรือข้อต่อจากการนวด,ช่วยบรรเทาอาการปวดเมื่อย,และช่วยเพิ่มการไหลเวียนของโลหิต การประคบ
เฉพาะที่จะเป็นวิธีการบ าบัดรักษาบรรเทาอาการผู้ใช้บริการบางรายที่มี อาการเจ็บส่วนตรงบริเวณนั้นๆ มา เช่น        
มีอาการเจ็บที่บริเวณแขนมา ล้มมาและมีความประสงค์ต้องการที่จะประคบเฉพาะที่เท่านั้น (เน้นประคบบริเวณส่วน
นั้น) การประคบตัวและการประคบเฉพาะที่จะใช้สมุนไพรในการรักษาหรือบรรเทาอาการ สมุนไพรที่ใช้ถูกน ามาแปร
รูปในรูปแบบของรูป “ลูกประคบแบบสด” สมุนไพรที่ใช้จัดท าลูกประคบหลักๆจะประกอบไปด้วย ไพล ขมิ้นชัน 

ผิวมะกรูด, ตะไคร้บ้าน ใบมะขาม, ใบส้มป่อย,  เกลือแกง, พิมเสนและหอมแดง สอดคล้องกับงานวิจัยของ 
ภาวิณี เปรื่องปราชญ์ (2556 : องค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นนวดแผนไทยในพ้ืนท่ีจังหวัดจันทบุรี) กล่าวว่า ชนิดของ
สมุนไพรที่ใช้ในการนวดประคบหลักๆ ได้แก่ ขมิ้นชัน ผิวมะกรูดหรือใบมะกรูด ตะไคร้บ้าน ใบมะขาม ใบส้มป่อย 
เกลือ การบูรและพิมเสน การประคบสมุนไพรเป็นวิธีการบ าบัดรักษาของการแพทย์แผนไทยมักน าไปใช้ควบคู่กับการ
นวดไทยโดยมากมักใช้วิธีการอบ และการประคบสมุนไพรหลังจากท าการนวดเสร็จเรียบร้อย ผลของการใช้สมุนไพร
ที่ใช้ในต ารับยาลูกประคบอาจแตกต่างกัน ตัวยาหลักหรือตัวยาส าคัญจะคล้ายๆกัน การอบสมุนไพรเป็นศาสตร์
การแพทย์แผนไทยเพื่อสุขภาพควบคู่ไปกับการนวดแผนไทย แต่จะมีวิธีการขั้นตอน วัสดุอุปกรณ์ และสมุนไพร
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แตกต่างกันระหว่างการประคบตัวและการประคบเฉพาะที่ วิธีการขั้นตอนท่ีส าคัญของการอบสมุนไพรนั้นผู้ใช้บริการ
จะต้องเปลี่ยนเครื่องแต่งกายที่สบายๆ  และผู้ใช้บริการเข้าอบตัวในห้องอบสมุนไพร ซึ่งมีการควบคุมอุณหภูมิให้อยู่
ระหว่าง 42-45 องศา ใช้เวลาในอบรวม 30 นาที โดยแบ่งการเข้าห้องอบ 2 ครั้ง ครั้งละ 15 นาที และออกมานั่งพัก 
3-5 นาที หลังการอบครั้งแรกระหว่างนั่งพักควรดื่มน้ าอุ่นสมุนไพร  วัสดุอุปกรณ์ที่ส าคัญที่ใช้อบสมุนไพรได้แก่ ตู้อบ
สมุนไพร  และหม้ออบสมุนไพร สมุนไพรที่ส าคัญในการอบสมุนไพรถูกแปรรูปเป็น “น้ าอบสมุนไพร” น้ าอบสมุนไพร
เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นที่น าเอาสมุนไพรที่มีตัวยาสรรพคุณในการรักษาบรรเทาอาการมาแปรรูปเป็นน้ าอบผสมรวมกนั 
จากการทดลอง ผ่านค าบอกเล่า การจดบันทึกจากคนรุ่นก่อน และน ามาปฏิบัติให้เกิดประโยชน์ใช้ได้จริง สอดคล้อง
กับวรวุธ  สุวรรณฤทธิ์  (2546 : วิถีไทย ) กล่าวว่าภูมิปัญญาท้องถิ่นไทยเกิดจากการใช้ชีวิตจริง เช่น การค้นพบ
วิธีการรักษาโรคโดยใช้สมุนไพร การนวดแผนไทยและการท าอาหารไทย ซึ่งสิ่งเหล่านี้เกิดจากประสบการณ์ที่มีการ
ท าซ้ าหลายๆ ครั้งจนมั่นใจว่าเป็นประโยชน์ต่อการด ารงชีวิตและได้บันทึก ถ่ายทอดให้แก่คนรุ่นหลังได้ใช้ต่อไป   
 
ข้อเสนอแนะ 
          ข้อเสนอแนะจากการวิจัยคร้ังนี้ 
 ผู้วิจัยได้ศึกษาเรื่อง ภูมิปัญญาท้องถิ่นการนวดแผนไทย กลุ่มนวดแผนไทยเพื่อสุขภาพ เครือข่าย             
กลุ่มออมทรัพย์มณีบรรพต วัดเขาแก้ว ต าบลระแหง อ าเภอเมือง จังหวัดตาก จึงขอข้อเสนอแนะดังนี้ 

1. ควรมีแนวพัฒนาให้เป็นธุรกิจปาต่อไป เพื่อขยายกลุ่มลูกค้าให้เพิ่มขึ้นทั้งในและต่างชาติเพื่อ
เพิ่มความสามารถในการแข่งขัน แต่ยังคงรักษาความเป็นรูปแบบของการจัดการของชุมชน 

2. ควรมีการประชาสัมพันธ์ในเรื่องของการนวดแผนไทยเพื่อสุขภาพของกลุ่มวัดเขาแก้วให้เป็นที่
รู้จักในมุมที่กว้างขวางมากยิ่งขึ้น เนื่องจากเป็นที่รู้จักของในกลุ่มชาวบ้าน คนในชุมชนและในละแวกเขตเทศบาล
เมืองตากเท่าน้ัน 

3. ส านักงานการศึกษาเขตพื้นท่ี อาชีวศึกษา และมหาวิทยาลัยควรบรรจุวิชาเกี่ยวกับสมุนไพรที่
ใช้ในการนวด อบ ประคบ เพ่ือเป็นพ้ืนฐานในการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชน    

ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 
1. การจัดท าองค์ความรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่นการนวดแผนไทยในยุค “Digital 4.0”  
2. ส ารวจความพึงพอใจของผู้มาใช้บริการนวดแผนไทยเพื่อสุขภาพวัดเขาแก้ว ทั้งการนวดแบบ

พื้นฐานและการประคบตัว การอบสมุนไพร   
3. การเผยแพร่องค์ความรู้ภูมิปัญญาการนวดแผนไทย ในรูปแบบการจัดท าสื่อการสอนองค์ความรู้

การนวดแผนไทยให้กับเยาวชนชุมชนเขาแก้ว ต าบลระแหง อ าเภอเมือง จังหวัดตาก 
4. การประยุกต์ภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย ด้านสมุนไพร สู่เศรษฐกิจท่ียั่งยืน 
5. ศึกษาถึงอาการไม่พึงประสงค์จากการนวดแผนไทย การใช้ลูกประคบสมุนไพร และการอบ

สมุนไพร 
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