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บทคัดย่อ
 การศึกษาเชิงคุณภาพนี้	 มีวัตถุประสงค์	 เพ่ือค้นหาความหมายของครูนวดต้นแบบ	 ต�ารับวัดโพธิ์และ
คณุลักษณะของครนูวดต้นแบบ	ต�ารบัวดัโพธิ	์โดยคดัเลอืกผูใ้ห้ข้อมลูแบบเจาะจง	จ�านวน		11	คน	จากผูเ้ป็นครสูอนนวด 
โรงเรยีนแพทย์แผนโบราณวดัพระเชตพุน	ฯ	(วดัโพธิ)์	จ�านวน	54	คน	เกบ็รวบรวมข้อมลูด้วยวธิกีารสมัภาษณ์เชงิลกึ
ทางโทรศัพท์	 เครื่องมือการวิจัยเป็นแนวทางการสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง	ได้ท�าการวิเคราะห์เนื้อหาตามแนวคิดของ	

van Manen	ผลการวิจยัม	ี6	ประการ	คอื		1)	ครนูวดต้นแบบต�ารบัวัดโพธิ	์หมายถงึ	ชายและหญงิทีผ่่านการฝึกอบรม 
การนวดต�ารับวัดโพธิ์และผ่านการทดสอบสมรรถนะการนวด	 พร้อมข้ีนทะเบียนครูนวดต้นต�ารับวัดโพธิ ์
จากโรงเรียนแพทย์แผนโบราณวัดพระเชตุพน	 ฯ	 (วัดโพธิ์)	 ค�าขยายความของการก้าวสู่การเป็นครู	 โดยเปลี่ยน 
ความหมายเชงิลบกลายเป็นบวก		และเชงิบวกทีม่ากกว่า	รวมทัง้ความหมายเชงิสมดลุในการสอนฝึกปฏบิตักิารนวด 
ต�ารับวัดโพธิ์	 2)	 คุณลักษณะครูนวดต้นแบบต�ารับวัดโพธิ์	 ประกอบด้วย	 2.1)	 เป็นผู้ผ่านการประเมินและได้รับ 
ใบประกาศนียบัตร	 ให้บริการนวดที่ดีได้รับค�าชมเชย	 ศึกษาหาความรู้อย่างต่อเนื่องในด้านการนวดและภาษา 
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สอนสาธิตอย่างละเอียด	 ทั้งให้ค�าปรึกษาแก่ศิษย์ปัจจุบันและศิษย์เก่า	 2.2)	 สอนให้ผู้เรียนมีผลลัพธ์ทางการศึกษา 
ทั้ง	6	ด้าน	ได้แก่	มีจรรยาบรรณ	มีความรู้พื้นฐาน	มีทักษะทางปัญญา	มีสัมพันธภาพที่ดี	มีการสื่อสารที่เหมาะสม 
และการมีทักษะนวด	 2.3)	 สอนและเป็นแบบอย่างของการใช้ชีวิตวิถีใหม่ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
2.4)	 ปฏิบัติตนและสอนเพื่อป้องกันการระบาดของโดวิด-19	 และโรคอื่น	 ๆ	 2.5)	 การดูแลสุขภาพแบบองค์รวม 
ทัง้กาย	จติทีผ่่องใส	อสิระ	ยติุธรรม	ไม่คิดก�าไรเกนิควร	จัดสนิค้าให้บรกิารทางเลอืกและจัดสภาพแวดล้อมทีเ่หมาะสม 
และ	 2.6)	 มีความมั่นใจด้านความปลอดภัยเชิงสุขภาพ	 ท้ังผู้ให้บริการ	 ผู้รับบริการและผู้ท่ีเก่ียวข้อง	 ให้ปราศจาก
ความกลัว	หวาดระแวง	วิตกกังวล	สิ่งอันตรายต่าง	ๆ	ทั้งภาวะคุกคามทางเพศ	และเศรษฐกิจ	

ค�ำส�ำคัญ: แนวทางพัฒนา, ครูนวดต้นแบบ, ต�ารับวัดโพธิ์, หลังยุคโควิด-19

Abstract
 The objectives of this qualitative study were to find the meaning and characteristics of the role 

model instructor of Wat Pho Thai Traditional Massage Discipline.  The 11 purposive key informants 

were being selected from 54 instructors of Wat Pho Thai Traditional Medical School.  The semi-in-

terview guideline was being used for the in-depth interview over the phone. The content analysis 

was being performed according to the concept of van Manen. There were six research results: 1) The 

meaning of the role model instructor (RMI), Wat Pho Massage Discipline (WPMD), post COVID-19, had 

been defined as both male and female who had passed the competency of massage, and were being 

registered as role model instructor of Wat Pho Traditional Medical School.  Explanation of stepping 

into an instructor had been moving from negative to positive meaning and more positive meaning 

were being reported including the meaning of how to balance the teaching practicum of the Thai 

massage.  2)  The characteristics of RMI from the experiences were; 2.1) Passed the assessment and 

received a certificate, providing a good massage and was being admired by customers.  Continuing of 

learning for knowledge of massage and language, as well as demonstrate in detail to include giving 

consultation to students and alumni. 2.2) Teach students to have educational outcomes in all six 

areas:  Have a code of conduct, have basic knowledge, have intellectual skills, have a good relation-

ship, have proper communication and massage skills. 2.3) Teach and exemplify a new way of living 

according to the philosophy of sufficiency economy. 2.4) Practice and teach to prevent the spread of 

COVID-19 and other diseases. 2.5) Holistic healthcare for the body, bright mind, independent, fair, 

without excessive profit.  Provide alternative services and suitable environment. 2.6) Confident in 

health safety for service providers, recipients and related parties.  To be free from fear, paranoia, 

anxiety and danger both sexual harassment and the economy. 

Keywords:  Guideline for development, role model instructor, Wat Pho Massage, Discipline, post  

 COVID-19 Era
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บทน�า
 การนวดไทย	 เป็นมรดกภูมิปัญญาท่ีเป็นศาสตร์
และศิลป์ทางการแพทย์ด้ังเดิมในการดูแลสุขภาพที่มี
ความสมัพนัธ์กบัหลกัทางศาสนา	วฒันธรรมท้องถิน่	และ
พระพุทธศาสนา	 เป็นการรักษาทางเลือกควบคู่กับการ

ดูแลสุขภาพตามแบบแผนตะวันตกสมัยใหม่	(Salguero 

& Roylance, 2011) ซึง่ได้รบัการยอมรบัทัง้จากชาวไทย
และชาวต่างชาตว่ิา	การนวดรักษาจะลดอาการปวดเมือ่ย
ตามร่างกาย	บรรเทาอาการเครยีดและอาการปวดศรีษะ	
ให้นอนหลับดีขึ้น	 ส่งเสริมระบบภูมิคุ้มกัน	 ปรับสมดุล
ฮอร์โมน	ลดความเสี่ยงการเกิดโรคเรื้อรังหลายชนิด	ทั้ง
ยงัช่วยให้ระบบข้อต่อและเส้นเอ็นเกดิความยดืหยุน่	เกดิ
การผ่อนคลายและรักษาโรคบางโรคให้หายได้	การนวด
จะส่งผลโดยตรงต่อร่างกายและจิตใจ	 ช่วยให้สุขภาพดี	
จิตใจสดชื่น	 กระปรี้กระเปร่า	 การนวดไทยแบ่งเป็น	 2	
สาย	 คือ	 สายราชส�านัก	 และสายเชลยศักดิ์	 (เพ็ญนภา	
ทรัพย์เจริญ	และคณะ,	2558)
	 การนวดจัดเป็นวิธีการรักษาพยาบาลวิธีหน่ึงใน
การแพทย์แผนไทย	คมัภร์ีโรคนทิานค�าฉนัท์	11	ซึง่เรยีบ
เรียงโดยพระวิชยาธิบดี	 (กล่อม)	 ระบุว่าการนวดรักษา
เป็นการใช้นิ้วมือกดนิ่งไม่พลิกพลิ้วลงไปบนจุดนวดให้
นิง่และนานพอสมควร	นยิมกดให้นานประมาณหนึง่รอบ
ลมหายใจเข้าและออก	เรียกว่า	หนึ่งคาบ	หรือประมาณ	
5-10	วินาที	การนวดเป็นวิธีการรักษาด้วยวิธีการที่เป็น
ธรรมชาต	ิไม่ต้องอาศยัเคร่ืองมอืและวตัถอุืน่	จึงปลอดภยั
และปราศจากพิษตกค้าง	 การนวดไทยใช้เพียงการกด	
การบีบ	การนวด	การคลึงเค้น	การดัด	การประคบ	และ
การอบตวั	อาจประยกุต์เอาวธิกีารนวดแผนอืน่	ๆ 	เข้ามา
ผสมผสานร่วมด้วย	เช่น	ยากิน	ยาทา	การนวดถือดเป็น
กิจกรรมในการดูแลสุขภาพ	 ช่วยผ่อนคลายและสร้าง
สมัผสัอนัอบอุน่ให้แก่กนั	ท�าให้ผูร้บับรกิารได้รบัความสขุ
กายและสบายใจ	มีช่วงเวลาพักผ่อนนอนหลับ	การนวด 
ไทยได ้รับความนิยมจากคนไทยและชาวต่างชาต ิ

(ปรีดา	ตั้งตรงจิตร,	2548)	  

	 กระทรวงสาธารณสขุ	โดยกรมการแพทย์แผนไทย 

และการแพทย์ทางเลือกได้เสนอกลไกการด�าเนินการ

ตามแผนปฏิรูปประเทศ	 ในประเด็นการแพทย์แผนไทย 

และสมุนไพรเพื่ อ เศรษฐกิจในคราวการประชุม 

คณะกรรมการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิป ัญญา

ทางวัฒนธรรม	 ครั้งที่	 4/1561	 เมื่อวันที่	 19	 เมษายน	

พ.ศ.	 2561	 ณ	 ศูนย์การประชุมกระทรวงวัฒนธรรม	

ในช่วงเวลาต่อมาองค์การศึกษา	 วิทยาศาสตร์	 และ

วัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ	 (UNESCO)	 ได้ประกาศ

รับรองข้ึนทะเบียนนวดไทยเป ็นมรดกภูมิป ัญญา

ทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ	 ที่เมือง 

โปโกตา	ณ	สาธารณรัฐโคลอมเบีย	ในวันที่	12	ธันวาคม	

พ.ศ.	 2562	 ซึ่งได้สร้างความยินดีแก่ประชาชนชาวไทย 

เป ็นอย ่างยิ่ง	 ทางวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม 

ราชวรมหาวิหาร	กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ 

ทางเลือก	กระทรวงสาธารณสุข	กรมส่งเสริมวัฒนธรรม	

กระทรวงวัฒนธรรม	 มูลนิธิทุนพระพุทธยอดฟ้าใน

พระบรมราชูปถัมภ์	 โรงเรียนแพทย์แผนโบราณวัด

พระเชตุพน	มูลนิธิสิริวัฒนภักดี	 และภาคีเครือข่ายด้าน

การนวดไทย	 ได้ร่วมกันจัดงาน	 “ฉลองนวดไทยมรดก

ภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมและงานสัปดาห์วันภูมิปัญญา

การแพทย์แผนไทยแห่งชาติ	 ระหว่างวันที่	 29	 ตุลาคม 

ถึงวันที่	 2	พฤศจิกายน	พ.ศ.	 2563	ณ	 วัดพระเชตุพน

วมิลมงัคลาราม	ราชวรมหาวหิาร	หรอืวดัโพธิ	์(Bangkok 

Life News, 2563)

 ด้วยการบรกิารนวดของวดัโพธิเ์ป็นทีป่ระทบัใจมาก

มกีารฝึกการบรกิารท่ีดแีละมคีรนูวดด	ีแต่เป็นท่ีน่าสลดใจ 

อย่างมาก	 เมื่อมีการระบาดของโรคโควิด-19	 จาก

ประเทศจีน	 ในเดือน	 ธันวาคม	ปี	 พ.ศ.	 2562	 จวบจน 

วันที่	 13	ตุลาคม	2563	ปรากฏว่ามีประชาชนชาวไทย 

ตดิโรคเพิม่ข้ึน	ต่อมามีการระบาดรอบท่ี	2	ในประเทศไทย	

เริ่มช่วงปลายเดือนธันวาคม	พ.ศ.	2563	คาดว่าเป็นการ

ติดเชื้อจากแรงงานชาวเมียนมาในตลาดกุ้ง	ซึ่งเป็นพื้นที่
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ที่มีแรงงานชาวเมียนมาอาศัยอยู่อย่างหนาแน่น	 โดย

เจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาครได้	ลงพื้นที่เพื่อ

ท�าการตรวจเชิงรุก	 (Active case finding)	และพบว่า 

มีผู ้ติดเชื้อรายใหม่ที่ไม่มีอาการในกลุ่ม	 แรงงานชาว 

เมียนมาเป็นจ�านวนมาก	 โดยการระบาดรอบที่	 2	 นี้ 

มีความต่างจากการระบาดระลอกแรกในหลายด้าน 

เช่น	จ�านวนผู้ติดเชื้อมีจ�านวนมากกว่า	มีการกระจายไป

หลายจงัหวดั	ท�าให้คาดว่าการระบาด	รอบที	่2	คงไม่หมด

ไปอย่างรวดเร็วเหมือนรอบแรก	(สุรชัย	โชคครรชิตไชย,	

2563)	 แม้ระบบการควบคุมโรคของประเทศไทยมีการ

แยกผู้ป่วยที่ติดเช้ือหรือเสี่ยงต่อการติดเช้ือโรคโควิด-19	

ได้อย่างรวดเร็ว	 รวมทั้งมีการติดตามผู้ทีสัมผัสเชื้อโรค

ทกุราย	และมกีารตรวจเชือ้จากผูป่้วยให้ได้อย่างรวดเรว็	

แต่การระบาดในประเทศไทยกย็งัคงด�าเนินอย่างต่อเน่ือง	

และส่งผลกระทบต่อการใช้ชวีติของประชาชน	เนือ่งจาก 

ท�าให้เกดิการเปล่ียนแปลงทางสงัคม	เศรษฐกจิ	และการใช้ 

เทคโนโลยี	 เหล่าน้ีล้วนมีผลกระทบต่อตัวบุคคลทั้งสิ้น	

เช่น	การ	ตกงาน	หรือถูกเลิกจ้าง	สมาชิกครอบครัวต้อง

อยู่ห่างกัน	และมีการรักษาระยะห่างทางสังคม	 (Social 

distancing)	รวมถงึ	สมัพนัธภาพในครอบครวัและชมุชน

ลดลง	ท�าให้วิถีชีวิตเปลี่ยนไป	เกิดปัญหาการขาดรายได้	

และ	ชวีติประจ�าวันทีต้่องปรบัเปลีย่นไป	(บญัชา	เกดิมณ ี

บญัชา	เกิดมณ,ี	สรุชยั	ธรรมทวธีกิลุ,	ญานพนิิจ	วชริสรุงค์, 

บดินทร์ชาติ	สุขบท,	และสมบัติ	ทีฆทรัพย์,	2563)	

	 จากเหตุการณ์นี้ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อ

เศรษฐกิจของไทย	 โดยเฉพาะธุรกิจการท่องเที่ยว	 การ

นวดวดัโพธิซ่ึ์งเป็นกิจกรรมหนึง่ของธรุกจิท่องเทีย่ว	เป็น

ที่นิยมของทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ	 ต้องสะดุดหยุด

ลงหลายระลอกตามการระบาดของโรคโควิด-19	 จาก

ปรากฏการณ์ดังกล่าว	 ท�าให้ผู้ให้บริการนวดก่อนที่จะ

เกิดโรคระบาด	 ได้บริการนวด	 5-7	 คนต่อวัน	 เมื่อเกิด

การระบาดท�าให้มีผู้ใช้บริการเพียง	1-2	คนต่อวัน	ต่อมา 

ได้มีมาตรการให้ยุติการบริการสถานการนวด	 จึงส่งผล 

กระทบต่อการประกอบอาชีพบริการนวดเป็นอย่างมาก	

ด้วยผูใ้ห้บรกิารและผูรั้บบรกิารนวด	กงัวลว่าอาจตดิโรค

โควิด-19	 	 จึงเป็นมูลเหตุให้ผู้วิจัยศึกษาแนวทางพัฒนา 

ครูนวดต้นแบบต�ารับวัดโพธิ์	 หลังยุคโควิด-19	 เพื่อ

เป็นต้นแบบให้ผูเ้รยีนสามารถให้บรกิารนวดต�ารบัวดัโพธิ์

ทีถ่กูต้องตามหลกัวชิาการ	และมคีวามปลอดภยัจากโรค 

โควดิ-19	และโรคตดิเชือ้อืน่	ๆ 	(กระทรวงสาธารณสขุ,	2564) 

 ด้วยความรู้เกี่ยวกับการแพทย์และการนวดของ

ไทย	 ได้สัง่สอนสบืต่อกนัมาจวบจนสมัยกรุงรัตนโกสนิทร์	

พระบาทสมเด็จพระพทุธยอดฟ้าจฬุาโลก	 ได้โปรดเกล้าฯ	

ให้ปฏสิงัขรณ์	 “วดัโพธาราม”	หรอื	 วดัโพธิ	์ ขึน้เป็นพระ

อารามหลวง	ทรงให้รวบรวม	ต�ารายา	ฤาษดัีดตน	จวบจน 

ต�าราการนวด	 แล้วให้จารึกไว้ตามศาลาราย	 เพื่อให้

ประชาชนได้ศึกษาโดยทั่วกัน	 ต่อมาในปี	 พ.ศ.	 2375	

พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณา 

โปรดเกล้าฯ	ให้บรูณะวดัโพธิใ์หม่	ทรงให้หล่อรปูฤาษดีดัตน

เป็นโลหะ	และทรงให้รวบรวมต�าราการนวดและต�าราการ

แพทย์จารกึในวดัโพธิ	์เพือ่เผยแพร่ให้ประชาชนทัว่ไปศกึษา	

และน�าความรู้ไปใช้ให้เกดิประโยชน์ต่อไป	ในปี	พ.ศ.	2499	

พระบาทสมเดจ็พระปิยะมหาราชทรงโปรดเกล้าให้แพทย์

หลวงจดัสงัคายนาและแปลต�าราแพทย์จากภาษาบาลแีละ

ภาษาสนัสกฤตเป็นภาษาไทย	 เรยีกว่าต�าราแพทย์ศาสตร์

สงเคราะห์	 (ฉบับหลวง)	 ซึ่งต�ารานี้ได้แยกการนวดเป็น 

ภาควิชาหตัถศาสตร์	เรียกว่า	“ต�าราแบบนวดฉบบัหลวง”	

ในปี	 พ.ศ.	 2504	 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพล

อดลุยเดช	ทรงเสดจ็วดัโพธิ	์ คณะอาจารย์ได้น�าต�าราของ

โรงเรียนฯ	 ข้ึนทูลเกล้าถวาย	 พระองค์ทรงรับสั่งถามว่า 

มกีารสอนนวดหรอืไม่	 จากกระแสพระราชด�ารสัดงักล่าว	

เป็นผลให้มีการรวบรวมความรู้เกี่ยวกับการนวด	 จัดท�า

เป็นหลกัสตูรและเริม่เปิดสอนตัง้แต่วันที	่ 15	พฤษภาคม 

พ.ศ.	 2505	 โรงเรียนฯ	 จนพัฒนาหลักสูตรของโรงเรียน

แพทย์แผนโบราณวัดพระเชตุพนฯ	 (วัดโพธิ์)	 รวม	 15	

หลกัสตูร	(พระครสูงัฆรกัษ์เพชรก�าแพง	บญุมา,	2562) 
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	 ดังนั้นการส่งเสริมการนวดต�ารับวัดโพธิ์หลัง 

ยคุโควิด-19	และแนวทางการพัฒนาครนูวดต้นแบบจงึม ี

ความส�าคัญ	 เพื่อสร้างความมั่นใจให้ทราบถึงจุดอ่อน	

จุดแข็ง	 สภาพปัญหาอุปสรรคที่เป็นปรากฏการณ  ์

การระบาดของโรคโควิด-19	 	 โดยมุ่งให้เกิดประโยชน์

ในการพัฒนาครูนวดต้นแบบ	 และน�าผลการวิจัยที่ได้ 

สู่การก�าหนดเป็นกลยุทธ์ส่งเสริมการนวดต�ารับวัดโพธิ ์

ต่อไป	 จากเหตุผลตลอดจนความส�าคัญดังกล่าวท�าให้ 

นกัวจัิยมคีวามสนใจศกึษาแนวทางพัฒนาครูนวดต้นแบบ	

ต�ารับวัดโพธ์ิ	หลังยุคโควดิ-19	โดยหวงัว่าผลทีไ่ด้จากงาน

วิจัยสามารถเป็นประโยชน์ในการพัฒนาครูนวดต้นแบบ

ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล	ท�าให้ผู้รับบริการ

เกดิความพึงพอใจสงูสดุ	และปลอดภยัด้านสขุภาพ	อนัจะ 

ส่งผลให้ธุรกิจนวดต�ารบัวัดโพธิม์ปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้

วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย
	 1.	 ค ้นหาความหมายของครูนวดต ้นแบบ 

ต�ารับวัดโพธิ์	หลังยุคโควิด-19

	 2.		ค้นหาคุณลักษณะของครูนวดต้นแบบ	ต�ารับ

วัดโพธิ์	 หลังยุคโควิด-19	 โดยการบูรณาการการนวด

ต�ารบัวดัโพธิก์บัการดแูลสขุภาพแบบองค์รวม	เพือ่ความ

มั่นใจและความปลอดภัยด้านสุขภาพแก่ผู ้นวดและ 

ผู้รับบริการการนวดต�ารับวัดโพธิ์

กรอบแนวคิดการวิจัย 
	 ในการพฒันาครตู้นแบบ	ตามทฤษฎขีองแบนดรูา 

(Bandura, 1997)	 ครูผู ้สอนการนวดจ�าเป็นต้องมี 

ความเช่ือมัน่ในตนเอง	นัน้คอื	การรับรูเ้ชิงปัญญา	เชิงทักษะ 

เชิงบริหาร	 กรอบแนวคิดของการวิจัย	 องค์ประกอบ 

ทั้งสาม	 คือด้านพฤติกรรม	 (Behavior : B)	 ปัจจัย

ภายในส่วนบุคคล	 ในลักษณะด้านความคิดสติปัญญา	

ทัศนคติและด้านชีวภาพ	(Personal factors : P)	และ

สภาพแวดล้อมภายนอก	(External environment : E) 

(Bandura, 1986) 

P

B E

วิธีการด�าเนินการวิจัย
	 การวจิยัเชงิคณุภาพครัง้นี	้ใช้ระเบยีบวธิกีารวจิยั

ปรากฏการณ์วิทยาการตีความ	 เก็บรวบรวมข้อมูลด้วย

วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึกโดยการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์

พร้อมบันทึกเทปเสียง	 จากผู้ให้ข้อมูลที่เป็นครูสอนนวด	

จ�านวน	 11	 คน	 จากครูทั้งหมดจ�านวน	 54	 คน	 ของ

โรงเรียนแพทย์แผนโบราณวัดพระเชตุพน	 ฯ	 (วัดโพธิ์)	

โดยเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบหลายข้ันตอน	 1)	 ใช้แบบ

โควตา	5	ต่อ	1	จึงมีกลุ่มตัวอย่าง	11	คน	2)	ก�าหนดกลุ่ม

ตวัอย่างแบบเฉพาะเจาะจง	ตามอตัราส่วนของครท้ัูงหมด	

และ	3)	เป็นครูนวดที่ได้รับการชื่นชมว่าท�าการสอนภาค

ทฤษฎีและภาคปฏิบัติ	เป็นเวลาเฉลี่ย	22	ปี	
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 1. เครื่องมือการวิจัย 

	 เครื่องมือการวิจัยเป็นแบบสัมภาษณ์เชิงลึก	ที่ได้

ผ่านการตรวจสอบความตรงเชงิเนือ้หาโดยผูท้รง	คณุวฒุิ	

จ�านวน	 3	 ท่าน	 และผ่านความเที่ยงโดยการทดลองใช้

แบบสมัภาษณ์เชงิลกึกบัผูท้ีม่ลีกัษณะคล้ายกบัผูใ้ห้ข้อมูล	

จ�านวน	3	คน	

 2. การพิทักษ์สิทธิ์กลุ่มตัวอย่าง

	 การศึกษาครั้งน้ีผ ่านการพิจารณาจริยธรรม

การวิจัยในมนุษย์	 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา	

เลขที่	E.004/2562	 เมื่อวันที่	 17	มีนาคม	พ.ศ.	 2564	

ผู ้วิจัยชี้แจงวัตถุประสงค์การวิจัย	 ขั้นตอนการเก็บ

รวบรวมข้อมูลอย่างละเอียด	 แจ้งให้ทราบถึงหัวข้อ

ที่จะสัมภาษณ์	 กระบวนการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก 

ขออนุญาตบันทึกเสียงการสนทนาทางโทรศัพท์	 ระยะ

เวลาในการสัมภาษณ์	การรักษาความลับโดยไม่เปิดเผย

ข้อมูลใด	ๆ 	ที่จะเชื่อมโยงถึงผู้ให้ข้อมูลและส่งผลกระทบ

ต่อองค์กร	 ขอให้ผู้ให้ข้อมูลตรวจสอบความถูกต้องของ

ข้อมูล	 ผู้ให้ข้อมูลมีสิทธิ์ในการตอบหรือไม่ตอบค�าถาม

ใด	ๆ 	ทีรู้่สึกไม่สบายใจ	ไม่สะดวกใจ	มสีทิธิในการบอกยตุิ

ในทุกขั้นตอนการวิจัยและรักษาข้อมูลไว้ในที่ปลอดภัย

เป็นความลับ	รายงานผลการวจิยัในภาพรวมเท่านัน้และ

ท�าลายข้อมูลเมื่อตีพิมพ์เผยแพร่แล้ว

 3. การเก็บรวบรวมข้อมูล

	 การเข้าถึงผู้ให้ข้อมูลโดยประสานงานขอความ

ร่วมมือกับผู ้บริหารโรงเรียนแพทย์แผนโบราณวัด

พระเชตุพน	 ฯ	 (วัดโพธิ์)	 โดยแจ้งคุณสมบัติแบบเฉพาะ

เจาะจง	เมือ่ได้รายชือ่พร้อมเบอร์โทรศพัท์ของผูใ้ห้ข้อมลู

แล้ว	ได้ท�าการโทรศัพท์ถึงผู้ให้ข้อมูลที่ละ	1	คน	เพื่อนัด

วนัและเวลาทีจ่ะให้การสมภาษณ์ทางโทรศัพท์	ตามความ

สะดวกของผู้ให้ข้อมูล	 ได้ท�าการเก็บรวบรวมข้อมูลโดย

การสัมภาษณ์เชิงลึกทางโทรศัพท์พร้อมบันทึกเสียง	 มี

การสังเกตน�า้เสยีงของผูใ้ห้ข้อมลู	และตรวจรายการแบบ

สัมภาษณ์เชิงลึก	 ได้นัดสัมภาษณ์วันละ	 1	 คน	 ใช้เวลา

สัมภาษณ์	ระหว่าง	30–60	นาทีต่อคน	

 ตัวอย่างค�าถามหลักที่ใช้ในการสัมภาษณ์ คือ 

	 ข้อที่	 1	 ความเป็นครูนวดของคุณ	 มีการเริ่มต้น

ที่มา	ที่ไปอย่างไร	โปรดเล่าให้ด้วยค่ะ	

	 ข ้ อ ที่ 	 2 	 ครู นวดต ้นแบบ	 ต� า รั บวั ด โพธิ ์

ตามประสบการณ์ของท่าน	มีความหมายอย่างไร	

	 ข้อที่	 3	 ครูนวดต้นแบบ	 ต�ารับวัดโพธิ์	 ควรมี

คุณลักษณะอย่างไร			

	 ข้อท่ี	 4	 ในยุคหลังโควิด-19	 ครูนวดต้นแบบ 

ต�ารับวัดโพธิ์	ควรปรับปรุงการสอนอย่างไร	

	 ข้อที่	 5	 ครูควรส่งเสริมสิ่งแวดล้อมในสถานที่

บริการนวดอย่างไร	หลังยุคโควิด-19

	 ค�าถามล้วงลกึ	ของข้อที	่1	คณุครชู่วยเปรยีบเทยีบ 

ตนเองกบัเกณฑ์ของผูบ้รหิารในการเป็นครนูวด	ต้นแบบ	

ต�ารับวัดโพธิ์	ให้ฟังด้วย									

	 ค�าถามล้วงลกึ	ของข้อที	่2	ครนูวดต้นแบบ	ต�ารบั

วัดโพธ์ิ	 มีค�าอธิบายของความหมายอย่างไรบ้าง	 ช่วย

เปรียบเทียบตนเองกับเกณฑ์ของผู้บริหารในการเป็น 

ครูนวดด้วย									

	 ค�าถามล้วงลกึ	ของข้อที	่3	ครนูวดต้นแบบ	ต�ารบั

วัดโพธ์ิมีคุณลักษณะเฉพาะ	 ที่ต ่างจากครูนวดที่อื่น

อย่างไร	ด้วยเหตุผลใด										

	 ค�าถามล้วงลึก	 ของข้อที่	 4	 คุณครูช่วยบอก

แนวทางใหม่ในการสอนนวดเพือ่ควบคมุป้องกนัโควิด-19	

	 ค�าถามล้วงลึก	ของข้อที่	5	โปรดยกตัวอย่างการ

จัดสิ่งแวดล้อมในสถานนวด	หลังยุคโควิด-19																							

 4.  การวิเคราะห์ข้อมูล

	 การวิเคราะห์ข้อมูลส่วนการสัมภาษณ์	 ด�าเนิน

การตามวิธีการของ	van Manen (1990)	คือวิเคราะห์

ข้อมูลไปพร้อม	ๆ	กับการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูล	โดยหลัง 

การสัมภาษณ์ผูใ้ห้ข้อมลูในแต่ละครัง้	หรอืแต่ละคน	ผูว้จัิย 

ท�าการวิเคราะห์เนื้อหาการถอดเทปสัมภาษณ์แบบ 

ค�าต่อค�า	 (Verbatim transcription)	 แล้ววิเคราะห์	
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ข้อมูล	 จดบันทึกข้อสงสัย	 และข้อค้นพบที่ส�าคัญ	 หรือ

ประเดน็ต่าง	ๆ 	เพือ่กลบัไปให้ผูใ้ห้ข้อมลูคนเดิม	ตรวจสอบ

ข้อความถอดเทปและข้อค้นพบเบือ้งต้น	ผูใ้ห้ข้อมลูมกีาร

เพิม่เตมิหรอืให้ข้อเสนอแนะอืน่	ๆ 	เพ่ือเป็นการสะท้อนคิด 

อีกครั้ง	 จนได้ข้อมูลเกิดการอิ่มตัว	 การวิเคราะห์ข้อมูล

ได้ตระหนักเสมอว่าการเปิดรับประสบการณ์และ 

ความรู้สึกของผูใ้ห้ข้อมลูเป็นการป้องกนัไม่ให้เกดิอคติใน

การเก็บรวบรวมข้อมูล	 โดยน�าข้อมูลประสบการณ์เดิม

ของผู้วิจัยและข้อมูลประสบการณ์ใหม่ของผู้ให้ข้อมูล

มาตีความร่วมกัน	

	 การส�ารวจประสบการณ์ท่ีเกิดขึ้นขณะที่อยู่กับ

ประสบการณ์น้ัน	 คือการควบคุมการระบาดของโรค 

โควิด-19	การจัดการสิ่งแวดล้อม	และการนวดตามชีวิต

วิถีใหม่อย่างชัดเจนและง่ายต่อการอธิบายมากยิ่งขึ้น 

มกีารสะท้อนประเดน็ส�าคญั	ท�าให้มกีารให้ความหมายและ

แก่นแท้ของประสบการณ์ในการสอนนวด	ซึง่ไม่สามารถ

จะเข้าใจได้ด้วยการพจิารณาเพียงด้านใดด้านหน่ึง	เพราะ

ความหมายน้ันมีมิติที่หลากหลาย	 และมีความซับซ้อน	

จากนั้นผู ้วิจัยได้ตรวจสอบเพ่ือให้ข้อมูลที่ได้มีความ 

น่าเชือ่ถอื	ผูว้จิยัได้ตรวจซ�า้ด้วยความเป็นกลางกบัการฟัง

เทปเสียง	และการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง					

ผลการวิจัย
 1. ข้อมูลส่วนบุคคล

	 1.1	ผู้ให้ข้อมูลส่วนมากเป็นเพศหญิง	8	คน	และ

เพศชาย	3	คน	รวม	11	คน	อายุ	ระหว่าง	37-62	ปี	เฉลี่ย

อายุ	 50	ปี	 ส่วนมากส�าเร็จการศึกษาระดับ	ปวช.	และ	

ปวส.	มี	 1	คนที่ส�าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี	 ผู้ให้

ข้อมูลเป็นครูสอนนวด	ณ	โรงเรียนแพทย์แผนโบราณวัด

พระเชตุพน	ฯ	(วัดโพธิ์)	มานานระหว่าง	12-40	ปี	เฉลี่ย	

22	ปี	ได้ท�าการสอนผูเ้รยีนชาวไทยและชาวต่างประเทศ	

ทั้งในโรงเรียน	ฯ	นอกโรงเรียน	ฯ	ในประเทศไทยรวมถึง

ต่างประเทศด้วย	ได้รบัการเรยีนเพิม่เตมิด้านความรูก้าร

นวดรักษาอาการต่าง	 ๆ	 รวมท้ังภาษาญี่ปุ่นและภาษา

องักฤษ	จากการสนบัสนนุของโรงเรยีนแพทย์แผนโบราณ

วัดพระเชตุพน	ฯ	(วัดโพธิ์)

 2. ความหมายของครนูวดต้นแบบ ต�ารบัวดัโพธิ์ 

	 ความหมายของครูต ้นแบบ	 ต�ารับวัดโพธิ์	

ครอบคลุมถึง	 การก้าวสู่การเป็นครูสอนนวด	 ค�าจ�ากัด

ความและค�าขยายความ	 ท้ังเชิงลบและเชิงบวก	 แต่เชิง

บวกมากกว่า

	 2.1	 	 การก้าวสู่การเป็นครูนวดต้นแบบ	 ต�ารับ 

วดัโพธิ	์เมือ่กล่าวถึงการเป็นครนูวดต้นแบบ	ต�ารบัวดัโพธิ์ 

ผูใ้ห้ข้อมลูส่วนมากให้ข้อมลูว่า	การทีจ่ะก้าวไปสูก่ารเป็น 

ครสูอนนวด	ต�ารับวดัโพธิ	์จะต้องเป็นผู้ได้รบัประกาศนียบตัร

ท่ีแสดงว ่าได ้ผ ่านการประเมินท้ังภาคปฏิบัติและ 

ภาคทฤษฎีในหลักสูตรการนวด	 โดยผู ้เรียนจะต้อง

แสดงออกถึงแบบแผนในการนวด	 มีความสามารถใน 

การนวดเร่ิมตัง้แต่การตรวจประเมนิ	การวินจิฉยั	การบ�าบัด

อาการปวดทุกข์ทรมานต่าง	 ๆ	 ด้วยวิธีการกด	 การคลึง	

การบีบ	การจับ	การดัด	การดึง	การลงน�้าหนักที่เหมาะ

สมแก่ผู้ถูกนวดในแต่ละคน	 รวมทั้งประเมินอาการหลัง

การนวดและค�าแนะน�าหลังการนวด	 ดังค�ากล่าวของ 

ผู้ให้ข้อมูลที่ว่า		

 “ครูนวดต้นแบบ ต�ารับวัดโพธิ์ เป็นผู ้ท่ีเรียน 

การนวดทั้งภาคปฏิบัติและภาคทฤษฎี จนกว่าจะผ่าน 

การประเมนิจากผูส้อนว่า มกีารวางนิว้มือทีถ่กูต้อง มแีรงกด 

แรงดงึทีเ่หมาะสม จงึจะได้ประกาศนยีบตัรส�าเรจ็การนวด 

และสามารถให้บริการนวดหรือเป ิดสถานบริการ 

นวดได้” (3; 4; 10)

 “เม่ือเป็นผูใ้ห้บริการการนวดทีด่ ีแล้วยังต้องเป็นผูท้ี่

มีความรับผดิชอบ ไม่ดืม่สรุา ไม่เทีย่วกลางคืน แต่ชอบไปวัด

ในวนัส�าคัญทางศาสนา (3; 4) ซึง่ผูบ้รหิารโรงเรยีน ฯ เป็นผู้

คดัเลอืก และชกัชวนให้เป็นครสูอนนวดหลงัมปีระสบการณ์

ให้บรกิารนวดอย่างน้อย 2 ปี แต่ของหนไูด้รบัการทาบทาม

ก่อน 2 ปี จงึต้องรอให้ครบ 2 ปีก่อนจึงเป็นครนูวดได้”
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 ความหมายของครูต้นแบบนวดต�ารับวัดโพธิ์

	 	 2.1.1	ความหมายเชิงลบกลายเป็นบวก

	 	 ครนูวดหญงิชาวเหนอืวยั	54	ปี	เล่าว่า	“ตอนแรก 

ท�างานเย็บผ้าที่โบ้เบ้	 ตั้งแต่อายุ15-16	 ปี	 มีน้าสาวที่มี

แฟนฝรั่ง	 แนะน�าว่าอยากไปเรียนนวดไหม	 อยากเป็น

หมอนวดไหม	 ก็ตอบไปว่า	 อุ้ยไม่เอาหรอก	 เพราะทาง

บ้านเรา	 เขาคิดว่าเรามาท�าอาชีพ....แต่เมื่อได้มาเรียน

นวด	 ได้พบเห็นวิถีการท�างานของครูนวด	 และผู้นวด	

ท�าให้ประทับใจและยึดเป็นแบบอย่างต่อไป”

	 ด้วยผู้เรียนและครูนวดส่วนมากจะเป็นเพศหญิง	

หญิงไทยบางคนได้ถูกตราหน้าว่าให้	บริการ	นอกเหนือ

การนวด	ดังนั้นครูต้นแบบนวดต�ารับวัดโพธิ์ต้องปลูกฝัง 

หล่อหลอมผู้เรียนไม่ให้ใช้ความรู้และทักษะการนวด 

ไปในทางไม่เหมาะสม	ตามทีถู่กกล่าวหาว่าให้บรกิารนอก

เหนอืจากการนวด	ไปในทางล่วงละเมดิ	ทัง้ผูก้ระท�าและ

ถูกกระท�า	(3;	5;	10)

	 2.1.2			ความหมายเชิงบวก	

	 ครูต้นแบบนวดต�ารับวัดโพธิ์	 เป็นบุคคลที่ได้รับ

การประเมินจากผู้บริหารของโรงเรยีนแพทย์แผนโบราณ 

วดัพระเชตพุน	ฯ	(วดัโพธิ)์	ว่ามคีณุสมบติัทีม่คีวามเหมาะสม 

ในด้านต่าง	ๆ	ได้แก่	

	 1)	 ได้รับใบประกาศนียบัตรจากการเรียนใน

หลักสูตรของโรงเรียน	 ฯ	 โดยต้องผ่านทั้งการฝึกปฏิบัติ

การนวดโดยอิงความรู้ไปด้วยกัน	หากผู้เรียนไม่สามารถ

ปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง	 ก็จะยังไม่ได้รับประกาศนียบัตร	

การฝึกปฏิบัติ	 ได้แก่	 หลักการวางนิ้วตามแนวเส้น

ประธานทั้งสิบ	 ให้ระวังข้อกระดูก	 น�้าหนักในการกด 

ผลท่ีเกิดจากการกดนวด	 และวิธีการการปรับการนวด	

รวมทัง้ท่าน่ังและการวางมอืของผูน้วดเพือ่ให้ผูน้วดมแีรง	

และไม่บาดเจ็บ	(6;	2;	3:	179-181)	

	 2)	สามารถให้การบริการการนวดแก่ผู้รับบริการ

ทัง้ในสถาบนับรกิารการนวดและ	นอกสถานทีท่ีบ้่านผูรั้บ

บริการ	การปฏิบัติงานการบริการนวด	เพื่อเป้าหมายใน

การนวดเพือ่ผ่อนคลาย	และการนวดเพือ่แก้อาการต่าง	ๆ  

(3:	203;	6)	ครูเล่าว่า	ได้รับการชมเชยจากผู้รับการนวด 

ในขณะท่ียังไม่ได้เป็นครู	 ว่า	 “ขอบคุณ	 ฉันไม่เคยนวด

ที่ไหนแล้วเป็นอย่างนี้	 ท�าไม	 เธอนวดฉันได้ดีอย่างนี้ 

(3:	97)”

	 ครนูวดผูห้ญงิในวยั	62	ปี	เป็นครสูอนนวดมา	40	

ปี	เล่าว่า	“แม้ว่ามกีารระบาดของโรคโควดิ-19	ปรากฎว่า

มลีกูศษิย์มาเล่าว่า	เธอมผีูป่้วยหญงิตดิเตยีงทีบ้่านวยั	63	

ปี	โดยจะขอให้ครไูปช่วยนวดทีบ้่าน	เพราะเธอไม่สามารถ

ช่วยผูป่้วยได้	เพราะมอีาการพกิารทีข้่อเท้าบดิเข้าท้ังสอง

ข้างตั้งแต่เกิด	 และหัวโตโดยสันนิฐานว่าเกิดจากการอุด

ตันของน�้าไขสันหลัง	 ได้รับการรักษาด้วยการผ่าตัดข้อ

เท้าที่ขาและฝังเข็ม	จนสามารถเดินได้	ด้วยฐานะเศรษฐ

สังคมค่อนข้างดี	พี่น้องมีธุรกิจ	จึงให้รับการรักษาตลอด

มา	ต่อมาได้เกิดอุบัติเหตุหกล้ม	 จึงเดินไม่ได้ติดเตียงอีก

ครั้งหนึ่ง	 ญาติพยายามแสวงหาผู้มารักษาที่บ้าน	 จนได้ 

ลกูศษิย์คนนีไ้ปดแูลนวด	2-3	ครัง้	แต่อาการต่าง	ๆ 	ไม่ดข้ึีน 

ยังคงมีอาการปวดเมื่อย	 คอเคล็ด	 ปวดหัว	 นอนคว�่า 

ไม่ได้	และนอนไม่หลบั	จงึมาขอเชญิครไูปนวดดแูลผูป่้วย

ข้างต้นที่บ้าน	สัปดาห์ละ	1	ครั้ง	ๆ	ละ	2	ชั่วโมง	ตั้งแต่	

เดือนเมษายน	2563	นับได้	1	ปี	3	เดือน	อาการจึงดีขึ้น	

โดยถ้าพยงุกจ็ะเดนิได้	อาการปวดเมือ่ยกล็ดลง	(1:	1-5)”							

	 3)	 	 สามารถท�าการสอนแบบสาธิตการนวดแก่ 

ผู้เรียนแบบตัวต่อตัว	(6:	2)	ได้แก่	การใช้นิ้วในการนวด	

รวมท้ังการนั่งของผู้นวดเพ่ือการป้องกันการปวดเม่ือย	

จากนั้นให้ผู้เรียนพลัดกันนวดกับเพื่อน	 โดยครูได้น่ังอยู่

ใกล้	 ๆ	 เฝ้ามอง	 สอน	 ชี้	 แล้วบอกว่าไม่ถูกต้องอย่างไร	

ให้แก่ผู้เรียนท้ังชาวไทยและชาวต่างประเทศ	 และเริ่ม

สอนออนไลน์	 เมื่อมีการระบาดของโรคโควิด-19	 ตั้งแต่	

ปีพ.ศ.	2563			

	 4)	ผู้ที่ท�าหน้าที่ให้ปรึกษาผู้เรียน	 ศิษย์เก่าท่ีมา

เยีย่มเยยีน	หรอืมาพดูคยุหารอืถึงประเดน็ต่าง	ๆ 	เกีย่วกบั

การบรกิารการนวด	ในเชิงลกัษณะของครอบครัว	(4:	10)	
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	 	 2.1.3		ความหมายเชิงสมดุล

	 	 ครูนวดทุกคนกล่าวว่า	 “ต้องมีการอนุรักษ ์

การนวดไว้เป็นมรดกของชาติไทยต่อไปและตลอดไป

นานเท่านาน	 เพราะเป็นอาชีพที่มีคุณค่าอย่างมากมาย	

ทั้งด้านเศรษฐกิจ	 สังคม	 ก่อให้เกิดความภูมิใจอย่างยิ่ง 

ทีส่ามารถบรรเทาอาการเจ็บป่วย	และทกุข์ทรมานต่าง	ๆ  

ให้แก่ผู้รับบริการนวด	(1;	3;	5)

	 จากสภาพการระบาดของโควิด-19	 จึงได้มีการ

สอนนวด	 แบบออนไลน์	 ซึ่งต้องให้ผู้เรียนกลับมาฝึก

ปฏิบัติเพิ่ม	 แบบตัวต่อตัว	 เช่นในอดีต	 แต่อาจย่นระยะ

เวลาการฝึกปฏิบัติลงบ้าง	 อย่างไรก็ตามต้องคงไว้ซึ่ง

เอกลกัษณ์ของการนวดต�ารับวัดโพธิ	์ซึง่เป็นการนวดแบบ

เชลยศักดิ์

	 มีการเสนอแนะเห็นชอบบางส่วนว่า	น่าจะมีการ

พัฒนาหุ่นฝึกปฏิบัติการนวดแบบจ�าลองสถานการณ์ 

เพื่อช่วยให้การเรียนออนไลน์ประสบผลส�าเร็จมากขึ้น 

ในช่วงการระบาดของโรคโควดิ-19	รวมทัง้หลังการระบาด

ของโรคโควิด-19	ด้วย	(2;	6;	10)	

 3. คณุลกัษณะของครตู้นแบบนวดต�ารบัวดัโพธิ์ 

หลังยุคโควิด-19 

	 3.1		การวิเคราะห์จากประสบการณ์

คณุลกัษณะของครูทีส่อนมาในอดีต	มคีูม่อืเป็นต�าราและ

ภาพประกอบ	และศิลาจารึกในวัดโพธิ์	(3;	5)	การมีญาติ

ในครอบครัว	ที่สามารถนวดและเป็นครูนวดด้วย	 ได้รับ

การขนานนามจากหนังสือพิมพ์ว่า	“ราชินีหมอนวดไทย	

(4:	29)”	เพราะสามารถสอนผูเ้รยีนอย่างละเอยีด	ถีถ้่วน	

ด้วยจิตใจที่ดีงาม	โดยไม่หวังสิ่งตอบแทนจากผู้เรียน	จึง

ฝังใจในคุณลักษณะดังกล่าวจากประสบการณ์ที่เคยมี

ครูที่ดีมาก่อน	จึงได้ยึดครูเป็นแบบอย่างในการสอนนวด	

และการวางตน	

	 3.2		การวิเคราะห์ตามผลลัพธ์ทางการศึกษา

จากการบอกเล่าของผู้ให้ข้อมูล	 พบว่าครูมีความต้ังใจ

สูงสุด	 เพื่อให้ผู ้เรียนไม่ว่าจะเป็นชาวไทย	 หรือต่าง

ประเทศ	ให้เกิดผลลัพธ์ทางการเรียนรู้	ดังนี้

	 	 3.2.1	มจีรรยาบรรณในการนวดแก่ผูร้บับรกิาร	

มีความรับผิดชอบในบริการนวด	 ตรงต่อเวลา	 มีความ

สุภาพทั้งวาจาและการแสดงออกกับผู้รับบริการนวด

อย่างยุติธรรม	(3;	5)

	 	 3.2.2	ต้องสอนให้ผู้เรียนมีความรู้พื้นฐาน		คือ	

กายวิภาคและสรีรวิทยา	 เส้นประธานท้ัง	 10	 การกด

ประตูลมไม่เกิน	45	วินาที	 (3;	5)	และข้อควรระวังต่าง	

ๆ	 เพื่อความปลอดภัยของผู้นวดและผู้รับบริการนวดไม่

ว่าจะเป็นชาวไทยหรือชาวต่างชาติ

	 	 3.2.3	 ทักษะทางปัญญา	 ให้วิเคราะห์สภาพ

ผู้รับบริการ	อาการเจ็บป่วย	ความต้องการ	และข้อควร

ระวังในการนวดผู้รับบริการแต่ละรายซ่ึงไม่เหมือนกัน	

และต้องคอยสอบถามอาการและความรู้สึกของผู้รับ

บริการนวดเสมอ	(2;	4)	

	 	 3.2.4	มีสัมพันธภาพที่ดีกับผู้เรียน	เป็นกันเอง	

ช่วยเหลอืค้นคว้าความรูแ้ละวธีิการรักษาอาการเพิม่เตมิ	

ให้ค�าปรึกษาแก่ผู้เรียนและศิษย์เก่า	 สนับสนุน	 รักและ

หวงัดดีจุคนในครอบครวั	และค�านงึถึงความแตกต่างของ

ผู้เรียน	(5;	6)	

	 	 3.2.5	 มกีารสือ่สารด้วยการสาธติให้ดแูบบตวั

ต่อตวั	 และทางออนไลน์	 ทัง้ภาษาไทย	 ภาษาญีปุ่น่และ

ภาษาอังกฤษ	 ให้ผู้เรียนระบายความรู้สึกเมื่อถูกกดด้วย

นิว้ในแต่ละระดบั	ว่าควรจะแรงเพยีงใด	คอยทบทวนและ

ซกัถามผูเ้รยีนคลอดเวลา	(3;	4)		และค�านวณเวลาในการ

กดประตลูมตรงจดุใดบ้าง	ท่ีไม่เกนิ	45	วนิาท	ี(3;	4)

	 	 3.2.6	ครสูอนเพือ่ให้ผูเ้รยีนปฏบิตัไิด้	ครสูาธติ

การนวดกบัตวัผูเ้รยีน	พร้อม	นัง่	ชี	้และสอนให้ผูเ้รยีนรูส้กึ

ถงึความหนกัเบาของการใช้นิว้กด	และท่านัง่ในการนวด

เพื่อป้องกันการปวดเมื่อย	 แล้วให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติกับ

เพือ่นเป็นคู	่ๆ 	จนกระท่ังสามารถให้บรกิารนวดร่วมกับรุน่

พีใ่นสภาพจรงิแก่ผูร้บับรกิารได้	นัน่คอืต้องฝึกแล้วฝึกอกี 

ฝึกจนท�าได้ถูกต้อง	ครจูะไม่ยอมหยดุสอน	จนกว่าผูเ้รยีน
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จะท�าได้อย่างมีประสิทธิภาพ	 การสอนข้างต้น	 ผู้เรียน 

จะรักและเคารพครนูวดอย่างมาก	จากการฝึกฝนผูเ้รยีน

นับเป็นพัน	 ๆ	 คน	 ฝึกฝนจนปฏิบัติได้คล่องแคล้ว	 เป็น

เอกลักษณ์และสามารถต้ังสถานบริการนวดเป็นธุรกิจ

ของตนเอง	 และได้เชิญครูเป็นประธานเปิดร้านนวด 

ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ	(2;	3;	4;	6;	10)

	 3.3	 	 การวิเคราะห์ตามปรัชญาของเศรษฐกิจ 

พอเพียง

	 ครสูอนนวดต�ารับวดัโพธิ	์เมือ่คร้ังยงัเป็นผูเ้รียนจะ

มีลักษณะตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	คือ	3	ห่วง	

และ	2	เงื่อนไข	ใน	3	ห่วง	คือ

	 1)		มีความพอประมาณ	พึ่งตนเอง	ไม่เบียดเบียน

เงินค่าเรียนนวดจากญาติ	 ด�ารงชีวิตแบบสายกลาง 

ไม่ฟุ่มเฟือย	ประหยดัอดออม	อกีทัง้สามารถเลีย้งดูพ่อแม่ 

ให้มีชีวิตการเป็นอยู่ที่ดี	และให้ลูกเรียนจบปริญญาตรี

	 2)	แสวงหาความรูอ้ยูต่ลอดเวลา	เช่น	เรยีนภาษา

ญี่ปุ่นและภาษาอังกฤษ	 ตามที่ผู้บริหารให้โอกาส	 และ

เรียนรู้การนวดเพิ่มเติม	เพื่อสามารถรักษาอาการต่าง	ๆ	

ของผู้รับบริการได้

	 3)	 การสร้างภูมิคุ ้มกันให้แก่ตัวเองและผู ้รับ

บรกิาร	โดยลดความเสีย่งไม่ให้ตนเองปวดเมือ่ย	หรอืเกดิ

อันตรายแก่ผู้รับบริการ	 เช่น	 การกดประตูลม	 ที่ไม่เกิน	

45	 วินาที	 เพราะจะเกิดอันตรายต่อการไหลเวียนของ

โลหิต	 และผลร้ายต่อร่างกายตามมามากมาย	 นอกจาก

นี้ผู ้นวดต้องดูแลตนเองให้มีร่างกายแข็งแรงสมบูรณ ์

จดัสิง่แวดล้อมให้มคีวามสะอาด	มกีารตรวจคัดกรองผูร้บั

บริการ	และโรคโควิด-19	พร้อมการฉดีวคัซนีเพือ่ป้องกนั

การติดเชื้อโรคโควิด-19	เป็นต้น

	 ส่วน	2	เงื่อนไข		คือ

	 1)	 มีความรู้ในการนวดเพื่อผ่อนคลายและรักษา

อาการเจ็บป่วยต่าง	ๆ		

	 2)	มีคุณธรรม	จริยธรรม	โดยไม่โกงหรือลักขโมย

ทรัพยส์ินของผู้รับบริการ	ไม่ล่วงละเมิดผู้รบับริการ	และ

วางตนไม่ให้ผู้รับบริการละเมิดตนเอง

	 3.4		การวิเคราะห์ตามหลักการระบาดวิทยา

จากข้อมูล	หากวิเคราะห์ตามหลักระบาดวิทยา	พบว่า

	 1)	 ด้านโฮส	 (มนุษย์)	 ผู้นวดกับผู้รับบริการนวด	

ต้องมีการคัดกรองอาการไข้	 ไอ	 การรับรสท่ีเปล่ียนไป	

การไปสถานทีท่ีแ่ออดั	หรอืใกล้ชดิกบัผูเ้ป็นโรคโควดิ-19 

โรงเรียน	 ฯ	 	 จึงปรับ	New Normal of Teaching - 

Learning	เป็นแบบออนไลน์	เสริม

	 2)	 ด้านเช้ือโรค	 (เอเจน)	 ควรมีผลการตรวจคัด

กรองเช้ือโรคโควิด-19	 ในผู้นวดและผู้รับบริการภายใน	

3	 วัน	 เป็นต้น	และควรให้ผู้นวดได้รับวัคซีนป้องกันโรค

โควิด-19	เช่นเดียวกับวิชาชีพอื่น	ๆ	

	 3)	 ด้านสิ่งแวดล้อม	 สถานที่บริการนวดไม่ควร

อยู่ในแหล่งท่ีมีการระบาดของโรคโควิด-19	 หรืออยู่ใน

คลสัเตอร์	(กลุม่คนจ�านวนมาก	ท่ีตดิโรคโควดิ-19)	รวมท้ัง

สถานบริการนวดควรมีวัสดุป้องกันการติดโรคโควิด-19 

ได้แก่	ทุกคนใส่หน้ากากอนามยั	ท่ีล้างมือ	เจลแอลกอฮอร์ 

และการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล

	 3.5		การวิเคราะห์เพื่อการดูแลสุขภาพแบบองค์

รวม

	 การเรียนการสอนของโรงเรียน	ฯ	มีปรัชญาและ

พันธกิจการจัดการเรียนการสอน	และการให้บริการการ

นวดแก่ประชาชนท่ัวไปตามกฎหมายและหลกัการต่าง	ๆ 	

ทีเ่กีย่วข้อง	ไม่เลอืกชัน้วรรณะ	เชือ้ชาต	ิส่วนบคุคลอืน่	ๆ 	

เพื่อให้เกิดความมั่นใจแก่ผู้นวดและผู้รับบริการ	ว่าได้รับ

การดแูลสขุภาพแบบองค์รวม	ให้มสีขุภาพกายปราศจาก

ความเจ็บปวดและทุกข์ทรมาน	 ให้มีสุขภาพจิตท่ีผ่องใส	

อิสระ	 ยุติธรรม	 ไม่คิดก�าไรเกินควร	 จัดสินค้าให้บริการ

ทางเลือก	และจัดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม		

	 3.6	ความมั่นใจด้านความปลอดภัยเชิงสุขภาพ

	 ความปลอดภัยด้านสุขภาพ	 รวมถึงสุขภาพของ 

ผู้ให้บริการ	ผู้รับบริการ	และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกคน	ทุกฝ่าย 

ให ้ปราศจากความกลัว	 หวาดระแวง	 วิตกกังวล 
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และสิ่งอันตรายต่าง	 ๆ	 ทั้งด้านร่างกาย	 จิตใจ	 สังคม	

อารมณ์และจิตวิญญาณ	 (ผู้ให้บริการ	 และผู้รับบริการ	

ต่างฝ่าย	ต่างกลัว	การติดเชื้อโรคโควิด-19	รวมทั้งภาวะ

คุกคามทางเพศ	และเศรษฐกิจด้วย)

การอภิปรายผล
	 ผลการวิจัยบ่งชี้ถึงความสามารถของครูนวด

ต้นแบบในศตวรรษที่	 21	 มีผลจากอดีต	 (ปานเทพ 

พัวพงษ์พันธ์,	 2559)	 โดยเมื่อปี	 พ.ศ.	 2504	 พระบาท

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช	 รัชกาลที่	 9	 ได้

ทรงพระราชด�าเนินวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม 

(วัดโพธิ์)	คณะอาจารย์ได้น�าต�าราของโรงเรียน	ฯ	ขึ้นทูล

ถวาย	พระองค์ทรงรับส่ังถามว่า	 มีการสอนนวดหรือไม่ 

จากกระแสพระราชด�ารสัดงักล่าว	เป็นผลให้มกีารรวบรวม

ความรู้เก่ียวกับการนวดมาจัดท�าเป็นหลักสูตร	 ฯ	 และ

เริ่มเปิดสอนตั้งแต่วันที่	15	พฤษภาคม	พ.ศ.	2505	เป็น

แหล่งรวบรวมต�าราแพทย์แผนไทยอยู่แล้ว	 เป็นผลให้มี

การจดัท�าหลกัสตูร	ฯ	ต่าง	ๆ 	และได้ก่อต้ังโรงเรยีนแพทย์

แผนโบราณ	 ต่อมาใน	 พ.ศ.	 2543	 สถาบันการแพทย์

แผนไทย	 ได้รับรองจากกระทรวงสาธารณสุขอย่างเป็น

ทางการ	 และได้มีการตราพระราชบัญญัติคุ้มครองส่ง

เสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย	ท�าให้เกิดหน่วยงาน

ใหม่ในปี	 พ.ศ.	 2544	 ว่า	 "สถาบันการแพทย์แผนไทย"	

(ศิริมงคล	ตอบงาม,	2557)

	 ดังนัน้	โรงเรยีนแพทย์แผนโบราณวัดพระเชตุพนฯ	

(วัดโพธิ์)	 จึงเป็นสถาบันการศึกษาการนวดที่ตอบสนอง

ความสนใจและความต้องการของประชาชนชาวไทย	

สามารถผลติบคุลากรผู้ทีส่ามารถทัง้การบรกิารนวด	และ

ครสูอนนวดต้นแบบต�ารบัวดัโพธิใ์ห้แก่ผูเ้รียนทัง้ชาวไทย

และชาวต่างประเทศได้อย่างดียิ่ง	

 ดงัผลการวจิยัทีไ่ด้รายงานการวเิคราะห์	ความหมาย 

ของครตู้นแบบนวดต�ารับวดัโพธ์ิ	ทีค่รอบคลมุถงึการก้าวสู ่

การเป็นคร	ูคอืต้องมคีวามสามารถให้บรกิารนวดอย่างด ี

มีความรับผิดชอบ	ไม่ดื่มสุรา	ไม่เที่ยวกลางคืน	กล่าวคือ 

ไม่ยุ ่งเกี่ยวกับอบายมุขแต่มีกิจวัตรเกี่ยวกับศาสนา 

ผูบ้รหิารโรงเรยีนฯ	จงึทาบทามให้เป็นครหูลงัจากปฏบิตัิ

งานนวดและช่วยครูท�าการช่วยสอนการนวดท้ังใน

สถาบันและนอกสถาบัน	เป็นเวลาอย่างน้อย	2	ปี	ส่วน

ความหมายของการเป็นครูต้นแบบนวดต�ารับวัดโพธิ	์

ส่วนมากเป็นเชิงบวก	 คือเป็นแบบอย่างท่ีดีท่ีน่าเคารพ

นบัถอืแก่ผูเ้รยีนทัง้ในด้านการวางตน	การสอนให้มทีกัษะ

และความรู้เกี่ยวกับอาชีพการนวดเพื่อการผ่อนคลาย

และการรกัษาอาการต่าง	ๆ 	ท�าให้ภาพพจน์ผูน้วดในการ

วางตนที่ไม่เหมาะสมเกี่ยวกับพฤติกรรมทางเพศลดลง	

นัน่คอื	ครตู้นแบบนวดต�ารบัวดัโพธิ	์เป็นผูท้�าให้ความหมาย

ของผู้นวดจากเชิงลบเป็นบวกมากขึ้น	 นอกจากนี้แนว

โน้มของความหมายของครูต้นแบบ	 อาจต้องหมายรวม

ถึงศักยภาพของครูต้นแบบที่ต้องศึกษาหาความรู้อย่าง 

ต่อเนื่อง	 ท้ังท่ีเกี่ยวข้องกับความรู้และทักษะการนวด

รักษาอาการต่าง	 ๆ	 รวมท้ังด้านภาษาต่างประเทศ	

และทักษะด้านเทคโนโลยีการศึกษา	 เช่นการสอน 

ทางออนไลน์	 เพื่อความสมดุลในการลดการสอนทักษะ

ตัวต่อตัวน้อยลง	 ทั้งนี้อาจต้องเสริมด้วยสื่อการสอน

แบบสถานการณ์จ�าลอง	พร้อมมหีุน่เสมอืนจรงิให้ผูเ้รยีน 

ได้ฝึกปฏิบัติก่อน	

	 จากผลการวิจัยด้านคุณลักษณะของครูต้นแบบ

นวดต�ารบัวดัโพธิ	์หลงัยคุโควดิ-19	พบว่ามคีวามคล้ายคลงึ 

และแตกต่างจากครสูอนวชิาชพีอืน่	กล่าวคอื	สือ่การเรยีน 

การสอนในอดีต	 มีคู ่มือเป็นต�าราและภาพประกอบ

และศิลาจารึกในวัดโพธิ์	 โดยครูจะสาธิตอย่างละเอียด 

พร้อมให้ฝึกปฏิบัติและสอนเน้นเพื่อให้มีความปลอดภัย

แก่ผู้นวดและผู้รับบริการนวด	 ผู้เรียนที่มีญาติเป็นหมอ

นวดหรือครูนวดก็จะได้รับแบบอย่างการสอนนวด 

และค�าแนะน�าที่เป็นประโยชน์มากกว่า	

	 ผลการวิจยัสะท้อนถึงคณุลกัษณะของครตู้นแบบ

นวดต�ารับวัดโพธิ์	 ว่ามีจุดประสงค์ให้ผู้เรียนเกิดผลลัพธ์
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ทางการศกึษา	เช่นเดยีวกบัการศกึษาในสาขาวิชาชพีอืน่ 

ท้ัง	 6	 ด้าน	 คือ	 ด้านคุณธรรม/จริยธรรม	 ด้านความรู	้

ด้านทักษะทางปัญญา	 ด้านสัมพันธภาพระหว่างบุคคล	

ด้านการสื่อสารและด้านการฝึกปฏิบัตกิารเพื่อให้ผู้เรียน

สามารถบริการนวดได้อย่างมีประสิทธิผล	

	 คุณลักษณะของครูต้นแบบนวดต�ารับวัดโพธิ์ 

หลังยุคโควิด-19	 ยังต้องยึดการด�ารงตนและสอนให้ผู้

เรียนยึดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	 ทั้งในด้านการ

ด�าเนินชีวิตวิถีใหม่	 คือ	 มีการด�ารงชีวิตที่ไม่ฟุ่มเฟือย

ประหยัดอดออม	 พึ่งตนเอง	 ศึกษาหาความรู้อยู่เสมอ

เพ่ือประสิทธิผลในการนวดและป้องกันความเสี่ยงต่อ

ร่างกายเพือ่ไม่ให้ตนเองและผูรั้บบรกิารนวดเป็นอนัตราย	

หรือติดเชื้อโรคต่าง	 ๆ	 โดยจัดสภาพแวดล้อมให้สะอาด	

สะดวก	 ปลอดโปร่ง	 อากาศถ่ายเทได้ดี	 ตามหลักการ

ระบาดวิทยา	(ไพบูลย์	โล่ห์สุนทร,	2556;	 WHO,	2010)	

และเพื่อเป็นการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม	 ในการสร้าง

ความมั่นใจด้านความปลอดภัยเชิงสุขภาพกายและจิต

สังคม	(Murdaugh, Parsons, & Pender, 2019)      

	 ด ้วยมีการกลายพันธุ ์ของโคโรนาไวรัสอยู ่ 

ตลอดเวลาหลังจากการระบาดของโรคโควิด-19	เมื่อ	ปี 

พ.ศ.	2562	โดยได้มกีารรายงานขององค์การอนามยัโลก

เมือ่วนัที	่24	พฤศจกิายน	พ.ศ.	2564	ว่ามกีารระบาดของ

โควดิสายพันธ์ุ	โอมคิรอน	(Omicron)	อนัน่ากงัวล	เพราะ 

แพร่เช้ือได้เร็วในประเทศแอฟรกิา	(WHO, 2021a)		และ

เมื่อวันที่	28	พฤศจิกายน	พ.ศ.	2564	(WHO, 2021b) 

รายงานว่า	 "โอมิครอน"	 (Omicron)	 โคโรนาไวรัสสาย

พันธุ์ใหม่	ซึ่งเพิ่งถูกค้นพบและได้รับการยืนยันอย่างเป็น

ทางการจากองค์การอนามยัโลก	ในวนัที	่26	พฤศจิกายน	

พ.ศ.	2564	ทีผ่่านมา	และได้ถูกจดัให้เป็นเชือ้ไวรสัโควดิ-

19	กลายพันธ์ุชนิดที	่5	ที	่องค์การอนามยัโลกได้จัดให้อยู่

ในสายพันธุ์ที่	 "น่ากังวล”	 (Variant of Concern หรือ 

VOC)	 ต่อจากสายพันธุ์อัลฟา,	 เบตา,	 แกมมา,	 เดลตา 

ต่อมา	(WHO, 2021c) 	วนัที	่28	พฤศจกิายน	พ.ศ.	2564	

รายงานว่า	 กว่า	 13	 ประเทศ	 พบผู้ติดเชื้อกลายพันธุ์ 

โอมิครอน	โดยย�้าว่ามีความเสี่ยงสูงที่จะระบาดทั่วโลก	

	 ผลการวิ จัยสะท ้อนถึง 	 ความหมายและ

คุณลักษณะของครูนวดต้นแบบ	 ต�ารับวัดโพธ์ิ	 ในช่วง

ระบาดของโรคโควดิ-19	และหากจะวเิคราะห์ถงึแนวโน้ม	

ในการพฒันาครนูวดต้นแบบนี	้จะต้องค�านงึถงึกลยทุธ์ใน

การสอนแบบออนไลน์	และอาจต้องมสีือ่การสอนเสมอืน

จริงให้มาก	 เพ่ือให้การฝึกปฏิบัติการนวดแบบคัวต่อตัว

เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้	 ความสามารถและทักษะในการ

นวดต�ารับวัดโพธิ์แล้ว	 จะต้องเน้นเร่ืองการคัดกรองการ

ตรวจโรคโควิด-19	 การจัดสถานท่ี	 และวิธีการนวดเพื่อ

ป้องกันการระบาดของโรคโควิด-19	 ซ่ึงทวีความรุนแรง

ขึ้นอย่างต่อเนื่อง	 อย่างไรก็ตามเป็นความท้าทายและ

ต้องมีการปรับวิถีการสอนอย่างมาก	 พร้อมมีสื่อการ

สอนนวดเชิงนวตกรรม	 เพื่อคงความเป็นเลิศที่องค์การ

ศึกษา	 วิทยาศาสตร์	 และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ	 

(UNESCO)	 ได้ประกาศรับรองข้ึนทะเบียนนวดไทย

เป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของ

มนุษยชาติ	เมื่อวันที่	12	ธันวาคม	พ.ศ.	2562

 ข้อเสนอแนะในการน�าผลการวจิยัไปใช้ประโยชน์

	 ครูนวดต้นแบบ	ต�ารับวัดโพธิ์ในอนาคตนอกจาก

จะใช้วิธีการสอนเพ่ือให้ผู ้เรียนได้ตระหนักถึงความมี

ทักษะและความช�านาญในการนวดแล้ว	จะต้องตระหนกั

เรื่องวิถีการบริการนวด	ต�ารับวัดโพธิ์ที่เป็นแบบเชลยศึก	

มีการสัมผัสทางร่างกาย	ด้วยนิ้ว	มือ	เข่า	ศอก	และเท้า	

จงึต้องมมีาตรการวิถใีหม่ในการให้บรกิารนวด	ในการเฝ้า

ระวงัความสะอาด	การป้องกัน	การคดักรองโรคโควดิ-19	

และให้มีการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19	ในอัตราที่สูง

มากขึ้น

 ข้อเสนอแนะในการท�าวิจัยครั้งต่อไป

	 จ�าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการ

คดัเลอืกผูท้ีจ่ะเป็นครนูวดต้นแบบ	และพฒันาคณุสมบตัิ
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ครูให้สามารถท�าการสอนฝึกปฏิบัติการนวดในวิถีใหม่ 

ช่วงที่มีการระบาดของโรคโควิด-19	 ที่มีการกลายพันธุ ์

โอมิครอน	และหลังจากการระบาดของโรคโควิด-19	ด้วย
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