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บทคัดยอ
การวิจัยเกี่ยวกับการสืบทอดภูมิปญญาดานการบําบัดรักษาโรคของหมอยาพื้นบานใน
จังหวัดนครราชสีมา มีวัตถุประสงค คือ 1) เพื่อรวบรวมองคความรูเกี่ยวกับภูมิปญญาพื้นบานดาน
การบําบัดรักษาโรคของหมอยาพื้นบานในจังหวัดนครราชสีมา 2) เพื่อศึกษาวิเคราะหวิธีการรักษา
และผลการบําบัดรักษาโรคของหมอยาพื้นบานที่ยังคงอยูในสภาวะปจจุบัน 3) เผยแพรองคความรู
เกี่ยวกับภูมิปญญาพื้นบานดานการบําบัดรักษาโรคของหมอยาพื้นบานใหกับคนในชุมชน พรอมทั้ง
ยกยองเชิดชูเกียรติหมอยาพื้นบานที่ทําคุณประโยชนใหกับชุมชน เปนการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ
(Qualitative Research) โดยใช ก ารสั ม ภาษณ แ บบมี โ ครงสร า ง และแบบไม มี โ ครงสร า ง (แบบ
เจาะลึก) การสังเกตการณแบบมีสวนรวม และไมมีสวนรวม นอกจากนี้ยังใชการสนทนากลุ มเปน
เครื่องมือจัดเก็บรวบรวมขอมูล และนําเสนอผลการวิจัยแบบพรรณนาวิเคราะห
ผลการวิ จัย พบว า จั งหวัดนครราชสีมาปรากฏหมอยาพื้น บานที่ยังมีบ ทบาทในการ
ชวยเหลือคนในชุมชนจังหวัดนครราชสีมา จํานวน 6 คน เปนหมอนวดพื้นบาน 3 คน ไดแก หมอนวด
จั บ เส น 2 คน และหมอนวดน้ํา มั นมะพราว 1 คน และพบหมอสมุน ไพร 3 คน ซึ่งสาเหตุหลักที่
หมอยาพื้นบานมีจํานวนลดนอยลง เนื่องจากหมอยาเสียชีวิตไมมีคนสืบทอด บางสวนปวยหนักจนไม
สามารถรักษาผูอื่นได นอกจากนี้สมุนไพรหายากขึ้นสงผลใหหมอยาไมสามารถรักษาดวยสมุนไพรได
ทางดานโรคหรืออาการที่ยังคงรักษา พบวาชาวบานยังรักษาเกี่ยวกับการนวดพื้นบาน และการรักษา
กระดูกดวยน้ํามันจํานวนมาก และพบการรักษาโรคมะเร็ง โรคริดสีดวง โรคตับแข็ง โรคอัมพฤกษ
อัมพาต และสมุนไพรดูแลสตรีหลังคลอดบุตร สวนการเรียนรูของหมอยาพื้นบานพบวา 1) หมอยา
เรียนรูจากบรรพบุรุษ 2) เรียนรูจากครู – อาจารย ทั้งที่เปนพระและฆราวาส 3) เรียนรูจากการจากการ
หาวิธีรักษาตนเองและสมาชิกในครอบครัว 4) เรียนรูหรือผานการอบรมจากสถาบันแพทยแผนไทย
ทางดานการถายทอดภูมิปญญาดานหมอยาพื้นบานพบวา หมอยาทั้ง 6 คน มีการถายทอดความรูไป
ยังบุตรเพียง 2 คน สวนอีก 4 คน ยังไมมีผูสืบทอด เนื่องจากเปนการเรียนรูที่ตองอาศัยความสนใจ
และความรักในการบําบัดรักษาโรค ตองมีความขยัน และอดทนในการทองจําคาถา การปฏิบัติตนที่
เครงครัดจนเปนที่ยอมรับของคนสังคม
โครงการวิจัยครั้งนี้ไดยกยองเชิดชูเกียรติหมอยาพื้นบาน ดวยการมอบเกียรติบัตรเชิดชู
เกียรติใหกับหมอยาพื้นบานทั้ง 6 คน และมีการเผยแพรองคความรูดังกลาวขางตนใหกับชาวบาน
นักศึกษา อาจารย ซึ่งมีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาเปนหนวยงานหลักในการสนับสนุนการจัด
เวทีเสวนาเผยแพรองคความรู

Abstract
The qualitative research about the Inheritance on local wisdom of folk medicine in
Nakhon Ratchasima province aimed at 1) collecting the knowledge about healing techniques
from folk medicine men in Nakhon Ratchasima province 2) examining their know-how and
results of the local treatment that exist in the present days 3) disseminating the folk wisdom,
together with promoting the medicine men who do the benevolence for communities. The
structured and the in-depth interviews, the participant and non-participant observations, and
the group discussion have been used to gather the document for this descriptive analysis.
It has been found that there are six medicine men who continue their job: four folk
massagers (two acupressure massagers and a coconut-oil therapist), and two herbalists. The
main reasons why today the folk medicine men decrease down come from 1) there is no
one to carry on the knowledge after the death of old ones 2) Some get sick too severely to
work, and 3) natural herbs become rarer to find out. However, many people still trust on folk
medicine men to heal them by folk massage and oil therapy for bone healing. The treatment
of cancer, hemorrhoid, cirrhosis, paralysis, disability and postpartum herb therapy are found,
as well. About folk learning systems, folk medicine men learnt how to cure from their
ancestors, local scholars (both monks and laypersons), self-learning, and being trained by
Thai Traditional Medicine Institution. Among the six folk medicine men, only two people pass
on their knowledge to their own children since it is quite difficult to behave one’s self as a
local medicine man: intensive intention, high attempt on remembering sacred healing spells
and strict behavior are required.
Not just the dissemination of folk knowledge to local people, students and lecturers,
Nakhon Ratchasima Ratchabhat University also supported (as the main agent) the promotion
of the folk medicine men by giving them the honorary awards and arranging a public forum
on traditional medicine knowledge
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บทที่ 1
บทนํา
ความเปนมาของการวิจัย
มนุ ษ ย มี ก ารต อ สู ดิ้ น รนเพื่ อ ความอยู ร อด โดยการเรี ย นรู การทดลอง และการสั่ ง สม
ประสบการณ เมื่อมีการเจ็บปวยจึงใชทรัพยากรในชุมชนดูแลสุขภาพ จนเกิดองคความรูของทองถิ่น
กลายเปนรากฐานภูมิปญญาในการดูแลสุ ขภาพตามแตละท องถิ่น เปนระบบการแพทย พื้น บ านที่
เยี ย วยารั ก ษาคนในชุ ม ชน เมื่ อ มี พ ระราชบั ญ ญั ติ ก ารแพทย ขึ้ น โดยอ า งการคุ ม ครองประชาชน
มิใหไดรับอันตรายที่เกิดจากการประกอบอาชีพทางการแพทยจากผูที่ไมมีความรู ไมไดรับการฝกหัด
มาโดยตรง มีการจัดใหสอบวัดความรูทางการแพทย และมอบใบประกอบโรคศิลปะใหกับผูประกอบ
วิชาชีพทางการแพทย จึงถือวาเปนการยุติบทบาทหมอยาพื้นบานที่ใหการรักษาทั้งหมด เพราะไมได
ผานการเรียนตามหลักสูตร แตทามกลางกระแสแหงการเปลี่ยนแปลงทางสังคมอยางรวดเร็ว เกิดการ
เจ็บปวยดวยโรคระบาดใหม ๆ เมื่อทางการแพทยแผนปจจุบันไมสามารถรักษาหรือเยียวยาได คนใน
ชุมชนยังคงตองพึ่งพิงระบบการแพทยพื้นบาน ในการรักษาสุขภาพอนามัย หมอยาพื้นบานจึงเปนผูที่
มีความรูความสามารถในการรักษาโรคของผูปวย ไมวาจะเปนการใชพิธีกรรม การใชยาสมุนไพร หรือ
การนวด นับไดวาหมอยาพื้นบานมีความสําคัญยิ่งสําหรับชุมชน (รัชนี จันทรเกษ และคณะ. 2551 :
1 – 5)
การเกิด แก เจ็บ ตาย เปนวงจรชีวิตของมนุษยซึ่งมีความสําคัญ การเจ็บปวยทําใหเกิดการ
เรียนรูดูแลรักษารางกาย โดยการนําพืชสมุนไพรมาปรุงยาในรูปแบบตาง ๆ เชน ตมหรือดองสมุนไพร
กั บ น้ํา ผึ้ ง หรื อ สุ ร า หรื อ บดเป น ผงผสมน้ํา ผึ้ง ปน เปน ลูก กลอนใชส มุน ไพรสดทาบริเ วณผิว หนั ง
หรื อ นําไปตมน้ําอาบ นอกจากนี้ยังมีการนําชิ้นสวนจากสัตว เชน เขี้ยวหรือกระดูกสัตว และแรธาตุ
ตาง ๆ เชน สารสม ดีเกลือ หินสี มาใชในการปรุงยา การเรียนรูเหลานี้เปนประสบการณที่สั่งสมมา
นานจนเปนวัฒนธรรมและเปนสมบัติของชาติไทยที่ควรสืบทอดใหคงอยูตอไป (สถาบันการแพทย
แผนไทย กรมการแพทย กระทรวงสาธารณสุข. 2542 : 41) แตยุคสมัยกาลเวลาเปลี่ยนแปลงไป
วิ วั ฒ นาการของยาสมุ น ไพรก็ เ ปลี่ ย นแปลงมาเป น ยาแผนใหม ห รื อ แผนป จ จุ บั น ซึ่ ง ใช ส ะดวก
รับประทานงาย วงการแพทยของประเทศไทยก็เชนเดียวกับในประเทศอื่น ๆ คือมีวิวัฒนาการมา
เรื่อย ๆ จากแผนโบราณมาจนเปนแผนใหม ทันสมัย มีการคิดคนและศึกษากันอยางมากมาย วิธีการ
รักษา การเยียวยาของแพทย ฝมือการรักษา การผาตัด สามารถเทียบไดกับแพทยในประเทศที่มี
ความเจริญกาวหนา (ยุวดี จอมพิทักษ. 2545 : คํานํา) จึงดูเหมือนวาสมุนไพรถูกลืมเลือนไปจาก
สังคม เพราะผูคนใหความสําคัญและเชื่อถือในการรักษาแบบตางประเทศ และยาสมัยใหมจึงไดเขา
มาเปนสวนหนึ่งของชีวิตโดยไมรูตัว แตการรักษาอาการเจ็บปวยจากยาเม็ด ยาฉีด หรือการผาตัดตาม
หลักคิดของแพทยแผนใหม หลายครั้งก็พบวายิ่งรักษากลับยิ่งลุกลาม การรักษาตามแพทยแผนใหม
เนนการสงสารเคมีเขาไปทําลายสิ่งแปลกปลอม แตแพทยแผนไทยเนนการกินอาหารเพื่อปรับสมดุล
ของรางกาย จึงนับไดวาเปนการรักษาที่ตางกันโดยสิ้นเชิง ดวยเหตุนี้ปจจุบันการแพทยพื้นบานจึง
ไดรับการเชื่อถือและยอมรับจากวิทยาศาสตรสมัยใหมและการแพทยแผนปจจุบันวาเปนขอมูลที่มี
ศั กยภาพสู ง ดั งจะเห็ น ได จ ากการคน หายาใหมจ ากธรรมชาติในปจจุบัน เริ่มตนจากขอมูลการใช

สมุนไพรของแพทยพื้นบาน โดยอาศัยประโยชนจากประสบการณของแพทยพื้นบานที่สะสมตอเนื่อง
เปนเวลานานมาใชเปนแหลงขอมูลการวิจัยทางคลินิกที่แมไมเปนทางการแตก็สามารถแยกแยะ พืช
สมุนไพรที่มีประสิทธิภาพดี ออกจากพืชที่ดอยประสิทธิภาพหรือมีความเปนพิษไดเปนอยางดี ทําใหมี
โอกาสประสบผลสําเร็จในการคนควาสูงและใชตนทุนนอยกวาการนําพืชในโลกที่มีจํานวนมากมายมา
วิจัยอยาง ไรกฎเกณฑมาก ดังตัวอยางความสําเร็จในการคนพบ plaunotol ยารักษาโรคกระเพาะ
จากสมุ น ไพรไทย “เปล า น อ ย” ภายหลั ง การสื บ ค น ทางเอกสารตํ า ราไทย โดยบริ ษั ท Sankyo
ประเทศญี่ปุน เมื่อหลายปที่ผานมา (วันดี ญาณไพศาล และคณะ. 2543 : 242)
ภู มิป ญ ญา หรื อ ภู มิปญ ญาทองถิ่น ถือเปน มรดกวัฒ นธรรมอัน เกิดจากพัฒ นาการ
ปรับตัว และปรับวิถีชีวิตของคน เปนความรูที่เกิดจากการทดลองปฏิบัติจริงในหองทดลองทางสังคม
ความรูเหลานี้ถูกคนพบ ลองใช ดัดแปลง ถายทอดกันมาเปนเวลายาวนาน ผานกระบวนการขัดเกลา
ของกลุมคน จึงมีคาและมีความสําคัญยิ่งนัก เปนมรดกทางภูมิปญญาของมนุษย ที่ทุกคนควรรู รักษา
พัฒนา และนํามาปรับใชพัฒนาชุมชนทองถิ่นใหเขมแข็ง สามารถพึ่งตนเองไดอยางยั่งยืน (ประภากร
แกววรรณา. 2554: 184)
ภู มิ ป ญ ญาจะมี ค วามสั ม พั น ธ ร ะหว า งคนกั บ โลกธรรมชาติ สิ่ ง แวดล อ ม สั ต ว พื ช
เปนปราชญในการดํารงชีวิตเกี่ยวกับการเกิด แก เจ็บ ตาย ซึ่งมนุษยจําเปนตองนํามาใชเพื่อดําเนิน
ชี วิ ตให อยู ร อด ระบบการแพทย พื้น บานของไทยเปน การผสมผสานระหวางการแพทยข องไทย
ซึ่งมีทั้งแบบประสบการณห รือภู มิปญญาท องถิ่น ความเชื่อทางไสยศาสตร กับวิชาอายุรเวชของ
อินเดียและการแพทย ของจี น ที่มีอิทธิ พลต อสังคมไทย การแพทยเหลานี้ได กลาวเป น แพทย แผน
โบราณ หรือการแพทยพื้นบานในชนบทไทย นอกจากนี้ความเชื่อเปนพื้นฐานที่กอใหเกิดพิธี กรรม
การประกอบพิธีกรรมเปนการถายทอดความรูและประสบการณของคนรุนกอนใหแกคนรุนตอมา จึง
มักพบวาเมื่อยามใดที่มนุษยมีความทุกข ความเดือดรอน เจ็บไขดวยสาเหตุตาง ๆ จึงจัดพิธีกรรมดวย
การเซ น ไหว ห รือบู ช า เพราะเชื่ อวาเปน การกระทําของสิ่งเหนือธรรมชาติคือผีสางเทวดานั่นเอง
วิธีการปองกันหรือการรักษาโรคตาง ๆ จึงตองพึ่งหมอยา การรักษาโรคที่ประสบความสําเร็จจะตอง
รักษาทั้งทางกายและทางใจ ผูปวยจึงตองการหมอที่เขาใจ มากกวาหมอที่จะรักษาเพียงอยางเดียว
หมอยาพื้นบานจะมีชีวิตความเปนอยูและวัฒนธรรมที่ใกลเคียงชาวบาน จึงมีความเขาใจและสื่อสาร
กับคนไขไดดีและเปนกันเอง จึงเปนจุดสําคัญที่ทําใหชาวบานยอมรับและนิยมไปรักษา บทบาทที่
สําคัญอีกประการของหมอยาพื้นบาน คือเปนผูเชื่อมสัมพันธของคนในหมูบาน เพราะเปนการรักษา
แบบพึ่งพาอาศัย กัน ดูแลเอาใจใสกัน อยางใกลชิ ด พูดคุย ใหกําลังใจทั้งคนไข และญาติ พร อมกัน
ดังนั้นหมอยาพื้นบานจึงมีความสําคัญอยางสูงในการเชื่อมสายใยสัมพันธของคนในหมูบานนั้น ๆ
(โอภาส ชามะรัตน. 2548 : 122 – 125)

“หมอพื้นบาน” เปนบุคคลซึ่งมีความรูความสามารถในการสงเสริมและดูแลสุขภาพของ
ประชาชนในทองถิ่นดวยภูมิปญญาการแพทยแผนไทย ตามวัฒนธรรมของชุมชนสืบทอดกันมานาน
เปนที่นิยมยกยองจากชุมชน โดยมีประชาชนในหมูบานรับรองไมนอยกวาสิบคน หรือเปนผูที่ไดการ
รับรองจากองคกรปกครองสวนทองถิ่น หมอพื้นบานสามารถใหการชวยเหลือผูปวยได ตามขอยกเวน
ในมาตรา 30(2) แหงพระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. 2542 นั่นคือสามารถให “การ
ช ว ยเหลื อหรื อเยี ย วยาผูป วย...ตามธรรมจรรยาโดยมิไดรับ ผลประโยชนตอบแทน” แต ขอบเขต
ดังกลาวยอมทําใหหมอพื้นบานไมสามารถดํารงชีวิตอยูโดยอาศัยแตการประกอบอาชีพเปนพื้นบาน
เทานั้น ปญหาสําคัญอีกประการหนึ่งของหมอยาพื้นบานคือ จะจัดการความรูของบุคคลกลุมนี้ ได
อยางไร ทั้งในแงการพัฒนาความรูความสามารถของหมอยาพื้นบานใหสามารถชวยเหลือเยี ยวยา
ผูปวยในชุมชนไดดียิ่งขึ้น และในแงของการดึงความรูที่เปนความรูแฝงของหมอพื้นบานแตละคน
ออกมา เพื่อใหสังคมไดประโยชนยิ่งขึ้น จากความจริงที่ปราชญทองถิ่นที่มีชื่อเสียงระดับชาติอยาง
อาจารยลอม เพ็งแกว ไดสั่งสมความรูนอกจากสถาบันการศึกษา และตํารับตําราแลวยังใชวิธี “อาศัย
สองเทาย่ําไปทุกวัดทุกหมูบานเรียนรูเรื่องราวในทองถิ่นดวยการพูดคุยหาความรูกับคนทุกอาชีพทุก
วัย” และไดขอสรุปวา “อยากไดปริญญาใหมุงไปมหาวิทยาลัย อยากไดความรูใหมุงสูชาวบ าน”
(วิชัย โชควิวัฒน. 2551 : 16 – 17)
จังหวัดนครราชสีมาเปนจังหวัดที่มีความสําคัญมาแตอดีต ในดานวัฒนธรรม ภูมิปญญา และ
วิถีชีวิต สภาพสังคมสวนใหญเปนสังคมชนบทซึ่งมีความสัมพันธของครอบครัวและญาติพี่นองที่ยัง
เหนียวแนนมากกวาสังคมเมือง การยึดมั่นเกาะเกี่ยวทางวัฒนธรรมเปนไปตามลักษณะของกลุมชาติ
พันธุและถิ่นที่อยูอาศัย กลุมชาติพันธุสวนใหญ ไดแก กลุมไทยโคราช และกลุมไทยอีสาน นอกจากนี้
เปนกลุมชาติพันธุยอย ไดแก ยวน สวย มอญ จีน แขก กลุมตาง ๆ เหลานี้จะใชภาษาตามกลุมของ
ตั ว เอง มี ป ระเพณี ค วามเชื่ อ วิ ถี ชี วิ ต ของตนเอง ในด า นภู มิ ป ญ ญาชาวบ า น ชาวบ า นในจั ง หวั ด
นครราชสีมา มีความรูดานตาง ๆ ที่ไดสั่งสมสืบทอดตอกันมาอยางไมขาดสาย เพื่อวิถีชีวิตที่สงบสุข
ดี ง าม เกิ ด เป น ภู มิ ป ญ ญาด า นต า ง ๆ ซึ่ ง สามารถประดิ ษ ฐ คิ ด ค น เครื่ อ งมื อ เครื่ อ งใช ตลอดจน
กระบวนการแกปญหาตาง ๆ ของชุมชนและสังคม ทําใหชุมชนมีความแข็งแกรงมั่นคงและพึ่งตนเอง
ได (สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา. 2549 : 53)
ภูมิปญญาในการดูแลรักษาสุขภาพของชาวจังหวัดนครราชสีมา เปนภูมิปญญาที่ผานการ
สังเกต ทดลองใช คัดเลือก และสั่งสมสืบทอดสูชนรุนหลัง การดูแลเริ่มตั้งแตแรกเกิด พัฒนาสูวัย
เจริญพันธุถึงวัยชรารวมทั้งเมื่อยามเจ็บไขไดปวย การดูแลรักษาสุขภาพอาจเปนการดูแลรักษากันเอง
ในครอบครัว ใชสมุนไพรเปนอาหาร หรือเปนยารักษาโรค แตหากเจ็บปวยจะมีหมอยาพื้นบานมา
รักษา จากการรวบรวมขอมูลของสํานักงานจังหวัดนครราชสีมาในปพุทธศักราช 2549 พบวา จังหวัด
นครราชสี มามี ห มอรั กษาหลากหลายประเภท ไดแก 1) หมอยา เปน หมอที่มีความรูดานการใช
สมุนไพร มาใชในการรักษาผูคนในชุมชน ซึ่งหมอยาสวนมากก็จะเปนสมาชิกหนึ่งที่อยูประจําชุมชน
นั่นเอง 2) หมอตําแย บทบาทของหมอตําแยในยุคนั้นไมได มีหนาที่ในการทําคลอด เพราะคลอดที่
โรงพยาบาลจะปลอดภัย กวา แตหนาที่ของหมอตําแยคือการดูแลหลังคลอดบุ ตรให แผลหายเร็ ว
เลือดลมไหลสะดวก เปนตน 3) หมอนวด เปนผูบําบัดรักษาความปวดเมื่อยของรางกาย และการนวด
ที่รักษาโรค คือ โรคอัมพฤกษ 4) หมอผี เปนหมอที่ใชเวทมนตรคาถาไลผี ในรายที่ผีเขาทําใหไดรับ

ความเจ็บปวย 5) หมอสูขวัญ เปนการรักษาที่สงผลตอจิตใจทําใหผูปวยหายปวยได 6) หมอเปา รวม
หมอกระดูก คือหมอที่ใชคาถาเปาเพื่อรักษากระดูก หรืออาการตางๆ เชน คางทูม เปนตน (สํานักงาน
วัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา. 2549 : 53)
จากการศึกษาวิจัยและลงพื้นที่ของนักวิชาการที่ผานมา โดยเฉพาะการทํางานของสํานักงาน
วั ฒ นธรรมจั ง หวั ด นครราชสี ม า ได ร วบรวมข อ มู ล วั ฒ นธรรมภู มิ ปญ ญาท อ งถิ่ น ของโคราช ในป
พุทธศักราช 2549 หรือเมื่อ 9 ปที่ผานมา พบวามีหมอยาพื้นบ านที่รักษาโรคดวยสมุน ไพร และ
เวทมนตรคาถาควบคูกันไปถึง 10 คน โดยพบหมอยารักษาโรคมะเร็ง ซึ่งนับวาเปนโรคที่คนไทยเปน
มากที่ สุ ดและมี จํ า นวนผู เ สี ย ชี วิ ต มากเช น เดีย วกั น หมอยาพื้น บ านคื อ นางสัมฤทธิ์ ระวังสํา โรง
เปนหมอยาพื้นบานที่รักษาโรคผานความเชื่อ โดยเชื่อวามีพระมากระซิบบอกตัวยาในการรักษาผูปวย
และไดรักษาผูปวยที่เปนโรคมะเร็งระยะสุดทายหายไปหลายราย แตที่นาสนใจยิ่งกวานั้นขอมูลระบุ
วามีแพทยที่โรงพยาบาลรามาธิบดีไดมาขอเปนลูกศิษย หมอยาทานนี้ก็ไมหวงวิชาถายทอดความรู
ทุกอยางใหกับแพทยแผนปจจุบัน แตเมื่อแพทยนําตัวยาสมุนไพรไปรักษาเองกลับไมหาย เปนตน
และนายเสาร บวนนอก รักษาโรคมะเร็งเตานม มะเร็งมดลูก ดวยสมุนไพรเชนเดียวกัน นอกจาก
นายเสาร บวนนอก จะสามารถรักษาโรคมะเร็งไดแลว ยังใชสมุนไพรรักษาโรคอัมพฤกษ อัมพาต
ได อีกด ว ย และมี ห มอยาพื้ น บ า นอี ก ทาน คือ นายประมวล สายสระนอย ที่ ส ามารถรั กษาโรค
อัมพฤกษ อัมพาต ไดเชนเดียวกัน ซึ่งในขอมูลดังกลาวยังระบุวา นายประมวล สายสระนอย อยากมี
ลูกหลานหรือบุคคลอื่นสานตอภูมิปญญาดานการรักษาโรคไว เพราะเกรงวาจะสูญหายไป
นอกจากหมอยาพื้ น บ า นที่กลาวถึงขา งตน แลว ผูวิจัย ยังพบหมอยาที่ส ามารถรักษาโรค
ริ ด สี ดวงด ว ยสมุ น ไพร จํ า นวน 3 ทาน คือ นายจรูณ ฟน งูเหลือม นายแปน สองงาม และนาย
ชัยณรงค ปจจัย และพบหมอรักษากระดูกสองทาน คือ นายแปน สองงาม และนายบุญถม ตอนนอก
ซึ่งนายบุญถม เปนหมอยาที่รักษากระดูกดวยน้ํามันมะพราว มีกระบวนการคัดเลือกมะพราว ขั้นตอน
การทําน้ํามะพราว การรายมนตรคาถาในขณะทําน้ํามันมะพราว โดยภูมิปญญาดานการรักษาโรค
ด ว ยน้ํ า มั น มะพร า วของปราชญ ทานนี้มีมากอนที่คนในสังคมปจ จุบัน นิยมเสีย ดว ยซ้ํา จากขอมูล
ทั้งหมดสะทอนใหเห็นวา จังหวัดนครราชสีมามีหมอยาพื้นบานซึ่งบําบัดรักษา และเยียวยาผูปวยใน
สังคมอยูจํานวนไมนอย หลายรายชวยรักษาโรคหลังจากที่ผูปวยเขารักษาพยาบาลในสถานพยาบาล
หรือพึ่งแพทยแผนปจจุบันไมหาย จําตองหันมาพึ่งหมอชาวบานถือเปนทางเลือกสุดทายกลับ หาย
หลายรายเริ่มตนเปนหมอยาจากการรักษาตัวเองกอนถึงมาเยียวยาผูอื่น เปนตน
ในปจจุบันความสําคัญดานการรักษาโรคดวยภูมิปญญาชาวบานในหลายภูมิภาคไดรับความ
สนใจและไดรับการฟนฟู มีการวิจัย รวบรวมองคความรูและเผยแพรองคความรูดังกลาวสูชุมชน
ผูวิจัยมองวาการบําบัดรักษาโรคของหมอยาพื้นบานในจังหวัดนครราชสีมากอนหนานี้ เปนการรักษา
โรคที่คนในสังคมเปนกันอยางแพรหลาย บางครั้งการเยียวยาดวยแพทยแผนปจจุบันก็ไมสามารถ
เยียวยาหรือรักษาได จึงตั้งขอสังเกตวา ณ ชวงเวลานั้นคนในทองถิ่นใหความสนใจเกี่ยวกับหมอยา
พื้นบานเปนอยางมาก ปจจุบันนี้องคความรูดังกลาวยังคงเหลือมากนอยเพียงใด ความศรัทธาของ
ชาวบานที่มีตอหมอยาพื้นบาน เชนศรัทธาดานการรักษาโรคมะเร็งยังคงอยูหรือไม หรือมีองคความรู
เกี่ยวกับการบําบัดรักษาโรคนี้เพิ่มขึ้นหรือไมและสมุนไพรมีสรรพคุณ หรือขอบเขตของการรักษาโรค
ตางๆ มากนอยขนาดไหน หมอยาแตละทานมีการสานตอองคความรูดังกลาวใหกับคนในทองถิ่น

หรือไม เปนตน เมื่อรวบรวมองคความรูดังกลาวครบถวนแลวจึงเปนขั้นตอนหรือกระบวนการของ
การเผยแพรขอมูลใหกับเยาวชนหรือคนในสังคมรับทราบองคความรูหรือภูมิปญญาดานนี้ และจัดทํา
หนังสือเผยแพรองคความรูใหกับหนวยงานที่เกี่ยวของเผยแพรองคความรูอันเปนสมบัติของคนใน
ชาติสืบตอไป
วัตถุประสงค
1) เพื่อรวบรวมองคความรูเกี่ยวกับภูมิปญญาพื้นบานดานการบําบัดรักษาโรคของหมอยา
พื้นบานในจังหวัดนครราชสีมา
2) เพื่อศึกษาวิเคราะหวิธีการรักษาและผลการบําบัดรักษาโรคของหมอยาพื้นบานที่ยังคงอยู
ในสภาวะปจจุบัน
3) เผยแพร องค ความรู เ กี่ย วกับ ภู มิป ญ ญาพื้ น บ านด านการบํ าบัด รัก ษาโรคของหมอยา
พื้นบานใหกับคนในชุมชน พรอมทั้งยกยองเชิดชูเกียรติหมอยาพื้นบานที่ทําคุณประโยชนใหกับชุมชน
คําถามหลักในการวิจัย
1) ภูมิปญญาพื้นบานดานการบําบัดรักษาโรคของหมอยาพื้นบานในจังหวัดนครราชสีมาตั้งแต
อดีตจนถึงปจจุบันมีรายละเอียดอยางไร
2) ในสภาวการณปจจุบันคนนิยมบําบัดรักษาโรคโดยการแพทยสมัยใหมแลววิธีการบําบัดรักษา
โรคของหมอยาพื้นบานในจังหวัดนครราชสีมายังคงมีหรือไม ถามี มีวิธีการบําบัดรักษาอยางไรบาง
เหตุใดการบําบัดรักษาโรคของหมอยาพื้นบานยังคงอยู

กรอบแนวคิด
1. สถานภาพการบําบัดรักษาโรคของหมอยาพื้นบาน
1.1 ประวัติความเปนมาของการเรียนรูภูมิปญญาดานการบําบัดรักษาโรคและการ
บําบัดรักษาโรคในอดีตของหมอยาพื้นบาน
1.2 สถานภาพการบําบัดรักษาโรคของหมอยาพื้นบานในสภาวะปจจุบัน

2. บทบาทการบําบัดรักษาโรคของหมอยาพื้นบาน
2.1 การรักษา
- ประเภทของการรักษา
o การใชสมุนไพร
o การเวทมนตรคาถา
o การประคบ
o การสักยา
o พิธีกรรมการอวนวอน
- ขั้นตอนหรือกระบวนการรักษา
- การดูแลหลังการรักษา
- การประเมินผลการรักษา
2.2 การถายทอดองคความรู

3. เผยแพรองคความรูเกี่ยวกับภูมิปญญาพื้นบานดานการบําบัดรักษาโรคของหมอ
ยาพื้นบานใหกับคนในชุมชน พรอมทั้งยกยองเชิดชูเกียรติหมอยาพื้นบานที่ทํา
คุณประโยชนใหกับชุมชน

นิยามศัพท
ภูมิปญญา หมายถึง องคความรูวาดวยวิธีคิดของชาวบาน ที่ไดมีการสั่งสมและสรางขึ้นจาก
สติปญญาและประสบการณ โดยการสังเกต ทดลองใช คัดเลือก และถายทอดเปนวัฒนธรรมสืบตอ
กันมา
การบําบัดรักษา หมายถึง ขั้นตอน หรือวิธีการ ในการสงเสริมและดูแลสุขภาพของคนใน
ชุมชนใหหายจากโรคภัยไขเจ็บดวยภูมิปญญาที่เรียนรูและสืบทอดมากจากบรรพบุรุษ
หมอยาพื้นบาน หมายถึง บุคคลซึ่งมีความรูความสามารถบําบัดรักษาโรคภัยไขเจ็บของ
ชุมชนในทองถิ่นดวยภูมิปญญา ตามวัฒนธรรมของชุมชนที่สืบทอดกันมายาวนาน
ขอบเขตในการวิจัย
ประชากรและกลุมตัวอยาง
การวิจัยในครั้งนี้เปนการศึกษาเชิงคุณภาพ โดยมีวิธีเลือกกลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษา
แบบเฉพาะเจาะจง โดยมีเกณฑในการเลือกกลุมตัวอยางคือ
1) บุคคลที่เคยผานการเก็บรวบรวมขอมูลมาแลว ในปพุทธศักราช 2549 ผานหนังสือ
“ปู ม เมื อ งโคราช บั น ทึ ก คํ า บอกเล า จากภู มิ ป ญ ญาท อ งถิ่ น ” ของสํ า นั ก งานวั ฒ นธรรมจั ง หวั ด
นครราชสีมา จํานวน 7 ทาน ไดแก
1.1) นายเสาร บวนนอก บานเลขที่ 9 หมู 11 ตําบลเมืองคง อําเภอคง
จังหวัดนครราชสีมา
1.2) นายบุหลัน เกิดมงคล หมู 6 ตําบลโนนแดง อําเภอโนนแดง จังหวัด
นครราชสีมา
1.3) นายบุญถม ตอนนอก บานเลขที่ 54 หมู 5 ตําบลบานเหลื่อม อําเภอบาน
เหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา
1.4) นายชัยณรงค ปจจัย บานเลขที่ 26 หมู 3 ตําบลหนองคาย อําเภอประทาย
จังหวัดนครราชสีมา
1.5) นางสัมฤทธิ์ ระวังสําโรง บานเลขที่ 73 หมู 3 บานโคกสระนอย ตําบลนกออก
อําเภอปกธงชัย จังหวัดนครราชสีมา
1.6) นายมวญ สายสระนอย บานเลขที่ 19 หมู 5 บานสระนอย ตําบลนกออก
อําเภอปกธงชัย จังหวัดนครราชสีมา
1.7) นางสุพรรณ แซเฮง บานเลขที่ 31/1 หมู 5 ตําบลมะเกลือเกา อําเภอสูงเนิน
จังหวัดนครราชสีมา
2) บุคคลที่ถูกอางถึงในงานวิจัยของ กฤษณา วงษาสันต เรื่อง “การศึกษาสํารวจ
ผลงานภูมิปญญาทองถิ่นดานหมอพื้นบานในเขตอีสานใต” ปพุทธศักราช 2543 จํานวน 3 ทาน
ไดแก
2.1) นายยอด ปอมพรมราช บานเลขที่ 12 หมู 1 ตําบลไทยสามัคคี อําเภอวังน้ําเขียว
จังหวัดนครราชสีมา

2.2) นายจรูญ ฟนงูเหลือม บานเลขที่ 35 หมู 15 ตําบลหลุมขาว อําเภอโนนสูง
จังหวัดนครราชสีมา
2.3) นายแปน สองงาม บานเลขที่ 7 หมู 2 ตําบลหนองบัวศาลา อําเภอเมือง
จังหวัดนครราชสีมา
3) บุคคลที่ถูกระบุไวในรายงานวิจัยเรื่อง “ความหลากหลายของพืชสมุนไพรรั กษา
โรคมะเร็งจากหมอยาพื้นบาน ต.สีสุก อ.จักราช จ. นครราชสีมา ของนักศึกษาโปรแกรมวิชาชีววิทยา
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ปพุทธศักราช 2551 ซึ่งรายงานวิจัยเลม
นี้เนนใหความสําคัญเกี่ยวกับพืชสมุนไพรมากกวากระบวนการบําบัดรักษาโรคของหมอยาพื้นบาน
รายชื่อหมอยาพื้นบาน ไดแก
3.1) นายหวน เฉียดกลาง บานเลขที่ 145 ตําบลสีสุก อําเภอจักราช จังหวัด
นครราชสีมา
3.2) นายเฉลิม ไทยมะเริง บานเลขที่ 82 หมู 11 ตําบลสีสุก อําเภอจักราช
จังหวัดนครราชสีมา
3.3) นายทับ สังขสูงเนิน บานเลขที่ 244 หมู 9 ตําบลสีสุก อําเภอจักราช
จังหวัดนครราชสีมา
3.4) นายชาญ ไทยอัฐวิถี บานเลขที่ 169 หมู 15 ตําบลสีสุก อําเภอจักราช
จังหวัดนครราชสีมา
3.5) นายชั้น หวังวัดกลาง บานเลขที่ 68 หมู 5 ตําบลสีสุก อําเภอจักราช
จังหวัดนครราชสีมา
ระยะเวลาในการดําเนินการวิจัย เปนเวลา 1 ป เริ่มตั้งแตเดือนมีนาคม พ.ศ. 2559 จนถึง
เดือนกุมภาพันธ พ.ศ. 2560
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1. ไดองคความรูเกี่ยวกับภูมิปญญาพื้นบานดานการบําบัดรักษาโรคของหมอยาพื้นบานในจังหวัด
นครราชสีมาตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน
2. คนในชุมชนมีความรูความเขาใจเกี่ ยวกับวิธีการบําบัดรักษา ตัวยาสมุนไพร สรรพคุณของ
สมุนไพร ที่เปนประโยชนอยางแทจริง

บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
การศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการสืบทอดภูมิปญญาดานการบําบัดรักษาโรคของหมอยาพื้นบานใน
จังหวัดนครราชสีมา ผูวิจัยไดศึกษาเอกสารงานวิชาการตลอดจนงานวิจัยที่เกี่ยวของเพื่อกํ าหนด
กรอบแนวคิดในการรวบรวมขอมูลและวิเคราะหขอมูลดังตอไปนี้
1. แนวคิดเกี่ยวกับภูมิปญญาพื้นบาน
2. แนวคิดเกี่ยวกับการรักษาโรคดวยภูมิปญญาพื้นบาน
3. งานวิจัยที่เกี่ยวของ
2.1 แนวคิดเกี่ยวกับภูมิปญญาพื้นบาน
ภูมิปญญาพื้นบาน ถือเปนวัฒนธรรมของชาวบานที่ผานการสั่งสม คนพบ ลองผิดลองถูก
และไดรับการยอมรับจากคนในชุมชน และนํามาปรับใชเพื่อใหสามารถดํารงชีวิตอยูรวมกับธรรมชาติ
และคนในสังคมอยางมีความมีความสุขและปลอดภัย โดยแนวคิดเรื่อง “ภูมิปญญาพื้นบานนั้น มี
นักวิชาการไดกําหนดความหมายหรือขอบเขตไวอยางหลากหลาย ดังรายละเอียดตอไปนี้
ภูมิปญญา (wisdom) หมายถึง พื้นเพรากฐานความรูของชาวบาน หรือความรอบรูของ
ชาวบ า นที่ เ รี ย นรูและมี ป ระสบการณสืบตอกัน ทั้งทางตรงเรีย นรู ลองผิดลองถูกดว ยตนเองหรือ
ทางออม ซึ่งเรียนรูจากผูใหญหรือความรูสะสมที่สืบตอกันมา (ปรีชา อุยตระกูล และนฤมล ปยวิทย.
ม.ป.ป. : 9)
ภูมิปญญาทองถิ่น หมายถึง ความรอบรูชีวิต และผลผลิตทางปญญาของผูคนในชุมชน
และทองถิ่น ที่เกิดจากการสะสมประสบการณภายใตบริบทสังคมและธรรมชาติแวดลอมของทองถิ่น
ประกอบกั บ แนวคิ ด วิ เ คราะห ใ นการแก ไ ขป ญ หาต า ง ๆ ของตนเองจนเกิ ด เป น การหลอมรวม
เปนแนวคิดที่เปนลักษณะของตนเอง สามารถพัฒนาความรูดังกลาวมาประยุกตใชใหเหมาะสมกับ
กาลสมัยในการดําเนินชีวิตในทองถิ่นไดดี ภูมิปญญาทองถิ่นจึงเปนกระบวนการที่เกิดจากการสืบทอด
ถายทอดองคความรูที่มีอยูเดิมในชุมชนทองถิ่นตางๆ แลวพัฒนาเลือกสรร ปรับปรุงองคความรูเดิม
เหลานั้นใหเพิ่มพูนคุณคาขึ้น จนเกิดทักษะความชํานาญ สามารถแกไขปญหาและพัฒนาชีวิตอยาง
สอดประสาน และอยางเหมาะสมกั บยุคสมัย แลวเกิดภูมิปญญาองคความรูใหมที่เหมาะสมและ
สืบทอดพัฒนาตอไปอยางไมมีสิ้นสุด ซึ่งจะมีความสัมพันธระหวางคนกับสิ่งแวดลอมทางธรรมชาติ
คนกับคน และคนกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ (กฤษฎา ศรีธรรมา. 2554 : 4) โดยภูมิปญญาทองถิ่น ถือเปนมรดก
วัฒนธรรมอันเกิดจากพัฒนาการปรับตัว และปรับวิถีชีวิตของคน เปนความรูที่เกิดจากการทดลอง
ปฏิบัติจริงในหองทดลองทางสังคม ความรูเหลานี้ถูกคนพบ ลองใช ดัดแปลง ถายทอดกันมาเปนเวลา
ยาวนาน ผ า นกระบวนการขั ดเกลาของกลุม คน จึงมีคาและมีความสําคัญ ยิ่งนัก เปน มรดกทาง

ภูมิปญญาของมนุษย ที่ทุกคนควรรู รักษา พัฒนา และนํามาปรับใชพัฒนาชุมชนทองถิ่นใหเขมแข็ง
สามารถพึ่งตนเองไดอยางยั่งยืน (ประภากร แกววรรณา. 2554: 184)
นอกจากนี้ ภูมิปญญาทองถิ่น ยังหมายถึง องคความรู ความสามารถ และทักษะของคนใน
ชุมชนที่เกิดจากการสั่งสมประสบการณที่ผานกระบวนการเลือกสรร เรียนรู ปรุงแตง และถายทอด
สืบตอกันมา เพื่อใชแกปญหาและพัฒนาวิถีชีวิตคนในชุมชนใหสมดุลกับสภาพแวดลอมและเหมาะสม
กั บ ยุ ค สมั ย และจํ า แนกสาขาออกเป น 10 สาขา ได แ ก 1) เกษตรกรรม 2) อุ ต สาหกรรมและ
หัตถกรรม 3) การแพทยแผนไทย 4) การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 5) กองทุนและ
ธุรกิจชุมชน 6) สวัสดิการ 7) ศิลปกรรม 8) การจัดการ 9) ภาษาและวรรณกรรม 10) ศาสนาและ
ประเพณี (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ. อางถึงใน ภาณุวัฒน ภักดีวงศ. 2552 : 11)
ลักษณะของภูมิปญญา มีดังตอไปนี้
1) เปนเรื่องของการใชความรู ทักษะ ความเชื่อ และพฤติกรรม
2) แสดงถึงความสัมพันธระหวางคนกับคน คนกับธรรมชาติ และคนกับสิ่งเหนือธรรมชาติ
3) เปนองครวมหรือกิจกรรมทุกอยางในชีวิต
4) เปนเรื่องการแกปญหา การจัดการ การปรับตัว การเรียนรู เพื่อความอยูรอดของบุคคล
ชุมชน และสังคม
5) เปนแกนหลักหรือกระบวนทัศนในการมองชีวิตเปนพื้นความรูในเรื่องตางๆ
6) มีลักษณะเฉพาะหรือเอกลักษณในตัวเอง
7) มีการเปลี่ยนแปลงเพื่อการสมดุลในการพัฒนาการทางสังคมตลอดเวลา
การเกิดภูมิปญญามีกระบวนการที่เกิดจากการสืบทอด ถายทอดองคความรูที่มีอยูเดิ มใน
ชุมชนทองถิ่นตางๆ แลวพัฒนาเลือกสรร ปรับปรุงองคความรูเหลานั้นจนเกิดทักษะและความชํานาญ
ที่สามารถแกไขปญหา และพัฒนาชีวิตไดอยางเหมาะสมกับยุคสมัย แลวเกิดภูมิปญญา (องคความรู)
ที่เหมาะสมและสืบทอดพัฒนาตอไปอยางไมสิ้นสุด (ภาณุวัฒน ภักดีวงศ. 2552 : 12)
ประเภทของภูมิปญญาทองถิ่น มีรายละเอียดดังตอไปนี้
1) ภูมิปญญาชาวบานเพื่อการยังชีพ ภูมิปญญาชาวบานเพื่อการยังชีพมีขึ้นเพื่อการมีชีวิตอยู
รอด อยูอยางมีความสุขสบายตามอัตภาพ เปนภูมิปญญาเกี่ยวกับการเสาะหาปจจัยพื้นฐานในการยัง
ชีพ ไดแก
1.1) ภูมิปญญาเกี่ยวกับการทํามาหากิน เริ่มตั้งแตภูมิปญญาการเก็บเกี่ยว การหาของปา
ลาสัตว การทําและใชเครื่องจับสัตว เปนตน ภูมิปญญาเหลานี้คอยพัฒนาขึ้นเปนอาชีพ มีรูปแบบ
เครื่องมือเครื่องใชเฉพาะตัวเฉพาะถิ่นขึ้น
1.2) ภูมิปญญาเกี่ยวกับที่อยูอาศัย เชน การสรางบานสรางเรือน ภูมิปญญาการเลือกใชวัสดุ

1.3) ภูมิปญญาเกี่ยวกับวัฒนธรรมโภชนาการ ไดแก ภูมิปญญาในการเลือกสรรอาหาร
วิธีปรุง และวิธีถนอมอาหาร
1.4) ภูมิปญญาเกี่ยวกับเครื่องนุงหม ไดแก ภูมิปญญาในการนําสิ่งตางๆ มาปกปดรางกาย
ใหอบอุน เชน ภูมิปญญาในการทําและใชดินเผาเพื่อปนฝาย การคิดทําฟม และกี่สําหรับงานทอ
1.5) ภูมิปญญาเกี่ยวกับยารักษาโรค ไดแก การนําสมุนไพร สัตว แรบางชนิด มาใชเปน
ตัวยา การผสมยา การใชยา เปนตน
2) ภูมิปญญาเกี่ยวกับการพิทักษชีวิตและทรัพยสิน ผูคนทุกหมูเหลาตางพยายามจะใหตนมี
ชีวิตที่มั่นคง จึงทุมเทใชสติปญญาและสิ่งเอื้ออํานวยตางๆ เพื่อใหบรรลุความตองการ
3) ภูมิปญญาเกี่ยวกับการสราง พิทักษฐานะและอํานาจผูคนทุกหมูเหลา ยอมอาศัยฐานะ
และอํานาจเพื่อชวยในการดํารงชีวิต ทั้งนี้ยอมแตกตางกันไปตามโครงสรางของสังคม ขีดจํากัดของ
การศึกษา ขีดจํากัดทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โดยภูมิปญญากลุมนี้มีทั้งดานเศรษฐกิจ สังคม
(สุทธิวงศ พงศไพบูล. อางถึงใน ประภากร แกววรรณา. 2554: 186)
นอกจากนี้ภูมิปญญายังสามารถแบงประเภทไดเปน 3 ประเภทใหญๆ คือ
1) ภู มิป ญ ญาจากการใช ชีวิตในธรรมชาติ เปน เนื้อหาเกี่ย วกับ การอธิบ ายความสัมพันธ
ระหวางชีวิตกับธรรมชาติในลักษณะของกฎเกณฑที่พึงปฏิบัติและขอหามที่ไมใหชาวบานปฏิบัติ เชน
ความเชื่อตอธรรมชาติตางๆ เรื่องของผี ที่ทําใหเกิดภาวะสมดุลของการอยูรวมกันระหวางคนกับ
ธรรมชาติ ระบบเหมืองฝาย ผีน้ํา ผีนา เปนตน
2) ภูมิปญญาจากประสบการณการอยูรวมกัน ภูมิปญญาแบบนี้มีพฤติกรรมตามแบบแผน
ของสังคมมีกฎเกณฑบอกวาอยางนั้นดี หรือไมดี มีระบบความสัมพันธของการอยูรวมกันอยางสันติ
เปนหลัก มีความเขาใจในอนิจจังของชีวิตเปนแกนสูงสุด รูปธรรมพึงแสดงออกคือ ความเชื่อเรื่อง
บรรพบุรุษ เชน ปูตา ผีพอแม และพิธีกรรมตางๆ เปนตน
3) ภูมิปญญาจากประสบการณเฉพาะดาน เชน ภูมิปญญาจากประสบการณการทํามาหา
กินในดานตางๆ ภูมิปญญาดานการบําบัดรักษาโรค มีองคประกอบหลักๆ อยูสามสวนใหญๆ คือ
เปลือกนอก กระพี้ และแกนใน เชน การรักษาโรค เปลือกนอกคือการวิเคราะหสาเหตุของอาการโรค
กระพี้ คือหลักคิดในการอธิบายโรค วิเคราะหโรค และการรักษาพยาบาล สวนแกนใน คือ ปรัชญาใน
การมองชีวิตวารักษาถึงที่สุดและคนปวยตายก็เพราะถึงความหมดอายุสิ้นเคราะหกรรม
(เอกวิทย ณ ถลาง. อางถึงใน ประภากร แกววรรณา. 2554: 188)

การสืบสานภูมิปญญาทองถิ่น
การศึกษาดานภูมิปญญาทองถิ่นมีความจําเปนอยางยิ่งที่ตองสงเสริมใหดํารงอยูเ พื่ อเป น
ฐานความรูความรูภูมิปญญาทองถิ่น โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้
1) ยกยอง “บุคคลตัวอยางภูมิปญญาทองถิ่น” ใหสามารถถายทอดความรู ประสบการณ
และพัฒนาผลงานของตนไดอยางตอเนื่องและมีคุณภาพ
2) จั ดให มีศูน ย ป ญ ญาท องถิ่น เปน แหลงการเรีย นรูภูมิปญ ญาของชุมชน อาจเปน แหลง
เรียนรูที่มีอยูแลวในชุมชน เชน บานของปราชญชาวบาน วัด ศาลากลางบาน เปนตน
3) ประกาศยกย องเชิดชู เกีย รติผูทรงคุณวุฒิทางปญ ญาทองถิ่นทั้งในระดับทองถิ่น และ
ระดับชาติ
(กฤษฎา ศรีธรรมา. 2554 : 200)
2. แนวคิดเกี่ยวกับการรักษาโรคดวยภูมิปญญาพื้นบาน
2.1 ภูมิปญญาพื้นบานดานการบําบัดรักษา
ภูมิปญญาทองถิ่นเกี่ยวกับยาพื้นบานมีความสําคัญอยางยิ่งตอการดํารงชีพของผูคนจะเห็น ไดวา
องคการอนามัยโลกพบประชากรรอยละ 80 ที่อยูอาศัยในประเทศกําลังพัฒนายังคงตองพึ่งพาการ
รักษาโดยวิธีการทางการแพทยแบบดั้งเดิม และพืชสมุนไพรกวา 2 ใน 3 ของโลก หรืออยางนอย
35,000 ชนิดที่มีคุณคาทางยาไดมาจากประเทศที่กําลังพัฒนา (ปารินุช บริสุทธิ์ศรี. 2553 : 152)
วิ ถี ชี วิ ต คนไทยแต ดั้ ง เดิ ม ผู ก พั น อยู กั บ ธรรมชาติ และพึ่ ง พาอาศั ย ผลผลิ ต จากป า บ า ง
ประกอบอาชีพเกษตรกรรมบาง ซึ่งลวนผูกพันกับตนไม ผืนดิน ผลิตผลจากปา และทรัพยากรที่มีอยู
ใกลตัว ความรูเรื่องการใชพืชบําบัดรักษา นาจะเริ่มมาจากพรานปาที่เฝาสังเกตอาการของสัตวปาที่
บาดเจ็บ สัตวปารูจักวิธีการรักษาตนเองดวยตนไม ใบหญาบางชนิด พรานปาเมื่อรูวาพืชชนิดใดที่
สัตวปากินก็นํามาทดลอง จดจําจนกระทั่งก็เกิดการเรียนรูอยางตอเนื่อง มีการจดบันทึกเปนปูม หรือ
ตํารับยา โดยมีหมอยาพื้นบานเปนผูสืบทอดความรูเหลานั้นจนกลายเปนมรดกทางภูมิปญญา (จิรา
ภรณ เจริญเดช. 2545 : 6)
หมอยาพื้นบานตามกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑและวิธีการสรรหากรรมการผูทรงคุณวุฒิ
พ.ศ. 2546 ของพระราชบั ญ ญั ติ คุ ม ครองและส ง เสริ ม ภู มิ ป ญ ญาแพทย แ ผนไทย พ.ศ. 2542
ใหความหมายวา หมอยาพื้นบาน หมายถึง บุคคลซึ่งมีความสามารถในการสงเสริมและดูแลสุขภาพ
ของพระชาชนในทองถิ่นดวยภูมิปญญาการแพทยแผนไทยตามวัฒนธรรมชุมชนสืบทอดกันมานาน
เปนที่นิยมยกยองจากชุมชนโดยมีประชาชนในหมูบานรับรองไมนอยกวาสิบคน หรือเปนผูไดรับการ
รับรองจากองคกรปกครองทองถิ่น (รัชนี จันทรเกษ ประพจน เภตรากาศ และวิชัย จันทรกิติวัฒน.
2553 : 46) ตลอดจนหมายรวมถึงการดูแลสุภาพกันเองในชุมชนแบบดั้งเดิมจนกลายเปนสวนหนึ่ง
ของวิถีชีวิตเกี่ยวของกับความเชื่อ พิธีกรรม วัฒนธรรม ประเพณี และทรัพยากร ที่แตกตางกันไปใน

แตละทองถิ่นและเปนที่ยอมรับของชุมชนนั้น (กันทิมา สิทธิธัญกิจ และพรทิพย เติมวิเศษ. 2547:
147)
ภูมิปญญาการแพทยพื้นบานหรือหมอยาพื้นบานเปนภูมิปญญาที่มีควบคูสังคมไทย ผูกพัน
และเป นสวนหนึ่ งของวิ ถีชี วิ ต ความเชื่ อ พิ ธี กรรม วั ฒนธรรม ประเพณี และการใช ประโยชน จาก
ทรัพยากรและสืบทอดเปนการแพทยประสบการณทองถิ่นที่อิงกับบริบทของสังคม วัฒนธรรม และ
สภาพแวดลอม ทรัพยากรธรรมชาติที่แตกตางทําใหเปนการแพทยที่มีเอกลักษณและมีความหลากหลาย
เฉพาะถิ่ น ดั งนั้ นการแพทย พื้ นบ านจึ งเป นการดู แลสุ ขภาพตามคติ ความเชื่ อและการดํ าเนิ นชี วิ ต
อาจแบงเปน การแพทยประสบการณ การแพทยโหราศาสตร การแพทยแบบอํานาจเหนือธรรมชาติ
เปนตน แตทั้งนี้การแพทยพื้นบานจะแตกตางกันในแตละทองถิ่น จึงทําใหการแบงการแพทยพื้นบาน
ออกเปน 4 ภาค (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ. (2550: 15 - 16)
ดังรายละเอียดตอไปนี้
1. การแพทยพื้นบานภาคเหนือ เชื่อมโยงกับวิถีชีวิตจิตวิญญาณ ธรรมชาติและสิ่งที่เปนอยู
เหนือธรรมชาติ โดยเฉพาะองคความรูในการดูแลสุขภาพ มีความเชื่อวาคนประกอบขึ้นจากรูปกับนาม
คือ กาย (ธาตุ) และจิต (ขวัญ) อยางสมดุลและสัมพันธกันกับความเชื่อเรื่องของกรรมที่อาจไปสัมพันธกัน
เชน คนกับชุมชน คนกับผีหรือจิตวิญญาณ หรือคนกับธรรมชาติ หรือสิ่งที่อยูเหนือธรรมชาติ ตัวอยาง
การแพทยพื้นบานภาคเหนือ เชน ฮองขวัญ กินออพญา ย่ําขาง ตอกเสน ฟอนเชิง เช็ดแหก เปนตน
2. การแพทยพื้นบานภาคอีสาน ชาวอีสานมีความเชื่อเรื่องผีแถนวา เปนผูสรางสรรพสิ่ ง
ทําใหเกิดดินน้ําลมไฟ โลกและมนุษย การติดตอกับผีแถนโดยผานทางพิธีกรรมบุญบั้งไฟ และรํา
ผีฟา มีความเชื่อเรื่องผีบรรพบุรุษ เรื่องขวัญ ซึ่งเปนสิ่งรวมศูนยชีวิต ภูมิปญญาดานสุขภาพของคน
อีสานถึงสาเหตุของการเจ็บปวยจึงเปนความสัมพันธระหวางคนกับธรรมชาติ สิ่งแวดลอม และสิ่งที่
เปนอยูเหนือธรรมชาติ ตัวอยางการแพทยพื้นบานอีสาน เชน หมอลําผีฟา การอยูไฟหรือการอยูกรรม
การสูขวัญ การบูชาผีปูตา และโจลมะม็วด เปนตน
3. การแพทยพื้นบานภาคกลาง ภาคกลางมักเรียกตัวเองวาชาวพุทธ เนื่องจากสวนใหญนับ
ถือศาสนาพุทธ วัดจึงเปนศูนยของชุมชน เปนศูนยกลางการรักษาสืบทอดตํารายาพื้นบาน ตลอดจน
การรั กษาด ว ยเวทมนต คาถา ความเชื่ อในท องถิ่ นยั งมี การนั บ ถื อผี บรรพบุ รุ ษ ศาลพระภู มิ เ จ า ที่
นอกจากนี้ ภาคกลางยังเปนศูนยรวมผสมกลมกลืนของความหลากหลายทางวัฒนธรรม เชน วัฒนธรรม
มอญ อิสลาม และจีน เปนตน ดังนั้นความคิดความเชื่อในการดูแลรักษาสุขภาพจึงมีความหลากหลาย
ทั้งการดู แลสุ ขภาพแบบดั้ งเดิ ม ผสมผสานกับอิทธิพลของวัฒนธรรมอื่น มีการปรับใชใหสอดคล อง
กลมกลืนกับวัฒนธรรมของชาวภาคกลาง ตัวอยางการแพทยพื้นบานภาคกลาง เชน การเหยียบเหล็ก
แดงของหมออิสลาม การทํานายพยากรณปญหาสุขภาพ การดูแลสุขภาพดวยวิถีธรรม การรักษาผูปวย
ดวยวัฒนธรรมชอง การนวดพื้นบานภาคกลาง เปนตน
4. การแพทยพื้นบานภาคใต นับเปนแหลงที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม ทั้งพราหมณ
อิสลาม จีน มลายู ชาวใตมีความเชื่อเรื่องผีไมตางจากชาวลานนาและชาวอีสาน เชื่อวามีผีสถิตอยูใน
ธรรมชาติ เชน ผีเจาปา เจาเขา เจาที่นา และยังนับถือผีบรรพบุรุษ หรือที่เรียกวาครูโนรา ในเรื่องความ
เจ็บปวย ชาวใตเชื่อวา เกิดจากอํานาจเหนือธรรมชาติ และอํานาจความผิดปกติทางสังคม การแพทย

พื้นบานภาคใต ตัวอยางเชน โตะบิแด (หมอตําแยชาวไทยมุสลิม) โนราลงครู หมองู หมอยาสมุนไพร
และหมอบีบหมอนวดภาคใต เปนตน
ในการถายทอดความรูหรือภูมิปญญาหมอพื้นบาน ครูอาจารยทุกคนจะตองรูจักศิษย ใหดี
ดูนิสัยใจคอ ดูความอดทนพากเพียรของลูกศิษย คุณสมบัติที่สําคัญของลูกศิษยคือ จะตองเปนผูที่มี
ความเมตตากรุณาตอบุคคลอื่น ครูบาอาจารยจะไมยอมถายทอดวิชาความรูใหกับบุคคลที่ไมซื่อสัตย
ไรศีลธรรมและคุณธรรมเด็ดขาด ทั้งนี้เพราะเกรงวาวิชาที่ตนเรียนมาเพื่อชวยเหลือบําบัดทุกขใหกับ
ผูอื่น จะถูกนําไปใชในทางที่ไมถูกไมควร และเกิดอันตรายถึงแกชีวิตได (โอภาส ชามะรัตน. 2548 :
134)
สําหรับการแพทยแผนตะวันตกซึ่งเปนระบบบริการรักษาพยาบาลหลักในปจจุบัน มีลักษณะ
ที่เนนเรื่องความถูกตอง โดยใชวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในการพัฒนาอยางเปนระบบ ทําใหระบบ
คิดของการแพทยพื้นบานและแพทยแผนไทยถูกปฏิเสธ จะไดรับการยอมรับบางก็เฉพาะที่เปนสวน
ซึ่งสามารถพิสูจนและทดลองดวยหลักวิทยาศาสตรได การเปลี่ยนแปลงในลักษณะเชนนี้สําคัญ คือ
เปนการแยกระบบการดูแลสุขภาพออกจากหนาที่ทางสังคม แยกการรักษาแบบพื้นบานออกจาก
ความผูกพันของธรรมชาติ และทําใหชุมชนไมสามารถพึ่งตัวเองในดานการรักษาสุขภาพได อยางไรก็
ตามจากแนวคิ ด ในการดู แ ลระบบสุ ข ภาพแบบ “องค ร วม” ได ทํ า ให สั ง คมไทยหั น กลั บ มาให
ความสําคัญกับภูมิปญญาแพทยพื้นบาน แพทยแผนไทย และแพทยทางเลือกมากขึ้น การนําองค
ความรู ภู มิ ป ญ ญาของแต ล ะท อ งถิ่ น กลั บ มาผสมผสานประยุ ก ต ใ ช ใ นระบบบริ ก ารสุ ข ภาพนั้ น
จําเปนตองไดรับแรงสนับสนุนทางการเมืองที่เขมแข็ง มีการสรางความรูดวยการศึกษาวิจัย การสราง
คนใหจัดการศึกษาอบรม และมีการจัดบริการใหการดูแลบริบาลสุขภาพอยางเปนรูปธรรม ดังปรากฏ
เป น ที่ ป ระจั ก ษ อ ย า งชั ด แจ งในประเทศจีน และประเทศอิ น เดีย ซึ่งถือเปน ตัว อยา งรู ป ธรรมของ
ความสําเร็จในการพลิกฟนองคความรู ภูมิปญญาแพทยของตนใหมีบทบาทสําคัญอยางทัดเทียม หรือ
เหนือกวาชาติตะวันตก (สุวิทย วิบุลผลเจริญ ประพจน เภตรากาศ และคณะ. 2551 : 119 – 125)
กลาวโดยสรุป ภูมิปญญาดานการบําบัดรักษาโรคของหมอยาพื้นบาน คือองคความรูดาน
การดูแลรักษาคนในชุมชนใหหายจากการเจ็บปวย โดยการอาศัยระบบความเชื่อ พิธีกรรม และ
ธรรมชาติที่อยูรอบตัว อาทิ สมุนไพรจากพืช แรธาตุ และสัตว มาใชในการบําบัดรักษา โดยองค
ความรูดังกลาวผานกระบวนการของการเรียนรู สังเกต ทดลองใช จนเปนที่ยอมรับนับถือและเปนที่
พึ่งของคนในชุมชนดานการดูแลตนเองเกี่ยวกับสุขภาพไดอยางยั่งยืน
2.2 องคประกอบดานการบําบัดรักษาโรคของหมอยาพื้นบาน
ระบบการแพทย พื้น บาน หรือองคประกอบดานการบําบัดรั กษาโรคของหมอยาพื้ น บ าน
มีองคประกอบที่สําคัญอยู 4 ประการ (กันทิมา สิทธิธัญกิจ และพรทิพย เติมวิเศษ. 2547: 147)
ไดแก
1. ความเชื่ อเกี่ ย วกั บ สาเหตุของการเกิดโรค การแพทยพื้น บานมีความเชื่อเกี่ย วกับ
สาเหตุของการเกิดโรคอยู 2 ประการ ประการแรกเชื่อวา โรคหรือความเจ็บปวยเกิดจากสิ่งเหนื อ
ธรรมชาติ ไดแก การเจ็บปวยที่เกิดจากการกระทําของผี ที่เกิดจากกรรมหรือกฎแหงกรรม เกิดจาก
ไสยศาสตร พลังอํานาจเวทมนต คาถา ความเจ็บปวยที่เกิดจากวิถีการโคจรและตําแหนงของ ดวงดาว

และความเจ็บปวยที่เกิดจากการละเมิดขนบธรรมเนียมประเพณี ประการที่สอง คือ โรคและความ
เจ็บปวยที่เกิดจากธรรมชาติเปน ความเจ็บปวยที่เ กิดจากการเสียสมดุล ของรางกายตามอายุ และ
เงื่อนไขของแตละบุคคลตามสิ่งแวดลอมทางธรรมชาติและสังคมของบุคคลนั้น
นอกจาก เพ็ญนภา ทรัพยเจริญ. (2540: 16 - 17) ยังระบุความเชื่อเกี่ยวกับสาเหตุที่ทําให
เกิดความเจ็บไขไดปวยในมนุษยแบงไดเปน 3 กลุม ใหญ คือ
1) เชื่อวาความเจ็บปวยเกิดจากสิ่งเหนือธรรมชาติ ไดแก ผีบรรพบุรุษ สิ่งที่มีอํานาจ
เชน ผีปา ผีบาน ปศาจ ผีหรือสิ่งของที่ผูอื่นเสกมากระทําโทษ เชื่อในเรื่องของเทพ เรื่องของพระเจา
ลงโทษผูทําผิดจารีต ประเพณี ความเชื่อนี้มีอยูโดยทั่วไป แตกตางตามที่อยูและวัฒนธรรมของแตละ
ทองถิ่น
2) เชื่ อว าความเจ็ บป วยเกิ ดจากธรรมชาติ ได แก การเสี ยสมดุ ลของร างกายอั น
ประกอบไปดวยธาตุทั้ง 4 การเสียสมดุลของความรอน – ความเย็น การเสียสมดุลของโครงสรางรางกาย
3) เชื่อวาความเจ็บปวยเกิดจากพลังจักรวาล ไดแก อิทธิพลของดวงดาวตาง ๆ ซึ่งมี
ทั้งพลังที่สรางสรรค และพลังที่ทําลายตอสุขภาพ หากพลังใดมากกวาก็จะสงผลใหสุขภาพดีหรือรายไป
ตามนั้น
2. วิธีรักษาของหมอยาพื้นบาน จะมีความหลากหลายแตกตางกันในแตละพื้นที่ ทั้งนี้
ขึ้นอยูกับสภาพแวดลอมทางนิเวศวิทยา ความเชื่อเกี่ยวกับสาเหตุของการเกิดโรค และประเภทของ
หมอ อยางไรก็ตาม หมอพื้นบานทุกประเภทมีกระบวนการรักษาเปนขั้นตอนหลักๆ ที่มัก ไมแตกตาง
กั น อยู 4 ขั้ น ตอน คื อ ขั้ น ตอนการตั้งเครื่อ งบูช าครูห รื อภาษาถิ่ น อีส าน เรีย กวาการตั้งคาย อัน
ประกอบดวยขันธ 5 ไดแก ดอกไมขาว 5 คู เทียน 5 เลม และเงินคาคาย 6 – 24 บาท แลวแต
ประเภทของหมอ ขั้นตอนการวินิจฉัยโรค เมื่อผูปวยนําคายมาบูชาครูแลว หมอจะทําการวินิจฉัยโรค
ตามวิธีการของแตละประเภท ซึ่งมีรายละเอียดแตกตางกันไป เมื่อวินิจฉัยโรคแลวก็เปนขั้นตอนของ
การรักษาที่หมอจะทําการรักษาตามกรรมวิธีของตน โดยอาจใชสมุนไพร การเปาเสก ทาน้ํามัน ทําพิธี
การขับไลผีห รือทําพิธี สูขวัญ เปนตน กรณีท่ีไมห ายจะแนะนําให ผูปว ยไปรั กษารู ป แบบอื่น ต อ ไป
ขั้นตอนสุดทาย เปนขั้นตอนของการปลงคาย เมื่อผูปวยหายจากโรคแลวจะยกเครื่องบูชาครูใหหมอ
ในทองถิ่นอีสานบางแหง เครื่องบูชาครูจะประกอบดวย ไดแก ดอกไมขาว 5 คู เทียน 5 เลม ผาซิ่น 1
ผืน และเงินคูสมนาคุณ หรือสมนาคุณตามฐานะของผูปวย
3. หมอพื้นบาน เปนองคประกอบที่สําคัญมากของการแพทยพื้นบาน หมอพื้นบานมี
หลายประเภท ถาจําแนกโดยใชเกณฑตามความเชื่อเกี่ยวกับสาเหตุของการเจ็บปวย สามารถจําแนก
ออกเปนดังนี้ ประเภทของหมอที่รักษาความเจ็บปวยที่มีสามารถมาจากสิ่งเหนือธรรมชาติ ไดแก
หมอธรรม หรือหมอสอง หมอลําผีฟา หมอสูขวัญหรือหมอสงขวัญ ประเภทของหมอที่รักษาความ
เจ็บปวยที่มีสาเหตุจากธรรมชาติ ไดแก หมอสมุนไพร หมอกระดูก หมอนวด
4. ผูปวยที่มารับการรักษา พบวาผูปวยที่มารับการรักษากับหมอยาพื้นบานสวนใหญมี
ฐานะยากจนจบการศึกษาภาคบังคับและมีอาชีพเกษตรกรรม สิ่งนี้เปนเครื่องยืนยันวาการแพทย
พื้นบานยังมีบทบาทสําคัญในการดูแลสุขภาพของประชาชน
(กันทิมา สิทธิธัญกิจ และพรทิพย เติมวิเศษ. 2547: 147)

จากองคความรูดังกลาวขางตน จะเห็นวาองคประกอบดานการบําบัดรักษาโรคของหมอยา
พื้นบาน หรือระบบการแพทยพื้นบานมีรากฐานทางความคิดเกี่ยวกับความเชื่อดานการเกิดโรคของ
คนในชุมชนวา สัมพันธกับสิ่งเหนือธรรมชาติ อันไดแก การเจ็บไขไดปวยอาจเกิดจากการกระทําของ
ผู ป ว ยที่ ป ฏิ บั ติไม ถูกต องตามจารี ตครรลองของสังคม จนทําใหไดรับ การลงโทษจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์
เทวดาหรือผีที่คุมครองชุมชนนั้น และเชื่อวาการเจ็บปวยเปนเรื่องที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ ฉะนั้นเมื่อ
เชื่อเกี่ยวกับสาเหตุของการเจ็บปวยเกิดจากเหตุผลดังกลาวขางตน การบําบัดรักษาจะตองสอดคลอง
กั น นั่ น คื อ ใช วิ ธี ก ารรั ก ษา โดยการใช ค าถาอาคม การบู ช าสิ่ งศั กดิ์ สิ ทธิ์ การบวงสรวงเทพเจ า
การสะเดาะเคราะหตอชะตา การใชสมุนไพร และการกินอาหารปรับสมดุลของรางกาย การนวด การอบ
การประคบ โดยหมอพื้นบาน อาทิ หมอธรรม (หมอที่ใชคาถาในการรักษาโรค) หมอสอง หมอลําผีฟา
และหมอสมุนไพร เปนตน สวนผูท่ีเขารับการรักษามักเปนคนในชุมชนที่มีความคิดความเชื่อเรื่ อง
อํานาจเหนือธรรมชาติ และเขาใจเกี่ยวกับธรรมชาติของการเจ็บปวยตามชวงอายุวัย รวมถึงกําลัง
ทรัพยในการบําบัดรักษาจึงจําเปนตองพึ่งพาหมอยาพื้นบานเพื่อชวยในการดูแลสุขภาพของตน
2.3 ประเภทหมอยาพื้นบาน
การจัดประเภทหมอพื้นบาน รัชนี จันทรเกษ ประพจน เภตรากาศ และ วิชัย จันทรกิติวัฒน
(2553: 46 - 47) ไดจัดประเภทหมอยาพื้นบานเปนประเภทตางๆ ไวดังนี้
1. หมอพิธีกรรม ไดแก ผูทําหนาที่ในการรักษาโดยการใชอํานาจที่เหนือธรรมชาติ มนต
คาถา และบางรายยังใชสมุนไพรประกอบในการรักษาอีกดวย
1.1 หมอดู หมอมอ หรือหมอสอง เปนผูที่ทายโชคชะตาหรือหาสาเหตุของการเจ็บปวย
เพื่อชวยใหผูปวยไดเลือกแหลง วิธีการ และฤกษยามในการรักษา
1.2 หมอสะเดาะเคราะห หรือหมอเสียเคราะห ทําหนาที่สะเดาะเคราะหใหแกชาวบาน
เมื่อเกิดเหตุการณไมดีตาง ๆ ที่ชาวบานเชื่อวาจะนําโชคราย หรือโรคภัยมาสูตนเองและครอบครัว
การสะเดาะเคราะหมักจะทําทั้งใน เพื่อผูปวยอาการหนัก และผูปวยระยะพักฟน เพื่อเปนการบํารุง
ขวัญกําลังใจของผูปวย
1.3 หมอมนต หมอน้ํามนต หมอเสก หรือหมอเปา เปนผูที่รักษาผูปวยที่เกิดจากการ
กระทําของอํานาจเหนือธรรมชาติ มีการพรมน้ํามนตบริเวณบาดเจ็บหรือหมอรักษาผูปวยกระดูก
เคลื่อน กระดูกหัก โดยการใชเวทมนตคาถา น้ํามนตและสมุนไพร
1.4 หมอผี เปนผูที่ใชคาถาอาคมเกี่ยวกับภูตผี ในการรักษาผูปวยที่สงสัยวาเกิดจากการ
กระทําของผีราย
1.5 หมอธรรม เปนผูที่เรียนเวทมนตคาถาเพื่อปราบผี ชวยรักษาผูที่ถูกผีทํา โดยใชเวท
มนตคาถา
1.6 หมอลําผีฟา เปนผูที่รักษาผูปวยที่เกิดจากการกระทําของอํานาจเหนือธรรมชาติ
โดยการรําและรองไปรอบๆ ผูปวยพรอมออนวอนขอใหผีฟา เทวดา รวมทั้งวิญญาณสิ่งศักดิ์สิทธิ์
ทั้งหลายมาชวยรักษา

1.7 หมอทํ า ขวั ญ เป น ผูที่มีความชํา นาญในการทํ า พิธีเ กี่ ย วกับ ขวั ญ เปน การทํ า พิ ธี
ปองกันและรักษาไมใหเกิดความเจ็บปวยรุนแรง รวมทั้งทําพิธีเรียกขวัญใหแกผูปวยในระยะพักฟน
ทั้งนี้เพื่อเปนการบํารุงขวัญกําลังใจแกผูปวย
1.8 หมอทรง เปนผูทําหนาที่ในการรักษาและมีความสามารถในการติดตอกับวิญญาณ
ของบุคคลสําคัญเพื่อใหวิญญาณเหลานั้นบอกยาและกรรมวิธีรักษา
2. หมอยาสมุ น ไพร หมอยา หรื อ หมอยาหม อ เป น ผู ที่ ใ ห ก ารรั ก ษาโดยใช ส มุ น ไพร ใน
ลักษณะยาเดี่ยวหรือตามตํารับยาไทย หรือยาพื้นบาน
3. หมอนวด เป น ผู ที่ให การรัก ษาดว ยการจับ เสน ในรา งกาย บีบ นวดใหห ายจากความ
เจ็บปวย รวมถึงการใชการอบประคบ การเหยียบเสน แหก ย่ําขาง เหยียบเหล็กแดง การใชน้ํามัน
นวด และอื่นๆ ที่มีลักษณะการรักษาทางกายภาพ
4. หมอตํ าแย หมายถึ ง ผูที่มีความชํานาญในการทําคลอดดวยวิธีแผนโบราณหรือแบบ
พื้นบาน ซึ่งมีความรูในการดูแลแมและเด็ก กอนคลอด ระหวางคลอด และหลังคลอด
นอกจากนี้รองศาสตราจารยสมพร ภูติยานันต (2542 : 56) ยังระบุประเภทของหมอทาง
การแพทยแผนไทย คือ ผูที่มีความรู ความชํานาญ เฉพาะโรค ไดแก
1. หมอยา ชํานาญดานการใชยาสมุนไพร
2. หมอนวด ชํานาญดานการนวดกาย
3. หมอแหก ชํานาญดานการแหกเสน
4. หมอเปาน้ํามนต ชํานาญดานการเสกเปา
5. หมอดูเมื่อ ชํานาญดานการดูหมอสะเดาะเคราะห
6. หมอผี ชํานาญโรคผีกระทํา ถูกคุณไสย
7. หมอกระดูก ชํานาญการจัดตอกระดูก
8. หมอสักยา ชํานาญการสักยาบนรางกาย
9. หมอประคบ ชํานาญการประคบตัวยา
10. หมอตําแย ชํานาญการทําคลอด
สอดคลองกับแนวความคิดของ วิมล จิโรจพันธุ ประชิต สะกุณะพัฒน และอุดม เชยกีวงศ.
(2548 : 182 – 190) ซึ่งระบุประเภทของหมอยาพื้นบานตามความชํานาญหรือลักษณะของการ
เรียนรู ดังรายละเอียดตอไปนี้
1. หมอมนต หมายถึง หมอที่รักษาโดยอาศัยเวทมนตรหรือคาถาเพียงอยางเดียว เชน เสก
หรือ เปา เพื่อบริกรรมคาถาบริเวณที่เจ็บปวดเทานั้น
2. หมอน้ํามนต หมายถึง หมอที่ใชเวทมนตรหรือคาถาและทําน้ํามนตรดวย เพื่อใหผูปวยดื่ม
อาบ หรือทานน้ํามนตนั้น
3. หมอผี หมายถึง หมอที่ใชคาถาสําหรับการรักษาที่เกิดจากการกระทําของผีชนิดตางๆ
เชน ผีปอบ ผีพราย เปนตน
4. หมอทรง หมายถึง หมอที่สามารถติดตอกับวิญญาณ เพื่อใหวิญญาณเหลานั้นบอกยาหรือ
กรรมวิธีการรักษา
5. หมอไสยศาสตร หมายถึง หมอที่ใชไสยศาสตร ควบคูกับการใชสมุนไพรในการรักษาทั้ง 5

ประเภท มีวิธีการรักษาที่แตกตางกันและมีจุดประสงคในการรักษาตามประเภทตางๆ ดังรายละเอียด
ดังตอไปนี้
5.1 โดยการภาวนา ขอรอง ออนวอน บอกกลาวเพื่อขอใหอํานาจนั้นๆ ชวยเหลือในสิ่งที่
ตนตองการ หรือพอใจ
5.2 โดยการแลกเปลี่ยนสิ่งตองการดวยเครื่องสังเวยตางๆ
5.3 โดยวิธีการเรียกรองความสงสาร จากการทนทุกขเวทนาทรมานสังขารตนเอง
5.4 โดยใชวิธีพลิกแพลง ถาคนปวยบอยๆ ใชวิธีเปลี่ยนชื่อเพื่อใหผีจําไมได
5.5 โดยใชวิธีบังคับ มักใชกับอํานาจขั้นต่ํา โดยมีเครื่องมือ เชน เวทมนตรคาถา หรือ
เครื่องรางของขลัง
การรักษาดวยไสยศาสตรนี้เปนการรักษาที่ไมสามารถบอกไดวาประสบผลสําเร็จมากนอย
เพียงใด เพราะตองอาศัยองคประกอบหลายอยาง การตัดสินความสําเร็จของการศึกษา ควรพิจารณา
ถึงปจจัยอื่นๆ ดังตอไปนี้
1) ความเชื่อและความศรัทธาอันเปนพื้นฐานทางจิตใจของผูปวย
2) พิธีกรรม คือ สวนสําคัญที่สุดในการรักษา ถาการรักษาไมประสบผลสําเร็จ หมอ
ก็จะอางวาพิธีกรรมไมถูกตองสมบูรณ
2.4 รูปแบบการรักษาของหมอยาพื้นบาน
กระบวนการหรือรูปแบบการบําบัดรักษาโรคของหมอยาพื้นบาน สามารถจัดประเภทของ
รูปแบบการรักษาไดอยางหลากหลายสอดคลองกับความคิดความเชื่อเกี่ยวกับสาเหตุของการเกิดโรค
ดังที่กันทิมา สิทธิธัญกิจ และพรทิพย เติมวิเศษ (2547: 147)ไดจัดรูปแบบของการรักษาโรคหมอยา
พื้นบานไว ดังรายละเอียดตอไปนี้
1. การรักษาโดยไมใชยาสมุนไพร
1.1 การตอกเสน
การตอกเส น จะต อ งเรี ย นรู จั ก โรคต า ง ๆ โดยการสอบถามคนป ว ยและ
วินิจฉัยโรคตามตําราตอกเสนซึ่งมีจุดรักษาตาง ๆ ตามรางกาย
1.2 การนวดพื้นบาน
เปนการนวดที่ถายทอดมาจากบรรพบุรุษไปสูลูกหลาน การถายทอดจะเปนไป
ในลักษณะกระทําใหดู แลวลูกหลานเรียนรูจดจํา ไมมีพิธีกรรม และเปนระเบียบการที่แนนอน จะใช
วิธีการกดตามจุดประสาท หมอนวดพื้นบานจะทราบเพียงแตวา กดจุดนี้จะทําใหสวนนั้นสวนนี้หาย
ปวดเมื่อย ปวดตรงไหนก็เริ่มทําที่จุดนั้นเลย การนวดจะใชนิ้วหัวแมมือนวดเปนสวนใหญ เพราะ
สามารถควบคุมการลงน้ําหนักได และสามารถสัมผัสเสนที่กดไดดีกวาสวนอื่นๆ แตการนวด บางทาก็
ใชอวัยวะสวนอื่นชวย เชน ขอศอก และมีอุปกรณในการนวดดวยตนเอง เชน เปลือกหอย นมไม ไม
หมอนอย และกะลา เปนตน

2. รักษาโดยใชยาสมุนไพร
สมุนไพรเปนสวนหนึ่งของระบบการแพทยที่มีพัฒนาการใชมาอยางตอเนื่องควบคู
กับการพัฒนาของการแพทยพื้นบาน และถือไดวาเปนรูปแบบการรักษาเยียวยาหลักของระบบแพทย
พื้นบานโดยใชสมุนไพรในรูปแบบยาตม ยาฝน ยาตํารับ สมุนไพรที่ใชเปนยานั้นไดผานขั้นตอนของ
พิธีกรรมตางๆ ที่ทําใหสมุนไพรมีสถานะมากกวาสารออกฤทธิ์ทางยา แตเปนสื่อแหงพลังอํานาจที่ทํา
ใหหายจากความเจ็บปวยได ในสวนของประชาชนสมุนไพรก็ยังมีบทบาท ในการดูแลสุขภาพของ
ประชาชนมาโดยตลอด สมุนไพรที่ประชาชนใชมักเปนสมุน ไพรเดี่ยวที่หยิบใช ได งายและใช ส ดๆ
กระบวนการใชไมยุงยากซับซอน ใชรักษาโรคงายๆ ที่มีความรุนแรงนอย
2.1 ยาตม (ยาหมอ) เปนการปรุงสมุนไพรโดยใชสมุนไพรแหงหรือสด ตมรวมกับ
น้ํา สวนของสมุนไพรมีทั้งใบ ลําตน แกน เมล็ดและราก ยาไทยสมัยกอนนิยมนิยมตมในหมอดิน และ
ปากหมอยาใชใบตองสด หรือผาขาวบางปดหมอยา ประมาณครึ่งหนึ่งเพื่อความสะดวกในการรินยา
และที่หมอยาจะมี “เฉลว” ซึ่งทําดวยไมไผจักเปนตอกและสานเปนรูปคลายดาว เพื่อปองกันของราย
ไมใหมารบกวน บางทีก็มีการผูกเหรียญสลึงไวปากหมอ เมื่อคนไขหายแลวจะนําเงินนี้มาซื้อของ
ทําบุญเพื่ออุทิศสวนกุศลใหเจาของตํารานั้น
2.2 ยาพอก เตรียมโดยนําสมุนไพรสดตําใหแหลก แตไมถึงกับละเอียด ถาตัวยา
แหงใหเติมน้ําหรือเหลาลงไป แลวนํามาพอกบริเวณที่ตองการเมื่อพอกยาแลวตองคอยหยอดน้ําใหยา
เปยกชื้นอยูเสมอ เพื่อไมใหตัวยาแหงติดบาดแผลและผิวหนัง
2.3 ยาฝน วิ ธี นี้ เป นการปรุ งยาอย างสามั ญ คื อ เอายามาฝนบนหิ นบดยา หรื อ
ฝาละมี กับน้ํากระสายยา
3. รักษาโดยวิธีอื่นๆ ตามความเชื่อของแตละทองถิ่น
3.1 ลําผีฟา
ผีฟา เปนคติดั้งเดิมของชาวอีสานที่มีบทบาทตอสังคมสวนรวมและมีอุปการคุณ
มาก กอใหเกิดความสามัคคีสงบสุขในสังคม และเสริมสรางพลังจิตในการตอสูโรคภัย
การลํ าผี ฟา เป นพิธี กรรมการรั กษาความเจ็ บป วยโดยมีพื้นฐานความเชื่ อผี ฟ า
ซึ่ งเป นผี บรรพบุ รุ ษที่ พวกตนเคารพสั กการะที่ คอยช วยเหลื อเมื่ อยามเจ็ บป วยหรื อในภาวะความ
เดือดรอน โดยการประกอบพิธีอัญเชิญมาชวยขจัดปดเปาโรคภัย
คติความเชื่อ ผีฟาถือวาเปนผีที่มีอํานาจและอยูในฐานะสูงกวาผีอื่น ๆ ผีฟาเปนผี
ที่อยูบนฟา และถือวาเปนผีที่สําคัญที่สุ ดในความคิดของหมอลําผี ฟา ความเชื่อเรื่องผีฟาดังกล าวนี้
พบวามีปรากฏอยูทั้งในประเทศจีน เวียดนาม ลาว และไทย ซึ่งเปนความเชื่อดั้งเดิม ชาวบานมักเรียก
รวมกันวา ผีฟาพญาแถน และในคติความเชื่อของชาวบาน ผีฟาพญาแถนเปน ขุนใหญและมีกองทัพเปน
ของตนเอง อันปรากฏอยูในนิทานโบราณหลังจากที่ มีการยอมรั บนับถื อศาสนาใหญๆ จากประเทศ
อินเดียแลว แถนก็ถูกปรับเปลี่ยนใหหมายถึง “เทพ” หรือ “สวรรค” เพื่อใหสอดคลองกับความรูใหมใน
ศาสนา ผีฟา พญาแถน เทพ และสวรรค นอกจากนี้ยังมี แหน ขุนแผน และพระอินทร ทั้งหมดที่กลาว
มานี้หมายถึงผีฟา เชนเดียวกัน

ในรอบ 1 ป ชาวบานจะจัดพิธีเลี้ยงผีฟาที่บานแมเมือง (โดยจัดเปนงานใหญพอกับ
งานบุญของหมูบานแถบภาคอีสาน เพื่อใหลูกเมืองและผูปวยที่ผีฟาเคยดูแลรักษาไดมารวมกันแสดง
ความเคารพ เซนไหว ใหมีสุขภาพดี และครอบครัวคนในหมูบานอยูเย็นเปนสุขตลอดป
3.2 สูขวัญ คือ การทําพิธีกรรมกับผูปวยที่ไมสบาย ปวยเรื้อรัง
นอกจากรู ป แบบของการรั ก ษาดั ง กล า วข า งต น แล ว หมอยาพื้ น บ า นยั ง มี ขั้ น ตอนหรื อ
กระบวนการในการบําบัดรักษาโรคที่เปนระบบอยางนาสนใจ (เพ็ญนภา ทรัพยเจริญ. 2540: 46 - 48).
ดังรายละเอียดตอไปนี้
1. การซักประวัติ
การแพทยแผนไทยมีแนวทางและมีวิธีการวินิจฉัยโรค มิไดแตกตางจากการแพทย
แผนอื่นมากนั ก กลาวคือ มีการใหความสําคั ญในเรื่ องข อมู ล ประวัติสวนตัวของผูปวย ที่ตางไปคื อ
ต องการทราบวั น เดื อน ป เ กิ ดที่ ชั ดเจน อาจมี เวลาตกฟากด ว ย ทั้ งนี้ เพราะการแพทย แผนไทย
ใหความสําคัญเกี่ยวกับธาตุเจาเรือน ประวัติในวัยเด็ก การเกิดซางตางๆ การเกิดโรคตานซาง ประวัติโรค
ประจําตัวที่เกิดสัมพันธกับฤดูกาล นิสัยและพฤติกรรมที่อาจเปนมูลเหตุของการเกิดโรค ตลอดจนถิ่นที่
อยู อาศั ย หากหมอที่ ชํ านาญเรื่ องพิธีกรรมก็จะซักถามเกี่ยวกั บการกระทําผิดตอสิ่งตาง ๆ ที่เหนือ
ธรรมชาติ หากหมอที่สนใจหรือชํานาญการดานโหราศาสตรการแพทย มักจะซักถามเกี่ยวกับการเกิด
เวลาเกิดที่แนนอน เรียกไดวาซักประวัติตามทฤษฎีสมุฏฐาน การเกิดโรค ไดแก ธาตุ อายุ อุตุ กาล
ประเทศ และพฤติกรรมมูลเหตุเกิดโรคยิ่งไดขอมูลมากยิ่งวินิจฉัยแมนยํามากขึ้น
2. การตรวจรางกาย
2.1 การตรวจรางกาย ไดแก การพิจารณาลักษณะทั่ว ๆ ไปวา มีรูปรางบุคลิก
และนิสัยไปในทางธาตุอะไรเพื่อประกอบกับการพิจารณาธาตุเจาเรือน หรือธาตุกําเนิดที่ไดหาไวแลว วา
ยังมีบุคลิกนิสัยเหมือนธาตุเจาเรือนเดิมหรือไม
2.2 การตรวจการเต น ของหั ว ใจ นั กวิ ชาการบางท านกล าวว า คนไทยลอก
การแพทยแผนจีนมาแตไมเรียนชีพจร คํากลาวนี้คงไมจริง เพราะคนไทยรูจักจับชีพจรตามจุดตางๆ ทั่ว
รางกายสัมพันธกับขางขึ้นขางแรม เพื่อดูกําลังของคนไขกอนถายยาวา มีกําลังพอหรือไม นอกจากนั้น
ยังมีการตรวจประตูลมของหมดนวด คือการจับชีพจรที่ขอมือเปรียบเทียบกับหลังเทา เพื่อดูการเดินของ
เลือดลมดีหรือไม
2.3 การตรวจไขในอดีตใชมือคลํา เพื่อตรวจสอบวามีไขหรือไม
2.4 การตรวจดูตามอวัยวะของผูปวยที่มีอาการ เชน หู ตา ผิวหนัง กระดูก เปน
ตน ในคัมภีรโรคนิทานมีการบรรยายถึงธาตุทั้ง 4 จําแนกยอยทั้ง 42 ธาตุ โดยกลาววา เมื่อพิการหรือ
กําเริบจะมีลักษณะอยางไร เชน ผมพิการจะแหงแตกปลาย หนังศีรษะเปนตุมคัน มีรังแค เปนตน การ
ตรวจโรคก็จะตรวจตามธาตุยอยทั้ง 42 นั้น หมอจึงตองมีประสบการณและจดจําไดวาความผิดปกติเปน
เชนไร การตรวจบางอยาง เชน การตรวจปอด สวนใหญฟงจากภายนอก และพิจารณาการหอบ อาการ
ไอเปนเลือด ดังนั้น หากปอดเริ่มผิดปกติจะยากตอการวินิจฉัย
2.5 การตรวจเลือดและโครงสรางของรางกาย หมอนวดไทยจะมีการตรวจวัด
องศาของขอตาง ๆ วาเคลื่อนไหวหรือติดขัดมากนอยเพียงใดกอนลงมือนวด และเมื่อนวดเสร็จจะตรวจ
ซ้ําเพื่อการเปนวัดวาเสนเอ็นหยอนดีแลวหรือไมเพียงใด

2.6 การตรวจสิ่งมีคุณกระทําโทษ หมอบางคนใช การนั่ งทางในตรวจดูว าการ
เจ็บปวยครั้งนี้มีผีซ้ําดามพลอยหรือไม ผีที่มากระทําโทษตองการอะไร หรือการเจ็บปวยเปนวิบากกรรม
อันใด วิธีนี้มักใชไดผลในกลุมคนไขจิตเวช คนไขเรื้อรัง คนไขที่หมดกําลังใจรักษา วิธีรักษามักใชพิธีกรรม
เชน การรําผีฟา การทําขวัญ
2.7 การตรวจทางโหราศาสตร เปนการตรวจดูพื้นดวงชะตา ดูดาวเคราะหที่มี
อิทธิพลตอสุขภาพ และดาวที่จรมากระทําโทษในราศีตาง ๆ
กล า วโดยสรุ ป ประเภทของหมอยาพื้ น บ า นจะถู ก จั ด ประเภทตามลั ก ษณะของการ
บําบัดรักษาซึ่งจะสอดคลองกับรากฐานทางความคิดวาดวยเรื่องของการเกิดโรคภัยไขเจ็บ ซึ่งสามารถ
จัดแบงเปนประเภทใหญ ๆ ได ดังตอไปนี้
1. หมอพิธีกรรม คือ หมอที่เชื่อวาการเกิดโรคภัยไขเจ็บตาง ๆ เกิดจากอํานาจเหนือ
ธรรมชาติ หมอพิธีกรรมจึงเปนสื่อกลางในการติดตอสื่อสาร การเจรจาตอรอง การออนวอนขอรอง
และการขจัดปดเปา โดยใชเวทมนตคาถา หรือน้ํามนต จากหมอธรรม หมอสอง หมอน้ํามนต หมอลํา
ผีฟา เปนตน
2. หมอยาสมุนไพร คือ หมอที่เชื่อวาการเกิดโรคภัยไขเจ็บมีสาเหตุมาจากธรรมชาติ
การเสียสมดุลของรางกาย หรือสภาวะเสื่อมโทรมของรางกาย จึงมีการใชสมุนไพรเพื่อบําบัดรักษา
หรือปรับสภาวะของรางกายใหมีความสมดุล โดยใชวิธีการที่หลากหลาย เชน การตม การพอก การฝน
เปนตน
3. หมอยาที่ไมใชสมุนไพร ไดแก หมอจับเสนหรือหมอนวด หมอสักยา หมอตอกเสน
หมอแหกเสน เปนตน ซึ่งหมอพื้นบานประเภทนี้จะตองอาศัยการเรียนรูจากครูอาจารย เอกสาร
สั่งสมประสบการณดวยตนเองจนชํานาญและสามารถรักษาผูอื่นไดจนเห็นผลและเกิดการยอมรับจาก
คนในชุมชนอยางแพรหลาย
2.5 การถายทอดความรูของหมอยาพื้นบาน
หมอพื้นบานสารพัดแขนงที่มีอยูทุกหมูบาน รวมกันเปนระบบการแพทยกระแสหลักของสังคม
ในอดีต เคยมีบทบาทในการบําบัด รักษา ฟนฟูผูปวย จนมีบารมี เปนผูเชื่อมประสานผูคนในสังคมให
เกิดความรัก ความเมตตา ชวยเหลือเกื้อกูลได เนื่องจากหมอพื้นบานมีอาชีพเปนเกษตรกร เพียงแตเคย
เจ็บปวยและไดรับการบําบัดจากหมอพื้นบานดวยกันจนหายเปนปกติ จึงขอเรียนวิชาตอจากผูรักษาเพื่อ
นําไปรักษาพี่นองลูกหลานบางรายสนใจเปนพิเศษก็ศึกษาเพิ่มเติม พรอมสะสมประสบการณในการ
รักษาจนมีชื่อเสียง ก็มีคนมาใชบริการมากขึ้น จึงสรางระเบียบกฎเกณฑของความสัมพันธที่หมอกับ
ผูปวย หรือหมอกับลูกศิษย (ผูที่รักษาหายหรือลูกผึ้งลูกเทียน) หรือลูกศิษยกับลูกศิษย ตองปฏิบัติตอ
กัน (ณรงค เพ็ชรประเสริฐ พิทยา วองกุล. (บ.ก.). 2550: 185)
สําหรับหมอพื้นบาน (รวมทั้งหมอพระ) สวนใหญท่ีทํางานในชุมชนชนบท เชน หมอสมุนไพร
หมอตําแย หมอกระดูก หมอนวด เปนตน มักจะมีบรรพบุรุษเปนหมออยูกอน แลวเรียนวิชาจากพอ แม
ปู ยา ตา ยาย หรืออาจเรียนจากหมอพื้นบานหรือหมอพระในละแวกนั้น กอนที่จะเริ่มเรียนจะตองมีพิธี
ไหวครูและมอบตัวเปนศิษยกับครูตามประเพณี (สมพร ภูติยานันท. 2542: 40)

การเรียนทางทฤษฎีอาศัยการศึกษาจากตําราเกาที่สืบทอดมา เชน สมุดขอย ใบลาน บางคน
อาจใชหนังสือตํารามาตรฐานที่มีขายในทองตลาด ในดานการปฏิบัติการเรียนจากประสบการณ ของ
อาจารยโดยตรง โดยการเปนผูชวยเหลือหมอหรือมีลูกมือคอยสังเกตและจดจําจนกระทั่งเกิดความ
ชํานาญ (สมพร ภูติยานันท. 2542: 41)
การถายทอดความรูหรือภูมิปญญาหมอพื้นบาน เปนศาสตรที่ตองอาศัยความพยายาม ความ
อดทน ความพากเพียร การเรียนรูและการฝกฝนดวยตนเองที่จะจดจําคําสอน และตองหมั่นคอยสังเกต
ติดตามไถถามจากครูบาอาจารย ครูหมอพื้นบานจึงจําเปนตองมีการคัดเลือกถึงความเหมาะสมและ
คุณสมบัติของลูกศิษย เชน จะตองดูนิสัยใจคอ วาจะตองเปนผูมีเมตตา ความซื่อสัตย ความกตัญู และ
ความอดทน กลาวโดยสรุปคือ ตองเปนคนที่มีคุณธรรม เพราะนอกจากความรู ความชํานาญในศาสตร
การแพทยพ้ืนบานแลว คุณธรรมและจริยธรรมก็มีสวนสําคัญ เพราะชีวิตผูปวยอยูในกํามือของหมอ
นั่นเอง (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ. 2550: 24)
การสืบทอดภูมิปญญาหมอพื้นบานมี 2 วิธี คือ การสืบทอดจากบรรพบุรุษ และการสืบทอด
จากครูหมอพื้นบาน (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ (2550: 24) ดังนี้
1. การสืบทอดจากบรรพบุรุษที่เปนหมอพื้นบาน เปนการสืบทอดทางสายเลือดผูที่ไดรับการ
ถายทอดจะเปนผูที่มีโอกาสใกลชิดในการสังเกต ดูแลเกี่ยวกับการรักษาการเจ็บปวยทําใหเกิดการจดจํา
วิธีการรักษา เกิดแรงบันดาลใจที่จะเรียนรู และสืบทอดการเปนหมอพื้นบานที่ดีได
2. สืบทอดภูมิปญญาจากครูหมอพื้นบาน จะมีธรรมเนียมประเพณีการปฏิบัติ ตั้งแตการยก
ครู (ไหวครู) ติดตามการศึกษาจากหมอทั้งเรื่องสมุนไพร การตรวจโรค และวิธีการรักษาผูปวยภายใต
การกํากับดูแลของครูหมอ เมื่อเปนผูมีความรูความชํานาญเรื่องยาสมุนไพร การตรวจโรค และรักษาโรค
ที่ดีแลว ครูหมอจึงจะอนุญาตใหลูกศิษยปฏิบัติหนาที่หมอพื้นบาน ทําการรักษาผูปวยไดโดยลําพัง แต
เมื่อมีขอสงสั ยก็ต องหมั่ นไปปรึ กษาครู คอยสั่งสมประสบการณ จนเกิดความชํ านาญก็ จะเป นหมอ
พื้นบานที่สามารถรับใชและเปนที่ยอมรับของประชาชนในพื้นที่หรือทองถิ่นนั้นๆ
สําหรับวิธีการถายทอดภูมิปญญาการแพทยพื้นบานมีวิธีการและขั้นตอน ดังตอไปนี้
1. ขั้นตอนการสมัครเปนศิษย จะตองมีพิธีกรรมการขึ้นครูหรือยกครู การสมัครเขาเปนศิษย
สวนมากจะตองเตรียมขันธ 5 และเงินคายกครู
2. ขั้นตอนการศึ กษา เมื่อรับเปนศิษยแลว ครูหมอพื้นบานจะแนะนําข อปฏิบัติของหมอ
พื้นบาน สอนการบริกรรมคาถา สอนภาษาโบราณ เชน ภาษาขอม ภาษาบาลี สวนเรื่องตําราที่ใชของครู
หมอนั้นสวนใหญจะเปนคัมภีรใบลาน และใหฝกปฏิบัติจากของจริง เชน การศึกษาตนไม วิธีการเก็บยา
การปรุงยา และการตั้งยา ถือวาเปนการเรียนรูแบบประสบการณ ตองหมั่นสังเกตและจดจํา เรียนรูใน
สิ่งที่ครูหมอถายทอดและสั่งสอนการเปนหมอพื้นบานให
3. ขั้นตอนการประกอบวิชาชีพหมอพื้นบาน เมื่อศึกษาในสวนของสมุนไพรและยาเป นที่
ชํานาญแลวครูหมอก็จะสอนใหเรียนรูการตรวจวินิจฉัยโรค และการบําบัดรักษาโรคของคนไข โดยอยูใต
การกํากับดูแลของครูหมอพื้นบาน การฝกปฏิบัติเริ่มตนตองคอยเปนลูกมือกอน เมื่อไดปฏิบัติฝกฝน
เรียนรูจนเกิดความชํานาญและสามารถรักษาคนไขเองโดยลําพังแลว ก็นับไดวาสําเร็จการศึกษาแตก็ไม
ควรหยุดการศึกษาหาความรู และหมั่นเพิ่มพูนประสบการณการประกอบวิชาชีพการเปนหมอพื้นบาน

งานวิจัยที่เกี่ยวของ
การศึ ก ษาวิ จั ย เกี่ ย วกั บ การรั ก ษาโรคด ว ยภู มิ ป ญ ญาพื้ น บ า น โดยเฉพาะในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือพบวามีการศึกษาวิจัยอยางตอเนื่อง ซึ่งแสดงใหเห็นถึงภูมิปญญาทางดานการ
รักษาของคนในชุมชนหลากหลายกลุมชาติพันธุ ดังรายละเอียดตอไปนี้
กฤษณา วงษาสันต (2543) ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการศึกษาสํารวจผลงานภูมิปญญาทองถิ่น
ด านหมอพื้ น บ า นในเขตอี ส านใต พบวาหมอพื้น บานสามารถรักษาพยาบาลไดทั้งโรคที่เกิ ด จาก
ธรรมชาติและโรคที่เหนือธรรมชาติดวยยาสมุนไพร หมอยาพื้นบานสวนใหญมีอายุคอนขางสูง คือ
ตั้งแต 60 ปขึ้นไป การศึกษาไดรับการถายทอดจากบรรพบุรุษ (ซึ่งเปนกระบวนการศึกษานอกระบบ)
นอกจากนี้มีการศึกษาระดับประถมศึกษา และไมไดรับการศึกษาเลย ซึ่งมีภูมิลําเนาในชุมชน ชนบท
กระบวนการทางสังคมมีการชวยเหลือเกื้อกูลกันสูง ซึ่งจะมีผลดีตอการฟนฟู สภาพสังคม วัฒนธรรม
และเศรษฐกิจไทยในอนาคต เพราะลดภาระรายจายในดานสาธารณสุขตาง ๆ ไดมาก ขอเสนอแนะ
คือ ภูมิปญญาดานหมอพื้นบานสวนใหญจะมีอายุตั้งแต 60 ปขึ้นไป ดังนั้น หนวยงานที่เกี่ยวของทั้ง
ภาครั ฐ และเอกชน จะต องรี บ จั ดทําทําเนีย บ ประวัติ บริบ ท และ ผลงานของภูมิปญ ญาใหเป น
รูปธรรมชัดเจน รวมทั้งการสงเสริมสนับสนุนใหมีการถายทอดภูมิปญญาความรูของทานไดอยาง
สะดวก โดยจัดคาตอบแทนให ควรจัดระบบการเรียนรูรวมกันกับสถาบันการแพทยแผนไทยอยาง
เปนขั้นตอน
โอภาส ชามะรัตน (2545) ศึกษาภูมิปญญาหมอพื้นบานกับการใชสมุนไพรบําบัดรักษาความ
เจ็บปวย: กรณีศึกษานายแวว วงศคําโสม บานโคนผง ตําบลสานตม อําเภอภูเรือ จังหวัดเลย
ผล
การศึกษาพบวา วิธีการบําบัดรักษาความเจ็บปวยของหมอยาพื้นบานจะใชสมุนไพรและเวทมนต
คาถา ซึ่งกลุมผูปวยที่มารับการรักษาสวนมากเคยไดรับการรักษาจากหมอแผนปจจุบันมากอน เมื่อไม
หายจึงมารักษากับหมอพื้นบาน ปกติผูปวยจะมารับการรักษาที่บานของหมอพื้นบาน สวนการปฏิบัติ
ตัวของผูปวยระหวางรับการรักษาจะไดรับคําแนะนําจากหมอพื้นบาน
สําหรับขั้นตอนการบําบัดรักษาความเจ็บปวยของหมอยาพื้นบาน ในขั้นตอนการเตรียมการ
หมอพื้นบานจะเตรียมสมุนไพรและวัตถุสิ่งของเครื่องบูชาดวยตนเอง มีการวินิจฉัยโรคโดยการคลํา
ชีพจร หลอดลม นิ้วมือ และมีการสอบถามอาการเจ็บปวยจากผูปวย ขั้นตอนการบําบัดรักษาจะใช
สมุนไพรจากพืชโดยวิธีการตม ฝน ละลายน้ําเพื่อใหดื่ม และใชประคบบริเวณที่เจ็บปวด และขั้นตอน
การประเมินผลการรักษาจะพิจารณาจากอาการของผูปวยที่มารับการบําบัดรักษา และสอบถามจาก
ผูปวยโดยตรง สวนความเชื่อดานการบําบัดรักษาอาการเจ็บปวย ทั้งหมอพื้นบานและผูปวย มีความ
เชื่อวา ความเจ็บปวยมีสาเหตุมาจากธรรมชาติ เกิดจากรางกายขาดความสมดุลของธาตุดิน น้ํา ลม
และไฟ เมื่อเกิดความเจ็บปวยจึงตองใชสมุนไร สวนความเจ็บปวยที่มีสาเหตุมาจากสิ่งเหนือธรรมชาติ
เกิดจากเคราะหกรรมและภูตผี การบําบัดรักษาจึงตองใชพิธีกรรมและเวทมนตคาถา
ป ท มานั น ท หิ น วิ เ ศษ (2549) ศึ ก ษาวิ จั ย เกี่ ย วกั บ หมอพื้ น บ า นกั บ การรั ก ษาผู ป ว ยด ว ย
สมุนไพร: กรณีศึกษาตําบลขามปอม อําเภอพระยืน จังหวัดขอนแกน ผลการศึกษาพบหมอพื้นบาน
4 ประเภท คือ 1) หมอสมุนไพร 2) หมอเปา 3) หมอกระดูก 4) หมอจับเสน โดยมีกระบวนการรักษา

ผูปวย 3 ขั้นตอน คือ 1) ขั้นสอบประวัติ 2) ขั้นตรวจรางกาย 3) และขั้นรักษา สวนวิธีการรักษาผูมี
วิธีการที่แตกตางกัน ดังนี้ ขั้นสอบถามอาการและสาเหตุ ขั้นตรวจรางกาย หมอพื้นบานใชสังเกต
อาการแสดงจากหนาตา รางกายและการจัล คลํา ขั้นตอนรักษาผูปวย หมอสมุนไพรจะจัดยาเปนชุด
ใหผูปวยดื่มตม หมอเปาจะทําความสะอาดหัวฝ ทองคาถากํากับ ฝนเห็ดบนหินลับมีดนําไปพอกที่หัว
ฝ หมอกระดูกตองบูชาครูกอนรักษาดวยวิธีทางไสยศาสตร และการเสกเปาเวทมนตคาถาควบคูกับ
การใชน้ํามันงาและเฝอกไมไผ เมื่อผูปวยหายปวยก็ปลงคาย หมอจับเสนรักษาโดยการจับเสนตามที่
เรียนมา ขณะรักษาจะมีขอหามตางๆ ทั้งขอหามของหมอและผูปวย ความเชื่อและกระบวนการรักษา
ของผูปวยของหมอยาพื้นบาน เปนการสอนใหคนไขรักษาตัวเองไปดวยในตัว และมิใชรักษาแตโรค
อยางเดียว หมอพื้นบานจะสอนดํารงชีวิต รวมถึงการรักษาเรื่องจิตใจหรือจิตวิญญาณไปพร อมกัน
ทําใหผูปวยอยูกับโรคไดอยางมีความสุข แมโรคนั้นจะไมหายอยางรวดเร็ว นี่คือหลักการและปรัชญา
ของหมอยาพื้นบาน
อารีกา วีระพงส (2549) ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการแพทยพื้นบานและยาสมุนไพรที่ใชโดยหมอ
พื้นบานชนชาติกูยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ผลการวิจัยพบวา ชนชาติกุยเปน
กลุมชาติพันธุหนึ่งในหาสิบกลุมชาติพันธุที่ไมใชไตในประเทศไทย และอาจเปนกลุมชาติพันธุแรก ๆ
ที่เขามาตั้งถิ่นฐานอาศัยอยูทางตอนใตของภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย สวนเรื่องโรค
และความเจ็บปวยที่หมอพื้นบานชนชาติกุยใหบริการบําบัดรักษาได มี 100 โรค/อาการ ใชรูปแบบ
การเตรียมยาแตกตางกันได 9 วิธี ใชเครื่องยาสมุนไพร จํานวน 374 ชนิด นอกจากนี้ยังไดวิเคราะห
ภูมิหลังทางสังคมของหมอพื้นบานที่ศึกษาในเชิงลึก ผลการศึกษาไดแสดงใหเห็นวา บทบาทของหมอ
ยาพื้นบานในระบบการแพทยพื้นบานถู กกําหนดโดยความสามารถในการใชยาสมุนไพรและการ
บําบัดรักษาความเจ็บปวย ทรัพยากรธรรมชาติในทองถิ่นเปนปจจัยสําคัญในการเลือกใชยาสมุนไพร
และปจจัยอันเปนภูมิหลังทางสังคมของหมอพื้นบานมีผลตอองคความรูในการใชยาสมุนไพร
วสุพล คะยอมดอก (2550) วิจัยเรื่อง การศึกษาภูมิปญญาการแพทยพื้นบานของกลุมชาติ
พันธุผูไทยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ผลการวิจัยพบวา การแพทยพื้นบานของ
กลุมชาติพันธุผูไทยเปนการดูแลสุขภาพในทองถิ่นตามแบบวิถีที่มีรากฐานยาวนาน เปนการแพทย
แบบเวชกรรมชาติพันธุ มีความผูกพันกับวิถีชีวิตที่ชวยเหลือเกื้อกูลกันเปนระบบที่มีแนวความคิด
พื้นฐานเกี่ยวกับความเจ็บปวยที่วาความเจ็บปวย ไมไดหมายถึงความผิดปกติของรางกายแตเ พียง
อยางเดียว แตหมายถึง ความผิดปกติของความสัมพันธระหวางคนในสังคม คนกับสภาพแวดลอม
และสิ่งเหนือธรรมชาติ โดยไมไดแบงแยกระบบการแพทยออกจากศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี
พิธีกรรมและสังคม ความเชื่อเกี่ยวกับสาเหตุของการเกิดโรคและการควบคุมทางสังคมมีความเกี่ยว
โยงในระบบเดียวกัน ซึ่งการวินิจฉัยและการรักษาโรคจะอาศัยบริบททางสังคมและวัฒนธรรมผาน
ทางหมอพื้นบานในชุมชนรวมทั้งการแพทยพื้นบานของกลุมชาติพันธุผูไทยยังเปนภูมิปญญาดานการ
ดู แ ลสุ ข ภาพที่ บ ง บอกสาเหตุ ก ารเจ็ บ ป ว ยที่ มี ป ฏิ สั ม พั น ธ ร ะหว า งคนกั บ คน คนกั บ ธรรมชาติ
สภาพแวดลอมและสิ่งเหนือธรรมชาติที่เชื่อมโยงกับวิถีชีวิตซึ่งไมสามารถแยกออกจากกันไดโดยที่การ
ตรวจและวินิจฉัยโรค หรืออาการก็มีหลักเกณฑที่บง บอกถึงองคความรูในการดูแลรักษาและดวยเหตุ
นี้เองหมอพื้นบานจึงยังคงบทบาทในการดูแลรักษาสุขภาพอยูในชุมชนของกลุมชาติพันธุผูไทย

พระสุริยา มาตยคํา (2552) ศึกษาวิจัยพัฒนากระบวนการสืบทอดภูมิปญญาหมอพื้นบานใน
ประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาธิป ไตยประชาชนลาว การวิจัยพบวา มีหมอพื้นบาน จํานวน
45 คน เป น ชาย 34 คน เป น เพศหญิง จํานวน 11 คน มีอายุอยูร ะหวาง 71 - 80 ป และ จบชั้ น
ประถมศึ กษาป ที่ 1- 6 ประกอบอาชี พเกษตรกรรม มีความชํานาญในการรักษาโรคแตกตางกัน
โดยแยกประเภทความชํานาญออกเปน 35 โรค และบริบทหมอพื้นบานในนครหลวงเวียงจัน ทน
พบว า มี จํ า นวน 15 คน เป น ชายทั้ ง หมด อายุ ร ะหว า ง 47 – 73 ป มี ก ารศึ ก ษาอยู ร ะดั บ ชั้ น
ประถมศึกษาปที่ 1 – 5 ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ซึ่งหมอพื้นบานดังกลาวมีความชํานาญในการ
รักษาโรคที่แตกตางกัน โดยแบงประเภทตามระบบตาง ๆ ของรางกาย ได 14 ระบบ และการศึกษา
บริ บ ทของสมุ น ไพรในจั งหวั ดเลยพบวา สมุ น ไพรที่ เกิดขึ้น ในธรรมชาติใชในการบําบัดรักษาโรค
มีจํานวน 116 ชนิด ผลการศึกษาเกี่ยวกับการเจ็บปวยพบวา ผูรับการบําบัดรักษาโรคตาง ๆ จํานวน
12 โรค เปนยาใชภายนอกและยาสมุนไพรสําหรับตมดื่มและผูรับการบําบัดรักษาสวนมากมีความ
พึงพอใจในการบําบัด รักษา สวนผลการศึกษาวิธีการสื บทอดภูมิปญญาหมอพื้น บานดวยการใช
สมุนไพรในประเทศไทย ในดานระบบการสืบทอดภูมิปญญาหมอพื้นบาน พบวามีระบบการสืบทอดที่
แตกตางกันไปมี 6 ระบบ ไดแก 1) การสืบทอดจากบรรพบุรุษ 2) การสืบทอดในระดับเครือญาติ 3)
การสื บ ทอดจากหมอพื้ น บ า นสู บุ ค คลผู ส นใจ 4) การสื บ ทอดจากหมอพื้ น บ า นสู ผู เ ข า รั บ การ
บําบัดรักษาที่หายแลว 5) การสืบทอดจากสถาบันการศึกษา 6) การสืบทอดจากตําราโบราณ
วรการ เทพวัลย (2553) ศึกษาภูมิปญญาแพทยพื้นบานดานสุขภาพกลุมชาติพันธุในอนุภาค
ลุมแมน้ําโขง ผลการวิจัยพบวา กลุมชาติพันธุไทลื้อและไทลาวมีการใชสมุนไพรที่ไมแตกต างกัน
เนื่องจากมีการไปมาหาสูกัน มีความเปนอยูคลายคลึงกัน และมีการจัดสมุนไพรไว 3 ประเภท คือ
สมุนไพรเพื่อความสวยงาม สมุนไพรเพื่อการประกอบอาหารและสมุนไพรเพื่อการรักษา
การดํารงอยูในวิถีชีวิตเกี่ยวกับสมุนไพรของกลุมชาติพันธุไทลื้อและไทลาวในเขตอนุภูมิภาค
ลุมแมน้ําโขงตอนบน พบวา กระบวนการถายทอดความรูนั้นเปนสิ่งสําคัญ ตลอดจนการยอมรับใน
การรักษาดวยสมุนไพรของบุคคลในชุมชนตั้งแตผูสูงอายุและผูใหญ ในสวนของเด็กและเยาวชนนั้นมี
ความเชื่อแตไมเคยไดรับการรักษา
บัวทอง จูมพระบุตร (2554) วิธีการถายทอดภูมิปญญาของหมอยาพื้นบานไทยอีสานและ
ลาว ผลการวิ จั ย พบว า วิ ธี ก ารถ า ยทอดภู มิ ป ญ ญาของหมอพื้ น บ า นไทย – อี ส านและลาว
เปนกระบวนการเรียนรูที่เปนระบบ ใชวิธีเรียนตัวตอตัว ผานประสบการณจริง ระหวางครูกับศิษย
หรือระหวางคนในตระกูล การเลือกศิษยครูจะเปนผูเลือกดวยตัวเอง จะตองศึกษาจิตใจ ลักษณะนิสัย
สติปญญา การเสียสละของลูกศิษย สังเกตความประพฤติปฏิบัติของลูกศิษยอยางใกลชิด การสืบทอด
วิชาหมอพื้นบาน จะสืบทอดใหเฉพาะผูชาย ไมรับศิษยเปนผูหญิง เพราะมีความเชือวาผูหญิงจะทําให
วิชาเสื่อมและรักษาผูปวยไมหาย คุณสมบัติของลูกศิษยตองเปนคนดี มีศีลธรรม มีเมตตา เสียสละ
ชอบชวยเหลือผูอื่น มีความอดทน มีใจรักตอการรักษาผูปวย บวชเรียนมาแลว มีสติปญญาดี มีไหว
พริบ มีความเฉลียวฉลาด มีความจําแมนในการทองจําตํารายาหรือคาถา เปนคนที่ชางสังเกต เมื่อครู

ยอมรั บ ศิ ษ ย แ ล ว จะต อ งทํ า การยกขั น ธ ห า ไหว ค รู ฝากตั ว เป น ศิ ษ ย กระบวนการสอนจะเน น
จรรยาบรรณของหมอ และขอ “คะลํา” ของผูปวย
จันทรทิรา เจียรณัย และคณะ (2556) การศึกษารวบรวมขอมูล ความหลากหลายของ
สมุนไพร ภูมิปญญาการใชสมุนไพร รวมทั้งตํารับยาโบราณของหมอยาพื้นบานที่อาศัยอยูในพื้นที่
เขื่ อ นน้ํ า พุ ง จั ง หวั ด สกลนคร และชุ ม ชนใกล เ คี ย ง ภายใต โ ครงการอนุ รั ก ษ พั น ธุ ก รรมพื ช อั น
เนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
สุรนารี ผลการวิจัยระบุวา หมอสมุนไพร หรือหมอฮากไม ที่อาศัยอยูในเขตพื้นที่เขื่อนน้ําพุง จังหวัด
สกลนคร สวนใหญมีอาชีพหลักเปนเกษตรกร ไดรับการถายทอดความรูเรื่องการใชสมุนไพรมาจาก
บรรพบุรุษ และสวนใหญไมไดจดบันทึกเปนหลักฐาน มีเพียง 1 คน ที่จดบันทึกดวยตนเอง และอีก
2 คน ที่มีสมุดบันทึกใบลานสภาพเกามากที่ตกทอดมาจากบรรพบุ รุษ สวนใหญหมอสมุนไพรใช
หลักการจําและทําความคุนเคยกับปา ทําใหรูจักชนิดของสมุนไพรเปนอยางดี บางรายผานการอบรม
วิชาสมุนไพรหลักสูตรพิเศษ ระดับผูนําเผยแพรสมุนไพร จากมูลนิธิในโครงการพระราชดําริสวนปา
สมุนไพร สมาคมสมุนไพรแพทยแผนโบราณแหงประเทศไทย และประกอบอาชีพเปนหมอสมุนไพร
ปลูกและขายสมุนไพร มีตํารายาสมุนไพร
นอกจากนี้ผูวิจัยยังจําแนกหมอพื้นบานที่ใชสมุนไพรในการรักษาได 4 ประเภท ไดแก
1. หมอเปาหรือหมอจอด วัตถุประสงคคือเพื่อรักษาโรคปวดศีรษะ โรคผิวหนังบางชนิด เชน
งูสงัด แมลงกัดตอย ปวดทอง เปนตน สวนหมอจอดนั้นจะรักษาเฉพาะกรณีที่เจ็บปวยเกี่ยวกับ
กระดูกหรือการผาตัด
2. หมอตําแย คือ ผูทําหนาที่ชวยทําคลอดในทุกขั้นตอนของการทําคลอด ตั้งแตการชวย
คลอด การทําความสะอาดเด็ก และการอยูไฟ
3. หมอสัก เปนหมอซึ่งไมไดรักษาความเจ็บปวยใดๆ แตใชการสักเพื่อปองกันอันตรายจาก
การกัด ตอย ของสัตวมีพิษ เชน งู ตะขาบ สักโดยการใชน้ํามันควบคูไปกับการลงเวทยมนตคาถา
4. หมอยาฮากไม หรือหมอรากไม หมอสมุนไพร เปนหมอที่ใชวิธีการรักษาดวยสมุนไพร แร
ธาตุบางชนิดและเขาสัตวหรือสวนตางๆ ของสัตวบางชนิด โรคสวนใหญที่รักษาไดแก โรคเลือด โรค
ตับ โรคไต นิ่ว โรคมะเร็ง โรคปวดแขงปวดขา แมลงสัตวกัดตอย อาการเหนื่อย ออนเพลีย และ
อาการผิดปกติของหญิงแมลูกออนหลังอยูไฟ
ที่มาของการเปนหมอฮากไม สวนใหญหมอฮากไม หรือหมอสมุนไพร ที่อยูรอบเขตพื้นที่
เขื่อนน้ําพุง ไมไดมีอาชีพหลักเปนหมอสมุนไพร แตอาชีพหลักคือเกษตรกรรม ความรูเรื่องการใช
สมุนไพรไดรับการถายทอดมาจากบรรพบุรุษ และสวนใหญไมไดจดบันทึกเปนหลักฐานใชหลักการจํา
และความคุนเคยกับปา ทําใหรูจักชนิดของสมุนไพรเปนอยางดี แหลงสมุนไพรของหมอยาสวนใหญ
จะขึ้นไปเก็บที่อุทยานแหงชาติภูพาน เพราะมีสมุนไพรจํานวนมากและครบทุกชนิด ถึงแมวาเขต
อุทยานจะเปนเขตหวงหามก็ตาม
หมอสมุนไพร เชื่อวา ตนสมุนไพรทุกตน มีเทพเทวดารักษาอยู เทวดาเปนผูรักษาตนไมและ
หมอสมุนไพรตองรักษาศีล เทวดาเปนผูดลบันดาลใหสมุนไพรเหลานั้นมีสรรพคุณทางยา การเก็บ
ชิ้นสวนสมุนไพรจากตนสมุนไพรจะตองมีวิธีการ ซึ่งประกอบไปดวยการเลือกเวลา วัน บุคคล ที่เปน
สิริมงคลกับสมุนไพรแตละวัน และตองมีการตั้งคายเพื่อขอตัวยาสมุนไพรจากเทพเทวดาเหลานั้น

ธรณั ส ทองชู ช ว ย (2557) ศึกษาวิจัย เกี่ย วกับ ภูมิปญ ญาของหมอพื้น บานในดานการใช
สมุนไพรในการรักษาโรค ของอําเภอบางกล่ํา จังหวัดสงขลา โดยศึกษาความเชื่อเกี่ยวกับการใช
สมุ น ไพรในการรั กษาโรคของหมอพื้น บาน ศึกษาวิธีการรักษาโรคดว ยการใชส มุน ไพรของหมอ
ผลการศึกษาผูวิจั ย พบวา 1. ความเชื่อเกี่ยวกับ การใชส มุน ไพรในการรั กษาโรคของหมอพื้ น บ าน
อําเภอบางกล่ํา จังหวัดสงขลา มี 4 ประการ คือ ประการที่ 1) โรคหรือความเจ็บปวยเกิดจากการ
กระทํ า หรื อ อํ า นาจของสิ่ ง เหนื อ ธรรมชาติ แ ละเกิ ด จากสาเหตุ ธ รรมชาติ คื อ การเปลี่ ย นแปลง
แปรปรวนสู ญ เสี ย สมดุ ล ของธาตุ 4 ประการที่ 2) ต อ งรู จั ก ชื่ อ รู ป ร า งลั ก ษณะ สี กลิ่ น รส
และสรรพคุณ ของตัวยาสมุนไพร ที่นํามาใชในการรักษาโรค ประการที่ 3) การนําสมุนไพรมาใชใน
การรักษาโรคจะตองรูเกี่ยวกับวิธีการเก็บ การเตรียมตัวยาสมุนไพร ตลอดถึงวิธีการปรุงยา การใชยา
และการเก็บรักษายา และประการที่ 4) หลังการรักษาโรคหายแลวผูปวยจะตองมาทําพิธีเด็ดพิษ
และรวมพิธีไหวครูหมอยาประจําปที่บานของหมอพื้นบาน 2.วิธีการรักษาโรคดวยการใชสมุนไพร
ของหมอพื้นบาน อําเภอบางกล่ํา จังหวัดสงขลา พบวา กอนการรักษาทุกครั้งหมอพื้นบานจะทําการ
ตรวจโรคโดยการซั ก ประวั ติ การตรวจร า งกายและจิ ตใจ เสร็ จ แล ว จะวิ นิ จ ฉั ย โรค และดํ า เนิ น
กระบวนการในการรักษาโรคดวยการใชสมุนไพร ที่แตกตางกันไปตามชนิด และลักษณะอาการของ
โรคหรือความเจ็บปวยที่ปรากฏ เพื่อมุงปรับธาตุทั้ง 4 ใหเกิดความสมดุลเปนหลัก มีการใชคาถา และ
รวมถึงพิธีกรรมตามความเชื่อ มาใชในกระบวนการของการบําบัดรักษา มีขอหาม ขอแนะนําสําหรับ
การปฏิบัติตนของผูปวยในระหวางการรักษา และมีการติดตามผลของการรักษาเปนระยะ

บทที่ 3
วิธีดําเนินการวิจัย
การวิ จั ย เกี่ ย วกั บ การสื บ ทอดภูมิ ปญ ญาดา นการบํา บัดรั กษาโรคของหมอยาพื้น บ า นใน
จั ง หวั ด นครราชสี ม าครั้ ง นี้ เ ป น การศึ ก ษาวิ จั ย เชิ ง คุ ณ ภาพ (Qualitative Research) โดยใช ก าร
สั มภาษณ แบบเจาะลึ ก การสั งเกตการณแบบมีสว นรว ม และไมมีสว นรว ม นอกจากนี้ยังใชการ
สนทนากลุมเปนเครื่องมือจัดเก็บรวบรวมขอมูล โดยไดศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของเพื่อใช
ในการสรางคําถามในการสัมภาษณ และไดกําหนดแนวทางการศึกษารวบรวมขอมูลและวิเคราะห
ขอมูล 2 ประเภทดังนี้
1. ข อมู ล ทุ ติย ภู มิ ศึ กษาคน ควา และรวบรวมขอมูล เกี่ย วกับ ภูมิปญ ญาพื้น บานดานการ
บําบัดรักษาโรค ระบบการแพทยแผนโบราณ หมอยาพื้นบาน ผานเอกสารวิชาการ บทความวิชาการ
วารสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวของ
2. ข อมู ล ปฐมภู มิ หรื อข อมูล ภาคสนาม ผูวิจัย ลงพื้น ที่เก็บ ขอมูลภาคสนามโดยแบงเปน
สัมภาษณหมอยาพื้นบาน บุคคลในครอบครัว และสัมภาษณผูที่มาบําบัดรักษากับหมอยาพื้น บาน
รวมทั้งจัดเวทีเสวนากลุมยอยและกลุมใหญ
3.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง
การวิจัยในครั้งนี้ ผูวิจัยมีวิธีเลือกกลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาแบบเฉพาะเจาะจง โดยมีเกณฑ
ในการเลือกกลุมตัวอยางคือ
1. บุ คคลที่ เ คยผ า นการเก็บ รวบรวมข อมูล มาแลว ในป พุทธศั กราช 2549 จากหนั ง สื อ
“ปู ม เมื อ งโคราช บั น ทึ ก คํ า บอกเล า จากภู มิ ป ญ ญาท อ งถิ่ น ” ของสํ า นั ก งานวั ฒ นธรรมจั ง หวั ด
นครราชสีมา จํานวน 7 คน ไดแก
1.1 นายเสาร บวนนอก บานเลขที่ 9 หมู 11 ตําบลเมืองคง อําเภอคง
จังหวัดนครราชสีมา
1.2 นายบุหลัน เกิดมงคล หมู 6 ตําบลโนนแดง อําเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา
1.3 นายบุญถม ตอนนอก บานเลขที่ 54 หมู 5 ตําบลบานเหลื่อม อําเภอบานเหลื่อม
จังหวัดนครราชสีมา
1.4 นายชัยณรงค ปจจัย บานเลขที่ 26 หมู 3 ตําบลหนองคาย อําเภอประทาย
จังหวัดนครราชสีมา
1.5 นางสัมฤทธิ์ ระวังสําโรง บานเลขที่ 73 หมู 3 บานโคกสระนอย ตําบลนกออก
อําเภอปกธงชัย จังหวัดนครราชสีมา
1.6 นายประมวล สายสระนอย บานเลขที่ 19 หมู 5 บานสระนอย ตําบลนกออก
อําเภอปกธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

1.7 นางสุพรรณ แซเฮ็ง บานเลขที่ 31/5 หมู 5 ตําบลมะเกลือเกา อําเภอสูงเนิน
จังหวัดนครราชสีมา
2. บุคคลที่ถูกอางถึงในรายงานวิจัยของ กฤษณา วงษาสันต เรื่อง “การศึกษาสํารวจผลงาน
ภูมิปญญาทองถิ่นดานหมอพื้นบานในเขตอีสานใต” ปพุทธศักราช 2543 จํานวน 3 คน ไดแก
2.1 นายยอด ปอมพรมราช บานเลขที่ 12 หมู 1 ตําบลไทยสามัคคี อําเภอวังน้ําเขียว
จังหวัดนครราชสีมา
2.2 นายจรูญ ฟนงูเหลือม บานเลขที่ 35 หมู 15 ตําบลหลุมขาว อําเภอโนนสูง
จังหวัดนครราชสีมา
2.3 นายแปน สองงาม บานเลขที่ 7 หมู 2 ตําบลหนองบัวศาลา อําเภอเมือง
จังหวัดนครราชสีมา
3. บุคคลที่ถูกระบุไวในรายงานวิจัยเรื่อง “ความหลากหลายของพืชสมุนไพรรักษาโรคมะเร็ง
จากหมอยาพื้นบาน ต.สีสุก อ.จักราช จ. นครราชสีมา ของนักศึกษาโปรแกรมวิชาชีววิทยา หลักสูตร
ครุศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ปพุทธศักราช 2551 ซึ่งรายงานวิจัยเลมนี้เนนให
ความสําคัญเกี่ยวกับพืชสมุนไพรมากกวากระบวนการบําบัดรักษาโรคของหมอยาพื้นบาน รายชื่อ
หมอยาพื้นบาน ไดแก
3.1 นายหวน เฉียดกลาง บานเลขที่ 145 ตําบลสีสุก อําเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา
3.2 นายเฉลิม ไทยมะเริง บานเลขที่ 82 หมู 11 ตําบลสีสุก อําเภอจักราช จังหวัด
นครราชสีมา
3.3 นายทับ สังขสูงเนิน บานเลขที่ 244 หมู 9 ตําบลสีสุก อําเภอจักราช
จังหวัดนครราชสีมา
3.4 นายชาญ ไทยอัฐวิถี บานเลขที่ 169 หมู 15 ตําบลสีสุก อําเภอจักราช
จังหวัดนครราชสีมา
3.5 นายชั้น หวังวัดกลาง บานเลขที่ 68 หมู 5 ตําบลสีสุก อําเภอจักราช
จังหวัดนครราชสีมา
3.2 เครื่องมือที่ใชและวิธีการเก็บรวบรวมขอมูล
3.2.1 เครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูล
ในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ผูวิจัยใชเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสัมภาษณ
แบบมี โ ครงส ร า ง (structured Interview Form) แล ะแบบสั ม ภ าษณ ที่ ไม มี โ ครง ส ร า ง
(Unstructured Interview Form) เพื่อเก็บรวบรวมเกี่ยวกับสถานภาพการบําบัดรักษาของหมอยา
พื้นบาน โรคที่รักษา รวมถึงวิธีการบําบัดรักษาในสถานการณปจ จุบัน ตลอดจนสัมภาษณ ผู ที่ มา
บําบัดรักษาจากหมอยาพื้นบาน เปนจํานวน 3 ชุด โดยจะมีการใชเครื่องชวยบันทึกการสัมภาษณ
เพื่อใหเก็บรายละเอียดไดครบถวนที่สุด

1) แบบสั ม ภาษณ ชุ ด ที่ 1 แบบสั ม ภาษณ แ บบไม มี โ ครงสร า งเกี่ ย วกั บ การ
บําบัดรักษาโรคของหมอยาพื้นบานอยางเจาะลึก
2) แบบสั ม ภาษณ ชุ ด ที่ 2 แบบสั ม ภาษณ แ บบมี โ ครงสร า งเกี่ ย วกั บ สภาพการ
บําบัดรักษาโรคในภาพรวม
3) แบบสัมภาษณ ชุดที่ 3 แบบสัมภาษณผูที่รักษากับหมอยาพื้นบาน
3.2.3 วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล
ผูวิจัยมีวิธีการเก็บรวบรวมขอมูล ดังนี้
1) จากการทบทวนเอกสาร ไดแก หนังสือปูมเมืองโคราช บันทึกคําบอกเลา จากภูมิ
ปญญาทองถิ่น ของสํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา รายงานวิจัยของ กฤษณา วงษาสันต
เรื่อง การศึกษาสํารวจผลงานภูมิปญญาทองถิ่นดานหมอพื้นบานในเขตอีสานใต ปพุทธศักราช
๒๕๔๓ และรายงานวิจัยเรื่อง “ความหลากหลายของพืชสมุนไพรรักษาโรคมะเร็งจากหมอยา
พื้นบาน ต.สีสุก อ.จักราช จ. นครราชสีมา
2) การสํารวจพื้นที่และพูดคุยนัดแนะในเบื้องตน
3) การสัมภาษณเชิงลึก พรอมบันทึกขอมูล ภาพและเสียงที่ไดจากการสัมภาษณ
4) การสัมมนา หรือสนทนากลุมระหวางที่ปรึกษาโครงการวิจัย ผูวิจัย และผูชว ยวิจัย
กับหมอยาพื้นบาน พรอมบันทึกขอมูล ภาพและเสียงที่ไดจากการสัมมนาอยางละเอียดและรอบดาน
มากยิ่งขึ้น
3.3 การวิเคราะหขอมูล
การวิ เ คราะห ข อ มู ล เมื่ อ ผู วิ จั ย ได ข อ มู ล จากการสั ม ภาษณ แ ละการสนทนากลุ ม ครบตาม
วัตถุประสงคเรียบรอยแลวจึงนําขอมูลมาวิเคราะหตามกรอบแนวคิดของการวิจัย ดังรายละเอียด
ตอไปนี้
1) สถานภาพการบําบัดรักษาโรคของหมอยาพื้นบาน
1.1) ประวัติความเปนมาของการเรียนรูภูมิปญญาดานการบําบัดรักษาโรคและการ
บําบัดรักษาโรคในอดีตของหมอยาพื้นบาน
1.2) สถานภาพการบําบัดรักษาโรคของหมอยาพื้นบานในสภาวะปจจุบัน
2) บทบาทการบําบัดรักษาโรคของหมอยาพื้นบาน
2.1) การรักษา
- ประเภทการรักษา
- ขั้นตอนหรือกระบวนการรักษา
- การดูแลหลังการรักษา
- การประเมินผลการรักษา
2.2) กระบวนการถายทอดองคความรูดานการบําบัดรักษา

3.4 การเผยแพรองคความรูดานการบําบัดรักษา
ผูวิจัยไดมีการจัดสัมมนาโดยการเชิญชาวบาน นักศึกษา ครู – อาจารยในจังหวัดนครราชสีมา
เขารวมการสัมมนาเพื่อรับฟงองคความรูดานการบําบัดรักษา ตลอดจนมอบเกียรติบัตรเพื่อยกยอง
เชิดชูเกียรติหมอยาพื้นบานที่ทําคุณประโยชนใหกับชุมชน

บทที่ 4
ผลการวิจัย
ในบทนี้จะเปนการนําเสนอผลการวิจัย ซึ่งไดขอมูลจากการสัมภาษณหมอยาพื้นบาน จํานวน
ทั้งสิ้น 13 คน และสัมภาษณผูรักษาจากหมอยาพื้นบานจํานวน 50 คน นอกจากนี้ยังเปนขอมูลจาก
การจัดสนทนากลุมยอยและการสั มมนากลุมใหญ มาสรุปและวิเคราะหต ามวั ตถุ ประสงคที่ ตั้ ง ไว
โดยสามารถสรุปผลการวิจัยเปนประเด็นตางๆ ไดดังนี้
4.1 สถานภาพการบําบัดรักษาโรคของหมอยาพื้นบาน
จากการลงพื้นที่เพื่อรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับการบําบัดรักษาโรคของหมอยาพื้นบานในจังหวัด
นครราชสีมา ในประเด็นสถานภาพดานการบําบัดรักษาโรคของหมอยาพื้นบาน สามารถรายงาน
สถานการณตามรายละเอียดดังตอไปนี้
4.1.1 สถานภาพหมอยาพื้นบานในปจจุบัน
4.1.2 การเรียนรูเกี่ยวกับภูมิปญญาดานการบําบัดรักษาของหมอยาพื้นบาน
4.1.1 สถานภาพหมอยาพื้นบานในปจจุบัน
การศึกษาวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยใชขอบเขตของการวิจัยโดยอาศัยขอมูลจากเอกสารวิชาการ
และงานวิจัยที่ระบุตัวตนของหมอยาพื้นบานไวเมื่อ 10 ปกอน ฉะนั้นในการรายงานผลการวิจัยในครั้ง
นี้จึงยึดหลักการรายงานสถานภาพปจจุบันของหมอยาพื้นบาน พ.ศ. 2560 ดังรายละเอียดตอไปนี้
1) สถานภาพหมอยาพื้ น บ า นที่ เ คยผ า นการเก็ บ รวบรวมข อ มู ล เบื้ อ งต น
ในปพุทธศักราช 2549 ผานหนังสือ “ปูมเมืองโคราช บันทึกคําบอกเลา จากภูมิปญญาทองถิ่น” ของ
สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา จํานวน 7 คน รายละเอียดดังตารางที่ 4.1
ตารางที่ 4.1 สถานภาพปจจุบัน หมอยาพื้นบานที่ถูกอางถึงในหนังสือ ปูมเมืองโคราช บันทึกคํา
บอกเลาจากภูมิปญญาทองถิ่น พ.ศ. 2549 (ขอมูลป พ.ศ. 2560)
ที่

ชื่อ – สกุล

อายุ
ที่อยู
(ป)
1 นายเสาร บวนนอก 74 9 หมู 11 ต.เมืองคง
อ.คง
2 นายบุหลัน เกิดมงคล - หมู 6 ต.โนนแดง
อ.โนนแดง
3 นายบุญถม ตอนนอก 70 54 หมู 5 ต.บาน
เหลื่อม อ.บานเหลื่อม

สถานภาพ
ในอดีต
หมอสมุนไพร
หมอจับเสน
หมอสมุนไพร

สถานภาพ
พ.ศ. 2560
บําบัดรักษาเฉพาะ
จับเสน
เสียชีวิตแลว

หมอน้ํามัน
รักษากระดูก

ยังคงบําบัดรักษา

ที่

ชื่อ – สกุล

5 นางสัมฤทธิ์ ระวัง
สําโรง
6 นายมวญ สายสระ
นอย

อายุ
ที่อยู
(ป)
82 26 หมู 3 ต.หนอง
คาย อ.ประทาย
- 73 หมู 3 ต.นกออก
อ.ปกธงชัย
70 19 หมู 5 ต.นกออก
อ.ปกธงชัย

7 นางสุพรรณ แซเฮง
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4 นายชัยณรงค ปจจัย

31/1 หมู 5
ต.มะเกลือเกา
อ.สูงเนิน

สถานภาพ
ในอดีต
หมอสมุนไพร
รักษาริดสีดวง
หมอสมุนไพร
รักษาโรคมะเร็ง
หมอสมุนไพร
ดูแลสตรีหลัง
คลอดบุตร
หมอนวด

สถานภาพ
พ.ศ. 2560
ยังคงบําบัดรักษา
เสียชีวิตแลว
ยังคงบําบัดรักษา
ยังคงบําบัดรักษา
ดวยสมุนไพร/การ
นวดจับเสน

จากตารางขางตน พบวาระยะเวลาจากการสํารวจของสํานักงานวัฒนธรรมจังหวัด
นครราชสีมา ปพุทธศักราช 2549 จนถึงปจจุบัน ปพุทธศักราช 2560 หมอยาพื้นบานจากจํานวน
7 คน มีผูเสียชีวิตไปแลว 2 คน เหลือที่ยังบําบัดรักษาโรคอยู 5 คน และมี 1 คน คือ นายเสาร บวน
นอก ปจจุบันไมไดรักษาโรคหรืออาการเจ็บปวยดวยสมุนไพร เนื่องอายุมากขึ้นสุขภาพรางกายไม
แข็งแรง และตัวยาสมุนไพรหายากขึ้น จึงดูแลสุขภาพใหกับคนในชุมชนเพียงการนวดจับเสนเทานั้น
2) สถานภาพหมอยาพื้น บานที่ถูกอางถึงในรายงานวิจัย ของ กฤษณา วงษาสันต
เรื่องการศึกษาสํารวจผลงานภูมิปญญาทองถิ่นดานหมอพื้นบานในเขตอีสานใต ปพุทธศักราช 2543
จํานวน 3 คน รายละเอียดดังตาราง 4.2
ตารางที่ 4.2 สถานภาพปจจุบัน หมอยาพื้นบานที่ถูกอางถึงในรายงานวิจัยของ กฤษณา วงษาสันต
เรื่องการศึกษาสํารวจผลงานภูมิปญญาทองถิ่นดานหมอพื้นบานในเขตอีสานใต ปพุทธศักราช 2543
(ขอมูล ป พ.ศ. 2560)
ที่

ชื่อ – สกุล

1 นายยอด ปอมพรม
ราช
2 นายจรูญ ฟนงู
เหลือม
3 นายแปน สองงาม

อายุ
ที่อยู
สถานภาพ
(ป)
ในอดีต
- 12 หมู 1 ต.ไทย
หมอสมุนไพร
สามัคคี อ.วังน้ําเขียว
81 35 หมู 15
หมอสมุนไพร
ต.หลุมขาว อ.โนนสูง
71 7 หมู 2 ต.หนองบัว หมอสมุนไพร
ศาลา อ.เมือง

สถานภาพ
พ.ศ. 2560
ไมปรากฏบุคคล
ไมไดบําบัดรักษา
เปนเพียงผูแนะนํา
ตัวยา

จากตารางขางตน พบวาหมอยาพื้นบานคือ นายยอด ปอมพรมราช ไมมีตัวตนใน
บานเลขที่ซึ่งถูกระบุไว โดยการจากการสอบถามเจาของบานระบุวาไมเคยมีบุคคลชื่อนี้ในทะเบียน
บานอยางแนนอน ซึ่งอาจจะเปนขอผิดพลาดของการระบุที่อยูในเบื้องตน
นอกจากผู วิ จั ย ยั งพบวา นายจรูญ ฟน งูเหลือม ณ ปจ จุบัน ไมไดรักษาหรือ ดู แ ล
สุขภาพชาวบานโดยใชสมุนไพรแลว จากคําบอกเลาระบุวาเหตุเนื่องจากปญหาทางการเมืองทองถิ่น
มี การกล า วโทษวา เปน หมอเถื่ อน จึงยุติการเปน หมอยาพื้น บาน แตยังคงปลูกสมุน ไพรไวใชเปน
จํานวนมาก สวนนายแปน สองงาม ดวยอายุที่มากขึ้นและภารกิจที่ตองดูแลกิจการของครอบครัวทํา
ใหไมมีเวลารักษาเหมือนในอดีต และยังคงชวยเหลือผูที่มาขอความชวยเหลือโดยการแนะนําตัวยา
เขียนใบสั่งยา ใหผูปวยไปซื้อยาเองตามรานยาแผนโบราณที่มยี าสมุนไพรชนิดนั้นขาย
3) หมอยาพื้นบานที่ถูกระบุไวในรายงานวิจัยเรื่องความหลากหลายของพืชสมุ นไพร
รั กษาโรคมะเร็ งจากหมอยาพื้ น บาน ต.สีสุก อ.จักราช จ. นครราชสีมา ของนักศึกษาโปรแกรม
วิชาชีววิทยา หลักสูตรครุศาสตรบั ณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสี มา ปพุทธศักราช 2551
รายละเอียดดังตาราง 4.3
ตารางที่ 4.3 สถานภาพปจจุบัน หมอยาพื้นบานที่ถูกอางถึงรายงานวิจัยเรื่องความหลากหลายของ
พืชสมุนไพรรักษาโรคมะเร็งจากหมอยาพื้นบาน ต.สีสุก อ.จักราช จ. นครราชสีมา ของนักศึกษา
โปรแกรมวิชาชีววิทยา หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ปพุทธศักราช
2551 (ขอมูล ป พ.ศ. 2560)
ที่

ชื่อ – สกุล

อายุ
ที่อยู
(ป)
1 นายหวน เฉียดกลาง
- 145 ต.สีสุก
อ.จักราช
2 นายเฉลิม ไทยมะเริง 65 ป 82 หมู 11 ต.สีสุก
อ.จักราช
3 นายทับ สังขสูงเนิน 71 ป 244 หมู 9 ต.สีสุก
อ.จักราช
4 นายชาญ ไทยอัฐวิถี 49 ป 169 หมู 15 ต.สีสุก
อ.จักราช

สถานภาพ
ในอดีต
หมอสมุนไพร

สถานภาพ
พ.ศ. 2560
เสียชีวิตแลว

หมอสมุนไพร

ไมบําบัดรักษา

หมอมนต

รักษาบางอาการ

หมอสมุนไพร

5 นายชั้น หวังวัดกลาง 65 ป 68 หมู 5 ต.สีสุก
อ.จักราช
*6 นายเพชร ยามกลาง 83 149 หมู 10 ต.สีสุก
อ.จักราช

หมอพิธีกรรม
หมอสมุนไพร
หมอมนต
หมอสมุนไพร

ใชสมุนไพรในการ
ดูแลตนเองและคน
ในครอบครัว
ยังคงบําบัดรักษา
ไมบําบัดรักษา

ที่

ชื่อ – สกุล

อายุ
ที่อยู
สถานภาพ
(ป)
ในอดีต
*7 นายประกอบ คํา
67 160 หมู 10 ต.สีสุก หมอสมุนไพร
เหล็ก
อ.จักราช
หมายเหตุ ลําดับที่ 6 – 7 เปนการแนะนําหมอพื้นบานเพิ่มเติมโดยคนในชุมชน

สถานภาพ
พ.ศ. 2560
ไมไดบําบัดรักษา

จากตารางขางตนพบวา หมอยาพื้นบานที่ตําบลสีสุก อําเภอจักราช เสียชีวิตไป 1 คน คือ
นายหวน เฉียดกลาง สวนนายเฉลิม ไทยมะเริง ปจจุบันปวยดวยโรคหัวใจมานานกวา 10 ป จึงหยุด
การรักษา และนายทับ สังขสูงเนิน ปจจุบันดูแลเพียงบางอาการที่ญาติยังตองการใหชวยเหลือเชน
อาการรองไหของเด็กแรกเกิด ถูกสัตวมีพิษกัด ตอย เปนตน สวนนายชาญ ไทยอัฐวิถี เมื่อรักษา
อาการเจ็บปวยของภรรยาหายขาด ก็ไมไดรักษาผูใดอีกเลย เพียงแคปลูกสมุนไพรไวดูแลตัวเองและ
คนในครอบครัวเทานั้น สุดทายคือ นายชั้น หวังวัดกลาง เปนหมอพื้นบานที่ยังมีบทบาทตอคนใน
ชุมชนเนื่องจากยังคงบําบัดรักษาอาการปวยไขอยางตอเนื่อง ดวยเวทมนตคาถาและใชยาสมุนไพรรวม
4.1.2 การเรียนรูเกี่ยวกับภูมิปญญาดานการบําบัดรักษาโรคของหมอยาพื้นบาน
หมอพื้ น บ าน (รวมทั้ งหมอพระ) ส ว นใหญ รั กษาในชุ มชนชนบท เช น หมอสมุ น ไพร
หมอตําแย หมอกระดูก หมอนวด ซึ่งมักจะมีบรรพบุรุษเปนหมออยูกอน แลวเรียนวิชาจากพอ แม ปู ยา
ตา ยาย หรืออาจเรียนจากหมอพื้นบานหรือหมอพระในละแวกนั้น กอนที่จะเริ่มเรียนจะตองมีพิธีไหวครู
และมอบตัวเปนศิษยกับครูตามประเพณี นอกจากนี้ยังอาศัยการศึกษาจากตําราเกาที่สืบทอดมา เชน
สมุดขอย ใบลาน บางคนอาจใชหนังสือตํารามาตรฐานที่มีขายในทองตลาด ในดานการปฏิบัติการเรียน
จากประสบการณของอาจารยโดยตรง โดยการเปนผูชวยเหลือหมอหรือมีลูกมือคอยสังเกตและจดจํา
จนกระทั่งเกิดความชํานาญ (สมพร ภูติยานันท. 2542: 40 - 41) จากการสัมภาษณหมอยาพื้นบาน
ทั้งหมด 13 คน พบวิธีการเรียนรูภูมิปญญาหมอยาพื้นบาน ดังตอไปนี้
1) เรียนรูจากบรรพบุรุษ
2) เรียนรูจากครู – อาจารย ทั้งที่เปนพระและฆราวาส
3) เรียนรูจากการจากการหาวิธีรักษาตนเองและสมาชิกในครอบครัว
4) เรียนรูหรือผานการอบรมจากสถาบันแพทยแผนไทย

1) การเรียนรูเกี่ยวกับภูมิปญญาหมอยาพื้นบานจากบรรพบุรุษ
1.1) นายเสาร บวนนอก อายุ 74 ป อาศัยอยูที่บานเลขที่ 9 หมู 11 ต.เมืองคง อ.คง

ภาพที่ 4.1 นายเสาร บวนนอก
ที่มา : ถายภาพเมื่อ 16 มิถุนายน 2559
นายเสาร บ ว นนอก นั บ ถื อ ศาสนาพุ ท ธ จบการศึ ก ษาระดั บ ชั้ น ประถมศึ ก ษาป ที่ 4
เริ่มเรียนรูเกี่ยวกับการจับเสน การนวด การรักษาเกี่ยวกับกระดูก โดยสืบทอดมาจากลุงและเริ่มจับ
เสนรักษาผูปวยเมื่ออายุได 16 ป จากนั้นเรียนรูวิธีการนวด การจับเสนเพิ่มเติมโดยการสังเกต การ
บันทึกลงในสมุดบันทึก และเคยศึกษาคนควาดวยตัวเองโดยการนํากบมาชําแหละเพื่อศึกษาเสนเอ็น
ของกบและความรูจากการเรียนรูดวยตนเองนั้นมารักษาตอ
นอกจากนี้นายเสาร บวนนอก ยังเรียนรูดานการบําบัดรักษาดวยสมุนไพร เรียนรูตัวยา
สรรพคุณจากการจับกลุมหมอยาดวยกันในตําบลเมืองคง และเรียนรูจากสํานักของหมอสําเริง แหยง
กระโทก พบวานายเสารยังเปนผูนําทางพิธีกรรมใหกับคนในชุมชนอีกดวย
1.2) นายมวญ สายสระนอย อายุ 70 ป อาศัยอยูบานเลขที่ 19 หมู 5 ต.นกออก
อ.ปกธงชัย จ.นครราชสีมา

ภาพที่ 4.2 นายมวญ สายสระนอย
ที่มา: ภาพถายเมื่อ 9 มิถุนายน 2559
นายมวญ สายสระนอย เรียนรูวิธีการบําบัดรักษาโรคอัมพาต อัมพฤกษ ยาน้ํานมหญิงหลัง
คลอดบุตร จากการสังเกตและจดจําตัวยาจากการชวยหยิบจับตัวยาจากบิดา เพราะกอนหนาบิดา
เปนหมอพื้นบานที่ชวยรักษาผูปวยทั้งในชุมชนและนอกชุมชน
1.3) นายเฉลิม ไทยมะเริง อายุ 65 ป อาศัยอยูบานเลขที่ 82 หมู 11 ต.สีสุก
อ.จักราช จ.นครราชสีมา

ภาพที่ 4.3 นายเฉลิม ไทยมะเริง
ที่มา: ภาพถายเมื่อ 9 กันยายน 2559

นายเฉลิ ม ไทยมะเริ ง เปน หมอสมุน ไพรรักษาและใชม นตค าถาประกอบการรั กษาโรค
เคยรักษาโรคมะเร็งเตานม มะเร็งมดลูก และมะเร็งลําไสใหกับคนในชุมชนหาย โดยเรียนรูจากนาเขย
ซึ่งอาศัยอยูที่หมูบานลําดวน อําเภอสลักได จังหวัดสุรินทร โดยสอนคาถาอาคมและตัวยาสมุนไพร
แบบปากตอปาก เนื่องจากปจจุบันนายเฉลิมปวยจึงหยุดการรักษาโรคใหกับคนในชุมชน
1.4) นายทับ สังขสูงเนิน อายุ 71 ป อาศัยบานเลขที่ 244 หมู 9 ต.สีสุก
อ.จักราช จ. นครราชสีมา

ภาพที่ 4.4 นายทับ สังขสูงเนิน
ที่มา: ภาพถายเมื่อ 9 กันยายน 2559
นายทับ สังขสูงเนิน เรียนรูการรักษาอาการปวยของเด็กแรกเกิด แมลงสัตวกัดตอย คางทูม
สุนัขกัด งู หรือเปนผี โดยการเปาคาถา และใชสมุนไพรรั กษาอาการปสสาวะขั ด นายทับเรีย นรู
ภูมิปญญาหมอพื้นบานดังกลาวตอจากตาของตนเอง
1.5) นายเพชร ยามกลาง อายุ 83 ป อาศัยอยูบานเลขที่ 149 หมู 10 ต.สีสุก
อ.จักราช จ.นครราชสีมา

ภาพที่ 4.5 นายเพชร ยามกลาง
ที่มา: ภาพถายเมื่อ 9 กันยายน 2559

นายเพชร ยามกลาง เปนทั้งหมอยาพื้นบานเพื่อชวยรักษาอาการที่เกิดจากสัตวมีพิษตาง ๆ
ไดดวยสมุนไพรและคาถา โดยทองจําคาถาและเรียนรูวานสมุนไพรมาจากบิดา นอกจากนี้ยังเปนผู
เลนดนตรีพื้นบาน (เปาป) ประกอบพิธีกรรมหรืองานบุญตางๆ ในชุมชน ปจจุบันเปนโรคปอดจึงหยุด
การรักษาคนในชุมชนแตไดถายทอดความรูตอใหกับลูกสาวคือ นางพรธิพา ทิศกระโทก อายุ 44 ป
อยูบานเลขที่ 121 หมู 10 ต.สีสุก อ.จักราช จ.นครราชสีมา
1.6) นายประกอบ คําเหล็ก อายุ 67 ป อาศัยอยูบานเลขที่ 160 หมูที่ 10 ต.สีสุก
อ.จักราช จ.นครราชสีมา

ภาพที่ 4.6 นายประกอบ คําเหล็ก
ที่มา: ภาพถายเมื่อ 9 กันยายน 2559
นายประกอบ คําเหล็ก เรียนรูการเปนหมอพื้นบาน หมอสมุนไพรรักษาอาการผิดสําแดง ไข
คางแข็ง โดยเรียนรูมากจากบิดาคือ นายเพชร คําเหล็ก ซึ่งเปนหมอพื้นบานในอดีต ที่นอกจากรักษา
ดวยสมุนไพรแลว ยังรักษากระดูกดวยน้ํามันมะพราวและคาถา ซึ่งเมื่อยังเด็กนายประกอบไดติดตาม
บิดาไปรักษาคนปวยจึงจดจําวิธีการรักษาและตัวยาสมุนไพรได แตรักษากระดูกไมไดเรียน ปจจุบัน
นายประกอบไมไดรักษาคนในชุมชนเพียงแตชวยรักษาภายในครอบครัว หรือญาติเทานั้น
2) การเรียนรูภูมิปญญาหมอยาพื้นบานจากครู – อาจารย ทั้งที่เปนพระและฆราวาส
การเรียนรูเกี่ยวกับภูมิปญญาดานการบําบัดรักษาโรคของหมอยาพื้นบานจากครูอาจารยนั้น
หมอยาบางคนจะตองไปฝากตัวเปนศิษยและชวยครูทํางานจากนั้นครูก็จะถายทอดวิชาให และบาง
คนเรียนจากพระอาจารยโดยการศึกษาเอกสารโบราณ และหนังสือเกี่ยวกับตํารายาแพทย แผน
โบราณเพิ่มเติม ดังรายละเอียดตอไปนี้

2.1) นายบุญถม ตอนนอก อายุ 70 ป อาศัยอยูบานเลขที่ 45 หมู 5 ต.บานเหลื่อม อ.บาน
เหลื่อม จ.นครราชสีมา

ภาพที่ 4.7 นายบุญถม ตอนนอก
ภาพถายเมื่อ 10 กุมภาพันธ 2560
นายบุ ญ ถม ตอนนอก นั บ ถื อ ศาสนาพุ ท ธ จบการศึ ก ษาชั้ น ประถมศึ ก ษาป ที่ 4
เปนหมอพื้นบานรักษากระดูก ดวยมนตคาถาประกอบกับการใชน้ํามันมะพราว และนวดจับเสนได
นายบุญถมเรียนรูจากครูที่เปนหมอพื้นบานอยูอําเภอกุมภวาป จังหวัดอุดรธานี โดยการไปฝากตัว
เปนศิษยชวยครูทํานาและอาศัยเรียนวิชาความรูไปดวยในชวงวางงาน ซึ่งครูจะสอนใหทองคาถาใหได
กอน เมื่อทองคาถาไดแลวนําตาราที่เรียนไปเผาและนํามาตมน้ําดื่มเรียนอยูกับครู 1 ป จึงมาชวย
รักษาคนในชุมชน เริ่มรักษาเมื่ออายุ 20 ป ปจจุบันอายุ 70 ป ยังพัฒนาความรูตนเองโดยการศึกษา
ความรูจากเอกสารโบราณ การเขาอบรม สัมมนา ตามหนวยงานที่ทางราชการสวนทองถิ่นจัดขึ้น

2.2) นายชั้น หวังวัดกลาง อายุ 65 ป อาศัยอยูที่บานเลขที่ 68 หมู 5 ต.สีสุก
อ.จักราช จ.นครราชสีมา

ภาพที่ 4.8 นายชั้น หวังวัดกลาง
ที่มา: ภาพถายเมื่อ 9 กันยายน 2559
นายชั้น หวังวัดกลาง นับถือศาสนาพุทธ จบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ปจจุบัน
มี อาชี พหลั กเป น หมอพื้ น บ า น รั กษาดว ยเวทมนตคาถา และใชส มุน ไพรประกอบการรั กษาโรค
นอกจากนี้ยังเป นหมอโหราศาสตร อีกดวย เริ่มการเรียนรูเปน หมอพื้น บานจากการศรั ทธาครู บ า
อาจารยซึ่งเปนพระ ไดเรียนวิชาจากพระอาจารยหลายสํานัก เชน หลวงปูดี อ.พิมาย จ.นครราชสีมา
หลวงปูเพชร ที่อําเภอโนนสูง และศึกษาดวยตนเองจากเอกสารโบราณ และเอกสารตําราที่เกี่ยวของ
กับการรักษาแบบแพทยแผนโบราณ ดังภาพ

ภาพที่ 4.9 เอกสารโบราณที่นายชั้น หวังวัดกลาง ใชศึกษา
ที่มา: ภาพถายเมื่อ 23 มิถุนายน 2560

ภาพที่ 4.10 เอกสารวิชาการเกี่ยวกับตํารายาที่นายชั้น หวังวัดกลางใชศึกษา
ที่มา : ภาพถายเมื่อ23 มิถุนายน 2560
3) การเรียนรูเกี่ยวกับภูมิปญญาหมอยาพื้นบานจากการหาวิธีรักษาตนเองและสมาชิกใน
ครอบครัว
3.1) นายชัยณรงค ปจจัย อายุ 82 ป อาศัยอยูที่บานเลขที่ 26 หมู 3 ต.หนองคาย
อ.ประทาย จ.นครราชสีมา

ภาพที่ 4.11 นายชัยณรงค ปจจัย
ที่มา: ภาพถายเมื่อ 24 มิถุนายน 2560

นายชั ย ณรงค ป จ จัย นับ ถือศาสนาพุทธ โดยกอนหนาที่จ ะมาเปน หมอพื้น บาน
นายชัยณรงคเปนริดสีดวง ซึ่งตอนนั้นอายุได 40 ป และไดเจอกับหมอยาพื้น บานซึ่งอยู ที่อําเภอ
บั ว ใหญ จึ งซื้อยาหม อหรื อยาสมุ น ไพรมาตมดื่ม ซื้อยาสมุน ไพรดื่มติดตอกัน เปน จํานวน 7 หมอ
ปรากฏวาอาการริดสีดวงหาย จึงถามตัวยาจากหมอยาพื้นบานคนนั้น และนํามารักษาคนในชุมชนตอ
ปรากฏวาคนในชุมชนก็หายเชนเดียวกัน จึงรักษาผูปวยที่เปนริดสีดวงมาตั้งแตตอนนั้นจนถึงปจจุบัน
3.2) นายชาญ ไทยอัฐวิถี อายุ 49 ป อาศัยอยูบานเลขที่ 169 หมู 15 ต.สีสุก
อ.จักราช จ.นครราชสีมา

ภาพที่ 4.12 นายชาญ ไทยอัฐวิถี
ที่มา : ภาพถายเมื่อ 9 กันยายน 2559
นายชาญ ไทยอัฐวิถี เรียนรูการบําบัดรักษาโรคมะเร็ง จากการสอบถามหมอยาพื้นบาน
ที่มาเก็บสมุนไพรที่หมูบานของตัวเอง แลวนําตัวยาและวิธีการรักษานั้น มารักษาภรรยาของตนซึ่ง
ปวยเปนโรคมะเร็งปากมดลูกหายจนถึงปจจุบัน ตอจากนั้นไมไดรักษาใครตอ ทําเพียงปลูกสมุนไพร
บางชนิดไวดูแลตนเองและคนในครอบครัว

3.3) นางสุพรรณ แซเฮง อายุ 64 ป อาศัยอยูที่บานเลขที่ 31/1 หมู 5 ตําบล
มะเกลือเกา อําเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา

ภาพที่ 4.13 นางสุพรรณ แซเฮง
ที่มา : ภาพถายเมื่อ 16 มิถุนายน 2560
นางสุพรรณ แซเฮง นับถือศาสนาพุทธ เรียนจบชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 จากระบบ
การศึกษานอกระบบ (กศน.) ปจจุบันประกอบอาชีพหลักคือเกษตรกรรม สวนอาชีพเสริมคือเปนหมอ
พื้นบาน หมอนวดจับเสน โดยเริ่มเรียนรูการจับเสนเนื่องจากปวยเดิน หรือทํางานไมได จึงไปเรียนรู
หาวิธีรักษาตนเองจากหมอนวดพื้นบานจนหาย จากนั้นจึงนําความรูที่ไดเรียนมาไปรักษาคนอื่นตอ
จนถึงปจจุบัน
4) การเรียนรูเกี่ยวกับภูมิปญญาหมอยาพื้นบานผานการอบรมจากสถาบันแพทยแผนไทย
4.1) นายจรูญ ฟนงูเหลือม อายุ 81 ป อาศัยอยูบานเลขที่ 35 หมู 15 ต.หลุมขาว
อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา

ภาพที่ 4.14 นายจรูญ ฟนงูเหลือม
ที่มา: ภาพถายเมื่อวันที่ 10 กันยายน 2559
นายจรูญ ฟนงูเหลือม นับถือศาสนาพุทธ จบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปที่ 6 อาชีพหลักคือ
ทํานา เริ่มเรียนรูการเปนแพทยแผนไทยเมื่อไปอาศัยอยูกับหลวงปูที่วัด จากนั้นหลวงปูแนะนําให
เรียนดานการรักษาโรคกับสถาบันแพทยแผนโบราณทาพระจันทรเรียนทางไปรษณีย โดยอานหนังสือ
และทองจํา และสอบจนผานไดใบประกอบโรคศิลปะ เลขที่ 14151 พ.ศ. 2547 ปจจุบันนายจรูญ
ฟนงูเหลือม ไมไดรักษาหรือดูแลการเจ็บปวยของคนในชุมชนแลว
4.2 บทบาทการบําบัดรักษาโรคของหมอยาพื้นบาน
หมอพื้นบานสารพัดแขนงที่มีอยูในทุกหมูบาน เคยมีบทบาทในการบําบัด รักษา ฟนฟู
ผูปวยจนมีบารมี เปนผูเชื่อมประสานผูคนในสังคมใหเกิดความรัก ความเมตตา ชวยเหลือเกื้อกูลกันได
เนื่องจากหมอพื้นบานมีอาชีพเปนเกษตรกร เพียงแตเคยเจ็บปวยและไดรับการบําบัดจากหมอพื้นบาน
ดวยกันจนหายเปนปกติ จึงขอเรียนวิชาตอจากผูรักษาเพื่อนําไปรักษาพี่นองลูกหลานบางรายสนใจเปน
พิเศษก็ศึกษาเพิ่มเติม พรอมสะสมประสบการณในการรักษาจนมีชื่อเสียง (ณรงค เพ็ชรประเสริฐ พิทยา
วองกุล. (บ.ก.). 2550: 185) แตเมื่อสถานการณทางสังคมเปลี่ยนแปลงไป การยอมรับการบําบัดรักษา
ดวยแพทยแผนปจจุบันที่เนนความเปนไปไดทางวิทยาศาสตรมีมากขึ้น ภูมิปญญาดานหมอพื้นบาน
ถูกลดบทบาทลง การคงอยูหรือการปรับตัวของหมอพื้นบานก็เปลี่ยนแปลงไปดวย ดังรายละเอียด
ของการศึกษาวิเคราะหตามหัวขอตอไปนี้
4.2.1 การรักษา
4.2.2 กระบวนการถายทอดองคความรู

4.2.1 การรักษา
กระบวนการของการรักษาโรคของหมอยาพื้นบานมีหลากหลายวิธีที่สอดคลองกับหลัก
คิดหรือความเชื่อของหมอยาพื้นบานและผูรักษา เพื่อใหเห็นภาพของการบําบัดรักษาโรคของหมอยา
พื้นบานในจังหวัดนครราชสีมา ผูวิจัยจึงนําเสนอผลการศึกษาวิเคราะหดังหัวขอตอไปนี้
4.2.1.1 ประเภทของการรักษา
1) การรักษาโดยไมใชสมุนไพร
1.1) การนวดพื้นบาน จากการรวบรวมขอมูลผูวิจัย พบการหมอนวดพื้นบาน
3 คน ซึ่งมีวิธีการนวดที่แตกตางกัน ดังรายละเอียดตอไปนี้
- นายบุญถม ตอนนอก เปนหมอยาพื้นบานที่เรียนรูการเปนหมอยา
โดยวิธีการทองจําคาถาใหไดเสียกอน กอนที่จะเรียนวิธีการคลายเสน แกไขปญหากระดูกโดยใชน้ํามัน
มะพราว ฉะนั้นกระบวนการของรักษาจึงเนนที่การใชคาถาในการทําน้ํามันมะพราว ใชวิธีการจับเสน
รวมกับการทาน้ํามันมะพราวเพื่อรักษาอาการปวดขอ ปวดกระดูก เมื่อกอนนายบุญถมจะทําน้ํามัน
มะพราว จากการคัดเลือกมะพราว การหุงตมเพื่อใหไดน้ํามันมะพราวเอง กอนทําการปลุกเสกในวัน
พระใหญ แตปจจุบันใชวิธีการซื้อน้ํามันมะพราวจากรานคาและนํามาปลุกเสกไวสําหรับการนวดทา
รักษา
นอกจากนี้ นายบุญถม ยังเปนหมอมนตที่ใชเพียงคาถาในการรักษา
งูสวัดใหกับคนในหมูบานหายมากวา 20 ราย

ภาพที่ 4.15 – 4.16 ภาพการนวดจับเสนของนายบุญถม ตอนนอก
ที่มา: ภาพถายเมื่อ 10 กันยายน 2559
- นายเสาร บวนนอก เปนหมอยาพื้นบานที่เรียนรูวิธีการจับเสน และ
รักษาปญหากระดูก โดยจดจําไดวาจับตรงไหนคือเสนเอ็นสวนไหนของรางกาย หากมีปญหาเรื่องไหล
หลุด สะโพกหลุด หรือกระดูกหลุดจะจับดูรู แลวก็ใชวิธีนวด จับ ดึง เพื่อแกไขปญหาเหลานั้นใหกับ
คนที่มารักษา นอกจากเปนหมอจับเสนแลวนายเสาร ยังเคยรักษาดวยสมุนไพร แตปจจุบันไมได

ภาพที่ 4.17 ภาพการนวดจับเสนของนายเสาร บวนนอก
ที่มา: ภาพถายเมื่อวันที่ 10 กันยายน 2559
- นางสุพรรณ แซเฮง จะใชวิธีการสอบถามอาการ ตรวจจับดูทอง
เพื่อดูอาการหยอนของมดลูกสําหรับสตรี อาการไสเลื่อนสําหรับบุรุษ การปวดเนื่องมาจากไมเกรน
หรืออาการเขาเสื่อม หมอจะนวดเพื่อคลายเสนใหอวัยวะตางๆ เขาที่เขาทางพรอมกับใชยาหมอง
และคาถาอาคมเขาชวย นอกจากนี้นางสุพรรณ ยังใชสมุนไพรเพื่อทําลูกประคบ และรักษาใหสตรี
หลังคลอดตมดื่มขับน้ําคาวปลา และเปนยาชักมดลูกอีกดวย

ภาพที่ 4.18 - 4.19 ภาพยาหมองตะไคร และคาถาที่ใชสําหรับสวดกอนนวดของนางสุพรรณ แซเฮง
ที่มา: ภาพถายเมื่อ 16 มิถุนายน 2560
2) การรักษาโดยการใชสมุนไพร หมอยาพื้นบานของจังหวัดนครราชสีมา ที่ยัง
รักษาโดยใชสมุนไพร และมีบทบาทตอผูคนในสังคมปจจุบัน มีดังตอไปนี้
- นายมวญ สายสระนอย เปนหมอพื้นบานที่ยังคงมีบทบาทสําคัญในการดูแล
คนในชุมชน โดยเฉพาะรักษาอาการเกี่ยวกับการเจ็บปวยเล็กนอย ปวดหัว เปนภูมิแพ และการดูแล
สตรีหลังคลอดบุตร มียากินแทนการอยูไฟ ยากระชับมดลูก ขับน้ําคาวปลา และสําหรับใหน้ํานมมา

มาก ยาสํ า หรั บ แก อ าการผิ ด สํ า แดง โดยใชส มุน ไพรบดเป น ผงใชช งดื่ ม กับ น้ํา ร อน และปน เป น
ลูกกลอน สําหรับยาประสะน้ํานม ยาแกปวดไข และเปนสมุนไพรแหงนําไปตมดื่ม สําหรับยาแทนการ
อยูไฟ อยาแกผิดสําแดง

ภาพที่ 4.20 – 4.21 ภาพยาสมุนไพรยาชนิดบดและชนิดแหง
ที่มา: ภาพถายเมื่อ 9 มิถุนายน 2559
- นายชั้น หวังวัดกลาง มีอาชีพหลักเปนหมอยาพื้นบานรักษาอาการ
ปวยไข โดยเฉพาะโรคอัมพฤกษ อัมพาต ใชสมุนไพรรักษาจากการไปเก็บตัวยา ปลูกไวบริเวณบาน
และสั่งซื้อจากรานยาแผนโบราณ นอกจากการรักษาโรคโดยใชสมุนไพรแลว นายชั้นยังใชวิธีการทาง
โหราศาสตรเพื่อตรวจดวงชะตา ใชพิธีการทางไสยศาสตรเพื่อปดเปาผี หรืออํานาจเหนือธรรมชาติ
ตาง ๆ โดยใชคาถา น้ํามนต และของขลัง แลวแตคนปวยตองการเพื่อความเปนสิริมงคล หรือเปน
เครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจเปนรายบุคคลไป และใชคาถาในการเสกยากอนใหคนปวยนําไปตมดื่ม

ภาพที่ 4.22 – 4.23 ภาพนายชั้น หวังวัดกลาง เสกยา และทองคาถาเพื่อทําน้ํามนต
ที่มา: ภาพถายเมื่อ 23 มิถุนายน 2560
- นายณรงค ปจจัย เปนหมอยาพื้นบานที่อายุมากถึง 82 ป แตก็ยังคงมี
บทบาทในการดูแลผูปวยริดสีดวงโดยใชสมุนไพร ซึ่งหมอยาใชวิธีการหาสมุนไพรในปาของชุมชน
มีการใชคาถาสําหรับเก็บยา ใชสมุนไพรแหงหลายชนิดรวมกันเปนตํารับยา ใหผูปวยตมกิน

ภาพที่ 4.24 – 4.25 ภาพนายชัยณรงค กําลังจําแนกยาสมุนไพรเพื่อใชในการรักษาโรค
ที่มา: ภาพถายเมื่อ 24 มิถุนายน 2560

จากการเก็บรวบรวมขอมูลสามารถสรุปประเภทของหมอยาพื้นบาน โรค วิธีการ
รักษา และตํารับยาสมุนไพร ตลอดจนสถานภาพการบําบัดรักษาจากอดีตจนถึงปจจุบัน ปรากฏตาม
ตารางที่ 4.4
ตารางที่ 4.4 หมอยาพื้นบาน อาการเจ็บปวย วิธีการรักษา และตํารับยาสมุนไพรในจังหวัด
นครราชสีมาจากอดีต – ปจจุบัน
อาการเจ็บปวย
1. โรคมะเร็ง

หมอยาพื้นบาน
นายเสาร บวนนอก

นายชาญ ไทยอัฐวิถี

นายชั้น หวังวัดกลาง

วิธีการรักษา
รักษาดวยสมุนไพร
1. หัวพิสมัย (ดูทง) 1
2. รากหนามพรม 1
แลวเสกดวยพระเจา 5 พระองค
ตมกิน
รักษาดวยสมุนไพร
1. หัวขาวเย็นเหนือ – ใต 1 กํามือ
2. หัวหนอนตายหยาก 1 กํามือ
3. เหงือกปลาหมอ 1 กํามือ
4. ชุมเห็ดเทศ 1 กํามือ
5. หญาตีนเปด 1 กํามือ
6. ตนปกไกดํา 1 กํามือใหญ
7. มะพราวแก 1 ลูก ใชทั้งน้ําทั้งเนื้อ
นําตัวยาทั้ง 6 ชนิดมาตากใหแหงและ
นําไปตมในน้ํามะพราวเคี่ยวจนเนือ้ ยาออก
และใชดื่มแทนน้ํา 1 หมอ ดื่มได 1 อาทิตย
ติดตอกันเวลา 1 ป 6 เดือน อาการปวย
ของภรรยาก็หาย
รักษาดวยสมุนไพร
1. มะเร็งเตานม
1.1 ตนครามผีทั้งตน ทั้งราก
1.2 แกนปรุ
1.3 ฟนตาล
1.4 พญากานแดง
1.5 หัวยาโคกใต
ตมกินก็ได บดผงใสแคปซูลก็ได
2. มะเร็งปากมดลูก (ขนานที่ 1)
2.1 สหัสคุณ 5 บาท
2.2 เหมือดคน 1 บาท
2.3 รากสีหวด 1 บาท
2.4 เปลาใหญ 1 บาท

สถานภาพการรักษาใน
ปจจุบนั
ไมไดรักษาเนื่องจากไมมี
ตัวยาหรือสมุนไพร

บอกตอใหกับคนไขอื่น
ในเวลาตอมา แต
ปจจุบันไมไดรักษาแลว

ยังรักษาอยู

อาการเจ็บปวย

หมอยาพื้นบาน

นายเฉลิม ไทยมะเริง

2. โรคตับแข็ง

นายเสาร บวนนอก

นายชั้น หวังวัดกลาง

3. อัมพฤกษ –
อัมพาต

นายมวญ สายสระนอย

วิธีการรักษา
2.5 รากปบ 1 บาท
2.6 หัวยาโคก 1 บาท
2.7 พญายา 1 บาท
2.8 หัวสองฟา/โปรงฟา 3 หัว
ตมกิน
3. มะเร็งปากมดลูก (ขนานที่ 2)
3.1 เครือหวายขม 1 กํามือ
3.2 รากหญาคา 1 กํามือ
3.3 ตนหัวคา 1 กํามือ
3.4 ลูกฟกขาว 1 ลูก
ตมกินหลังอาหาร
รักษาดวยสมุนไพร
1. ตนเกล็ดปลาหมอ
2. ขาวเย็นเหนือ – ใต
3. ตนคราม
4. ตนตีนตั่ง
ตากแดดใหแหงแลวนํามาตม ใสน้ํา 7 สวน
เคี่ ย วให เ หลื อ น้ํ า ยา 1 ส ว น กิ น วั น ละ
1 แก ว เล็ ก แต ถ า ร า งกายแข็ ง แรงให กิ น
ปริมาณที่มากขึ้น
รักษาดวยสมุนไพร
1. มัดกา (กิ่งสด)
2. หัวยาโคก (ขาวเย็นเหนือ – ใต)
3. ตะไครตน
4. ดีคน
เสกดวยพระเจา 5 พระองค ตมกิน
รักษาดวยสมุนไพร
1. โดไมรลู ม
2. รากชังชี่
3. สะเดานา/สะเดาดิน
4. หญาหางชาง
5. รากสหัสคุณ
6. ดีคน
7. เหมือดคน
ตมกิน
1. รักษาดวยสมุนไพร (ยาตม)
1.1 แสมสาร
1.2 แกนคูณ
1.3 แกนขี้เหล็ก

สถานภาพการรักษาใน
ปจจุบนั

ไมไดรักษา

ไมไดรักษาเนื่องจากไมมี
สมุนไพร

ยังรักษาอยู

ยังรักษาอยู

อาการเจ็บปวย

หมอยาพื้นบาน

นายชั้น หวังวัดกลาง

วิธีการรักษา

สถานภาพการรักษาใน
ปจจุบนั

1.4 ใบมัดกา
1.5 แกนลั่นทม
นํายามาตมใสเกลือนิดหนอยดื่มเชา – เย็น
จนรสยาจืด
2. รักษาดวยสมุนไพร (ยาประคบคลาย
เสน)
2.1 ใบหนาด
2.2 ใบกระวาน
2.3 ขา
2.4 ตะไคร
2.5 ขี้เหล็ก
2.6 มะขาม
2.7 พญายา
ตากใหแหงตําใหละเอียดหอผาทําลูก
ประคบ
1. รักษาดวยสมุนไพร (ยาตม)
ยังรักษาอยู
1.1 สะแก 1 กํามือ
1.2 คนทา 1 กํามือ
1.3 เถาวัลยเปรียง 1 กํามือ
1.4 รากพุงดอ 1 กํามือ
1.5 แหวหมู 1 กํามือ
1.6 ขมิ้นออย 7 ชิ้น
1.7 ขี้เหล็กทั้ง 5
ตมกินเชา – เย็น
2. รักษาดวยสมุนไพร (ยาประคบ
ขนานที่ 1)
2.1 ใบขี้เหล็ก 9 ยอด
2.2 ขาวสารขาวเหนียว 1 กํามือ
2.3 วานไพล 7 ชิ้น
2.4 เครือตําลึง 7 ทอน
ตําผสมกัน หอผาขาววางใหถูกไอของน้ํา
รอนแลวประคบ
3. รักษาดวยสมุนไพร (ยาประคบ
ขนานที่ 2)
3.1 ตะไครหอม 1 กํามือ
3.2 ใบตะแบก 1 กํามือ
3.3 ใบขอย 1 กํามือ
3.4 ใบเอนออน 1 กํามือ

อาการเจ็บปวย

4. ยาริดสีดวง
ทวาร

หมอยาพื้นบาน

นายชัยณรงค ปจจัย

นายเพชร ยามกลาง

5. ยาสําหรับ
สตรีหลังคลอด
บุตร

นายมวญ สายสระนอย

นางสุพรรณ แซเฮง

วิธีการรักษา
ตําผสมกัน หอผาขาววางใหถูกไอของน้ํา
รอนแลวประคบ
รักษาดวยสมุนไพร
1. ยาแกปวดริดสีดวง
1.1 รากชะมัดนอย
1.2 รากชะมัดใหญ
1.3 หัวยาหัวโอ
1.4 ตนแฮดกวาง
1.5 เปลือกตูมตัง
1.6 เปลือกตนมะตูม
1.7 ตนตาไก
1.8 เปลือกสมกบ
นํามาตากแหงแลวตมใสนา้ํ 1 หมอ
2. ยาตัดรากริดสีดวงทวาร
2.1 ราก/ตนชะมัดนอย
2.2 ราก/ตนชะมัดใหญ
2.3 ยาหัวโอ
2.4 เปลือกสมกบ
2.5 ตนแฮดกวาง
นําไปตากแหงแลวตมดื่มกิน แตตอ งกินยา
แกปวดเสียกอนแลวจึงกินยาตัดราก
ริดสีดวงทวาร
รักษาดวยสมุนไพร
1. ตนตะไครหอม
2. เครือลําเจียก
3. ตนตุมกา
4. หัวยาโคก
5. สมปอย
6. กัดลิ้น /เกล็ดลิ้น
นํายาทั้งหมดไปตากแหงแลวตมกิน
รักษาดวยสมุนไพร
1. ยาน้ํานม ขายเปนชุดมีตัวยา
ทั้งหมด 12 ชนิด แตยังไมระบุ
2. ยาแกผิดสําแดง ขายเปนชุด แต
ยังไมระบุตัวยา
รักษาดวยสมุนไพร
1. ยาขับน้ําคาวปลา ขายชุดละ 100
บาท มีตัวยาคือ
1.1 พริกไทย 7 เม็ด

สถานภาพการรักษาใน
ปจจุบนั
ยังรักษาอยู

ไมไดรักษาเนื่องจากปวย
ไมสามารถหาตัวยาได

ยังคงรักษาอยู

ยังคงรักษาอยู

อาการเจ็บปวย

6. นวดจับเสน
แกปวดเมื่อย
เจ็บตามขอ เขา
กระดูก
7. งู หรือแมลงมี
พิษกัดตอย
8. ลมชัก
ลมบาหมู

หมอยาพื้นบาน

นายเสาร บวนนอก
นางสุพรรณ แซเฮง
นายบุญถม ตอนนอก
นายทับ สังขสูงเนิน
นางสุพรรณ แซเฮง

วิธีการรักษา
1.2 ดีปลี 7 เม็ด
1.3 กระเทียม 7 กลีบ
1.4 มะขามสุก 7 ฝก
ตําละลายน้ํารอนกินจนหมดยา หรือตําจน
เปนผงปนเปนลูกกลอนกิน
รักษาดวยการนวดจับเสน
รักษาดวยการนวดจับเสน
รักษาดวยการนวดและใชน้ํามันมะพราว
ปลุกเสกใหผูปวยนําไปรักษาตอที่บาน
รักษาดวยคาถาเสกและเปาน้ํามนต

สถานภาพการรักษาใน
ปจจุบนั

ยังคงรักษาอยู
ยังคงรักษาอยู
ยังคงรักษาอยู
รักษาในกลุมญาติพี่นอง

ใชสมุนไพร
รักษาลูกสาวหายจึงบอก
1. เมล็ดมะละกอสุกตากแหง 3 สวน ตอญาติพี่นองเทานั้น
2. พริกไทยแหง 2 สวน
ตําจนละเอียดใสน้ําผึ้งปนเปนเม็ดกิน

4.2.1.2 ขั้นตอนหรือกระบวนการรักษา
ขั้นตอนหรือกระบวนการรักษาของหมอยาแตละคนมีวิธีการที่แตกต างกัน
ทั้ ง นี้ ขึ้ น อยู กั บ การสื บ ทอดหรื อ การเรี ย นรู วิ ธี ก ารบํ า บั ด รั ก ษาโรคของแต ล ะหมอแต ล ะสํ า นั ก
โดยสามารถจําแนกไดดังตอไปนี้
1) นายบุญถม ตอนนอก มีขั้นตอนการรักษา คือ
1.1) การวิ นิ จ ฉั ย อาการ โดยการซั ก ประวั ติ ผู ป ว ยจากการสอบถาม
อาการหรือสาเหตุของการเจ็บปวย ซักถามเกี่ยวกับการรับประทานอาหารกอนมารักษา หากพบวา
ผูปวยดื่มกาแฟมา หมอพื้นบานจะไมรักษา โดยใหเหตุผลวารักษาอยางไรก็ไมหาย นอกจากนั้นยังใช
การวินิจฉัยกอนการรักษาโดยการจับขอมือเพื่อตรวจชีพจร และสอบถามประวัติวาเคยรักษาจาก
แพทย แผนป จ จุ บั น หรื อไม หากเคยรักษานําผลการตรวจของแพทยป จ จุบัน มาใชป ระกอบการ
ตัดสินใจรักษา ซึ่งนายบุญถมใหขอมูลวาบางครั้งแพทยแผนปจจุบันก็วินิจฉัยไมตรงกับที่ตนตรวจพบ
เชน หมอวินิจฉัยวากระดูกหัก และนายบุญถมตรวจดูพบวา กระดูกไมไดหัก เพียงแตกระดูกหลุด
เทานั้น เปนตน
นอกจากนี้ยังพบวา หากผูปวยมีอาการบาดเจ็บรุนแรง นายบุญถมก็
ไมรักษา โดยบอกใหคนปวยไปรับการรักษาที่โรงพยาบาลดวยแพทยแผนปจจุบันจะเห็นผลดีกวา
1.2) การรักษา หากผูปวยมีอาการปวด เจ็บกลามเนื้อ จะใชวิธีการรักษา
โดยการบีบจับคลายเสน โดยใชมือ และไมสําหรับนวดเสริม จากนั้นนําน้ํามันมะพราวที่ปลุกเสกแลว
ใหผูปวยไปทานวดตอที่บานจนกวาอาการปวดจะหาย สําหรับผูปวยที่มีบาดแผลจากการถูกน้ํารอน
ลวก หมอจะให น้ํ า มั น มะพร า วไปทาเช า – เย็ น จนกว า แผลจะแห ง และหายเป น ปกติ เช น

นายสายัณห เหลื่อมสีจันทร อายุ 37 ป ตอนเปนเด็กอายุประมาณ 7 ขวบ ลูกน้ํารอนลวกไปรักษาที่
สถานพยาบาลของตําบล (อนามัย) เจาหนาขูดแผลกอนการรักษา การรักษาหายชา คนในชุมชนจึง
แนะนําใหไปหานายบุญถม เพื่อเปาโดยใชคาถาและไดน้ํามันมะพราวมาทาแผล ปรากฏวาแผลแหง
เร็วไมปวด รักษาอยูเปนเดือนจึงหาย หรือนางชนิดา เจริญภูมิ อายุ 49 ป เกิดอุบัติเหตุรถมอเตอรไซค
ล ม ทํ า ให เ ป น แผลลึ กที่ห ลั งเท า ไปหาหมอที่โ รงพยาบาลจังหวัดชัย ภูมิ แลว จึงมารักษากับ หมอ
พื้นบานโดยแรกเริ่มจะเปนการเปาดวยคาถากอน จากนั้นจึงทาน้ํามัน และกินยาที่แพทยแผนปจจุบัน
ใหมาควบคูกันไป ปรากฏวาแผลแหงเร็ว และหายเปนปกติหลังจากรักษาเปนเวลา 1 เดือน
ผูปวยที่กระดูกหัก แตก จนตองเขาเฝอก บางรายไปหาแพทยแผน
ปจจุบัน แพทยเขาเฝอกใหมีอาการอึดอัด รอน ทนไมได ก็มาใหหมอพื้นบานถอดเฝอกใหและใชวิธี
เข า เฝ อกรั กษากระดู กแบบแผนโบราณ คื อการใส เฝ อกไมไผ โดยหมอจะดําเนินการตมน้ําเกลือ
จากนั้นใชผาชุบน้ําเกลือแลวนํามาประคบบริเวณที่เปน ซึ่งวิธีการนี้เปนวิธีการปองกันไมใหบริเวณที่
เปนเกิดอาการบวม จากนั้นจึงทาน้ํามันมะพราวกอนเขาเฝอกไมไผ เชน นางสุดากาญจน สุรเดช
อายุ 54 ป อาศัยอยูบานเลขที่ 11 หมู 5 ต.บานเหลื่อม อ.บานเหลื่อม จ.นครราชสีมา ประกอบอาชีพ
ขาราชการครู เคยหกลมเทาแพลง ไปรักษากับแพทยแผนปจจุบัน แพทยใสเฝอกใหแลวรูสึกรอนและ
หนักจึงผาเอาเฝอกออกเอง และไปใหนายบุญถมรักษาโดยทาน้ํามันเปนเวลา 2 อาทิตย ประกอบกับ
กินยาแพทยแผนปจจุบันควบคูกันจึงหายเปนปกติ

ภาพที่ 4.26 – 4.27 ภาพเฝอกไมไผ และการสาธิตใชเผือกไมไผของนายบุญถม ตอนนอก
ที่มา: ภาพถายเมื่อ 10 ภุมภาพันธ 2560
1.3) เมื่อรักษาจนหายแลว ผูปวยจะตองใหคาบูชาครู คาคาย 24 บาท
และใหหมอพื้นบานตามกําลังศรัทธา

2) นายเสาร บวนนอก มีขั้นตอนการรักษา คือ
2.1) การวินิจฉัยอาการ โดยการซักประวัติผูปวยเกี่ยวกับอาการ สาเหตุ
ของการเกิ ด อาการเจ็ บ ป ว ย ซั กถามเกี่ย วกั บ โรคประจํ าตัว ของผู ปว ย จากนั้น ตรวจชีพจร และ
สอบถามการวินิจฉัยจากแพทยแผนปจจุบันเพื่อใชประกอบการตัดสินใจรักษาโดยการจับเสน บีบ
นวด หรือการประคบดวยสมุนไพร หรือการเขาเฝอกดวยไมไผ โดยนายเสาร บวนนอก มีการบันทึก
ขอมูลของผูปวยไวอยางละเอียด ประกอบไปดวยชื่อ – นามสกุล อายุ วันเดือนปเกิด เวลาเกิดโรค
หรือมีอาการเจ็บปวย อาการเจ็บปวย และวันที่มารักษา ดังภาพ

ภาพที่ 4.28 การจดบันทึกขอมูลผูมารับการรักษาของนายเสาร บวนนอก
ที่มา: ภาพถายเมื่อ 10 ภุมภาพันธ 2560
2.2) การรักษาจะรักษาตามอาการ หากเกี่ยวกับเสนเอ็น ก็มีการนวด
จับเสน หากเปนอัมพฤกษ อัมพาต จะมีประคบดวยสมุนไพรเพื่อใหคลายเสน หากกระดูกหลุดก็มี
การดึง หรือจับใหเขาที่ การนวดหรือจับเสนแลวแตอาการหากเปนไมมาก บางรายใหหมอนวดจับ
เสนสามวันและนําน้ํามันไปทานวดตอเองที่บานก็หาย หากผูปวยรายใดมีอาการหนักจําเปนตองนวด
ติ ด ต อกั น เป น เวลานานจนกวา จะหาย บางรายนวด 3 เดือนก็มี นอกจากนี้ยังมีการใชคาถาเปา
ซึ่งหากมีอาการกระดูกหัก จะทาน้ํามันและใสเฝอก กรณีตัวอยางการมาบําบัดรักษา ไดแก
- นายคํามาย แกวใส อายุ 43 ป อยูบานเลขที่ 54 หมู 7 ต.เมือง
นาด อ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา ไปทํางานที่เมืองนอก เมื่อป 2555 จากนั้นเหมือนรางกาย
ไดรับสารเคมีบางอยางทําใหมีอาการปวดเอวอยางรุนแรง ใหเพื่อนรวมงานเหยียบเพื่อบรรเทาอาการ
ปวดให กลับปรากฏวาปวดมากขึ้นและเดินไม ได จึงตองกลับประเทศไทยเพื่อเข ารับการรั กษาที่
โรงพยาบาล แตดวยสิทธิ์การรักษาเปนแบบประกันสังคมจึงทําใหตองรอคิวการผาตัดไปอีก 2 เดือน

จึงไดตัดสินมาใหนายเสาร บวนนอก นวดจับเสนให ปรากฏวาอาการดีขึ้นจึงมานวดเรื่อย ๆ เปนเวลา
2 เดือนจึงหาย
- นางเฉลีย ว หิน นอก อายุ 64 ป อาศัย อยูบานเลขที่ 3 หมู 11
ต.เมืองคง อ.คง จ.นครราชสีมา เกิดอุบัติเหตุรถชนจนเจ็บสะโพก นายเสารตรวจดูอาการและวินิจฉัย
วากระดูกเชิงกรานเคลื่อน จึงนวดจับเสน 3 วัน วันละ 1 ครั้ง เมื่อนวดเสร็จมีการเปาเสกคาถา และ
ใหน้ํามันไปทาที่บานจึงหายเปนปกติ
- นายเนื่อง ชวยกลาง อายุ 52 ป อยูบานเลขที่ 148 หมู 3 ต.เมือง
นาด อ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา ปวดสะโพกขางขวาจึงมาใหนายเสารรักษาโดยการนวด เปา
คาถา และใชน้ํามันทาเชนเดียวกัน
2.3) หลังการรักษานายเสาร บวนนอก ไมไดระบุขอมูลวาผูปวยจะตอง
จายคาตอบแทนและคาครูเปนจํานวนเงินเทาไหร
3) นางสุพรรณ แซเฮง มีขั้นตอนการรักษา ดังนี้
3.1) การวินิจฉัยอาการของนางสุพรรณ แซเฮง คือ สอบถามสาเหตุและ
อาการของการเจ็บปวยของผูมารักษา และสอบถามคําวินิจฉัยของแพทยแผนปจจุบัน ประกอบการ
ตัดสินใจเพื่อรักษาหรือบีบนวด ตอจากนั้นหมอจะตรวจสอบรายกายโดยการนวดไลลมหากเปนมดลูก
หย อน หรื อไส เ ลื่ อนลมก็ จ ะเคลื่ อนไปบริเวณทองนอยหรืออวั ย วะเพศ ซึ่งผู ปว ยที่ มานวดจับเสน
หมอนวดจะไมนวดรักษาใหหากมีอาการ ดังตอไปนี้
- มีอาการเมา กลาวคือหามดื่มเหลากอนมารักษา
- ผูที่ตั้งครรภไมสามารถนวดรักษาได
- เปนไข
- เปนโรคเกา
3.2) การรักษา นางสุพรรณ แซเฮง เปนหมอนวดพื้นบาน ที่เชี่ยวชาญ
ทางดานการดูแลสตรีหลังคลอดบุตร โดยเฉพาะการบีบนวดเพื่อกระชับมดลูก และใชกอนหินหอผา
ขาวใสกับสมุนไพร คือ ยาอีฮุบ วานชักมดลูก ใบพลับพลึง ใบละหุง ทับทองวันละ 3 เวลา เวลาละ
3 ชั่วโมง และใหกินยาสมุนไพรเพื่อขับน้ําคาวปลา ไดแก พริกไทย 7 เม็ด ดีปลี 7 เม็ด ไพล 7 ฝาน
กระเทียม 7 กลีบ มะขาม 7 ฝก ตําเปนผงละลายน้ํารอนกินจนหมดยา หรือปนเปนลูกกลอนกินตอน
ไหนก็ไดจนหมด โดยการดูแลทั้งนวดกระชับมดลูก และกินยาสมุนไพร คิดคาบริการ 1200 บาท
การนวดเพื่อแกอาการขัดยอก ปวดเอว ปวดหลัง จะนวดใหทั่ ว
ทั้ งตั ว แต ห ากปวดบริ เ วณขา ปวดเขา สะโพก ก็จ ะนวดบริเวณที่เปน การบีบ นวดแลว แตก รณี
บางคนเจ็บปวดเพราะอุบัติเหตุหรือทํางานหนัก มารักษาไดทันทวงทีก็นวดเพียงครั้งสองครั้งก็หาย
แตบางรายเจ็บปวดเพราะอายุมากตองนวดเพื่อบรรเทาอาการไปเรื่อย ๆ แตไมหายขาด
กรณี
ตัวอยางการบําบัดรักษาของนางสุพรรณ แซเฮง

- นางพะเยา บัลลังค อายุ 53 ป อาศัยอยูบานเลขที่ 74/1 หมูที่ 5
ต. มะเกลือเกา อ. สูงเนิน จ. นครราชสีมา เขารับการรักษาเมื่อเดือนเมษายน 2559 มีอาการปวด
เอวลงขา เนื่องจากการทํางานยกของหนัก เมื่อไปรักษากับแพทยแผนปจจุบันไมหาย จึงหันมาพึ่ง
หมอนวดพื้นบาน นางสุพรรณจึงไดตรวจดูอาการโดยการกดหรือบีบทองเพื่อไลลม ปรากฏวาลมลง
ไปที่ทองนอยจนถึงอวัยวะเพศ จึงวินิจฉัยวาเปนอาการของมดลูกหยอน และรักษาโดยการทองคาถา
กอนการบีบนวด และทาน้ํามันยาหมองรวมขณะนวด
- นายสวาท จอดพิมาย อายุ 38 ป อาศัยอยูบานเลขที่ 170 หมูที่ 5
ต.มะเกลือเกา อ. สูงเนิน จ.นครราชสีมา เขารับการรักษาเมื่อเดือนกรกฎาคม 2560 มีอาการปวด
หลัง ปวดเอว เนื่องจากยกของหนักจากการทําอาชีพเกษตรกรรม โดยมานวดทุกเย็น มารักษา 4 ครั้ง
นางสุพรรณไดนวดไลลมดูปรากฏวาลมลงไปที่เอวและขา หมอจึงเนนนวดโดยใชยาหมองบริเวณเอว
ไปถึงขาจนหาย
- นางละเอียด บุญสูงเนิน อายุ 75 ป อาศัยอยูบานเลขที่ 56/1 หมูที่
12 ต. มะเกลื อเก า อ.สู งเนิ น จ.นครราชสีมา เปน คนแกที่น อนติดเปล ทําใหมีอาการปวดไหล
ปวดหลัง เขารับการรักษาเรื่อยมาตั้งแต ป พ.ศ. 2557 โดยนวดทั่วไปแตก็ไมหาย เชนเดียวกับนาง
ละออง สุโข อายุ 71 ป อาศัยอยูที่บานเลขที่ 84 หมูที่ 12 ต. มะเกลือเกา อ. สูงเนิน จ. นครราชสีมา
ปวดหลังปวดสะโพกเพราะแกแลว แมนวดก็ไมหาย
- นางวิวา ออนหงสทอง อายุ 57 ป อาศัยอยูบานเลขที่ 195 หมูที่ 5
ต. มะเกลือเกา อ. สูงเนิน จ. นครราชสีมา เขารับการรักษาเมื่อเดือนตุลาคม 2560 เกิดอุบัติเหตุหก
ลมทําใหเกิดอาการปวดเขา แตไมไปรักษากับแพทยแผนปจจุบัน มารักษากับนางสุพรรณหมอนวด
พื้นบาน หมอตรวจดูอาการและวินิจฉัยวากระดูกขอเขาเคลื่อน จึงนวดใหทั้งตัว และมานวดเนนที่เขา
นวดเพียง 1 ครั้งก็หาย และหมอแนะนําวิธีรักษา และวิธีออกกําลังกายใหเพื่อชวยใหเขาเขาที่เร็วขึ้น
3.3) หลังการรักษานางสุพรรณ จะแนะนําวิธีการรักษาหรือแนะนํ า
วิธีการออกกําลังกายใหกับผูมารักษาเพื่อจะไดดูแลตัวเองตอ และหายจากอาการเจ็บปวยไดเร็วขึ้น
4) นายมวญ สายสระนอย มีขั้นตอนในการรักษาดังนี้
4.1) การวินิจฉัยอาการ โดยการซักประวัติผูปวย ถามอาการของผูที่มา
รักษาหรือผูมาซื้อยาสมุนไพร เชน นางกัณฑิรา เจนหนองแวง อายุ 32 ป อาศัยอยูที่บานเลขที่ 42
หมู 17 บานบุกระทิง ต.วังหมี อ.วังน้ําเขียว จ.นครราชสีมา มาซื้อยาสมุนไพร ไดบอกอาการใหฟงวามี
อาการเวี ย นหั ว ตาพร า มั ว เป น มานานไมห ายสักที ไปหาแพทย แผนปจ จุ บัน ก็ ไ มห าย จึงมาหายา
สมุนไพรแกผดิ สําแดงไปลองกินเพื่อรักษาอาการ
นอกจากนี้บุคคลใดที่คลอดบุตรแลวตองการสมุนไพรไปกินแทนการอยู ไฟ
หรือกินเพื่อขับน้ําคาวปลา นายมอญก็จะซักถามประวัติการคลอดกอนวาคลอดเองตามธรรมชาติ หรือ
ผาคลอด เนื่องจากถาเปนการผาคลอดก็ตองมีการจายยาที่แตกตางออกไป

ภาพที่ 4.29 – 4.30 นางกัณฑิรา เจนหนองแวง ผูมารักษาอาการผิดสําแดง
ที่มา: ภาพถายเมื่อ 9 มิถุนายน 2559
4.2) ขั้นตอนของการรักษา
- กรณีเจ็บปวยเล็กนอย เชน เปนหวัด เปนไข นายมวญจะจัดยาผงที่มี
ชื่อวา “ยามหานิล” ให โดยผูปวยสามารถละลายน้ํารอนดื่มไดเลย เมื่อมีอาการเหมือนจะเปนหวัด
เป น ไข เช น นางไข ขาวดอน อายุ 70 ป อยู บ า นเลขที่ 6 หมู ที่ 5 ต. นกออก อ. ป ก ธงชั ย
จ. นครราชสี มา และนางสาวจิ บ ชิน สระนอย อายุ 66 ป อยูบานเลขที่ 20 หมูที่ 5 ต. นกออก
อ.ปกธงชัย จ.นครราชสีมา เลาวาตนไมเคยไปรักษากับแพทยแผนปจจุบัน หากมีอาการเปนหวัด
ครั่นเนื้อครั่นตัวเหมือนจะเปนไข เพียงกินยาผงของนายมวญก็สามารถทําใหอาการหวัด อาการไข
หายได นางไขกินมาตั้งแตคลอดบุตรจนปจจุบันอายุ 76 ป

ภาพที่ 4.31 ภาพนางไข ขาวดอน และนางจิบ ชินสระนอย ผูรักษา
ที่มา: ภาพถายเมื่อ 24 พฤศจิกายน 2560

- กรณีคลอดบุตร หากคลอดธรรมชาติ หลังคลอดหมอจะใหกิน ยาผง
สรรพคุณแทนการอยูไฟ แกอาการผิดสําแดง เปนยาสมุนไพรชนิดแหงตมกิน เชา – เย็น กอนอาหาร
ช ว ยขั บ น้ํ า คาวปลา จะช ว ยให ม ดลู ก เข า อู เ ร็ ว ขึ้ น กิ น ควบคู ไ ปกั บ ยาผงประสะน้ํ า นม โดยขนาด
รับประทานเพียงหางชอนโตะละลายน้ํารอน 1 แกวดื่ม เชา กลางวัน เย็น หลังอาหาร ชวยใหมีน้ํานม
เพียงพอสําหรับการเลี้ยงดูบุตร โดยนางไข ขาวดอน ก็ไดใชยานี้หลังจากคลอดบุตร ทั้ง 5 คน เห็นผลดี
และนางนิ่ ม หั วสระน อย อายุ 76 ป อาศั ยอยู บ านเลขที่ 27 หมู ที่ 5 ต. นกออก อ. ป ก ธงชั ย จ.
นครราชสีมา มีบุตรทั้งหมด 8 คน ก็ใชยาของนายมวญ กินเพื่อชวยใหอาการหลังคลอดบุตรเปนปกติ
และน้ํานมมามาก นอกจากนี้ยังบอกตอรุนลูก และหลานที่พึ่งคลอดบุตรคือนางนาตยา แชมผักแวน
อายุ 30 ป กินยาประสะน้ํานมของนายมวญ เนื่องจากยาประสะน้ํานมเปนยาที่แพทยแผนปจจุบัน
ไมไดจายยาให และแมที่พึ่งคลอดบุตรมักมีน้ํานมไมเพียงพอหรือน้ํานมมานอย ชาวบานจึงนิยมซื้อยา
สมุนไพรประสะน้ํานมของนายมวญไปดื่มเพื่อเรียกน้ํานม โดยราคาของสมุนไพร ไดแก ยาแทนการ
อยูไฟ แกผิดสําแดง ยาประสะน้ํานม ขายรวมกันเปนชุด ชุดละ 2,500 – 3,000 บาท หากผา
คลอดหมอจะยังไมใหยาแทนการอยูไฟ เนื่องจากยานี้จะชวยในการขับน้ําคาวปลาและขับเลือด ซึ่งถา
ทานเขาไปจะมีผลตอแผลผาคลอด จึงใหรักษาแผลใหแหงกอน โดยอาจกินยาประสะน้ํานมกอนแลว
จึงกินยาแทนการอยูไฟ เปนตน
4.3 หลังการรักษา ผูมารักษากับนายมวญระบุวา ไมไดตองทําสิ่งใดตอ
เนื่องจากการรักษาตอขึ้นอยูกับผลของการรักษาครั้งแรกวาพึงพอใจหรือไม อยางเชน นางกัณฑิรา
เจนหนองแวง ผูมาซื้อยาสมุนไพรไปรักษาโดยทราบขาวจากคําบอกเลาปากตอปากของคนที่เคยมา
รักษา หลังซื้อยาไปกินแลวอาการดีขึ้นกวาเดิม แตยังไมหายขาด นางกัณฑิรา ไมไดมาซื้อยานายมวญ
ตอ เนื่องจากอาการไมไดหายขาด ยังมีอาการอยู ประกอบกับระยะทางจากที่อยูของตนมายังบาน
หมอยาไกลมาก จึงตัดสินใจเปลี่ยนหมอรักษาไปเปนหมอยาสมุนไพรใกลบาน เปนตน
5) นายชั้น หวังวัดกลาง มีขั้นตอนการรักษา ดังนี้
5.1) การวินิจฉัยโรค นายชั้นจะใชวิธีการซักประวัติเพื่อสอบถามสาเหตุ
และอาการปวยของผูมารักษา เมื่อสอบถามแลวใชวิธีการเปดตําราเพื่อตรวจสอบและเปรียบเทียบ
อาการ นอกจากนี้หากผูมารักษาไปพบแพทยแผนปจจุบันมากอน ก็จะสอบถามรายละเอียดเพื่อ
นํามาประกอบการวินิจฉัยและหาวิธีการรักษา
นอกจากนี้ยังพบวานายชั้นจะถามวันเดือนปเกิด ของผูปวยเพื่อตรวจพื้น
ดวงชะตารวมในการหาสาเหตุของการเจ็บปวยและหาแนวทางรักษา
5.2) การรักษาดวยสมุนไพร กอนการใหยากับผูปวยไปตมกิน นายชั้นจะ
ปลุกเสกยากอน โรคที่คนนิยมมารักษากับนายชั้นมากที่สุด คือ โรคอัมพฤกษ อัมพาต เชน นางศิริ
ขวัญ สีอุนมี อายุ 32 ป อาศัยอยูบานเลขที่ 169 หมู 12 ต.ลําคอหงษ อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา กอน
หนาเคยไปทํางานที่ตางจังหวัด วันหนึ่งแปรงวันอยูดีๆ ก็เกิดคางแข็ง ปากเบี้ยวโดยไมทราบสาเหตุ
ไปรักษากับแพทยแผนปจจุบันไมหาย จึงนํายาสมุนไพรของนายชั้นมาตมกิน 1 หมอ จึงหายจนถึง
ปจจุบัน

นางแต ม มุ ง พวกกลาง อายุ 60 ป อยู บ า นเลขที่ 40 หมู 8
ต. ลําคอหงส อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา มีอาการเวียนหัว รางกายซีกซายไมมีแรง เปนมา 11 ป กินยา
ตมหมดไป 7 หมอ ควบคูกับการกินยาแพทยแผนปจจุบัน นอกจากกินยาตมแลว ยังใหหมอพื้นบาน
ทําเครื่องรางของขลังเพื่อคลองคอให และทําน้ํามนตไวดื่มและอาบเพื่อความเปนสิริมงคลและเปน
เครื่องยึดเหนี่ยวใจ ตอนนี้นางแตมยังอยูในระหวางการรักษายังไมหาย นอกจากยาของนายชั้นแลว
ยังหายาสมุนไพรของบุคคลอื่นมารักษารวมอีกดวย

ภาพที่ 4.32 นางแตม มุงพวกกลาง ผูปวยที่รักษากับนายชั้น
ที่มา: ภาพถายเมื่อ 23 มิถุนายน 2560
นายอินทร ดานตองกระโทก อายุ 82 ป อาศัยอยูบานเลขที่ 37 หมู 14
ต. สีสุก อ.จักราช จ. นครราชสีมา ตกตนไมจนเปนอัมพาต อาการคือลุกนั่งได แตเดินไมได จึงนํายา
ตมไปตมกิน 6 หมอ หาย และหมอยาไดทําลูกประคบใหนําไปประคบ โดยใช 1. ใบขี้เหล็ก ใบออน 7
ยอดหรือ 1 กํามือ 2. แปงขาวเหนียว (ขาวสาร) 1 กํามือ 3. วานไฟ (ไพล) 1 หัว/ 7 ฝาน หอทําลูก
ประคบรวมกับการกินยาตม
นอกจากนี้น ายชั้ น ยังรักษาก อนเนื้ อที่น มดวยสมุน ไพรให กับนางผัด
แตงกระโทก อายุ 66 ป อาศัยอยูบานเลขที่ 55 หมู 5 ต.สีสุก อ.ปกธงชัย จ.นครราชสีมา โดยเมื่อป
2542 ปวยมีกอนเนื้อขึ้นที่นม กอนเทาหัวนิ้วโปง ถากดก็จะเจ็บ ถานอนหงายจะเห็นเปนกอนโต
ไปโรงพยาบาลรักษาตั ดก อนเนื้อ (แต ไม ใช เนื้อราย) หลังจากกลับ จากโรงพยาบาล ก็มาใหห มอ
สมุนไพรรักษาควบคูกันโดยการเปาดวยคาถา และตมยาสมุนไพรดื่มแทนน้ํา กินแลวรูสึกดี หายไม
เปนอีก นอกจากนี้นางผัดยังเลาใหฟงอีกวาเชื่อและศรัทธาในตัวหมอยาพื้นบานคือ นายชั้นมาก จําได
วาเมื่อกอนหากไมสบายจนลุกไมขึ้น ก็ใหนายชั้นมาเปาคาถาใหก็หาย หรือแมแตลูกเปนฝหมอยาก็ใช
คาถาในการเปารักษา

ภาพที่ 4.33 นางผัด แตงกระโทก ผูรักษากอนเนื้อที่เตานมดวยยาสมุนไพร
ที่มา: ภาพถายเมื่อ 23 มิถุนายน 2560
5.3) หลั ง การรั ก ษาด ว ยสมุ น ไพร หากอาการไม ดี ขึ้ น นายชั้ น จะ
วินิจฉัยโรคตอโดยอาจเปลี่ยนขนานยา หรือเพิ่มตัวยา หากผูรักษายังคงศรัทธาและรักษาตอ
6) นายชัยณรงค ปจจัย มีขั้นตอนในการรักษาโรค
6.1) การวินิจฉัยโรค โดยการสอบถามอาการจากผูมารักษา และสอบถาม
ขอมูลกรณีที่ผูปวยไปรับการรักษาจากแพทยแผนปจจุบันเพื่อนําขอมูลที่ไดมาใชประกอบการรักษา
6.2) การรักษา นายชัยณรงค ใชวิธีการรักษาโรคริดสีดวงดวยสมุนไพร
ดังนั้นกอนการรักษาจะใชเวลาสําหรับเก็บสมุนไพร โดยมีคาถาเก็บยา คือ
(ทองนะโม 3 จบ)
“โอม ปลุก ปลุก ลุกแลวอยานั่ง ครูกูสั่งมาเร็วมาไว
โอม ปลุก ปลุก ลุกแลวอยาชา ครูกูมา มาเร็วมาไว
โอม ปลุก ปลุก ลุกแลวอยานอน ครูกูสอนมาเร็วมาไว”
หามเก็บยาวันพุธวันเดียว เพราะหมอยามีความเชื่อวาวันพุธเปนวัน
ไมดีเปนวันผี นอกจากนี้หลังจากไปเก็บยามาแลว คนรับยาตอตองเปนผูชายเทานั้น
วิธีกินยา หมอจะใหตํารับยาสมุนไพรที่กินแกปวดเสียกอน โดยนํายา
สมุนไพรที่หมอใหไปตมกับน้ําใสใหพอดีกับตัวยา แลวกินใหหมด 1 หมอ จากนั้นจึงกินยาตัดราก
ริดสีดวง โดยใหนํายาสมุนไพรไปตม 3 หมอ 1 หมอ กินได 3 วัน โดยการใหยาหมอจะใหไปทีเดียวทั้ง
สองอยางแตจะแนะนําวิธีการกินยาใหกับผูมารักษา เชน นางแหล มารศรี อายุ 77 ป อาศัยอยูที่
บานเลขที่ 48/2 หมู 3 ต.หนองเยือง อ.บานใหมไชยพจน จ.บุรีรัมย ปวยเปนริดสีดวงจมูก นาย
ชัยณงคใหกินยาแกปวด 4 หมอ และกินยาตัดรากริดสีดวง 3 หมอ รวมเวลาการกิน 2 ป จึงหายจาก

อาการริดสีดวงจมูก หรือนางที ภาษี อายุ 75 ป อาศัยอยูบานเลขที่ 15/1 หมูที่ 3 ต.หนองคาย
อ.ประทาย จ.นครราชสีมา ปวยเปนริดสีดวงทวาร กินยาแกปวด 4 หมอ และกินยาตัดรากริดสีดวง
3 หมอหาย เช น เดี ย วกั บ นายสมบัติ ปจ จัย อายุ 40 ป อยู บ านเลขที่ 71 หมู ที่ 10 ต.หนองค า ย
อ.ประทาย จ.นครราชสีมา เปนริดสีดวงทวารเชนเดียวกันและกินยาขนาดเดียวกันก็หาย
6.3) หลังการรักษา เมื่อหมอยารักษาหายแลวผูรักษาจะตองมาจายคาครู
เปนเงินจํานวน 124 บาท มีผาขาว 1 ผืน และคาตอบแทนหมอแลวแตศรัทธา แตรวมคาใชจายจะอยู
ประมาณ 300 บาท
กลาวโดยสรุป กระบวนการรักษาของหมอยาพื้นบาน จะมีขนั้ ตอนหรือกระบวนการ คือ
1. ขั้นตอนการวินิจฉัยโรค ซึ่งหมอยาทั้งหมดจะตองมีการซักประวัติผูที่มารับการ
รักษาเพื่อหาสาเหตุและอาการของการเจ็บปวยรวมกับการสอบถามคําวินิจฉัยของแพทยปจ จุบัน
เพื่อใชประกอบการวินิจฉัยโรคและหาวิธีการรักษาของหมอยาพื้นบาน และพบการทํานายดวงชะตา
กอนเพื่อหาสาเหตุของการปวยและหาวิธีการรักษาโรคอีกดวย
2. ขั้นตอนการรักษา รักษาตามความชํานาญของหมอยาแตละคน ไดแก นวดจับ
เสน นวดทาน้ํามันมะพราว การใหยาสมุนไพรไปตมดื่มแทนน้ํา ดื่มหลัง – กอน อาหาร การใชคาถา
รวมกับการรักษา การทําน้ํามนตเพื่อเสริมกําลังใจ เปนตน
3. ขั้นตอนการดูแลหลังการรักษา โดยสวนมากไมปรากฏการดูแลหลังการรั กษา
เนื่องจากปจจุบันเนนการจําหนวยตัวยาสมุนไพร หรือหากมานวดแตละครั้งก็คิดคาตอบแทน หาก
หายก็ไมตองมารักษาตอ หากไมหายก็หาวิธีการรักษาใหม
4.2.2 การถายทอดองคความรู
การถายทอดความรูหรือภูมิปญญาหมอพื้นบาน เปนศาสตรที่ตองอาศัยความพยายาม
ความอดทน ความพากเพียร การเรียนรูและการฝกฝนดวยตนเองที่จะจดจําคําสอน และตองหมั่นคอย
สังเกตติดตามไถถามจากครูบาอาจารย ครูหมอพื้นบานจึงจําเปนตองมีการคัดเลือกถึงความเหมาะสม
และคุณสมบัติของลูกศิษย เชน จะตองดูนิสัยใจคอ วาจะตองเปนผูมีเมตตา ความซื่อสัตย ความกตัญู
และความอดทน กลาวโดยสรุปคือ ตองเปนคนที่มีคุณธรรม เพราะนอกจากความรู ความชํานาญใน
ศาสตรการแพทยพื้นบานแลว คุณธรรมและจริยธรรมก็มีสวนสําคัญ เพราะชีวิตผูปวยอยูในกํามือของ
หมอนั่นเอง (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ. 2550: 24) ปจจุบันหมอ
ยาที่บําบัดรั กษาโรคของจั งหวั ดนครราชสี มามีจํานวนลดลง ทั้งนี้เนื่องจากสถานการณ ทางสั งคมที่
เปลี่ยนแปลงไป ความเชื่อมั่นในการรั กษากับแพทย แผนปจจุบันมี มากกว าหมอยาพื้ นบ าน หมอยา
พื้ นบ านมี อายุ มาก ส วนคนสื บต อแทบจะไม มี เนื่ องจากกฎเกณฑ ในการเรี ย นรู หรื อสื บทอดการ
บําบัดรักษามีคอนขางจะเขมงวด นอกจากนี้ยังพบวาคนรุนใหมขาดความสนใจในการเรียนรู ปรากฏดัง
รายละเอียดตอไปนี้
1) หมอยาที่ถายทอดองคความรูภูมิปญญาหมอยาพื้นบานใหกับคนรุนหลัง
1.1) นายเสาร บวนนอก ถายทอดภูมิปญญาการนวดพื้นบาน นวดจับเสนใหกับ
ลูกชาย คือนายสมชาย บวนนอก โดยสอนวิธีการจับเสนใหกับลูกชาย แตไมไดสอนเกี่ยวกับการรักษา
กระดูกให เพราะตองมีการจดจําคาถา มีขอหามในการปฏิบัติที่เขมงวด ไดแก

เฉพาะคําที่เปนมงคล

- หามรับประทานอาหารในงานศพ
- หามพูดจาหยาบคาย หามสบถ หรือดา แมจะโกรธมากก็ตองพูดออกมา

- หามแหงนมองพระอาทิตย และหามทักอีกดวย แตสามารถมองพระจันทรได
1.2 ) นางสุพรรณ แซเฮง สอนการบีบนวด จับเสนใหกับลูกสาว โดยใหชวยจับ
นวด บอกรายละเอียดในการนวด จนลูกสาวสามารถนําองคความรูไปบีบนวดตอได
2) หมอยาทีไ่ มไดถายทอดองคความรูภูมิปญญาหมอยาพื้นบานใหกับคนรุนหลัง
2.1) นายชั้น หวังวัดกลาง อายุ 65 ป เปนหมอยาพื้นบานที่ชํานาญทางดาน
พิธีกรรมไสยศาสตร รวมถึงโหราศาสตรและสมุนไพรพื้นบาน ไมไดสืบทอดความรูใหกับคนรุนหลัง
เนื่องจากลูกหลานไมสนใจที่เรียนวิชาตอประกอบขั้นตอนในการเรียนรูตองอาศัยความอดทน ขยัน
ทองจําคาถา และขยันอานหนังสือเพื่อทองจําตัวยา ตํารับยา และเรียนรูเกี่ยวกับตัวยาสมุนไพร
2.2) นายมวญ สายสระนอย อายุ 70 ป มีความรูเกี่ยวกั บยาสมุน ไพรที่ยั งมี
บทบาทตอคนในชุมชนสูงมาก โดยเฉพาะตัวยาที่ดูแลเกี่ยวกับสตรีหลังคลอดบุตร นายมวญ ใหขอมูล
วามีหมอ พยาบาล มาขอสูตรตัวยาเกี่ยวกับยาประสะน้ํานมดวยก็ไมไดบอกไป แมแตการวิจัยครั้งนี้
นายมวญก็ไมบ อกตัวยาสมุน ไพร เพราะถือเป นมรดกที่สื บ ทอดมาจากบิด า ตองการให หลานมา
สืบทอด แตขณะนี้ก็ยังไมมีผูใดมาสืบทอดภูมิปญญา
2.3) นายบุญถม ตอนนอก อายุ 70 ป มีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับการรักษาโรค
โดยใชน้ํามันมะพราว อยากใหลูกสืบทอดภูมิปญญาพื้นบาน โดยทําเอกสารไวใหลูกไดเรียนรู แตนาย
บุญถมก็ระบุวา การจะเปนหมอยาพื้นบานไดนั้นจะตองมีการจดจําคาถาใหไดกอน เปนผูที่มีใจรักใน
ดานนี้ มีความซื่อสัตยสุจริต วางตัวดีจนเปนที่ยอมรับในสังคม มีความมุงมั่นที่จะรักษาคนปวย ไมดื่ม
สุราหรือของมึนเมา เปนตน
2.4) นายชัยณรงค ปจจัย อายุ 82 ป มีความชํานาญเกี่ยวกับสมุนไพรเพื่อรักษา
ริดสีดวง เปนผูที่พรอมจะถายทอดทั้งตัวยา วิธีการเก็บยา บอกรายละเอียดและขั้นตอนของการรักษา
ไดเปนอยางดี นายชัยณรงคอายุมากและสุขภาพรางกายเริ่มเสื่อมโทรมนาเสียดายที่ภูมิปญญาดาน
การบําบัดรักษานี้ไมมีลูกหลานสืบทอด
4.3 เผยแพรองคความรูเกี่ยวกับภูมิปญญาพื้นบาน
การเผยแพรองคความรู ที่สามารถนําไปใชประโยชนในชีวิตประจําวัน ได โดยการจัดเวที
เสวนาความรูภูมิปญญาดานการบําบัดรักษาโรคจากหมอยาพื้นบานสูคนในสังคม พรอมทั้งยกยอง
เชิดชูเกียรติหมอยาพื้นบานที่ทําคุณประโยชนใหกับชุมชน โดยเสวนาเรื่องการบําบัดรักษาโรคของ
หมอยาพื้นบานในจังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2530 ณ โรงละครเล็ก อาคาร 10
ชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา มีผูเขารวมฟงการเสวนา จํานวน 100 คน ประกอบดวย
ชาวบาน อาจารยและนักศึกษา ผูวิจัยไดเชิญหมอยาพื้นบานในจังหวัดนครราชสีมา จากจํานวน 13
คน หมอยาพื้ น บ า นเข า ร ว มเป น วิ ท ยากรเผยแพร ค วามรู เ กี่ ย วกั บ ภู มิ ป ญ ญาพื้ น บ า นด า นการ
บําบัดรักษาโรค จํานวน 6 คน ไดแก

หมอยาพื้นบาน จํานวน 5 คน ไดแก
1. ตาบุญถม ตอนนอก
2. นางสุพรรณ แซเฮ็ง
3. นายมวญ สายสระนอย
4. นายชั้น หวังวัดกลาง
5. นายชัยณรงค ปจจัย
แพทยแผนไทย จํานวน 1 คน ไดแก
1. นายจรูญ ฟนงูเหลือม
4.3.1 วิธีการจัดกิจกรรมการเสวนา
1) การจัดนิทรรศการนําเสนอเกี่ยวกับประวัติและความเชี่ยวชาญดานการ
บําบัดรักษาโรคของหมอยาพื้นบานแตละคน

ภาพที่ 4.34 ภาพนิทรรศการนําเสนอเกี่ยวกับประวัติและความเชี่ยวชาญดานการบําบัดรักษาโรค
ของหมอยาพื้นบาน
ที่มา: ภาพถายเมื่อ 24 มีนาคม 2560

2) การเสวนาเรื่องการบําบัดรักษาโรคของหมอยาพื้นบานในจังหวัดนครราชสีมา
โดยมีนายสมัย วรรณะอุดร และนางทิพยวารี สงนอก เปนผูดําเนินรายการ โดยมีประเด็นในการ
เสวนา ดังนี้
ประเด็นที่ 1 ประวัติของหมอยาพื้นบาน
ประเด็นที่ 2 สถานภาพและบทบาทของการเปนหมอยาพื้นบาน
ประเด็นที่ 3 โรค วิธีการและเครื่องมือที่ใชในการรักษาโรคของหมอยาพื้นบาน
ประเด็นที่ 4 การบําบัดรักษาโรคของหมอยาพื้นบานที่ยังคงอยูในสภาวะ
ปจจุบัน

ภาพที่ 4.35 ภาพการเสวนาเรื่องการบําบัดรักษาโรคของหมอยาพื้นบานในจังหวัดนครราชสีมา
ที่มา: ภาพถายเมื่อ 24 มีนาคม 2560

ภาพที่ 4.36 ภาพการเสวนาเรื่องการบําบัดรักษาโรคของหมอยาพื้นบานในจังหวัดนครราชสีมา
ที่มา: ภาพถายเมื่อ 24 มีนาคม 2560

ภาพที่ 4.37 ภาพการเสวนาเรื่องการบําบัดรักษาโรคของหมอยาพื้นบานในจังหวัดนครราชสีมา
ที่มา: ภาพถายเมื่อ 24 มีนาคม 2560

3) การมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติหมอยาพื้นบานที่ทําคุณประโยชนใหกับชุมชน
โดยได รั บ เกี ย รติ จ ากผู ช ว ยศาสตราจารย ส กุ ล วงษ ก าฬสิ น ธุ คณบดี ค ณะมนุ ษ ยศาสตร แ ละ
สังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาเปนผูมอบเกียรติใหแกหมอยาพื้นบานทั้ง 6 ทานที่เขา
รวมเสวนา

ภาพที่ 4.38 ภาพการมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติหมอยาพื้นบานที่ทําคุณประโยชนใหกับชุมชน
ที่มา: ภาพถายเมื่อ 24 มีนาคม 2560

ภาพที่ 4.39 ภาพการมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติหมอยาพื้นบานที่ทําคุณประโยชนใหกับชุมชน
ที่มา: ภาพถายเมื่อ 24 มีนาคม 2560

4.3.2 วัสดุ อุปกรณ และเอกสารประกอบการเสวนา
1) งานนําเสนอประวัติและความเชี่ยวชาญดานการบําบัดรักษาโรคของหมอยา
พื้นบานแตละคน
2) แผนพับเผยแพรประวัติและความเชี่ยวชาญดานการบําบัดรักษาโรคของหมอยา
พื้นบานแตละคน
3) ผลการเผยแพรองคความรูเกี่ยวกับภูมิปญญาพื้นบานดานการบําบัดรักษาโรคของ
หมอยาพื้นบานใหกับคนในชุมชน พรอมทั้งยกยองเชิดชูเกียรติหมอยาพื้นบานที่ทําคุณประโยชน
ใหกับชุมชน ผูเขารวมการเสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นใน 4 ประเด็น ไดแก
ประเด็นที่ 1 ประวัติของหมอยาพื้นบาน
ผลการเสวนาพบวา หมอยาพื้นบานสวนใหญเปนเพศชายเรียนจบในระดับ
ประถมศึกษา อาชีพหลักคือการทํานาทําไร จําแนกได มี 2 ประเภท คือ หมอสมุนไพรและหมอนวด
พื้นบาน
ประเด็นที่ 2 สถานภาพและบทบาทของการเปนหมอยาพื้นบาน
ผลการเสวนาพบวา หมอยาพื้นบานสวนใหญเรียนรูจากบรรพบุรุษ เรียนรู
จากครูบาอาจารยที่เปนหมอพื้นบานมากอน ซึ่งอาจจะเปนพระหรือฆราวาส เรียนรูดวยตนเองเพื่อ
บําบัดรักษาโรคใหแกตนเองและคนในครอบครัว และการเรียนรูจากสถาบันการศึกษาทางดาน
การแพทย
ประเด็นที่ 3 โรค วิธีการและเครื่องมือที่ใชในการรักษาโรคของหมอยา
พื้นบาน
ผลการเสวนาพบวา หมอยาพื้นบานรักษาโรคสวนใหญ คนไขมารักษาที่
บาน แตจะมีบางสวนที่หมอไปรักษาที่บานคนไข หรือคนไขมาซื้อยาไปกินเอง ซึ่งการรักษาโรคสวน
ใหญจะเริ่มจากการซักประวัติคนไข การตรวจรางกาย การสอบถามการตรวจวินิจฉัยจากแพทยแผน
ปจจุบัน (ในกรณีที่คนไขไดเขารับการรักษาจากแพทยแผนปจจุบันมากอน) รวมทั้งการรักษาที่มีความ
เชื่อเขามาเกี่ยวของไมวาจะเปนดานโหราศาสตร ดานไสยศาสตร เปนตน ซึ่งจะมีวิธีการรักษาโดย
สมุนไพร การบีบนวดดวยน้ํามัน พรอมกับการใชคาถาหรือวิธีไสยศาสตร นอกจากนี้ยังมีการรักษา
ดวยการเปาพน เขาเฝอกอยูบาง
ประเด็นที่ 4 การบําบัดรักษาโรคของหมอยาพื้นบานที่ยังคงอยูในสภาวะ
ปจจุบัน
ผลการเสวนาพบวา การบําบัดรักษาโรคของหมอยาพื้นบานในปจจุบันมี
อายุมาก รวมทั้งสมุนไพรในทองถิ่นมีจํานวนลดลง นอกจากนี้บทบาทของแพทยแผนปจจุบันในการ
รักษามีมากขึ้น การรักษาโรคของหมอยาพื้นบานเกือบทั้งหมดจะไมละทิ้งเรื่องของความเชื่อ เวท
มนตรคาถาซึ่งนับเปนการรักษาทางดานจิตใจควบคูกับการรักษาทางกาย

บทที่ 5
สรุปผล อภิปรายผล และขอเสนอแนะ
การวิจัยเกี่ยวกับการสืบทอดภูมิปญญาดานการบําบัดรักษาโรคของหมอยาพื้นบานในจังหวัด
นครราชสีมาครั้งนี้เปนการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยใชการสัมภาษณแบบ
เจาะลึก การสังเกตการณแบบมีสวนรวม และไมมีสวนรวม นอกจากนี้ยังใชการสนทนากลุมเปน
เครื่องมื อจั ดเก็ บ รวบรวมข อมูล โดยไดศึกษาเอกสารและงานวิจัย ที่เกี่ยวของเพื่อใชในการสราง
คําถามในการสัมภาษณ เพื่อรวบรวมขอมูลและวิเคราะหขอมูลตามวัตถุประสงค คือ 1) เพื่อรวบรวม
องค ค วามรู เ กี่ ย วกั บ ภู มิ ป ญ ญาพื้ น บ า นด า นการบํ า บั ด รั ก ษาโรคของหมอยาพื้ น บ า นในจั ง หวั ด
นครราชสีมา 2) เพื่อศึกษาวิเคราะหวิธีการรักษาและผลการบําบัดรักษาโรคของหมอยาพื้นบานที่
ยังคงอยู ในสภาวะปจจุบัน 3) เผยแพรองคความรูเกี่ยวกับภูมิปญญาพื้นบานดานการบําบัดรักษาโรค
ของหมอยาพื้นบานใหกับคนในชุมชน พรอมทั้งยกยองเชิดชูเกียรติหมอยาพื้นบานที่ทําคุณประโยชน
ใหกับชุมชน
สรุปผลการวิจัย
จากการรวบรวมและวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับการสืบทอดภูมิปญญาดานการบําบัดรักษาโรค
ของหมอยาพื้นบานในจังหวัดนครราชสีมา สามารถสรุปผลการวิจัยตามวัตถุประสงคของการวิจัย
ดังรายละเอียดตอไปนี้
1. สถานภาพหมอยาพื้นบานในปจจุบัน
สถานภาพหมอยาพื้นบานที่เ คยผานการเก็บรวบรวมข อมูลเบื้องตน ในปพุทธศักราช
2549 ผ า นหนั งสื อ “ปู มเมื องโคราช บัน ทึกคําบอกเลา จากภูมิปญ ญาทองถิ่น ” ของสํานักงาน
วัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา จํานวน 7 คน
ปจจุบัน ปพุทธศักราช 2560 หมอยาพื้นบานจากจํานวน 7 คน มีผูเสียชีวิตไปแลว 2 คน
เหลือที่ยังบําบัดรักษาโรคอยู 5 คน และมี 1 คน คือ นายเสาร บวนนอก ปจจุบันไมไดรักษาอาการ
เจ็บปวยดวยสมุนไพร เนื่องอายุมากขึ้นสุขภาพรางกายไมแข็งแรง และตัวยาสมุนไพรหายากขึ้น จึง
ดูแลสุขภาพใหกับคนในชุมชนเพียงการนวดจับเสนเทานั้น
สถานภาพหมอยาพื้ น บ า นที่ ถู ก อ า งถึ ง ในรายงานวิ จั ย ของ กฤษณา วงษาสั น ต
เรื่องการศึกษาสํารวจผลงานภูมิปญญาทองถิ่นดานหมอพื้นบานในเขตอีสานใต ปพุทธศักราช 2543
จํานวน 3 คน พบวาหมอยาพื้นบานคือ นายยอด ปอมพรมราช ไมมีตัวตนในบานเลขที่ซึ่งถู กระบุ
และพบวา นายจรูญ ฟนงูเหลือม ณ ปจจุบันไมไดรักษาหรือดูแลสุขภาพชาวบานโดยใชสมุนไพรแลว
จากคําบอกเลาระบุวาเหตุเนื่องจากปญหาทางการเมืองทองถิ่น มีการกลาวโทษวาเปนหมอเถื่อน จึง
ยุติการเปนหมอยาพื้นบาน แตยังคงปลูกสมุนไพรไวใชเปนจํานวนมาก สวนนายแปน สองงาม ไมได
รักษาแลวเพียงแตชวยแนะนําตัวยา เขียนใบสั่งยา ใหผูปวยไปซื้อยาเองตามรานยาแผนโบราณที่มียา
สมุนไพรชนิดนั้นขาย

จากสถานภาพหมอยาพื้นบานที่ถูกระบุไวในรายงานวิจัยเรื่องความหลากหลายของพืช
สมุ น ไพรรั กษาโรคมะเร็ งจากหมอยาพื้น บ าน ต.สีสุก อ.จักราช จ. นครราชสีมา ของนัก ศึ ก ษา
โปรแกรม วิชาชีววิทยา หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ปพุทธศักราช
2551 จํานวน 5 คน และมีผูแนะนําผูวิจัยใหไปศึกษาตอเพิ่มเติมอีก 2 คน รวมเปน 7 คน พบวา หมอ
ยาพื้นบานที่ตําบลสีสุก อําเภอจักราช เสียชีวิตไป 1 คน คือนายหวน เฉียดกลาง สวนนายเฉลิม ไทย
มะเริ ง ป จ จุ บั น ป ว ยด ว ยโรคหั ว ใจมานานกวา 10 ป จึงหยุดการรักษา และนายทับ สังขสูงเนิน
ปจจุบันดูแลเพียงบางอาการที่ญาติยังตองการใหชวยเหลือเชน อาการรองไหของเด็กแรกเกิด ถูกสัตว
มีพิษกัด ตอย เปนตน สวนนายชาญ ไทยอัฐวิถี เมื่อรักษาอาการเจ็บปวยของภรรยาหายขาด ก็ไมได
รักษาใคร เพียงแคปลูกสมุนไพรไวดูแลตัวเองและคนในครอบครัวเทานั้น สุดทายคือ นายชั้น หวังวัด
กลาง เปนหมอพื้นบานที่ยังมีบทบาทตอคนในชุมชนเนื่องจากยังคงบําบัดรักษาอาการปวยไขอยาง
ตอเนื่องดวยเวทมนตคาถาและใชยาสมุนไพรรวม
กลาวโดยสรุปจากสถานการณหมอยาพื้นบานที่เคยมีผูศึกษารวบรวมไวตั้งแตป พ.ศ.
2543 – 2551 จํานวน 17 คน ปจจุบัน พ.ศ. 2560 เหลือผูที่ยังมีบทบาทในการชวยเหลือคนในชุมชน
จังหวัดนครราชสีมา รวมทั้งสิ้น 6 คน คือ
1. นายเสาร บวนนอก อายุ 74 ป หมอนวดพื้นบาน (นวดจับเสน)
2. นายบุญถม ตอนนอก อายุ 70 ป หมอนวดพื้นบาน (หมอน้ํามันมันมะพราว)
3. นายชัยณรงค ปจจัย อายุ 82 ป หมอสมุนไพร
4. นายมวญ สายสระนอย อายุ 70 ป หมอสมุนไพร
5. นางสุพรรณ แซเฮง อายุ 64 ป หมอนวดพื้นบาน
6. นายชั้น หวังวัดกลาง อายุ 65 ป หมอพิธีกรรม หมอสมุนไพร
2. การเรียนรูเกี่ยวกับภูมิปญญาดานการบําบัดรักษาโรคของหมอยาพื้นบาน
จากการศึกษาขอมูลหมอยาพื้นบาน ทั้งหมด 13 คน (ไมนับรวมผูเสียชีวิตและไมมีตัวตน
จาก 17 คน) พบวิธีการเรียนรูภูมิปญญาหมอยาพื้นบาน ดังตอไปนี้
5) เรียนรูจากบรรพบุรุษ
6) เรียนรูจากครู – อาจารย ทั้งที่เปนพระและฆราวาส
7) เรียนรูจากการจากการหาวิธีรักษาตนเองและสมาชิกในครอบครัว
8) เรียนรูหรือผานการอบรมจากสถาบันแพทยแผนไทย

3. บทบาทการบําบัดรักษาโรคของหมอยาพื้นบาน
3.1 การรักษา
กระบวนการของการรักษาโรคของหมอยาพื้นบานมีหลากหลายวิธีที่สอดคลองกับหลัก
คิดหรือความเชื่อของหมอยาพื้นบานและผูรักษา โดยปรากฏประเภทของการรักษาดังตอไปนี้
1) การรักษาโดยไมใชสมุนไพร
1.1) การนวดพื้นบาน
- นายบุญถม ตอนนอก เปนหมอยาพื้นบานที่ใชคาถาในการทําน้ํามัน
มะพร า ว ใช วิ ธี ก ารจั บ เส น ร ว มกั บ การทาน้ํ า มั น มะพร า วเพื่ อ รั ก ษาอาการปวดข อ ปวดกระดู ก
เมื่อกอนนายบุญถมจะทําน้ํามันมะพราว จากการคัดเลือกมะพราว การหุงตมเพื่อใหไดน้ํามันมะพราว
เอง กอนทําการปลุกเสกในวันพระใหญ แตปจจุบันใชวิธีการซื้อน้ํามันมะพราวจากรานคาและนํามา
ปลุกเสกไวสําหรับการนวดทารักษา
- นายเสาร บวนนอก เปนหมอยาพื้นบานที่เรียนรูวิธีการจับเสน และ
รักษาปญหากระดูก โดยจดจําไดวาจับตรงไหนคือเสนเอ็นสวนไหนของรางกาย หากมีปญหาเรื่องไหล
หลุด สะโพกหลุด หรือกระดูกหลุดจะจับดูรู แลวก็ใชวิธีนวด จับ ดึง เพื่อแกไขปญหาเหลานั้นใหกับ
คนที่มารักษา
- นางสุพรรณ แซเฮง จะใชวิธีการสอบถามอาการ ตรวจจับ ดู ทอง
เพื่อดูอาการมดลูกหยอนสําหรับสตรี และอาการไสเลื่อนสําหรับบุรุษ การปวดเมื่อยเนื่องมาจาก
ไมเกรน หรืออาการเขาเสื่อม หมอจะนวดเพื่อคลายเสนใหอวัยวะตางๆ เขาที่เขาทางพรอมกับ ใช
ยาหมอง และคาถาอาคมเขาชวย นอกจากนี้นางสุพรรณ ยังใชสมุนไพรเพื่อทําลูกประคบ และรักษา
ใหสตรีหลังคลอดตมดื่มขับน้ําคาวปลา และเปนยาชักมดลูกอีกดวย
2) การรักษาโดยการใชสมุนไพร หมอยาพื้นบานของจังหวัดนครราชสีมา ที่ยัง
รักษาโดยใชสมุนไพร และมีบทบาทตอผูคนในสังคมปจจุบัน มีดังตอไปนี้
- นายมวญ สายสระนอย เปนหมอพื้นบานที่ยังคงมีบทบาทสําคัญในการดูแล
คนในชุมชน โดยเฉพาะรักษาอาการเกี่ยวกับการเจ็บปวยเล็กนอย ปวดหัว เปนภูมิแพ และการดูแล
สตรีหลังคลอดบุตร มียากินแทนการอยูไฟ ยากระชับมดลูก ขับน้ําคาวปลา และสําหรับใหน้ํานมมา
มาก ยาสํ า หรั บ แก อ าการผิ ด สํ า แดง โดยใช ส มุ น ไพรบดเป น ผงใช ช งดื่ ม กั บ น้ํ า ร อน และป น เป น
ลูกกลอน สําหรับยาประสะน้ํานม ยาแกปวดไข และเปนสมุนไพรแหงนําไปตมดื่ม สําหรับยาแทนการ
อยูไฟ อยาแกผิดสําแดง
- นายชั้น หวังวัดกลาง มีอาชีพหลักเปนหมอยาพื้นบานรักษาอาการปวยไข
โดยเฉพาะโรคอัมพฤกษ อัมพาต ใชสมุนไพรรักษาจากการไปเก็บตัวยา ปลูกไวบริเวณบาน และ
สั่งซื้อจากรานยาแผนโบราณ นอกจากการรักษาโรคโดยใชสมุนไพรแลว นายชั้นยังใชวิธีการทาง
โหราศาสตรเพื่อตรวจดวงชะตา ใชพิธีการทางไสยศาสตรเพื่อปดเปาผี หรืออํานาจเหนือธรรมชาติ
ตาง ๆ โดยใชคาถา น้ํามนต และของขลัง แลวแตคนปวยตองการเพื่อความเปนสิริมงคล หรือเปน
เครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจเปนรายบุคคลไป และใชคาถาในการเสกยากอนใหคนปวยนําไปตมดื่ม

- นายณรงค ปจจัย เปนหมอยาพื้นบานที่มีบทบาทในการดูแลผูปวยริดสีดวง
โดยใชสมุนไพร ซึ่งหมอยาใชวิธีการหาสมุน ไพรในปาของชุ มชน มีการใชคาถาสําหรับเก็บยา ใช
สมุนไพรแหงหลายชนิดรวมกันเปนตํารับยา ใหผูปวยตมกิน

ไดแก

3.2 ขั้นตอนหรือกระบวนการรักษา
ขั้นตอนโดยภาพรวมของการบําบัดรักษาโรคของหมอยาพื้นบานในจังหวัดนครราชสีมา

4. ขั้นตอนการวินิจฉัยโรค ซึ่งหมอยาทั้งหมดจะตองมีการซักประวัติผูที่มารับการ
รักษาเพื่อหาสาเหตุและอาการของการเจ็บปวยรวมกับการสอบถามคําวินิจฉัยของแพทยปจ จุบัน
เพื่อใชประกอบการวินิจฉัยโรคและหาวิธีการรักษาของหมอยาพื้นบาน และพบการทํานายดวงชะตา
กอนเพื่อหาสาเหตุของการปวยและหาวิธีการรักษาโรคอีกดวย
5. ขั้นตอนการรักษา รักษาตามความชํานาญของหมอยาแตละคน ไดแก นวดจับ
เสน นวดทาน้ํามันมะพราว การใหยาสมุนไพรไปตมดื่มแทนน้ํา ดื่มหลัง – กอน อาหาร การใชคาถา
รวมกับการรักษา การทําน้ํามนตเพื่อเสริมกําลังใจ เปนตน
6. ขั้นตอนการดูแลหลังการรักษา โดยสวนมากไมปรากฏการดูแลหลังการรั กษา
เนื่องจากปจจุบันเนนการจําหนวยตัวยาสมุนไพร หรือหากมานวดแตละครั้งก็คิดคาตอบแทน หาก
หายก็ไมตองมารักษาตอ หากไมหายก็หาวิธีการรักษาใหม
3.3 การถายทอดองคความรู
จากการศึกษาพบวา หมอยาที่ถายทอดองคความรูภูมิปญญาหมอยาพื้นบานใหกับบุตร
จํานวน 2 คน คือ 1) นายเสาร บวนนอก ถายทอดภูมิปญญาการนวดพื้นบาน นวดจับเสนใหกับ
ลูกชาย คือนายสมชาย บวนนอก โดยสอนวิธีการจับเสนใหกับลูกชาย แตไมไดสอนเกี่ยวกับการรักษา
กระดูกให เพราะตองมีการจดจําคาถา 2) นางสุพรรณ แซเฮง สอนการบีบนวด จับเสนใหกับลูกสาว
โดยใหชวยจับนวด บอกรายละเอียดในการนวด จนลูกสาวสามารถนําองคความรูไปบีบนวดตอได
นอกจากนี้ ยั ง พบว า หมอยาส ว นมากไม ไ ด ถ า ยทอดองค ค วามรู ภู มิ ป ญ ญาหมอยาพื้ น บ า นให กั บ
ลู กหลานเลย ไดแก 1) นายชั้ น หวังวัดกลาง อายุ 65 ป เปน หมอยาพื้น บานที่ชํานาญทางด าน
พิธีกรรมไสยศาสตร รวมถึงโหราศาสตรและสมุนไพรพื้นบาน ไมไดสืบทอดความรูใหกับคนรุนหลัง
เนื่องจากลูกหลานไมสนใจที่ 2) นายมวญ สายสระนอย อายุ 70 ป มีความรูเกี่ยวกับยาสมุนไพรที่ยัง
มีบทบาทตอคนในชุมชนสูงมาก โดยเฉพาะตัวยาที่ดูแลเกี่ยวกับสตรีหลังคลอดบุตร ตองการใหหลาน
มาสืบทอด แตขณะนี้ก็ยังไมมีผูใดมาสืบทอดภูมิปญญา 3) นายบุญถม ตอนนอก อายุ 70 ป มีความ
เชี่ยวชาญเกี่ยวกับการรักษาโรค โดยใชน้ํามันมะพราว อยากใหลูกสืบทอดภูมิปญญาพื้นบาน โดยทํา
เอกสารไวใหลูกไดเรียนรู 4) นายชัยณรงค ปจจัย อายุ 82 ป มีความชํานาญเกี่ยวกับสมุนไพรเพื่อ
รักษาริดสีดวง เปนผูที่พรอมจะถายทอดทั้งตัวยา วิธีการเก็บยา แตไมมีลูกหลานสืบทอด

4. เผยแพรองคความรูเกี่ยวกับภูมิปญญาพื้นบาน
การเผยแพรองคความรูที่สามารถนําไปใชประโยชนในชีวิตประจําวันได โดยการจัดเวที
เสวนาความรูภูมิปญญาดานการบําบัดรักษาโรคจากหมอยาพื้นบานสูคนในสังคม พรอมทั้งยกยอง
เชิดชูเกียรติหมอยาพื้นบานที่ทําคุณประโยชนใหกับชุมชน โดยเสวนาเรื่องการบําบัดรักษาโรคของ
หมอยาพื้นบานในจังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2530 ณ โรงละครเล็ก อาคาร 10
ชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา มีผูเขารวมฟงการเสวนา จํานวน 100 คน ประกอบดวย
ชาวบาน อาจารยและนักศึกษา ผูวิจัยไดเชิญหมอยาพื้นบานในจังหวัดนครราชสีมา จากจํานวน 13
คน หมอยาพื้ น บ า นเข า ร ว มเป น วิ ท ยากรเผยแพร ค วามรู เ กี่ ย วกั บ ภู มิ ป ญ ญาพื้ น บ า นด า นการ
บํ า บั ด รั ก ษาโรค จํ า นวน 6 คน 1) ตาบุ ญ ถม ตอนนอก 2) นางสุ พ รรณ แซ เ ฮ็ ง 3) นายมวญ
สายสระนอย 5) นายชั้น หวังวัดกลาง 6) นายชัยณรงค ปจจัย แพทยแผนไทย จํานวน 1 คน ไดแก
นายจรูญ ฟนงูเหลือม
อภิปรายผลการวิจัย
การศึกษาเกี่ยวกับการสืบทอดภูมิปญญาดานการบําบัดรักษาโรคของหมอยาพื้นบ านใน
จังหวัดนครราชสีมา พบวาในสถานการณปจจุบันมีจํานวนผูยังคงบําบัดรักษาโรคที่ลดนอยลงมาก
เนื่องจากการเรีย นรู เกี่ ยวกับ ภูมิปญญาดังกลาวเปน การเรียนรูที่เกิดจากความสนใจ และผูเรีย น
จะตองมีความอดทน มีความเพียรพยามอยางสูง จากการศึกษาวิจัยพบหมอยาพื้นบานสวนใหญ
เรียนรูการภูมิปญญาการบําบัดรักษาจากบรรพบุรุษ และเครือญาติ โดยการสังเกต การเปนลูกมือ
ชวยหยิบจับยา และเรียนรูโดยการบอกกลาวใหทองจํา รองลงมาคือการเรียนรูที่เกิดจากการศรัทธา
ครูอาจารยขอเขาไปฝากตัว ชวยงานครู และเรียนรูวิธีการรักษาจนชํานาญแลวจึงนําความรูดังกลาว
มาชวยเหลือคนในชุมชนตอไป บางคนเจ็บปวย หรือคนในครอบครัวเจ็บปวย จําตองแสวงหาวิธีการ
เยียวรักษาตนเองและสมาชิกในครอบครัวโดยสอบถามจากหมอยาพื้นบานในชุมชนของตนหรื อ
ชุ มชนใกล เ คี ย ง เมื่ อรั กษาตนเองหายปว ยแลว จึงบอกตอหรือรักษาบุคคลอื่น ตอ ไป เมื่อหมอยา
พื้นบานทําหนาที่ในการบําบัดรักษาโรคจนเกิดความชํานาญแลว บางคนไมหยุดพัฒนาตนเองยังคง
ศึกษาหาความรูผานการทดลอง การสังเกต และการศึกษาเพิ่มเติมจากการอบรมที่หนวยงานของรัฐ
จัดให และศึกษาเองจากเอกสารวิชาการหรือเอกสารโบราณตางๆ ซึ่งผลการศึกษาครั้งนี้สอดคลอง
กับงานวิจัยของ พระสุริยา มาตยคํา (2552) ศึกษาวิจัยพัฒนากระบวนการสืบทอดภูมิปญญาหมอ
พื้นบานในประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ผลการศึกษาระบุวาพบวาหมอ
พื้นบานมีระบบการสืบทอดที่แตกตางกันไปมี 6 ระบบ ไดแก 1) การสืบทอดจากบรรพบุรุษ 2) การ
สืบทอดในระดับเครือญาติ 3) การสืบทอดจากหมอพื้นบานสูบุคคลผูสนใจ 4) การสืบทอดจากหมอ
พื้นบานสูผูเขารับการบําบัดรักษาที่หายแลว 5) การสืบทอดจากสถาบันการศึกษา 6) การสืบทอด
จากตําราโบราณ เปนตน
นอกจากนี้จากการวิจัยยังพบวา หมอยาพื้นบานที่มีบทบาทในการบําบัดรักษาโรคสวนใหญ
จะเปนหมอสมุนไพร อาจจะใชสมุนไพรเดี่ยว หรือเปนตํารับ แตโดยสวนมากใชสมุนไพรเปนตํารับใน
การบําบัดรักษา ถึงแมการรักษาจะเนนที่สรรพคุณจากสมุนไพรในการปรับความสมดุลของรางกาย
แลว หมอยาพื้นบานยังอาศัยหลักคิดทางดานความเชื่อ ความศักดิ์สิทธิ์เขมขลังจากเวทมนตคาถาใน

การเคารพ บูชา หรืออวนวอนครูบาอาจารย สิ่งศักดิ์สิทธิ์ใหชวยในบําบัดรักษามีประสิทธิผล จะเห็น
ไดจากการใชคาถาในการเก็บตัวยา และใชคาถาในการเสกยา กอนใหผูมารักษานําตมกินเพื่อรักษา
โรค และหมอพื้นบานที่ยังมีบทบาทตอคนในชุมชนอีกกลุมหนึ่ง คือ หมอนวดพื้นบาน ผูวิจัยมองวา
เนื่องจากสังคมไทยเปนสังคมเกษตร การทํางานที่ตองใชแรงงานมีผลทําใหรางกายบาดเจ็บ หรือ
เจ็บปวยอันเนื่องมาจากการทํางานหนักได การไปรักษากับแพทยแผนปจจุบันอาจจะไมเห็นผลดี
เทากับการรักษากับหมอยาพื้นบาน ซึ่งนอกจากจะชวยเยียวยาอาการบาดเจ็บทางรางกายแลว ยัง
ชวยเยียวยารักษาทางดานจิตใจอีกดวย สอดคลองกับงานวิจัยของวสุพล คะยอมดอก (2550) วิจัย
เรื่อง การศึกษาภูมิปญญาการแพทยพื้นบานของกลุมชาติพันธุผูไทยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของ
ประเทศไทย ผลการวิจัยพบวา การแพทยพื้นบานของกลุมชาติพันธุผูไทยเปนการดูแลสุขภาพใน
ทองถิ่นตามแบบวิถีที่มีรากฐานยาวนาน เปนการแพทยแบบเวชกรรมชาติพันธุ มีความผูกพันกับวิถี
ชีวิตที่ชวยเหลือเกื้อกูลกันเปนระบบที่มีแนวความคิดพื้นฐานเกี่ยวกับความเจ็บปวยที่วาความเจ็บปวย
ไม ไ ด ห มายถึ ง ความผิ ด ปกติ ข องร า งกายแต เ พี ย งอย า งเดี ย ว แต ห มายถึ ง ความผิ ด ปกติ ข อง
ความสัมพันธระหวางคนในสังคม คนกับสภาพแวดลอมและสิ่งเหนือธรรมชาติ โดยไมไดแบงแยก
ระบบการแพทยออกจากศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี พิธีกรรมและสังคม
ทายสุดการวิจัยในครั้งนี้ผูวิจัยพบวา ภูมิปญญาดานการบําบัดรักษาโรคของหมอ
ยาพื้ น บ า นในจังหวั ดนครราชสี มาในอนาคตขางหนาจะมีผูสืบ ทอดนอยลงมาก หรือแทบจะไมมี
เนื่องจากขาดผูที่สนใจหรือมีใจรักในการบําบัดรักษา ประกอบกับการเรียนรูหรือสืบทอดภูมิปญญา
จะตองอาศัยความอดทน การปฏิบัติตนที่เครงครัด และคนรุนใหมไมเปนความสําคัญของภูมิปญญา
อันเปนมรดกทางวัฒนธรรมของชาติ มองวาเปนเรื่องที่ลาหลังและยุงยาก ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัย
ของบัวทอง จูมพระบุตร (2554) ที่ศกึ ษาวิธีการถายทอดภูมิปญญาของหมอยาพื้นบานไทยอีสานและ
ลาว ผลการวิจัยพบวา การถายทอดภูมิปญญาของหมอยาพื้นบานเป นกระบวนการเรียนรู ที่เ ปน
ระบบ ใชวิธีเรียนตัวตอตัว ผานประสบการณจริง ระหวางครูกับศิษย หรือระหวางคนในตระกูล การ
เลือกศิษยครูจะเปนผูเลือกดวยตัวเอง จะตองศึกษาจิตใจ ลักษณะนิสัย สติปญญา การเสียสละของ
ลูกศิษย สังเกตความประพฤติปฏิบัติของลูกศิษยอยางใกลชิด คุณสมบัติของลูกศิษยตองเป นคนดี
มีศีลธรรม มีเมตตา เสียสละ ชอบชวยเหลือผูอื่น มีความอดทน มีใจรักตอการรักษาผูปวย บวชเรียน
มาแลว มีสติปญญาดี มีไหวพริบ มีความเฉลียวฉลาด มีความจําแมนในการทองจําตํารายาหรือคาถา
เป น คนที่ ช า งสั ง เกต เมื่ อ ครู ย อมรั บ ศิ ษ ย แ ล ว จะต อ งทํ า การยกขั น ธ ห า ไหว ค รู ฝากตั ว เป น ศิ ษ ย
กระบวนการสอนจะเนนจรรยาบรรณของหมอ และขอ “คะลํา” ของผูปวย เปนตน

ขอเสนอแนะ
การวิจัยในครั้งนี้มีขอเสนอแนะสําหรับการนําผลวิจัยไปใชและเสนอแนะสําหรับการทําวิจัย
ครั้งตอไป ดังตอนี้
1. ขอเสนอแนะสําหรับการผลวิจัยไปใช
1.1 สามารถนําผลการศึกษาไปจัดทําฐานขอมูลทางดานมรดกวัฒนธรรมของจังหวัด
นครราชสีมาได
1.2 สามารถนําผลการศึกษาไปพัฒนาตอยอดไปเปนเอกสารวิชาการ หรือจัดทําสื่อวิดีทัศน
เพื่อสืบทอดองคความรูดานนี้ใหกับเยาวชนตอไปได
2. ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป
2.1 ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับภูมิปญญาดานการบําบัดรักษาโรคที่ปรากฏในเอกสารโบราณของ
จังหวัดนครราชสีมา
2.2 ศึกษาวิจัยการพัฒนาตอยอดภูมิปญญาดานการบําบัดรักษาโรคโดยการมีสวนรวมของ
ชุมชนในจังหวัดนครราชสีมา
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ภาคผนวก

แบบสัมภาษณหมอยาพื้นบาน

โครงการวิจัยเรื่องภูมิปญญาเกี่ยวกับการรักษาโรคของหมอยาพื้นบานในจังหวัดนครราชสีมา
คําชี้แจง
แบบสัมภาษณนี้ใชสัมภาษณหมอยาพื้นบานในจังหวัดนครราชสีมาโดยการเติม
ขอความหรือขีดเครื่องหมาย  ลงในชองที่ตรงกับการใหขอมูล
ชื่อ-นามสกุล………………………………………………………………………………………………………………….………
ภูมิลําเนาปจจุบัน...................................หมูบาน.......................................ซอย.....................................
ถนน........................................................หมู....................ตําบล............................................................
อําเภอ.................................................จังหวัด...............................................รหัสไปรษณีย...................
เบอรโทรศัพท........................................................................................................................................
สวนที่ 1: ขอมูลสวนบุคคล
1. เพศ
 ชาย
 หญิง
2. อายุ
 1-20 ป
 21-40 ป
 41-60 ป
 61-80 ป
 80 ปขึ้นไป
3. ศาสนา
 พุทธ
 คริสต
 อิสลาม
 อืน่ ๆ (ระบุ)...............
4. สถานภาพ
 โสด
 แตงงาน
 หมาย
 หยา
5. การศึกษา
 ไมไดเรียน
 ประถมศึกษา
 มัธยมศึกษา/อาชีวศึกษา
 สูงกวามัธยมศึกษา
(ระบุ).................
6. อาชีพหลัก
 หมอยาพื้นบาน
 ทํานาทําไร
 คาขาย
 รับราชการ
 เอกชน
 ไมไดทํางาน
 รับจาง
 อื่นๆ (ระบุ)...............
7. ทานมีประสบการณในการรักษา.....................ป
8. ทานมีความเชี่ยวชาญในการรักษาโรคใดบาง
8.1 ................................................................ 8.2 ................................................................
8.3 ................................................................ 8.4 ................................................................
8.5 ................................................................
9. ทานมีรายไดจากการเปนหมอยาพื้นบานประมาณ................................บาท/เดือน
สวนที่ 2: สถานภาพและบทบาทของการเปนหมอพื้นบาน
1. สาเหตุของการเปนหมอพื้นบาน
 มีคนในครอบครัวเปนหมอพื้นบาน
 มีอาการปวยและตองการรักษาใหหาย
 มีคนในครอบครัวปวยและตองการรักษาใหหาย

 มีความสนใจและตองการชวยเหลือผูอื่น
 มีความรักศรัทธาในครูผูสอน
 อืน่ ๆ (ระบุ)...................................................................
2. ทานไดรับความรูครั้งแรกในการรักษาโรคจากแหลงใด
 สืบทอดมาจากบรรพบุรุษ
 สืบทอดมาจากผูอื่นที่ไมเกี่ยวพันกันทางเชื้อสาย
 ศึกษาจากประสบการณดวยตนเอง
 ศึกษาจากตําราดวยตนเอง (ระบุตํารา).......................................................
 อบรม/เรียนจากสถาบันทางการแพทยแผนโบราณ
 อืน่ ๆ (ระบุ)...................................................................
3. ทานไดมีวิธีการจัดการความรูที่ใชในการรักษาแบบใด
 เปนตําราที่ไดรับสืบทอดมา
 เปนตําราที่ทานไดบันทึกไว
 เปนความรูที่อยูในความทรงจํา
 อืน่ ๆ (ระบุ)...................................................................
สวนที่ 3: โรคหรืออาการที่หมอพื้นบานรักษา
1. ผูที่มารับการรักษาอาศัยในพื้นที่ใกลเคียงใชหรือไม
 ใช
 ไม (ระบุ).................
2. วิธีการเดินทางรักษา
 หมอยาพื้นบานไปรักษาที่บานคนไข
 คนไขมารับการรักษาที่บานหมอยาพื้นบาน
 คนไขมาซื้อยาจากหมอยาพื้นบานไปทานเอง
 อื่นๆ (ระบุ)...................................................................
3. คนไขที่มารับการรักษากับทานมีการรักษารวมกับการแพทยแผนปจจุบันหรือไม
 รักษารวมกับการแพทยแผนปจจุบัน
 รักษากับหมอยาพื้นบานทางเดียว
สวนที่ 4: วิธีการและเครื่องมือที่ใชในการรักษาโรคของหมอพื้นบาน
1. ทานตองมีการปฏิบัติตนเปนพิเศษใดๆ อันเกี่ยวกับความเชื่อหรือขอบังคับในการ
เปนหมอพื้นบานหรือไม
 ไมมี
 ถือศีล
 งดรับประทานอาหาร (ระบุ).........................................................
 อื่นๆ (ระบุ)...................................................................................
2. ทานมีวิธีการวินิจฉัยอาการเหลานี้หรือไม
2.1 ซักประวัติคนไข
 มี
 ไมมี
2.2 ตรวจรางกาย
 มี
 ไมมี

2.3 เปดตํารา
 มี
 ไมมี
2.4 วินิจฉัยรวมกับแพทยแผนปจจุบนั
 มี
 ไมมี
2.5 อื่นๆ (ระบุ)...................................................................................
3. ทานมีวิธีการรักษาใดบาง
3.1 สมุนไพร
 มี
 ไมมี
3.2 บีบนวด
 มี
 ไมมี
3.3 น้ํามัน
 มี
 ไมมี
3.4 น้ํามนต
 มี
 ไมมี
3.5 เปา-พน
 มี
 ไมมี
3.6 เขาเฝอก
 มี
 ไมมี
3.7 คาถา
 มี
 ไมมี
3.8 อืน่ ๆ (ระบุ)...................................................................................
4. ทานนําสมุนไพรที่ใชในการรักษาจากที่ใด
4.1 สมุนไพร
 ปลูกเอง
 ซื้อ
 อื่นๆ (ระบุ).................
4.2 น้ํามัน
 ทําเอง
 ซื้อ
 อื่นๆ (ระบุ).................
4.3 เฝอก
 ทําเอง
 ซื้อ
 อื่นๆ (ระบุ).................

แบบสัมภาษณหมอยาพื้นบาน (แบบเจาะลึก)

โครงการวิจัยเรื่องภูมิปญญาเกี่ยวกับการรักษาโรคของหมอยาพื้นบานในจังหวัดนครราชสีมา
1. ชื่อ-นามสกุลหมอยาพื้นบาน…………………………………………………………………………………………………
2. ภูมิลําเนาปจจุบัน
.............................................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
3. เบอรโทรศัพท
..............................................................................................................................................................
4. ทานเริ่มรักษาตั้งแตอายุเทาใด………………………………………………………………………………………………
5. ทานมีขอหามในการปฏิบัติในชีวิตประจําวันอะไรบาง
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
6. ทานรักษาโรคหรืออาการใดเปนประจํา
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
7. ทานมีวิธีการวินิจฉัยอาการของคนไขอยางไร
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
8. ทานมีขั้นตอนในการรักษาคนไขอยางไร
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
9. ทานใชสมุนไพรใด (บาง) มีสรรพคุณอยางไร ในการรักษาโรคแตละโรค
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

10. ทานมีวิธีการใดนอกเหนือจากการรักษาดวยสมุนไพรหรือไม อยางไร
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
11. ทานมีวิธีการติดตามผลการรักษาของทานอยางไร
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
12. ทานไดถายทอดความรูใหกับใครหรือไม อยางไร
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
13. ผูสืบทอดความรูจากทานตองมีคุณสมบัติอยางไร
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

