วารสารการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
ปีที่ 18 ฉบับที่ 3 กันยายน-ธันวาคม 2563

Journal of Thai Traditional & Alternative Medicine
Vol. 18 No. 3 September-December 2020

มรณาลัย
อาจารย์บุญทำ� กิจนิยม ครูหมอนวดไทย
ยงศักดิ์ ตันติปิฎก

นักวิชาการอิสระด้านสังคมศาสตร์และมานุษยวิทยาการแพทย์
วิทยากรฝ่ายการนวดไทย รุ่นที่ 1 โครงการฟื้นฟูการนวดไทย
อดีตผู้ประสานงานโครงการฟื้นฟูการนวดไทย
มูลนิธิสาธารณสุขกับการพัฒนาและคณะ

อาจารย์บุญทำ� กิจนิยม
อาจารย์บุญทำ� กิจนิยม เกิดเมื่อปี พ.ศ. 2484
เสียชีวิตเมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 สิริอายุ 79 ปี
เดิมเป็นครูหมอนวดแผนโบราณทีส่ มาคมแพทย์แผน
โบราณวัดพระเชตุพน (วัดโพธิ์) เมื่อโครงการฟื้นฟู
การนวดไทยจัดโครงการฝึกอบรมวิทยากรฝ่ายการ
นวดไทย รุ่นที่ 1 เมื่อปี พ.ศ. 2529 อาจารย์บุญทำ�ซึ่ง
ในขณะนั้นยังใช้ช่ือว่า สมบูรณ์ กิจนิยม ได้เข้าอบรม
เป็นวิทยากรด้วย หลังจากนั้นอาจารย์บุญทำ�ได้จัดตั้ง
สมาคมส่งเสริมอนุรกั ษ์วชิ าชีพการนวดแผนไทย ทีว่ ดั
อาวุธวิกสิตาราม บางพลัด และเข้าร่วมเป็นองค์กรร่วม

จัดทำ�โครงการฟื้นฟูการนวดไทยด้วย อาจารย์บุญทำ�
จึงมีฐานะเป็นกรรมการและวิทยากรโครงการฟื้นฟู
การนวดไทยตั้งแต่นั้นมา
อาจารย์ บุ ญ ทำ � เป็ น ผู้ ที่ รู้ เ ห็ น เหตุ ก ารณ์ ใ น
แวดวงการนวดแผนโบราณมากคนหนึ่ง ที่สำ�คัญคือ
เหตุการณ์ที่สมาคมแพทย์แผนโบราณวัดพระเชตุพน
ในช่วงทศวรรษ 2520 อาจารย์บุญทำ�เคยเล่าให้ฟัง
ว่ า สมั ย ที่ อ ยู่ วั ด โพธิ์ ใ หม่ ๆ มี อ าจารย์ ที่ เ ป็ น หลั ก
ในการสอนการนวดที่วัดโพธิ์คือ อาจารย์ประเสริฐ
รอดปรางค์ ศิ ษ ย์ ที่ เ รี ย นกั บ อาจารย์ ป ระเสริ ฐ มี
651
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หลายคน ที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จัก เช่น อาจารย์ธงชัย
อ่อนน้อม อาจารย์กอบกิจ รุง่ กรุด และอาจารย์ประทิน
ทรั พ ย์ บุ ญ มี เป็ น ต้ น ต่ อ มา มี ห มอนวดจากสถาน
บริการนวดถนอมใจอารีย์ ย่านวังบูรพา มาเรียนนวด
ที่วัดโพธิ์เพื่อเอาใบประกาศนียบัตรสำ�หรับการนวด
แผนโบราณในสถานบริการตามนโยบายของกระทรวง
มหาดไทยในสมัยนัน้ จึงเกิดการผสมผสานกันระหว่าง
การนวดเดิมของวัดโพธิ์กับการนวดในสายถนอมใจ
อารีย์ ซึ่งมี “ลูกถีบ ลูกดัด” (ตามสำ�นวนของอาจารย์
บุญทำ�) เข้ามาผสมผสานกับการนวดกดจุดไล่ตามเส้น
แบบดั้งเดิมของสมาคม
การมีประสบการณ์อยู่ในแวดวงการนวดแผน
โบราณมานาน ทำ�ให้อาจารย์บุญทำ�รู้จักวิธีการนวด
หลายแบบแผน แต่อาจารย์มักบอกว่า คนที่อาจารย์
นั บ ถื อ ว่ า เป็ น ครู น วดจริ ง ๆ คื อ แม่ ชี บุ ญ เรื อ น
โตงบุญเติม ซึง่ เป็นอุบาสิกาทีม่ ชี อื่ เสียงในด้านวิปสั สนา
กรรมฐาน แม่ ชี บุ ญ เรื อ นเคยเรี ย นวิ ช านวดและ
รับสืบทอดตำ�รานวดมาจากปู่กลิ่นจนมีความสามารถ
เป็นหมอนวดรักษาโรคแก่ผู้ป่วยโดยไม่รับสินจ้าง
จากบุคลิกภาพที่คุ้นตา อาจารย์บุญทำ�เป็นครู
นวดที่สอนสนุกและให้ความเป็นกันเองกับศิษย์มาก
ลูกศิษย์มักเห็นอาจารย์บุญทำ�สอนนวดคู่กับอาจารย์
ถวิล อภัยนิคม และมักเห็น “ตาทำ�” กับ “ปู่หวิน”
กระเซ้าเย้าแหย่กันทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน
เป็นภาพที่ตรึงใจของลูกศิษย์มาโดยตลอด สำ�หรับ
ลูกศิษย์ที่ใกล้ชิดอาจารย์บุญทำ�มากพิเศษ มักจะเห็น
อาจารย์คร่ำ�เคร่งเป็นพิเศษกับการ “คิดหวย” ตาม
สูตรที่อาจารย์คิดค้นขึ้น และอาจารย์มักมีเลขเด็ดให้
ลูกศิษย์ไปเล่นเพิม่ ความครึกครืน้ ให้กบั ชีวติ อยูเ่ นือง ๆ
ในอีกด้านหนึ่ง อาจารย์บุญทำ�เป็นคนที่ถือศีล
สวดมนต์ไหว้พระและปฏิบัติธรรมเป็นประจำ�โดยมี
ปฏิปทาของคุณแม่บุญเรือนเป็นแบบอย่าง อาจารย์
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ยังเป็นผู้ประกอบพิธีไหว้ครูของโครงการฟื้นฟูการ
นวดไทยต่อจากอาจารย์ปราโมทย์ ศรีภิรมย์ (อดีต
นายกสมาคมแพทย์แผนโบราณแห่งประเทศไทย วัด
ปรินายก) รวมทั้งเป็นจัดแจงเตรียมเครื่องเซ่นไหว้
ต่าง ๆ มาต่อเนื่องเป็นเวลากว่า 20 ปี
คุณูปการสำ�คัญที่สุดต่อการฟื้นฟูการนวดไทย
ของอาจารย์บุญทำ� คือ อาจารย์เป็นกำ�ลังสำ�คัญของ
วิทยากรฝ่ายการนวดไทยในการจัดทำ�แบบแผนการ
นวดไทยของโครงการฟื้นฟูการนวดไทย ซึ่งผลงาน
สำ�คัญคือ ตำ�ราการนวดไทย เล่ม 1 ที่ใช้เป็นตำ�รา
ประกอบการเรียนการสอนวิชาชีพการนวดไทยใน
ปัจจุบัน
ในการจัดทำ�แบบแผนการนวดไทยในตำ�ราเล่ม
นี้ อาจารย์บุญทำ�ให้ความสำ�คัญกับวิธีการนวดที่เป็น
พื้นฐานสำ�คัญ โดยเน้นการวางมือที่ถูกต้อง และการ
ออกแรงกดที่ส่งผลต่อการแล่นของลมที่ชัดเจนที่สุด
ซึง่ กว่าจะหาข้อตกลงร่วมกันได้ในหมูค่ รูหมอนวดไทย
ด้วยกัน อาจารย์บุญทำ�จะเป็นคนลงแรงสาธิตการกด
นวดโดยมีอาจารย์ถวิลเป็นหุ่นให้นวดและประเมิน
วิธีการนวดแบบต่าง ๆ ด้วยตนเอง โดยมีผู้เขียนเป็น
ผู้บันทึกและจัดทำ�เป็นเอกสารและภาพประกอบ ซึ่ง
ต้องตรวจสอบความถูกต้องกับครูหมอนวดจนแน่ใจ
แล้วจึงนำ�มาใช้สอนถ่ายทอดในการอบรมจริง
ในการอบรมตามจังหวัดต่าง ๆ เกือบทัว่ ประเทศ
ที่โครงการฟื้นฟูการนวดไทยได้รับเชิญไป อาจารย์
บุญทำ�ไม่เคยตอบปฏิเสธหากได้รับการติดต่อให้ไป
เป็นวิทยากร อาจารย์จะทุ่มเทให้กับการสอนทุกครั้ง
ลูกศิษย์ที่อบรมต่อเนื่องหลายหลักสูตรจะรู้กันดีว่า
หลังการฝึกในห้องอบรม หากใครมีเวลา อาจารย์จะมี
เทคนิคการนวดสอนเป็นของแถมแบบตัวต่อตัวกับผูท้ ี่
มีพนื้ ฐานการนวดทีด่ แี ล้ว บางครัง้ อาจารย์กต็ อ้ งลงมือ
นวดผูป้ ว่ ยให้ดกู นั จริง ๆ และบอกให้ลกู ศิษย์จดจำ�นำ�
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ไปใช้เพิ่มเติมจากตำ�ราที่เป็นพื้นฐานตามหลักสูตร
เมื่อคณะกรรมการวิชาชีพสาขาการแพทย์แผน
ไทยได้จัดให้มีการประเมินครูหมอนวดไทยเพื่อขึ้น
ทะเบียนเป็นผูป้ ระกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผน
ไทย ประเภทการนวดไทย รุ่นแรก เมื่อปี พ.ศ. 2545
อาจารย์บุญทำ� เป็นหนึ่งใน 80 ท่านที่ผ่านการประเมิน
และได้รับใบประกอบโรคศิลปะ เลขที่ พท.น. 21 เมื่อ
วันที่ 29 กันยายน 2548 โดยมีพธิ มี อบใบประกอบโรค
ศิลปะที่อุโบสถกลาง วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม
ในช่วงหลังอาจารย์บุญทำ�ย้ายไปอาศัยอยู่กับ

Vol. 18 No. 3 Sep-Dec 2020 653
บุตรชายที่บุรีรัมย์ จึงไม่สะดวกที่จะมาร่วมกิจกรรม
ที่ส่วนกลาง ประกอบกับสุขภาพที่เสื่อมถอยตามอายุ
ผู้เขียนจึงไม่ค่อยมีโอกาสได้รับความรู้และความคิด
ใหม่ ๆ จากอาจารย์ซงึ่ เป็นนักปฏิบตั นิ ยิ ม ตามชือ่ “บุญ
ทำ�” ที่อาจารย์บอกกับผมว่า ต้องการหมายถึงบุญที่
เกิดจากการกระทำ�หรือการปฏิบัติจริง
ด้ ว ยบุ ญ กุ ศ ลและคุ ณู ป การจากการเป็ น นั ก
ปฏิบัตินิยมของอาจารย์บุญทำ�ที่กล่าวมาโดยสังเขปนี้
ขอให้เป็นพลวปัจจัยให้อาจารย์บญ
ุ ทำ� กิจนิยม สูส่ คุ ติ
ในสัมปรายภพด้วยเทอญ

