
สะท้อนย้อนคิดพินิจสะทอนยอนคดพนจ

นวดไทย ดร.ภก.ยงศกัดิ์ ตนัติปิฎกนวดไทย ฎ



ในกรุงสยามนัน้ถ้าใครป่วยไข้

ลง ก็จะเริ่มให้ยืดเส้นยืดสาย ลง กจะเรมใหยดเสนยดสาย 

โดยให้ผู้ มีความชํานาญในทาง

้ ้นี ้ขึน้ไปแล้วใช้เท้าเหยียบ 

กลา่วกนัวา่ หญิงมีครรภ์ก็มกักลาวกนวา หญงมครรภกมก

ใช้เดก็เหยียบเพื่อให้คลอดบตุร

งา่ย

จดหมายเหตลาลแบร์ พ.ศ. จดหมายเหตลุาลแูบร พ.ศ. 
๒๒๓๐‐๒๒๓๑ 



หมอนวดสยามหมอนวดสยาม



ขนนางสยามขุนนางสยาม



“การสอนวิชาแพทย์แผนโบราณคือ

การสอนให้ร้จกัใช้ยาไทยด้วยนัน้ การสอนใหรูจกใชยาไทยดวยนน 

เหตทุี่ได้อ้างไว้นัน้ ฟังดแูยบคาย แต่

ิ ไ ไ่ ้ป โ ์ ่ ใความจริงไมไ่ด้ประโยชน์อยา่งใดเลย 

การสอนวิชาการแพทย์ตามแบบไทย

้นัน้ไมเ่ข้ากบัแบบฝรั่ง ทําให้นกัเรียน

มนึงงและเสียเวลาไปเปลา่ๆ” ๆ

พระเจ้าน้องยาเธอ กรมหมื่นไชยนาทพระเจานองยาเธอ กรมหมนไชยนาท

นเรนทร พ.ศ. ๒๔๕๘ 





นวดแผนโบราณในสมาคมแพทยแ์ผนโบราณ

หมอใหญ่ สีตะวาทิน

นวดแผนโบราณในสมาคมแพทยแผนโบราณ

หมอใหญ สตะวาทน
นายกสมาคมแพทย์แผนโบราณแหง่ประเทศไทย ก่อตัง้ ๒๔๗๕

ขนุโสภิตบรรณรักษ์ (อําพนั กิตตขิจร)
นายกสมาคมเภสชัและอายรุเวชโบราณแหง่ประเทศไทย ก่อตัง้ ๒๔๙๕ุ



ใบประกอบโรคศิลปะสาขาการ

นวดแผนโบราณ

์ ื ีอาจารย์เจือ ขจรมาลี 

พ.ศ. ๒๔๗๕ ตอ่อาย ุ๒๔๗๘



พ.ต.ต. ปราโมทย์ ศรีภิรมย์ อาจารย์ชิต สทุธิพุม่

อาจารย์ฉิว ทองย้อยอาจารย์สมบญุ โตสมบญุ



โรงเรียนแพทยแ์ผนโบราณวดัพระเชตพนฯโรงเรยนแพทยแผนโบราณวดพระเชตุพนฯ

ตัง้ขึน้ตามพระบญัชาของสมเดจ็ปุ่ น เมื่อปี ๒๔๙๘

สมเดจ็พระเทพรัตน์ฯ พานางแนนซี่ เรแกน ชมวดัโพธิ์ ปี 2526



นวดแผนโบราณ – วดัหนองหญา้นาง จ อทยัธานีนวดแผนโบราณ – วดหนองหญานาง จ.อุทยธาน



จีไอกบัการเฟื่องฟของธรกิจอาบอบนวดจไอกบการเฟองฟูของธุรกจอาบอบนวด
ทศวรรษ 1970



นวดในอ่าง ภาพลักษณท์ี่น่าอบัอาย?นวดในอาง ภาพลกษณทนาอบอาย?

นวดในอ่าง ธุรกจิสเีทา?ุ



พ.ศ. ๒๕๒๑ กระทรวงมหาดไทยมีนโยบายไมใ่ห้มีการ

ขออนญาตเปิดสถานบริการประเภทสถานอาบนํา้ นวด ขออนญุาตเปดสถานบรการประเภทสถานอาบนา นวด 

หรืออบตวั ขึน้ใหมอ่ีก เว้นแตข่องเดมิที่มีอยูแ่ล้วก็ให้คง

่มีอยูต่อ่ไป แตป่รากฏวา่ มีผู้ ไปยืนขออนญุาตเปิดเป็น

สถานพยาบาลแผนโบราณแล้วเปิดให้บริการนวด สถานพยาบาลแผนโบราณแลวเปดใหบรการนวด 

เพื่อหลีกเลี่ยงกฎหมายสถานบริการ 



พ.ศ.๒๕๒๑ กระทรวงสาธารณสขุยงัมีความเห็นในทาง

่ ั ้ ื่ ํ ั โ ั ป็กฎหมายวา่ การนวดจบเส้นเพอืบาํบดโรคจดเป็นการ

ประกอบโรคศิลปะแผนโบราณ ผู้ ที่กระทําได้ต้องเป็นผูู้ ู

ประกอบโรคศลิปะแผนโบราณทัว่ไป สาขาเวชกรรม และการ

นวดเพื่อบําบดัโรคในสถานที่โดยกระทําเป็นปกตธิระไมว่า่จะนวดเพอบาบดโรคในสถานทโดยกระทาเปนปกตธรุะไมวาจะ

ได้รับประโยชน์ตอบแทนหรือไม ่ต้องขออนุญาตตัง้ 

สถานพยาบาลแผนโบราณ สาขาเวชกรรม โดยต้องมีผู้

ประกอบโรคศลิปะแผนโบราณทัว่ไป สาขาเวชกรรม เป็นประกอบโรคศลปะแผนโบราณทวไป สาขาเวชกรรม เปน

ผู้ ทําการนวด



การนวดโดยหมอนวดในสมาคมการนวดโดยหมอนวดในสมาคม

แพทย์แผนโบราณตา่งๆ ซึง่สว่นใหญ่ๆ ญ

ไมม่ีใบประกอบโรคศิลปะแผน

โ ็โบราณ สาขาเวชกรรม เป็นการ

กระทําที่ผิดกฎหมาย พบวา่ หมอกระทาทผดกฎหมาย พบวา หมอ

นวดตามสมาคมหลายท่านถกูเจ้า

หน้าจบักุมฐานกระทาํความผิดใน

การปร กอบโรคศลิป โดยไม่ได้การประกอบโรคศลปะโดยไมได

รับอนุญาต ุญ



ยคฟื้นฟการนวดไทยยคุฟนฟูการนวดไทย
2528-2540



โครงการฟื้นฟูการนวดไทยู
รณรงค์เผยแพร่ฝึกอบรมการนวด

ไทยแก่ประชาชนให้สามารถไทยแกประชาชนใหสามารถ

นําไปใช้เพื่อการพึง่ตนเองทดแทน

ใ ้ ้ป ิ ํ ป็การใช้ยาแก้ปวดเกินจําเป็น 

และเสริมศกัยภาพของหมอนวด

้ไทยจากสํานกัตา่งๆ รวมทัง้หมอ

นวดไทยอิสระ 



การนวดไทยเพือ่การสาธารณสขมลฐานการนวดไทยเพอการสาธารณสุขมูลฐาน



วิจยัการนวดไทยในบริการสาธารณสขวจยการนวดไทยในบรการสาธารณสุข





ยคพฒันาส่การเป็นอาชีพ วชิาชีพ ยุคพฒนาสูการเปนอาชพ-วชาชพ 

หลงัวกิฤตเศรษฐกจิ 2540ฤ ฐ



วาทกรรมนวดราชสาํนกั – เชลยศกัดิ์มน น





นวดแผนไทย หลงัวกิฤตต้มยาํกุ้ง 2542 

ครม. เศรษฐกจิ ชวน หลีกภยั เห็นชอบให้มีการเร่งรัดการ

สง่ออกธรกิจบริการที่มีศกัยภาพเพื่อนํารายได้เข้าสป่ระเทศ โดยสงออกธรุกจบรการทมศกยภาพเพอนารายไดเขาสปูระเทศ โดย

ธุรกจินวดแผนโบราณไทยเป็นธุรกจิหนึ่งที่มีศักยภาพและ

ไ ้ ั ิ ่ ปได้รับความนิยมจากชาวต่างประเทศ

สถาบนัการแพทย์แผนไทย จดัอบรมการนวดแผนไทยของ

ตามโครงการเงนิกู้มยิาซาว่าของรัฐบาลชวน หลีกภยั









นวดไทย นวดเพื่อสุขภาพ เส้นแบ่งไม่ชัดเจนุ

การนวดไทย กลบัมาเป็นการประกอบโรคศลิปะ  ตามการนวดไทย กลบมาเปนการประกอบโรคศลปะ  ตาม

ประกาศกระทรวงสาธารณสขุ 2544

การนวดเพื่อสุขภาพ เกิดขึน้ตามประกาศกระทรวง

สาธารณสข 2547 (อาศยัอํานาจตาม พ ร บ สถานบริการ)สาธารณสขุ 2547 (อาศยอานาจตาม พ.ร.บ.สถานบรการ)

มาตรฐานฝีมือแรงงานแหง่ชาต ิสาขาอาชีพการแพทย์แผน

ไทย ประเภทการนวดไทย พ.ศ. 2549



ื ่ ใ ป

้ ํ ั ่ ิ ิ

นวดเพอืสุขภาพในสปา

ข้อมลูของสํานกังานสง่เสริมธรุกิจ

บริการ กรมสง่เสริมการสง่ออก 

พบวา่ จํานวนสถานประกอบการ

สปา จําแนกตามลกัษณะการ

ให้บริการ ณ กมุภาพนัธ์ พ.ศ.

๒๕๕๔ มีกจิการนวดเพื่อ๒๕๕๔ มกจการนวดเพอ

สุขภาพทัง้สิน้ ๙๒๕ แห่ง คดิ

ป็ ้ ิ ปเปนรอยละ ๖๔ ของกิจการสปา

และบริการสขุภาพทัง้หมด 







นวดไทย วฒันธรรมไทยนวดไทย วฒนธรรมไทย
ความอ่อนหวาน

ิ ไ ?ของหญงไทย?





นวดแผนไทยในคาราโอเกะนวดแผนไทยในคาราโอเกะ



การนวดไทยในโรงพยาบาลรฐั

ตัง้รับบริการ ใช้สทิธิประโยชน์จาก 

สปสช.



บริการเชิงรุกที่บ้าน



ให้บริการในรปแบบสปาู



ไ ์ ไแต่การนวดไทยในคลินิกการแพทย์แผนไทย

ไมไ่ด้รับการสง่เสริม เพราะวิธีปฏิบตัิในการอนญุาตคลนิิกที่มีปัญหา



การทําให ้"การประกอบวชิาชีพการแพทย์แผนไทย" ถูก

ลดทอนเป็น "อาชีพการแพทย์แผนไทย" เพือ่ใหเ้ป็นส่วนลดทอนเปน "อาชพการแพทยแผนไทย" เพอใหเปนสวน

หนึ่งของมาตรฐานฝีมือแรงงาน เป็นเรื่องทีส่มควรหรือไม่ 

คําถามนีไ้ด้ถกละเลยโดยหน่วยงานและองค์กรในภาคคาถามนไดถกูละเลยโดยหนวยงานและองคกรในภาค

ราชการมาโดยตลอดในชว่ง ๑๐ ปีที่ผา่นมา ด้วยข้ออ้างวา่

่เป็นนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการส่งเสริมการนวด

บริการในภาคธรกจิบรการในภาคธุรกจ



ความสบัสนยิ่งปรากฏมากขึน้ เมื่อพบวา่ สถานประกอบกิจการนวดฏ

เพื่อสขุภาพที่ได้รับอนญุาตจํานวนมาก โฆษณาและให้บริการการนวด

แผนไทย อบและประคบสมนไพร โดยใช้ศาสตร์การแพทย์แผนไทย ซึง่แผนไทย อบและประคบสมนุไพร โดยใชศาสตรการแพทยแผนไทย ซง

เป็นการฝ่าฝืนกฎหมายวิชาชีพการแพทย์แผนไทย 

ทําให้ประชาชนไม่สามารถแยกความแตกต่างระหว่างการนวดทาใหประชาชนไมสามารถแยกความแตกตางระหวางการนวด

ไทยกับการนวดเพื่อสุขภาพได้ 

ี ้ ี่ ื่ ึ่ ีนอกจากนี สถานทีนวดเพือสขุภาพสว่นหนงึมีปัญหาการให้บริการ

นวดแอบแฝง เช่นเดียวกบัที่เคยเกิดขึน้กบัสถานบริการนวดแผน

โบราณในอดีต 



แพทย์แผนไทยรุ่นใหมร่ังเกียจ

การถกูมองวา่เป็น “หมอนวด”

้ ํ ใ ่ ื่ ื่สร้างคําใหมเ่พือสือความหมาย

“หตัถศาสตร์” “หตัถเวชกรรม”หตถศาสตร  หตถเวชกรรม











Thai Massage





Thai Massage – Yoga MassageThai Massage Yoga Massage



N d Th i MNuad Thai Massage



นวดไทย ศาสตรโ์บราณนวดไทย ศาสตรโบราณ

ตะวนัออก



การนวดไทยจะแสดงศกัยภาพได้มากกวา่การนวด

เพื่อความสบาย ผอ่นคลาย เป็นแรงงานสนองตอ่

่ธรุกิจทอ่งเทียว (commercialization)
ไปสก่ารแก้ปัญหาสขภาพในสงัคมสมยัใหม ่ไปสกูารแกปญหาสขุภาพในสงคมสมยใหม 

(โรคความเสือ่มในผู้สงูอาย ุโรคเรือ้รัง ความพิการ 

ฯลฯ) และสนองตอ่ชมุชนท้องถิ่นมากขึน้ 

(l li i ) ไ ้ ่ ไ(localization) ได้อยา่งไร 


