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บทที่  2 

 
เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

 
 
         การวิจยัคร้ังนี ้   มุงที่จะศึกษากระบวนการเรียนรู  กระบวนการถายทอดความรูและ      
ภูมิปญญาการรักษาสุขภาพของหมอพื้นบานในชุมชนชาวไทเขิน โดยผูวิจยัไดศกึษาแนวคดิ ทฤษฎี  
และงานวิจยัทีเ่กี่ยวของ เพื่อใชเปนแนวทางในการนําไปสูความเขาใจในเรื่องที่ทําการศึกษาวจิัยและ
ขอเสนอทางการวิจัยดังนี ้
 1.  แนวคดิเกีย่วกับหมอพื้นบาน 
 2.  แนวคดิเกีย่วกับภูมิปญญาพื้นบาน 
 3.  ภูมิปญญาดานการรักษาสขุภาพของหมอพื้นบาน 
 4.  แนวคดิกระบวนการเรียนรูภูมิปญญาดานการรักษาสขุภาพของหมอพื้นบาน 
 5.  แนวคดิกระบวนการถายทอดภูมิปญญาดานการรักษาสุขภาพของหมอพื้นบาน 
 6.  งานวิจยัที่เกี่ยวของ 
 
1.  แนวคิดเก่ียวกับหมอพื้นบาน 
 
 ในแนวคิดเกีย่วกับหมอพื้นบานนั้น  มนีักวิชาการไดศึกษาและใหความหมายเกีย่วกับ

หมอพื้นบาน  หรือแพทยพื้นบานในแงมุมตาง ๆ  ดงันี ้
 ริเวอรส  (Rivers  อางใน  จรรยา  เศรษฐบุตร,  2529 : 10)  ไดกลาวถึงการแพทยพืน้บาน
ไววา  “การแพทยพื้นบานเปนสวนหนึ่งของวัฒนธรรม”  ไมใชจารีตประเพณีทีแ่บงแยกเปนเอกเทศ  
ไมมีความสัมพันธกันหรือไมมีความหมาย  แตจะเปนจารีตประเพณีทีเ่กิดจากแรงดลใจจากความคดิ
เกี่ยวกับสาเหตุของโรคภัยไขเจ็บเปนสําคญั  ในแงของวัฒนธรรมจึงตองมีการถายทอดจากผูรูไปสู  
ผูเรียน 
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 สํารวจ  ทรัพยเจริญ  (2533  :  21)  แพทยพื้นบาน  (Folk  Medicine)  หมายถึง           
การแพทยพื้นบานเปนการดูแลสุขภาพขั้นตนโดยวิธีตาง ๆ  เชน  ใชสมุนไพรงาย ๆ  การปฏิบัติตน
เพื่อสุขภาพอนามัย  การใชพิธีกรรม  การเชื่อเรื่องผี  เปนตน  การแพทยพื้นบานมีความหลากหลาย
และแตกตางกันไปตามสภาพพื้นที่  เปนไปอยางสอดคลองกับวัฒนธรรมของแตละภูมิภาค          
การแพทยพื้นบานเปนสวนหนึ่งของการแพทยแผนไทยที่มีการสรุปเปนความรู  การถายทอดเปน
ตํารา  มีการเรียนการสอนและการใชกันอยางกวางขวาง  โดยเฉพาะอยางยิ่งชาวชนบท 
 
 สุวิทย  วิบูลผลประเสริฐ (2530 : 19)  กลาววา  แพทยแผนโบราณ  หมายถึง  ผูประกอบ
โรคศิลปโดยอาศัยความสังเกต  ความชํานาญอันไดบอกเลาสืบตอกันมาเปนที่ตั้ง  หรืออาศัยตํารา  
อันมีแตโบราณ   
 
 และรุจินาถ  อรรถสิษฐ  (2530  :  152)  ไดกลาวถึงหมอพื้นบานวา  หมอพืน้บาน   
หมายถึง  บคุคลผูประกอบโรคศิลปแผนโบราณ  มกีารวินจิฉัยโรคและการรักษาโดยทฤษฎีของ   
การแพทยแผนไทย  ซ่ึงสวนใหญบุคคลผูทําหนาที่นีใ้นชุมชนจะไมมกีารจดทะเบียนใหถูกตองตาม
กฎหมาย  เปนผูมีความรูและประสบการณสวนใหญเปนเฉพาะโรค 
 
 จากแนวคิดเกีย่วกับหมอพืน้บานดังกลาวมาแลว  พอสรุปไดวา  หมอพื้นบาน  หมายถึง  
บุคคลที่ทําหนาที่ในการดแูลรักษาสุขภาพอนามัยแกบุคคลในชุมชน  โดยไดเรียนรูและถายทอด

ความรูเกี่ยวกบัการดูแลรักษาสุขภาพ ซ่ึงเปนภูมิปญญาพื้นบานจากบคุคลที่เปนหมอพื้นบานมากอน  
ซ่ึงถือวาเปนมรดกตกทอดในดานวัฒนธรรมมาตั้งแตดั้งเดิม  มีการสืบทอดเปนระบบความเชื่อ ทัง้นี้
อาศัยการสังเกต  การจํา  คําบอกเลาตํารายาโบราณจากหมอพื้นบาน  ตลอดจนเกดิความชํานาญใน
การปฏิบัติ   
 
 แนวคดิเกีย่วกบัหมอพื้นบานในการวิจยัคร้ังนี้  เปนการศึกษาในเรื่องกระบวนการเรียนรู
และถายทอดความรูภูมิปญญาการรักษาสุขภาพของหมอพื้นบานในชุมชน  ผูวิจัยจึงกําหนดแนวคดิ
ที่เปนความหมายเกีย่วกับหมอพื้นบานในการวิจยันี้เฉพาะเจาะจงวา  หมอพื้นบาน  หมายถึง  บุคคล
ที่มีความสามารถนําความรูทางดานการแพทยที่เปนภูมิปญญาของพื้นบาน มาใชในการดูแลสุขภาพ  
และการบําบัดรักษาโรคดวยความจําเปน  หรือดวยการยอมรับของคนในชุมชนแตไมมีใบประกอบ
โรคศิลป 
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                    ประเภทของหมอพื้นบาน 
 นักวิชาการแบงประเภทของหมอพื้นบานตามลักษณะตาง ๆ   
 รุจินาถ   อรรถสิษฐ  (2530  :  152)  ไดแบงประเภทของหมอพื้นบาน  หรือแพทย     
แผนโบราณไวตามแนวคิดและประสบการณของตนเองเปน  2  ประเภท  คือ 
 1.   ผูประกอบโรคศิลปแผนโบราณ  มีการวินิจฉัยโรคและการรักษาโดยทฤษฎีของ    
การแพทยแผนไทย 
 2.  หมอพื้นบาน  คือ  ผูที่ไมมีการจดทะเบยีนถูกตองตามกฎหมาย  เปนผูมีความรู  และ
ประสบการณสวนใหญเปนเฉพาะโรค 
 
 สุรเกียรติ  อาชานานุภาพ  (2532  :  32)  ไดแบงประเภทของหมอพื้นบาน  โดยแบงตาม
ความถนัดหรอืวิธีการรักษาดังนี้  คือ 
 1.   หมอสมุนไพร  หรือหมอยาหมอ  (รักษาโรคทั่วไป) 
 2.  หมอทีใ่ชวธีิรักษาทางไสยศาสตร   เชน   หมอไสยศาสตร   หมอน้ํามนต    หมอผี  
หมอเสกเปา  เปนตน 
 3.  หมอเฉพาะทาง    คือ    มีความเชี่ยวชาญในการรักษาเฉพาะโรค    เชน    หมอนวด  
หมอจับเสน  หมออัมพาต 
 4.   แบบผสมผสาน  เชน  สมุนไพรกับหมอน้ํามนต  หมอตําแยกับหมอนวด 
 
 จากแนวคิดของนักวิชาการดงักลาว ผูวจิยัไดจําแนกประเภทของหมอพื้นบานออกได

เปน  3  ประเภทดังนี ้
 1.  หมอพื้นบานที่มีใบประกอบโรคศิลป       หรือหมอพื้นบานที่ไมมีใบอนุญาตให
ประกอบโรคศิลป 
 2.   หมอพื้นบานที่มีความเชีย่วชาญในการรักษาเปนการเฉพาะโรค     หรือรักษาโรคได
ทั่วไป 
 3.   หมอพื้นบานที่มีลักษณะแตกตางออกไปตามกรรมวิธีการรักษา 
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 แตในการวจิัยเร่ือง  กระบวนการเรียนรูและถายทอดความรูภูมิปญญาการรักษาสุขภาพ
ของหมอพื้นบาน  ผูวิจยัไดแบงประเภทของหมอพื้นบานออกเปน  3  ประเภท  ดังนี ้

1. หมอพื้นบานที่มีการรักษาโดยการประกอบพิธีกรรม 
2. หมอพื้นบานที่มีการรักษาโดยการนวด 
3. หมอพื้นบานที่การรักษาโดยการใชสมุนไพร 

 
2.  แนวคิดเก่ียวกับภูมิปญญาพื้นบาน 
 
 นักวิชาการไดเสนอแนวคดิเกี่ยวกับภูมิปญญาพื้นบาน   หรือภูมิปญญาชาวบาน  ไวดงันี้ 
 เสรี  พงศพิศ  (2529  : 193 - 212)  ไดใหแนวคิดที่เปนความหมายของภูมิปญญาพื้นบาน
วา  หมายถึง  พื้นเพรากฐานในความรูของชาวบาน 
 
 ธวัช  ปุณโณทก  (2531  : 87 - 99)   ไดอธิบายภูมิปญญาพื้นบานวา   เปนเรื่องของ    
ความรอบรูของชาวบานที่เรียนรู  ส่ังสม  ประสบการณสืบตอกันมาทัง้ประสบการณตรงดวยตนเอง 
และประสบการณทางออมดวยการเรียนรูจากผูอ่ืน 
 
 สามารถ  จันทรสูรย  (2536  : 32 - 40)  กลาววา  ภูมิปญญามีอยู  2  ลักษณะ  คือ 
 1.  ภูมิปญญาที่เปนนามธรรม  เปนปรัชญาในการดําเนนิชีวิต  เปนเรื่องเกี่ยวกับการเกิด  
แก  เจ็บ  ตาย  เปนคุณคาและความหมายของทุกสิ่งในชวีติประจําวนั 
 2.   ลักษณะที่เปนรูปธรรม     เปนเรื่องเกี่ยวกับการทํามาหากิน   การเกษตร   หัตถกรรม  
ศิลปะ  ดนตรี  หรืออ่ืน ๆ  ซ่ึงภูมิปญญาดังกลาวจะสะทอนความสัมพันธใน  3  ลักษณะ  คือ   

2.1 ความสัมพันธระหวางคนกับโลกสิ่งแวดลอมอยางใกลชิด 
2.2 ความสัมพันธระหวางคนในสังคม  ชุมชน  
2.3 ความสัมพันธระหวางคนกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์  ส่ิงเหนือธรรมชาติ 

 
ประเวศ  วะสี  (2536  : 24 - 27)  ไดสรุปลักษณะสําคัญของภูมิปญญาพื้นบานวาม ี
1.  มีวัฒนธรรมเปนฐานไมใชวิทยาศาสตร 
2.  มีการบูรณาการสูง 
3.  มีการเชื่อมโยงไปสูนามธรรมที่ลึกซ้ึง 
4.  ใหความสําคัญของจริยธรรมมากกวาวัตถุธรรม 
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 อนุรักษ  ปญญานุวัฒน  (2541  : 60 - 65)   มองภูมิปญญาพื้นบานวามี  2  ระดับ  คือ    
ในเชิงรูปธรรมและอุดมการณ  ในเชิงรูปธรรม  เชน  กรรมวิธีการเพาะปลูก  หรือเทคโนโลย ี       
ชาวบาน  สวนเชิงอุดมการณ  เชน  อุดมการณในการดํารงชีวิตของผูคนซึ่งอยูเบื้องหลังเทคโนโลยี 
 
 จากแนวคิดของนักวิชาการดงักลาวสรุปไดวา  ภูมิปญญาพื้นบานจึงเปนองคความรูของ
ชาวบานที่ส่ังสมสืบตอกันมา โดยแบงออกเปน 2 ลักษณะ คือ ภูมิปญญาที่เปนความรู  ความสามารถ   
หรือแนวทางในการแกไขปญหากับภูมิปญญาที่เปนความเชื่อ  ประเพณี  หรือวัฒนธรรม 
 
 ในการวิจัยครั้งนี้  ผูวิจัยจะใชแนวคิดเกี่ยวกับภูมิปญญาพื้นบานที่ส่ังสมสืบตอกันมา  
และมีการแบงออกเปน  2  ลักษณะ  คือ  ภูมิปญญาที่เปนความรู  ความสามารถ  หรือแนวทางใน  
การแกไขปญหา  และภูมิปญญาที่เปนความเชื่อ  ประเพณี  หรือวัฒนธรรม  ดังการสรุปของ          
นักวิชาการขางตน 
 

กระบวนการเกิดภูมิปญญาพื้นบาน 
 ภูมิปญญาพื้นบาน    เกิดขึ้นจากประสบการณที่มีความสัมพันธกับชีวิต   สังคม         
สภาพแวดลอม   และการถายทอดสืบตอกันมาเปนวัฒนธรรม   ซ่ึงเปนการหลอหลอมรวมเอา    
ธรรมชาติรอบขางกับตัวตนของความเปนคนเขาเปนหนึ่งเดียวอยางเปนเอกภาพ   แลวพัฒนา      
กล่ันกรอง  สังเคราะหออกมาเปนแนวคิดเพื่อนําไปสูการปฏิบัติในการแกปญหาชีวิตตามวิถีชีวิตที่
เผชิญ  เพื่อใหสามารถดําเนินชีวิตไปตามครรลองของการดํารงอยูไดอยางสงบสุข  ดังนั้นภูมิปญญา
พื้นบานจึงมีวัฒนธรรมเปนรากฐาน  โดยถือเปนชุดความรูที่บอกแนวปฏิบัติ   กระบวนการคิด  
กระบวนการตัดสินใจดวยตนเอง  ครอบครัว  และชุมชนที่อาศัยการเรียนรูส่ังสมสืบตอมา  (สุรเชษฐ  
เวชชพิทักษ,  2533  :  5 – 10) 
 

โกมาตร  จึงเสถียรทรัพย  (2531  :  193 – 212)  ไดแสดงทัศนะวา  ทุกชาติ  ทุกชนเผา  
และทุกชุมชนลวนแตตองมีระบบการแพทยดั้งเดิมของตน อันเปนผลจากการสรางสมประสบการณ
การแกปญหาสุขภาพมาเปนระยะเวลายาวนาน  การเรียนรูและความเขาใจในชีวิตและสุขภาพเปน
กระบวนการที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติ  มนุษยเรียนรูอวัยวะตาง ๆ ในรางกาย  พรอม ๆ กับวิวัฒนาการ
ทางชีววิทยานับพันป  เรียนรูฤทธ์ิและสรรพคุณของสมุนไพรมาพรอม ๆ กับการเลือกหาอาหารเพื่อ
การดํารงชีพผานการกลั่นกรองทดลองใชและสังเกต   จนเกิดความเขาใจอยางลึกซึ้งตอชีวิตและ
ธรรมชาติรอบตัว  พัฒนามาเปนระบบทฤษฎีทางการแพทยแบบแผนการปฏิบัติตัวยามปวยไขที่    
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มุงใหเกิดความสมดุลยกับทางธรรมชาติ และศิลปะการเยียวยาโรคภัยไขเจ็บโดยใชธรรมชาติรอบตัว  
ภูมิปญญาทางการแพทยนี้ยังถูกผสมผสานเขามาในชีวิตอยางกลมกลืน  เปนแบบแผนการปฏิบัติ
ตัวนับตั้งแตแรกเกิดจนตาย  ทั้งดานอาหารการกินไปจนถึงการดําเนินชีวิตดานอื่น ๆ ในสังคม  
ปจจุบันเรามีความจําเปนตองฟนฟูบทบาทของประชาชนที่จะเปนผูกําหนดชะตากรรมของตนเอง  
และมีสวนรวมสําคัญในการแกปญหา  ปลดปลอยศักยภาพในการแกปญหาดวยตนเองของ

ประชาชน  และคืนอํานาจการตัดสินใจใหประชาชนมีอํานาจเต็มในการแกปญหาของตน  โดยนัยนี้
การฟนฟูวิทยาการทองถ่ินและเทคโนโลยีพื้นบานที่ประชาชนเปนเจาของ ซ่ึงถูกทอดทิ้งไวอยางไม
เห็นคุณคาใหกลับฟนคืนมามีบทบาทในการแกปญหาชีวิตและสุขภาพของประชาชน  โดย
ประชาชนเองอีกครั้งหนึ่ง  การสรางศรัทธาความเชื่อมั่นและความภูมิใจในวิทยาการทองถ่ิน  
สงเสริมและพัฒนาแบบแผนการปฏิบัติตัวยามปวยไข  เทคนิคการแกปญหาสุขภาพตลอดจน
วัฒนธรรม  ความเชื่อ   แบบพื้นบานที่เกื้อกูลตอสุขภาพ  ใหเปนเครื่องมือที่ทรงคุณคาตอการ

แกปญหาของประชาชน       นับเปนภารกิจที่มีความจําเปนอยางเรงดวนกอนที่มรดกทางสติปญญา
เหลานี้จะถูกลืมเลือน           จนสูญเสียไป 
 
 นิธิ  เอียวศรีวงศ  (2536  : 24 - 27)  ไดกลาววา  การศึกษาเรื่องภูมปิญญาพื้นบานควร   
จะมีกรอบในการศึกษาดังนี ้
 1.  ความรู    และระบบความรู      ภูมิปญญาเปนระบบความรูที่ชาวบานมองเห็น    
ความสัมพันธของสิ่งตาง ๆ  อยางเปนระบบ 
 2.   การสั่งสม    และกระจายความรู    ภูมิปญญาเกิดจากการสั่งสม    การกระจายความรู  
ซ่ึงความรูไมไดลอยอยูเฉย ๆ  แตจะตองถูกนํามาบริการคนอื่น 
 3.   การถายทอดความรูภมูิปญญาไมมีสถาบันการถายทอด    แตมีการถายทอดที่         

สลับซับซอน 
 4.  การสรางสรรคและปรับปรุงระบบความรูของชาวบานไมไดหยดุนิง่อยูกับที่       แต
ปรับเปลี่ยนตลอดเวลา  โดยอาศัยประสบการณของชาวบาน 
 
 ดานการเรียนรูภูมิปญญา  เอนก  นาคะบุตร  (2536  : 38 - 51)  กลาววา  การเรียนรูเปน
การเปลี่ยนแปลงความรู  ทัศนคติ  พฤติกรรมของมนุษยอันเปนผลมาจากประสบการณ  และ        
การฝกหัดตามแบบพุทธศาสนา  คือ  ปริยัติ  ปฏิบัติ  และปฏิเวท  ซ่ึงการเรียนรูนั้นอาจมีการลองผิด    
ลองถูกจนกลายเปนประสบการณ  และวิถีชีวิตของชุมชนไป 
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 ดานการสั่งสมภูมิปญญา  เปนกระบวนการที่เกิดขึ้นพรอม ๆ กับการเรียนรู  การสั่งสม
ความรูมี  2  ทาง  คือ  การสั่งสมดวยตนเอง  เรียนรูจากประสบการณของตน  การอยูรวมกันใน
สังคม  อีกทางคือ  มีผูถายทอดใหในรูปวฒันธรรม  ประเพณี  วิถีชีวติ  หรือจากตํารา  ครู  อาจารย  
ซ่ึงภูมิปญญาเหลานี้จะถูกสะสมในตวั  “ปราชญชาวบาน”  (สหัทยา  วิเศษ,  2540  : 30 - 41) 
 
 ดานการถายทอดและกระจายภูมิปญญา   สามารถ  จันทรสูรย  (อางแลว)  ไดกลาวถึง  
รูปแบบการถายทอดภูมิปญญาวา  มีหลายรูปแบบ  คือ  แบบที่ไมเปนลายลักษณอักษร  เชน         
การบอกเลา  หรือผานพิธีกรรมทางศาสนา ทางประเพณี วิถีชีวติ  รวมทั้งการเชื่อมโยงความรูของ  
ตนเอง  กับแบบที่เปนลายลักษณอักษร  เชน  ไดรับการถายทอดจากศิลาจารึก  ใบลาน  สมุดขอย  
หรือตําราตาง ๆ 
 
 ดานการประยกุตใชภูมิปญญา  สุรเชษฐ   เวชชพิทักษ  (2536  : 84 - 90)  กลาวไววา  
การประยกุตวฒันธรรมหรือภูมิปญญามี  2  ประเภท  คือ 
 1.  การประยกุตในสวนที่มองเห็น  เชน  การทํามาหากิน  การอยูรวมกนั  การรักษาโรค
ดวยสมนุไพร 
 2.  การประยกุตในสวนที่มองไมเห็น  เชน  ศาสนา  ความเชื่อโดยผานพิธีกรรมตาง ๆ  
อาทิ  การสูขวัญ  การสืบชะตาใหคนปวย  การรักษาคนปวยตามความเชือ่ตาง ๆ  เปนตน 
 
 จะเห็นวากระบวนการเกิดและการถายทอดภูมิปญญาเริม่ตั้งแตการเรียนรู  การสัง่สม

ความรู การถายทอดความรู และการนําความรูไปประยกุตใชในชีวิต ทั้งในสวนทีเ่ปนรูปธรรมและ
นามธรรม 
 
3.  ภูมิปญญาดานการรักษาสุขภาพของหมอพื้นบาน 
 

จากการศึกษาของผูวิจัยพบวา  ไดมีนักวิชาการนําเสนอความรูเกี่ยวกับภูมิปญญา       
การรักษาสุขภาพของหมอพื้นบานไวดังนี้ 
 
 สมบูรณ  ทิพยนุย   และคณะ  (2546  :  1 – 112)  ไดนําเสนอภูมปิญญาการรักษา        
สุขภาพของหมอพื้นบานในรายงานวจิัยเร่ือง     โครงการองคความรูหมอพื้นบานและการเสริมสราง
สุขภาพชุมชน อําเภอเขาชัยสน  จังหวดัพทัลุง ไววา  ภมูปิญญาพื้นบานในดานนี้  กอนอ่ืนผูทําหนาที่
เปนหมอพืน้บานจะตองปลูกฝงความเปนผูมีคุณธรรม  โดยหมอพื้นบานถือวามนุษยมีกรรมเปนของ
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ตนเองจะหลีกหนีกรรมที่กระทําขึ้นไมพน  โรคแตละโรคที่เขามาเบียดเบียนมนุษย  ยอมมีทั้งหนกั
และเบา  โรคที่เปนบางโรคเปนแลวก็หายเองตามอายุของโรค  โรคบางโรคเมื่อเกิดขึ้นแลวตอง      
ทําการรักษาจงึจะหาย  โรคบางโรคเมื่อเกิดขึ้นแลวรักษาก็ไมหาย  หมอพื้นบานยดึถือแนวทางตาม
หลักศาสนามาตลอด  คนเราเมื่อเจ็บปวยข้ึนมาตองมีความทุกขทั้งรางกายและจิตใจ  การรักษาทาง
จิตใจเปนสิ่งสําคัญ  หมอตองมีกลวิธีในการรักษาจิต  เชน  ดูดวง  ดูเคราะห  สะเดาะเคราะห  หรือ
บางหมอตองหยุดใหบริการในวนัพระเพื่อใหโอกาสผูปวยไดไปทาํบุญ  รับศีล  ฟงธรรม  ฝกสมาธิ  
จากการแนะนาํจากพระภิกษใุนวดั  หมอพืน้บานเปนหมอที่จําเปนไมใชเปนหมอโดยอาชีพ 
 

การรักษาสุขภาพโดยหมอพืน้บานจากอดตีถึงปจจุบัน 
 ในอดีตชาวบานสวนใหญนยิมใชการรักษาสุขภาพโดยหมอพื้นบานกนัอยางแพรหลาย  
เพราะสามารถใหบริการดานการรักษาสุขภาพโดยประหยดัคาใชจาย  จะมีเพยีงคาตั้งราชหรือคาครู 
12   บาท  เปนคาบริการเทานั้น  ทั้งนี้เนือ่งจากในอดีตสถานที่ที่ใหบริการทางการแพทยของรัฐยังมี
นอยมาก  จะมีเพียงในตวัเมอืงใหญ  องคความรูที่ใหบริการในการรักษาสุขภาพใหแกชาวบานอยู
หลายประเภท  แยกเปนประเภทไดดังนี ้
 ประเภทที่   1    การนวดแบบพื้นบาน  ใชรักษาผูปวยทีม่ีอาการปวดเมื่อยตามรางกาย 
 ประเภทที่  2  หมอยา ใชยาสมุนไพรในการรักษาคนไขทั้งโรคภายในและโรคภายนอก  
เชน  โรคมะเรง็ตาง ๆ  รวมถึงโรครายแรงอื่น ๆ   
 ประเภทที่   3   หมอที่ใชพิธีกรรมในการรกัษาคนไขทางจิตใจ    เชน    คนที่มีความวติก
กังวล  จิตใจไมปกติเนื่องจากผลกระทบตาง ๆ 
 

จรรยาบรรณของหมอพื้นบาน 
 กัญจนา  ดีวิเศษ  และคณะ  (2540 : 1)    ผูที่จะเปนแพทยที่ดีนั้น  มิใชจะมีแตวิชาความรู  
ความสามารถในการตรวจและบําบัดโรคแตเพียงอยางเดียว        แพทยที่ดีจะตองเปนผูมีอัธยาศัย
ออนโยน  รูวาสิ่งใดควรหรือไมควร  ประพฤติปฏิบัติตนใหเหมาะสมเปนที่นานับถือแกคนทั่วไป  
ดังนั้นแพทยจึงควรมีคุณธรรมประพฤติปฏิบัติ  10  ประการ  ดังนี้ 
 1.   มีเมตตาจติแกคนไข  ไมเลือกชั้นวรรณะ 
 2.   ไมโลภเหน็แกลาภของคนไขแตฝายเดยีว 
 3.   ไมโออวดวิชาความรูของตนใหคนไขหลงเชื่อ 
 4.   ไมหวงกีดกันหมออื่นซึ่งมีความรูดีกวา 
 5.   ไมลุแกอํานาจอคติ  4  คือ  ฉันทาคติ  โมหาคติ  โทสาคติ  และภยาคติ 
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 6.   ไมรูสึกหวัน่ไหวตอส่ิงที่เปนโลกธรรม  8 
 7.   มีความละอายตอบาป 
 8.   ไมเปนคนเกียจคราน   มกังาย 
 9.   มีความละเอียดสุขุม  มีสติใครครวญเหตุผล 
 10. ไมชอบการมัวเมาในหมูอบายมุข 
 

ภูมิปญญาการนวดพื้นบานของหมอพื้นบาน 
 มีหมอพื้นบานหลายคนใชวิธีการนวดแบบชาวบานชวยในขั้นตอนการรักษาผูปวย   
ตางคนตางไดรับการถายทอดองคความรูมาจากบรรพบุรุษ  รูปแบบการนวดจึงไมเหมือนกัน  เชน 
 

การนวดแขน   ทานั่ง 
ทานวด ผูปวยนั่งขัดสมาธิ  ผูนวดนั่งพรหมสี่หนาเขาหาผูปวย 
วิธีนวด 
1.  ใชมือจับมอืขวาของผูปวยยกขึน้ระดับไหล     ผูนวดใชหัวแมมือซายกดลงบริเวณใน 

รักแร 
 2.   คว่ํามือใชหัวแมมือกดลงกลางแขนทอนบน 
 3.   หงายมือใชหัวแมมือคูนวดกดลงบริเวณกลางแขนขอพับ 
 4.   หงายมือใชหัวแมมือคูนวดกดลงกลางแขนทอนลาง 
 5.   หงายมือใชหัวแมมือคูกดลงบริเวณปลายแขนหางจากขอมือ  2  นิ้วมือ    โดยยดึแนว 
นิ้วกลางเปนหลัก 
 

การนวดศีรษะ  ดานหลัง  
วิธีนวด 

 จุดที่  1  ใชมือซายประคองศีรษะผูปวย  ใชนิ้วหวัแมมือขวากดลง 
 จุดที่  2  ใชมือขวาประคองศรีษะผูปวย  ใชนิ้วหวัแมมือซายกดลง 
 จุดที่  3  อยูเหนือหูซาย  ใชหัวแมมือขวากดนวด 
 จดุที่  4  อยูเหนือหูขวา  ใชหัวแมมือซายกดนวด 
 จุดที่  5  จุดกําดน  ใชมือซายประคองศีรษะผูปวยไว  ใชนิว้หวัแมมือขวากดนวด 
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การนวดศีรษะ  ดานหนา  
ทานวด ผูปวยนั่งขัดสมาธิ   ผูนวดนัง่ทาพรหมสี่หนา   แขนตึง   หนาตรง   องศาได   

ยกขาขางที่ชิดผูปวยขึ้น 
วิธีนวด  
จุดที่  1 เหนือค้ิวซาย  ใชหัวแมมือขวากดนวดลงแบบคว่ํามือซายประคองศีรษะไว 

 จุดที่  2 เหนือค้ิวขวา  นวดเหมือนกบัจุดที่  1 
 จุดที่  3 อยูหนาหูดานซาย  ใชหวัแมมือขวากดลง  มือซายประคองศีรษะ 
 จุดที่  4 อยูตรงขามจุดที่  3  นวดเหมอืนกับจุดที่  3 
 จุดที่  5 ใตริมฝปาก  กลางคาง  ใชมือขางใดขางหนึ่งกดลง  อีกมอืประคองศีรษะ 
 

การนวด   ขาดานนอก 
ผูปวย นอนตะแคงเขาคู 
วิธีนวด   
สัญญาณที่ 1 อยูตรงสะโพกสวนที่นูนที่สุด  ตําแหนงทีต่รงกับแนวขวา วางนิ้วหัวแมมือ 

คว่ําลงใชนิว้คูกด 
               สัญญาณที่  2  อยูตรงบริเวณขอตอของหัวตะคากกับกระดูกขา วางนิ้วหัวแมมือหงายข้ึน 
               สัญญาณที่  3  อยูตรงรอยบุมของขอตอกระดูกสะโพกกับแขนทอนบน   (จุดสลักเพชร)   
วางหวัแมมือคูคว่ํา  ผูนวดนั่งเฉียง  45 องศา  หันหนาไปทางศีรษะผูปวย 

สัญญาณที่  4  อยูเหนือเขา 1  ฝามือ  ตรงกลามเนื้อขา  วางนิ้วคว่ําลงใชนิ้วหวัแมมือเดยีว 
ส่ีนิ้วประคองเขา 

สัญญาณที่  5  อยูกึ่งกลางกลามเนื้อขา  ทอนลาง  วางนิว้หัวแมมือคูกดลง 
 

การนวดไหล 
ทานวด ผูปวยนั่งขัดสมาธิ  ผูนวดนั่งทาพรหมสี่หนา  หันหนาไปทางเดียวกับผูปวย 
วิธีนวด 

 1.   กดบริเวณขอตอไหลดานหลัง    โดยมือที่ชิดตัวผูปวย     ใชนิ้วหวัแมมือเดยีวคว่าํมือ     
ผูนวดนั่งพรหมสี่หนา  โดยงอแขนผูปวยไปทางดานหนา  45  องศา 
 2.   กดบริเวณกลามเนื้อคอบริเวณแนวใตติง่หู 
 3.   กดลงมาจากแนวจดุที่  2  ประมาณ  1  นิ้วมือ 
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 4.   กดบริเวณไหปลารา 
 5.   กดบริเวณใตรักแรดานหนา  โดยผูนวดนั่งทาพรหมสีห่นา  หนัเขาหาผูปวย 
 

ภูมิปญญาของหมอพื้นบานในการใชสมุนไพรเปนยารักษาโรค 
 หมอพื้นบานที่ใชสมุนไพรเปนยารักษาโรค  ความรูพื้นฐานของหมอพื้นบานทางดานนี้
ตองมีความรูพืน้ฐานเกี่ยวกับรางกายที่เปนระบบอวยัวะตาง ๆ ในรางกาย  ตองรูพยาธิ  คือ  ความ
ผิดปกติของรางกาย  ทางรูปรางและหนาทีข่องกลามเนื้อ  กระดกู  ขอตอ  หวัใจ  ปอด  สมอง  ฯลฯ  
เมื่อบําบัดรักษาแลวจะหายไดหรือไม  หายไดดีมากนอยเพียงใด  ตองรูจักการคนหาสาเหตุของโรค  
การตรวจรางกายพบสิ่งผิดปกติตองรูที่ตั้งที่แรกเกดิของโรค รูจักช่ือของโรคที่เกิดขึ้น  รูจักยาสําหรับ
บําบัดโรค  และรูวายาอยางใดควรจะแกโรคชนิดใด  และในการนํายาสมุนไพรมาประกอบเปนยา
รักษาตองรูจักสรรพคุณยา  แหลงของตัวยา  การเก็บ  การปรุงยา  การใชยา   ที่จะจัดใหแกคนไขดวย 
 

สมบูรณ  ทิพยนุย  และคณะ  (2546  :  1 – 112)  ไดกลาวถึง  มูลเหตุของโรคที่ทําใหเกิด
โรคภัยไขเจ็บ  การรูจักชื่อโรคที่เกิดขึ้น  การรูจักยาสําหรบัแกโรค  รสยาแกตามธาตุ  ในรายงานวิจยั
เร่ือง  โครงการองคความรูหมอพื้นบานและการเสริมสรางสุขภาพชุมชนอําเภอเขาชยัสน  จังหวดั
พัทลุง  วา 

มูลเหตุของโรค  6  ประการ 
 1.  กินอาหารผดิเวลา 
 2.  กินอิ่มจนเกินควร 
 3.  เสพยเมถุนเกินประมาณ 
 4.  นอนกลางวันมากเกินไป 
 5.  มักโกรธมากนัก 
                    6.  กล้ันปสสาวะกลั้นอุจจาระเกินควร 
 

มูลเหตุของโรค  8  ประการ 
 1.  อาหาร 
 2.  อิริยาบถ 
 3.  อากาศรอนและเยน็ 
 4.  อดนอน  อดขาว  อดน้าํ 
 5.  กล้ันอุจจาระ  ปสสาวะ 
 6.  ทํางานเกินกําลัง 
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 7.  ความเศราโศกเสียใจ 
 8.  โทสะ 
 

มูลเหตุของโรค  12  ประการ 
 1.   ฤดูแปรไป 
 2.   อาหารใหโทษ 
 3.   ไมเปลี่ยนอิริยาบถ 
 4.   ตองรอนยิง่นัก 
 5.   ตองเย็นยิ่งนัก 
 6.   อดนอน 
 7.   อดขาว 
 8.   อดน้ํา 
 9.   กล้ันปสสาวะ 
 10. กล้ันอุจจาระ 
 11. ทํางานเกินกําลัง 
 12. เศราโศกเสียใจ 
 

การรูจักชื่อโรคท่ีเกิดขึ้น 
 การเรียกชื่อโรค  หมอผูรักษาพยาบาล  จะสมมติช่ือไวตามอาการปวยของคนไข  เพือ่จะ
ใหเปนทีก่ําหนดรูจักไดวา  อาการของโรคแตละอยางมีช่ือเรียกกําหนดเฉพาะ  แตมีบางคัมภีรที่

กลาวถึงความไมสมดุลยของธาตุ  เชน  คัมภีรโรคนิทาน  คัมภีรธาตุวิภังค  ความไมสมดุลยของธาตุ
มีผลใหเกิดความเจ็บปวย  เกิดการเปลีย่นแปลงในรางกาย  ก็จะมีการกําหนดเรียกชื่อตามธาตุที่      
ไมสมดุลยกันวา  ธาตุพิการหรือธาตุแตก  เชน  เกสาพกิาร  เสมหะพิการ  โลหิตพิการ  ฯลฯ 
 
 นอกจากนี้ยังมวีิธีเรียกชื่อของโรคอีกแบบหนึ่ง  คือ  การเรียกตามสมฏุฐานที่ตั้งของโรค 
(เบญจอินทรีย)  ไดแก 
 1.  จกัษุโรโค  คือ  โรคที่เปนขึ้นที่ตา  สมมติเรียกวา  ตาแดง  ตาแฉะ  ตาตอ  ริดสีดวงตา  
เปนตน 
 2.  โสตโรโค  คือ  โรคที่เปนขึ้นที่หู  สมมตเิรียกวา  หูหนวก  หตูึง  ฝในหู  เปนตน 
 3.  ฆานะโรโค  คือ  โรคที่เปนที่จมูก  สมมติเรียกวา  ริดสีดวงจมกู  คัดจมูก  เปนตน 
 4.  ชิวหาโรโค  คือ  โรคที่เปนที่ล้ิน  สมมติเรียกวา  ล้ินแตก  ล้ินเปอย  เปนตน 
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 5.  กายโรโค  คือ  โรคที่เปนที่ตัว  แบงออกเปน  2  อยาง  คือ 
      5.1  พหิทธโรโค  คือ  โรคที่เปนขึ้นภายนอก  สมมติเรียกวา  กลาก  เกล้ือน  เร้ือน  
เปนตน   
      5.2   อันตโรโค   คือ   โรคที่เกิดขึ้นภายในกาย    สมมติเรียกวา    เปนไข   เปนลม  
เปนดาน  จุกเสียด  แนนทอง  ทองอืด  ทองเฟอ  บิด  เปนตน 
 

การรูจักยาสําหรับแกโรค 
 การรูจักยาสําหรับแกโรค  หมายถึง  การรูจักวัตถุตาง ๆ  สําหรับนําเอามาปรุงเปน       
ยาแกโรค  โดยจะตองรูหลักใหญ ๆ  4  ประการ  คือ 
 1.  รูจักตัวยา  (เภสัชวตัถุ) 
 2.  รูจักสรรพคุณยา  (สรรพคุณเภสัช) 
 3.  รูจักเครื่องยาที่มีช่ือตางกนั รวมเรียกเปนชื่อเดียว  (คณาเภสัช) 
 4.  รูจักการปรงุยาแบบตาง ๆ  (เภสัชกรรม) 
 

1.  รูจักตัวยา  หลักในการรูจักตัวยา  มี  5 ประการ  คือ  ตองรูจักรูป  รูจักสี  รูจักกลิ่น    
รูจักรส  และรูจักชื่อวัตถุที่นาํมาทํายา 

การรูจักรูป  หมายถึง  การรูจักพืชวัตถุ  สัตววัตถุ  และธาตุวัตถุ  วาแตละชนดิที่นาํมา   
ทํายาวามีรูปลักษณะอยางไร  เชน 

-  พืชวัตถุ  ตองรูจักวาพรรณไมชนดินี้สวนใดคือ  ดอก  เกสร  ผล เมล็ด  กระพี้  ยาง  
แกน  ราก  เปนตน 

-  สัตววัตถุ  ตองรูจักวาอวัยวะของสัตวสวนใดเปน  ขน  หนัง  เขา  นอ  งา  เขี้ยว  ฟน  
กราม  กระดกู  ดี  เปนตน 

-  ธาตุวัตถุ  ตองรูวาวัตถุธาตุที่นํามาทํายามีรูปหรือสถานะเปนอยางไร     เปนของแข็ง
หรือของเหลว 

การรูจักสี  หมายถึง  การรูจักสีของพืชวัตถุ  สัตววัตถุ  และธาตุวัตถุ  วาแตละชนิดนั้นมี
สีแตกตางกนั  เรียกชื่อแตกตางกัน  เชน  สีขาวของสารสมหรือของเกลือ  สีแดงของฝางหรือของ
ชาด  สีเขียวของใบเตย  เปนตน 

การรูจักรส  หมายถึง  การรูวารสของพืชวตัถุ  สัตววัตถุ  และธาตวุัตถุ  วาแตละชนดิมี
รสเฉพาะตัว  เชน  รสเค็มเปนรสของเกลือ  รสเปรี้ยวเปนรสของมะนาว  รสหวานเปนรสของชะเอม  
เปนตน 
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การรูจักชื่อ  หมายถึง  การรูจักวาส่ิงของหรือวัตถุที่เรามองเห็นดวยรูป  สี  กลิ่น  รส    
แตละชนดิจะมีช่ือเรียกเฉพาะวาอะไร 

การที่ผูศึกษาจะรูวาตวัยาชนดิใด  มีรูป  สี  กลิ่น  รส หรือช่ือประการใด  จําเปนตองรูจัก
ดวยการดูของจริง  ทั้งชนิดแหงและสด  จดจําใหรูใหชํานาญเมื่อทราบถึงชนิดและชื่อของตัวยาแลว
จึงจะเรยีกเปนผูมีความรูในหมวดเภสัชวัตถุอยางแทจริง 

 
2.  รูจักสรรพคุณยา 
รูจักสรรพคุณของยาแตละชนิดวามีคณุสมบัติพิเศษ  ที่จะใชแกโรคหรืออาการไดนั้น  

จําเปนจะตองรูจักรสของตัวยากอน  เพราะรสของยาแตละรสจะมีสรรพคุณไมเหมือนกัน  แบงได
เปน  9  รส  ดังนี้ 

      -  รสฝาด   สําหรับสมาน 
                         -  รสหวาน ซึมซาบไปตามเนื้อ 
                         -  รสเมาเบื่อ แกพษิ 
                         -  รสขม  แกดี  โลหิต 
                         -  รสเผ็ดรอน แกลม 
                         -  รสมัน  แกเสนเอน็ 
                         -  รสหอมเยน็ ทําใหช่ืนใจ 
                         -  รสเค็ม ซึมซาบไปตามผิวหนัง 
                         -  รสเปรี้ยว กัดเสมหะ 

และใหเพิ่มรสจืดสําหรับแกทางปสสาวะ 
เมื่อนําตัวยาแตละชนิดมาปรุงเปนยาตํารับ  เพื่อใชรักษาใหตรงกับโรค  ยาที่ปรุงขึ้นเปน

ตํารับแลวจะมรีสยาแบงออกเปน  3  พวก  คือ  ยารสเย็น  ยารสรอน  และยารสสุขุม  เรียกวา  ยารส
ประธาน  3  รส 

-  ยารสเย็น  ไดแก  ยาตํารับที่ปรุงผสมดวยใบไม  (ที่ไมรอน)  มีเกสรดอกไม   สัตตะเขา 
เนาวเขีย้ว  และของที่เผาหรอืสุมเปนถาน  เมื่อปรุงผสมเปนยาจะไดยาตํารับรสเย็น  เชน  ยามหานลิ  
ยามหากาฬ  ยาเขียว  เปนตน  ใชสําหรับแกโรคในทางเตโชธาตุ 

-  ยารสรอน  ไดแก  ยาตํารับที่ปรุงผสมดวยเบญจกูล  ตรีกฎก  หัสคุณ  ขิง  ขา  เปนตน  
เมื่อปรุงผสมเปนยาจะไดยาตํารับรสรอน  เชน   ยาเหลือง  ยาอภัยสาลี  เปนตน  ใชสําหรับแกโรค
ทางวาโยธาต ุ
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-  ยารสสุขุม  ไดแก  ยาตํารับที่ปรุงผสมดวยโกศ  เทียน  กฤษณา  กระลําพัก  ชะลูด  
อบเชย  ขอนดอก  แกนจนัทรเทศ  เปนตน  เมื่อปรุงผสมเปนยาจะไดยาตํารับรสสุขุม  เชน  ยาหอม
ตาง ๆ  ใชสําหรับแกโรคทางโลหิต 
 

รสยาแกตามธาต ุ
1. โรคที่เกิดเพื่อกองปถวีธาตุพกิาร  ใหใชยารสฝาด  หวาน  มัน  เค็ม 
2. โรคที่เกิดเพื่อกองอาโปธาตุพิการ  ใหใชยารสเปรี้ยว  ขม  เมาเบื่อ 
3. โรคที่เกิดเพื่อกองวาโยธาตพุิการ  ใหใชยารสสุขุม  เผ็ดรอน 
4. โรคที่เกิดเพื่อกองเตโชธาตุพิการ  ใหใหยารสเย็น  จืด 

 
ตัวอยางการรักษาโรคที่เปนภูมิปญญาของหมอพื้นบาน 

 
โรคไขตัวรอน 

       วิธีการรักษา    คนไขตัวรอน  ซักถามประวตัิการใช  ดูตา  ปาก  ผิว 
       การเตรียมยา    จัดเตรียมยาใหคนไขไปตมกินที่บาน 
       สูตรยา   รากยานาง   ชิงชี  คนธา  น้ํานอง  ทาวยายมอม  นําตัวยาทั้งหมดมาสิ่งละเทากัน
ใสหมอใสน้ําตมเคี่ยวน้ํา  3  สวน  ใหเหลือ  1 สวน   รับประทานวนัละ  3  เวลา  คร้ังละ  1  ถวย  
หลังอาหาร 
 

โรคไขทับระด ู
       ขั้นตอนการรกัษา   ซักถามประวัติคนไข  ดูอาการ 
       การเตรียมยา      เสกยาดวย  สักตวา 
       สูตรยา     

ขนานที่  1  มีลูกกะดอม  จันทรขาว  จันทรแดง  เทียนทั้ง  5  ชนิด  สมุลแวง  กฤษณา  
อบเชย  ชะลูด  เบญจกูล   นําตัวยาสิ่งละเทากันใสหมอตม  3  สวน  เอา  1 สวน  รับประทานครั้งละ  
1  ถวยชา  วันละ  3  เวลา 

ขนานที่  2     ใหเอาตนหนาดทั้ง  5  ตมกินเชา – เย็น 
สรรพคุณ   แกไขทับระดู 

       อาการ        มปีระจําเดือนมา    เกิดอาการไขแทรกซอน    ปวดศีรษะ   หนาตาแดง     มี
ปสสาวะเหลือง  ทองอืด  เบื่ออาหาร  หงุดหงิด 
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โรคลมชัก 
       วิธีการรักษาลมชัก       อาการหนามืดตาลายเปนลม  ชักตาตั้ง 

ขั้นตอนการรกัษา   ทําน้ํามนต  ใชคาถาเสกน้ําพนคนชัก  ทานใหวา  โอมนางทั้งหา      
สีแสงแจงฟา  ลงมาเปลื้องปลด  กูจะลดเลอืดลมที่หันหวนปวนปนขึ้นมา  นะหาย   โมหาหายดวย  
นะโมพุทธายะ  พุทธังปนจักขามิ  ธัมมังปนจักขามิ  สังฆังปนจักขามิ  สะมุหะเนยยะถอน  สะมุหะ
นะติคลอน  สะมุหะคะโตเคลื่อนสีมาคะตัง  พัทธะเสมายัง  สะมุหะนติัพโพ  เอวัง  เอหิโล  กะนาถัง  
สังวิทาปุกะ  ยะปะ  อะปามะ  จุปะ  พุทโธคลอน  ทาเคลื่อน  ยะเลื่อนหลุดหาย  พุทธะสะวะหายฯ  
ใชน้ําประพรมคนไข  เสร็จแลวจัดยาใหพี่เลี้ยงเอาไปตมใหคนไขกนิที่บาน  ดังนี ้

สูตรยา      
ขนานที่   1    เชือกเถาหมากทั้ง  2    รากฟกขาว    รากครอบจักรวาล  จันทรทั้ง  2    แดง  

– ขาว   ลูกจันทร  ดอกจันทร  กะลําผัก  บอนดอก   อบเชย   ชะลูด  กฤษณา    เกสรบัวหลวง       
ดอกพิกุล  ดอกบุนนาค  ดอกสารภี  ดอกมะลิ  เปราะหอม  ใชสวนละเทา ๆ กัน  สวนใบกระวานเอา
เทายาทั้งหลาย   ตําเปนผงปนเม็ด 

ขนานที่  2    ฤาษีผสม   ใบเสนียด    มะขามปอม    อบเชย     อําพัน     ดอกบุนนาค  
เกสรบัว  ดอกคําสาว  ผลมะตูมออน  เกลือสินเธาว  ชะเอมเทศ   โกฐกานพราว    รากตองแตก       
ผลกระดอม  บอระเพ็ด  กระถินแดง  ใหรับประทานวันละ  2  ครั้ง  ๆ  ละ  1  ถวยชา 
 

โรคคนไขประเภทวิกลจริต 
วิธีการรักษา     คนไขประเภทวิกลจริต 
อาการ    เปนไข   ตัวรอน   เพอคล่ัง   ควบคุมสติไมได   สวนมากเปนผูหญิง  เปนเพราะ 

เพศเลือด 
ขั้นตอนการรกัษา เมื่อตรวจดูอาการแลวเห็นวามีความจาํเปนตองชวยเหลือเพราะคนไข 

อยูในเคราะห  ก็ทําพิธีเสกน้าํประพรมใหดงันี้  ตั้งนะโม  ตัสสะ  ภะคะวะโต  อะระหะโต  สัมมา  
สัมพุทตัสสะ  3  จบ 

ทองคาถาเสกน้ํามนต   พุทโธอะริยะ   เมตไตรโย   ปญจะพุทธา  นะมามิหัง  อันตะรายัง   
วินาศสันติ  สรรพศัตรู  วินาศสันติ  อะนจิจัง  ทกุขัง  อะนัตตา  นะโม  พุทธายะ   ยะธาพุทโมนะ    
จะพะกะสะ  นะมะพะทะ  อิสะวะสุ  สุวะสะอิ  มะอะอ ุ อุอะมะ  จติตงั  สัตตะลิกัง รูปง  อะนิจจานัง  
ปะระมังสุขังฯ    ใชน้ํามนตประพรมใหคนไข  เสร็จแลวจัดยาใหพี่เล้ียงไปตมใหคนไขกิน 
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สูตรยา    
ขนานที่  1   ทานใหเอารากมะตูม    รากระโกนา    หวัแหวหมู    พริกไทย     ยาส่ีอยางนี้ 

เอาหนักอยางละ 8 บาท  ออยแดง 3 ปลอง   เอายาทั้งหมดหั่นเปนชิ้นเล็ก ๆ หอผาใสหมอดินตมกนิ
วันละ  3  เวลา  คร้ังละครึ่งแกว   

ขนานที่  2  ทานใหเอาน้ํามะพราวที่เปลือกนอกเหลือง  2  ผล  กระเทียมหนกั  4  บาท  
เอามาลนไฟใหแหงดี  พริกไทยเอา  3  เทาของกระเทยีม  มะกรูดผลแก ๆ  หั่นเปนชิ้นได  4  ช้ิน      
นํายาทั้งหมดหอผาใสหมอใสน้ําตั้งไฟจนเดือด  ขึ้น ๆ ลง ๆ  3  คร้ัง  ยกตั้งใหเย็น  กรองอีกทีรินใส
แกว  แลวเอาน้ําผ้ึงรวงผสมเทากับยาทีก่ิน  ใหคนไขกิน  อาการคลั่งหายแล 
 

โรคเหน็บชา 
       การรักษาที่ถนดั   ใชยารักษาโรคเหน็บชา 
       ขั้นตอนการรกัษา    ซักถามประวัติคนไข  ดูอาการ 

สูตรยา   ยาดํา   หนกั   8  บาท    มะหาหิงค   หนัก   8  บาท  ลูกจันทร   หนัก  8  บาท   
การบูร  หนกั  8  บาท   พริกไทย  หนกั  32  บาท นําตวัยาทั้งหมดมาบดใหเปนผง  ละลายน้ํามะกรดู
ปนเปนเมด็เทาเม็ดถ่ัวเขยีว  รับประทานครั้งละ  4 – 5  เม็ด  หลังอาหาร  3  เวลา   

สรรพคุณ    แกโรคเมื่อยเคล็ด  เหน็บมือ – เทา  คาถาเสกใช  สักตวา 
 

โรคเด็กรองไหงอแง 
       วิธีการรักษา   ขั้นแรกตองสังเกตอาการรองวาเดก็มีอาการปกติหรือไม  ดูปาก  ตา  ทอง   

สูตรยา  เอาใบเรียนเทศขยี้ทาทองเด็ก  เอาหวัไพลมาฝานเปนชิ้น  เจาะรผููกดายตดิขอมือ 
เด็ก  พรอมกับเสกคาถานะโม  พุท  ธา  ยะ 

คําแนะนํา ใหแมของเด็กตมน้ําใบมะขาม  หัวเปราะ  อาบใหเดก็ทกุวัน  เพื่อแกหวดั 
คัดจมูก 
 
 โดยสรุป  ภูมปิญญาดานการรักษาสุขภาพของหมอพื้นบานนั้น  ถือวาผูที่ทําหนาที่เปน
หมอพื้นบานจะตองมีคุณธรรมในการรักษา  เมื่อเจ็บปวยข้ึนมาจะมทีั้งความทุกขทางกายและจติใจ  
ภูมิปญญาในการรักษาสุขภาพใหผูปวย  จะใชวิธีอยู  3  วธีิ   คือ   

1. ใชพิธีกรรมในการรักษาคนไขทางจิตใจ    การรักษาทางจิตใจถือวาเปนสิ่งสําคัญที่    
มากอนเปนอนัดับแรก  กลวิธีในการรักษา  เชน  ดูดวง  ดูเคราะห  สะเดาะเคราะห  รับศีล   ฟงธรรม  
ฝกสมาธิ  หรือประกอบพิธีกรรมเฉพาะ 
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2.  ใชการนวดแบบพื้นบานในการรักษา     การรักษาวิธีนี้ผูรักษาตองมีความรูพื้นฐาน
เกี่ยวกับรางกายที่เปนระบบอวัยวะตาง ๆ  ในรางกาย  รูจักความผิดปกติของรางกาย  การตรวจ    
รางกาย  โรค  สาเหตุของโรค  วิธีการนวดในการรักษาตามที่ตนไดรับการถายทอดมาและจาก
ประสบการณตรงที่ตนใชไดผล 

3. ใชยาสมุนไพรรักษา   จะตองมีความรูพื้นฐานเหมือนกับผูที่ใชการรักษาโดยวิธีการ 
นวด  และเพิม่ความรูความเขาใจเกี่ยวกับความรูเร่ืองการตรวจรางกาย  ที่ตั้งที่เกิดของโรค  รูจักชื่อ
ของโรค  ตลอดจนรูจกัการใชยาและสรรพคุณยาในการบําบัดโรค  การเก็บ  การปรุงยา  การใหยา
แกคนไข 
 
 ในการวิจัยเร่ือง กระบวนการเรียนรูและการถายทอดความรูภูมิปญญาการรักษาสุขภาพ
ของชาวไทเขนิครั้งนี้  ผูวิจัยจะใชขอเสนอแนะของนักวิชาการดังกลาวขางตนเปนหลักในการ

ศึกษาวจิัย 
 
4.  แนวคิดเก่ียวกับกระบวนการเรียนรูภูมิปญญาดานการรักษาสุขภาพของหมอพืน้บาน 
  

จากการศึกษากระบวนการเรียนรูภมูิปญญาการรักษาสุขภาพของหมอพื้นบาน      พบวา  
ระบบการเรียนรูในชุมชนเริ่มจากครอบครัวขยายไปสูวัด  ตอมาระบบการเรียนรูของคนในชุมชน   
จัดโดยโรงเรียน  ซ่ึงนําชุมชนเขาสูระบบการเรียนรูแบบแปลกใหม  ปจจุบันศูนยกลางการเรียนรู      
ในชุมชนไดเปล่ียนไปโดยเกิดแหลงการเรียนรูมากขึ้นตามการขยายตัวของสื่อมวลชน  เชน  
หนังสือพิมพ  วิทยุ  โทรทัศน  ฯลฯ 
 
 การศึกษาระบบความคิด  ความเชื่อ  และพฤติกรรมการรักษาโรคกระดูกดวยระบบของ
หมอพื้นบาน  (มะลิ  ลิวนานนทชัย  และกาญจนา  ตั้งชลทิพย,  2534  : 49 - 53)  พบวา  การเรียนรู
ของผูเปนหมอพื้นบานที่รักษาโรคกระดูกมีดังนี้  คือ 
 ผูถายทอด   ลักษณะการถายทอด 
 คนที่  1             เรียนรูจากบรรพบุรุษและใหการรกัษาในกลุมเครือญาติ 
 คนที่  2             เรียนจากหมอพื้นบานที่เคยรักษาตนเอง 
 คนที่  3             เรียนรูจากพอที่เปนหมอพื้นบานที่ใหการรักษาโรคกระดูก 

 ดวยการเปนลูกมือ 
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 การศึกษาเรื่อง   กระบวนการเรียนรูของหมอพื้นบานที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมการรักษา
สุขภาพในชุมชน  (พิทยา  สายนําทาน,  2540  : 1 - 2)  พบวา  กระบวนการเรียนรูในชุมชนระยะแรก
เปนการถายทอดความรูจากระบบครอบครัว  เครือญาติ  โดยถายทอดจากบรรพบุรุษสูลูกหลาน     
ตอมาไดมีการเปลี่ยนแปลงเนื่องมาจากนโยบายของรัฐที่ตองการกระจายความเจริญสูชนบท  
กระบวนการเรียนรูประกอบดวยหลายกระบวนการ  ทั้งในระบบโรงเรียนและนอกระบบโรงเรียน  
นอกจากนี้ยังมีปจจัยที่มีอิทธิพลตอกระบวนการเรียนรูดานสุขภาพอนามัยในชุมชนที่มีสวนผลักดัน  
เช่ือมโยงกอใหเกิดการเรียนรู    การรับรูและการถายทอด      ประกอบดวยปจจัยภายในชุมชนและ
ภายนอกชุมชน 
 
 การศึกษาเรื่อง    กระบวนการเรียนรูในการดูแลรักษาสุขภาพของชาวบานในชุมชน      
(ชูชาติ  เหล่ียมวานิช,  2537  : 130)  พบวา  ชุมชนชนบทมีประเพณีในการดูแลรักษาสุขภาพ       
แบบดั้งเดิมหลงเหลือใหเห็นจนถึงปจจุบัน  เปนการเรียนรูที่ไดรับการถายทอดมาจากบรรพบุรุษ
และกลอมเกลาทางสังคมโดยครอบครัว  เครือญาติ  และเพื่อนบาน  นอกจากนี้ยังไดเรียนรูจากผูนํา  
บารมีในชุมชน  เชน  พระ  ผูอาวุโส  ทั้งภายในและภายนอกชุมชน  และพบวามีเงื่อนไขสําคัญใน
การเกิดกระบวนการเรียนรูของหมอพื้นบาน  คือ 
 1.  ความสัมพันธที่เกิดขึ้นระหวางหมอพื้นบานและชุมชน     ไดแก   ความสัมพันธของ
ครอบครัว  เครือญาติ  เพื่อนบาน 
 2.  ความถี่ของการพบปะ หรือความใกลชิด จํานวนครั้งการพบปะและใกลชิดสนิทสนม
ทําใหเกิดการเรียนรูไดเสมอ 
 3.  การแลกเปลี่ยนและการพึง่พากัน    เปนวัฒนธรรมของชุมชนชนบทที่มีการถายทอด
เกื้อกูลกัน 
 
 การศึกษาเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลพื้นบานในจังหวัดเชียงราย  (อานันท  กาญจนพันธุ  
และคณะ, 2530 : 254 - 371) ช้ีใหเห็นวา การรักษาพยาบาลพื้นบานเปนระบบของการรักษาของ
หมอพื้นบาน  ซ่ึงเปนสวนหนึ่งของวัฒนธรรม  ความเชื่อ  ปรากฏทั่วไปในพื้นที่ลานนาไทย  มี     
การสืบทอดความรูในการรักษาเยียวยามาตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน  มีการจดบันทึกไวเปนตําราตาง ๆ  
มากมาย   เชน   ในปบสา  ใบลาน  และพบวารูปแบบการรักษาที่ สืบทอดมาแตโบราณเกิด               
การผสมผสานกับความเชื่อทั้งหมอพื้นบานและแพทยแผนใหม  นอกจากนี้ยังนําความเชื่อและ      
พิธีกรรมตามความเชื่อดั้งเดิมมาใชรักษาผูปวยอยูในปจจุบัน 
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 บุญทวี  อุปละกูล  (2536  : 57)  ไดสรุปไววา  กระบวนการเรียนรูการเปนหมอพืน้บาน  
ไดเร่ิมตนจากการศึกษาภาคบังคับ  หลังจากนั้นจะตองเขาบวชเรียนจนสามารถอานเขียนภาษาบาลี
ไดและเริ่มสนใจการเปนหมอพื้นบาน  ซ่ึงเรียนรูจากเครือญาติภายในครอบครัว  มีอาชีพเปนหมอ  
เกิดจากการปรนนิบัติ  เกดิจากสิ่งตอบแทนที่ผูปวยมอบใหเมื่อใหการรักษา  และการเปนหมอ      
พื้นบานจะตองอาศัยระยะเวลานานจึงจะสามารถเปนผูเชี่ยวชาญได  ซ่ึงจะตองประพฤติปฏิบัติดังนี ้
 ขั้นที่  1  เปนผูติดตามเพื่อเรียนรูตํารับยา  ตัวยา  คาถา  โดยอาศัยการทองจําจนกระทั่ง
อาจารยรับเปนศิษย 
 ขั้นที่  2  เปนผูปฏิบัติเพื่อทดลอง  ฝกความมั่นใจ  ความอดทน  เชน  เฝาคนไข  ตาํยา  
จัดยา  ใชคาถา  ทํานายวนิิจฉัยโรคและรักษา  ตลอดถึงฝกฝนใหเปนคนมีคุณธรรม  จริยธรรม  ให
เปนที่นับถือศรัทธาของชาวบาน 
 ขั้นที่  3  เปนผูชํานาญ  เปนชางที่สามารถปฏิบัติงานเปนหมอไดโดยสมบูรณจากการที่
ไดรับการฝกฝนมาจากขั้นที่  1  และ  2  มาแลวนั่นเอง  ถือวาไดเปนผูเชี่ยวชาญและอาจมีการสราง
ลูกศิษยของตนสืบทอดตอไป 
 
 จากแนวคิดเกี่ยวกับกระบวนการเรียนรูภูมิปญญาการรักษาสุขภาพของหมอพื้นบานจาก

นักวิชาการดังกลาว  สรุปไดวา  กระบวนการเรียนรูนั้นสามารถเรียนรูไดดวยตนเอง  โดย            
การฝกปฏิบัติลองผิดลองถูก   เชน  การเรียนรูดวยวิธีการรักษากระดูกหักจากการอานตํารายา        
พื้นบาน  แลวจึงคอยหาสมุนไพรมาทดลองประกอบจนประสบกับความสําเร็จ  และมีความชํานาญ
ในการใชสมุนไพรรักษาผูปวย   ฉะนั้นกระบวนการเรียนรูจึงตองอาศัยขั้นตอนที่เปนระบบทาง   
วัฒนธรรมเปนกลไกในการเรียนรู 
 
 ในการศึกษาวิจัยเรื่อง   กระบวนการเรียนรูและถายทอดความรูภูมิปญญาการรักษา       
สุขภาพของชาวไทเขินครั้งนี้    ผูวิจัยจะใชแนวคิดเกี่ยวกับกระบวนการเรียนรูในมุมมองทาง        
วัฒนธรรมของชุมชน   รวมกับปรากฏการณที่เกิดขึ้นจริงในชุมชนที่ทําการศึกษาวิจัยเปนหลักใน
การพิจารณา 
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5.  กระบวนการถายทอดความรูภูมิปญญาการรักษาสุขภาพของหมอพืน้บาน 
 
 กระบวนการถายทอดความรูภูมิปญญาการรักษาสุขภาพของหมอพื้นบานนั้น   มี       
นักวิชาการที่ใหความสําคัญโดยศึกษาจากสภาพสังคม  ไดเสนอแนวคิดทฤษฎีในมุมมองตาง ๆ  กัน  
คือ   
  
 สุรเชษฐ   เวชชพิทักษ (2533 : 21 - 22)  เสนอวา  การถายทอดวิชาความรูและศิลปวิทยา
พิเศษเฉพาะทาง  เชน  วิธีการรักษาโรคแบบพื้นบานนั้น  อาจารยหรือครูนอกจากดูวาผูที่ตองการ
เรียนวิชานั้นมีแวว  มีพรสวรรค  หรือภูมิปญญาที่จะเรียนหรือไม  แลวยังจะตองดูที่ภูมิธรรมของ      
ผูที่มาเปนศิษยดวย  โดยศิษยบางคนอาจตองไปขออยูกับอาจารยเปนเดือน เปนป  ชวยทํางาน ชวย
ทําไร  ไถนาดวย  หลังจากไดสังเกตนิสัยใจคอและความประพฤติของผูมาสมัครเปนศิษยจนแนใจ
แลวจึงจะถายทอดวิชาให  โดยจะจัดพิธี “ครอบครู” ขึ้น  เพื่อเปนการบอกกับบูรพาคณาจารย           
ผูประสิทธิประสาทวิชาสืบทอดกันมาวาในสายครูนี้รับศิษยเพิ่มอีกหนึ่งคน     ศิลปพื้นบาน              
จึงถายทอดกันในหมูผูที่ทรงภูมิธรรมและภูมิปญญาเทานั้น   ผูที่ไดวิชาไปแลวตองประพฤติ     
ปฏิบัติตัวตามที่อาจารยแนะนําและไดทําตัวเปนแบบอยางไว  เมื่อใดที่ประพฤติตัวไมดี  นําวิชาไป
ใชผิดทาง  ภูมิธรรมเส่ือม (ธรรมแตก)  ภูมิปญญาก็จะเสื่อมไปดวย  และอาจตองมีอันเปนไปตาง ๆ  
วิชาความรูพื้นบานจึงเปน  “ของสูง”  ที่แมมีเงินก็ไมอาจซ้ือกันได  ซ่ึงสอดคลองกับ  เสรี  พงศพิศ  
(2530  :  45)  ไดเสนอวา  ในการศึกษาวิถีชีวิตของชาวบานที่เราตองการหาคุณคา  ตองการศึกษา  
เขาใจถึงเงื่อนไขตาง ๆ  เราจะพบวาสวนสําคัญที่เปนองคประกอบของภูมิปญญา  เปนจิตวิญญาณที่
ถูกถายทอดมาตลอดในการดําเนินชีวิต  ที่แสดงออกทางการรักษาพยาบาล  การประกอบอาชีพ
สถานภาพทางสังคม  ในความเปนอยูและวิถีชีวิตปฏิบัติของเขาทั้งหมด  การถายทอดความรูตาม
แบบพื้นบาน   สวนใหญที่ทํางานอยูในชุมชนชนบท  เชน  หมอสมุนไพร  หมอตําแย  หมอกระดูก  
หมอนวด  เปนตน  พวกนี้มักจะมีบรรพบุรุษเปนหมออยูกอนแลวและเรียนวิชาจากพอ  แม  ปู  ยา  
ตา  ยาย  หรือไมเชนนั้นก็อาจจะเรียนจากหมอพื้นบานหรือหมอพระในละแวกนั้น  กอนที่เร่ิมเรียน
จะตองมีพิธีไหวครูและมอบตัวเปนศิษยกับครูตามประเพณี  การเรียนทางทฤษฎีอาศัยการศึกษาจาก
ตําราเกาที่สืบทอดมา  เชน  สมุดขอย  ใบลาน  บางคนอาจใชหนังสือตํารามาตรฐานที่มีขายใน        
ทองตลาด    ในดานการปฏิบัติจะเรียนจากประสบการณของอาจารยโดยตรง  โดยการเปนผูชวย
หมอหรือลูกมือ  คอยสังเกตและจดจําจนกระทั่งเกิดความชํานาญ   
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 เอกสารประกอบการสัมมนาทางวิชาการ  คร้ังที่  1  เร่ือง  “การศกึษาระบบความรู     
พื้นบานในปจจุบัน”  (2534 : 3)  ไดสรุปความรูพื้นบานเกี่ยวกับการประกอบพิธีกรรมในการรักษา
สุขภาพ  ใน  2  จังหวดัในภาคอีสานไวดังนี้  คือ 

1. ความรูพื้นบานคงอยูและสืบทอดตอเนื่อง  เพราะความรูนั้นยังประโยชนตอชีวิต

และชุมชน  กรณีหมอธรรมในหมูบานมีการสืบทอดนอยลงหรือไมมีเลย  เพราะชาวบานสวนใหญมี
แหลงอ่ืนที่เปนที่พึ่งในดานการเจ็บปวยไดมากกกวาหมอธรรม 

2. ในอดีตคนทีเ่ปนหมอธรรม    คือ   คนที่ชาวบานใหความเชื่อถือและยอมรับวาเปน
บุคคลที่มีภาวะพิเศษเหนือคนธรรมดา  เนื่องจากสามารถปราบผีได  ดังนั้นขอปฏิบตัิของหมอธรรม
จึงมักมีขอที่แสดงความเปนภาวะพิเศษนั้น  รวมถึงดานความมีคุณธรรมดวย  หมอธรรมคนใด       
ไมสามารถปฏิบัติตามขอหาม  หรือขาดคุณภาพก็จะถูกวาเปนผีปอบ  หรือผีหากอม 

3. การถายทอดเปนการเรียนรูตัวตอตัวระหวางคนสอนกับคนเรียน  มกีารทองคาถา 
สวดมนต  นั่งสมาธิ  และการตั้งหิ้งพระให  การถายทอดความรูจะมพีิธีกรรมเขามาเกีย่วของเพื่อให
เกิดความขลัง  รูสึกในพลังอํานาจของความศักดิ์สิทธิ์ในพิธีกรรมนั้น 
 
 จากการศึกษาของแสงอรุณ  กนกพงศชัย  (2534 : 13)  กลาววา  พอเฒาศรีนวลหมอ   
พื้นบาน  ไดเลาใหฟงวาการที่จะเปนหมอพื้นบานนัน้ตองไดรับการถายทอดมาจากเครือตระกลู

เดียวกัน  โดยเฉพาะจะตองเปนผูชาย  ถาลูกไมไดรับการถายทอดก็จะเปนหลานที่ไดรับการถายทอด     
ถาไมมีลูกหลานก็ตองถายทอดใหคนที่มีตระกูลใกลเคยีงกันที่สุด  ซ่ึงเปนประเพณีไทยล้ือ  หรือ
ประเพณีทางภาคเหนือ  ในทํานองเดียวกนัการศึกษาของ  เสรี  พงศพศิ  (2531  :  18)  เสนอไววา  
จากการศึกษาประวัติของผูใหญวิบูลย  เขม็เฉลิม  พบวาการที่ผูใหญวบิูลยมีความรูเรื่องวิธีการรักษา
และรูจักการใชสมุนไพรนั้น ก็เพราะวาพอเปนหมอพืน้บานที่มีช่ือเสียงและไดรับการยอมรับเปน

อยางสูง  ทําใหไดรับการถายทอดจากคุณพอ  ซ่ึงคุณพอไดรับการถายทอดความรูมาจากพี่นองทาง
แม  และมีหลวงปูที่มีความรูเร่ืองสมุนไพรมาเปนอาจารยจึงทําใหไดเรียนรูเกี่ยวกับตําราตาง ๆ จาก
หลวงปูดวย 
 

บุญทวี  อุปละกูล  (2536  : 61)  ไดเสนอไววา  การถายทอดภูมิปญญาดานการรักษา    
สุขภาพของหมอพื้นบานนั้น  นอกจากจะเรียนโดยการสืบทอดมาจากบรรพบุรุษแลว  การถายทอด
ทางภูมิปญญาสูผูมีอาชีพเปนหมอพื้นบาน  ยังเกิดจากกระบวนการที่เปนลําดับขั้นดังนี้  คือ 
 ขั้นที่  1  ถายทอดโดยการใหเปนผูติดตามเพื่อเรียนรูตํารับยา  ตัวยา  คาถา  โดยอาศัย
การทองจําจนกระทั่งอาจารยรับเปนศิษย 
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 ขั้นที่  2  ถายทอดโดยการใหเปนผูปฏิบัติเพื่อทดลอง  ฝกความมั่นใจ  ความอดทน  เชน  
เฝาคนไข  ตํายา  จัดยา  ใชคาถา  ทํานายวินิจฉยัโรคและรักษา  ตลอดถึงฝกฝนใหเปนคนมีคุณธรรม  
จริยธรรม  ใหเปนที่นับถือศรัทธาของชาวบาน 
 ขั้นที่  3  ถายทอดโดยการยอมรับใหเปนผูชํานาญที่สามารถปฏิบัติงานเปนหมอไดโดย
สมบูรณจากการที่ไดรับการฝกฝนมาจากขัน้ที่  1  และ  2  มาแลวนั่นเอง  ถือวาไดเปนผูเชี่ยวชาญ
และอาจมีการสรางลูกศิษยของตนสืบทอดตอไป 
 
 และธีรวงศ   คงทอง  (2530  :  ก)  ไดทาํการศึกษาเรื่อง  การรักษาพยาบาลพื้นบานใน
จังหวดัเชยีงใหม  ผลปรากฏวา  การรักษาโดยหมอพืน้บานกําลังจะถกูละเลยมองขามคุณคา  ในครั้ง
อดีตเคยเปนวธีิการเยียวยารกัษาแบบโบราณ  ซ่ึงไดรับการสืบทอดปฏิบัติกันมาเปนเวลายาวนาน   
จนกลายเปนมรดกทางวัฒนธรรมของสังคม 
 
 สวนรายงานการสํารวจเบื้องตนของ  อานันท  กาญจนพันธุ  และคณะ  (2530 : ก)  เร่ือง  
การรักษาพยาบาลพื้นบานในจังหวัดเชียงรายไดขอสรุปวา  การรักษาพยาบาลพื้นบานในฐานะที่  
เปนระบบการแพทยแผนโบราณ  ซ่ึงเปนสวนหนึ่งของวัฒนธรรมความเชื่อที่ปรากฏอยูในดินแดน     
ลานนา  นับเปนประสบการณที่ไดส่ังสมและสืบทอดกันมาตั้งแตในอดีตเปนระยะเวลาอันยาวนาน  
ไดมีการจดบันทึกไวเปน  “ตํารา”  ตาง ๆ มากมาย  ทั้งที่เปน  “ปบสาและใบลาน”  ตั้งแตสังคมแบบ
เกษตรกรรม  หรือสังคมกอนอุตสาหกรรมจนกระทั่งปจจุบัน  ตํารับตําราเหลานั้นรวมความเชื่อและ
พิธีกรรมในการรักษาพยาบาลคนปวยไวอยางละเอียด  มีการสืบทอดกันมาหลายชั่วอายุคน           
จนกระทั่งปจจุบันรูปแบบการรักษาไดกลายเปนลักษณะของการผสมผสานระหวางความเชื่อ      
แบบแผนโบราณกับแผนสมัยใหม  เปนความพยายามที่จะนําเอาทั้งสองระบบมาเยียวยารักษา        
ไมเฉพาะในสังคมชนบท  ซ่ึงถือวาการแพทยแผนปจจุบันยังไมสามารถครอบคลุมไดทั่วถึงเทานั้น  
แตปรากฏวาในสังคมเมืองก็ยังคงนํา  “พิธีกรรม”  ตามความเชื่อดั้งเดิมเหลานั้นมาใชรักษาคนปวย
อยูในปจจุบัน  โดยเฉพาะดินแดนแถบลานนา  ซ่ึงหมายถึง  บริเวณ  8  จังหวัดภาคเหนือของ
ประเทศไทย   อันไดแก  เชียงใหม  เชียงราย  ลําพูน  ลําปาง  พะเยา  แพร  นาน  และแมฮองสอน  
แตในอดีต    อาณาเขตกวางขวางอาจไปถึงสิบสองปนนาและบางสวนของรัฐฉาน  (Shans  State) 
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 จากแนวคิดของนักวิชาการและผูเกี่ยวของดังกลาว พอสรุปไดวา กระบวนการถายทอด
เปนหมอพื้นบานวาเปนมรดกทางวัฒนธรรม   ซ่ึงผูที่จะเรียนเปนหมอพื้นบานจะมีความสัมพันธ
ใกลชิดกับผูที่จะถายทอดใหเปนการสืบตอหลายช่ัวอายุคนตั้งแตสมัยดั้งเดิมจนถึงปจจุบัน     
กระบวนการถายทอดเปนการเรียนรูตัวตอตัวระหวางคนสอนกับคนเรียน และจะใชพิธีกรรมเขามา
เกี่ยวของ  ผูถายทอดและผูรับการถายทอดจะตองเปนผูที่มีคุณธรรม  มีความเขาใจในพิธีกรรมและ
ปฏิบัติตามคําสั่งสอนอยางเครงครัด  บางครั้งอาจจะไดรับการถายทอดจากหมอหรืออาจารย     
หลายคนมาผสมกัน   จึงเกิดองคความรูใหมแลวนําไปถายทอดลูกศิษยรุนตอ ๆ ไป  การที่               
จะถายทอดนั้นจะตองดูคุณลักษณะของผูเรียนวามีคุณสมบัติเพียงพอหรือไม  มีความอดทน  มี         
ความมานะพยายามคิดอยางไร  มีพฤติกรรมอยางไร  เมื่อพิจารณาอยางถี่ถวนแลวจึงลงมือถายทอด
วิชาตาง ๆ ให  เพราะการถายทอดวิชาความรูเปนส่ิงที่สําคัญตอชีวิตของมนุษย ที่บุคคลผูรับ          
การถายทอดจะตองใชประพฤติปฏิบัติตอไป 
 
 ในการศึกษาวจิัยครั้งนี้    ผูวจิัยจะยดึแนวทางการศึกษาวจิัยกระบวนการถายทอดความรู
เกี่ยวกับภูมิปญญาดานการรักษาสุขภาพของหมอพื้นบานชาวไทเขิน  ชุมชนบานปาไผ หมูที่ 4 
ตําบลชอแล  อําเภอแมแตง  จังหวัดเชียงใหม  ที่เกดิขึ้นจริงในชุมชนเปนหลักวาจะสอดคลองกับ
กระบวนการถายทอดความรูในแนวทางใดตามที่นักวิชาการและผูเกีย่วของไดเสนอมา 
 
 ในการวิจัยคร้ังนี้ผูวิจัยจะใชแนวคิดและขอเสนอแนะของนักวิชาการดังกลาว  รวมกับ
ขอเท็จจริง  หรือปรากฏการณที่ เกิดขึ้นในชุมชนของพื้นที่ที่ทําการศึกษาวิจัย  เปนหลักใน             
การพิจารณาทางการวิจัย 
 
6.   งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
 
 ในการวิจัยคร้ังนี้  ผูวิจยัไดศกึษางานวิจยัทีเ่กี่ยวของดังนี ้

วิชัย  โปษยจนิดา  (2530 : 3 – 20)   การแกปญหาการเจ็บไขไดปวยของเขามี  3  วิธี  คือ   
1.  วิธีการทางกายภาพ  วิธีนีม้ีใชในหมูบานชาวมง  มูเซอ  โดยใชเหล็กกลม ๆ เหมือน

เหล็กดูดบบีขี้ผ้ึงตรงสายใหเกิดสูญญากาศแลวกดลงที่เจบ็ปวด  ยายที่ไปเรื่อย ๆ  อีกวธีิหนึ่งเปนวิธีที่
บานจีนฮอใชกัน  คือ  วิธีหยิกหรือตึงหนงั  ทําใหหนังบริเวณนั้นแดงเปนจ้ํา ๆ แกอาการปวดหัว  วิธี
ทางกายภาพเหลานี้เรียกวา  Sensory  Shock  คือ  เอาความรูสึกรุนแรงใหรางกายรับ  เพื่อจะไดลืม
ความเจ็บปวด 
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2.  การใชสมุนไพร 
3.  การรักษาโดยประกอบพธีิกรรม 

 
 เชิดชัย  อริยานุชิตกุล  (2534  : 39)  ไดศึกษาถึง  พฤติกรรมอนามัยของชาวไทยภเูขา   
เผามง  บานหนองหอยเกา  ตําบลแมแรม  อําเภอแมริม  จังหวัดเชยีงใหม  :  พฤตกิรรมการดูแล     
ตนเองเมื่อเจ็บปวย  ผลการศึกษาพบวาชาวมงบานหนองหอยเกามีความเชื่อเร่ืองวิญญาณ  เร่ืองขวญั  
และผีวิญญาณวาสามารถทําใหเกิดความเจบ็ปวยแกคนได  มกีารบําบัดดวยการเรยีกขวัญและเลี้ยงผี  
สําหรับสาเหตุของความเจ็บปวยอ่ืน ๆ  ทีพ่บบอย  ไดแก  เลือดลมไมดีไมสมบูรณ  ทําใหเกิดอาการ
จุกแนนทองปวดทอง  สวนใหญรักษาดวยการใชสมุนไพรปูเลย  ความเจ็บปวยที่เกิดจากอากาศ     
ไมดี  ทําใหเกดิอาการไขหรือปวดศีรษะ  และมีความเชือ่วาการเรียกขวัญในเวลาเจ็บปวยนั้นทําเพื่อ    
ความสบายใจ  ความคิดเหน็ที่มีตอสมุนไพรนั้นมีความเชื่อถือในสรรพคุณของยา  เพราะเคยใชแลว
ไดผล  และเพราะพอแมเคยใช  สวนความคิดเห็นตอแหลงบริการสาธารณสุขแผนใหม  เหน็วาเปน
แหลงที่ใหผลในการรักษาหายเร็ว  โดยเชื่อวาโรงพยาบาลเปนแหลงที่ใหการรักษาความเจ็บปวย    
ขั้นรุนแรงที่แหลงบริการสาธารณสุขอ่ืนรักษาไมไดแลว 
 
 อุไรวรรณ  แสงศร  (2541  : 83 - 85)  ไดศึกษาวิจัยเร่ือง  ภูมิปญญาพื้นบานและ         
การรักษาความเจ็บปวยของชาวอีกอ ผลการศึกษาการจัดการทรัพยากรโดยเฉพาะการจัดสรรพื้นที่
ทํากินไดเปลี่ยนแปลงไปจากจารีตประเพณีเดิมมาก ที่ทํากินที่เคยเปนของสวนรวมไดเปลี่ยนไปเปน
กรรมสิทธิ์ของแตละครอบครัว  สวนปาชุมชนและแหลงน้ํายังเปนของสวนรวม  ชาวบานทุกคน    
ไดใชประโยชนไดเทาเทียมกัน  การรักษาพยาบาลความเจ็บปวยยังคงใหความสําคัญในการ
รักษาพยาบาลตามจารีตประเพณี  โดยการใหหมอผีประกอบพิธีกรรมเลี้ยงผีในการเรียกขวัญและ
รักษา   ผูปวย  ควบคูไปกับการใหหมอยาใชสมุนไพรในการรักษา  ทั้งหมอผีและหมอยายังเปน
บุคคลสําคัญในสังคมอีกอ  ดานการสาธารณสุขชุมชนเชนเดียวกับในอดีตแมวาในปจจุบัน

การแพทย     แผนใหมไดเขามามีบทบาทสําคัญในการรักษาพยาบาล  ทําใหการเยียวยารักษาความ
เจ็บปวยใน     ชุมชนเปลี่ยนไป  แตก็ไมไดเปล่ียนแปลงไปทั้งหมด  การรักษาพยาบาลในชุมชนจะ
เปน               การสมผสานระหวางการรักษาดวยการประกอบพิธีกรรม  การรักษาดวยสมุนไพร  
การรักษาดวยแพทยแผนโบราณ  และการรักษาดวยการแพทยแผนปจจุบันประกอบกัน  การรักษา
ความเจ็บปวยของแตละวิธีจะขึ้นอยูกับสถานการณและสาเหตุของการเจ็บปวย 
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 ธงชัย  สาระกูล  (2540  : 82 - 86)    ไดศึกษาวิจัยเกี่ยวกับภูมิปญญาในการดูแลสุขภาพ
ตนเองและชุมชนชาวเขา  6  เผา  คือ  เผามง  เผาเยา  เผาลีซอ  เผามูเซอดํา  เผาอาขา  และเผา
กะเหรี่ยง  ผลการศึกษาพบวา  ชาวเขาทั้ง  6  เผา  มีภูมิปญญาในการดูแลสุขภาพตนเองซึ่งมี      
ความสอดคลองกับขนบธรรมเนียม  วัฒนธรรมที่สืบทอดกันมาจากอดีตโดยไมไดแยกออกเปน  
เร่ือง ๆ  แตมีทัศนะในการมองเปนความผาสุกของครอบครัวและสังคม  4  ประการ  ดังนี้ 
 1.  อาหารอุดมสมบูรณและชวีีมีสุข  ชาวเขาปลูกขาวและตําขาวกันเอง  ในฤดูฝนเก็บผัก
นานาชนิดกิน  ผูชายลาสัตวปามากินบาง   ชาวเขามขีนบธรรมเนียมประเพณหีลายอยาง  เชน  
ประเพณีปใหม  เล้ียงบานใหม  หนุมสาวออกมารองเพลงเลนลูกชวง  ผูใหญนั่งสนทนาใหพร       
ซ่ึงกันและกัน  ขอหามปฏิบัติของหมูบานกอใหเกิดความสงบรมเย็นในหมูบาน 
 2.  บานที่อบอุนและปลอดภยั     ชาวเขาในแตละเผารูจกัเลือกทําเลในการสรางหมูบาน  
บางเผาเลือกทําเลใหใกลแหงน้ําดื่มน้ําใช  บางเผาเลือกพื้นที่ไมใหช้ืนแฉะ  บางเผาเลือกพื้นที่ลาดชัน  
ใหมีลมพัดไลยุง  บานทําจากวัสดุธรรมชาติงาย ๆ  แตสามารถปองกันแดดฝนไดด ี   ภายในบานมี
เตาไฟใชไลยุงและสรางความอบอุนในฤดหูนาว  มหีิ้งบูชาบรรพบุรุษและเชิญมาปกปกรักษาบาน

ใหมีความสุข  ปราศจากโรคภัยไขเจ็บ  หนาบานจะมีตะเหลวไวกันผีรายไมใหเขาบาน 
 3.   แม  เด็ก และผูสูงอายุ  บุคคลสําคัญ  ขณะที่แมกําลังตั้งครรภจะพิถีพิถันใน          
การรับประทานอาหารและเชื่อวาอาหารบางอยางแสลงตอเด็กในครรภ  เชน  อาหารทอด  อาหาร  
ไขมัน  เนื้อคาง  เนื้องู  ชาวกะเหรี่ยงจะไมกินไข  การคลอดยังคงใหหญิงที่มีประสบการณใน         
หมูบานทําคลอดให  รูจักบํารุงรางกายหลังคลอดดวยการกินไกตม  สมุนไพร  พอแมมักทําของให
เด็กเลน  เชน  ลูกขาง  ลอเล่ือน  ไมตอขา  สําหรับผูสูงอายุจะไมถูกทอดทิ้งและยกยองใหเปน          
ที่ปรึกษาประจําหมูบาน  เปนผูนําทางพิธีกรรม  ตัดสินผูกระทําผิดในหมูบาน 
 4.   ยามเจ็บปวยตองรักษา  ชาวเขาเชื่อวาการเจ็บปวยเกิดจากอํานาจภูตผีปศาจ  หรือ   
การกระทําผิดจารีตประเพณี  ทําใหวิญญาณบรรพบุรุษไมพอใจ  วิธีการรักษาใหหายตองทําพิธี     
ขอขมาลาไหวที่เรียกวา  “เล้ียงผี”  อาจจะตองฆาไก  หมูเพื่อเปนของเซนไหว  นอกจากนี่ยังรูจักนํา
สมุนไพรมาใชในการรักษา  สวนมากนําใบหรือรากมาตมน้ําดื่ม 
 
 สรุปจากการศกึษาทบทวนเอกสารและงานวิจยัที่เกีย่วของ  ทําใหทราบถึงกระบวนการ
เรียนรูและถายทอดภูมิปญญาพื้นบานของทั้งชาวไทยพืน้ราบและชาวเขา  ที่มีการดูแลสุขภาพตนเอง
ทั้งระดับบุคคล  ครอบครัว  และชุมชน  และทราบถึงภมูิปญญาในการดูแลสุขภาพในแบบพื้นบาน
ซ่ึงสะทอนใหเห็นถึงวิถีชีวิต  ความเชื่อ  ความผูกพันกับธรรมชาติ และขนบธรรมเนียมประเพณี
อยางที่แยกกนัไมออก 
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