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บทที ่2  
 

เอกสำรและงำนวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 
 
ควำมหมำยของมัลติมีเดียควำมจริงเสมือน (Augmented Reality: AR) 
  Augmented Reality ไดถู้กนิยามข้ึนโดย Ronald T. Azuma (1997) ซ่ึงเป็นผูคิ้ดคน้และท างาน
กบั Augmented Reality วา่เป็นเทคโนโลยท่ีีผสานโลกแห่งความจริงและโลกเสมือน (Real and Virtual 
Environment) ไวด้ว้ยกนั โดยใชว้ธีิซอ้นภาพ สองมิติ หรือสามมิติ ท่ีอยูใ่นโลกเสมือน ใหอ้ยูบ่นภาพท่ีเห็น
จริงท่ีสามารถโตต้อบไดท้นัที (Interactive in Real Time) ต่อมามีนกัวิจยัหลายๆท่านไดน้ าแนวคิดน้ีไป
ขยายและต่อยอดในการศึกษาวจิยัในหลากหลายรูปแบบ เช่น ในดา้นของการศึกษา การผลิต การตลาด การ
ท่องเท่ียว การแพทย ์การทหาร การแสดง ความบนัเทิง หุ่นยนต ์การวางผงัเมืองและวศิวกรรมโยธา เป็นตน้ 
ซ่ึงเป็นการเปิดโอกาสให ้Augmented Reality มีการเจริญเติบโตอยา่งต่อเน่ือง ในปัจจุบนัสามารถจ าแนก
ประเภทได ้2 ประเภท คือ 1) ใชส้ัญลกัษณ์ (Marker-Based) เป็นส่ือ เช่น ภาพ 2 มิติ QR Code หรือ 
สัญลกัษณ์ต่างๆในการอา้งอิงขอ้มูลท่ีตอ้งการอธิบายหรือแสดงผล และ 2) ไม่ใชส้ัญลกัษณ์ (Marker-less 
หรือ Location or Position Based) การท างานความเป็นจริงเสริมในรูปแบบน้ี ท างานโดยใชอุ้ปกรณ์บาง 
อยา่ง เช่น อุปกรณ์ในการระบุต าแหน่ง (GPS) หรือ เคร่ืองวดัความเร็ว เป็นตน้ ซ่ึงการท างานในรูปแบบ
ความเป็นจริงเสริมทั้งสองรูปแบบอาจมีขอ้จ ากดัอยูบ่า้ง ยกตวัอยา่งเช่น ทั้งสองรูปแบบตอ้งการใชอิ้นเทอร์ 
เน็ตความเร็วสูง (4G) ในการการคน้หาขอ้มูลในการแสดงผลจากฐานขอ้มูลในเคร่ืองแม่ข่าย (นิติศกัด์ิ เจริญ
รูป, 2560) 
  Ronald T. Azuma (1977) กล่าววา่ ความเป็นจริงเสริมจึงเป็นการพฒันาเทคโนโลยสีารสนเทศ 
ท่ีมีการผสานการท างานร่วมกนัระหวา่งซอฟตแ์วร์ และฮาร์ดแวร์ คือ คอมพิวเตอร์ หรือสมาร์ตโฟนท่ีมี
อุปกรณ์ เช่น กลอ้งเวบ็แคม หนา้จอแสดงผล สมาร์ตกลาส (Smart Glasses) อาจรวมถึงอุปกรณ์เช่ือมต่อ
เครือข่ายต่าง ๆ เช่น การเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ต หรือ GPS เพื่อระบุต าแหน่ง เป็นตน้ เพื่อใหผู้ใ้ชส้ามารถใช้
อุปกรณ์ดงักล่าวขา้งตน้ผสานโลกแห่งความจริงและโลกเสมือนเขา้ไวด้ว้ยกนัผา่นสัญลกัษณ์ (Marker) หรือ
ผา่นอุปกรณ์การก าหนดต าแหน่ง GPS ท่ีมีในโทรศพัทมื์อถือประเภทสมาร์ตโฟน 
  นิพนธ์ บริเวธานนัท ์( 2559) ไดใ้หค้วามหมายความจริงเสมือน (Augmented Reality : AR) วา่

หมายถึง การผสมผสานระหวา่งโลกเสมือนจริง (Virtual World) เขา้กบัโลกของความจริง (Real World) 

โดยผา่นอุปกรณ์เช่ือมต่อประเภทต่างๆ อาทิ กลอ้งดิจิตอลของแทบ็เล็ต สมาร์ตโฟนหรืออุปกรณ์อ่ืนๆ 

เพือ่ใหผู้ดู้เห็นภาพเสมือนอยูใ่นสถานการณ์นั้นจริงๆ 
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  พนิดา  ตนัสิริ (2553) กล่าววา่ เทคโนโลยเีสมือนจริง (Augmented Reality: AR) เป็นประเภท

หน่ึงของเทคโนโลยคีวามจริงเสมือนท่ีมีการน าระบบความจริงเสมือนมาผนวกกบัเทคโนโลยภีาพเพื่อสร้าง

ส่ิงท่ีเสมือนจริงใหก้บัผูใ้ชแ้ละเป็นนวตักรรมหรือเทคโนโลยท่ีีมีมาตั้งแต่ปี ค.ศ.2004 จดัเป็นแขนงหน่ึงของ

งานวจิยัดา้นวทิยาการคอมพิวเตอร์วา่ดว้ยการเพิ่มภาพเสมือนของโมเดลสามมิติท่ีสร้างจากคอมพิว เตอร์ลง

ไปในภาพท่ีถ่ายมาจากกลอ้งวดีิโอ เวบ็แคม หรือกลอ้งในโทรศพัทมื์อถือแบบเฟรมต่อเฟรมดว้ยเทคนิค

ทางดา้นคอมพิวเตอร์กราฟิก ปัจจุบนัเทคโนโลยเีสมือนจริงถูกน ามาประยกุตใ์ชก้บัธุรกิจต่างๆโดยใช้

เทคโนโลยคีวามจริงเสมือนมาผนวกเขา้กบัเทคโนโลยภีาพผา่นซอฟตแ์วร์และอุปกรณ์เช่ือมต่อต่างๆ และ

แสดงผลผา่นหนา้จอคอมพิวเตอร์หรือบนหนา้จอโทรศพัทมื์อถือ ท าใหผู้ใ้ชส้ามารถน าเทคโนโลย ีเสมือน

จริงมาใชก้บัการท างานแบบออนไลน์ท่ีสามารถโตต้อบไดท้นัทีระหวา่งผูใ้ชก้บัสินคา้หรืออุปกรณ์ต่อเช่ือม

แบบเสมือนจริงของโมเดลแบบสามมิติท่ีมีมุมมองถึง 360 องศาโดยผูใ้ชไ้ม่จ  าเป็นตอ้งไปสถานท่ีจริง 

  ความเป็นจริงเสริมหรือความเป็นจริงแต่งเติม (องักฤษ: AR : Augmented Reality Technology ) 

เป็นเทคโนโลยท่ีีผสมผสานระหวา่งความเป็นจริงและโลกเสมือนท่ีสร้างข้ึนมาผสานเขา้ดว้ยกนัผา่น

ซอฟตแ์วร์และอุปกรณ์เช่ือมต่อต่าง ๆ ซ่ึงถือวา่เป็นการสร้างขอ้มูลอีกขอ้มูลหน่ึงท่ีเป็นส่วนประกอบบน

โลกเสมือน (virtual world) เช่น ภาพกราฟิก วดีิโอ รูปทรงสามมิติ และขอ้ความ ตวัอกัษร ใหผ้นวกซอ้น 

ทบักบัภาพในโลกจริงท่ีปรากฏบนกลอ้ง (วกิิพีเดีย สารานุกรมเสรี, 2561)  

  วลิาศ สมิทธิฤทธา (2561) กล่าววา่ Augmented Reality หรือ AR คือ การน ามุมมองในรูปของ

ส่วนผสมของโลกแห่งความจริงแลว้เสริมดว้ยวตัถุในโลกเสมือนเขา้ไป ท าให้เกิดประสบการณ์การรับรู้ท่ี

แปลกใหม ่

  กล่าวสรุปไดว้า่ ความจริงเสมือน หรือ Augmented Reality (AR) หมายถึง เทคโนโลยท่ีีผสาน

ระหวา่งความจริงและโลกเสมือนเขา้ดว้ยกนัโดยผา่นซอฟตแ์วร์และอุปกรณ์เช่ือมต่อเพื่อเช่ือมโยงส่ิงท่ี

ตอ้งการน าเสนอเขา้ดว้ยกนั ท าใหผู้ใ้ชเ้กิดประสบการณ์การรับรู้ท่ีแปลกใหม่ได ้ 

 

แนวคิดหลกัของเทคโนโลยคีวำมจริงเสมือน (Augmented Reality: AR) 
  แนวคิดหลกัของเทคโนโลยคีวามจริงเสมือน คือ การพฒันาเทคโนโลยท่ีีผสานเอาโลกแห่ง
ความเป็นจริงและความเสมือนจริงเขา้ดว้ยกนัผา่นซอฟตแ์วร์และอุปกรณ์เช่ือมต่อต่างๆ เช่น เวบ็แคม 
คอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์อ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงภาพเสมือนจริงนั้นจะแสดงผลผา่นหนา้จอคอมพิวเตอร์ 
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หนา้จอโทรศพัทมื์อถือ บนเคร่ืองฉายภาพ หรือบนอุปกรณ์แสดงผลอ่ืนๆ โดยภาพเสมือนจริงท่ีปรากฏข้ึน
จะมีปฏิสัมพนัธ์กบัผูใ้ชไ้ดท้นัที ทั้งในลกัษณะท่ีเป็นภาพน่ิงสามมิติ ภาพเคล่ือนไหว หรืออาจจะเป็นส่ือท่ีมี
เสียงประกอบ ข้ึนกบัการออกแบบส่ือแต่ละรูปแบบวา่ให้ออกมาแบบใด โดยกระบวนการภายในของ
เทคโนโลยเีสมือนจริงประกอบดว้ย 3 กระบวนการ ไดแ้ก่ (นิพนธ์ บริเวธานนัท,์ 2561) 
  1. การวเิคราะห์ภาพ (Image Analysis) เป็นขั้นตอนการคน้หา Marker จากภาพท่ีไดจ้ากกลอ้ง
แลว้สืบคน้จากฐานขอ้มูล (Marker Database) ท่ีมีการเก็บขอ้มูลขนาดและรูปแบบของ Marker เพื่อน ามา
วเิคราะห์รูปแบบของ Marker 
  2. การค านวณค่าต าแหน่งเชิง 3 มิติ (Pose Estimation) ของ Marker เทียบกบักลอ้ง 
  3. กระบวนการสร้างภาพสองมิติ จากโมเดลสามมิติ (3D Rendering) เป็นการเพิ่มขอ้มูลเขา้ไป
ในภาพ โดยใชค้่าต าแหน่งเชิง 3 มิติ ท่ีค  านวณไดจ้นไดภ้าพเสมือนจริง  
 
ลกัษณะของเทคโนโลยคีวำมจริงเสมือน 

  เทคโนโลยคีวามจริงเสมือนเป็นการผนวกเอาเทคโนโลยกีารสร้างภาพท่ีเสมือนจริงกบัโลกแห่ง

ความเป็นจริงเขา้ดว้ยกนัโดยอาศยัซอฟตแ์วร์และอุปกรณ์เช่ือมต่อ โดยมีหลกัการท างานแบ่งออกไดเ้ป็น 4 

ส่วนหลกัๆ ดงัน้ี  

  1. ส่วนของภาพหรือวตัถุสัญลกัษณ์ เป็นส่วนท่ีก าหนดมุมมองและต าแหน่งในการวางวตัถุ

เสมือนหรือกราฟิกใหก้บัส่วนประมวลผล  

  2. ส่วนของการรับภาพ  จะท าหนา้ท่ีรับภาพจากภาพหรือวตัถุสัญลกัษณ์เพื่อส่งไปยงัส่วน

ประมวลผล โดยมีอุปกรณ์ท่ีใชรั้บภาพ ไดแ้ก่ กลอ้งวิดีโอ กลอ้งโทรศพัทมื์อถือ กลอ้งเวบ็แคม ซ่ึงสามารถ

เช่ือมต่อสัญญาณไปยงัหน่วยประมวลผลได ้ 

  3. ส่วนการประมวลผล เป็นการประมวลผลผา่นซอฟตแ์วร์ เพื่อการท าหนา้ท่ีในการวิเคราะห์

ภาพหรือวตัถุสัญลกัษณ์โดยสืบคน้ขอ้มูลจากระบบฐานขอ้มูลวตัถุเสมือนจริงหรือกราฟิกท่ีเช่ือมโยงกนั 

เพื่อเตรียมการแสดงวตัถุเสมือนหรือกราฟิกนั้น ปัจจุบนัเทคโนโลยเีสมือนจริงสามารถแบ่งตามประเภท

การวเิคราะห์ภาพออกเป็น 2 ลกัษณะ ไดแ้ก่ วเิคราะห์ภาพวตัถุสัญลกัษณ์แบบท่ีเป็นมาร์คเกอร์ (Marker 

based AR) และวตัถุสัญลกัษณ์แบบอาศยัลกัษณะต่างๆ ท่ีอยูใ่นภาพ (Marker-less based AR)  
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  4. ส่วนการแสดงผล ซ่ึงอุปกรณ์ท่ีใชแ้สดงผล ไดแ้ก่ จอคอมพิวเตอร์ จอโทรศพัทมื์อถือ 

จอแสดงผลแบบสวมศีรษะ  จะเป็นส่วนในการท าหนา้ท่ีแสดงผลความจริงและวตัถุเสมือนหรือกราฟิกท่ี

ส่วนการประมวลผลสร้างข้ึนมาแสดง  

  ส าหรับโทรศพัทมื์อถืออจัฉริยะหรือสมาร์ตโฟน (Smart Phone) ถือเป็นจุดเปล่ียนแนวคิด

ทางการตลาดของการโฆษณา เพราะดว้ยระบบเสมือนจริงบนโทรศพัทมื์อถือ (Mobile AR) ท าใหผู้ใ้ช้

สามารถรับขอ้มูลหรือข่าวสารไดท้นัทีตามคุณลกัษณะของซอฟตแ์วร์หรือโปรแกรมต่างๆ ท่ีอยูใ่น

โทรศพัทมื์อถือ แบบท่ีผูใ้ชส้ามารถพกพาไดอ้ยา่งสะดวก ระบบเสมือนจริงบนโทรศพัทมื์อถือจดัเป็น

เทคโนโลยเีสมือนจริงท่ีใชง้านบนโทรศพัทมื์อถือ ท าใหห้นา้จอของโทรศพัทมื์อถือแสดงขอ้มูลต่างๆ ท่ี

ไดรั้บจากเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ทั้งน้ีโทรศพัทมื์อถือท่ีสามารถใชร้ะบบเสมือนจริงไดต้อ้งมีคุณสมบติัของ

เคร่ือง คือ กลอ้งถ่ายรูป GPSท่ีสามารถระบุพิกดัต าแหน่งและเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ตได ้และเขม็ทิศดิจิตอลใน

เคร่ือง (พนิดา ตนัศิริ: 2561) 

   

ประเภทของเทคโนโลยคีวำมจริงเสมือน (Augmented Reality: AR)   

  เทคโนโลยคีวามจริงเสมือน (Augmented Reality: AR) แบ่งเป็น 2 ประเภท ไดแ้ก่  
  1) แบบท่ีใชภ้าพสัญลกัษณ์  
  2) แบบท่ีใชร้ะบบพิกดัในการวเิคราะห์ขอ้มูลเพื่อสร้างขอ้มูลบนโลกเสมือนจริง  

  แบบใชภ้าพสัญลกัษณ์อา้งอิง คือการใชภ้าพสัญลกัษณ์เพื่ออา้งอิงเช่ือมโยงไปยงัขอ้มูลท่ีเรา
ตอ้งการ โดยโปรแกรมจะท าการวเิคราะห์ภาพท่ีใชใ้นการอา้งอิงเรียกวา่การท า “Marker” เม่ือใชก้ลอ้งท่ี
เรียกผา่น Application ส่องดูรูปภาพท่ีก าหนดจะปรากฏส่ือหรือเช่ือมโยงไปยงัส่ือท่ีตอ้งการได ้ 
   แบบใชพ้ิกดัอา้งอิงหรือพิกดัจุดสนใจเป็นจุดต าแหน่งท่ีอยูบ่ริเวณรอบตวัหรือรอบๆต าแหน่งท่ี
อยูปั่จจุบนั โดยอาศยัการอา้งอิงต าแหน่งจากระบบดาวเทียม (GPS) จึงท าใหก้ารระบุต าแหน่งมีความ
แม่นย  า ซ่ึงในปัจจุบนัสามารถแสดงพิกดัจุดสนใจบนแผนท่ีผา่นเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เช่น Google’s Map 
เป็นตน้ โดยเช่ือมโยงกบั Smart Phone เพื่อใช ้Location Based AR ในการสร้างต าแหน่งและระบุต าแหน่ง 
โดยไม่ตอ้งมีภาพอา้งอิง เพียงใช ้Application บนมือถือส่องไปยงัต าแหน่งต่างๆ ก็จะปรากฏส่ือหรือ
เช่ือมโยงไปยงัส่ือท่ีตอ้งการได ้ซ่ึงในทางเทคนิคแลว้ภาพสัญลกัษณ์ท่ีใชจ้ะนิยมเรียกวา่ “Marker”  หรือ
อาจจะเรียกวา่ AR Code ก็ได ้โดยใชก้ลอ้งเวบ็แคมในการรับภาพ เม่ือซอฟตแ์วร์ท่ีเราใชง้านอยูป่ระมวลผล
รูปภาพสัญลกัษณ์ท่ีก าหนดไวแ้ลว้ก็จะแสดงขอ้มูลภาพสามมิติท่ีถูกระบุไวใ้นโปรแกรมใหเ้ห็น เราสามารถ
ท่ีจะหมุนดูภาพท่ีปรากฏไดทุ้กทิศทางหรือเรียกวา่หมุนได ้360 องศา 
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  ประเภทของระบบความจริงเสมือนตามพื้นฐานวธีิท่ีติดต่อกบัผูใ้ช ้(อา้งถึงในพนิดา ตนัศิริ: 
2561) สามารถแบ่งประเภทได ้ดงัน้ี  
  1. Desktop VR หรือ Window on World Systems (WoW) เป็นระบบความจริงเสมือนท่ีใช้
จอภาพของคอมพิวเตอร์ในการแสดงผล 
  2. Video Mapping เป็นการน าวดีิโอมาเป็นอุปกรณ์หรือเคร่ืองมือน าเขา้ขอ้มูลของผูใ้ช ้และใช้
กราฟิกคอมพิวเตอร์น าเสนอการแสดงผลในโมเดลแบบสองมิติหรือสามมิติ โดยผูใ้ชจ้ะเห็นตวัเองและ
เปล่ียนแปลงตวัเองจากจอภาพ 
  3. Immersive Systems เป็นระบบความจริงเสมือนส าหรับผูใ้ชส่้วนบุคคล โดยผูใ้ชน้ าอุปกรณ์
ประเภทจอภาพสวมศีรษะ (HMD) ไดแ้ก่ หมวกเหล็กหรือหนา้กากมาใชจ้  าลองภาพและการไดย้นิ 
  4. Telepresence เป็นระบบเสมือนจริงท่ีมีการน าอุปกรณ์ตรวจจบัสัญญาณระยะไกลท่ีอาจติดตั้ง
กบัหุ่นยนตเ์ช่ือมต่อการใชง้านกบัผูใ้ช ้
  5. Augmented / Mixed Reality Systems เป็นการผสมผสานระหวา่ง Telepresence ระบบความ
จริงเสมือนและเทคโนโลยภีาพเพื่อสร้างส่ิงท่ีเสมือนจริงใหก้บัผูใ้ช ้
 
 ประเภทของกำรใช้งำนเทคโนโลยคีวำมจริงเสมือน (Augmented Reality: AR) 

  เทคโนโลยคีวามจริงเสมือนสามารถแบ่งการใชง้านออกเป็น 2 ลกัษณะ คือ ลกัษณะการใชง้าน

ผา่นอุปกรณ์แบบพกพา ประเภทสมาร์ตโฟนและแทบ็เล็ตต่างๆ ท่ีสามารถพกพาไดส้ะดวกและมีระบบ 

ปฏิบติัการท่ีรองรับเทคโนโลยคีวามจริงเสมือน (Augmented Reality: AR) เช่น GPS กลอ้งถ่ายภาพจอ 

แสดงผลท่ีคมชดั ระบบปฏิบติัการเช่ือมต่อเครือข่ายอินเทอร์เน็ต การพฒันา Application เพื่อการแสดงผล

ในรูปแบบความจริงเสมือน และลกัษณะการใชง้านผา่นเคร่ืองคอมพิวเตอร์โดยจะตอ้งมีกลอ้งเวบ็แคมใน

การอ่านสัญลกัษณ์เพื่อน าไปประมวลผลและแสดงผลกราฟิกผา่นหนา้จอ (กวสิรา ทองดี: 2557)  ซ่ึงเทคโน 

โลยคีวามจริงเสมือน (Augmented Reality: AR) นั้นไดเ้ขา้มีบทบาทในชีวติประจ าวนัมากข้ึน นิพนธ์ บริ 

เวธานนัท ์(2559) ไดก้ล่าวถึงการประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยเีสมือนจริงเขา้มาใชใ้นชีวิตประจ าวนัไวว้า่มีการ

ประยกุตใ์ชง้านทั้งในอุตสาหกรรม การแพทย ์ ธุรกิจ โฆษณา ท่องเท่ียว และการศึกษา ดงัน้ี 

  1. ทางดา้นอุตสาหกรรมมีการน าเทคโนโลยเีสมือนจริงไปประยกุตใ์ช ้เช่น อุตสาหกรรมสร้าง 

เคร่ืองบิน อุตสาหกรรมผลิตรถยนตโ์ดยบริษทัBMWไดใ้ชเ้ทคโนโลยเีสมือนจริงมาช่วยในการผลิต โดย 

ใหผู้ใ้ชไ้ดเ้รียนรู้การท างานดว้ยการใส่แวน่ตาท่ีจะมีค าแนะน า และจ าลองการท างานแสดงใหเ้ห็นแต่ละ  

ขั้นตอนก่อนปฏิบติัจริงแบบ 3 มิติ 
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  2. ทางดา้นการแพทยมี์การน าเทคโนโลยเีสมือนจริงไปประยุกตใ์ช ้เช่น การเรียบเรียง หลกัการ

ประยกุตใ์ชภ้าพเสมือนจริงทางการแพทย ์โดยการเพิ่มตวัต่อประสานระบบสัมผสัภาพ 3 มิติ เพื่อเพิ่มความ

สมจริงในการรักษา และใหน้กัศึกษาแพทยไ์ดใ้ชเ้คร่ืองมือแพทยรั์กษาหรือผา่ตดัผูป่้วยแบบไม่ตอ้งสัมผสั

กบัผูป่้วยจริง มีการน าเทคโนโลยเีสมือนจริงจ าลองการผา่ตดัผา่นระบบ 

  3. ทางดา้นธุรกิจมีการน าเทคโนโลยเีสมือนจริงไปประยกุตใ์ช ้เช่น การใชเ้ทคโนโลยเีสมือน

จริงกบัการซ้ือขายทางการเงินดว้ยเทคโนโลย ีCYBERII โดย ระบบสามารถใหผู้ใ้ชง้านก าหนดบทบาทของ

ตวัแทนจ าหน่าย (Finance Dealer) ในสภาพแวดลอ้มเสมือนท่ีสามารถเสนอราคาในการซ้ือขาย โดยใชลู้ก

บอลสีเหลืองแสดงราคาซ้ือและลูกบอลสีแดงแสดงราคาขาย ท าใหผู้ใ้ชส้ามารถจ าลองการซ้ือขายทางการ 

เงินไดเ้สมือนจริง 

  4. ทางดา้นการโฆษณามีการน าเทคโนโลยเีสมือนจริงไปประยกุตใ์ช ้เช่นโทรศพัทมื์อ ถือซมั

ซุงน าเทคโนโลย ีMobile AR มาสร้างการรับรู้เพื่อใหลู้กคา้ไดท้ราบถึงระบบปฏิบติัการใหม่บนมือถือ 

Samsung Wave และใหว้ดูด้ีเป็นผูน้ าเสนอวธีิการใชง้านผา่นเทคโนโลยเีสมือนจริงในรูปแบบสามมิติ โดย

ลูกคา้สามารถใชเ้วบ็แคมและเคร่ืองพิมพป์ระกอบกบัซอฟตแ์วร์ต่างๆท่ีมีภายใตร้ะบบปฏิบติัการ BADA 

ของ Samsung เรียกใชโ้ปรแกรมประยกุตต่์างๆเพื่อใชง้านตามตอ้งการ เราเคยพูดถึง Blippar แอปฯสแกน

ฉลากสินคา้ โลโกสิ้นคา้และปรากฏเป็นภาพ 3 มิติลอยข้ึนมาดว้ยระบบเสมือนเสริม (Augmented Reality) 

  5. ดา้นการท่องเท่ียวมีการน าเทคโนโลยเีสมือนจริงไปประยกุตใ์ช ้เช่นการน าเทคโนโลยี

เสมือนจริงไปใชเ้พื่อแนะน าประเทศไทยในงาน “The World Exposition Shanghai China 2010” ภายใต้

แนวคิด “Thainess : Sustainable Ways of Life” และไดน้ า เสนอนิทรรศการภายในอาคารศาลาไทยแยก

เป็น3 ส่วน คือ หอ้งจดัแสดงนิทรรศการท่ี 1 เร่ือง “จากตน้สายแหล่งก า เนิด: A Journey of Harmony” หอ้ง

จดัแสดงนิทรรศการท่ี 2 เร่ือง “เกิดร้อยพนัหลายวถีิ : A Harmony of Different Tones” และหอ้งจดัแสดง

นิทรรศการท่ี 3 เร่ือง “หลอมรวมชีวสู่ีวถีิความเป็นไทย: A Harmony of Thais” ในแต่ละหอ้งนิทรรศการจะ

น า เสนอเอกลกัษณ์ของความเป็นไทยท่ีเกิดจากการพฒันาดา้นต่างๆผา่นเทคโนโลยเีสมือนจริง เช่น ในห้อง

นิทรรศการท่ี 2 เป็นห้องท่ีมีการฉายวดีิโอเพื่อแสดงความสัมพนัธ์ระหวา่งพี่นอ้งของชาวไทยกบัจีนโดยมี

ยกัษว์ดัโพธ์ิขยบัตวัและพูดคุยกบัตวัละครจีน 
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  6. ดา้นการศึกษามีการน าเทคโนโลยเีสมือนจริงไปประยกุตใ์ช ้เช่นการน าเทคโนโลยเีสมือน

จริงไปใชใ้นการจดัการเรียนการสอนโดยการน าเน้ือหาบทเรียน แหล่งขอ้มูลเช่ือมโยงขอ้สอบออนไลน์ 

และหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ผนวกเขา้กบัโปรแกรมเพื่อให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้ท่ีสนุกสนาน 

 

ข้อดีและข้อจ ำกดัของเทคโนโลยคีวำมจริงเสมือน (Augmented Reality: AR) 

  ขอ้ดีและขอ้จ ากดัของการเลือกน าเสนอดว้ย Augmented Reality ส านกังานพฒันาวทิยาศาสตร์

และเทคโนโลยแีห่งชาติ (สวทช)(2558) มีดงัต่อไปน้ี 

  ขอ้ดี/จุดเด่น 

  1. สร้างประสบการณ์ท่ีแปลกใหม่ใหแ้ก่ผูบ้ริโภค 

  2. สามารถคน้หาต าแหน่งและรายละเอียดของสินคา้ดว้ยตนเอง 

  3. สร้างความสนใจในตวัสินคา้และเพิ่มยอดขายได ้

  4. เพิ่มโอกาสของการคา้ผา่นทางออนไลน์ (E-commerce) 

  5. ช่วยลดค่าใชจ่้ายในการลงทุน 

  ขอ้จ ากดั 

  1. ไม่เหมาะกบักลุ่ม low technology 

  2. มีกลุ่มผูบ้ริโภคจ ากดั 

  3. อาจไม่คุม้กบัการลงทุนในการวางระบบเครือข่ายต่างๆ รวมทั้งการท าฐานขอ้มูลต่างๆ 

  4. Smart Devices ไดแ้ก่ Smartphone, iPad, Tablet ยงัมีราคาสูง 

  5. เครือข่ายอินเทอร์เน็ตยงัไม่ครอบคลุมพื้นท่ีใหบ้ริการส่วนใหญ่ 

  6. ตวั Marker จ าเป็นตอ้งปรากฏอยูต่ลอดเวลา เพราะส่งผลต่อการแสดงผล ท าใหก้ารแสดงผล 

                   ไม่สมบูรณ์ หายหรือเล่ือนหลุดจากเฟรมได ้

  ขอ้ควรระวงั   

  ปัญหาดา้นความเป็นส่วนตวั (privacy) ซ่ึงบางคร้ังอาจเกิดกรณี ดงัน้ี 

  1. ละเมิดสิทธิส่วนบุคคล (การเปิดเผยพิกดั) 

  2. ปัญหาดา้นอาชญากรรม 
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  ส าหรับการน าเทคโนโลยคีวามจริงเสมือนมาใชใ้นดา้นการศึกษามีทั้งขอ้ดีและขอ้จ ากดั     

ณฏัฐ ์ ดิษเจริญ (2557) พบวา่ส่ือการเรียนรู้ดว้ยเทคโนโลยโีลกเสมือนผสานโลกจริงมีขอ้ดี คือ ช่วยสร้าง

ความสนใจและดึงดูดใจผูเ้รียน ผูส้อนสามารถน าส่ือน้ีไปใชข้ยายความรู้ (Elaborate) ใหผู้เ้รียนไดพ้ฒันา

ความเขา้ใจในเน้ือหาไดก้วา้งและลึกยิง่ข้ึน สามารถช่วยแกปั้ญหาความเขา้ใจคลาดเคล่ือน (Misconception) 

ไดดี้ และเทคโนโลยโีลกเสมือนผสานโลกจริงน้ี อาจเขา้ไปมีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนรู้แบบร่วมมือ        

(Collaborative Learning) หรือการเรียนรู้แบบอ่ืนๆ ท่ีสอดคลอ้งกบัการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21  

  ววิฒัน์ มีสุวรรณ์ (2555) กล่าววา่พฒันาการของเทคโนโลยโีลกเสมือนผสานโลกจริงสามารถ

น ามาใชก้บัการเรียนการสอนแบบปกติแบบเผชิญหนา้ในลกัษณะร่วมกนัเรียนรู้ในหอ้งเรียนหรือห้องเรียน

ระยะไกล ผูเ้รียนจะไดใ้ชก้ระบวนการคิด การใชภ้าษาพูด ภาษาท่าทาง หรือการส่ือสารอ่ืนๆ น ามาใชใ้น

การเรียนรู้ ทั้งน้ีเน่ืองจากโลกเสมือนผสานโลกจริง มีศกัยภาพการน าเสนอเน้ือหาท่ีไดเ้ปรียบกวา่การใชส่ื้อ

แบบเดิมและเปิดโอกาสใหส้ามารถใชรู้ปแบบการส่ือสารท่ีหลากหลายและเป็นธรรมชาติมากข้ึนดว้ยการ

เรียนรู้ท่ีเพิ่มพื้นท่ีการเรียนรู้ทางกายภาพในรูปแบบสามมิติของผูเ้รียนร่วมกนัและสร้างรูปแบบการ

ตอบสนองและปฏิสัมพนัธ์ท่ีแปลกใหม่ร่วมกนัได ้โดยเทคโนโลยน้ีีมีขอ้ดีดงัน้ี 

  1. ลดขอ้จ ากดัในเร่ืองของรอยต่อระหวา่งสภาพแวดลอ้มจริงและเสมือนได ้

  2. ความสามารถในการยกระดบัความเป็นโลกแห่งความจริงได ้

  3. ร่วมกนัเรียนรู้แบบเผชิญหนา้กนัไดท้ั้งในห้องเรียนเดียวกนัและไดจ้ากระยะไกล 

  4. การแสดงตวัตนของผูเ้รียนท่ีมีตวัตนไดม้ากข้ึน 

  5. สามารถเปล่ียนแปลงการส่งผา่นสารสนเทศ และการตอบสนองระหวา่งโลกแห่งความเป็น 

      จริงกบัโลกเสมือนไดอ้ยา่งดี 

  นอกจากน้ีการน าเทคโนโลยคีวามจริงเสมือนมาใชใ้นดา้นการศึกษายงัมีวธีิการออกแบบ

ส าหรับการเรียนการสอนตามหลกัการการศึกษาบนัเทิง โดย Markus, Wang & Lee (2012: 2-5) ได้

เสนอแนะสรุปลกัษณะท่ีส าคญัในการออกแบบเทคโนโลยีเสมือนจริงทางดา้นการศึกษาไวว้า่ 

  1. ควรเลือกใชอุ้ปกรณ์ (Mobile) ท่ีตอบสนองต่อความตอ้งการของผูเ้รียนไดเ้ป็นอยา่งดี ตอ้งใช้

งานง่ายและสะดวก 

  2. ใชส้ัญลกัษณ์ท่ีเป็นสากล สามารถส่ือความหมายกบัผูเ้รียนไดง่้าย ขั้นตอนการใชเ้ทคโนโลยี

เสมือนจริงไม่ซบัซอ้น  
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  3. ควรออกแบบเทคโนโลยเีสมือนจริงใหส้อดคลอ้งกบัภูมิหลงัของผูเ้รียน หรือแน่ใจวา่ผูเ้รียน

เคยใชเ้ทคโนโลยเีสมือนจริง หรือมีการทดสอบผูเ้รียนก่อนสร้างเทคโนโลยเีสมือนจริง เพื่อใหส้ามารถ

ออกแบบเทคโนโลยเีสมือนจริงไดเ้หมาะกบัความสามารถของผูเ้รียน  

  4.  ควรแน่ใจวา่ผูเ้รียนทุกคนสามารถใชง้านเทคโนโลยเีสมือนจริงได ้ 

  5. ควรใชส้ัญลกัษณ์หรือขอ้มูลต่างๆท่ีมีสีสันสดใส เพื่อกระตุน้ใหผู้เ้รียนสนใจ ซ่ึงสีสันจะช่วย

ใหผู้เ้รียนตอ้งการเรียนหรือใชเ้ทคโนโลยเีสมือนจริงไดน้านกวา่การใชสี้ขาวด า 

  กล่าวสรุปไดว้า่ เทคโนโลยคีวามจริงเสมือนสามารถน ามาพฒันาและประยกุตใ์ชใ้หเ้กิด

ประโยชน์ในชีวิตประจ าวนัไดใ้นหลายๆดา้นรวมทั้งดา้นการศึกษาดว้ย โดยตอ้งพิจารณาประเภทของ

เทคโนโลยคีวามจริงเสมือนท่ีจะน ามาใชร้วมทั้งขอ้ดีและขอ้จ ากดั  การน ามาใชใ้นการเรียนการสอนนั้น

ผูส้อนจะตอ้งพิจารณาความเหมาะสมทั้งในเร่ืองบริบทของผูเ้รียน เน้ือหา และความพร้อมของเคร่ืองมือ

และอุปกรณ์ท่ีมีอยูด่ว้ย  

 

รูปแบบกำรเรียนกำรสอนทีเ่น้นกำรพฒันำด้ำนทกัษะพสัิย 

  ทกัษะพิสัยเป็นความสามารถของนกัเรียนในดา้นการปฏิบติัการกระท าหรือการแสดงออกต่างๆ  

เก่ียวขอ้งกบัการพฒันาทางกาย การท างานของกลา้มเน้ือ อาจซบัซอ้นตอ้งใชก้ลา้มเน้ือหลายส่วน เกิดจาก

การสั่งของสมอง ซ่ึงตอ้งมีปฏิสัมพนัธ์กบัความรู้สึกท่ีเกิดข้ึน ทกัษะส่วนใหญ่ประกอบดว้ยทกัษะยอ่ยๆ  

ทกัษะปฏิบติัน้ีพฒันาไดด้ว้ยการฝึกฝนท่ีดี 

   1  รูปแบบการเรียนการสอนทกัษะปฏิบติัของแฮร์โรว ์(Harrow) (ทิศนา  แขมมณี,  2548 : 37-

38)  การพฒันาทกัษะปฏิบติัตามล าดบัขั้นตอนท่ีซบัซอ้นนอ้ยไปสู่ซบัซอ้นมาก  5 ขั้นตอน 

   1)  ขั้นการเลียนแบบ ผูเ้รียนสังเกตการกระท าท่ีตอ้งการใหท้ าได ้รับรู้สังเกตเห็นวา่มี

ขั้นตอนอะไรบา้งแมจ้ะไม่ละเอียดครบถว้น 

   2)  ขั้นการลงมือท าตามสั่ง ท าตามโดยไม่มีแบบให้เห็น ท าใหไ้ดป้ระสบการณ์ในการ

ลงมือท า อาจคน้พบปัญหาต่างๆ ซ่ึงช่วยใหเ้กิดการเรียนรู้ และการปรับการกระท าใหถู้กตอ้งสมบูรณ์ข้ึน 

   3)  ขั้นการกระท าอยา่งถูกตอ้งสมบูรณ์ ผูเ้รียนจะตอ้งฝึกฝนจนท าไดถู้กตอ้งสมบูรณ์ 

โดยไม่จ  าเป็นตอ้งมีตน้แบบหรือค าสั่ง ท าไดอ้ยา่งถูกตอ้งแม่นตรง พอดี สมบูรณ์แบบ 
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   4)  ขั้นการแสดงออก ผูเ้รียนมีโอกาสไดฝึ้กฝนมากข้ึน จนกระทัง่สามารถท าส่ิงนั้นได้

ถูกตอ้งสมบูรณ์แบบอยา่งคล่องแคล่ว รวดเร็ว ราบร่ืน และดว้ยความมัน่ใจ 

      5)  ขั้นการกระท าอยา่งเป็นธรรมชาติ ท าอยา่งสบายๆอตัโนมติั ไม่ตอ้งใชค้วาม
พยายามเป็นพิเศษ จึงตอ้งอาศยัการปฏิบติับ่อยๆในสถานการณ์ท่ีหลากหลายจนช านาญ เพื่อใหผู้เ้รียนมี
ความสามารถดา้นทกัษะการปฏิบติัอยา่งถูกตอ้งสมบูรณ์  แสดงออกและกระท าอยา่งเป็นธรรมชาติ  

  2  รูปแบบการเรียนการสอนทกัษะปฏิบติัของซิมพซ์นั(Simson) (ทิศนา แขมมณี, 2548 : 35-37) 
   ผูเ้รียนไดรั้บการฝึกฝนพฒันาการปฏิบติัหรือท างานท่ีตอ้งอาศยัการเคล่ือนไหวหรือ
การประสานของกลา้มเน้ือทั้งหลายไดอ้ยา่งดี  ตามขั้นตอนดงัน้ี 
   1)  ขั้นการเรียนรู้  สังเกตการท างาน  รับรู้การกระท า 
   2)  ขั้นการเตรียมความพร้อม  ทั้งดา้นร่างกาย  จิตใจ  และอารมณ์  ใหพ้ร้อมต่อการ
เคล่ือนไหวหรือแสดงทกัษะ 
   3)  ขั้นการตอบสนองภายใตก้ารควบคุม อาจใหเ้ลียนแบบหรือลองผดิลองถูกจน

สามารถตอบสนองไดถู้กตอ้ง 

   4)  ขั้นลงมือกระท าจนเป็นกลไกท่ีท าไดเ้อง ช่วยใหป้ระสบความส าเร็จในการปฏิบติั  

และเกิดความเช่ือมัน่ในการท าส่ิงนั้น ๆ 

   5)  ขั้นการกระท าอยา่งช านาญ ผูเ้รียนไดฝึ้กฝน จนท าไดอ้ยา่งคล่องแคล่ว ช านาญ  

เป็นไปโดยอตัโนมติั และดว้ยความเช่ือมัน่ในตนเอง 

   6)  ขั้นการปรับปรุงและประยกุตใ์ช ้ช่วยใหผู้เ้รียนปรับปรุงทกัษะหรือการปฏิบติัของ

ตนใหดี้ยิง่ข้ึน และประยกุตใ์ชท้กัษะในสถานการณ์ต่าง ๆ 

   7)  ขั้นการริเร่ิม หลงัจากสามารถปฏิบติัอยา่งช านาญและสามารถประยกุตใ์นสถาน 

การณ์หลากหลาย จะเกิดความคิดริเร่ิมใหม่ๆ ท าใหป้รับการปฏิบติัไปตามท่ีตนตอ้งการ 

   เพื่อใหผู้เ้รียนสามารถปฏิบติัหรือกระท าแสดงออกอยา่งคล่องแคล่ว ถูกตอ้ง ช านาญ 

ในทกัษะท่ีตอ้งการและช่วยพฒันาความคิดสร้างสรรค ์ความอดทน การปรับพฒันาทกัษะใหเ้ช่ียวชาญ มี

คุณค่ายิง่ข้ึน 
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  3  รูปแบบการเรียนการสอนทกัษะปฏิบติัของเดวส์ี (Davies)  (ทิศนา  แขมมณี.  2548 : 39-40)  

ทกัษะปฏิบติัส่วนใหญ่  จะประกอบดว้ยทกัษะยอ่ยๆจ านวนมาก  การฝึกใหผู้เ้รียนสามารถท าทกัษะยอ่ยๆ  

ไดก่้อนแลว้ค่อยเช่ือมโยงเป็นทกัษะใหญ่  จะช่วยใหเ้รียนรู้ไดดี้และรวดเร็วข้ึน  

   1)  ขั้นสาธิตการกระท า ผูเ้รียนไดเ้ห็นทกัษะหรือการปฏิบติัตั้งแต่ตน้จนจบอยา่งเป็น

ปกติตามธรรมชาติ  ไม่ชา้-เร็วเกินไป นกัเรียนควรไดรั้บค าแนะน าใหส้ังเกตจุดส าคญัท่ีควรเอาใจใส่พิเศษ 

   2)  ขั้นสาธิตทกัษะยอ่ยและใหผู้เ้รียนปฏิบติัสังเกตและท าตามไปทีละส่วนอยา่งชา้ๆ 

   3)  ขั้นใหผู้เ้รียนปฏิบติัทกัษะยอ่ย โดยไม่มีการสาธิตหรือแบบอยา่งใหดู้ มีผูส้อนคอย

ช้ีแนะ ช่วยแกไ้ขจนกระทัง่ผูเ้รียนท าได ้แลว้เร่ิมทกัษะยอ่ยใหม่ 

   4)  ขั้นใหเ้ทคนิควธีิการ เม่ือผูเ้รียนปฏิบติัไดแ้ลว้ อาจไดรั้บค าแนะน าเทคนิควธีิการท่ีมี

ประโยชน์เพิ่มเติม เช่นไดป้ระณีตสวยงามข้ึน รวดเร็วข้ึน ง่ายข้ึน ปลอดภยัข้ึน ขั้นให้ผูเ้รียนเช่ือมโยงทกัษะ

ยอ่ยๆ เป็นทกัษะท่ีสมบูรณ์ต่อเน่ืองจนจบ ฝึกปฏิบติัจนช านาญ สามารถปฏิบติัทกัษะไดส้มบูรณ์อยา่ง

สม ่าเสมอ 

   เพื่อใหผู้เ้รียนสามารถปฏิบติัทกัษะท่ีประกอบทกัษะยอ่ยๆไดอ้ยา่งดีมีประสิทธิภาพ  

สมบูรณ์ และพฒันาใหท้กัษะเป็นเลิศ 

   

กำรนวดแผนไทย 

  การแพทยแ์ผนไทยเป็นระบบการแพทยท่ี์อาศยัความรู้หรือต าราแบบโบราณของไทยท่ีถ่าย 

ทอดและพฒันาสืบต่อกนัมา ศาสตร์ดา้นการแพทยแ์ผนไทยแบ่งออกเป็น 4 สาขาวชิา ไดแ้ก่ เวชกรรมไทย 

เภสัชกรรมไทย การผดุงครรภไ์ทย และการนวดแผนไทย โดยเวชกรรมไทยเป็นศาสตร์ท่ีวา่ดว้ยการตรวจ 

การวนิิจฉยั การบ าบดั และการป้องกนัโรค ส่วนเภสัชกรรมไทยเป็นศาสตร์ท่ีวา่ดว้ยการเตรียมยา การผลิต

ยา การประดิษฐย์า การควบคุม และการประกนัคุณภาพยา การปรุงยาและการจ่ายยา ส าหรับการผดุงครรภ์

ไทยเป็นศาสตร์ท่ีวา่ดว้ยการตรวจ การบ าบดั การแนะน า และการส่งเสริมสุขภาพหญิงมีครรภ ์การป้องกนั

ความผดิปกติในระยะตั้งครรภแ์ละระยะคลอด การดูแลและส่งเสริมสุขภาพมารดาและทารกในระยะหลงั

คลอด การนวดแผนไทยเป็นศาสตร์ท่ีวา่ดว้ยการตรวจ การวนิิจฉยั การบ าบดั การป้องกนัโรค การส่งเสริม

และการฟ้ืนฟูสุขภาพดว้ยวธีิการกด การคลึง การบีบ การดดั การดึง การประคบ การอบ อาทิเช่น การ

ประคบสมุนไพร การอบสมุนไพร และกายบริหารฤๅษีดดัตน (ชยนัต ์ พิเชียรสุนทร : 2551) 
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  การนวดแผนไทยหรือหตัถเวชกรรมไทย (ชยนัต ์ พิเชียรสุนทร : 2551) เป็นศาสตร์และศิลป์อีก

แขนงหน่ึงท่ีส าคญัของหลกัวิชาการแพทยแ์ผนไทย ในการต่อสู้กบัโรคภยัไขเ้จบ็ต่างๆ การนวดแผนไทยใน

ปัจจุบนั เป็นภูมิปัญญาไทยท่ีไดผ้า่นการบูรณาการ ร่วมกบัองคค์วามรู้ของศาสตร์การแพทยใ์นระบบการ 

แพทยอ่ื์นๆ จนพฒันาเป็นการนวดแผนไทยท่ีมีเอกลกัษณ์เฉพาะตวั และไดรั้บการยอมรับอยา่งกวา้งขวาง 

ทั้งในประเทศและในระดบันานาชาติ การนวดแผนไทยเป็นศาสตร์ท่ีวา่ดว้ยการตรวจ การวนิิจฉยั การบ า 

บดั การส่งเสริมและการฟ้ืนฟูสุขภาพดว้ยวธีิการกด การคลึง การบีบ การดดั การดึง การประคบ และการ

อบ ทั้งน้ีตามหลกัวชิาการแพทยแ์ผนไทยการประคบสมุนไพร การอบสมุนไพร รวมทั้งกายบริหาร ฤๅษีดดั

ตน ก็จดัเป็นองคค์วามรู้ในวิชาการนวดแผนไทยดว้ย การนวดแผนไทยอาจแบ่งตามวตัถุประสงคไ์ดเ้ป็น 2 

ประเภท คือ การนวดเพื่อผอ่นคลายและการนวดเพื่อบ าบดัรักษา การนวดเพื่อผอ่นคลายเป็นการนวดเพื่อ

ส่งเสริมสุขภาพ ท าใหก้ลา้มเน้ือผอ่นคลาย ส่วนการนวดเพื่อบ าบดัรักษาเป็นการนวดเพื่อวตัถุ ประสงค์

เฉพาะในการบ าบดัโรคหรือรักษาผูป่้วย เช่น นวดแกส้ะบกัจม นวดแกค้อเคล็ด เป็นตน้ นอกจากนั้นการ

นวดแผนไทยยงัอาจมีลีลาวธีิการนวดแตกต่างกนัไป 2 แบบ คือ การนวดแบบราชส านกั และการนวดแบบ

เชลยศกัด์ิ  

  การนวดแบบราชส านกัแต่เดิมเป็นการนวดเพื่อถวายพระมหากษตัริยแ์ละเจา้นายชั้นสูงในราช

ส านกั การถ่ายทอดวธีิการนวดแบบน้ีตอ้งพิจารณาคุณสมบติัของผูเ้รียนอยา่งละเอียดถ่ีถว้น มีขั้นตอนใน

การสอนโดยเนน้ท่ีจรรยามารยาทในการนวด ผูน้วดตอ้งเดินเข่าเขา้ไปหาผูป่้วยซ่ึงนอนอยูบ่นพื้น เม่ืออยู่

ห่างจากผูป่้วยไม่นอ้ยกวา่ 4 ศอก จนห่างจากผูป่้วยราว 1 ศอกจึงนัง่พบัเพียบและคารวะขออภยัผูป่้วยโดย

การไหวห้รือการกราบ หลงัจากนั้นผูน้วดจะคล าชีพจรท่ีขอ้มือและหลงัเทา้ขา้งเดียวกนัเพื่อตรวจดูอาการ

ของโรคโดยพิจารณาจากการเตน้ของชีพจรทั้งสองแห่งท่ีเรียกวา่ "ลมเบ้ืองสูงและลมเบ้ืองต ่า" เสียก่อนวา่

เสมอกนัหรือไม่ แลว้จึงเร่ิมท าการนวดท่ีตอ้งเนน้ความสุภาพอยา่งมาก ปัจจุบนัน ามาใชบ้  าบดัโรคระบบ

กลา้มเน้ือและกระดูก  เอกลกัษณ์ของการนวดแผนไทยแบบราชส านกั คือ ตอ้งมีกิริยามารยาทเรียบร้อย ไม่

เร่ิมนวดฝ่าเทา้นอกจากจ าเป็นจริงๆ โดยมากจะเร่ิมใตเ้ข่ามาขอ้เทา้หรือจากตน้ขามาถึงขอ้เทา้ ใชเ้ฉพาะมือ 

คือ น้ิวหวัแม่มือ ปลายน้ิวอ่ืนและอุง้มือในการนวดเท่านั้น ท่าทางในการนวดผูป่้วยอยูใ่นท่านัง่ นอนหงาย

และนอนตะแคงเท่านั้น และไม่นวดในท่าท่ีผูป่้วยนอนคว  ่า ไม่ใชก้ารดดังอขอ้หรือส่วนใดส่วนหน่ึงของ

ร่างกายผูป่้วยดว้ยก าลงัท่ีรุนแรง ไม่มีการนวดโดยใชเ้ทา้ เข่า ขอ้ศอก ใชห้ลกัวชิาของหตัถเวชกรรมแผน

ไทยแบบราชส านกัในการตรวจร่างกาย เพื่อวนิิจฉยัและรักษาโรค โดยหลกัในการรักษาโรคโดยการนวด
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แบบราชส านกัมุ่งหวงัผลเพื่อตอ้งการท าให้เกิดผลต่ออวยัวะและเน้ือเยือ่ท่ีอยูลึ่ก โดยเพิ่มการไหลเวยีนเลือด

และเพิ่มการท างานของเส้นประสาทใหมี้ประสิทธิภาพข้ึน (พวงพกา  ตนักิจจานนท,์ 2555) 

  ส่วนการนวดแบบเชลยศกัด์ิหรือแบบทัว่ไป (ชยนัต ์ พิเชียรสุนทร: 2551) เป็นการนวดแบบ

สามญัชน ใชก้ารสืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นโดยการฝึกฝนและการบอกเล่า มีแบบแผนการนวดตามวฒันธรรม

ทอ้งถ่ินประกอบกบัประสบการณ์ท่ีสั่งสมของครูนวด แต่เดิมการถ่ายทอดศาสตร์การนวดแผนไทยแบบน้ี 

มกัสอนและเรียนกนัตามบา้นของครูนวด แต่ปัจจุบนัมีการเรียนการสอนกนัทัว่ไปตามสถาบนัการศึกษา 

หรือสถาบนัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการแพทยแ์ผนไทย และยงัสามารถใชอ้วยัวะอ่ืน ๆ เช่น เข่า ศอก เทา้ เพื่อช่วยใน

การนวดได ้ปัจจุบนัไดรั้บการฟ้ืนฟูใหเ้ป็นท่ีนิยมโดยทัว่ไป ก่อนเร่ิมตน้นวดหมอจะตอ้งพนมมือเพื่อไหว้

ครูเสียก่อนในขณะท่ีผูป่้วยนอนอยูก่บัพื้น หลงัจากนั้นหมอจึงเร่ิมตน้นวดจากเทา้ข้ึนไปท่ีหวัเข่า ไปสู่โคน

ขา และนวดทอ้ง หลงั ไหล่ ตน้คอ และศีรษะ ตามหลกัวชิาการแพทยแ์ผนไทยนั้นจะตอ้งมีความรู้เก่ียวกบั

ร่างกายมนุษย ์ซ่ึงร่างกายคนเราประกอบดว้ย "เส้น" หรือ "เอน็" หรือ "เส้นเอน็" จ  านวนมาก ภายในเส้น

เหล่าน้ีจะเป็นทางไหลเวยีนของ "เลือด" และ "ลม" ซ่ึงในภาวะปกติจะไหลเวยีนอยา่งสมดุล หากมีการอุด

กั้นหรือขดัขวางการไหลเวยีนของเลือดและลมดงักล่าวก็จะท าใหเ้กิดความเจบ็ป่วยและมีอาการผดิปกติ

ต่างๆเกิดข้ึน เช่น ปวดเม่ือย มึนงง ทอ้งอืดเฟ้อ แพทยแ์ผนไทยก็จะบ าบดัความเจบ็ป่วยหรืออาการต่างๆ 

ดว้ยการใชย้าหรือดว้ยการนวด โดยการกด คลึง บีบ บิด ดดั และดึงตามจุดและเส้นท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อกระตุน้

ใหเ้ลือดและลมไหลเวยีนเป็นปกติ ซ่ึงร่างกายของคนเรามีเส้นหลกัท่ีส าคญัเรียกวา่เส้นประธานสิบ เป็นเส้น

หลกัท่ีส าคญัของร่างกาย มีรวม 10 เส้น เส้นประธานทั้ง 10 เส้น มีจุดเร่ิมตน้บริเวณรอบๆ สะดือ แลว้

แยกกนัไปตามส่วนต่างๆ ของร่างกาย ไปส้ินสุดท่ีอวยัวะต่างๆไดแ้ก่เส้นดงัต่อไปน้ี 

  1. เส้นอิทา  เป็นเส้นประธานท่ีเร่ิมจากบริเวณสะดือ แล่นลงไปบริเวณหวัเหน่า ลงไปตามตน้ขา

ขา้งซา้ย จนถึงหวัเข่า แลว้เล้ียวข้ึนไปแนบแนวกระดูกสันหลงัดา้นซา้ย แล่นกระหวดัข้ึนบนศีรษะ แลว้

กลบัมาส้ินสุดท่ีจมูกดา้นซา้ย  

  2. เส้นปิงคลา เป็นเส้นประธานท่ีมีทางเดินเร่ิมจากบริเวณสะดือ แล่นลงไปบริเวณหวัเหน่า ลง

ไปตามตน้ขาขา้งขวาจนถึงหวัเข่า แลว้เล้ียวข้ึนไปแนบแนวกระดูกสันหลงัดา้นขวา แล่นกระหวดัข้ึนบน

ศีรษะ แลว้กลบัมาส้ินสุดท่ีจมูกดา้นขวา 

  3. เส้นสุมนา เร่ิมจากบริเวณสะดือ แลว้แล่นตรงข้ึนไปในทรวงอก ขั้วหวัใจ ข้ึนไปตามล าคอ 

ส้ินสุดท่ีโคนล้ิน 
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  4. เส้นกาลทารี เร่ิมจากบริเวณสะดือ แลว้แยกออกเป็น 4 เส้น โดย 2 เส้นข้ึนไปตามสีขา้ง ตน้

แขน ตน้คอ ศีรษะ แลว้วกกลบัลงมาตามแนวหลงัแขนทั้ง 2 ขา้ง จากนั้นแยกออกไปตามน้ิวมือทั้ง 2 ขา้ง 

อีก 2 เส้น ลงไปตามหนา้แขง้จนถึงขอ้เทา้ แลว้แตกออกไปตามน้ิวเทา้ทั้ง 2 ขา้ง 

  5.  เส้นสหศัรังสี  เร่ิมจากบริเวณสะดือ ลงไปตน้ขาและแขง้ดา้นใน ตลอดไปจนถึงฝ่าเทา้ ผา่น

ตน้น้ิวเทา้ซา้ยทั้ง 5 น้ิว แลว้ยอ้นกลบัข้ึนมาตามหนา้แขง้ของขาขา้งซา้ย ไปเตา้นมซา้ย เขา้ไปใตค้าง ลอด

ขากรรไกรขา้งซา้ย ไปส้ินสุดท่ีตาขา้งซา้ย  

  6. เส้นทวารี  เร่ิมจากบริเวณสะดือ ลงไปตน้ขาและแขง้ดา้นใน ตลอดไปจนถึงฝ่าเทา้ ผา่นตน้

น้ิวเทา้ขวาทั้ง 5 น้ิว แลว้ยอ้นกลบัข้ึนมาตามหนา้แขง้ของขาขา้งขวา ไปเตา้นมขวา เขา้ไปใตค้าง ลอด

ขากรรไกรขา้งขวา ไปส้ินสุดท่ีตาขา้งขวา 

  7. เส้นจนัทะภูสัง เร่ิมจากบริเวณสะดือข้ึนไปราวนมขา้งซ้าย ผา่นไปท่ีคอ คางและไปส้ินสุดท่ีหู

ขา้งซา้ย 

  8. เส้นรุช า เร่ิมจากบริเวณสะดือ ข้ึนไปราวนมขา้งขวา ผา่นไปท่ีคอ คาง และไปส้ินสุดท่ีหูขวา 

  9. เส้นสุขมุงั เร่ิมจากบริเวณสะดือ ไปส้ินสุดท่ีทวารหนกั 

  10. เส้นสิกขินี  เร่ิมจากบริเวณสะดือ ไปท่ีหวัเหน่า ทวารเบา และส้ินสุดท่ีอวยัวะเพศ   

  พวงพกา ตนักิจจานนท ์(2555) ไดร้วบรวมหลกัการและทฤษฎีการนวดไทยเพื่อการบ าบดัใน

เอกสารการสอนชุดวชิานวดแผนไทย2 ของมหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราชไวพ้อสรุปไดว้า่ ในปีพ.ศ. 

2525 ศาสตราจารยน์ายแพทยอ์วย เกตุสิงห์ ไดก่้อตั้งอายรุเวทวทิยาลยั (ชีวกโกมารภจัจ)์ ข้ึนเพื่อเปิดสอน

การแพทยแ์ผนไทยประยกุตน์ั้น ไดเ้ชิญอาจารยณ์รงคส์ักข ์บุญรัตนหิรัญ มาเป็นอาจารยส์อนวชิาการนวด

ไทยแบบราชส านกัใหแ้ก่อายุรเวทวทิยาลยั (ชีวกโกมารภจัจ)์ โดยมีแนวคิดในการน าการแพทยแ์ผนโบราณ

มาผสมผสานกบัการแพทยแ์ผนปัจจุบนัเพราะท่านเล็งเห็นวา่การฟ้ืนฟูการเรียนวชิาแพทยแ์ผนโบราณให้

สามารถท่ีจะอธิบายดว้ยหลกัวทิยาศาสตร์ไดจึ้งจดัเป็นหลกัสูตรการเรียนการสอนข้ึนเพื่อผลิตแพทยแ์ผน

โบราณประยกุตท่ี์ตอ้งเรียนวิทยาศาสตร์เป็นพื้นฐาน เพื่อช่วยในการวนิิจฉยัโรคอยา่งแม่นย  าและสามารถ

พฒันาการแพทยแ์ผนโบราณใหก้า้วหนา้ต่อไป    

  การนวดไทยแบบราชส านกัเป็นศาสตร์ท่ีใชใ้นการบ าบดัโรคหรืออาการท่ีเก่ียวกบัระบบ

กลา้มเน้ือ กระดูก ช่องทอ้ง อวยัวะสืบพนัธ์ุ โรคหรือกลุ่มอาการท่ีเกิดจากความผิดปกติของระบบประสาท 

เป็นตน้ ในปัจจุบนัน้ีมีการนวดไทยแบบราชส านกัมีการจดัการเรียนการสอนในมหาวทิยาลยัต่างๆท่ีเปิด
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สอนดา้นการแพทยแ์ผนไทยประยกุต ์การแพทยแ์ผนไทย และไดมี้การพฒันาดา้นงานวิจยัเก่ียวกบัประ 

สิทธิผลการรักษาในหลายๆกลุ่มอาการโรคและไดรั้บการยอมรับอยา่งกวา้งขวาง เอกลกัษณ์ของการนวด

ไทยแบบราชส านกันั้นเป็นรูปแบบการนวดท่ีสืบทอดมาจากในวงั ใชส้ าหรับนวดพระมหากษตัริยแ์ละพระ

บรมวงศานุวงศ ์เจา้ขนุมูลนายทั้งหลาย โดยการนวดจะใชเ้ฉพาะน้ิวมือและฝ่ามือเท่านั้น เนน้บุคลิกท่าทาง

ของหมอหรือผูน้วดเป็นหลกั ค านึงถึงความเรียบร้อยสวยงามของท่าทางการนวด และการลงน ้าหนกัมือใน

ทิศแรงท่ีถูกตอ้ง โดยใชห้ลกั หน่วง เนน้ น่ิง มีความนุ่มนวล แมมี้พลงัในการนวด โดยตอ้งค านึงถึงองศา

มาตราส่วน เพื่อควบคุมน ้าหนกัมือใหเ้หมาะสมในการนวดแต่ละคร้ังดว้ย หากปฏิบติัไม่ถูกตอ้งอาจเกิด

ผลเสียทั้งผูน้วดเองได ้  

  การนวดไทยแบบราชส านกัผูเ้รียนจ าเป็นตอ้งมีความรู้ทางกายวภิาคศาสตร์ สรีรวทิยาและพยาธิ

วทิยาฯลฯ เพื่อการเรียนรู้การนวดไทยในขั้นการนวดรักษาอาการ/หรือกลุ่มโรคต่างๆ เพื่อความปลอดภยัใน

การนวดรักษาหรือหตัถเวชกรรมแผนไทยอยา่งมีประสิทธิภาพยิง่ข้ึน 

 

ควำมรู้พืน้ฐำนด้ำนกำรนวดไทยแบบรำชส ำนักหรือหัตถเวชกรรมแผนไทยแบบรำชส ำนัก 

 ในการเรียนหตัถเวชกรรมแผนไทยแบบราชส านกั ความรู้พื้นฐานท่ีตอ้งเรียนรู้(พวงพกา ตนักิจจานนท,์ 

2555) มีดงัน้ี 

 1. คุณสมบติัของหมอหตัถเวชกรรมแผนไทยแบบราชส านกั 

 2.  ความรู้ในการท าหตัถบ าบดัหตัถเวชกรรมแผนไทยแบบราชส านกั 

 3. ขั้นตอนในการฝึกปฏิบติัหตัถเวชกรรมแผนไทยแบบราชส านกั 

 4. กลุ่มอาการท่ีรักษาดว้ยหตัถบ าบดั 

 5. ขอ้หา้มและขอ้ควรระวงัในการท าหตัถบ าบดั 

 6. ประโยชน์ของการนวด 

 7. การนวดรักษา 

 8. ขั้นตอนการรักษาโรคทางหตัถเวชกรรมแผนไทย 

      คุณสมบัติของหมอหัตถเวชกรรมแผนไทยแบบรำชส ำนัก 

  คุณสมบติัของหมอตอ้งประกอบดว้ย ศีลธรรมจรรยา มรรยาทของผูน้วดตามระเบียบแบบ

แผนการนวดราชส านกั   
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  ศีลธรรมจรรยา 5 ประการ  

 1.) ตั้งสัจจะ: ผูฝึ้กทุกคนตอ้งตั้งสัจจะท่ีจะรักษาศีลธรรมจรรยาบรรณของวชิาหตัถเวชโดยเคร่งครัด 

เพราะเป็นการป้องกนัช่ือเสียงตนเองและรักษาช่ือเสียงของสถาบนัท่ีสอนไม่ใหต้กต ่า หมอจึงตอ้งอยูใ่นศีล

ท่ีควรปฏิบติั 3 ประการ และจะตอ้งไม่ท าการนวดในสถานท่ีอโคจร ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 

ศีลของหมอมี 3 ประการ 

1.ไม่ด่ืมสุรา หมายถึง ไม่ด่ืมสุราก่อนการนวด และหลงัการนวด รวมทั้งไม่ด่ืมสุราและรับประทานอาหารท่ี

บา้นของผูป่้วยดว้ย 

2.ไม่หลอกลวง หมายถึง ไม่เล้ียงไข ้ คือ ถา้สามารถนวดใหห้ายไดภ้ายในคร้ังเดียวไม่ล่อลวงผูป่้วยวา่ตอ้ง

นวด 3 คร้ัง 4 คร้ังเป็นตน้ เพื่อหวงัประโยชน์ ลาภ ยศ สรรเสริญ 

3.ไม่เจา้ชู ้หมายถึง ไม่แสดงกิริยา ท่าทางลวนลามหรือใชค้  าพูดแทะโลมผูป่้วย ไม่แสดงกิริยาย ัว่ยวน ตอ้ง

นวดดว้ยความสุภาพเรียบร้อย 

4. สถานท่ีอโคจร หมายถึง ไม่นวดผูป่้วยในสถานท่ีอโคจร ไดแ้ก่ โรงแรม (ป้องกนัการอยูด่ว้ยกนัแบบ

สองต่อสอง) โรงน ้าชา โรงยาฝ่ิน บ่อนการพนนั สถานเริงรมย ์โรงพยาบาลเน่ืองจากมีแพทยเ์จา้ของไขอ้ยู่

แลว้ เพราะเป็นการกา้วก่ายหนา้ท่ีกนัและกนั ไม่ควรท า (ยกเวน้โรงพยาบาลซ่ึงแพทยแ์ผนไทยประยกุตเ์ขา้

ไปด าเนินกิจการอยูด่ว้ย) 

 2.) ตั้งนิว้  : การฝึกน้ิวมือเป็นหวัใจส าคญัของการเรียนนวดการฝึกก าลงัน้ิว หมอนวดไทยสายราชส านกั

ท่ีดีควรมีน้ิวท่ีมีก าลงั แขง็แรง ไม่อ่อนลา้หมดก าลงั ก่อนท าการรักษาใหเ้สร็จส้ิน ดงันั้นก่อนฝึกนวด ควร

ฝึกก าลงัน้ิวก่อน โดยการฝึกยกกระดานทุกวนั ดว้ยการนัง่ขดัสมาธิเพชรหรือนัง่เหยยีดขาตรง และหยง่น้ิว

เป็นรูปถว้ยวางขา้งล าตวั แลว้ยกใหล้อยพน้พื้น หรือฝึกโดยการบีบข้ีผึ้งใหอ่้อนตวั หรือฝึกนวดผูป่้วยเลยก็

ได ้การฝึกบ่อยๆ ท าใหน้ิ้วแข็งแรงมีก าลงั ไม่อ่อนแรงหรือสั่นขณะท าการนวดผูป่้วยเลยก็ได ้การฝึกบ่อยๆ 

ท าใหน้ิ้วแขง็ และควรมีการรักษาสุขภาพร่างกายใหแ้ขง็แรงอยูเ่สมอ โดยหมัน่ออกก าลงักาย เล็บมือตดัสั้น

และสะอาดเสมอ 

 3.) ตั้งสมาธิ  : ในการเรียนตอ้งมีการตั้งสมาธิทั้งการเรียนภาคทฤษฎีและภาคปฏิบติั 

 4. ) ตั้งตา : ตั้งตาสังเกตการสาธิตของอาจารยอ์ยา่งถ่ีถว้น    

 5.) ตั้งใจ : ผูฝึ้กจะตอ้งตั้งใจฝึกฝนอยูเ่สมอ 

  มรรยาทของผูน้วดตามระเบียบแบบแผนการนวดราชส านกั มีขั้นตอนดงัต่อไปน้ี 
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 1.) ตอ้งเดินเข่าเขา้หาผูป่้วย  เม่ืออยูห่่างจากผูป่้วยระยะประมาณ  4 ศอก  ขณะเดิน มืออยูใ่นท่าเคารพ  

แนบชิดล าตวั  ไม่แกวง่แขน 

 2.) นัง่พบัเพียบ ( ปลายเทา้ช้ีลงล่าง ) อยูห่่างจากผูป่้วย ระยะประมาณ 1 ศอก ( หตัถบาส ) 

 3.) ยกมือไหวผู้ป่้วย เพื่อแสดงความเคารพ ขออภยัท่ีตอ้งถูกเน้ือตวั 

 4.) ตรวจชีพจร  ทั้งมือและเทา้ เพื่อตรวจดูลมข้ึนเบ้ืองสูงและลมลงเบ้ืองต ่า  วา่เท่ากนัหรือไม่และรวมถึง

การท างานของหวัใจ 

 5.) ในขณะท าการนวด  ผูน้วดไม่ควรท่ีจะกม้หนา้  เพราะจะเป็นการหายใจรดผูป่้วย หรือไม่แหงนหนา้  

หนัซา้ยหนัขวาสอดส่ายสายตา  เพราะเป็นการแสดงกิริยาท่ีไม่ส ารวม 

 

       ควำมรู้ในกำรท ำหัตถบ ำบัด/หัตถเวชกรรมแผนไทยแบบรำชส ำนัก 

  1.) ท่าท่ีใช้ในการนวด แบ่งเป็น ท่าส าหรับผูป่้วย และท่านวดส าหรับหมอ  

ท่าส าหรับผูป่้วย    - ท่านอนหงาย 

           - ท่านอนตะแครงคูเ้ข่า 90 องศาซา้ย , ขวา 

                                  - ท่านัง่ขดัสมาธิ 

                             - ท่านัง่หอ้ยเทา้ 

ท่านวดส าหรับหมอ  - ท่านัง่พบัเพียบ 

                                 - ท่านัง่คุกเข่าคู่ 

                                 - ท่าพรหมส่ีหนา้ 

                                 -ท่าหนุมานถวายแหวน 

                                 - ท่ายนืหกสูง  หกกลาง  หกต ่า 

  ท่าทางในการนวดของหมอและผูป่้วยจะตอ้งอยูใ่นท่าท่ีเหมาะสม ผอ่นคลายไม่เกร็ง ซ่ึงในท่า

นวดและการนวดน้ีจะตอ้งเป็นไปตามลีลาองศาท่ีบงัคบัไวแ้ต่ละจุดหรือต าแหน่งท่ีตอ้งนวด การนวดจึงจะ

ไดผ้ลเตม็ท่ี เช่น ในท่านวดขา ผูป่้วยควรอยูใ่นท่านอนหงายและผูน้วดอยูใ่นท่านัง่พบัเพียบ ในท่านวดหลงั  

ผูป่้วยควรอยูใ่นท่านอนตะแคงคูเ้ข่า 90 องศาและผูน้วดอยูใ่นท่านัง่คุกเข่าคู่ เป็นตน้ 
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  2.) การวางมือ ในการวางมือเพื่อใหต้รงจุดในการนวด เช่น ในบางท่าจะตอ้งใชน้ิ้วหวัแม่มือกด   

บางท่าใชอุ้ง้มือกด หรือบางท่าใชป้ลายน้ิวทั้ง 4 นวด  ข้ึนอยูก่บัต าแหน่งท่ีตอ้งการนวดวา่จะใชท้่านวด

อยา่งไร วางมืออยา่งไร จึงจะถูกหลกัการทางหตัถเวช 

  3.) ขนาดของแรงและเวลาท่ีใช้ในการนวดแต่ละคร้ัง 

 น ้าหนกัการกดจุด หรือการแต่งรสมือ ควรลงน ้าหนกัในการกดแบ่งเป็น 3 ระดบั คือ 

ก. น ้าหนกัเบา  เทียบไดเ้ท่ากบัแรงขนาด 50 ปอนดโ์ดยประมาณ โดยเร่ิมแตะถูกผวิออกแรงกดไม่มาก 

สังเกตผวิท่ีถูกกดไม่มีเงารอบน้ิวมือ 

ข. น ้าหนกัปานกลาง เทียบไดเ้ท่ากบัแรงขนาด 70 ปอนดโ์ดยประมาณ โดยเพิ่มน ้าหนกัการกดมากข้ึน 

สังเกตผวิท่ีถูกกดจะมีเงาจางๆรอบน้ิวมือ 

ค. น ้าหนกัมาก เทียบไดเ้ท่ากบัแรงขนาด 90 ปอนดโ์ดยประมาณ ใหเ้พิ่มการกดเป็นหนกัท่ีสุด สังเกตท่ี

ผวิหนงัจะมีเงาทึบ 

  การนวดจะเร่ิมกดจากน ้าหนกัเบาเพื่อกระตุน้ใหก้ลา้มเน้ือรู้ตวั แลว้ค่อยๆเพิ่มน ้าหนกัมากข้ึน

เป็นขนาดปานกลาง แลว้จึงเพิ่มเป็นน ้าหนกัมากข้ึน ในการกดตอ้งค่อยๆเพิ่มน ้าหนกัทีละนอ้ยเพื่อท าให้

กลา้มเน้ือสามารถปรับตวัรับน ้าหนกัได ้ผูป่้วยจะไม่รู้สึกเจบ็มาก และไม่เป็นอนัตราย 

  ในการกดไม่สามารถระบุไดว้า่ตอ้งกดแรงอยา่งไรเน่ืองจากทุกคนมีร่างกายท่ีมีกลา้มเน้ือและ

ผวิหนงั ไขมนัหนาบางไม่เหมือนกนั เช่น คนอว้นหรือผอม จุดระบบประสาทต่างๆ จะอยูต้ื่นลึกไม่เท่ากนั 

ใชน้ ้าหนกัท่ีเหมาะสมจึงข้ึนอยูก่บัจุดประสงคใ์นการกด และประสบการณ์ การฝึกนวดมากๆ ก็จะทราบได้

วา่ควรกดแรงเท่าใด การกดแต่ละจุดควรมีสมาธิ จิตใจจดจ่ออยูก่บัน้ิวท่ีกดลงไป (มืออยูท่ี่ไหนใจอยูท่ี่นัน่) 

มีจงัหวะในการกด โดยใชห้ลกัการหน่วง เนน้ น่ิง 1 คาบ ของการก าหนดลมหายใจ การปล่อยมือตอ้งค่อยๆ

ปล่อย หากยกน้ิวท่ีกดข้ึนอยา่งรวดเร็วอาจจะท าใหร้ะบบการนวดไม่ไดผ้ลได ้

  4.) การก าหนดลมหายใจ 

  ผูน้วดควรจะก าหนดเวลาท่ีใชใ้นการกดแต่ละจุดเอง ปกติจะใชล้มหายใจเขา้ ลมหายใจออก 

เป็นตวัก าหนด เรียกวา่ 1 คาบ การหายใจปกติ 1 คร้ัง เรียกวา่ คาบนอ้ย (10-15 วนิาที )ส่วนใหญ่ใชก้ารนวด

พื้นฐานต่างๆทัว่ไป หายใจเขา้ลึก หายใจออกยาว 1 คร้ัง เรียกวา่ คาบใหญ่ (30-45 วินาที ) ส่วนใหญ่ใชก้บั

การนวดรักษาโรค และการเปิดประตูลม การกดนวดนานเพียงใด ข้ึนกบัลกัษณะของโรค ระยะเวลาท่ีเป็น 

และลกัษณะของผูถู้กนวด หากกดระยะเวลาสั้นเกินไป การรักษาอาจไม่ไดผ้ล ขณะเดียวกนั ถา้กดนานเกิน 
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ไปมือของผูน้วดอาจจะเจบ็ ผูป่้วยก็อาจระบมไดเ้ช่นกนั การหายใจเขา้ออกใหส้ัมพนัธ์กบัการลงน ้าหนกั

ดว้ย โดยทัว่ไปการลงน ้าหนกัควรกดลงไปขณะท่ีผูน้วด และผูป่้วยหายใจออก ซ่ึงเป็นขณะท่ีร่างกายผอ่น

คลาย 

  5. )การก าหนดองศามาตราส่วน 

  การก าหนดองศามาตราส่วน คือ การวางท่านวดของหมอใหเ้หมาะสมกบัผูป่้วยและเหมาะสม

กบัต าแหน่งท่ีจะนวด เพื่อให้แรงท่ีใชก้ดนั้นลงตรงจุดและมีน ้าหนกัเพียงพอท่ีจะรักษาโรค ซ่ึงการวางมือ 

วางเทา้ การนัง่ของหมอตอ้งเหมาะสมกบัมือท่ีกดลงบนผูป่้วยเรียกไดว้า่ เป็นสัดส่วน องศา และทิศทางใน

การนวด โดยทัว่ไปแลว้ขณะนวดใหเ้หยยีดแขนตรง ทิ้งขอ้มือ ขอ้ศอก เพื่อลงน ้าหนกัไปตามแขน ลงสู่

น้ิวหวัแม่มือท่ีนวด หากมีการงอแขน อาจท าใหน้ ้าหนกัลงไม่ตรงจุด แมจ้ะใชน้ ้าหนกัมาก ท าใหก้ารรักษา

ไดผ้ลนอ้ย หรือไม่ไดผ้ลเลย ซ่ึงในการนวดแบบราชส านกัไดใ้หแ้นวทางไวว้า่ “แขนตึง หนา้ตรง องศาได”้  

แรงกด นวด ระดบัของแรงท่ีใชก้ดลงบนตวัผูป่้วยจะถูกประเมินโดยตวัผูน้วด  เรียกวา่ การแต่งรสมือ มี 3 

ระดบัคือ 

 ก.   น ้าหนกัเบา ประมาณ 50% ของน ้าหนกัท่ีสามารถลงไดสู้งสุด 

 ข.   น ้าหนกัปานกลาง ประมาณ 70% ของน ้าหนกัท่ีสามารถลงไดสู้งสุด 

 ค.   น ้าหนกัมาก ประมาณ 90% ของน ้าหนกัท่ีสามารถลงไดสู้งสุด 

ผูน้วดควรค านึงถึงจงัหวะในการลงน ้าหนกัแต่ละคร้ัง ซ่ึงมี 3 ระดบัคือ 

 ก.   หน่วง เป็นการลงน ้าหนกัเบา เพื่อกระตุน้ใหก้ลา้มเน้ือรู้ตวั 

 ข.   เนน้ ลงน ้าหนกัเพิ่มข้ึนบนต าแหน่งท่ีตอ้งการนวด 

 ค.   น่ิง ลงน ้าหนกัมาก และกดน่ิงไวพ้ร้อมกบัก าหนดลมหายใจ สั้น  ยาว ตามความตอ้งการ การลง

น ้าหนกัเพิ่มข้ึนทีละนอ้ยท าใหก้ลา้มเน้ือสามารถปรับตวัรับน ้าหนกัได ้แต่การลงน ้าหนกัมากตั้งแต่แรกเร่ิม

กดจะท าให ้กลา้มเน้ือเกร็งรับทนัทีและอาจท าใหต้ าแหน่งท่ีกดคลาดเคล่ือนได ้ผูถู้กนวดจะเจบ็มากหรือ

ระบมไดเ้ช่นกนั 

  6.) ต าแหน่งท่ีนวด   ผูน้วดตอ้งรู้วา่โรคชนิดน้ีจะตอ้งนวดต าแหน่งใดบา้ง จะนวดจุดใดก่อน-

หลงั หรือตอ้งนวดเอาเลือดจากท่ีใดมาช่วยบา้ง นวดจุดน้ีแลว้ตอ้งนวดจุดใดต่อไป โรคชนิดน้ีมีจุดไหนท่ีไม่

ควรนวด หรือตอ้งนวดจุดไหน เพื่อใหไ้ปมีผลอีกต าแหน่งหน่ึง  ซ่ึงเป็นเร่ืองส าคญัมาก 

  7.) การนวดซ ้าในแต่ละจุด ( จุดเน้น ) 
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  ในขณะท่ีนวดผูน้วดตอ้งคอยสังเกตหรือพิจารณาวา่ในแต่ละสัญญาณท่ีกดลงไปนั้นพอหรือยงั   

โดยพิจารณาจากความเยน็ ร้อน อ่อน แขง็ของกลา้มเน้ือ ก าลงัเลือดท่ีไหลเวยีนมาเล้ียง ถา้ยงัไม่พอผูน้วด

ตอ้งมากดตรงสัญญาณนั้นใหม่อีก โดยจะกดซ ้ าท่ีจุดเดิมทนัที หรือตอ้งกดท่ีจุดอ่ืนไปก่อนแลว้จึงกลบัมา

นวดสัญญาณท่ียงัไม่พอนั้น การนวดในแต่ละจุดวา่พอหรืไม่จึงข้ึนอยูก่บัประสบการณ์ความช านาญของ

หมอผูน้วดเป็นส าคญั เพราะถา้หากนวดไม่พอการนวดก็จะไดผ้ลนอ้ย แต่ถา้มากเกินไปผูป่้วยก็จะระบม 

  8.) เทคนิคการใช้นิว้ในการนวด 

 1. น้ิวเด่ียว น้ิวหวัแม่มือเป็นส่วนส าคญัในการนวดแบบกดจุด เป็นน้ิวท่ีสามารถกดไดน้ ้ าหนกัแรงกวา่

น้ิวอ่ืนๆ โดยทัว่ไปตอ้งใชท้อ้งน้ิวช่วงขอ้ต่อของกระดูก ระหวา่งขอ้ปลายสุด กบัขอ้ท่ี 2 การกดไม่ควรตั้ง

น้ิวมือเกินไป จะกลายเป็นใชส่้วนปลายน้ิวกด ท าใหห้มอเจบ็ปวดขอ้น้ิวได ้การถ่ายน ้าหนกัตวัผา่นแขน

ไปสู่ปลายน้ิว ควรปล่อยตามสบาย ไม่ควรเกร็ง หรือกดแรงเกินไป 

 2. น้ิวคู่ขนาน วางน้ิวหวัแม่มือทั้ง 2 ขา้ง คู่ขนานกนัตรงต าแหน่งท่ีตอ้งการกด ส่วนน้ิวท่ีเหลือใช้

ประคอง หรือพยงุดา้นขา้งของอวยัวะท่ีตอ้งการนวด  

 3. น้ิวคู่กากบาท  วางน้ิวหวัแม่มือทั้งดา้นซา้ย และดา้นขวา ซอ้นไขวท้บักนั 

 4. น้ิวซอ้นส้นมือ  วางน้ิวหวัแม่มือกด แลว้ซอ้นทบัน้ิวหวัแม่มือดว้ยส้นมืออีกขา้งหน่ึงตรงบริเวณท่ี

ตอ้งการกดนวด 

 5. ส้นมือเด่ียว ใชส้้นมือขา้งเดียวกดนวด จะกดไดแ้รงมาก มกัใชก้บับริเวณท่ีมีกลา้มเน้ือมดัใหญ่ใน

ร่างกาย 

 6. มือซอ้นส้นมือ  ใชส้้นมือ ขวาทบัซา้ย หรือ ซา้ยทบัขวา วางกดบริเวณท่ีตอ้งการนวด  

 7. ปลายน้ิว ใชท้อ้งน้ิวมือทั้ง 4 น้ิว ( น้ิวช้ี – กลาง – นาง – กอ้ย) ในการกดนวด เช่น การนวดทอ้ง 

 8. น้ิวซอ้นปลายน้ิว  ใชป้ลายน้ิวทั้ง  4 ของมือซา้ยและมือขวาทั้งสองขา้ง วางซอ้นทบักนั 

  ขั้นตอนในกำรฝึกปฏิบัติหัตถเวชกรรมแผนไทยแบบรำชส ำนัก 

  ในการเรียนวชิาหตัถเวชกรรมแผนไทยแบบราชส านกั การฝึกจะเรียงล าดบัจากง่ายไปหายาก  

ฝึกโดยใหผู้ร่้วมฝึกเป็นผูป่้วย ฝึกใหมี้ความช านาญในระดบัหน่ึงใหรู้้แนวเส้นพื้นฐานและจุดสัญญาณให้

แมน่ย  าจึงจะฝึกรักษาในผูป่้วยจริง ดงันั้นจึงแบ่งขั้นตอนการฝึกไดเ้ป็น  6  ขั้นตอนดงัน้ี 

 1. การฝึกก าลงัน้ิวตามหลกัของท่านอาจารยณ์รงคส์ักข ์ บุญรันตหิรัญ  ก าหนดให้โหยง่น้ิวมือใหไ้ด ้

นาน 60 วนิาที  
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 2. ฝึกการตรวจจบัชีพจรทั้งมือและเทา้พร้อนกนั 

 3. ฝึกการนวดพื้นฐานท่ีขา  หลงั  แขน  บ่า  ไหล่  ศีรษะและทอ้ง 

 4. ฝึกการนวดตามจุดสัญญาณต่างๆท่ีหลงั  ขาดา้นนอก  ขาดา้นใน  แขนดา้นนอก  แขนดา้นใน   ศีรษะ

ดา้นหนา้   ศีรษะดา้นหลงัและสัญญาณท่ีทอ้ง 

 5. ฝึกการนวดรักษาโรคโดยเฉพาะอยา่งยิง่ในโรคท่ีพบบ่อย 

 6. ฝึกการนวดรักษาโรคท่ีซบัซอ้น 

  กลุ่มอำกำรทีส่ำมำรถรักษำด้วยหัตถบ ำบัด 

  กลุ่มอาการของโรคท่ีสามารถรักษาดว้ยหตัถบ าบดัมีดงัน้ี  

 1. เป็นอาการท่ีมาดว้ยการบอกเล่าอาการ เช่น เจบ็  ปวด  บวม  ขดัยอก 

 2. ความพิการเร้ือรังเสียรูปผิดรูป เช่น  ขาโก่ง  เดินกะเผลก 

 3. การอ่อนแรงของกลา้มเน้ือ เช่น โรคกลุ่มกลา้มเน้ือไม่มีแรง   อมัพฤกษ ์ อมัพาต 

 4. โรคเฉียบพลนัจากการอกัเสบของขอ้ เช่น ภาวะขอ้อกัเสบ  ขอ้ยดึติดแขง็  ขอ้เคล่ือน 

 5. การนวดเพื่อกระตุน้ระบบไหลเวยีนของโลหิตท าใหผ้อ่นคลาย เช่น ภาวะเครียด ภาวะทางจิต 

  ข้อห้ำมและข้อควรระวงัในกำรท ำหัตถบ ำบัด 

  ข้อห้าม ผูป่้วยท่ีหา้มการท าหตัถบ าบดั มีดงัน้ี 

 1. มีไขเ้กิน  38.5 องศาเซลเซียส 

 2. ไขพ้ิษ  ไขก้าฬ  เช่น อีสุกอีใส  งูสวดั 

 3. โรคผิวหนงัท่ีมีการติดต่อ 

 4. โรคติดต่อ เช่น วณัโรค 

 5. ไส้ต่ิงอกัเสบ 

 6. กระดูกแตก  หกั  ปริ  ร้าว ท่ียงัไม่ติด 

 7. สภาวะผดิปกติของเลือด เช่น เลือดไม่แขง็ตวั 

 8. สภาวะท่ีมีอาการอกัเสบทั้งระบบของร่างกาย 

 ข้อควรระวงั 

 1. สตรีมีครรภ ์เพราะจะไม่ท าการนวดในเดือนท่ี 3 ของการตั้งครรภเ์น่ืองจากเป็นช่วงท่ีมีการ

ปรับเปล่ียนฮอร์โมนและเดือนท่ี 7 ของการตั้งครรภเ์น่ืองจากเป็นช่วงท่ีเด็กเร่ิมกลบัหวั 
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 2. ใส่อวยัวะเทียมหลงัผา่ตดักระดูก 

 3. ความดนัโลหิตสูงเกิน 140 / 90 มิลลิเมตรปรอท 

 4. สภาวะขอ้ต่อหลวม 

    ขั้นตอนกำรรักษำโรคทำงหัตถเวชกรรมแผนไทย 

  ขั้นตอนของการรักษาโรคทางหตัถเวชกรรมแผนไทย  ตอ้งเร่ิมจากการซกัประวติัเพื่อคน้หา

สาเหตุ การตรวจร่างกาย  การวนิิจฉยัโรค การรักษา และการใหค้  าแนะน า ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 

1. การคน้หาสาเหตุ/อาการของโรค 

 1.1  การซกัประวติั : อาการส าคญั ประวติัปัจจุบนั (ระยะเวลาท่ีเป็น สาเหตุรักษา ผลการรักษา เป็นตน้) 

ประวติัอดีต (ความเจบ็ป่วยท่ีเคยเป็นมาในอดีต เช่น อุบติัเหตุ  ผา่ตดั หรือเป็นโรคอ่ืนๆ) ประวติัครอบครัว  

(โรคติดต่อทางพนัธุกรรม) ประวติัประจ าเดือน รายละเอียดแบบฟอร์การซกัประวติัอยูใ่นภาคผนวก 

 1.2   การตรวจร่างกาย ( ดู  คล า  เคาะ  ฟัง ) 

 1.3   การวนิิจฉยัโรค 

 1.4   ช่ือโรค 

2.   การรักษาโรค 

 2.1 อาศยัแนวเส้นพื้นฐาน 10 แนวเส้นพื้นฐาน และจุดสัญญาณ 50 จุค 

 2.2 วธีิการรักษาจะแบ่งออกเป็น  3 ส่วนคือ  

  - ท่านวด  การวางมือและน้ิวมือ 

  - การจ่ายพลงัเลือดและความร้อนโดยการแต่งรสมือ คือ ขนาดของแรงและระยะเวลาในการ 

     นวดแต่ละจุด 

  - สูตรนวด การกดจุดนวดใดก่อนหลงั การนวดซ ้ าในแต่ละจุด ความถ่ีห่างในการนวด 

 2.3 ผลของการรักษา มี  3  ระดบั 

  - นวดแลว้หาย 

  - การนวดตอ้งอาศยัเวลา 

  - นวดแบบประคบัประคอง 

3. การตรวจประเมินผลการรักษา 

4. ค  าแนะน าหลงัการนวด 
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 -  การประคบน ้าร้อน 

 - งดอาหารแสลง เช่น ขา้วเหนียว  หน่อไม ้ เหลา้  เบียร์  เคร่ืองในสัตว ์ของหมกัดอง ยาแกป้วด 

 - ท่าบริหารเฉพาะส่วน 

 - หา้ม  บิด  ดดั  สลดั  ส่วนท่ีเป็นโรค 

 - พกัผอ่นใหเ้พียงพอ 

 - หลีกเล่ียงสาเหตุของโรค 

5. การนดัมารับการรักษาคร้ังต่อไป : ควรค านึงถึงระยะความถ่ี-ห่างในการมารับการรักษา 

 

งำนวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 

  ณรงคศ์กัด์ิ จนัทะวงั และ คณะ (2558) ท าการวจิยัเร่ือง ผลของการนวดแผนไทยแบบราชส านกั

ต่อความดนัโลหิตในผูป่้วยโรคความดนัโลหิตสูง ท่ีศูนยบ์ริการทางการแพทย ์คณะแพทยศ์าสตร์ 

มหาวทิยาลยัมหาสารคาม โดยท าการทดลองกบัผูป่้วยโรคความดนัโลหิตสูง จ านวน 30 คน ระหวา่งเดือน

มิถุนายน ถึง เดือนตุลาคม โดยใชแ้บบบนัทึกขอ้มูลเก่ียวกบัโรค และเคร่ืองวดัความดนัโลหิตแบบอตัโนมติั

หรือแบบดิจิตอลเพื่อประเมินความดนัก่อนการรักษาและหลงัการรักษา พบวา่ ผูป่้วยโรคความดนัโลหิตสูง

เป็นเพศหญิงมากกวา่เพศชาย ระยะเวลาท่ีเป็นโรค 1-3 ปี หลงัไดรั้บการนวดแผนไทยแบบราชส านกั พบวา่

หลงัการนวดระดบัความดนัโลหิตของผูป่้วยลดลงอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (P<0.05) 

  วฒันะ พนัธ์ุม่วงและคณะ ( 2553) ไดศึ้กษา ประสิทธิผลของหมอพื้นบา้นในการรักษาผูป่้วย

โรคไหล่ติดดว้ยการนวดไทย กรณีศึกษา : หมอสุนทร น่ิมนอ้ม อ าเภอท่าวุง้ จ.ลพบุรี โดยเก็บรวบรวม

ขอ้มูลจากผูท่ี้มารักษากบัหมอพื้นบา้น จ านวน 40 คน พบขอ้สรุปวา่ การแกอ้าการไหล่ติดดว้ยการนวดไทย

ท าใหผู้ป่้วยสามารถเคล่ือนไหวขอ้ไหล่ไดม้ากข้ึน ทั้งน้ีการแกอ้าการดว้ยการนวดแผนไทยสามารถลด

ปัญหาจากการใชย้าแกป้วดท่ีท าใหเ้กิดผลขา้งเคียงท่ีเป็นอนัตรายได ้

  โสภา ล้ีศิริวฒันกุล, คณิสร แกว้แดง และบุษยารัตน์ ลอยศกัด์ิ (2559) ท าการวิจยัเพื่อศึกษาผล

ของการพฒันาทกัษะการนวดแผนไทยของเยาวชนเพื่อผอ่นคลายในผูท่ี้มีปัญหาปวดไหล่และคอ เคร่ืองมือ

ท่ีใชใ้นการวจิยัไดแ้ก่ โปรแกรมการนวดแผนไทยเพื่อผอ่นคลาย คู่มือการนวด แบบประเมินอาการปวด 

แบบประเมินอาการผอ่นคลายท่ีมีค่าความเช่ือมัน่ .79 และแบบประเมินความพึงพอใจต่อการนวดท่ีมีค่า

ความเช่ือมัน่ .82 ผลการวจิยั มีดงัน้ี 1. ก่อนไดรั้บการนวด ผูท่ี้มีปัญหาปวดไหล่และคอมีค่าเฉล่ียอาการปวด 
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3.87 (SD = 1.54) ส่วนหลงัไดรั้บการนวด มีค่าเฉล่ียอาการปวด 2.31 (SD = 1.43) และหลงัไดรั้บการนวด ผู ้

ท่ีมีปัญหาปวดไหล่และคอมีค่าเฉล่ียอาการปวดนอ้ยกวา่ก่อนไดรั้บการนวดอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (t = 

3.983, p < .01) 2. ผูท่ี้มีปัญหาปวดไหล่และคอส่วนใหญ่มีอาการผอ่นคลายในระดบัมาก คิดเป็นร้อยละ 

68.75 รองลงมา คือ ระดบัปานกลาง และระดบัมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 18.75 และ 12.50 ตามล าดบั 

3. ผูท่ี้มีปัญหาปวดไหล่และคอส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อการนวดในระดบัมาก คิดเป็นร้อยละ 68.75

รองลงมาคือ ระดบัมากท่ีสุด และระดบัปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 18.75 และ 12.50 ตามล าดบั จากการวจิยั

คร้ังน้ีมีขอ้เสนอแนะวา่พยาบาลควรสร้างเสริมทกัษะการดูแลสุขภาพแก่ประชาชน โดยสอนเก่ียวกบัการ

นวดแผนไทยเบ้ืองตน้แก่เยาวชน เพื่อให้เกิดความรู้ ความเขา้ใจ มีทศันคติท่ีดี สามารถน าไปใชใ้นการดูแล

สุขภาพตนเองและบุคคลในครอบครัว 

  วชิยั อึงพินิจพงศ ์และ ธิดารัตน์ คงนาคา (2545)  ศึกษาผลของการนวดไทยดว้ยเทคนิคการเปิด 

ประตูลมท่ีขาหนีบต่อการไหลเวยีนเลือดฝอยท่ีผวิหนงับริเวณหลงัเทา้ ใชก้ลุ่มตวัอยา่งจ านวน 10 ราย ท่ีมี

สุขภาพปกติ โดยกดนาน 15-20 วนิาที แลว้ค่อย ๆ ผอ่นแรงกด พบวา่หลงัปล่อยมือจากแรงกด ค่าการไหล 

เวยีนเลือดฝอยเพิ่มข้ึนทนัที โดยมีขนาดประมาณสองเท่าของค่าเร่ิมตน้ก่อนกด และการไหลเวยีนของเลือด

ฝอยมีลกัษณะพุง่เป็นคล่ืนลูกใหญ่ (peak) ช่วงเวลาของคล่ืนอยูน่าน 12.7 วนิาที จึงกลบัเขา้สู่ภาวะปกติ  จาก

ผลการศึกษาดงักล่าวจึงสามารถอธิบายไดว้า่ เทคนิคการเปิดประตูลมดว้ยวธีิการนวดแผนไทยช่วยเพิ่มการ

ไหลเวยีนเลือดในเน้ือเยื่อได ้    

  วไิล  อุดมพิทยาสรรพ ์(2543) ศึกษาผลการนวดไทยต่อการลดอาการปวดศีรษะจากความเครียด

ในผูป่้วยท่ีมีอาการปวดศีรษะจากความเครียดท่ีมีระดบัความเครียดตั้งแต่18 คะแนนข้ึนไป จ านวน 32 ราย  

โดยใชก้ารนวดแกป้วดศีรษะของโครงการฟ้ืนฟูการนวดไทย ปี 2540  เป็นจ านวน 3 เท่ียว  หลงัจากนั้นได ้

วดัระดบัความรุนแรงของการปวดศีรษะ ความทุกขท์รมาน และตรวจวดัสัญญาณชีพ ผลการศึกษาพบวา่ 

การนวดไทยสามารถลดความปวดและความทุกขท์รมาน ตลอดจนสามารถลดอตัราการเตน้หวัใจและความ

ดนัซีคโตลิค ลดลง แต่ไม่ลดความดนัไดแอสโตลิค    

  เรณู  มีชนะ (2544) ไดศึ้กษาเปรียบเทียบผลของการนวดไทยประยกุตก์บัการใชย้าพาราเซตา

มอลในผูท่ี้มีอาการปวดศีรษะเน่ืองจากความเครียด โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อทดสอบผลลพัธ์จากการนวดท่ีมี

อาการปวดศีรษะเน่ืองจากความเครียด ซ่ึงกลุ่มตวัอยา่งในการวจิยัแบ่งเป็น 2 กลุ่มคือ กลุ่มควบคุมไดรั้บยา

พาราเซตามอลเพื่อลดอาการปวดศีรษะจ านวน 30 ราย กลุ่มทดลองใชว้ธีิการนวดไทยประยกุต ์จ  านวน 30 
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ราย เช่นกนั ผลการศึกษาพบวา่ ในกลุ่มนวดไทยประยกุตส์ามารถเปล่ียนแปลงผลต่างของชีพจรไดอ้ยา่งมี

นยัส าคญั  และสามารถเปล่ียนแปลงผลต่างของค่าความดนัซีคโตลิค ไดอ้ยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ เช่นเดียว 

กบัสามารถลดอาการปวดศีรษะไดท้นัทีหลงัการนวดในนาทีท่ี 10, 20, 30   แต่กลุ่มท่ีใชย้าพาราเซตามอล 

อาการปวดศีรษะลดลงในนาทีท่ี 30, 60 ซ่ึงผลการศึกษาดงักล่าวสามารถยนืยนัผลของการนวดไทยประยกุต ์

สามารถบรรเทาความเจบ็ปวดไดม้ากกวา่การใชย้าพาราเซตามอลในทุกช่วงเวลา 

  กณัฑรี วรอาจ (2556) วจิยัเร่ือง การพฒันาหนงัสืออ่านเพิ่มเติมท่ีมีความจริงเสมือน เร่ือง

ประเทศสิงคโปร์ผา่นไอแพดส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวจิยัคือ นกัเรียน

ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนสามเสนวทิยาลยั ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2556 จ านวน 36 คน ผลการวจิยั

พบวา่ 1) หนงัสืออ่านเพิ่มเติมท่ีมีความจริงเสมือนเร่ืองประเทศสิงคโปร์ผา่นไอแพดมีคุณภาพอยูใ่นระดบัดี

โดยดา้นเน้ือหามีคุณภาพอยูใ่นระดบัดี และดา้นเทคนิคมีคุณภาพอยูใ่นระดบัดีมาก 2) ผลสัมฤทธ์ิทางการ

เรียนหลงัจากเรียนสูงกวา่คะแนนก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ และ 3) นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 

มีความพึงพอใจต่อหนงัสืออ่านเพิ่มเติมท่ีมีความจริงเสมือน เร่ืองประเทศสิงคโปร์ผา่นไอแพดอยูใ่นระดบั

มาก ซ่ึงสอดคลอ้งกบั ววิฒัน์ มีสุวรรณ์ (2554) ท่ีกล่าววา่ การน าเทคโนโลยโีลกเสมือนจริงมาจดัการเรียนรู้ 

เป็นมิติใหม่ทางดา้นส่ือการศึกษาใหผู้เ้รียนสนใจใฝ่รู้อยากรู้อยากเห็น เรียนรู้ส่ิงใหม่ สร้างประสบการณ์ท่ี

แปลกใหม่และมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ไดเ้พิ่มมากขั้นเป็นผลใหน้กัเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทาง การเรียนสูงข้ึน 

  อนุมาต  สวา่งแสง (2560) วจิยัเร่ือง การประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยโีลกเสมือนผสานโลกจริง 

(Augmented Reality: AR) เพื่อพฒันาส่ือการเรียนรู้เร่ืองฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์ งานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงค์

เพื่อพฒันาระบบท่ีประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยโีลกเสมือนผสานโลกจริงเพื่อใชใ้นการเรียนรู้เร่ืองฮาร์ดแวร์

คอมพิวเตอร์และหาความพึงพอใจของผูใ้ชท่ี้มีต่อระบบ ผลการพฒันาและประเมินความพึงพอใจพบวา่ 

ค่าเฉล่ียความพึงพอใจท่ีมีต่อระบบจากผูเ้ช่ียวชาญอยูใ่นระดบัดีมาก ในส่วนของอาจารยผ์ูส้อนค่าเฉล่ีย

ความพึงพอใจท่ีมีต่อระบบอยูใ่นระดบัดีมาก ซ่ึงสามารถสรุปไดว้า่ส่ือการเรียนรู้น้ีช่วยกระตุน้ความสนใจ

และเพิ่มความเขา้ใจใหแ้ก่ผูเ้รียนตอบสนองการเรียนรู้ของผูเ้รียนไดเ้ป็นอยา่งดี 

  จุฑามาศ ธญัญเจริญ (2557) การพฒันาหนงัสือภาพความจริงเสมือนผา่นไอแพดเร่ืองท่าร าวง

มาตรฐานส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 การวจิยัน้ีมีวตัถุประสงค ์1) เพื่อพฒันาหนงัสือภาพความ

จริงเสมือนผา่นไอแพดเร่ือง ท่าร าวงมาตรฐาน ใหมี้คุณภาพและประสิทธิภาพตามเกณฑ ์80/80 2) เพื่อ

เปรียบเทียบคะแนนก่อนเรียนและผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน จากการเรียนดว้ยหนงัสือภาพความจริงเสมือน
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ผา่นไอแพดเร่ือง ท่าร าวงมาตรฐาน 3) เพื่อประเมินผลการปฏิบติัท่าร าวงมาตรฐานท่ีเรียนดว้ยหนงัสือภาพ

ความจริงเสมือน4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผูเ้รียนท่ีเรียนดว้ยหนงัสือภาพความจริงเสมือนผา่นไอแพด

เร่ืองท่าร าวงมาตรฐาน ผลการวจิยัพบวา่ 1) หนงัสือภาพความจริงเสมือนผา่นไอแพดเร่ือง ท่าร าวงมาตร 

ฐานท่ีประเมินโดยผูเ้ช่ียวชาญดา้นเน้ือหาอยูใ่นระดบัดี และดา้นเทคนิคมีคุณภาพอยูใ่นระดบัดีมาก มีประ 

สิทธิภาพตามเกณฑม์าตรฐาน 80/80 อยูใ่นเกณฑ ์82.17/82.00 ตามท่ีก าหนดไว ้2) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

หลงัจากเรียนดว้ยหนงัสือภาพความจริงเสมือนผา่นไอแพดเร่ือง ท่าร าวงมาตรฐาน สูงกวา่คะแนนก่อนเรียน

อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 3) ผลการปฏิบติัท่าร าวงมาตรฐานของนกัเรียนท่ีเรียนดว้ยหนงัสือภาพ

ความจริงเสมือนอยูใ่นระดบัดีมาก 4) นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 มีความพึงพอใจต่อการใชห้นงัสือภาพ

ความจริงเสมือนผา่นไอแพดเร่ือง ท่าร าวงมาตรฐาน อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 

  ณฐัพงศ ์พลสยม และ สุพจน์ สุทาธรรม (2559) วิจยัเร่ือง การพฒันาส่ือการเรียนรู้เร่ือง

ฮาร์ดแวร์ดว้ยเทคโนโลย ีAugmented Reality การวจิยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อ 1) พฒันาส่ือการเรียนรู้เร่ือง 

ฮาร์ดแวร์ ดว้ยเทคโนโลย ีAugmented Reality ท่ีมีคุณภาพ และ 2) ศึกษาความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีมีต่อ

การเรียนดว้ยส่ือการเรียนรู้เร่ืองฮาร์ดแวร์ดว้ยเทคโนโลย ีAugmented Reality กลุ่มตวัอยา่งคือ นกัเรียนชั้น

ประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนแกเปะราษฎร์นิยม อ าเภอเมือง จงัหวดักาฬสินธ์ุ จ  านวน 30 คน ผลการวจิยั 

พบวา่ 1) ส่ือการเรียนรู้เร่ืองฮาร์ดแวร์ดว้ยเทคโนโลย ีAugmented Reality  ท่ีสร้างข้ึน ประกอบดว้ยการใช้

งาน marker ร่วมกบัโปรแกรม flash cs6 และ 2) ส่ือการเรียนรู้เร่ืองฮาร์ดแวร์ดว้ยเทคโนโลย ีAugmented 

Reality โดยรวมมีความเหมาะสมในระดบัมากท่ีสุด และ 3) นกัเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนดว้ยส่ือ

การเรียนรู้เร่ืองฮาร์ดแวร์ดว้ยเทคโนโลยี Augmented Reality โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก 

  ปัญจรัตน์ ทบัเป่ีย (2555)  วิจยัเร่ือง การพฒันาชุดส่ือประสมแบบโลกเสมือนผสานโลกจริง 

เร่ืองโครงสร้างและการท างานของหวัใจส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 โดยการน าเทคโนโลยโีลก

เสมือนจริงมาใชใ้นการจดัการเรียนรู้ในลกัษณะชุดส่ือประสม ผลการวจิยัพบวา่ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน ผูเ้รียนมีความสนใจต่อเน้ือหารูปแบบการน าเสนอและการใชง้านชุดส่ือประสม

โดยรวมในระดบัมากท่ีสุด  

  นิติศกัด์ิ  เจริญรูป (2560) การประยกุตใ์ชค้วามเป็นจริงเสริมเพื่อน าเสนอขอ้มูลแหล่งท่องเท่ียว  

: กรณีศึกษาวดัพระแกว้ จงัหวดัเชียงราย  การวจิยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อประยกุตใ์ชค้วามเป็นจริงเสริม 

(Augmented Reality : AR-Code) ในการน าเสนอขอ้มูลแหล่งท่องเท่ียวบนสมาร์ตโฟน ความเป็นจริงเสริม
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เป็นเทคโนโลยท่ีีผสานโลกแห่งความจริงและโลกเสมือนเขา้ไวด้ว้ยกนั โดยใชว้ธีิซอ้นภาพสองมิติหรือสาม

มิติท่ีอยูใ่นโลกเสมือนใหอ้ยูบ่นภาพท่ีเห็นจริงเพื่อน าเสนอขอ้มูลใหก้บันกัท่องเท่ียวใน 2 ลกัษณะ คือ 1) 

น าเสนอความเป็นจริงเสริมจากหนงัสือเพื่อใหผู้อ่้านสามารถเห็นสถานท่ีท่องเท่ียวจริงผา่นวดีีโอท่ีจดัท าข้ึน

ในรูปแบบ 3 ภาษา คือ ภาษาไทย ภาษาองักฤษ และภาษาจีน โดยใชก้ารอ่านสัญลกัษณ์ (รูปภาพ) จาก

หนงัสือ และ 2) น าเสนอความเป็นจริงเสริมจากภาพสถานท่ีจริงเพื่อใหน้กัท่องเท่ียวสามารถเขา้ใจประวติั 

รวมถึงขอ้มูลศาสนสถานภายในวดัพระแกว้เพิ่มมากข้ึนเป็นภาษาองักฤษ นอกจากน้ี ผูว้ิจยัไดส้ ารวจความ

พึงพอใจของการใชแ้อปพลิเคชนักบันกัท่องเท่ียวโดยการใชแ้บบสอบถาม ผลการส ารวจพบวา่ นกัท่อง 

เท่ียวมีความพึงพอใจสูงสุดดา้นแอปพลิเคชนั คือ การใชง้านแอปพลิเคชนัโดยรวมมีความเหมาะสม ซ่ึงมี

ความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก ส่วนความพึงพอใจดา้นการน าเสนอขอ้มูลสูงสุด คือ ภาษาท่ีใชบ้รรยาย

เขา้ใจง่าย และถูกตอ้ง มีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมากเช่นกนั  

  มานพ  สวา่งจิต (2557) วจิยัเร่ือง การพฒันาส่ือความจริงเสมือนวชิาวทิยาศาสตร์โรงเรียนท่ีมี

ผลสัมฤทธ์ิต ่ากวา่เกณฑม์าตรฐานสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครนายก โดยการสุ่ม

ตวัอยา่งแบบกลุ่มจ านวน 30 คน ผลการวจิยัพบวา่ 1) ส่ือความจริงเสมือนวชิาวทิยาศาสตร์ โรงเรียนท่ีมี

ผลสัมฤทธ์ิต ่ากวา่เกณฑม์าตรฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครนายก มีคุณภาพอยู่

ในระดบัดีมาก และมี ประสิทธิภาพ 88.33/87.17  2) คะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนท่ีเรียน 

ดว้ยส่ือความจริงเสมือนหลงัเรียนสูงกวา่คะแนนก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 และ 3) 

นกัเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนดว้ยส่ือความจริงเสมือนอยู ่ในระดบัมากท่ีสุด 

  ไพฑูรย ์ ศรีฟ้า (2556) อาจารยภ์าควชิาเทคโนโลยกีารศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลยั 

เกษตรศาสตร์ ไดน้ าเสนอเทคโนโลยอีอรัสมา (Aurasma) ซ่ึงเป็นเทคโนโลยท่ีีมีคุณลกัษณะเดียวกนักบั 

Augmented Reality มาประยกุตใ์ชใ้นการเรียนการสอนรายวชิาเทคโนโลยกีารศึกษาเบ้ืองตน้กบันิสิตระดบั

ปริญญาตรี ปีการศึกษา 2555 ผลจากการประยกุตใ์ช้เทคโนโลยอีอรัสมาเพื่อการผลิตส่ือการเรียนการสอน 

ปรากฏวา่นิสิตมีความสนใจต่อเทคโนโลยอีอรัสมาอยูใ่นระดบัมากท่ีสุดและนิสิตสามารถประยกุตส์ร้าง

เป็นส่ือการสอนเพื่อเตรียมความพร้อมในการออกไปฝึกประสบการณ์วชิาชีพไดเ้ป็นอยา่งดี นิสิตสามารถ

น าความรู้ท่ีศึกษาไปสร้างเป็นส่ือแนวใหม่ประกอบการสอนในโรงเรียนท่ีออกไปฝึกสอนไดอ้ยา่งดี 

ส าหรับการผลิตส่ือเพื่อการเรียนการสอนนั้น  
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  Fleck and Simon (2013) ไดศึ้กษาสภาพแวดลอ้มเสมือนจริงในการเรียนรู้ดาราศาสตร์ของ

นกัเรียนระดบัประถมศึกษาร่วมกบักระบวนการสืบเสาะหาความรู้ โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อพฒันาเคร่ืองมือ

ในการเรียนการสอนส าหรับครูและนกัเรียนระดบัประถมศึกษาไดง่้ายต่อการใช ้และใหเ้ขา้กบัหลกัสูตร

การเรียนดาราศาสตร์ของฝร่ังเศสรวมทั้งแกไ้ขมโนทศัน์ท่ีคลาดเคล่ือนเก่ียวกบัดาราศาสตร์ของผูเ้รียนโดย

การเปรียบเทียบการเรียนรู้จากสภาพแวดลอ้มทางกายภาพและสภาพแวดลอ้มจากความจริงเสมือนผล

ปรากฎวา่การเรียนทั้ง  2 แบบนกัเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 

ทั้งน้ี ยงัพบวา่ AR ช่วยเพิ่มปฏิสัมพนัธ์ทางประสาทสัมผสันกัเรียนไดล้ดความซบัซอ้นในการสร้างความ

เขา้ใจทางวทิยาศาสตร์ สภาพแวดลอ้มการเรียนรู้ AR น้ีก่อใหเ้กิดความเขา้ใจท่ีถูกตอ้งไดอี้กดว้ย 

  Juan et.al. (2013) ไดท้  าการศึกษาวจิยัเร่ือง ระบบการเรียนรู้ร่างกายภายในมนุษยจ์ากเทคโน  

โลยเีสมือนจริงโดยการทดลองกบักลุ่มตวัอยา่งไดแ้ก่นกัศึกษาภาคฤดูร้อนของ The Technical University of 

Valencia โดยศึกษาวเิคราะห์ผลการใชร้ะหวา่งการแสดงผลจากหนา้จอปกติกบัการแสดงผลจากเทคโนโลยี

เสมือนจริง (HDM) วา่ส่ิงใดมีอิทธิพลต่อประสบการณ์การเรียนรู้ของนกัศึกษา ผลปรากฎวา่ทั้ง 2 รูปแบบมี

ความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติและนกัศึกษามีความสุขในการเรียนรู้ ซ่ึงนอกจากใชเ้ทคโนโลยี

เสมือนจริงในการเรียนรู้ร่างกายภายในมนุษยแ์ลว้ยงัใชใ้นการเรียนรู้วชิาอ่ืนๆไดอี้กดว้ย 

  Tanner and Karas (2013) ไดศึ้กษาวจิยัเร่ือง การบูรณาการเทคโนโลยกีารศึกษาในหอ้งเรียน: 

เทคโนโลยเีสมือนจริงช่วยใหผู้เ้รียนเกิดความเขา้ใจบทเรียนไดอ้ยา่งไร กลุ่มตวัอยา่งเป็นนกัเรียนประถม 

ศึกษาปีท่ี 6 จ  านวน 19 คน อายตุั้งแต่ 11-13 ปี โดยแบ่งนกัเรียนเป็น 2 กลุ่ม ใหไ้ดรั้บเลโกแ้ละคู่มือ โดย

กลุ่มแรกไดรั้บคู่มือแบบมีภาพเคล่ือนไหวจากเทคโนโลย ีAR ส่วนกลุ่มท่ี 2 ไดรั้บคู่มือแบบธรรมดา ผลการ

ทดลองสรุปไดว้า่นกัเรียนท่ีไดรั้บคู่มือโดยใชเ้ทคโนโลย ีAR มีความเขา้ใจค าแนะน าในการสร้างหุ่นยนต์

ไดแ้ตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 

  Markus, Wang & Lee (2012) วจิยั เร่ือง การพฒันาเน้ือหาตามหลกัการการศึกษาบนัเทิงโดยใช้

โมบายเทคโนโลยโีลกเสมือนผสานโลกจริง โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อพฒันาเน้ือหาตามหลกัการการศึกษา

บนัเทิงโดยใชโ้มบายเทคโนโลยโีลกเสมือนผสานโลกจริง ผลการวจิยัสรุปไดว้า่ เทคโนโลยโีลกเสมือน

ผสานโลกจริงท่ีพฒันาข้ึนสามารถดึงดูดใจผูเ้รียน สามารถส่งเสริมการสร้างประสบการณ์เรียนรู้ในรูปแบบ

ใหม่และน่าสนใจไดเ้ป็นอยา่งดี ผูเ้รียนมีปฏิสัมพนัธ์กบัเน้ือหาท าใหเ้กิดการเรียนรู้ในรูปแบบใหม่ ส่งผลให้

สภาพแวดลอ้มในการเรียนรู้ไดดี้และน่าสนใจมากข้ึนกวา่เดิม    




