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	 การนวดตอกเส้น	เป็นภูมปัิญญาในการดแูลรักษาสขุภาพของชมุชนในแถบ
ภาคเหนือที่สืบทอดมาหลายชั่วอายุคน	 เป็นอีกองค์ความรู้หนึ่งที่เป็นอัตลักษณ์
ในระบบการแพทย์พื้นบ้านล้านนาท่ีมุ่งเน้นการกระตุ้นจุดหรือเส้นที่ส�าคัญใน
ร่างกายของคน	 เป็นการรักษาที่คลายเส้นได้เร็วกว่าการนวดไทย	 เพราะมุ่งเน้น
การกระตุน้จดุหรอืเส้นท่ีส�าคญัในร่างกายของคน	 หมอนวดตอกเส้นจะใช้ความเชือ่
เรือ่งสิง่ศกัด์ิสทิธิต่์างๆ	ในการรกัษาโรค	หมอนวดตอกเส้นต้องเป็นผูอ้ยูใ่นศลีธรรรม 
อนัดแีละจะต้องมคีวามช�านาญและฝึกฝนจนแตกฉาน	และจะต้องมคีวามรู้เกี่ยวกับ
กายวิภาคศาสตร์ส�าหรับการนวดตอกเส้นเป็นอย่างดี	
	 การนวดตอกเส้นตามต�ารามาตั้งแต่ดั้งเดิม	 เป็นการสืบทอดให้แก่คนใน
ครอบครวั	 และญาตพิีน้่องเท่านัน้	 ส่วนผู้ทีส่บืทอดท่ีไม่ใช่ญาตกิารคดัเลอืกสบืทอด
ต้องอาศยัทกัษะ	ดนูสิยัใจคอขอผูเ้รยีนว่าเป็นคนมศีลีธรรรมหรอืไม่	จงึท�าให้ศาสตร์
แบบนี้หมดไปเพราะขาดการสืบทอดแบบจริงจัง	การนวดตอกเส้นเป็นภูมิปัญญา
พื้นบ้าน	หมอนวดตอกเส้นจะไม่มุ่งหวังผลประโยชน์ทางธุรกิจหรือเรียกร้องอะไร	
แต่จะมุ่งเน้นรักษาคนไข้ที่เจ็บป่วยให้หายเท่านั้น	
		 หวังเป็นอย่างยิ่งว่า	 ชุดองค์ความรู้นี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจค้นคว้า	
และศึกษาเรื่องหมอพื้นบ้าน	และผู้ที่สนใจในเรื่องการตอกเส้นเป็นอย่างดี

	 	 	 กรมป่าไม้
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การนวดตอกเสน

 การนวดตอกเสน เปนองคความรูและภูมิปญญาของหมอพ้ืนบานจังหวัดลําพูน ซึ่ง
จากตํานานหลักฐานทางประวัติศาสตรลานนาและคําเลาขานที่สืบกันมาโบราณตางๆ เชน 
ตํานานมาลีปกรณ ตํานานพระธาตุลําปางหลวง ตํานานจามเทวีวงศ ไดระบุวา เมืองลําพูน
หรือหริภุญชัยนครเปนเมืองที่เกาแกที่สุด ประมาณ พ.ศ.1343 กวาปลวงมาแลว ไดปรากฏ
เรื่องราวของหมอพ้ืนบานซึ่งบันทึกไววา ชาง 15 หมู ที่ติดตามพระนางเจาจามเทวีมาสราง
บานแปลงเมือง ในสมัยนั้น มีหมอยา 500 คน หมอโหรา 500 คน หมอพื้นบานจึงเปนที่
พึ่งพาและเปนหนึ่งในวิถีชีวิตของคนลําพูน ตั้งแตนั้นมา
 ความเปนมาของหมอนวดตอกเสนจากคําบอกเลาของคนรุนนั้น ถือวาพอหมอดาว 
พรหมณะ (พอครูเกา/ พอครูตนตํารับ) หรือบรมครูการนวดตอกเสน เกิดเมื่อป พ.ศ.2461 
อาศัยอยูบานเลขที่ 198 บานสันมะเฟอง หมูที่ 10 ตําบลแมสุน อําเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม 
พอครดูาวไดเลาใหลกูศษิยฟงวา เดมิทตีนเปนคนลําพนู เกดิทีบ่านเลขที ่3 หมูที ่1 บานหนองสรอย 
ตาํบลมะกอก อาํเภอปาซาง จงัหวดัลาํพนู สมยัเปนเดก็ไดบวชเรยีนท่ีวดัหนองสรอย ตาํบลมะกอก 
อาํเภอปาซาง จงัหวดัลําพนู ในขณะบวชเรียนไดศกึษาวชิาหมอดู การเช็ด การเปา แหก นวดตอกเสน 
จากหลวงพอคํา และ หลวงพอใจนา ยศกาศ ซึ่งปนตาและปูของหมอดาวไปดวย หลังจาก
จบการบวชเรียน พอหมอดาวก็ออกเดินทางไปรักษาคนปวยตางอําเภอ ตางจังหวัดตางๆ 
เปนประจํา รักษาคนไขจนไปถึงอําเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม และไดพบกับภริยาตนที่นั่น
 หลังจากนั้นเมื่อป พ.ศ.2496 - 2509 ไดรับการคัดเลือกเปนผูใหญบาน หมูที่ 1 
บานหนองสรอย จนครบ 2 วาระ หลังจากน้ันไดยายถิ่นฐานไปทํามาหากินเพ่ือเล้ียงดู
ครอบครัวที่บานสันมะเฟอง ตําบลแมสูน อําเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม หลังจากนั้นตนก็ได
ใชวิชาการนวดตอกเสนที่ไดเลาเรียนมา ไปรักษาคนปวยจํานวนมากมาย จนเปนที่เลื่องลือ 
และมีลูกศิษยมาเรียนวิชาตอกเสนอีกจํานวนหลายรุน จนถึงรุนพอของหมอสมใจ เดชชิต ซึ่ง
ในขณะนั้นเปนหมอพื้นบาน ไดเดินทางมารักษาคนไขที่อําเภอฝาง ไดพบกับพอหมอดาวโดย
บังเอิญ จึงไดคุยสนทนากันและแลกเปลี่ยนความรูกัน หมอดาวไดถายทอดวิชาตอกเสนให
แกพอของหมอสมใจ พอหมอสมใจไดสอนบานวิธีปรุงยาตําราพื้นบานสูตรตางๆ ใหหมอดาว 
หลังจากนั้นก็ไดแยกยายกลับมายังถิ่นฐานของตน
 หมอสมใจ เดชชิด ไดรับการถายทอดภูมิปญญาตําราหมอพ้ืนบานมาจากรุนพอของ
ตนเอง สืบเนื่องจากวาในสมัยเด็กๆ ตนไดออกติดตามพอไปรักษาคนไขในจังหวัดและ
ตางจงัหวดั และตนมักจะเปนลมสะปาน (ชักกะตุก) อยูบอยครั้งพอตนซึ่งเปนหมอพื้นบาน 
(หมอเมอืง) กไ็ดรกัษาตนตามตํารบัยาพืน้บาน รกัษาตนเองจนหายจากโรคลมสะปาน ตนจงึได
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เห็นความสําคัญของยาพื้นบาน จึงเริ่มศึกษาตําราหมอพื้นบานอยางจริงจังตั้งแตสมัยนั้นมา 
โดยไดรับการถายทอด ตํารายาพื้นบานตางๆ คาถาอาคมตางๆ ที่ใชในการรักษาโรคจากพอ 
และศึกษาหาความรูจากแหลงตางๆ มาพัฒนา และประยุกตใชในการรักษาคนปวยใหหาย
จากโรคภัย
 เมือ่ป 2539 - 2540 ไดมเีจาหนาทีจ่ากกระทรวงสาธารณสุขในพืน้ที ่ เขามาตดิตอตน
เพื่อเขารวมหลักสูตรหมอพ้ืนบาน โดยตนไดเขาไปรับการอบรมหลักสูตรตางๆ และไป
ศึกษาดูงานตามสถานที่ตางๆ ตนจึงไดเขาไปสูหมอพื้นบานอยางเต็มตัว
 ตอมาเมือ่ป 2542 กระทรวงสาธารณสุขไดจดัประชมุหมอพ้ืนบาน 17 จงัหวัดภาคเหนือ 
ที่ศูนยบําบัดยาเสพติด อําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม ตนไปเขารวมประชุม และไดพบเจอ
หมอพ้ืนบานหลายๆ ทาน จงึไดแลกเปล่ียนองคความรูรวมกนั ตนจงึเริม่สนใจการนวดตอกเสน 
เพราะเห็นวาเปนทางเลอืกการรักษาอีกทางหน่ึงของหมอพ้ืนบาน จงึไดไปศกึษาวิชาการนวด
ตอกเสนจากหมอพื้นบานหลายๆ ทาน คือ
 1. พอหมอณรงค  อุนจะนํา  อําเภอปาซาง   จังหวัดลําพูน
 2. พอหมออินสม  สิทธิตัน   อําเภอบานโฮง  จังหวัดลําพูน
 หลงัจากตนไปศึกษาวชิาการนวดตอกเสน จากหมอท้ังสองทาน ตนไดศกึษาหาความรู
จากหนังสือและแหลงความรูอื่นๆ มาประยุกตโดยการนําตํารายาหมอพ้ืนบานและวิธีการ
นวดตอกเสนมาประยุกตใชรวมกัน เพื่อใชในการรักษาโรคกระดูกทับเสน เหน็บชา เสนพลิก
ตางๆ มีผูปวยหลายๆ คนมารักษาแลวอาการหายปวดดีขึ้น บางรายก็หายขาด บางรายก็
ทุเลาลงอยางเห็นไดชัด จนเปนที่ยอมรับและมีคนมารักษาเพิ่มขึ้นตามลําดับ

หมอสมใจ  เดชชิต  หมอนวดตอกเสน
บานดงหวยเย็น  หมูที ่14 ตาํบลบานโฮง  อาํเภอบานโฮง จงัหวดัลาํพนู
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  หลกัการและแนวคิดหมอพืน้บานของการนวดตอกเสน

 รางกายของมนุษยมีองคประกอบ 32 ประการ (ขวัญ) หรือเรียกวา องคกะ ถาหาก
สวนใดสวนหนึง่ขาดหายไป เชน นิว้มือ - เทา - แขน - ขา กด็ ีถอืวารางกายไมครบองคกะ 32 
ประการ และมนุษยทุกรูปนามนั้น มีองคประกอบของธาตุทั้ง 4 คือ ดิน นํ้า ลม ไฟ การ
เสื่อมโทรมของรางกาย เนื่องจากความแกชรา ความไปแหงสังขาร ก็จะทําใหเกิดโรคภัยหรือ
พยาธิตางๆ ตามมา อาการเริ่มแรกของการเจ็บปวยนั้น มักจะมีอาการปวดเมื่อยขบตามเนื้อ 
ตามเสนเอ็นปวดชํ้าตามขอมือขอเทาและเสนเอ็นตามชวงแขนและขาเปนอันดับแรก เมื่อมี
อาการดังกลาวการบีบนวด จึงเปนวิธีการหนึ่งที่นิยมกัน ซึ่งลักษณะอาการดังกลาวนั้น 
พอครูดาว พรหมณะ (พอครูเกา) หมอตอกเสนตนตํารับ กลาววา พยาธิหรือการเจ็บปวย
ของคนเรามาจากเลือดและลม เชน เลือดเสีย เลือดแดงเปนพิษ เสนเลือดตีบ หลอดเลือด
แดงเปนพิษ เสนเลือดขอด ทําใหเกิดเลือดลมเดนิไมสะดวก จึงทําใหเกิดอาการเจ็บปวย 
 การนวดตอกเสน คือรูปแบบการนวดเสนเอ็นกลามเนื้อวิธีหนึ่ง โดยการใชนํ้าสมปอย
หรอืน้ํามันทาพรอมกับใชลิม่ไมหรอืงาชางตอกไปจุดบรเิวณเสนเอน็เพือ่กดกระตุนการทาํงาน
ของเสนเอ็น และกลามเนื้อใหคลายความตึงเครียดและเจ็บปวด กระตุนใหเกิดการสมดุล
ในระบบการไหลเวียนโลหิตของรางกาย
 การนวดตอกเสน เปนการนวดเพ่ือการรักษาโรคท่ีพัฒนาหรือวิวัฒนาการมาจากการ
เช็ด การเปา การแหก เปนศาสตรหนึ่งในการดูแลสุขภาพแบบพ้ืนบานลานนาของชาวลําพูน
 หมอตอกเสนที่แทจริง คือ หมอรักษาอาการเจ็บปวยที่มิไดมุงหวังผลประโยชนธุรกิจ 
และมิไดเรียกรองผลประโยชนอื่นใด นอกจากคาขันครู 120 บาท เทานั้น
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สัจจะและปณิธานของหมอตอกเสน
 - ถือสัจจะ ถือศีล 5 อยางเครงครัด
 - มีเมตตากรุณากับผูปวย เปนคนดีทั้งตอหนาและลับหลัง
 - มีความกตัญูตอบุพการีและครูบาอาจารยอยางสูง

ขอหามสําหรับหมอตอกเสน
 - ไมกลัดกานกลวย
 - หามรับประทานฟกหมน - บอน - และผักปลัง เพราะทางไสยศาสตรเชื่อวาเมื่อรับ
ประทานเขาไปแลวจะทําใหคาถาหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในวิชาที่เรียนมาเสื่อม หรือตัวเองอาจเจ็บ
ปวยไดตอเนื่องจากคาถาเสื่อม ถาไปรักษาคนไขจะทําใหโรคที่คนไขเปนสะทอนเขาตัวได 
 - หามนวดตอกเสนกับคนไขที่เปนโรคหัวใจ, โรคประสาท, โรคความดัน เพราะการ
นวดตอกเสนจะไปกระตุนเสนเลือด - กลามเนื้อ - เสนเอ็น ทําใหเลือดสูบฉีดมากขึ้น ความดัน
โลหิตเพิ่มสูงขึ้น อาจทําใหโรคที่เปนอยูกําเริบได
 - หามรักษาคนไขขณะที่หมอนวดตอกเสนเปนโรคติดตอ เพราะอาจติดตอคนไขได

ขอหาม สําหรับคนไขที่มารับการรักษา
 - คนไขควรปฏิบัติตามคําแนะนําของหมออยางเครงครัด เชน หมออาจแนะนําการ
รับประทานยาใหตรงเวลาเพราะอาการของโรคจะไดหายเร็วขึ้น, หรือแนะนําบริหารรางกาย
ในทาที่เหมาะสมโรคบางโรคคนไขจะตองงดของแสลงบางประเภท เชน เครื่องในทุกชนิด, 
เนื้อสัตว, ปลาดุก, หนอไม, อาหารทะเล, ของหมักดอง และสุรา เปนตน เพราะเชื่อวาหาก
ทานเขาไปแลวจะทําใหโรคที่เปนอยูกําเริบขึ้นได

  ขัน้ตอนการรกัษาดวยการนวดตอกเสน

 1. ซกัประวตั ิ ตรวจคนไขเพือ่รวบรวมขอมลูเพือ่วนิจิฉยัวาคนไขเปนโรคอะไร สามารถ
รักษาดวยการนวดตอกเสนไดหรือไม หรือตองรักษาดวยวิธีอื่น
 2. คนไขใสขันครูเพื่อบูชาครู
 3. หมอผูรักษาทําวิธีไหวครูดวยการบริกรรมคาถาไหวครูนวดตอกเสนเพราะเชื่อวา
จะเกิดความศักดิ์สิทธิ์ และปองกันโรคของคนไขที่จะสะทอนเขาหาหมอผูรักษาได
 4. สลูปหัวคอน (กํากับหัวคอน) ดวยการบริกรรมคาถากอนการตอกเสนรักษาคนไข 
เพราะเชื่อวาผิวหนังของคนไขหลังการรักษาจะไมมีรอยฟกชํ้าบวม



¡ÒÃ¹Ç´μÍ¡àÊŒ¹ 7

 5. หมอผูรกัษาทานํา้มนังาบรเิวณท่ีจะตอกเสน เพือ่เสนเอน็กลามเนือ้เกดิการคลายตัว
ทําใหการรักษามีประสิทธิภาพมากข้ึน นํ้ามันงาชวยแกปวดขอ ปวดกระดูก ปวดกลามเนื้อ 
ปวดเสนเอ็น
 6. ลงมือทําการนวดตอกเสน ขั้นเริ่มแรกใหตอกเบาๆ กอน เพื่อใหเสนเอ็นไดปรับตัว
และออนตัว จากน้ันจะนวดตอกเสนเนนเฉพาะจุดที่คนไขมีความเจ็บปวด (มีปญหา)
 7. ประเมินผลโดยการใชมือสัมผัสกับคนไข โดยการคลึงเพื่อหมอผูรักษาจะไดวินิจฉัย
และทาํการรักษาตอ หากอาการเสนเอน็, กลามเนือ้ของคนไขทีม่ารบัการรกัษาไมคลายตวั/นิม่ 
หมอผูรักษาควรนวดตอกเสนตอไปสักพักแลวประเมินผลอีกครั้ง

อาการที่ควรไปพบหมอพื้นบาน 
 ตามปกติแลวคนสมยักอนมีปญหา เกดิการเจ็บปวยอะไรก็ไปปรกึษาหมอพ้ืนบานแตตอนน้ี
เรามทีางเลอืกอยูหลายทาง มคีาํแนะนาํอยูอยางหนึง่วา อนัดบัแรกไปหาหมอท่ีโรงพยาบาล อาการ
ยังไมดีขึ้นก็ไปปรึกษาหมอพื้นบานได

หากทานมีอาการเหลานี้ก็ไปพบหมอพื้นบานได
 1. ปวดตนคอ ปวดขึ้นหัว ปวดไหล ปวดราวลงแขน - ชา
 2. ปวดสันหลัง ปวดเอว ปวดสะโพก ปวดราวลง ขา - ชา
 3. ปวดสันหลัง ปวดเอว เวลานั่งนานๆ หรือเดิน ยืนนานๆ
 4. ยกแขนไมขึ้น แขนออนแรง ไหลติดหรือแข็ง
 5. มึนชาใบหนา ปากเบี้ยวตาแข็ง.  หรือมีอาการ (ปวดหัวขางเดียว)
 6. นิ้วลอ็ค นิ้วแข็ง นิ้วติด
 7. แขน - ขา ออนแรง ปวดขอเขา
 8. หากธาตุทั้ง 4 ดิน นํ้า ลม ไฟ มีปญหาเชน ธาตุหยอน ธาตุกําเริบก็ดี จึงทําใหเกิดมี
ปญหาสุขภาพนานาประการ
 9. อัมพฤกษ อัมพาต อัมพาตใบหนา (ปากเบี้ยว)
 10. อัมพาต ครึ่งซีก หรือครึ่งทอน
 11. ความดันโลหิตสูง
 12. เบาหวาน
 13 .ไตอักเสบเร้ือรัง
 14. ลมออกหู หูอื้อ มีเสียงดังในหู และปญหาอื่นๆ ก็ปรึกษากันได
 15. อยูไฟหลังคลอด
 16. นึ่งทองหลังคลอด ลดไขมัน
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  คาถาไหวครู

*** นะโม 3 จบ แลวเชิญชุมนุมเทวดา  จบแลวใหวาคําขึ้นขันครู ***
ตรีนิสิงหา  สัตตนาเก  ปญจปสนู  นเมวจตุ  เตวา  สวัสสะราจา  ปญจะอินตา  นเมวจะ  

เอกะยักขานาวะเตวา  ปญจะพราหมาสะหัง  ปตติเตวาจาอัฎฐะ 
อรหันตา  ปญจะพุทธา  นมามิหัง  สาธุ 

*** โอมนโม ชีวโก สิรสาอหัง  กรุณิโก  สัพพะ  สัตตานัง โอสถะทิพพะมันตัง
ประภาโส สุริยาจันทัง  โกมารภัจโล  ปกาเสสิ  วันตามิ  ปญทิตโต  

สุเมธะโส  อโรคา  สุมนาโหมิ  3 จบ ***
 โอมสิทธิกาครูบาอาจารย  เจาตอปอหมอเถา 90 ปอหมอหลวง 900 ปอครูกู 30 อยู
หนา 50 อยูหลังรอยซาวแวดปางขาง  ปสนูจางอยูตางเหนือ ปสนูเสืออยูตางใต ปสนูพระมัง
รายอยูอากาศ  ปสนูพระกุมพระกั๋นมาบังตั๋วกูเนอเนอ

*** อมสวาหะ  อมกุณกุณัง สวาหะ 3 หน 3 จบ ***
 โอมนมะสิตวา  กูจักไหวพระครูกู พระอาจารยเจาตังปวง ครูปูเถา ครูพระธิยายตั๋ว
โลกา โลกี๋ กูจักไหวพระครูกูตัง 4 ตน ตน 1 จื่อ พระระษีนะรอด ตน 1 จื่อ พระระษียอดฟา 
ตน 1 จื่อ พระระษีกระสพอันเทื่อ ไดรํ่าเรียน ตั๋วภิสพอันจบตะไหร ตน 1 จื่อ พระระษีตาไฟ 
จิงไจกูลงมา ขนขอบ บนขัน พระกุมใหมานั่ง ปางขวา พระกั๋นใหมานั่งตางซาย พระกั๋นตน
ใจหาว แบกงาวไลเลยฟน พระแกวดวงใสกหื้อมา พระจันทรดวงขอกหื้อมา ระวังตั๋วกูเนอ 
เออสวาหะ อมนากะ ติสวาหะคง คงตินากะ 
 สาธุ สาธุ สาธุ ขาพเจาตังหลาย ขอนองถวาย ยังเครื่องปนนากานสังเวย บริโภค 
ขอตานตังหลายตี้ไดอันเชิญมานี้ จุงรับเอานังเครื่องสังเวย บริโภคของขาพเจาตังหลายแลว 
ขอหือ้ขาพเจาตงัหลายจงประสพแตความเจริญไปดวย อาย ุวรรณะ  สขุะ พละ ปฎภิาณ ธนะ
สารสมบตั ิปราศจากโรคะ พยาธ ิอยูกมจียั ไปกหือ้มโีจค ปราบแปชนะขาศกึ และศัตร ูทกุทวิา 
ราตรกีลาล เทอญ สาธ ุสาธ ุสาธุ 
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  คาถากํากับการนวดตอกเสน

คาถาบทที่ 1
 สมุหะกะติ  สมุหะกะโต
 สมุหะกะตา สมุหะสีมา
 สมุหะไนยะ
** ทิ้งยะ ทื่นยะ  ถอดยะ  ถอนยะ **

คาถาบทที่ 2
 สมุหะกะติ  สมุหะกะโต
 สมุหะคาโต สมุหะสิมะยัง
 สมุหะไนยะ เอสิมะยัง
 เอสะสิมะยัง สมุหะยัตติ

คาถาลางมือ
 นะโมตัสสะ  ภควโต  อรหโต สัมพุทธตัสสะ  (3 จบ)
 *** โอม โรงโรง กุณะโรง สะวาโหม (กลาว 3 จบ) ***

คาถากํากับไมลิ่มตอกเสน

 ** ติ ตา อา 7 **

ไมลิ่มตอกเสนที่มีการบริกรรมคาถาแลว
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  พิธีกรรมที่ใชรวมในการรักษา

 1. ไหวครูกอนการรักษา  
 ขันครู คือ สิ่งของที่ไวสําหรับบูชาครูบาอาจารย เพื่อตอบแทน เพื่อพลีกรรม ขันครู
เปนเสมอืนตวัแทนของผคีร ูทีม่าสงิสถติอยูในขนั เพือ่เพิม่พลังแกผูทีถ่อืคาถาน้ัน ทางเหนือเรา
ตองขึ้นขัน ถาทําอะไรไมมีขอบมีขันไมขึ้นครูบอกลาว งานพิธีนั้นหรือตัวผูกระทํานั้นจะ
ไมประสบความสําเร็จ อาจจะตองขึด หรืออาถรรพ แกตกไมตกขึ้นอยูกับบุญวาสนา จึงเปน
สิง่ทีต่องกระทํา ลานนาจงึถอืเรือ่งขนัครปูนเรือ่งใหญ ผูทีจ่ะถอืคาถาจําเปนตองเครงครดัมาก

 เครื่องบูชาครู
  1. ดอกไมสีขาว 2. ธูปเฟอง  4 คู
  3. เทียนคูบาท 1 คู 4. คาขันครู 120 บาท
  5. นํ้าขมิ้น สมปอย
 2. ทองบริกรรมคาถา
 3. เมื่อทําการรักษาเสร็จมีการบริกรรมคาถาลางมือ เพื่อขจัดสิ่งของไมดีออก

 อุปกรณที่ใชประกอบการนวดตอกเสน  ไดแก
 1. คาถาอาคม
 2. คอน ทํามาจากไมเนื้อแข็งที่ถูกฟาผาและไมมะขาม ตามความเช่ือเพราะโรคจะได
เกรงขาม
 3. ลิ่มตอก ทําจากไมเนื้อแข็งที่ถูกฟาผาและไมมะขาม ความยาวประมาณ 6 นิ้ว เสน
ผาศูนยกลาง 1 นิ้ว ลักษณะรูปทรงกรวย ปลายที่วางบนผิวผูปวยประมาณ 3 เซนติเมตร
 4. นํ้ามันสมุนไพร นํ้ามันงา หรือนํ้าสมปอย นํ้ามันสมุนไพรที่ใช ทํามาจากหัวไพร
สะพานกนเหนียด (ภาคเหนือเรียกบัวลาขาว) ขมิ้น ตะไคร วานหางจระเข เสลดพังพอนทั้ง 2
ผักเสี้ยนผีดอกเหลือง เถาวัลยเปรียง เถาวเอ็นออน 
 5. ขันครู ที่มีเครื่องไหวครบ



¡ÒÃ¹Ç´μÍ¡àÊŒ¹ 11

อุปกรณการตอกเสน ทําจากไมมะขาม

  วิธีการนวดตอกเสน

 - หมอนวดตอกเสน จะทานํ้ามันงาลงบนผิวหนังในบริเวณที่จะตอกเสนกอน และ
ทานํ้ามันงาบนลิ่มและคอนที่วางบนรางกายดวย
 - การนวดตอกเสน จะใชวิธีการนวดโดยใชไมลิ่มวางบนรางกายรองรับแรงที่ตอก
จากคอนลงมา โดยลิ่มและคอนตอกเสนจะมีรูปทรงและนํ้าหนักที่พอเหมาะในการจับเพื่อตี
หรือตอกลงไปบนอุปกรณอกีชิน้หนึง่ทีว่างลงบนรางกาย เพือ่ผอนคลายความตึงของกลามเนือ้
และเสนเอ็น
 - หมอเมืองจะใชสมาธิและคาถากํากับ 
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  ทานวดตอกเสน

ทาที ่1 (นอนควํา่)
 - ใหผูปวยนอนคว่ํา เริ่มตอกบริเวณใตสะบัก หางจากบริเวณทายทอย 1 ฝามือ 
ใชนิ้วกอยขางที่จับลิ่มแนบแนวกระดูกตอกเลาะตามเสนแนวกระดูกสันหลังขางละ 3 เสน 
3 ครั้ง แลวตอกตามแนวสะบักออกจากกระดูกสันหลังตามแนวซ่ีโครง
 ลกัษณะการตอก ตอกลงจากดานบนสูดานลางและตอกออกจากตัวคลายการเช็ดแหก 
ขณะตอกเสนหมอตองบริกรรมคาถากํากับไปดวย ขณะตอกเสนหมอตองซักถามอาการ
ผูปวยวารูสึกอยางไร แรงไปหรือเบาไป เจ็บไหม เปนตน

ทาที ่2 (นอนควํา่)
 ตอกตัง้แตสะโพก ขา นอง ดานหลงัไปจนจรดปลายเทา (เวนขอตอ) เปนแนวตัง้แตบน
ลงลาง อยางนอยขางละ 3 ครัง้ และตอกออกไปรอบขางจากแนวกระดูก
 ผูปวยจะรูสกึชาออกปลายมือ ปลายเทา ขณะทีต่อกหมอตองมีสมาธแิละบรกิรรมคาถา
ไปดวย และซกัถามอาการผูปวยวารูสกึอยางไร แรงไปหรือเบาเกินไปหรอืไม
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ทาที ่3 นอนตะแคงซาย - ขวา  
 ตอกขาดานในและดานนอกลงไปจนถึงนองดานในและดานนอก  ตอกลงมาตามแนว
กระดกู ขางละ 3 ครัง้ และตอกออกบริเวณรอบขาง หมอตองบรกิรรมคาถาและมีสต ิตองคอย
ซกัถามผูบรกิารดวยวารูสกึอยางไร

ทาที ่4 นอนหงาย
 ตอกตัง้แตตนขาลงไปถึงหนาแขง  ตอกตามแนวเสนเอ็นเวนตรงสะบาหวัเขาตอกลงจาก
บนลงลาง ขางละ 3 ครัง้
 หมอตองบรกิรรมคาถาและมีสต ิตองคอยซกัถามผูบรกิารดวยวารูสกึอยางไร

ทาที ่5 ตอกแขนทัง้สองขาง
 ตอกตัง้แตตนแขนไลไปจนถงึปลายนิว้มอื เวนตรงขอแขนและขอศอก เอามอืจบัใตรกัแร  
แลวตอกตัง้แตตนแขนตามแนวกระดูกลงมาขางละ 3 ครัง้  
 หมอตองบรกิรรมคาถาและมีสต ิตองคอยซกัถามผูบรกิารดวยวารูสกึอยางไร
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ทาที ่6 ทานัง่
 ใหผูปวยลุกนัง่ขดัสมาธ ิแลวตอกต้ังแตตนคอลงไปจนถึงบ้ันเอว แลวตอกออกท้ัง 2 ขาง 
โดยเอาฝามอืทาบบรเิวณใตทายทอยแลวตอกลงมาขางละอยางนอย 3 ครัง้ โดยใชมอืนิว้กอย
เลาะตามแนวกระดูก และตอกออกจากกระดูกสนัหลงัตามแนวกระดูกซีโ่ครงท้ัง 2 ขาง ตัง้แต
บนจนถงึลาง 
 หมอตองบรกิรรมคาถาและมีสต ิตองคอยซกัถามผูบรกิารดวยวารูสกึอยางไร

ทาอืน่ๆ 
 การรักษาผูปวยบางคน เชน อมัพาต อมัพฤกษ อาจจะใหผูปวยยนื หรอืนัง่เพือ่ความ
สะดวก  ในการรักษา
 การตอกเพ่ือขจดัพษิออกจากตัว จะตองตอกบริเวณทีเ่จบ็ปวด โดยไลพษิรวมกันไปที่
จุดหนึ่ง แลวใชตะขอเหล็กสับ และใชเครื่องดูดพิษออกพรอมกับบรกิรรมคาถาเปาเสกเพ่ือ
ไลพษิตาง ๆ ออกจากรางกาย

โรคทีห่ายดวยการตอกเสน
 1. ปวดเมือ่ยตามรางกาย
 2. อมัพาต  อมัพฤกษ
 3. เสนเอน็ตงึ, เอน็ขอด, เสนเลอืดขอด
 4. กระดกูทบัเสน
 5. วงิเวียนศรษีะ, ปวดศรีษะ
 6. นอนไมหลบั 
 7. อืน่ ๆ
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การสบืทอด
 1. สบืทอดใหคนในตระกูลหรอืลกูหลาน
 2. แกศษิยผูมคีณุธรรมและวัตรปฎบิตัรทีม่คีวามสนใจ
 3. การสืบทอดใหกับผูชายจะเกิดความศักดิ์สิทธิ์และไดผลมากกวาผูหญิง โดยฉพาะ
ผูชายทีบ่วชในบวรพุทธศาสนามาแลว
 ปจจุบันการนวดตอกเสนถือเปนเอกลักษณหนึ่งของจังหวัดลําพูน เปนที่รูจกักนัไป

ทัว่ประเทศ และมหีมอพืน้บานทีท่าํการรกัษาคนไขดวยการนวดตอกเสนประมาณ 50 คน 

  ประวัติ

นายสมใจ  เดชชิต   
อาย ุ 72  ป
บดิา  ชือ่  นายอาย  เดชชติ
มารดา   ชือ่ นางนวล  เดชชติ
มบีตุร 2 คน 
1. นางนภวรรณ  เดชชิต
2. นายเกรียงไกร  เดชชติ
ทีอ่ยู  114  หมูที ่14  ตาํบลบานโฮง  อาํเภอบานโฮง  จงัหวดัลําพนู
โทร. 09-6927-0991, 08-0125-0697
จบการศึกษาช้ันประถมศกึษาปที ่6 จากโรงเรียนวัดหวยแพง ตาํบลบานโฮง  อาํเภอบานโฮง
จงัหวัดลาํพนู 
ประสบการณการทํางาน  เปนอาจารยสอนกลุมอาสาสมัครสาธารณะสุขประจําหมูบาน, 
อาจารยสอนพเิศษ ศนูยการศกึษานอกโรงเรียน เขตอาํเภอบานโฮง และกลุมฝกฝนอาชพีหมอ
พืน้บานตางๆ ในทองทีจ่งัหวดัลาํพนูและใกลเคยีง
คตพิจน  “ความศรัทธาเปนบรรทัดฐานอยางดทีีท่าํใหเกดิคณุประโยชนนานาประการ”
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จัดท�ำโดย
	 ส�ำนักจัดกำรป่ำชุมชน		กรมป่ำไม้		
	 61	ถนนพหลโยธนิ	แขวงลำดยำว	เขตจตจุกัร	กรงุเทพมหำนคร		10900

ที่ปรึกษำ
	 นำยอรรถพล		เจริญชันษำ	 อธิบดีกรมป่ำไม้
	 นำยสมศักดิ์		สรรพโกศลกุล	 รองอธิบดีกรมป่ำไม้

บรรณำธิกำร
	 นำงนันทนำ		บุณยำนันต์	 ผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักจัดกำรป่ำชุมชน		
	 นำยเสกสรร		กวยะปำณิก	 ผู้อ�ำนวยกำรส่วนพัฒนำวนศำสตร์ชุมชน

กองบรรณำธิกำร          
	 ส่วนพัฒนำวนศำสตร์ชุมชน			 ส�ำนักจัดกำรป่ำชุมชน
	 ส�ำนักจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้ที่	1	(เชียงใหม่)
  
 พิมพ์  ครั้งที่	2	จ�ำนวน	1,900	เล่ม
	 	 ส�ำหรับเผยแพร่ห้ำมจ�ำหน่ำย

ปีที่พิมพ์	 พุทธศักรำช	2563

พิมพ์ที่		 ห้ำงหุ้นส่วนจ�ำกัด	เอ็น.พี.จี.	เอ็นเตอร์ไพรส์

คณะผู้จัดท�ำ
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