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ตำรับตำราการแพทยแผนไทยเปนวิทยาการแขนงหนึ่งที่ใชในการดูแลรักษา

สุขภาพของผูคนในสังคมไทย ซึ่งบรรพชนศึกษาเรียนรูจากธรรมชาติรอบตัว รวมทั้ง 

รับอิทธิพลจากชาติที่มีวัฒนธรรมสูงกวา เชน อินเดีย แลวนำมาปรับประยุกตใช 

ใหเหมาะสมกับสภาพสังคมของไทย จนเกิดเปนภูมิปญญาของสังคมแลวนำมาถายทอด

สูอนุชนดวยวิธีมุขปาฐะในเบื้องตนจนกลายเปนทักษะ ตอมาเมื่อสังคมมีความเจริญ

กาวหนา มีตัวอักษรใชสำหรับสื่อสาระเรื่องราวตางๆ ได และสามารถผลิตวัสดุรองรับ

การจดบันทึกไดดียิ่งขึ้น ก็นำภูมิความรูเหลานั้นมาจดบันทึกไวในวัสดุรองรับที่สังคมผลิต

ขึ้นไดในเวลานั้นๆ จนกลายเปนวรรณกรรมลายลักษณ เมื่อวันเวลาลวงเลยผานไปเปน

รอยเปนพันป วิทยาการของบานเมืองเจริญกาวหนาขึ้น รวมทั้งสภาพสังคมเปลี่ยนแปลง

ไป ทำใหสังคมมีการผลิตวัสดุรองรับการจดบันทึกเรื่องราวอยางใหมขึ ้นใชแทนวัสดุ 

แบบเดิม วัสดุที่ใช จดบันทึกเรื่องราวในอดีตจึงไดรับการขนานนามในปจจุบันวา 

เอกสารโบราณ 

 

เอกสารโบราณท่ีใชบันทึกตำราการแพทยแผนไทย 
เอกสารโบราณที่ใชบันทึกตำราการแพทยของสังคมในพื้นที่ประเทศไทย ปรากฏ

หลักฐานมากอนสมัยสุโขทัย ตั้งแตพุทธศตวรรษที่ ๑๘ สามารถจัดแบงเปนกลุมตาม

ลักษณะวัสดุได ๓ ประเภท คือ จารึก หนังสือสมุดไทย และคัมภีรใบลาน 

 

ตำรับตำราการแพทยแผนไทย 
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๑. จารึก  
คือ เอกสารที่มีรูปรอยอักษรซึ่งสำเร็จดวยกรรมวิธีจารึก ปรากฏเปนรองลึกลง

ไปในเนื้อวัตถุตางๆ ที่เปนธรรมชาติ มีความคงทน ถาวรและแข็งแรง สามารถมีอายุอยู

ไดยืนนาน เชน จารึกบนผนังถ้ำ ศิลาจารึก จารึกแผนไม จารึกฐานพระพุทธรูป 

จารึกกรอบประตูปราสาทหินตางๆ ตลอดจนนำวัสดุมีคามาตีแผใหเปนแผน มีลักษณะ 

รปูส่ีเหล่ียมผืนผาเหมือนใบลาน แลวเรียกช่ือตามวสัดวุา จารึกลานทอง จารึกลานเงิน  

หรือจารึกลานทองแดง เปนตน จารึกแตละชิ้นตางก็มีหนาที่และความสำคัญ กลาว

คือ ตัวอักษรที่ใชถายทอดภาษาเพื่อการสื่อสารในจารึก บอกใหเราทราบวา จารึก

แตละหลักทำหนาที่เปนบันทึกประกาศเกียรติคุณหรือเผยแพรหลักธรรมความรูของสังคม 

โดยจารึกบางหลักอาจบอกวัตถุประสงคของผูสรางจารึก ทำใหเราสามารถศึกษา

ประวัติศาสตรจากจารึกแตละชิ้นไดจากอักษร ภาษา และเนื้อหาสาระ ซึ่งสามารถ

สะทอนภาพของกลุมชนในสังคม ประวัติศาสตร อารยธรรม ศิลปวัฒนธรรม ตลอดจน

ลัทธิความเชื่อและขนบธรรมเนียมประเพณีในการดำรงชีวิตของคนในสังคมได แมจารึก

บางหลักจะมีบันทึกเพียงเรื่องใดเรื่องหนึ่งเพียงเรื่องเดียว โดยไมไดบอกนามผูสรางและ 

ผูจารึก แตจารึกนั้นก็สามารถสะทอนประวัติศาสตรดานอักษร ภาษา คติความเชื่อ 

และภูมิรูของแตละสังคมไดอยูดี 
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จารึกที่บันทึกตำรับตำราการแพทยแผนไทย 

บริเวณพื้นที่ประเทศไทยพบจารึกที่บันทึกหลักฐานเกี่ยวกับตำรับตำรายาตาม

ปราสาทหินที่ทำหนาที่เปนอาโรคยศาลา หรือสถานพยาบาลของสังคมตั ้งแตพุทธ

ศตวรรษที่ ๑๘ ซึ่งเปนความเจริญของอาณาจักรขอมที่แผอิทธิพลทางการเมืองและ

วัฒนธรรมมาครอบคลุมดินแดนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคใตตอน

บนของประเทศไทยในสมัยพระเจาชัยวรมันที่ ๗ ไดมีการสรางอาโรคยศาลา หรือ 

สถานพยาบาล กระจายทั่วพระราชอาณาจักร จำนวน ๑๐๒ แหง เพื่อพระราชทาน

เปนการกุศลแกประชาชนท่ัวไป พรอมกับการสรางอาโรคยศาลาแตละแหง ไดมีการ

สรางจารึกควบคูไวดวย ปจจุบันพบจารึกอาโรคยศาลา ในบริเวณประเทศไทยแลว 

จำนวนประมาณ ๑๐ หลัก เรียกชื่อตามแหลงที่พบวา จารึกปราสาท จารึกดาน

ประคำ จารึกพิมาย และจารึกกูโพนระฆัง เปนตน จารึกเหลานี้มักทำเปนทรงกระโจม 

หรือทรงยอ มีจารึกขอความ ๔ ดาน มีเนื้อหาวาดวยการประกาศเกียรติคุณในพระเจา

ชัยวรมันที่ ๗ ที่ทรงสรางอาโรคยศาลาและพระโพธิสัตวไภษัชยสุคต พรอมดวยรูป 

พระชิโนรสทั้งสอง ซึ่งเปนผูทรงคุณดานการรักษาผูเจ็บปวย พรอมทั้งบอกการบริหาร

จัดการอาโรคยศาลาแตละแหงอยางมีระบบตามสภาพของสถานพยาบาลแตละแหง ซึ่ง

มีขนาดเล็กใหญไมเทากัน ดังนั้นจึงมีจำนวนแพทยและเจาหนาที่ในสถานพยาบาลแตละ

แหงไมเทากัน รวมทั้งการพระราชทานวัตถุสิ่งของ เสบียงอาหาร ตลอดจนเครื่องยา

จารึกดานประคำ ปราสาทหินพิมาย 
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สมุนไพรก็ไมเทากัน จารึกที่อาโรคยศาลาบันทึกขอความดวยอักษรขอมโบราณ ภาษา

สันสกฤต และภาษาเขมร เมื่อแปลเนื้อหาในจารึกดังกลาวแลว ปรากฏเนื้อความที่นา

สนใจในดานที่ ๒-๓ ดังขอความจารึกปราสาท๑ พบที่ อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร 

ที่มีเนื้อหาสมบูรณไมชำรุดเลือนหาย กลาววา 

 

ดานที่ ๒ 

โศลกที่ ๑ โรคทางรางกายของปวงชนนี ้ เปนโรคทางจิตใจที่เจ็บปวดยิ่ง 

เพราะความทุกขของราษฎร แมมิใชความทุกขของพระองค แต

เปนความทุกขของเจาเมือง 

โศลกที่ ๒ พระองคพรอมดวยแพทยทั้งหลาย ผูแกลวกลา และคงแกเรียน 

ในอายุรเวท และอัสตรเวท ไดฆาศัตรู คือโรคของประชาชน  

ดวยอาวุธ คือ เภษัช 

โศลกที่ ๓ เมื่อพระองคไดชำระโทษของประชาชนทั้งปวงโดยรอบแลว ได

ชำระโทษแหงโรคทั้งหลาย เพราะโทษแหงยุค 

โศลกที่ ๔ พระองคไดสรางโรงพยาบาล และรูปพระโพธิสัตวไภษัชยสุคต  

พรอมดวยรูปพระชิโนรสทั้งสองโดยรอบ เพื่อความสงบแหง

โรคของประชาชนตลอดไป 

โศลกที่ ๕ พระองคไดสรางโรงพยาบาลหลังน้ี และรูปพระโพธิสัตวไภษัชยสุคต  

พรอมดวยวิหารของพระสุคตดวยดวงจันทร คือ พระหฤทัยใน

ทองฟา คือ พระวรกายอันละเอียดออน 

โศลกที่ ๖ พระองคไดสรางรูปจำลองของพระไวโรจนชินเจาที่ขึ ้นตนดวย  

สูรยะและจันทระอันงดงามนี้ ใหเปนผูทำลายโรคแหงประชาชน  

ผูมีโรคทั้งหลายในที่นี้ 

โศลกที่ ๗ เพ่ือการรกัษาพยาบาลในท่ีน้ี จึงใหมีผูดแูลส่ีคน แพทยสองคน  

บรรดาคนที่สามคือจะเปนบุรุษคนที่หนึ่ง หรือสตรีสองคน 

เปนผูใหสถิติ 

๑ จารึกในประเทศไทย เลม ๔ อักษรขอมพุทธศตวรรษที่ ๑๗-๑๘. หอสมุดแหงชาติ กรมศิลปากร พิมพเผยแพร
พุทธศักราช ๒๕๒๙, หนา ๒๔๑-๒๔๒. 
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โศลกที่ ๘ ผูมอบโรงพยาบาลหลังนี้ ไดแตงตั้งใหบุรุษสองคนเปนผูดูแล

รักษาทรัพยเปนผูจายยา เปนผูรับขาวเปลือกและฟน 

โศลกที่ ๙ สวนบุรุษสองคนเปนผูหุงตม เปนผูดูแลรักษาและจายน้ำ ในที่นี้ 

เปนผู หาดอกไมและหญาบูชายัญ และเปนผู ทำความสะอาด

เทวสถาน 

โศลกที่ ๑๐ บุรุษสองคนเปนผูจัดพลีทาน เปนผูทำบัตร และจายบัตรสลาก 

และเปนผูหาฟนเพื่อตมยา 

โศลกที่ ๑๑ บุรุษทั้งสิบสี่คน เปนผูดูแลรักษาโรงพยาบาล และเปนผูสงยาแก

แพทย จึงรวมเปนยี่สิบสองคน 

โศลกที่ ๑๒ บรรดาบุคคลเหลานั้นกับบุรุษคนหนึ่งและสตรีคนหนึ่ง แตละคน

เปนผูใหสถิติ สวนสตรีอีกหกคนเปนผูโมเภษัช ที่สันดาปดวยน้ำ 

 

ดานที่ ๓ 

โศลกที่ ๑ สวนสตรีสองคนเปนผู ตำขาว รวมสตรีเหลานั ้นเปนแปดคน 

บรรดาสตรีเหลานั้นเปนผูใหสถิติ แตละวันใชสตรีสองคน 

โศลกที่ ๒ สวนบุรุษธุรการนับรวมกันไดสามสิบสองคน รวมคนทั้งหมดเปน

เกาสิบแปดคน ซึ่งเปนผูเสมอดวยผูใหสถิติ  

โศลกที่ ๓ ขาวสารสำหรับเปนเครื่องบูชาเทวรูป วันละหนึ่งโทรณะทุกวัน 

เครื่องพลีทานที่เหลือ พึงใหแกผูมีโรคทุกวัน 

โศลกที่ ๔ ทุกป สิ่งนี้ควรถือวาเอาจากคลังของพระราชาสามเวลา แตละ

อยางควรใหในวันเพ็ญ เดือนไจตระ และในพิธีศราท ในกาลที่

พระอาทิตยคลอยไปทางทิศเหนือ 

โศลกที่ ๕ เครื่องนุงหมที่มีชายเปนสีแดงหนึ่งผืน ผาสีขาวหกผืน อาหาร 

โคสองปละ เทียนไขหาปละ และกฤษณาก็เทากัน เปนสิ่งที่ควร

ใหทุกวัน 

โศลกที่ ๖ เทียนขี้ผึ้งอีก ๗ ปละ (คือ หนึ่งปละ หาปละ และหนึ่งปละ) 

น้ำผึ้งสี่ปรัสถะ และน้ำมันสามปรัสถะ เปนสิ่งที่ควรใหทุกวัน 

โศลกที่ ๗ เนยใสหนึ่งปรัสถะ เภษัชที่ทำใหรอนดวยพริกผงและบุนนาคก็เทา

กันแตละอยางหนักสองบาท และจันทนเทศสามผล 
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โศลกที่ ๘ มหาหิงคุ เกลือ ผลกระวานเล็ก และกำยาน แตละอยางหนัก

หนึ่งบาท หา_ _ _ _ _ _ _ น้ำตาลกรวดสองปละ 

โศลกที่ ๙ แตละอยางมีสัตวท ี่ช ื่อวา เหลือบนับใหได ห าตัว ไมจันทน 

ยางสนขนและเมล็ดธานี ดอกไมหนึ่งรอยดอก รวบรวมใหไดหนึ่ง

ปละ 

โศลกที่ ๑๐ _ _ _ _ _ พริกไทย _ _ _ _ _ _ แตละอยางสองปรัสถะ 

และผักทอดยอดสองสรปะ 

โศลกที่ ๑๑ อบเชยหนึ่งกำมือครึ่ง สวนใบไมกำหนดใหมี สี่สิบใบ ทารวเฉท 

สอง แตละอยางใหหนักหนึ่งปละครึ่ง 

โศลกที่ ๑๒ น้ำกระเทียมและเปลือกของมัน ตามที่กำหนดไว มิตรเทวะ๒ 

กำหนดไวหนึ่งบาทกับหนึ่งปละ 

 

นอกจากจารึกอาโรคยศาลาแลว ไมพบหลักฐานการจารึกตำรายาหรือตำราการ

แพทยในศิลาจารึกอีก จนกระท่ังสมัยกรุงรัตนโกสินทร รัชกาลที่ ๒ ปรากฏการจารึก

ตำรายาเพื่อเผยแพรความรูแกประชาชนที่ วัดราชโอรสารามราชวรวิหาร โดยสมเด็จ

พระเจาลูกยาเธอ กรมหมื่นเจษฎาบดินทรฯ ตามคำบอกเลาของผูสูงอายุเชื่อวาแตเดิมมี

มากกวา ๑๐๐ แผน ปจจุบันเหลือติดประดับผนังระเบียงพระวิหารอยูเพียง ๕๐ แผน 

เทานั้น๓ 

ตอมาเมื่อสมเด็จพระเจาลูกยาเธอ กรมหมื่นเจษฎาบดินทรฯ ไดขึ้นครองราชย

เปนพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัวแลว ไดโปรดใหบูรณะปฏิสังขรณวัดโพธิ์จน

แลวเสร็จ โดยขาราชบริพารไดพรอมใจกันดูแลรับผิดชอบปฏิบัติหนาที่ดานตางๆ โดย

เฉพาะหมอยาชื่อ พระยาบำเรอราช ไดมีบัญชาใหพนักงานหาตำรายาดีมาตรวจชำระ

แลวจารึกไวเปนทานแกประชาชน ดังความ 

 

๒ ไมทราบความหมายภาษาไทย จึงขอแปลทับศัพท ตามรูปศัพท มิตรเทวะ แปลวา เทวดา ผูเปนมิตร แตในที่นี้
นาจะเปนชื่อเครื่องยาโบราณ จึงไมทราบความหมาย 

๓ จารึกตำรายาวัดราชโอรสารามวรวิหาร. กรมศิลปากรจัดพิมพเผยแพร พ.ศ. ๒๕๔๕, หนา ๑๘. 
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  “พระบำเรอราชผู แพทยา ยิ่งฤๅ 

 รูรอบรูรักษา โรคฟน 

 บรรหารพนักงานหา โอสถ ประสิทธิ์เอย 

 จำหลักลักษณผาพื้น แผนไวทานหลัง”๔ 

นอกจากนั้นความในโคลงดั้นปฏิสังขรณวัดพระเชตุพนนี้ ยังไดแสดงเนื้อหาความ

รูทั้งหลายที่จารึกไวรอบฝาผนัง โดยเฉพาะเรื่องตำรับตำรายาแผนไทย ประกอบดวย

เรื่องตางๆ ดังนี้ 

 “_ _ _ 

 แผนนวดนับรูปหก สิบผู 

 ทวาทศทรพิษยก อยางยักษ ยลพอ 

 สี่รูปวรรณโรครู ยอดขึ้นเดียวแสดงฯ 

จารึกตำรายา ซึ่งติดอยูบนผนังระเบียงพระวิหารพระพุทธไสยาสน 
ในวัดราชโอรสารามราชวรวิหาร 

แผนศิลาจารึกตำรายา 
วัดราชโอรสารามราชวรวิหาร 

๔ ปรมานุชิตชิโนรส, สมเด็จพระมหาสมณเจา กรมพระยา, โคลงดั้นปฏิสังขรณวัดพระเชตุพน, กองทุนสมเด็จ 
พระสังฆราช ๑๗ พิมพประกาศเกียรติคุณในงานฯ ๒๐๐ ป สมเด็จฯ กรมพระปรมานุชิตชิโนรส” ๑๑ 

ธันวาคม ๒๕๓๓ งานวันอดีตเจาอาวาสวัดพระเชตุพน ๗ ธันวาคม ๒๕๓๓, หนา ๙๗. 
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  ฝประชุมรูปหนึ่งนั้น แนะฉบับ 

 แบบรูปชัลลุกนับ หนึ่งใช 

 วิธีที่บังคับ ขานเรื่อง 

 จาฤกผาแผนไว อานแลวทุกอันฯ 

 _ _ _ 

 อีกรูปแมซื้อรจ เรขไว 

กุมารก็มีหมด หมายโรค 

 สิ่งละสิบสี่ให แพทยรูดูแผนฯ 

  สิบสองละบองบอกเบื้อง แบบครู 

 แสดงรูปเรียกราหู ทั่วทั้ง 

 _ _ _๕ 

ตอจากรัชกาลพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัวแลว ไมปรากฏหลักฐาน 

การจารึกตำรับตำรายาในแผนศิลาจารึกอีกเลย 

“จารึกวัดโพธิ์” แผนศิลาจารึกตำรายา 
วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร  

วัดโพธิ์ 

๕ เรื่องเดิม, หนา ๗๖-๗๗. 
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๒. หนังสือสมุดไทย 
คือ เอกสารโบราณที่บันทึกขอมูลความรูบนกระดาษแบบไทยที่ทำมาจากเยื่อ

เปลือกไม เชน เปลือกตนขอยหรือปอสา มาผานกรรมวิธีตมและหมักหลายขั้นตอน  

จนสามารถหลอเปนแผนกระดาษยาวติดตอกัน แลวนำมาพับกลับไปกลับมาใหเปนเลม

สี่เหลี่ยมผืนผาหนาหรือบางก็ไดตามความประสงคของผูใช โดยไมตองใชวิธีการเย็บ

เหมือนปจจุบัน หนังสือสมุดไทยสวนใหญมีขนาดกวาง ๑๐–๑๕ เซนติเมตร ยาว ๓๐–

๔๐ เซนติเมตร  

สมุดไทยมี ๒ สี คือ สีดำกับสีขาว สมุดไทยสีขาว เปนสีธรรมชาติของ 

เปลือกไม สวนสมุดไทยสีดำ เกิดจากการลบสมุดดวยเขมาผสมแปงเปยกตากจนแหง

สนิท ทั้งสมุดไทยขาวและสมุดไทยดำ สามารถนำมาเปนวัสดุรองรับการเขียน หรือชุบ๖ 

ลายลักษณอักษรไดทั้งดานหนา ซึ่งมีคำเรียกเฉพาะปรากฏในตนฉบับวา “หนาตน” 

และดานหลังของเลมสมุด ซึ่งมีคำเรียกวา “หนาปลาย” ชาวบานทั่วไปมักเรียกสมุด

ไทยวา “สมุดขอย” เพราะทำมาจากเปลือกของตนขอย สวนภาคใตมักเรียกสมุดไทย

เปนคำสั้นๆ ตามสีของสมุดวา “บุดดำ บุดขาว” สวนภาคเหนือมักเรียกวา “พับสา” 

เนื่องจากวัสดุที่นำมาใชทำสมุดมาจากพันธุไมที่มีมากในทองถิ่นนั้น คือ ตนปอสา  

ซึ่งสามารถนำมาหลอเปนกระดาษแลวนำมาพับกลับไปมาใหเปนเลมสมุดไดเชนกัน 

การใชประโยชนจากหนังสือสมุดไทยเพื่อรองรับการจดบันทึกสาระเรื่องราวตางๆ 

ของบรรพชน ทำใหสามารถจำแนกลักษณะของหนังสือสมุดไทยได ๒ สถานภาพ คือ 

เปนหนังสือสมุดไทยฉบับหลวงและหนังสือสมุดไทยฉบับราษฎร หรือฉบับเชลยศักดิ์ 

หนังสือสมุดไทยฉบับหลวง 

เปนหนังสือที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวทรงพระกรุณาโปรดเกลา

โปรดกระหมอมใหเจาหนาที่กรมอาลักษณราชบัณฑิตชุบเสนตัวอักษรและตรวจทาน

หลายครั้งจนถูกตองดีแลว ลักษณะของตนฉบับหนังสือสมุดไทยที่เปนฉบับหลวงมักมี

ลักษณะใกลเคียงกัน ดังนี้คือ 

๑. มีบานแพนกบอกวัน เดือน ป ที่ชุบเสนตัวอักษร มีรายชื่ออาลักษณผูชุบ

เสนตัวอักษรและผูตรวจทานหนังสือเลมนั้น ซึ่งเปนรายละเอียดบอกประวัติ

ความเปนมาและขอมูลที่เกี่ยวของกับหนังสือเลมนั้น เชน 

๖ การเขียนตัวอักษรดวยการใชปากกาชุบ (จุม) ลงไปในน้ำหมึก แลวเขียนใหมีเสนหนาและบางสลับกันในอักษร 
แตละตัว 
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 “ï ศุภมัศดุ ลุศักราช ๑๒๓๒... ขาพระพุทธเจาพระเจาราชวรวงษเธอ  

กรมหมื่นอักษรสาสนโสภณ แลหลวงสารประเสริฐ นายขันเปรียญ ได

ชำระตรวจตัวอักษรถูกตองแลว จัดขุนหมื่นราชบัณฑิตย เขียนอักษร

ขอมเสนทอง หมื่นนิพนธไพเราะ ชุบอักษรไทยเสนหรดาล ทูลเกลาฯ 

ถวาย ขาพระพุทธเจาขุนปฏิภาณพิจิตร ขุนสุวรรณอักษร ไดสอบทาน

ถูกตองตามฉบับ ฯIะ 

ï พระคำภีรกระไสย เลม ๑ โดยสังเขป ฯIะ ๛๗ 

๒. เสนตัวอักษรที่ปรากฏมักเปนเสนที่คมชัด เชน เสนหรดาล หรือเสนทอง 

แตหนังสือบางเลม เชน ตำราพิไชยสงครามฉบับรัชกาลที่ ๑ ชุบเสนตัว

อักษรขอความบานแพนกดวยเสนหรดาล สวนเนื้อเรื่องใชเสนทอง 

หนังสือสมุดไทยท่ีบันทึกตำรายา 
ตำราเวชศาสตรฉบับหลวง รัชกาลท่ี ๕  

๗ ตำราเวชศาสตรฉบับหลวง รัชกาลที่ ๕ เลม ๑, คณะกรรมการฝายประมวลเอกสารและจดหมายเหตุใน 
คณะอำนวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวจัดพิมพเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล
เฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๔๒, หนา ๑๑. 
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๓. การบันทึกขอความในหนังสือสมุดไทย มักจะเขียนหนาละ ๔ บรรทัดเทานั้น 

ดวยลายมือที่ชัดเจน อานงาย สวยงาม มีชองไฟสม่ำเสมอ ตามแบบแผน

มาตรฐานลายมือของกรมอาลักษณ 

๔. หนังสือบางชุดอาจมีการประทับตราสำคัญไวเปนหลักฐานเพื่อยืนยันวาเปน

ฉบับหลวงที่ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหสรางขึ้น เชน กฎหมายตราสาม

ดวง ตองมีตราราชสีห คชสีห และบัวแกว ประทับไวในเลม และมี

ขอความในประวัติความเปนมาของหนังสือเลมนี้ แจงใหผูใชทราบโดยท่ัวกัน 

๕. มักจดบันทึกเรื่องใดเรื่องหนึ่งเพียงเรื่องเดียวเทานั้น 

หนังสือสมุดไทยฉบับราษฎรหรือฉบับเชลยศักดิ์  

คือหนังสือสมุดไทยที่เปนสมบัติของขาราชการหรือราษฎรทั่วไป ใชจดบันทึก 

เรื่องราวตางๆ ที่ใชในชีวิตประจำวันทั่วไปอยางคุมคาของสมุดไทยที่สุด เพราะเปนวัสดุที่

หายาก ทำไดยาก จึงมีราคาแพง ดังนั ้นจึงมีลักษณะการจดบันทึกที่แตกตางจาก 

ฉบับหลวงอยางสิ้นเชิง กลาวคือ ลายมือสวนใหญไมสวย ขนาดตัวอักษรก็ไมสม่ำเสมอ 

เขียนตัวอักษรหนาละมากกวา ๔ บรรทัด อาจมากถึงหนาละ ๖–๑๑ บรรทัดก็ได 

นอกจากนั้นวัสดุที่นำมาเขียนเสนตัวอักษรมักใชวัสดุที่หางาย เชน หากเปนหนังสือสมุด

ไทยขาวก็ใชเสนดินสอดำ หรือเสนหมึก หนังสือสมุดไทยดำก็ใชเสนดินสอ (สอ เปน

ภาษาเขมร แปลวา ขาว ดังนั้น ดินสอ จึงแปลวา ดินที่มีสีขาว) เปนตน และมี

เนื้อหาสาระมากหลายเรื่อง สวนใหญเปนวิชาที่สามารถใชในครอบครัวได เชน ตำรา

หนังสือสมุดไทยขาว เสนหมึก อักษรธรรมลานนา หนังสือสมุดไทยดำ เสนดินสอ อักษรไทย 
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เวชศาสตร ไสยศาสตร โหราศาสตร ตลอดจนจดหมายเหตุการณสำคัญในครอบครัว

ไวเปนหลักฐาน เชน วันเกิดของบุตรธิดา หรือเกิดเหตุการณสำคัญทางธรรมชาติ 

นอกจากนั้น ยังอาจจดบันทึกเรื่องที่เปนความชอบสวนตัวก็ได 

 

เนื้อหาของตำรับตำรายาท่ีบันทึกในหนังสือสมุดไทย 

ตำรับตำรายาการแพทยแผนไทยท ี่ บันท ึก ไว  ในหนั งส ือสมุดไทยของ

หอสมุดแหงชาติสวนใหญเปนตำรายาเกร็ด และตำรายาตางๆ ทั ้งที่เปนตำรายา 

เฉพาะโรค เชน ตำรายาแกไข ตำรายาแกลงทอง ตำรายาแกโรคมะเร็ง ตำรายาแกฝ

ในทอง ตำรายาแกสารพัดโรคหาย ตำรายาตามีตางๆ ตำรายาแกซาง ตำรายาธาตุทั้ง 

๔ ตำรายาแกฝ เปนตน นอกจากนั้นยังมีตำรายาที่เปนสูตรเฉพาะของบุคคลตางๆ โดย

ไมไดบอกสรรพคณุของยา เชน ตำรายาขลวัตา วดัเชิงเลน ตำรายาพระเจาบรมวงศเธอ  

กรมสมเด็จพระปวเรศวริยาลงกรณ ตำรายาเกร็ดของสมเด็จเจาเขาบันไดอิฐ เพชรบุรี 

เปนตน รวมทั้งอาจเปนตำรับตำรายาที่ไมใชของไทย เชน พระสมุดตำรายาจีน ตำรา

ยาฝรั่งตางๆ 

อยางไรก็ตามตำรับตำรายาการแพทยแผนไทยที่บันทึกลงบนหนังสือสมุดไทยมี 

ทั้งที่เปนตำรายาฉบับหลวง ซึ่งมีการตรวจชำระเนื้อความจนถูกตองดีแลว และตำรับ

ตำรายาที่คัดลอกสืบตอกันมา ดังปรากฏบนหนาปกหนังสือสมุดไทยวา ตำรายาใน 

วัดโพธิ์ รวมทั้งตำรับตำรายาฉบับเชลยศักดิ์ตางๆ แบงเปน ตำรายาบำรุงธาตุ หรือ 

ยาอายุวัฒนะ ซึ่งอาจมีการตั้งชื่อตำรับตำรายานั้นใหมีความศักดิ์สิทธิ์ ดวยอักขระวิธี

โบราณ เชน พระตำราจักพระณะรายชุมนุมแบงภาค ตำราพระโอสถ ๑๒ ราศี ตำรา

ราชสาธก คัมภีรจักรทีปนี แพทยศาสตรสอนดวยขันธโลก เปนตน 

นอกจากนั้นยังมีตำรับตำราการแพทยที่ประพันธเนื้อหาดวยสำนวนรอยกรอง 

เชน สมุดตำรายากลอนรายลิลิต กลอนลำนำ ๑๖ สำนวนจันทบูรกลอน เลม ๑ 

ตำราซางคำกลอน คัมภีรทงติสัมพาธคำกลอน คัมภีรปฐมธาตุคำกลอน เปนตน รวม

ทั้งอาจมีเนื ้อหาที่ใหความรูเฉพาะทาง เชน ลักษณะพฤกษชาติและวานยาอันมีคุณ 

ตำราหุงน้ำมันวานยา ตำราสรรพคุณพรรณยา และตำราดูลายมือเด็กที่จะเกิดโรค 

ฯลฯ 
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๘ หมายถึง ลูบ หรือ ทา แลวเช็ดขัดถูใหสะอาด 
๙ ศัพทในภาษาถิ่นลานนา 

๓. คัมภีรใบลาน 
คือ หนังสือที่ใชใบของตนลานที่ผานกรรมวิธีการเตรียมใบลานหลายขั้นตอนเพื่อ

นำมาใชเปนวัสดุรองรับการบันทึกขอความดวยการใชเหล็กแหลมที่เรียกวา เหล็กจาร 

จารเสนตัวอักษรไดทั ้ง ๒ ดาน ดานละ ๔–๕ บรรทัด แลวใชเขมาไฟผสมน้ำมัน

ยางลบ๘ หนาลาน เพื่อใหเห็นเสนตัวอักษรชัดเจนเดนชัด เมื่อจะนำใบลานแตละใบมา

รวมกันใหเปนหนังสือ ตองรอยดวยเชือกที่เรียกวา สายสนอง หรือ สายสยอง๙ เขา

ในรูทางดานซายที่เจาะไวตั้งแตขั้นการเตรียมใบลาน เรียกวา รอยหู เพื่อรวมเปนผูก 

คัมภีรใบลานจึงมีลักษณะนามวา ผูก ตามลักษณะการรอยสายสนองเขาดวยกันนี่เอง 

คัมภีรใบลาน ๑ คัมภีร อาจมีจำนวนใบลานไดตั้งแต ๑ ผูก จนถึง ๒๐–๓๐ ผูกก็ได 

ตามความสั้นยาวของเนื้อหา คัมภีรจึงอาจหมายถึง ๑ เรื่องก็ได โดยปกติคัมภีรใบลาน

ทางพุทธศาสนา ๑ ผูก จะมีจำนวนใบลาน ๒๔ ใบ เทานั้น ยกเวนผูกสุดทายอาจมี

มากกวา ๒๔ ลานได แตจะตองเรียกวา ๑ ผูก กับบอกจำนวนลานที่เหลือ เชน 

คัมภีรใบลาน ๓๐ ใบ เรียกวา ๑ ผูก ๖ ลาน เปนตน 
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การเรียงลำดับหนาลาน มักใชอักษรชนิดเดียวกับตัวอักษรที่ใชจารเนื้อหาในเรื่อง 

จารบอกลำดับหนาลานไวที่บริเวณกึ่งกลางริมซาย ดานหลังของใบลานแตละใบ  

เพียงแหงเดียวเทานั้น และเรียกเลขบอกหนาลานวา อังกา ตามธรรมเนียมของใบลาน

ทางพุทธศาสนา ซึ่งอังกา คือ การลำดับหนาลานดวยการใชตัวอักษรที่เปนพยัญชนะ

ผสมสระในภาษาบาลี ๑๒ ตัว เมื่อจบแลวขึ้นพยัญชนะตัวใหม ผสมสระในภาษาบาลี

อีก ๑๒ ตวัเหมือนเดิม ดงันัน้ ๑ ผกู กจ็ะมีพยญัชนะ ๒ ตวั ตามลำดบั นอกจากนัน้ 

บางคัมภีรอาจมีไมเนื้อแข็งขนาดยาวเทาใบลาน เรียกวา ไมประกับ เพื่อรักษารูปทรง

ของใบลาน โดยมัดยึดรวมกันไวกอนหอดวยผาหอคัมภีรที่รอบนอกอีกชั้นหนึ่ง เพื่อกัน 

ฝุนละออง แสงแดด และแมลง นอกผาหอคัมภีรอาจเสียบฉลากคัมภีรหรือปายบอกชื่อ

ไวดวย คัมภีรใบลานที่ใชบันทึกเรื่องราวอื่นๆ ที่ไมใชเรื่องทางศาสนา มักมีขนาดสั้นกวา 

ลานทางศาสนา เรียกวา ลานกอม๑๐ 

๑๐ กอม เปนภาษาถิ่นลานนา แปลวา สั้น, ยอย, นอย 
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คัมภีรใบลานที่บันทึกตำรายาของหอสมุดแหงชาติฉบับที่ไดรับความสนใจมาก 

คือ กำภีธาตุพระณะราย๑๑ หรือที่รู จักกันท่ัวไปในฉบับพิมพวา ตำราพระโอสถ 

พระนารายณ ซึ่งสมเด็จพระเจาบรมวงศเธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพ สภานายกหอ

พระสมุดวชิรญาณสำหรับพระนคร ทรงอธิบายไวในคำนำหนังสือที่พิมพแจกในงาน

ปลงศพ นายปน ฉายสุวรรณ เมื่อ พ.ศ. ๒๔๖๖ วา “มีตำราพระโอสถซึ่งหมอหลวง

ไดประกอบถวายสมเด็จพระนารายณมหาราชหลายขนาน ปรากฏชื่อหมอแลวันคืนที่ได

ตั้งพระโอสถนั้นๆ จดไวชัดเจน อยูในระหวางปกุน จุลศักราช ๑๐๒๑ (พ.ศ. ๒๒๐๒) 

จนถึงปฉลู จุลศักราช ๑๐๒๓ (พ.ศ. ๒๒๐๔) คือระหวางปที่ ๓ จนถึงปที่ ๕ ใน

รัชกาลสมเด็จพระนารายณมหาราช”๑๒ สรุปความวา เมื่อสภานายกหอพระสมุด 

วชิรญาณสำหรับพระนคร คัดเลือกเรื่องที่เห็นวาดีแลวก็ทรงตั้งชื่อหนังสือใหสื่อสาระใน

เรื่องเพื่อความนาสนใจดวย นอกจากนั้นยังมีคัมภีรใบลานที่บันทึกตำราเกี่ยวกับโรคและ

ยารักษาโรคตางๆ เชน ตำราตอ ตำราซาง คัมภีรกระษัย ไขสันนิบาต ตำราปวง 

ตำราฝและตำรายาแกโรคตางๆ ทั้งที่ใชอักษรไทย ภาษาไทย และอักษรไทยถิ่น ภาษา

ไทยถิ่น เชน อักษรธรรมลานนา อักษรธรรมอีสาน อักษรไทยนอย และอักษรไทยขึน 

เปนตน รวมทั้งยังมีอักษรและภาษาของชนกลุมตางๆ เชน อักษรมอญ ภาษามอญ 

อักษรพมา ภาษาพมา เปนตน 

กลาวไดวา ตำรับตำรายาที่เปนแผนไทย ภาษาไทย รวมทั้งภาษาถิ่น ปรากฏ

หลักฐานชัดเจนในสังคมไทยตั้งแตสมัยอยุธยาสืบมาจนปจจุบัน ซึ่งตำรับตำราการแพทย

แผนไทยหลายฉบับอาจมีเนื้อหาใกลเคียงกัน หรือซ้ำกันก็ได เนื่องจากมีการคัดลอก 

ตำรายาดีของหมอที่ตนเองนับถือไว หรือคัดลอกมาจากแหลงขอมูลความรูเปด เชน  

วัดราชโอรสารามฯ หรือวัดพระเชตุพนฯ ก็ได นอกจากนั้นอาจเปนตำรับตำรายาที่เกิด

จากภูมิรูของหมอสมุนไพรแผนโบราณที่ไดส่ังสมประสบการณจนคิดสูตรยาขนานตางๆ 

ขึ้นใชรักษาโรคแลวเห็นผลดีจึงจดบันทึกไวกันลืมก็เปนได แตอยางไรก็ตามวิชาการแพทย

แผนโบราณเปนวิชาชีพที่มักสืบทอดกันมาในสายตระกูลจนกลายเปนทักษะและความ

เชี่ยวชาญเฉพาะตัว ดังนั้นตำรับตำรายาที่จดบันทึกไวจึงมีเคล็ดวิชาที่เปนขั้นตอนสำคัญ

ในการปรุงยาสมุนไพรที่มีคุณภาพใหสามารถใชไดผลจริงเชนเดียวกับวิชาชีพอื่นๆ ของ

สังคมไทยในอดีตที่ตองเรียนรูสืบทอดดวยการฝกฝนอยางจริงจังจึงจะสัมฤทธิผล 

 
๑๑ “กำภีธาตุพระณะราย”, หอสมุดแหงชาติ, หนังสือใบลาน ๑ ผูก, อักษรไทย, ภาษาไทย, เสนจาร, ฉบับ 

ลานดิบ, เลขที่ ๑๑๔๓, หมวดเวชศาสตร, หนาปก. 
๑๒ สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ, “คำนำ”, ตำราพระโอสถพระนารายณ, พิมพครั้งที่ 

๓ ในงานปลงศพ นายปน ฉายสุวรรณ เมื่อปกุน พ.ศ. ๒๔๖๖, หนา (๑)–(๒). 
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ตำราเวชศาสตรฉบับหลวง รัชกาลท่ี ๕ 
คัมภีรแผนนวด แสดงจุดตางๆ ในรางกาย 

ตำราเวชศาสตรฉบับหลวงรัชกาลท่ี ๕ 

ตำราเวชศาสตรที่จัดเก็บรักษาและใหบริการอยู ณ หอสมุดแหงชาติ นับวาเปน

แหลงรวบรวมตำราเวชศาสตรฉบับหลวงที่มีจำนวนมากที่สุดในประเทศไทย เพราะ

หอสมุดแหงชาติเปนหนวยงานที่มีพัฒนาการมาจากหอพระสมุดหลวงสำหรับแผนดิน  

ที่ทรงกอตั้งขึ้นโดยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว เมื่อ พ.ศ. ๒๔๔๘ เพื่อ

สรางโอกาสใหพสกนิกรไทยทั่วไปมีแหลงเรียนรูเพื่อการศึกษาคนควาวิชาการ และ 

ดวยเหตุปจจัยหลักเพื่อทรงระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระจอมเกลา

เจาอยูหัวพระบรมราชชนก เนื่องในโอกาสครบรอบ ๑๐๐ ป วันพระบรมราชสมภพ 

พระราชโอรส และพระราชธิดาในพระองค จึงทรงรวมกันสรางหอพระสมุดวชิรญาณ

สำหรับพระนครขึ้นในพระบรมมหาราชวัง โดยรวมคัมภีรและหนังสือจากหอพระสมุด 

วชิรญาณ หอพระพุทธศาสนสังคหะ และหอพระมณเฑียรธรรมเขาดวยกัน จนเปน 

หอพระสมุดหลวงสำหรับพระนครสืบตอมาจนเปนหอสมุดแหงชาติในปจจุบัน ระหวาง 

ที่เริ่มกอตั้งหอพระสมุดวชิรญาณสำหรับพระนครนั ้น สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ  
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กรมพระยาดำรงราชานุภาพทรงดำริวา หนังสือและตำรับตำราที่เปนมรดกภูมิ

ปญญาของชาติยังมีกระจัดกระจายอยูทั่วไปทุกภูมิภาคของประเทศ หากทิ้งไวไม

เก็บรวบรวมนำมารักษาไว ก็จะชำรุดสูญหายไปจนหมดได ดังนั้นหอพระสมุดฯ  

จึงออกสำรวจและเชิญชวนผูมีตำรับตำราท่ัวไปใหนำเอกสารโบราณมาขายหรือมอบให 

หอพระสมุดฯ ก็ได จนสามารถรวบรวมหนังสือดีๆ ไดเปนจำนวนมาก นอกจากนั้น 

หนวยงานตางๆ ที่มีเอกสารโบราณอยูในครอบครองก็ไดนำเอกสารโบราณเหลานั้น 

มามอบใหหอพระสมุดฯ ดูแลรักษาเพื่อใหบริการและเผยแพรความรู สูสังคมไทยได 

แพรหลายยิ่งขึ้นดวย 

ตำราเวชศาสตรฉบับหลวงที่เก็บรักษาอยู ณ หอสมุดแหงชาติ เปนฉบับที่ 

ตรวจสอบชำระใหถูกตองในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ดวยทรงมี

พระราชดำริวา คัมภีรแพทยของไทยที่ไดบันทึกความรูอันมีคุณประโยชนแกแผน

ดินและใชศึกษาสืบตอกันมาน้ัน เริ่มสูญหายและมีเนื้อหาคลาดเคลื่อนไปมากแลว  

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมใหพระเจาราชวรวงษเธอ กรมหมื่น 

ภูบดีราชหฤทัย๑๓ จางวางกรมแพทย เปนแมกองจัดหารวบรวม ชำระสอบสวนตำรับ

คัมภีรแพทยที่ใชกันอยูในขณะนั้นใหถูกตองดีแลว จึงสงมอบใหพระเจาราชวรวงษเธอ 

กรมหมื่นอักษรสาสนโสภณ๑๔ จางวางกรมอาลักษณ กรมอักษรพิมพการ จัดสรางขึ้น

ใหมเปนคัมภีรแพทยสำหรับแผนดินสืบตอไป เพื่อถวายเปนพระราชกุศลเฉลิมพระเกียรติ

ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว เมื่อ พ.ศ. ๒๔๑๓ ดังความในบานแพนก

ตำราเวชศาสตรฉบับหลวงรัชกาลที่ ๕ แตละเลม กลาววา 

 

๑๓ เปนพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระน่ังเกลาเจาอยูหัว และเจาจอมมารดาแกว พระนามเดิม พระองค 
เจาชายอมฤตย ประสูติเมื่อวันเสารที่ ๕ เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๓๖๙ รัชกาลที่ ๔ ทรงสถาปนาเปน  

กรมหมื่นภูบดีราชหฤทัย โปรดใหทรงกำกับกรมอักษรพิมพการถึงรัชกาลที่ ๕ โปรดใหกำกับกรมหมอนวดหมอ
ยา สิ้นพระชนมในรัชกาลที่ ๕ เมื่อวันที่ ๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๑๓ พระชันษา ๔๔ ป 

๑๔ พระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ ๓ และเจาจอมมารดาคลาย พระนามเดิม 
พระองคเจาชายสิงหรา ประสูติเมื่อวันอาทิตยที่ ๑๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๓๖๙ รัชกาลที่ ๔ ทรงสถาปนาเปน  
กรมหมี่นอักษรสาสนโสภณ โปรดใหทรงกำกับกรมพระอาลักษณ ถึงรัชกาลที่ ๕ เลื่อนเปนกรมขุนบดินทร

ไพศาลโสภณโปรดใหทรงกำกับกรมอักษรพิมพการและกำกับศาลรับสงชำระความราชตระกูลเลื่อนเปนกรมหลวง 
บดินทรไพศาลทีฆชนมเชษฐประยูร สิ้นพระชนมเมื่อวันอาทิตยที่ ๕ กรกฎาคม ๒๔๔๖ พระชันษา ๗๗ ป 
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“ศุภมัสดุ ลุศักราช ๑๒๓๒ อัศวสัมพัจฉรกติกะมาศศุกรปกษ 

จตุตถดิถี ครุวารบริจเฉทกาลกำหนดพระบาทสมเด็จพระปรมินทร 

มหาจฬุาลงกรณ บดินทรเทพยมหามงกุฎบรุศุยรตันราชรวีวงษวรุตมพงษ 

บริพัตวรขัติยราชนิกโรดม จาตุรันตบรมมหาจักรพรรดิราชสังกาศ 

บรมธรรม ิกมหาราชาธ ิราชบรมนารถบพิตรพระเจ าอยูหัวเสด็จ 

เถลิงถวัลยราชบรมราชาภิเศก ผานพิภพกรงุเทพมหานครอมรรตันโกสินทร 

มหินทรายุทธยา มหาดิลกภพนพรัตนราชธานีบุรีรมย อุดมราชนิเวศ

มหาสฐานเสด็จออก ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยมไหศวริยพิมานโดย 

สฐานอุตราภิมุข พรอมดวยพระบรมราชวงษานุวงษแลขาทูลอองธุลี

พระบาทผูใหญ ผูนอย เฝาเบื ้องบาทบงกชมาศ จึ่งพระบาทสมเด็จ

พระบรมนารถบพิตรพระเจาอยูหัว มีพระบรมราชโองการมาร 

พระบัณฑูรสุรสิงหนาทดำรัสสั่ง พระเจาราชวรวงษเธอกรมหมื่นภูบดี

ราชหฤทัยจางวางกรมแพทยา พระเจาราชวรวงษเธอกรมหมื่นอักษร 

สาสนโสภณ จางวางกรมอาลักษณ กรมอักษรพิมพวา ตำหรับคัมภีร

แพทยสำหรับรักษาโรคตางๆ เปนคุณเปนประโยชนแกชนเปนอันมาก 

แลตำหรับแพทยซึ่งสรางขึ้นไวใชสอยสืบกันมาน้ันสูญหายไปเสียบาง ท่ียงั

มีอยูก็วิปลาศคลาดเคลื่อนไปบางใหกรมหมื่นภูบดีราชหฤทัยจัดหา

รวบรวมฉบับคัมภีรแพทยทั ้งสิ ้น มาชำระสอบสวนใหถูกถวนดีแลว  

สงมาใหกรมหมื่นอักษรสาสนโสภณสรางขึ้นไวเพื่อเปนสวนพระราชกุศล

เปนที่เฉลิมพระเกียรติยศแลสำหรับแผนดินสืบไป”๑๕ 

 

นอกจากนั้นในบานแพนกของแตละคัมภีรยังมีรายชื่อผู ทรงคุณวุฒิและหมอ

เฉพาะทางที่รวมตรวจสอบชำระคัมภีรแตละเรื่องดวย ดังบานแพนกพระคัมภีรกระไสย 

เลม ๑ ความวา 

 

๑๕ จากคัมภีรกระษัย เลม ๑ ตำราเวชศาสตรฉบับหลวงรัชกาลที่ ๕ เลขที่ ๑๐๐๐ หนาตนที่ ๑-๔. ทั้งนี้ตำรา 

บางเลมบานแพนกของเรื่องระบุจุลศักราช ๑๒๓๓ ซึ่งตรงกับ พ.ศ. ๒๔๑๔ แสดงวาตนฉบับตำราเวชศาสตร
ฉบับหลวงตองใชเวลาในการชุบตัวอักษรตอเนื่องกันถึง ๒ ป 
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๑๖ เรื่องเดิม, หนา ๕-๖. 

  “ขาพระพุทธเจาพระเจาราชวรวงษเธอ กรมหมื่นภูบดี 

ราชหฤทัย พระยาอมรสาตรประสิทธิศิลปพระทิพจักษุญาณ 

หลวงสิทธิสาร ขุนราชแพทย ไดชำระตรวจคำภีรกระไสย ถูกถวน

ดีแลว สงมอบมาในกรมอาลักษณ...”๑๖ 

 

จะเหน็ไดวา นอกจากจะมีพระนามแกกองเปนแมกอง คือ พระเจาราชวรวงษเธอ  

กรมหมื่นภูบดีราชหฤทัยแลว ยังมีคณะทำงานรวมในแตละคัมภีรอีก ๒–๖ คน คือ 

พระยาอมรสาตรประสิทธิศิลป พระทิพจักษุญาณ หลวงกุมารเพชร หลวงกุมารแพทย 

หลวงสิทธิสาร ขุนกุมารประสิทธิ ขุนกุมารประเสริฐ ขุนเทพกุมาร ขุนราชแพทย  

ขุนราชวโรสถ ขุนสิทธิแพทย ขุนสิทธิพรหมมา มีตัวอยางที่ปรากฏในภาพแพนกของ

แตละคัมภีร ดังนี้ 

คัมภีรประถมจินดา มีพระยาอมรสาตรประสิทธิศิลป หลวงกุมารเพชร  

หลวงกุมารแพทย ขุนกุมารประเสริฐ ขุนกุมารประสิทธิ และขุนเทพกุมาร 

พระตำรับแผนฝดาษ มีพระยาอมรสาตรประสิทธิศิลป และขุนสิทธิแพทย 

คัมภีรมหาโชติรัต มีพระยาอมรสาตรประสิทธิศิลป พระทิพจักษุญาณ และ 

ขุนราชแพทย 

คัมภีรโรคนิทาน มีพระยาอมรสาตรประสิทธ ิศ ิลป พระทิพจักษุญาณ  

ขุนราชวโรสถ และขุนสิทธิ-พรหมมา 

คัมภีรธาตุว ิภังค มีพระยาอมรสาตรประสิทธ ิศ ิลป พระทิพจักษุญาณ  

ขุนกุมารประสิทธิ และขุนราชวโรสถ เปนตน 

 

อยางไรก็ตามหากชำระเนื้อหาถูกตองดีแลว แตการคัดลอกที่ไมมีการตรวจทาน

อาจมีขอผิดพลาดที่เปนปญหาได ดังนั้นจึงปรากฏรายชื่อเจาหนาที่ของกรมอาลักษณ

เปนผูตรวจทานขอความที่ชำระแลวกอนสงใหเจาหนาที่ชุบเสนตัวอักษร และตรวจสอบ

ทานภายหลังจากชุบเสนตัวอักษรคัมภีรละ ๒ คน เสมอ ดังนี้ 
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๑. ปฏิบัติหนาที่ตรวจความถูกตองของขอความที่ตรวจชำระแลวแตละคัมภีร  

๒-๓ คน รวมมีรายชื่อทั้งสิ้น ๘ คน ดังนี้ 

 ขุนปฏิภาณพิจิตร ขุนสุวรรณอักษร 

 ขุนทิพกระวี ขุนนิมิตรอักษร 

 ขุนสารประเสริฐ ขุนมหาสิทธิโวหาร 

 นายขันเปรียญ หลวงสารประเสริฐ 

 

๒. ปฏิบัติหนาที่ชุบเสนตัวอักษรแตละคัมภีร ๑–๒ คน รวมมีรายชื่อ ๔ คน 

ดังนี้ 

 หมื่นนิพนธไพเราะ ขุนหมื่นราชบัณฑิตย 

 ขุนหมื่นอาลักษณ ขุนนิมิตรอักษร 

 

๓. ปฏิบัติหนาที่สอบทานความถูกตองหลังชุบตัวอักษรแลว คัมภีรละ ๒ คน 

รวมมีรายชื่อ ๓ คน ดังนี้ คือ ขุนปฏิภาณพิจิตร ขุนสุวรรณอักษร และ

หมื่นนิพนธไพเราะ 

 

กลาวไดวาเจาหนาที่กรมอาลักษณตางมีหนาที่คนละอยางนอย ๓ ขั้นตอน เพื่อ

ชวยกันตรวจทานความถูกตองของคัมภีรเวชศาสตรฉบับหลวงรัชกาลที่ ๕ ใหมีความ 

ถูกตองสมบูรณที่สุด 

ตนฉบับตำราเวชศาสตรฉบับหลวงรัชกาลที่ ๕ เปนหนังสือสมุดไทยดำ 

หอสมุดแหงชาติไดรับมาจากหองสมุดกรมศึกษาธิการเมื่อ พ.ศ. ๒๔๘๐ มีจำนวนเพียง 

๕๑ เลม เทานั้น และยังเปนคัมภีรที่มีชื่อเรื่องเดียวกัน เนื้อความซ้ำกันอยูหลายฉบับ 

นอกจากนั้นบางคัมภีรยังมีเนื้อหาไมครบสมบูรณเพราะขาดเลมแรก หรือเลมจบ รวมทั้ง

บางฉบับก็ยังจัดทำไมแลวเสร็จ เชน ยังไมไดเขียนคาถาอักษรขอม ภาษาบาลี หรือ 

ยังไมไดเขียนบานแพนกนำเรื่อง เปนตน 
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๑๗ วิธีชุบตัวอักษรดวยเสนทอง ตองเริ่มเขียนตัวอักษรดวยกาวยางไมกอน แลวจึงใชทองคำเปลวปดทับรอยกาว จึง
จะไดเสนตัวอักษรที่มีความวาวของทองคำเปลว หากผสมทองคำเปลวในกาวยางไม นอกจากจะเขียนไมติดแลว 
ทองคำเปลวจะไมแวววาวดวย 

๑๘ เสนตัวอักษรสีเหลืองไดมาจากสวนผสมของยางไมชนิดหนึ่งมีสีเหลืองอมเขียว เรียกวา รง ผสมกับแรหรดาล

กลีบทองบดใหละเอียดโดยมียางมะขวิดเปนสวนผสมที่ทำใหเสนตัวหนังสือติดทนทานและเสนไมขาด 

ตนฉบับตำราเวชศาสตรฉบับหลวง เขียนขอความคาถาภาษาบาลี อักษรขอม

ดวยเสนทอง๑๗ และเขียนขอความภาษาไทย อักษรไทย ดวยเสนหรดาล๑๘ หนาละ ๔ 

บรรทัด บางเลมมีการใชเสนชาดเขียนโครงรางมนุษยและใชเสนดินสอเขียนแทรกอยูตาม

ที่ตางๆ สันนิษฐานวา นาจะเขียนเพิ่มเติมภายหลังที่ไดใชตำรานั้นมาศึกษาคนควาหรือ

ทดลองใชแลว การลำดับเลขที่เอกสารของหอสมุดแหงชาตินั้น มิไดขึ้นอยูกับลำดับของ

เนื้อหาตามตำรับตำราการแพทยแผนไทย แตเกิดจากจำนวนเอกสารที่มีอยูเดิมกอน 

เมื่อไดเพิ่มเติมมาภายหลังจึงลงทะเบียนเปนลำดับตอไป โดยพยายามจัดเรียงลำดับ

เอกสารที่มีชื่อเรื่องเดียวกันตามลำดับเลมไวตอเนื่องกัน 

ตำราเวชศาสตรฉบับหลวงรัชกาลที่ ๕ จำนวน ๕๑ เลม มีชื่อเรื่องทั้งสิ้น ๑๖ 

ชื่อเรื่อง ดังนี้ 

 ๑. คัมภีรกระไสย มีเลม ๑ และเลม ๒ 

 ๒. คัมภีรชวดาล มีเฉพาะเลม ๑ 

 ๓. คัมภีรตักกะสิลา มีเลม ๑ และเลม ๒ 

 ๔. คัมภีรแผนนวด มีเลม ๑ และเลม ๒ 

 ๕. คัมภีรธาตุวิภังค มีเลม ๑ และเลม ๒ 

 ๖. คัมภีรประถมจินดา มีเลม ๑ เลม ๓ ถึงเลม ๑๒ จำนวน ๒ ชุด 

 ๗. พระตำหรับแผนฝดาด เลม ๑ ถึงเลม ๓ จำนวน ๒ ชุด 

 ๘. คัมภีรมรณญาณสูตร เลม ๑ และเลม ๒ จำนวน ๒ ชุด 

 ๙. คัมภีรมหาโชตรัต เลม ๒ และเลม ๓ 

 ๑๐. คัมภีรมุจฉาปกขันทิกา เลม ๑ จบบริบูรณ 

 ๑๑. คัมภีรโรคนิทาน เลม ๑ จบบริบูรณและเลม ๑ 

 ๑๒. คัมภีรสมุถานวินิจฉัย เลม ๑ ถึงเลม ๒ 

 ๑๓. คัมภีรสรรพลักษณะสรรพคุณ มีเลม ๒ และเลม ๓ 

 ๑๔. คัมภีรอภัยสันตา เลม ๑ จำนวน ๒ ชุด 

 ๑๕. คัมภีรอุทรโรค เลม ๑ จบบริบูรณ 
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จากจำนวนรายชื่อเอกสารที่กลาวถึงขางตน แสดงใหเห็นวา การสรางตำรา 

เวชศาสตรฉบับหลวง เมื่อ พ.ศ. ๒๔๑๓ (ค.ศ. ๑๒๓๒) นั้น คงจะสรางมากกวา  

๑ ชุด เพื่อเก็บไวเปนหลักฐานทางวิชาการที่ถูกตองของสังคมไทย สันนิษฐานวาใน 

กรมแพทยานาจะมี ๑ ชุด หอหลวงในพระบรมมหาราชวังอ ีก ๑ ชุด และใน 

โรงพยาบาลศิริราชอีก ๑ ชุด เปนอยางนอย หอสมุดแหงชาติจึงมีฉบับซ้ำถึง ๒ ชุด  

ซึ่งเปนชุดฉบับหลวง ไมใชฉบับที่เกิดจากการคัดลอกเพราะมีระเบียบวิธีการบันทึก

ขอความดวยรูปแบบและลายมืออยางเดียวกันน่ันเอง 

 

การจัดพิมพเผยแพรตำรับตำรายาไทย 

ดังไดกลาวแลววา ตำรับตำราการแพทยแผนไทยมีการบันทึกไวเปนหลักฐานมา

ยาวนานแลว รวมทั้งสังคมไทยก็ใหความสำคัญ จึงมีการนำมาจัดพิมพเผยแพรกันอยาง

กวางขวาง ตำรับตำราการแพทยแผนไทยบางเรื่องมีการนำมาจัดพิมพมากกวา ๑๐ 

ครั้งจนถึงปจจุบัน การจัดพิมพเผยแพรตำรับตำราการแพทยแผนไทยสวนใหญนำเนื้อหา 

มาจากตนฉบับเอกสารโบราณของไทยที่บรรพชนบันทึกไวตั้งแตปลายรัชกาลพระบาท

สมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวเปนตนมา ซึ่งสามารถจำแนกวิธีการจัดพิมพได ๓ 

ลักษณะ คือ 

๑. จัดพิมพเนื้อหาดวยการถอดความจากเอกสารโบราณ โดยพระดำริของ

สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ สภานายกหอ 

พระสมุดวชิรญาณสำหรับพระนคร ทรงเห็นวา หากหอพระสมุดฯ มี

หนังสือดีเปนจำนวนมาก เมื่อเก็บรักษาไวเพียงอยางเดียวจะไมเกิด

ประโยชนแกปวงชน จึงทรงคัดเลือกหนังสือดีมีคุณคา เชน คัมภีรธาตุ 

พระนารายณ ซึ่งเปนตนฉบับหนังสือใบลานสมัยอยุธยา มาจัดพิมพเผยแพร

ความรูแกปวงชน แตตนฉบับเปนหนังสือสมัยอยุธยา ดังนั้นวิธีการบันทึก

เนื้อหาจึงมีความแตกตางจากปจจุบันมาก เพราะยังไมมีพจนานุกรมเปน 

แนวเทียบในการเขียนคำแตละคำใหถูกตองตรงกัน เมื่อจัดพิมพจึงตองทำ

เปนคำอานปจจุบันใหผู สนใจสามารถนำไปใชประโยชนไดจริง ดวยการ

พิจารณาและตีความโดยเจาหนาที่ของหอพระสมุดฯ ในสมัยนั้น โดยยังไมมี

การทำคำอธิบายศัพทอำนวยความสะดวกแกผูอานท่ัวไปดวย เพราะอาจเปน

ถอยคำรวมสมัยที่ยังสามารถเขาใจความหมายไดงาย และสมเด็จฯ กรม

พระยาดำรงราชานุภาพจะทรงเขียนคำนำอธิบายที่มาของหนังสือเลมนั้นไว

เปนเบื้องตน ตั้งแต พ.ศ. ๒๔๖๐ และไดมีการนำมาจัดพิมพซ้ำอีกหลาย

ครั้ง จนมีการนำมาจัดทำคำอธิบายในสมัยปจจุบัน เมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๘ 
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  นอกจากนั้นยังมีตำรับตำราการแพทยแผนไทยจากเอกสารโบราณ 

ทั้งประเภทจารึก หนังสือสมุดไทย และคัมภีรใบลานที่ไดรับความสนใจ  

นำมาจัดพิมพเผยแพรเชนเดียวกับตำราพระโอสถพระนารายณ เชน จารึก

ตำรายาวัดราชโอรสฯ จารึกตำรายาวัดพระเชตุพนฯ ตำรายาพระองคเจา 

สายสนิทวงษ จารึกวัดพระเชตุพน ตอน โคลงฤๅษีดัดตน และตำรา 

พระโอสถครั้งรัชกาลที่ ๒ เปนตน 

๒. พิมพภาพตนฉบับตำรับตำรายาจากเอกสารโบราณควบคูกับคำอาน

ปจจุบัน หอสมุดแหงชาติ กรมศิลปากร ไดนำตำรับตำรายาการแพทย 

แผนไทยมาจัดพิมพเผยแพรความรูแกอนุชนดวยการพิมพภาพตนฉบับจาก

เอกสารโบราณ ซึ่งสะทอนสภาพตนฉบับ ลักษณะตัวอักษร และภาษาที่ใช

ในสมัยนั้น พรอมจัดทำคำอานปจจุบันเพื่ออำนวยความสะดวกใหแกผูสนใจ

ที่ไมสามารถอานตัวอักษรและภาษาโบราณได จะไดมีความเขาใจในเนื้อหา

สาระไดงายยิ่งขึ้น หากมีขอขัดของใจวา การอานถอดความมานั้นไมถูกตอง

หรือคลาดเคลื่อนก็จะสามารถสอบทานกับตนฉบับที่จัดพิมพควบคูกันไดดวย  

นับเปนวิธีการอนุรักษตนฉบับตำรับตำรายาแผนไทยใหคงอยูและสืบทอดตอ

ไปไดอีกยาวนาน หนังสือที่หอสมุดแหงชาติ กรมศิลปากร จัดพิมพใน

ลักษณะดังกลาว ไดแก ตำราเวชศาสตรฉบับหลวง รัชกาลที่ ๕ เลม ๑–

๒ สมุดภาพโคลงฤๅษีดัดตน และจารึกตำรายาวัดราชโอรสารามวรวิหาร 



บ
ท
ที่

 ๕ 
ภูมิปญญาการแพทยแผนไทยและการแพทยพื้นบาน 

223

๓. จัดพิมพเปนตำราที่เรียบเรียงขึ้นใหม การจัดพิมพเผยแพรตำรับตำราวิชา

การแพทยแผนไทยลักษณะนี้ เกิดจากการอานศึกษาตำรับตำราที่ปรากฏใน

เอกสารโบราณแตละเลม แลวนำมาประมวลกับความรูที่เปนทักษะสืบทอด

มาจากสายตระกูล แลวปรับปรุงจัดทำใหเปนบทเรียนใหมที่ม ีเน ื ้อหา

ครอบคลุมองคความรู ด านการแพทยแผนไทย ทั้งในดานเวชกรรมไทย 

เภสชักรรมไทย นวดไทย ผดุงครรภไทย และการแพทยพื้นบาน เปนตน แลว

นำมาใชเปนตำราเรียนวิชาการแพทยแผนไทยสืบทอดตอมาจนถึงปจจุบัน 

ตำราเหลานี้ไดแก ตำราแพทยศาสตรสงเคราะห เรียบเรียงโดยพระยา

พิศณุประสาทเวช คัมภีรแพทยแผนโบราณ เร ียบเรียงโดย ขุน

โสภิตบรรณลักษณ เวชศึกษา เรียบเรียงโดยพระยาพิศณุประสาทเวช 

ตำราเวชศึกษา และตำราประมวลหลักเภสัชกรรม โรงเรียนแพทย

แผนโบราณวัดพระเชตุพนฯ และตำราเวชศาสตรวรรณนา เปนตน ซึ่ง

หากวิเคราะหเนื้อหาของตำราการแพทยแผนไทยที่เรียบเรียงขึ้นใหมจะเห็นได

วา สวนใหญก็มีเนื้อหาเชนเดียวกับตำราเวชศาสตรฉบับหลวงรัชกาลที่ ๕ 

ของหอสมุดแหงชาติฉบับหนังสือสมุดไทย (แตหอสมุดแหงชาติยังนำมาจัด

พิมพไมครบจำนวนเพราะมีงบประมาณจำกัด) ขอแตกตางของตำราที่ 

เรียบเรียงขึ้นใหมกับตนฉบับเอกสารโบราณก็คือ การจัดเรียงลำดับเนื้อหา

วิชาใหสอดคลองสืบเนื่องกัน โดยเริ่มศึกษาจากความรูพื้นฐานกอนพัฒนา

ความรูไปสูระดับที่สูงขึ้นเรื่อยๆ ทำใหผูเรียนมีภูมิรูที่เปนลำดับและมีความรู

และความเขาใจยิ่งขึ ้น ซึ่งตนฉบับตำราเวชศาสตรฉบับหลวงรัชกาลที่ ๕ 

มิไดมีการลำดับเนื ้อหาใหเห็นเดนชัดวา ตองอานศึกษาเรื่องใดกอนหลัง  

แตมักลำดับเฉพาะเลมที่มีชื่อเรื่องเดียวกันเปนเลม ๑ เลม ๒ เทานั ้น  

เชนเด ียวกับกฎหมายตราสามดวงที่ตราขึ ้นในรัชกาลพระบาทสมเด็จ 

พระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช ก็มีลักษณะจบในฉบับแตละไอยการ

เหมือนกันโดยไมไดบอกลำดับวาจะตองอานศึกษาเรื่องใดกอน แตนักวิชา

การปจจุบันไดพยายามจัดเรียงลำดับใหสอดคลองสืบเนื่องตอกันไดแลว 

สันนิษฐานวาความรูจากตำรับตำราโบราณแตละชุดแตละตอน ตางก็มีความ

สำคัญในตอน สามารถนำไปเปนพื้นฐานตอการนำไปใชเพื่อพัฒนาทักษะของ

ผูอานใหเจริญกาวหนายิ่งขึ้น โดยไมมีขอจำกัด 

 



รายงานการสาธารณสุขไทย ดานการแพทยแผนไทย การแพทยพื้นบาน และการแพทยทางเลือก 

224

กลาวไดวา ตำรับตำราการแพทยแผนไทยที่ถายทอดแพรหลายสูสังคมไทย เปน

ภูมิความรูที่ผานกาลเวลามายาวนาน และยังใชไดผลดี หากมีภูมิความรูที่ถูกตอง มี

ความเขาใจในอาการของโรค วิธีการรักษา ตำรายาที่จะตองใชและสรรพคุณของยา

สมุนไพรแตละชนิดอยางพรอมมูล ตลอดจนมีความรูและเขาใจในรากฐานวัฒนธรรมไทย

อยางแทจริงก็จะสามารถเขาถึงตำรับตำราการแพทยแผนไทยไดอยางมีประสิทธิภาพ 

พรอมเปนผูสืบทอดมรดกภูมิปญญาการแพทยแผนไทยใหคงอยูคูสังคมไทยสืบไป 
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ผังสาแหรก เพื่อหาความเช่ือมโยงของตำรับยาแผนไทย 
หรือตำราการแพทยแผนไทยแตละเลม 

มีพระบรมราชโองการใหมีการ 

รวบรวมตำรับตำรายาจากท่ัวประเทศ 

รัชกาลที่ ๒ 

รัชกาลที่ ๓ 

รัชกาลที่ ๔ 

รัชกาลที่ ๕ 

รัชกาลที่ ๙ 

ศิลาจารึกตำรายา 

วัดโอรสาราม (วัดจอมทอง) 

ศิลาจารึกตำรายา 

วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม 

ตำราพระโอสถ 

พระนารายณ 

คำอธิบายตำราพระโอสถ 

พระนารายณ 

ตำราเวชศาสตร ฉบับหลวง 

เลม ๑ และเลม ๒ 

ตำราแพทยศาสตรสงเคราะห 

เลม ๑, ๒, ๓ (วัดโพธิ์) 

แพทยศาสตรสงเคราะห เลม ๒ 

แพทยศาสตรสงเคราะห เลม ๓ 

เวชศึกษา-แพทยศาสตรสังเขป 

เลม ๑, ๒, ๓ 

ตำรายาแผนโบราณ 

ตำราแพทยแผนไทยท่ัวไป 

ของกองการประกอบโรคศิลปะ 

ตำราโอสถ 

ครั้งรัชกาลที่ ๒ 

คัมภีรธาตุนารายณ 

พิมพอีก 

หลายครั้ง 

กรมหลวงวงษาธิราชสนิท 

พระองคเจาสายสนิทวงศ 
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วัฒนธรรมสุขภาพของคนภาคเหนือที่สั่งสมสืบทอดมาชานาน ยังอยูบนพื้นฐาน

ความเชื่อดั้งเดิมในการนับถือผีผสมผสานกับความเชื่อของศาสนาพราหมณและพุทธ  

สงผลตอการอธิบายสาเหตุการเกิดโรคหรืออาการไมสบายที่เชื่อวาเกิดจากมนุษยทำ  

อมนุษยทำ ธาตุภายใน สิ่งแวดลอมภายนอก และวิบากกรรมอันนำไปสูกระบวนวิธีการ

ปองกันและดูแลรักษาสุขภาพตามวิถีชีวิตของชาวเหนือ ที่ลวนเปนการมอง และแกไข

ปญหาสุขภาพอยางเปนองครวม จนกระท่ังกลายเปนฐานคิดสำคัญของภูมิปญญา 

การแพทยพื้นบานภาคเหนือ  

การแพทยพื้นบานภาคเหนือเปนระบบการแพทยที่มีบทบาทสำคัญตอการดูแล

รักษาสุขภาพของคนในสังคมวัฒนธรรมภาคเหนือ ที่เนนใหความสำคัญกับสุขภาพของ 

ผูปวยทั้งรางกายและจิตใจควบคูกันบนพื้นฐานความเชื่อที่วา “สวนของรางกายกับ 

สวนของจิตใจมีความสัมพันธกัน เมื่อสวนใดสวนหนึ่ง เกิดความเจ็บปวยยอมสง 

ผลกระทบซึ่งกันและกัน” กลาวคือ หากรางกายเจ็บปวยก็ยอมสงผลกระทบใหจิตใจ 

เจ็บปวยตามมา ซึ่งแนวทางการแกไขปญหาสุขภาพจำเปนตองรักษาทั้งรางกายและ

จิตใจควบคูกัน ดังนั ้น มุมมองเรื่องการดูแลรักษาสุขภาพของชาวเหนือจึงมิไดมอง

สุขภาพในเชิงของอาการเจ็บปวยเพียงอยางเดียวเทานั้น แตเปนการมองจากมุมของ 

“สุขภาพดี” ตลอดชวงชีวิตตั้งแตเกิดจนกระท่ังสิ้นอายุขัย โดยมุงทำใหชีวิตเกิดความ

สมดุลของรางกายและจิตใจ โดยใชหลักการบำรุงหรือเสริมสรางสวนขาดมากกวา 

การแกไขปญหาที่เกิดเพียงจุดเดียว โดยมีหมอพื้นบานทำหนาที่จัดการปญหาสุขภาพ

๑ ภาคเหนือ แบงเปนภาคเหนือตอนบนหรือ “ลานนา” ๘ จังหวัด ไดแก เชียงราย เชียงใหม พะเยา ลำพูน 
ลำปาง แพร นาน แมฮองสอน และภาคเหนือตอนลาง ๘ จังหวัด ไดแก เพชรบูรณ พิษณุโลก พิจิตร 
นครสวรรค สุโขทัย อุตรดิตถ ตาก กำแพงเพชร 

ภูมิปญญาการแพทยพื้นบานภาคเหนือ๑ 
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ดวยภูมิปญญาที่สั่งสมจากการเรียนรูและประสบการณของบรรพบุรุษ๒ที่ไดรับการ

สืบทอดตอกันมา 

บริบททางสังคมวัฒนธรรมภาคเหนือในอดีต “หมอ” เปนคำที่ชาวบานใชเรียก

บุคคลใดบุคคลหนึ่งในชุมชนที่มีความรูความสามารถในการดูแลรักษาคนเจ็บไขไดปวย 

ใหหายมาแลวจำนวนหนึ่ง โดยเปนผูที่มีความประพฤติที่ถูกทำนองคลองธรรมและจารีต

ประเพณีของชุมชน กอใหเกิดความศรัทธาในตัวบุคคล ซึ่งมักเรียกประเภทหมอ 

ตามความชำนาญในการรักษา เชน หมอยา หมอย่ำขาง หมอกระดูก เปนตน  

หมอพื้นบานสวนมากไดรับการถายทอดวิชาและเคล็ดลับตางๆ จากคนภายในตระกูล

เดียวกัน โดยผูที่ถายทอดจะคัดเลือกศิษยดวยตนเองอยางระมัดระวัง ผูที่เหมาะสมที่สุด

เทานั้นที่จะไดรับการถายทอดวิชาความรู สมัยกอนการเรียนการสอนสวนใหญเนนการ

ใชวิธีสังเกตและจดจำ ศิษยตองมีความมานะพยายามและพากเพียรเปนอยางมาก จึงจะ

ไดวิชาความรูไวกับตนเอง ตอมาเมื่อมีการประดิษฐอักษรขึ้นมาใช เริ่มมีการบันทึกสิ่ง

ตางๆ รวมทั้งความรูที่ไดจากการส่ังสมประสบการณดานการดูแลรักษาสุขภาพ ซึ่งมี

ลักษณะลองผิดลองถูกไวเปนลายลักษณอักษรลงในวัตถุที่คิดวาเหมาะสมตามแตละสมัย 

เชน การจารึกลงในใบลานที่นำมาเรียงกันและเย็บผูกเปนเลมเรียกวา “ปบลาน” หรือ

ถาทำจากกระดาษสา ก็เรียกวา “ปบสา” บางครั้งก็จารึกลงในแผนไม แผนหิน หรือ

ตามผนังถ้ำตางๆ โดยเรียกสิ่งเหลานั้นวา “คัมภีรหรือตำรา” ซึ่งเปนแหลงความรูที่

สำคัญของหมอพื้นบาน ดังนั้นคำวา “หมอ” นอกจากชื่อเรียกบุคคลแลว ยังแฝงไว

ดวยสถานะและบทบาทที่ไดจากความเคารพนับถือ ความศรัทธา การยกยองและ

ยอมรับที่ชุมชนไดมอบใหกับบุคคลที่มีความเหมาะสมน่ันเอง 

สถานการณการแพทยพื ้นบานภาคเหนือจะนำเสนอการประมวลเหตุการณ 

ความเคลื่อนไหวดานการแพทยพื้นบานภาคเหนือจากอดีตถึงปจจุบัน และยกตัวอยาง 

ของการจัดการความรูการแพทยพื ้นบานภาคเหนือตอนบน ซึ่งรวมถึงการขยายผล 

การวิจัยและพัฒนา โดยมีปจจัยสำคัญที่สงผลตอสถานการณดานการแพทยพื้นบาน

ภาคเหนือ ไดแก การเปลี่ยนแปลงกระแสสังคมและเศรษฐกิจโลก นโยบายของรัฐบาล

และผูนำประเทศ วิกฤตการณสุขภาพ รวมทั้งกระบวนการเคลื่อนไหวทางสังคม ทั้ง

ภาคประชาชน ภาคเอกชน และภาคราชการ  

 

๒ อางจาก ยิ่งยง เทาประเสริฐ (บรรณาธิการ). วิถีการดูแลรักษาสุขภาพในระบบการแพทยพื ้นบานลานนา. 
เชียงใหม: วนิดา เพรส, ๒๕๔๖. 
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สถานการณดานการแพทยพื้นบานภาคเหนือจากอดีตถึงปจจุบัน  
สถานการณความเคลื่อนไหวดานการแพทยพื้นบานภาคเหนือไดรับผลกระทบ 

เชนเดียวกับสถานการณดานการแพทยพื้นบานของประเทศไทยโดยรวม ซึ่งมีลำดับ

พัฒนาการเปลี่ยนแปลง ดังนี้ 

 

ยุคที่การแพทยพื้นบานมีความรุงเรือง 

เปนชวงกอนที่ระบบสาธารณสุขปจจุบันจะเขามามีบทบาทในประเทศไทย ระบบ

การแพทยในสังคมไทยมีลักษณะเปนการแพทยภาคประชาชน ซึ่งจำแนกได  

๒ ลักษณะคือ การพึ่งพาตนเองและการพึ่งพาผูมีความรูความสามารถดานการรักษา 

ในชุมชน เชน หมอพื้นบาน พระ เปนตน เนื่องจากคนสวนใหญไดรับการส่ังสอนหรือ

บอกกลาวถึงแนวทางการดูแลรักษาสุขภาพตนเองจากคนภายในครอบครัวหรือชุมชน 

ทำใหประชาชนมีพื้นฐานความรูดานสุขภาพและสามารถชวยเหลือตนเองไดในระดับหนึ่ง 

โดยเฉพาะหากมีโรคภัยไขเจ็บที่ไมรุนแรงนัก ก็รูจักใชสมุนไพรใกลตัวใหเปนประโยชนได

ภายใตแนวปฏิบัติดานการอยูการกินที่เหมาะสมตามความเชื่อของคนในสังคม แตเมื่อ

เกิดการเจ็บปวยทางรางกายหรือจิตใจที่ซับซอนเกินกวาจะชวยเหลือตัวเองไดก็จะพึ่งพา 

ผูรู ในชุมชน โดยเฉพาะหมอพื้นบาน ซึ่งมีความรูและความสามารถในการแกปญหา

สุขภาพมากกวา จึงถือวาเปนยุคที่หมอพื้นบานมีบทบาทสำคัญในการเปนที่พึ่งพาดูแล

รักษาสุขภาพของประชาชน ภายใตระบบอุปถัมภ พึ่งพาอาศัย เกื้อกูลซึ่งกันและกัน 

ตามบริบททางสังคมวัฒนธรรมของคนภาคเหนือ 

 

ยุคที่การแพทยพื้นบานเริ่มเสื่อม 

เปนชวงที่ระบบสาธารณสุขปจจุบันเขามามีบทบาทในระบบสุขภาพของประเทศ 

ทำใหการแพทยพื้นบานถูกลดความสำคัญ กระทั่งถูกละเลยและไมไดรับการยอมรับจาก

สังคม กลายเปนสิ่งงมงายและไมนาเชื่อถือ อยางไรก็ตาม กวาที่ประชาชนสวนใหญจะ

เปลี่ยนแปลงคานิยมจากการดูแลรักษาสุขภาพแบบดั้งเดิมมาสูการดูแลรักษาสุขภาพ

แบบแผนปจจุบันหรือการเลือกรักษากับหมอพื้นบานมากกวาหมอฝรั่ง ตองใชระยะเวลา

กวา ๔๐ ป ประชาชนสวนใหญไดเปลี่ยนคานิยมในการดูแลรักษาสุขภาพมาพึ่งพา

ระบบการแพทยแผนปจจุบัน หวังพึ่งพาการบำบัดรักษาจากหมอในระบบบริการ
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สาธารณสุขมากกวาการดูแลรักษาสุขภาพดวยตนเอง ทั้งผูปวยทางกาย ผูปวยทางจิต 

และผูที่อยูในภาวะพิเศษ เชน หญิงตั้งครรภ หญิงหลังคลอด๓ ประกอบกับวิกฤตการณ

ปญหาสุขภาพที่เกิดจากเชื้อโรคและพยาธิสภาพซึ่งมีลักษณะเปนโรคเฉียบพลัน โรค

ติดตอรายแรง และโรคระบาดที่สำคัญ คือ ไขทรพิษ อหิวาตกโรค ฝดาษ และ

กาฬโรค ที่จำเปนตองพึ่งพาระบบการแพทยแผนปจจุบันในการตอบสนองปญหาสุขภาพ

ของประชาชน 

นอกจากนี้ ยังมีเหตุการณสำคัญที่สงผลกระทบตอการเปลี่ยนแปลงสถานการณ

ดานการแพทยพื ้นบานของไทย คือ นับตั ้งแตป พ.ศ. ๒๔๖๖ ไดมีการประกาศใช 

พระราชบัญญัติการแพทย เพื่อควบคุมการประกอบโรคศิลปะ๔ แมวาจะเกิด 

ความชัดเจนในการประกอบวิชาชีพและเปนการชวยคุมครองความปลอดภัยของผูมา 

รับบริการรักษาสุขภาพ แตการดำเนินงานนโยบายดังกลาวกลับสงผลกระทบโดยตรง 

ตอสถานะและบทบาทของหมอพื้นบานท่ัวประเทศ รวมทั้งหมอพื้นบานภาคเหนือที่มิไดมี

สิทธิในการประกอบวิชาชีพตามกฎหมาย๕ ซึ่งทางราชการตีตราวา “หมอเถื่อน” โดยมี

แนวปฏิบัติในการตรวจจับผูมิไดมีสิทธิประกอบวิชาชีพตามกฎหมาย สงผลตอการรับรู

และความเชื่อถือของคนในสังคม ทำใหหมอพื้นบานสวนใหญละทิ้งสถานะและบทบาทใน 

การเปนหมอพื้นบานไปประกอบอาชีพอื่น และยังกลบเกลื่อนรองรอย โดยการทำลาย

หลักฐานความรูในพับสาและใบลานดวยการเผาทำลายหรือขายใหแกชาวตางชาติที่สนใจ

ศึกษา แมกระทั่งป พ.ศ. ๒๕๔๔ ไดมีการสำรวจหมอพื้นบานในเขตภาคเหนือตอนบน  

ก็ยังพบรองรอยดังกลาวจากอาการหวาดระแวงของหมอพื้นบานหลายคน๖ จึงนับวา 

ชวงเวลาดังกลาวเปนยุคมืดของหมอพื้นบาน ขณะที่เปนโอกาสของการแพทยและ 

การสาธารณสุขแผนปจจุบัน 

๓ ดูขอมูลกรณีศึกษาเพิ่มเติมไดจาก ยิ่งยง เทาประเสริฐและธารา ออนชมจันทร (บรรณาธิการ). ศักยภาพของ 
ภูมิปญญาพื้นบานดานการดูแลรักษาสุขภาพ กรณีศึกษา: การรักษากระดูกหักของ”หมอเมือง” และการดูแล
ครรภของชาวอาขา จังหวัดเชียงราย. เชียงราย: สถาบันราชภัฏเชียงราย, ๒๕๓๗. 

๔ อางจาก สุวิทย วิบุลผลประเสริฐ (บรรณาธิการ). การสาธารณสุขไทย พ.ศ. ๒๕๔๔-๒๕๔๗. สำนักนโยบาย 
และยุทธศาสตร กระทรวงสาธารณสุข. กรุงเทพมหานคร: องคการรับสงสินคาและพัสดุภัณฑ, ๒๕๔๘.  

๕ ยกเวนหมอพื ้นบานจำนวนหนึ่งที่ม ีใบประกอบโรคศิลปะ สาขาการแพทยแผนไทย ประเภทเวชกรรมไทย  
เภสัชกรรมไทย หรือ ผดุงครรภไทย ทำใหหมอพื ้นบานสามารถดูแลรักษาผูปวยไดตามสิทธิทางกฎหมาย  
แตในทางปฏิบัติหมอพื้นบานเหลานี้ก็ยังนิยมใชภูมิปญญาดานการแพทยพื้นบานภาคเหนือ โดยเฉพาะตำรับยา 
สมุนไพรพื้นบานที่ใชรักษากันมาตามประเพณีสืบทอดตอกันมา 

๖ อางจาก กันยานุช เทาประเสริฐ. “เสนทางการขับเคลื่อนงานวิจัยดานการแพทยพื ้นบานลานนา จากอดีต 
ปจจุบัน สูอนาคต,” ใน กวาจะเปน...การแพทยพื้นบานลานนา, หนา ๓๙. เชียงใหม: วนิดาการพิมพ, ๒๕๕๐. 
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แตอยางไรก็ตาม ทามกลางสถานการณดังกลาว แมจะถูกจำกัดสถานะและ

บทบาททางกฎหมาย แตหมอพื ้นบานบางสวนที่มีจิตวิญญาณของความเปนหมอ 

อยางแทจริง ก็ยังสามารถคงสถานะและบทบาททางสังคมในการเปนที่พึ่งพาดานสุขภาพ

ของชาวบานไวได ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของยศ สันตสมบัติ (๒๕๔๒: ๑๑๐-

๑๑๑) ที่พบวา ทามกลางกระแสของการเปลี่ยนแปลงที่ถาโถมเขาสูสังคมไทยอยาง

รวดเร็วในปจจุบัน ภูมิปญญาทองถิ่นเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลพื้นบานยังสามารถดำรง

สถานภาพความมีตัวตน ปรบัประยุกตเทคนิควิธีในการรักษา มีการผลิตซ้ำและผลิตใหม

ของความเชื่อและพิธีกรรมไปตามกระแส การปรับเปลี่ยนความสัมพันธทางสังคมใน 

รูปแบบตางๆ เชนเดียวกับรายงานวิจัยของ ลือชัย ศรีเงินยวง และรุจินาถ อรรถสิษฐ 

(บรรณาธิการ, ๒๕๓๕: ๖๕-๘๐) พบวา แมบทบาทดานการรักษาของหมอพื้นบาน 

จะมีแนวโนมลดลง แตมิไดลดลงทุกดาน หมอพื้นบานที่มีความเชี่ยวชาญบางดานกลับมี 

ผูปวยที่มารับการรักษามากขึ้น ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของยงศักดิ์ ตันติปฎก และ 

คนอื่นๆ (๒๕๔๔: ๑๕-๑๖) พบวา หมอพื้นบานมีบทบาทการดูแลรักษาความเจ็บปวย 

ใหกับชาวบานในชุมชน หมอพื้นบานสวนใหญจะใหบริการและชวยเหลือชาวบานใน

ลักษณะปจเจกชนตามความสามารถและความชำนาญเฉพาะบุคคล มีลักษณะการ 

ใหบริการแบบชวยเหลือกันหรือชวยกันตามโอกาส โดยมิไดมีเรื่องรายไดเปนสำคัญ  

หมอพื้นบานบางคนที่มีชื่อเสียงและมีความสามารถในการรักษาผูปวยโรคเรื้อรังหรือ 

โรคที่การแพทยแผนปจจุบันรักษาไมหาย อาจใหบริการตอเนื่องและมีรายไดในลักษณะ

อาชีพเสริม โดยอาจมีคนนอกชุมชนเดินทางมารักษาที่บานหรืออาจถูกเชิญไปรักษายัง

บานของผูปวย หมอพื้นบานที่มีการรักษาผูปวยอยางตอเนื่องและมีคุณธรรม คนใน

ชุมชนจะยอมรับนับถือและมีสถานภาพทางสังคมคอนขางดี เมื่อชาวบานเจ็บปวยหรือมี

ปญหาชีวิตจะนึกถึงหมอพื้นบาน จะไปปรึกษาและขอรับการรักษา ทั้งยังเลาถึงความ

สามารถของหมอพื้นบานใหผูอื่นฟงตอกันไปอีกดวย  

นอกจากนี้ หมอพื้นบานยังมีการปรับตัวโดยการสรางคำอธิบายและตีความกับ

ปรากฏการณของโรคใหมที่เกิดขึ ้น และมีการประยุกตใชเทคนิคหรือวิธีการของ 

การแพทยสมัยใหมมาใชในการรักษา ดังเชนงานวิจัยของบุษยมาส สินธุประมา และ 

เจนศิร ิ จันทรศิร ิ (๒๕๓๘: ๑๑๕) เรื่อง การดำรงอยูและการปรับตัวของการแพทย 

พื้นบานในเขตเมืองเชียงใหม พบวา หมอพื้นบานยังคงไดรับการเคารพยกยองและมี

สถานภาพทางสังคมคอนขางสูง ทั้งนี้ขึ ้นอยูกับคุณสมบัติและความสามารถของหมอ 

พื้นบาน ในขณะเดียวกันหมอพื้นบานก็มีการปรับบทบาทดานการรักษา โดยหันไปให

ความสำคัญกับอาการเจ็บปวยที่การแพทยแผนปจจุบันไมสามารถอธิบายหรือรักษา 
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ไมไดผล ซึ่งรายงานวิจัยเรื่อง ศักยภาพหมอพื้นบานกับการสาธารณสุขมูลฐาน: กรณี

ศึกษาจังหวัดเชียงราย โดย ธารา ออนชมจันทร และคนอื่นๆ (๒๕๓๕) สรุปวา หมอ

พื้นบานภาคเหนือสวนใหญใชวิธีการรักษาหลายอยางรวมกันและสามารถรักษาผูปวยโรค

ตางๆ ซึ่งกลุมโรคบางชนิด การแพทยแผนปจจุบันยังไมมีคำอธิบายที่ชัดเจน รักษาไมได

หรือรักษาไดยาก ใชเวลานาน เชน โปง อัมพาต ดีซาน ลมผิดเดือน เปนตน หากได

มีการติดตามผูปวยในระยะเวลานานพอสมควร อาจทำใหไดขอสรุปที่ชัดเจนยิ่งขึ ้น 

นอกจากนี้ จากผลการวิจัยดังกลาวยังพบวา หมอพื้นบานภาคเหนือยังมีบทบาทใน

ชุมชน ๓ ดาน คือ 

(๑) เปนสวนหนึ่งของสังคม เนื่องจากหมอพื้นบานเปนชาวบานที่อาศัยอยูใน

หมูบานเปนสวนหนึ่งของระบบการชวยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันในสังคม

ชนบท จุดนี้เปนศักยภาพที่เดนของหมอพื้นบาน ซึ่งแพทยหรือบุคลากร

สาธารณสุขแผนปจจุบันไมอาจทดแทนในสวนนี้ได 

(๒) เปนทางเลือกในการรักษาของชาวบาน ซึ่งเปนจุดที่บุคลากรสาธารณสุข 

แผนปจจุบันใหความสนใจมาก 

(๓) เปนสวนหนึ่งของวัฒนธรรมพื้นบานซึ่งสามารถชวยแกไขปญหาความขัดแยง

ทางสังคมหรือปญหาดานจิตใจไดอยางสอดคลองกับวัฒนธรรมความเชื่อ

ของชุมชนนั้น 

ในภาพรวมอาจกลาวไดวา หมอพื้นบานมีบทบาทการดูแลรักษาผูปวยในชุมชน

แบบหลายมิติ มีการรักษาและดูแลทางกาย ทางจิตใจและจิตวิญญาณประกอบกันไป  

ซึ่งเมื่อกลาวถึงบทบาทการรักษาของหมอพื้นบาน การศึกษาหลายเรื่องแสดงใหเห็นวา 

หมอพื้นบานมีการปรับตัวและปรับบทบาทในการรักษาตลอดเวลา แมวาในภาพรวม  

หมอพื้นบานมีบทบาทการดูแลรักษาแบบพื้นบานนอยลง แตมิไดลดลงอยางสม่ำเสมอ

เหมือนกันทั้งหมด สังเกตไดวา หมอพื้นบานยังคงมีบทบาทรักษาชาวบานในบริบททาง

วัฒนธรรมเดียวกัน 
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๗ อางจาก ยิ่งยง เทาประเสริฐ และคนอื่นๆ. รายงานวิจัย เรื่อง การสังเคราะหองคความรูและประสบการณเกี่ยว
กับการเรียนรูและการปรับตัวในการแกไขปญหาเอดสของชุมชนในจังหวัดเชียงราย: บทเรียนและประสบการณ 
แกปญหาเอดสของภาคเหนือตอนบน. เชียงราย: ศูนยวิจัยและพัฒนาการแพทยพื้นบาน (ศวพบ.) สถาบันราชภัฏ
เชียงราย. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย, ๒๕๔๒. 

ยุคฟนฟูการแพทยพื้นบาน 

ชวงสงครามโลกครั้งที่ ๒ เกิดวิกฤติขาดแคลนยาแผนปจจุบัน ทำใหมีความ

พยายามในการใชสมุนไพรมาเปนยารักษาโรค แตเมื่อหมดปญหาการขาดแคลนยา 

สมุนไพรก็ไมไดรับการสนใจ ตอมาเกิดวิกฤตการณสุขภาพที่เกี่ยวของกับพฤติกรรม 

จิตใจ และสังคมวัฒนธรรมซึ่งมีแนวโนมเพิ่มสูงขึ้น ไดแก ความดันโลหิตสูง เบาหวาน 

มะเร็ง อาการทางจิตเวชตางๆ โดยเฉพาะการปะทุของวิกฤตการณเอดสในภาคเหนือ

ตอนบนที่คอนขางรุนแรงระหวางป พ.ศ. ๒๕๓๑-๒๕๓๗๗ เปนบทเรียนสำคัญที่

สะทอนถึงพลังสำคัญของมิติทางสังคมวัฒนธรรมและทำใหสังคมไทยทุกภาคสวนหันกลับ

มาใหความสำคัญกับศักยภาพภูมิปญญาการแพทยพื้นบานเพื่อแกไขปญหาสุขภาพ โดย

เฉพาะการพึ่งพายาสมุนไพรและจิตบำบัดแบบพื้นบาน 

ภายใตสถานการณดังกลาว พบวามีการขับเคลื่อนของกลุมตางๆ ทุกภาคสวน  

ซึ่งสามารถแบงออกเปน ๒ กลุม คือ 

(๑) กลุมขับเคลื่อนที่เนนการพัฒนา โดยมีเครือขายหมอพื้นบานภาคเหนือ 

ตอนบนทั้งระดับอำเภอและระดับจังหวัดเปนแกนนำ ซึ่งมีการกำกับดูแล

จากพี่เลี้ยงทั้งองคกรพัฒนาเอกชนที่ไดรับการสนับสนุนทุนจากแหลงทุน 

ในประเทศหรือตางประเทศอีกตอหนึ่งในรูปแบบโครงการ มูลนิธิ ชมรม 

สมาคม ศูนย เครือขายตางๆ อาทิ ศูนยอำนวยการตานภัยเอดสภาค

เหนือตอนบน (ศอนบ.) โครงการพัฒนาเครือขายเอดสภาคเหนือ ซึ่ง

ประสานงานกับเครือขาย สมาคม หรือชมรมหมอพื้นบานในแตละพื้นที่ 

นอกจากนี้ยังมีหนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของทั้งองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

หนวยงานสาธารณสุขทั ้งระดับปฏิบัต ิและระดับนโยบาย อาทิ สภา

วัฒนธรรมจังหวัด ศูนยฝ กอบรมและพัฒนาการสาธารณสุขมูลฐาน 

ภาคเหนือ สำนักงานคณะกรรมการการสาธารณสุขมูลฐาน สำนักวิจัย

สังคมและสุขภาพ สำนักการแพทยพื ้นบานไทย กรมพัฒนาการแพทย 

แผนไทยและการแพทยทางเลือก สถานีอนามัย โรงพยาบาล สำนักงาน

สาธารณสุขจังหวัด เปนตน 
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(๒) กลุมขับเคลื่อนที่เนนการศึกษาวิจัย ซึ่งเปนกลุมบุคคลจากสถาบัน 

วิชาการหรือสถาบันการศึกษาตางๆ ทั้งสวนทองถิ่น สวนภูมิภาค และ 

สวนกลาง  

ในชวง ๒ ทศวรรษที่ผานมา ประเด็นการแพทยพื้นบานภาคเหนือ๘ ไดรับความ

สนใจจากนักวิจัยและนักวิชาการ ๒ กลุมหลัก ไดแก ๑) กลุมวิทยาศาสตรสุขภาพ 

และ ๒) กลุมสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาการแพทย โดยการศึกษาในชวงแรกเนน 

การศึกษาวิจัยเพื่อทำความเขาใจภูมิปญญาพื้นบานภาคเหนือตามพื้นฐานความรู ความ

เชี่ยวชาญ และความสนใจเฉพาะประเด็นของผูศึกษาวิจัย เชน ชาติพันธุ สมุนไพร 

เปนตน แตในชวงหลังไดมีการเจาะศึกษาวิจัยและพัฒนาองคความรูการแพทยพื้นบาน

ภาคเหนือทั้งตอนบนหรือลานนาและตอนลาง กระทั่งขยายผลสูการแพทยชนเผาตางๆ 

โดยการดำเนินโครงการศึกษาวิจัยและพฒันาของกลุมตางๆ 

ดังนั ้นจะเห็นไดวา งานพัฒนาดานการแพทยพ ื ้นบ านถูกขับเคลื่อนจาก 

หนวยตางๆ ที่เกี่ยวของในรูปแบบของการศึกษาวิจัยและพัฒนา ซึ่งเปนโอกาสใหการ

แพทยพื้นบานเริ่มพลิกฟนบทบาทขึ้นมาอีกครั้ง แตอยางไรก็ตาม การเคลื่อนไหวของ

กลุมตางๆ นั้นมีเจตนาที่ตองการบรรลุผลสัมฤทธิ์แตกตางกันไป ดังนั้นจึงมีลักษณะที่

เปนการเคลื่อนไหวแบบหลากหลาย เกิดการทับซอนของกิจกรรมในพื้นที่และกลุมหมอ

พื้นบานเดียวกัน อาทิ ภาคชุมชนมีการรวมกลุมลักษณะเครือขายหมอพื้นบานภายใต

การสนับสนุนจากกลุมองคกรพัฒนาเอกชน เพื่อเรียกรองใหชุมชนมีสิทธิในการรับรอง

สถานภาพของหมอพื้นบาน หนวยงานของกระทรวงสาธารณสุขที่เรงดำเนินการตาม

นโยบายสำรวจและขึ้นทะเบียนหมอพื้นบาน โดยมิไดตรวจสอบสถานะและศักยภาพ 

ของหมอพื้นบานอยางชัดเจน การที่รัฐบาลเริ่มหันกลับมามองเห็นคุณคาของภูมิปญญา

การแพทยของไทยและพยายามใหการสนับสนุน กระท่ังกอตั้งหนวยงานเฉพาะ เพื่อ

ฟนฟูและพัฒนาการแพทยแผนไทย รวมทั้งสงเสริมและสนับสนุนหมอพื้นบาน แตยัง

ขาดความเขาใจความแตกตางของการแพทยพื้นบานแตละภูมิภาค ซึ่งมีความแตกตาง

ทางดานทฤษฎีโรคและกระบวนการรักษา๙  

 ๘ อยูระหวางมิติสุขภาพและมิติสังคมวัฒนธรรม โดยเชื่อมโยงกับนโยบายชาติในการพึ่งพาตนเองดานสุขภาพดวย 
ภูมิปญญาการแพทยพื้นบาน 

๙ จากการประชุมเชิงปฏิบัติการ เมื่อวันที่ ๑๘-๑๙ สิงหาคม ๒๕๔๓ โดยมีผูทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญทาง
ดานสงัคมศาสตรการแพทยและการแพทยพ้ืนบาน ไดแก ศาสตราจารย นายแพทยประเวศ วะสี นายแพทยสวิุทย  
วิบุลผลประเสริฐ ดร.อานันท กาญจนพันธ เภสัชกรยงศักดิ์ ตันติปฎก และผูชวยศาสตราจารย ดร.ยิ่งยง  
เทาประเสริฐ มารวมกันวิพากษ ซึ่งโดยภาพรวมนั้น ทุกทานมีความเห็นตรงกันวา องคความรูหมอเมืองมีลักษณะ
เฉพาะที่แตกตางไปจากแพทยแผนไทย ทั้งทางดานทฤษฎีในการอธิบายสิ่งตางๆ และโดยเฉพาะอยางยิ่ง วิธีการ
รักษาตางๆ มีลักษณะเดน สมควรแกการศึกษาสืบคนหารายละเอียดตอไป (ศูนยวิจัยและพัฒนาการแพทย 
พื้นบาน สถาบันราชภัฏเชียงราย, ๒๕๔๓: ๑๒๐-๑๒๑) 
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การสังคายนาองคความรูหมอเมือง  

เพื่อพัฒนาระบบและตำราอางอิงของการแพทยพื้นบานลานนา 
วิทยาลัยการแพทยพื ้นบานและการแพทยทางเลือก มหาวิทยาลัยราชภัฏ

เชียงรายเปนแกนนำในการขับเคลื่อนงานวิจัยการแพทยพื ้นบานภาคเหนือตอนบน  

โดยการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยกลุมหมอพื้นบานภาคเหนือ 

ตอนบนหรือลานนา ที่เรียกวา “หมอเมือง” ทำการสังคายนาองคความรูหมอเมือง 

เพื่อพัฒนาระบบและตำราอางอิงของการแพทยพื้นบานลานนา เมื่อป พ.ศ. ๒๕๔๒ 

โดยระดมหมอเมืองหลายจังหวัดภาคเหนือตอนบน ที่มีความรูจริงและมีนักวิชาการมา 

ชวยสังเคราะหโครงสรางทฤษฎีการแพทยพื้นบานลานนา อันประกอบดวย ปรัชญา

แนวคิด ทฤษฎีที่อธิบายถึงสมุฏฐานโรค การตรวจวินิจฉัย และกระบวนวิธี

ปองกันและดูแลรักษาสุขภาพทั้งดานกายบำบัด พิธีกรรมบำบัด สมุนไพรบำบัด 

อาหารบำบัด และการประพฤติปฏิบัติที่มีผลตอภาวะสุขภาพ โดยพัฒนาองคความรู

หมอเมืองใหเปนตำราอางอิงกลางของระบบการแพทยพื ้นบานลานนา และจัดเวที 

แลกเปลี่ยนเรียนรูใหเกิดเครือขายหมอเมือง ๘ จังหวัดภาคเหนือตอนบน เพื่อรวมกัน

ตรวจสอบองคความรูที่จัดทำขึ้น 

กระบวนการสังคายนาระบบการแพทยพื้นบานลานนากอใหเกิดการขับเคลื่อน 

ทางสังคมอยางมากมาย สรางความตื่นตัวในหมูหมอพื้นบานของแตละภูมิภาค รวมไป

ถึงหมอชนเผาที่ไดมีโอกาสมารวมเรียนรู กระทั่งเกิดเวทีเรียนรูระบบการดูแลรักษา

สุขภาพของชนเผาตางๆ ทั้งมง เมี่ยน อาขา ลาหู ลีซู ปะหลอง ปกาเกอะญอ ขมุ 

ละวา และไทยใหญ ซึ่งสนใจศึกษาและฟนฟูการใชภูมิปญญาและสมุนไพรทองถิ่นเพื่อ 

สรางเสริมสุขภาพของชนเผาตน  

ตอมา สกว. รวมกับ สสส. สนับสนุนใหวิทยาลัยการแพทยพื้นบานฯ ทำการ

วิจัยการแพทยพื้นบานและการแพทยชนเผาภาคเหนือ เปนระยะเวลา ๓ ป (ป พ.ศ. 

๒๕๔๗-๒๕๔๙) โดยไดทำการศึกษาวิจัยและพัฒนาระบบการแพทยและสมุนไพรชนเผา

นำรอง ๕ ชนเผา ไดแก อาขา ไทยใหญ มง เมี่ยน และลาหู  

ทั้งนี้ พบปจจัยสำคัญที่สงผลตอการขับเคลื่อนการแพทยชนเผาคือ ความเขม

แข็งของกลุมชาติพันธุ ทั้งผูนำและสมาชิก ทำใหการพัฒนามีความแตกตางอยางชัดเจน  

โดยเฉพาะกลุมที่สามารถขับเคลื่อนไดคอนขางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ไดแก อาขา

และไทยใหญ ซึ่งสามารถดำเนินการขยายผลไดอยางเต็มศักยภาพตามเปาหมายที่วางไว 
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เหตุการณและความเคลื่อนไหวดานการแพทยพื้นบานภาคเหนือ โดยเฉพาะ 

การแพทยพื ้นบานภาคเหนือตอนบน เปนมูลเหตุสำคัญหนึ่งที่มีสวนในการผลักดัน 

การปฏิรูประบบสุขภาพแหงชาติ ซึ่งเนนความสำคัญของบทบาทการดูแลรักษาสุขภาพ 

และการมีสวนรวมของภาคประชาสังคม ทั้งการพึ่งพาตนเอง รวมถึงครอบครัวและ 

เครือญาติ และการพึ่งพาศักยภาพชุมชน โดยเฉพาะหมอพื้นบาน ซึ่งมีบทบาทสำคัญใน

การดูแลรักษาสุขภาพประชาชน  

 

ระบบและตำราอางอิงของการแพทยพื้นบานลานนา  

จากชุดโครงการวิจัยองคความรูหมอเมือง และชุดโครงการวิจัย 

การแพทยพื้นบานและการแพทยชนเผาภาคเหนือ 
๑. ตำราอางอิงกลางของการแพทยพื้นบานลานนา 

เปนการตอยอดเนื้อหาสาระจาก “วิถีการดูแลรักษาสุขภาพในระบบการแพทย 

พื้นบานลานนา” โดยแบงตำราออกเปน ๔ เลม ตามสาระสำคัญ ไดแก 

ตำราเลมที่ ๑ ครอบคลุมเนื้อหาสาระในดานแนวคิด ทฤษฎี ความเชื่อและจักรวาล

วิทยาของชาวลานนาที่อธิบายเกี่ยวกับวิถีชีวิต ความเปนตัวตนและ 

การกำเนิดของมนุษยทั้งรางกายและจิตใจ อันเปนเหตุแหงสุขภาพและ

ที่มาของการเจ็บไขไดปวย ตลอดจนภาพรวมของระบบการแพทย 

พื้นบานของลานนาทั้งระบบ ตั้งแตการตรวจวินิจฉัยโรค การจัดระบบ

โรค และวิธีการดูแลรักษาผูปวย รวมทั้งกระบวนการสรางเสริม 

ปองกัน และดูแลรักษาสุขภาพทั้งทางกาย ใจ สังคม และจิตวิญญาณ 

ตำราเลมที่ ๒ ครอบคลุมเนื้อหาสาระเกี่ยวกับกระบวนการสรางเสริม ปองกัน และ

ดูแลรักษาสุขภาพดวยการบำบัดรักษาทางกายหรือกายบำบัด ระบบ

การแพทยพื้นบานลานนามีวิธีการดูแลสุขภาพและการรักษาผูปวยที่

เกี่ยวกับอาการปวดเมื่อยทางโครงสรางและกลามเนื้อ ตลอดจนอาการ

เจ็บปวยทางการเคลื่อนไหว เชน กระดูกหัก อัมพฤกษ อัมพาต หรือ

ความผิดปกติของอวัยวะสวนตางๆ ซึ่งมักจะใชเปนวิธีรักษารวมกับ

กระบวนการอื่นๆ ทั้งทางยาสมุนไพร อาหาร และพิธีกรรม เปนตน 

แตเนื่องจากวิธีการดูแลรักษาสุขภาพดวยกายบำบัดมีเปนจำนวนมาก 

และองคความรูหลายวิธีก็หาผูรู และผูมีประสบการณไดยาก รวมทั้ง
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หลายเรื่องก็ไมรวมสมัย จึงขาดรายละเอียดและขาดการตรวจสอบ 

ในบางวิธี จึงควรนำไปใชอยางระมัดระวัง และควรมีการศึกษาวิจัย

เจาะลึกเพิ่มเติมตอไป  

ตำราเลมที่ ๓ ครอบคลุมเนื้อหาสาระเกี่ยวกับกระบวนการสรางเสริม ปองกัน และ

ดูแลรักษาสุขภาพ ดวยอาหารและสมุนไพร ซึ่งนอกจากองคความรู

และตำรับอาหารและยาสมุนไพรที่จะนำไปสรางเสริม ปองกัน และ

ดูแลรักษาสุขภาพแลว ยังรวมถึงระบบขอมูลอาหารและสมุนไพร 

ทองถิ่นของลานนา ซึ่งมีเปนจำนวนมากที่ไดผานการตรวจสอบและ

เทียบเคียงใหเปนบรรทัดฐานเดียวกัน ทั้งในเรื่องชื่อและสรรพคุณหรือ

การใชประโยชน จนเปนที่ตกลงยอมรับรวมกันของหมอเมืองผูทรงความ

รูจากจังหวัดตางๆ ในลานนาประมาณ ๔๕๐ ชนิด นอกจากนั้นยัง

รวมไปถึงการตรวจสอบและการตกลงรวมกันในเรื่องเภสัชวิทยาและ

เภสัชกรรม หรือการปรุงยาของหมอเมืองใหเปนมาตรฐานเดียวกัน โดย

นำประสบการณตรงของหมอยาปจจุบันเปรียบเทียบและตรวจทานกับ

ขอมูลที่ปริวรรตจากใบลานและปบสาโบราณประมาณ ๑,๔๐๐ ฉบับ 

ไดพบตำรับยาโบราณไมนอยกวา ๗๐๐ ตำรับ ทำใหไดองคความรู

เกี่ยวกับหลักเภสัชกรรมและการปรุงยาของการแพทยพื้นบานลานนา ที่

มีความถูกตองสมบูรณไมแพระบบการแพทยอื่นๆ แตในเรื่องผลสัมฤทธิ์

ของการนำตำรับยาไปทดลองใชในขั้นขอมูลเชิงประจักษ ยังจำเปนตอง

ศึกษาวิจัยเจาะลึกตอไปอีกมาก 

ตำราเลมที่ ๔ ครอบคลุมเนื้อหาสาระเกี่ยวกับกระบวนการสรางเสริม ปองกัน และ

ดูแลรักษาสุขภาพดวยพิธีกรรมตางๆ หรืออาจกลาวไดวาเปนพิธีกรรม

บำบัด หรือเทียบเคียงไดกับจิตเวชหรือการบำบัดทางสุขภาพจิต ซึ่ง

เปนกระบวนการสรางเสริม ปองกัน และดูแลรักษาสุขภาพที่อยูในขั้น

ตอนลำดับแรกๆ คือเมื่อไมสบาย อาจจะปวยทางจิตใจหรือทางกายก็

แลวแต หมอเมืองมักจะเริ่มดวยการตรวจสอบทางจิต/ขวัญ กอนที่จะ

ไปตรวจสอบทางธาตุ/รางกาย ดวยการดูเมื่อและคำนวณเคราะหกรรม

ตามอายุขัย หากพบอาการผิดปกติก็จะทำพิธีกรรมเพื่อบำบัดแกไขหรือ

บรรเทาผอนหนักเปนเบา เชน ถาหนักก็จะสงเคราะห เพื่อขจัดปดเปา 

แลวจึงผอนเบาดวยการสรางขวัญกำลังใจ สูขวัญ สืบชะตา แลว 
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สงเสริมใหสรางภูมิคุมกันดวยการทำสมาธิ ปฏิบัติธรรม รวมทั้งปฏิบัติ

ตนในวิถีชีวิตใหเปนสิริมงคลและสงบอยูเย็น 

 

ระบบการแพทยพื้นบานลานนายึดถือเรื่องจิตใจเปนสำคัญ สังเกตไดวาพิธีกรรม

บำบัดมักแทรกอยูในกระบวนการสรางเสริม ปองกัน และดูแลรักษาสุขภาพแทบทุก

เรื่อง เชน การบำบัดรักษาทางกาย การบำบัดรักษาดวยอาหาร และการบำบัดรักษา

ดวยสมุนไพรจะมีคาถากำกับและพิธีกรรมรวมดวยเสมอ หรือกลาวอีกนัยหนึ่งวา  

เปนการดูแลรักษาสุขภาพอยางเปนองครวม เชื่อมโยงสัมพันธกันอยางกลมกลืน แตเพื่อ

ใหสะดวกตอการศึกษา งายตอการสื่อสารและทำความเขาใจ จึงไดขมวดองคความรูที่มี

ลักษณะใกลเคียงกันออกเปนกลุมๆ โดยแตละกลุมจะแยกเขียนเปนตำรากลุมละเลม  

ดังนั้น จึงตองคำนึงถึงเจตนาของความเปนองครวมอยูตลอดเวลา โดยเฉพาะการดูแล

รักษาจะเนนใหเกิดผลควบคูกันทั ้งทางใจและกาย จึงปรากฏวา ตำรับยาบางอยาง 

ถาปราศจากความเชื่อและความศรัทธาก็อาจจะไมเห็นผล หรือใหผลทางจิตใจ 

(Psychological effect) มากกวาหรือผสมผสานกับการใหผลทางยา (Chemical effect) 

 

๒. ตำราฝกอบรมการแพทยพื้นบานลานนา  
องคความรูการแพทยพื้นบานลานนาสำหรับหมอพื้นบานรุนใหมและบุคคลท่ัวไป 

มีจำนวน ๓ เลม ในรูปแบบตำราฝกอบรมหมอพื้นบานแตละสาขา ไดแก  

ตำราการแพทยพื้นบานลานนา สาขาหมอพิธีกรรมบำบัด  

ตำราการแพทยพื้นบานลานนา สาขาหมอยา  

ตำราการแพทยพื้นบานลานนา สาขาหมอกายบำบัด  

โดยแตละเลมประกอบดวยเนื้อหา ๒ สวน คือ  

สวนแรก เกี่ยวของกับภาพรวมของการแพทยพื้นบานลานนา ซึ่งเปนเนื้อหา 

ของตำราอางอิงกลางเลมที่ ๑ ที่เกี่ยวกับสมุฏฐานโรค กลุมโรค 

การวินิจฉัย และกระบวนการดูแลรักษาสุขภาพแบบพื้นบานโดยรวม 

สวนที่สอง เกี่ยวกับเนื ้อหาเฉพาะของการแพทยพื ้นบานลานนาแตละสาขา 

ที่ผานการคัดสรรสาระสำคัญ มีความชัดเจน และสามารถนำไปใช

ประโยชนไดจริง  
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๓. ตำราอางอิงกลางของการแพทยชนเผา  
ไดแก อาขา ไทยใหญ มง เมี่ยน และลาหู จำนวน ๕ เลม ซึ่งแตละเลมแบง

เนื้อหาสาระออกเปน ๒ สวน ไดแก  

สวนแรก เปนสวนที่เกี่ยวกับองคความรูการดูแลรักษาสุขภาพของชนเผาหรือ

สวนที่เปนการแพทยชนเผา เริ่มตั้งแตประวัติความเปนมาของชนเผา 

แนวความคิด ความเชื่อและจักรวาลวิทยาของชนเผาเกี่ยวกับการ

เกิดการตายของมนุษย เหตุแหงการเจ็บปวย อาการและระบบโรค  

การตรวจวินิจฉัย ตลอดจนการเยียวยารักษาและการสงเสริม

ปองกันดูแลการปฏิบัติตน ซึ่งแบงตามการรักษาได ๓ ประเภท 

คือ รักษาโดยการบำบัดทางจิตใจดวยพิธีกรรม รักษาโดยการ

บำบัด ทางกาย และรักษาโดยการบำบัดดวยยาสมุนไพร จึงแบง

หมอเปน ๓ ประเภทตามแนวทางการรักษา นั่นคือ หมอยา หมอ

กายบำบัด และหมอพิธีกรรมบำบัด ซึ่งในโครงการวิจัยยังไดฟนฟู

บทบาทของหมอและฟนฟูวิธีการรักษาสุขภาพของการแพทยชนเผา

ทั้งในชุมชนและในสถานีอนามัย รวมทั้งการสืบทอดใหคนรุนใหม

และจัดทำเปนหลักสูตรท องถ ิ่นสอนกันในโรง เร ียนและใน

มหาวิทยาลัย 

สวนที่สอง เปนสวนขององคความรูที่เกี่ยวกับสมุนไพรของชนเผา ซึ่งระบุชื่อ 

ทองถิ่น รูปลักษณะ สรรพคุณ และสวนที่ใชประโยชน นอกจากได

รวบรวมความรูเกี่ยวกับพืชสมุนไพรทั้งหมดที่หมอรูจักและใชเปนยา

แลว ยังไดสำรวจแหลงสมุนไพรและพัฒนาเปนศูนยขยายพันธุพืช

สมุนไพรของชุมชน เพื่อนำพันธุพืชสมุนไพรที่ตลาดตองการไปปลูก

เสริมในพื้นที่ปาชุมชนและปลูกตามหัวไรปลายนา หรือผลิตวัตถุดิบ

สมุนไพรเพื่อสรางรายได รวมไปถึงการแปรรูปเปนผลิตภัณฑ

สุขภาพและยาสมุนไพร 
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บทสรุป 
จากการประมวลภาพรวมของสถานการณความเคลื่อนไหวและพัฒนาการของ 

การแพทยพื้นบานภาคเหนือตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน โดยเฉพาะในสวนของการแพทย 

พื้นบานลานนาและการแพทยชนเผา ไดพิสูจนใหเห็นอยางชัดเจนวา ตราบที่การแพทย 

พื้นบานยังคงไวซึ่งบทบาทหนาที่และเปนที่พึ่งของชาวบานได ภูมิปญญาการแพทยพื้น

บานจะยังคงอยูคูเปนเงาตามตัวกับชาวบาน และชุมชนเสมอ ตั้งแตโบราณกาลจวบจน

ปจจุบันและยืนหยัดสืบเนื่องตอไปในอนาคต สังคมใดก็ตามไมสามารถปฏิเสธการดำรง

คงอยูของการแพทยพื้นบานอันเปนการแพทยภาคประชาชน (Popular Sector) จึงขึ้นอยู

กับวาสังคมนั้นจะฉลาดหลักแหลมพอที่จะหยิบยกขึ้นมาพัฒนาใหรวมสมัยเกิดประโยชน

สูงสุดและเปนทางเลือกแกสังคมนั้นอยางไร ตัวอยางการแพทยจีน หรืออินเดีย ได

พิสูจนใหสังคมโลกประจักษวา การแพทยพื้นบานก็สามารถพัฒนาใหเปนระบบการ

แพทยแหงชาติที่ผสมผสานกับการแพทยสมัยใหมได ซึ่งประเทศไทยก็กำลังเจริญรอยใน

แนวทางเดียวกัน หวังวาอนาคตคนไทยคงไดมีโอกาสเหมือนคนจีนและคนอินเดีย 
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การอยูรอด (Survival) ถือวาเปนหนาที่หลักของสิ่งม ีช ีว ิต มนุษยก็เปน 

เฉกเชนเดียวกันกับสิ่งมีชีวิตทั้งหลาย ที่ตองมีการตอสูดิ ้นรนเพื่อใหเผาพันธุดำรงอยู  

การพัฒนาทักษะเพื่อใหรางกายเปนปกติสุข สามารถดำรงชีวิตอยูไดในสิ่งแวดลอมที่มี 

ขีดจำกัด จึงเปนบอเกิดแหงองคความรูที่สมัยปจจุบันเรียกวา “การแพทยพื้นบาน” 

ดังนั้นการแพทยพื้นบานจึงเปนสิ่งเกิดมาควบคูกับชุมชน  

ภูมิปญญาการแพทยพื้นบานในประเทศไทยไมวาจะเปนชุมชนเล็กหรือชุมชนใหญ 

มีรากมาจาก ๒ แหลง คือ  

๑) องคความรูที่เกิดจากภายในชุมชน  

๒) องคความรู ที่ เก ิดจากภายนอกชุมชน เชน การแพทยจากอินเดียหรือ 

การแพทยจากจีน เปนตน 

 

สังคมและวัฒนธรรมอีสาน 
สุจิตต วงษเทศ (๒๕๔๙) กลาวไววา “คนอีสาน” หรือ “ชาวอีสาน”  

หมายถึงคนที่อาศัยอยูทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของไทยที่มีกรุงเทพฯ เปนศูนยกลาง 

พื้นที่ภาคอีสาน ในอดีตจึงหมายถึงพื้นที่ทั ้งสองฝงของแมน้ำโขง ประกอบดวยผูคน 

หลากหลายชาติพันธุที่มีความหลากหลายทางสังคมและวัฒนธรรมมาไมนอยกวา 

๕,๐๐๐ ป โดยเริ่มจากคน ๒ กลุม คือ กลุมคนที่อยูบนที่สูง และกลุมคนที่อาศัย

อยูในที่ลุม ตอมามีกลุมคนอพยพมาจากฝงซายของแมน้ำโขงมาอาศัยในเขตฝงขวามาก

ขึ้น เนื่องจากการคมนาคมในสมัยนั้นมีความยากลำบาก การพัฒนาทางสังคมและ

วัฒนธรรมจึงมีความเปนเอกลักษณของแตละกลุม เชน ภาษาหรือประเพณีตางๆ 

สามารถจำแนกออกเปนชนเผาตางๆ ไดไมนอยกวา ๑๘ ชนเผา (อุษา กลิ่นหอม 

ภูมิปญญาการแพทยพื้นบานอีสาน 
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และคณะ ๒๕๔๘ ก) ไดแก ผูไท แสก โซ โยย ญอ กะเลิง เขมร กูย (สวย) เยอ 

ชาวบน บรู พวน ไทยดำ ลาว ยวน นครไท มอญและไทยโคราช แตในปจจุบัน 

การคมนาคมและการสื่อสารมีการพัฒนามากขึ้น ทำใหการเคลื่อนของคนและการรับรู

ขาวสารเปนไปอยางรวดเร็ว สังคมและวัฒนธรรมของแตละชนเผาจึงถูกกลืนผสมผสาน

กันจนเกือบจะเปนเนื ้อเดียวกัน ยกเวนในบางกลุม เชน ชนเผาแสก ที่บานบะหวา 

ตำบลทาเรือ อำเภอทาเรือ จังหวัดนครพนม ชาวบนที่บานน้ำลาด ตำบลนายางกลัก 

อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ หรือกลุมผูไทในเขตจังหวัดกาฬสินธุและมุกดาหาร  

ที่ยังคงรักษาภาษา และวัฒนธรรมประเพณีของชนเผาไวอยางม่ันคง การดำรงความ 

เปนชนเผานี้ยังสะทอนใหเห็นไดจากวิถีความเปนอยู การกินและการดูแลสุขภาพตนเอง 

ซึ่งแตละชนเผามีเอกลักษณของตนเอง 

การดำรงชีวิตที่แบงออกเปนชนเผาและอาศัยอยูในระบบภูมินิเวศที่แตกตางกัน 

ทำใหวิถีชีวิตในการใชพืชและสัตวเปนอาหาร หรือการดูแลสุขภาพของแตละชนเผามี 

ความหลากหลายไปตามระบบนิเวศ  

 

ภูมิปญญาในการดูแลสุขภาพ 
การกินอาหารของชาวอีสานถือวาเปนวัฒนธรรมในการดูแลสุขภาพ เปนการ 

กินอยูเพื่อการปองกันและรักษาโรค (อุษา กลิ่นหอม และคณะ ๒๕๔๘ ข) ตัวอยาง

เชน ในฤดูแลง นิยมกินอาหารที่มีรสเปรี้ยวผสมรสฝาด เชน ตำเปลือกอะลาง โดยนำ

เปลือกอะลางมาขูดเอาเนื้อออนดานในของเปลือก จะไดเยื่อใยที่คลายแตงกวาสับ นำมา

ตำกับมดแดง รสเปรี้ยวจากมดแดงทำใหรางกายสดชื่น ตอตานอากาศที่รอนอบอาวใน

ขณะที่รสฝาดของเปลือกอะลางชวยไมใหทองเสีย เปนตน  

วงศสถิต ฉั่วกุล และคณะ (๒๕๔๓) ไดกลาวไววา สมุนไพรบางชนิดที่มีการ 

ใชกันอยางแพรหลายในภาคอีสาน แตไมปรากฏในตำรายาไทยภาคกลาง เชน ยาหัวขอ

หรือหัวคอนกระแต ที่มีชื่อทางภาคกลางวา ละครโคก มีชื่อวิทยาศาสตรวา Prema 

nana Coll. et Hemsl. หรือการใชน้ำแชไสเดือนเปนน้ำกระสายยา เปนตน สิ่งเหลานี้

สะทอนใหเห็นวา คนอีสานมีภูมิปญญาในการดูแลสุขภาพของตนเอง  

โบราณสถานตางๆ ที่ปรากฏในภาคอีสานเปนหลักฐานทางประวัติศาสตรอยางดี

ท ี่ทำใหทราบวา การดูแลสุขภาพของคนในแถบดินแดนอีสานไดรับอิทธิพลจาก

วัฒนธรรมอินเดียในชวง พ.ศ. ๑๒๐๐-๑๖๐๐ ตอมาขอมไดเขามาปกครองในดินแดน

แถบนี้ ในชวง พ.ศ. ๑๖๐๐-๑๘๐๐ การแผอำนาจของขอมเขามาในดินแดนแถบอีสาน
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ไดนำระบบการรักษาพยาบาลที่เปนระบบที่ตางจากคนพื้นเมือง เขามาดวย อันไดแก 

การสราง อาโรคยศาลาควบคูไปกับศาสนสถาน เชน ปรางคกู บานเขวา จังหวัด

มหาสารคาม จากการสำรวจตามอาโรคยศาลาในเกือบทุกที่ พบไมที่ภาษาถิ่นเรียกวา 

“ซายสู” มีชื่อวิทยาศาสตรวา Capparis siamensis Kurz เปนไมยืนตนขนาดเล็ก ซึ่งมี

การใชในตำรับยาอีสานหลายตำรับ เชน ตำรับยารักษา “ไขหมากไม” “ไขออกปานดำ

ปานแดง” หรือ “แกไขพิษหมากไม” เปนตน นอกจากนี้ยังพบวาการแพทยพื้นบาน

อีสานไมไดใชทฤษฎีธาตุทั้งสี่ในการวินิจฉัยโรคเหมือนของทางภาคกลางหรือหลักของ 

การแพทยแผนไทย โรคตางๆ ที่ปรากฏในคนอีสานมีชื่อเรียกเฉพาะของตนเอง มีการ

จัดจำแนกอาการตางๆ ของโรคไวอยางชัดเจน เชน ไขหมากไม หมักมั่น ลองแกว 

โรควัด ปะดง กะบูน สาระบาดหรือพาก เปนตน (อุษา กลิ่นหอม ๒๕๕๒) 

สมุนไพรบางชนิดที่ไมอาจหาไดในทองถิ่นของไทยหรือหาไดยาก อาจมีการ

ประยุกตเอาสมุนไพรที่มีอยูในพื ้นที่ใช เชน จันทนแดง ในตำรับดั้งเดิมของอินเดีย 

เมื่อกลาวถึงจันทรแดงหมายถึงไมยืนตนที่อยูในกลุมเดียวกับประดู (Pterocarpus 

santalinus L.) หรือเลือดมังกร (Dracaena cochinchinensis Dracaena cambodiana) 

ของจีน แตไมเหลานี้ไมมีในประเทศไทย จึงมีการประยุกตนำเอาเชื้อราสีแดงที่ขึ้นอยูกับ

ไมจันทนผาซึ่งมีอยูมากในบริเวณนี้มาใชแทน ซึ่งจากการตรวจสอบสรรพคุณและการใช

ประโยชนทางยามีลักษณะที่คอนขางคลายกัน (http://herbclubs.blogspot.com/ และ 

http://www.natureproducts.net/Medicine/Dai_medicine/dragon_blood.html) 

ไขหมากไม 
ไขหมากไม เปนอาการไขที่พบบอยในชวงที่มีการเปลี่ยนฤดูกาล จากเอกสารใบลาน

ตามวัดตางๆ และปรีชา พิณทอง (๒๕๓๖) ไดจัดจำแนกไขหมากไมไวเปน ๔๖ อาการ  

ดงัตวัอยาง เชน 

✿ ไขออกเหือดไฟ เปนไขที่มีอาการปวดหลัง ปวดเอว มีอาการออกรอนตามตัว 

✿ ไขเหือดจม เปนไขที่มีอาการไมรอนรนและไมกระหายน้ำ ยังอยากกินขาวกินน้ำอยู 

มีอาการซึม 

✿ ไขออกแกดแฮด เปนไขที่มีอาการเจ็บเนื้อเจ็บตัว เหมือนถูกคนตบตี 

✿ ไขออกเงาฟก มีอาการไข แตรางกายเย็น 

✿ ไขเสียดไฟ เปนไขที่มีอาการไมเสมอกัน ตั้งแตอกขึ้นไปหัวมีอาการรอนมาก ตั้งแต

เอวลงไปหาปลายเทามีอาการรอนพอประมาณ รางกายมีสีแดง 
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นอกจากนี้ในแตละชนเผายังมีเอกลักษณในการดูแลสุขภาพของตนเอง เชน 

ไทยดำนิยมปลูกวานผีหนาย ซึ่งเปนพืชในกลุมวงศขิงไวหนาบาน น้ำมันหอมระเหยจาก

เหงาของพืชชนิดนี้จะชวยไลหนูและแมลงตางๆ ไมใหเขาไปในบานไดเปนอยางดี หรือ

การเปนลมพิษซึ่งภาษาอีสานเรียกวา “มุนมาน” ที่แตละชุมชนมีภูมิปญญาในการดูแล

รักษาดวยตนเอง เชน กลุมชาติพันธุลาวใชตนเล็บเงือก (Tephrosia purpurea Pers. 

Mill.) ตมอาบ สวนกลุมชาติพันธุเขมร ใชใบหนาด (Blumea balsamifera (L.) DC. 

ผสมใบสมปอย (Acacia concinna (Willd.) DC.) ตมอาบ สวนกลุมชาติพันธุผู ไท 

ใชไมยราบ (Mimosa pudica L.) มาตมอาบ ในขณะที่ภาคกลางใชใบพลูตำผสม 

เหลาขาวทาบริเวณที่คัน เปนตน 

 

การดูแลรักษาสุขภาพของคนอีสานมีลักษณะเปนแบบบูรณาการ แตหลักการ

ใหญ เปนเรื่องของการอยูใหสอดคลองกับธรรมชาติ ดังสุภาษิตที่วา “เฮ็ดอยูเฮ็ดกิน” 

หรือ “กินขาวเปนหลัก กินผักเปนยา กินปลาเปนอาหาร” ซึ่งแสดงใหเห็นวาคนอีสาน

ใหความสำคัญกับการกินเพื่อใหมีกำลังในการทำงานและเพื่อใหมีชีวิตอยูตอไป ไมได

คำนึงถึงรูปลักษณของอาหาร การดูแลสุขภาพของคนอีสานจึงใหความสำคัญตอ

การกินอยูที่สอดคลองกับฤดูกาลที่เปลี่ยนไป เพื่อปรับสมดุลภายในใหสอดคลอง

กับสิ่งแวดลอมภายนอก การดูแลสุขภาพจึงเปนไปในลักษณะที่เปนการพึ่งตนเอง

กอน เมื่อไมสามารถชวยเหลือตนเองไดจึงหันไปพึ่งหมอยาภายในชุมชน หรือ

นอกชุมชน แนวปฏิบัติเชนนี้ยังพบเห็นไดในชุมชนชนบททั่วไป ดังนั้นกรอบในการดูแล

สุขภาพจึงประกอบดวยเรื่องของอาหาร การจัดภูมิทัศนรอบบาน การบำบัดทางจิต  

ขอคะลำ (ขอหาม) ตางๆ ที่จะทำใหสุขภาพเปนปกติ สามารถจำแนกการดูแลสุขภาพ

ของคนอีสานไดเปน ๒ สวน คือการดูแลแบบพึ่งพาตนเองและการพึ่งพาผูอื่น ปจจัยที่

เกี่ยวของกับการพึ่งพาตนเองประกอบดวย อาหารและการจัดภูมิทัศนรอบบาน ซึ่ง

ความรูทางดานนี้เปนการสืบทอดภายในครอบครัว จากรุนสูรุน สวนการพึ่งพาผูอื่น

ไดแก การรักษากับหมอพื้นบาน ซึ่งมีทั้งการใชสมุนไพรและพิธีกรรมบำบัด และสถาน

พยาบาลของรัฐ ตามแผนภาพในภาพ ๕.๑ 

 

ตำราและตำรับยาอีสาน 
เนื่องจากสังคมอีสานเปนสังคมแบบมุขปาฐะ การถายทอดองคความรูจึงเปน

แบบบอกเลามากกวาการจดบันทึก ธวัช ปุณโณทก (๒๕๔๕) ไดรายงานไววาในอดีต 
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ภาพ ๕.๑ ระบบการดูแลสุขภาพของคนอีสานและปจจัยที่เกี่ยวของ 

การดูแลสุขภาพของคนอีสาน 

แบบพึ่งพาตนเอง 

อาหารบำบัด 

การจัดภูมิทัศนรอบบาน 

แบบพึ่งพาผูอื่น 

หมอพื้นบาน: 

พิธีกรรมบำบัดและ 

สมุนไพรบำบัด 

ระบบการแพทยแผนปจจุบัน 

ดินแดนในแถบอีสานและลาวเริ่มมีการใชอักษรเขียนเปนภาษาอีสานหรือภาษาไทย-ลาว

เมื่อสมัยพุทธศตวรรษที่ ๒๑ ถึงแมวาในอดีตคนอีสานจะมีอักษรที่ใชในการบันทึกขอมูล 

แตการจดบันทึกองคความรูสวนใหญเกิดขึ้นในชุมชนของพระสงฆมากกวารอยละ ๙๐ 

เนื่องจากการเรียนการสอนโดยใชตัวหนังสือมีปรากฏเฉพาะภายในวัดเทานั้น การบันทึก

อักษรในอดีต เปนการบันทึกโดยใชอักษรธรรม และอักษรไทยนอย วัสดุที่ใชในการ

บันทึกคือใบลาน  

การจดบันทึกเพื่อจัดทำตำราทั้งหลายตองเริ่มจากการเรียนรู การเรียนรูอาจเกิด

ไดหลายชองทาง เชน การเรียนรูจากผูรูหรือครู การเรียนรูดวยตนเองไมวาจะเปนการ

อานจากตำราหรือการทดลองเรียนรูดวยตนเอง เมื่อนำผลจากการเรียนมาวิเคราะห

สังเคราะหจนกลายเปนองคความรู สามารถนำไปสูการจดบันทึกหรือการจัดทำตำรา 

ทั้งเพื่อการใชประโยชนในอนาคตของผูจดบันทึกเอง หรือเพื่อการสืบทอดองคความรู

เหลานั้น การจดบันทึกสามารถทำไดหลากหลายรูปแบบ เชน บันทึกเปนลายลักษณ

อักษร ภาพวาด เปนตน ดังแผนภาพในภาพ ๕.๒ 
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ภาพ ๕.๒ แนวคิดที่ใชในการจัดทำตำรายาพื้นเมืองอีสาน 

จดจำ 

จดบันทึก 

การถายทอด 

เรียนรูจากครู 

ทางการ 

ทฤษฎี+ปฏิบัติ 

ไมเปนทางการ 

ปฏิบัติเพียงอยางเดียว 

ลอกมาจากตำราอื่น 

องคความรูของตนเอง 

วิจัยเพิ่มเติมดวยตนเอง 

ไดมาจากตำราของผูอื่น 

ตัวธรรม 

ตัวไทยนอย 

อักษรไทยปจจุบัน 

เรียนรูดวยตนเอง: อาน วิจัย 

วิธีการ 

การพัฒนา 

รูปแบบ 

วิธีการ 

องคความรู 

ภาษา 
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กลุมชนที่เขามาอยูในภาคอีสานที่ม ีรากฐานทางดานวัฒนธรรมและภาษา 

แตกตางกัน แบงออกไดเปน ๒ กลุมใหญ คือ กลุมชาติพันธุ เขมรและกลุม

ชาติพันธุลาว 

กลุมชาติพันธุเขมรอยูทางตอนลางของภาคอีสานหรือที่เรียกวา “อีสานใต” 

ประกอบดวย จังหวัดสุรินทร ศรีสะเกษและบุรีรัมย เปนกลุมชนที่มีรากฐานเชนเดียวกับ

กลุมชนที่อาศัยอยูในประเทศกัมพูชาในปจจุบัน คนกลุมนี้ใชภาษาเขมร ซึ่งมีทั้งภาษาพูด

และภาษาเขียน การจดบันทึกตำรายาของกลุมชาติพันธุเขมรที่พบในประเทศไทย

เปนการบันทึกลงบนศิลา ในราว พ.ศ. ๑๗๒๐-๑๗๖๐ ซึ่งสรางขึ้นในสมัยพระเจา

ชัยวรมันที่ ๗ จำนวน ๕ หลัก (ศิริ ผาสุก มปป.) คือ  

๑. ศิลาจารึกปราสาทตาเหมือนโตจ จังหวัดสุรินทร 

๒. ศิลาจารึกสุรินทร จังหวัดสุรินทร 

๓. ศิลาจารึกปราสาท จังหวัดสุรินทร 

๔. ศิลาจารึกดานประคำ จังหวัดบุรีรัมย  

๕. ศิลาจารึกพิมาย จังหวัดนครราชสีมา 

ศิลาจารึกทั้ง ๕ หลัก มีหลักการในการบันทึกเปนรูปแบบเดียวกัน ประกอบ

ดวยคำบรรยายที่เปนรายละเอียดของแตละพื้นที่ เชน จำนวนบุคลากร ศิลาที่ทำการ

บันทึกแบงออกเปน ๔ ดาน  

ดานที่ ๑ เปนคำประกาศในการจัดตั้งโรงพยาบาล 

ดานที่ ๒ บรรยายถึงประวัติการจัดตั้งโรงพยาบาลในแตละพื้นที่ 

ดานที่ ๓ บรรยายการจัดพิธีกรรม เครื่องพลีทานรวมทั้งตำรับยา 

ดานที่ ๔ เปนบทสวดสรรเสริญพระเจาแผนดินและพระพุทธเจา 

 

ในสวนของกลุมชาติพันธุลาว ในอดีตนอกจากจะมีภาษาพูดเปนของตนเองแลว

ยังมีภาษาเขียน ที่เรียกวาอักษรธรรมและอักษรไทยนอย การบันทึกเรื่องราวตางๆ 

เปนอักษรธรรมและอักษรไทยนอย จะมีความแตกตางกับการบันทึกในระบบทั่วๆ ไป 

คือ ไมมีการบันทึกในเชิงพรรณนา หรือประวัติศาสตรของทองถิ่น การบันทึกบนใบลาน

ดวยอักษรธรรมและอักษรไทยนอยสวนใหญทำใน ๒ ลักษณะ คือ  

๑. การบันทึกบนใบลานขนาดยาวประมาณ ๕๐ เซนติเมตร เปนการบันทึก

หรือคัดลอกพระไตรปฎก เพื่อเปนพุทธบูชา ทั้งหมดเปนการใชอักษรธรรม

ในการบันทึก เนื่องจากถือวาเปนของสูง  
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๒. การบันทึกลงในใบลานขนาดสั้นความยาวประมาณ ๒๐ เซนติเมตร มีชื่อ

เรียกในทองถิ่นวา “หนังสือกอม” หรือ “หนังสือคองใช” (เอกวิทย  

ณ ถลาง ๒๕๔๔) ซึ่งสวนใหญเปนการบันทึกกรอบแนวปฏิบัติและสาระ

สำคัญในการดำรงชีวิต หนังสือกอมยังจัดเปนของศักดิ์สิทธิ์ ตองเก็บไวบน

หิ้งบูชา การบันทึกหนังสือกอมมีการใชทั้งอักษรธรรมและอักษรไทยนอย 

(สุภณ สมจิตศรีปญญา ๒๕๓๖) ไดจัดจำแนกหนังสือกอมไวเปน ๘ 

ประเภท ซึ่งไดนำมาปรับใหมบางสวน ดังนี้ 

 ๑. จารีตประเพณี เชน ฮีตสิบสอง คองสิบสี่ ฮีตเคาคองเขย ฯลฯ 

 ๒. ลัทธิความเชื่อและพิธีกรรม เชน คาถา บทสวด ทำขวัญ สะเดาะ

เคราะห การแทกโสก ขึ้นบานใหม ฯลฯ 

 ๓. การปกครอง เชน กฎหมาย คำสอน แนวปฏิบัติในสังคม ฯลฯ 

 ๔. การเกษตร (เดิมใชวา “เศรษฐกิจ”) เชน การปลูกขาว แรกไรแรกนา 

ฟาไขประตูน้ำ สูขวัญขาว สูขวัญควาย ฯลฯ 

 ๕. การรักษาโรค ตำรายา คาถาเสกเปา ฯลฯ 

 ๖. บทกวี คำสอน ตางๆ (เดิมใชวา “ความรัก”) เชน ผญา คำสารรัก 

ลึบปสูญ สุดที่คึดสุดที่อาว กลอนเทศนา ฯลฯ  

 ๗. นิทาน เชน เวสสันดรคำกลอน จำปาสี่ตน กำพราผีนอย ฯลฯ  

 ๘. วิทยาการอื่นๆ เชน เลขคณิต สูตรลูกคิด ฯลฯ 

การบันทึกบนใบลานนี้มีหลักการนับหนาคือ ๑ ผูก มี ๑๒ ใบ มีพื้นที่ในการ

บันทึก ๒๔ หนา แตในการบันทึกตำรายาไมมีการจำกัดจำนวน ดังจะเห็นไดจาก 

ใบลานตำรายาที่โครงการอนุรักษใบลาน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัย

มหาสารคาม (วีณา วีสเพ็ญ และคณะ ๒๕๔๘) ไดทำการรวบรวมไว แตละฉบับ 

มีจำนวนหนาไมเทากัน เชน ตำรายาวัดมงคลเทพประสิทธิ์ บานโนนสัง ตำบล 

หนองบอน อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ฉบับที่ ๑ มี ๑๓ ลาน จำนวน 

๒๖ หนา บันทึกดวยอักษรธรรม สวนตำรายาของวัดอัมพนาราม บานหนองโก 

ตำบลแพง อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ฉบับที่ ๒ มี ๒๑ ลาน ๔๑ หนา 

บันทึกดวยอักษรไทยนอย เปนตน  

การบันทึกหรือการจารอักษรลงบนใบลาน ถือไดวาเปนการปฏิบัติเพื่อเปน 

พุทธบูชา จึงมีความเชื่อวาการบันทึกเกี่ยวกับตำรับยาบนใบลานนาจะมีลักษณะทำนอง

เดียวกนั โดยเปนการลอกตอๆ กันมาเชนเดียวกับเรื่องราวในพระไตรปฎก 
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ดังนั้นจึงสรุปไดวาการบันทึกตำรายาสวนใหญเกิดในวัด สำหรับตำรายาที่อยู

นอกวัดหรือที่เปนตำรายาสวนบุคคลสวนใหญจาร (เขียน) โดยคนที่เคยบวชเรียนมากอน 

เมื่อลาสิกขาบทออกมามีครอบครัวและไดมีโอกาสใชความรูทางดานสมุนไพรหรือไดรับ

ความรูจากผูอื่นมาก็จะทำการบันทึกไวเปนสวนตัว การบันทึกหรือการจัดทำตำรายา 

พื้นบานอีสานจึงสรุปไดตามแผนภาพ ๕.๓ 

ภาพ ๕.๓ แผนภูมิการจัดทำตำรายาที่มีการบันทึกบนใบลาน 

บอกตอ 
มอบใหลูกหลาน 

มอบใหวัด 

มีผูนำมาแปล/เรียบเรียง/ 

วิเคราะห/สังเคราะห 

จำหนาย/จายแจก 

มีผูนำมาวิจัยและพัฒนา 

เพื่องานทางวิทยาศาสตร 

ความรูจาก 

ครูบาอาจารย/ผูรูอื่นๆ 

จารลงบนใบลาน 

โดยหมอยาคนที่ ๑ 

นำไปใชในชีวิตจริง/พัฒนา/

ศึกษาวิจัยดวยตนเอง 

จารลงบนใบลาน 

โดยหมอยาคนที่ ๒, 

๓, ๔ ฯ 
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ตำราและตำรับยาที่มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รวบรวมไวมี ๑๖๓ ผูก 

ตำราและตำรับยาที่มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม รวบรวมไวมี ๑๐๐ ผูก 

ตำราและตำรับยาที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร รวบรวมไวมีมากกวา ๕๐ ผูก 

ตำราและตำรับยาที่มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี รวบรวมไวมี ๑๕๐ ผูก 

ตำราและตำรับยาที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดร รวบรวมไวมี ๕๕ ผูก 

สมุฏฐานวินิจฉัยและการรักษาของระบบการแพทยอีสาน 
แมวาหลักการแพทยพื ้นบานอีสานไมไดอยูบนฐานของการวินิจฉัยในเรื่อง 

ของธาตุทั้ง ๔ แตหมอพื้นบานอีสานในอดีตสวนใหญเปนผูที่มีประสบการณในการ 

บวชเรียนมากอนหรือยังดำรงสถานภาพเปนภิกษุ ดังนั้นจึงมีความรูที่ไดจากการศึกษา

พระไตรปฎกในหมวดธาตุคาถา ทำใหมีพื ้นความรูเชนเดียวกับแพทยแผนไทยวา  

โรคตางๆ เกิดจากความไมสมดุลของธาตุในรางกาย สุขภาพที่ดีเกิดจากความสมดุล 

ของธาตุในรางกายทั้งที่เปนรูปธรรมและอรูปธรรม เมื่อไมสมดุลกันจะสงผลเสียตอ

รางกายทำใหเกิดโรคภัยขึ้น ในสวนของรูปธรรม ไดแก ธาตุทั้งสี่ คือ ดิน น้ำ ลม ไฟ 

๑. จำพวกที่เปนของแข็ง จัดเปนธาตุดิน ไดแก ผม ขน เล็บ ฟน หนัง เนื้อ 

เอ็น กระดูก เยื่อในกระดูก เปนตน  

๒. จำพวกที่ออนไหว ไหลไปมา จัดเปนธาตุน้ำ  

๓. จำพวกที่พัดปลิวไปมา จัดเปนธาตุลม ไดแก ลมพัดขึ้นเบื้องบน ลมพัดลง

เบื้องลาง ลมในทอง ลมในไส ลมพัดไปพัดมา ลมหายใจ เหลานี้เรียกวา

ธาตุลม  

๔. จำพวกที่ทำใหอบอุน จัดเปนธาตุไฟ ไดแก ไฟที่ใหอบอุน ไฟที่ใหทรุดโทรม 

ไฟที่ใหกระวนกระวาย ไฟที่เผาผลาญอาหารใหยอยเหลานี้เรียก ธาตุไฟ 

รวมดิน น้ำ ลม ไฟ ทั้งสี่เปนรูปธรรม มองเห็นดวยตา  
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สวนอรูปธรรม คือสิ่งที่มองเห็นดวยตาเปลาไมไดอีก ๔ อยาง คือ เวทนา 

สัญญา สังขาร และวิญญาณ เมื่อรูปธรรมคือ ธาตุทั ้งสี่และอรูปธรรมคือเวทนา 

สัญญา สังขารและวิญญาณมารวมกันเขา จึงสมมุติใหเปนคน ในระบบการดูแลสุขภาพ

แบบตะวันออก จึงมีการวินิจฉัยสุขภาพทั้งในสวนของรูปธรรมและอรูปธรรมไปพรอมๆ

กัน ถาสวนใดสวนหนึ่งผิดปกติไปยอมหมายความวารางกายไมปกติดวย ดังนั้นการ

รักษาจึงตองประกอบดวยวิธีการ ๒ สวน คือการรักษาสวนที่เปนอรูปธรรม โดยใช

พิธีกรรมตางๆ และการรักษาทางกายโดยใชสมุนไพรเปนหลัก 

อุษา กลิ่นหอม และคณะ (๒๕๕๒) ไดรายงานไววา เมื่อรางกายเกิดความ 

เจ็บปวย ไมสามารถดูแลรักษาไดดวยตนเอง ทำใหตองไปพึ่งหมอยาพื้นบาน แตจาก

การศึกษาที่ผานมา มีความเขาใจวาการรักษาของหมอยาพื้นบานไมมีระบบการรักษาที่

เปนระบบแบบการแพทยแผนปจจุบัน เนื่องจากการแพทยพื ้นบานอีสานไมมีการ 

จดบันทึกไววา โรคแตละอยางมีอาการอยางไร ไมสามารถวินิจฉัยไดวา ถามีอาการ 

เชนนี้จะเปนโรคอะไร แตจากการศึกษามาตั้งแตป ๒๕๔๙-๒๕๕๑ พบวาหมอพื้นบาน

อีสานมีการจดัจำแนกโรค/อาการตางๆ ไวถึง ๑๕๒ โรค/อาการ ซ่ึงสามารถแจกแจงไดวา  

สาเหตุของการเกิดโรคและอาการเปนอยางไร 

การรักษาดวยสมุนไพรในบางโรค/บางตำรับตองมีพิธีกรรมรวมดวย ไดแก 

คาถากำกับยา และวัน/เวลาที่เหมาะสมในการเก็บยา จากการศึกษาอุษา กลิ่นหอม 

(๒๕๕๒) กลาวไววา คาถากำกับยามีขึ้นเพื่อวัตถุประสงค ๒ ประการ คือ เพื่อใชเปน

เครื่องมือในการสรางกำลังใจและความเชื่อมั่นในตัวยาที่ใชในการรักษา และใชเปน 

เครื่องมือในการกำหนดขนาดของยา สวนวันและเวลาที่เหมาะสมในการเก็บยาเปนเรื่อง

ที่เกี่ยวของกับอุณหภูมิ แสงและอิทธิพลของดวงดาวที่มีตอน้ำและสารเคมีที่มีอยูใน 

สมุนไพร สวนพิธีกรรมที่ใชในการรักษาสวนที่เปนอรูปธรรมมีคอนขางหลากหลาย  

บางพิธีกรรมมีความคลายคลึงกันแตมีชื่อเรียกตางกันออกไป ทั้งนี ้ขึ ้นอยูกับวาเปน

ชนชาติกลุมใด เชน การรักษาโรคที่ไมอาจวินิจฉัยไดวาเกิดจากสาเหตุใด นิยมใชการ

รักษาแบบที่เรียกวา ดนตรีบำบัด ซึ่งถาเปนชนเผาผูไทเรียกวา เหยา แตลาวเรียกวา 

ผีฟา หรือกลุมชนเขมรเรียกวา โจลมะมวด เปนตน 
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ประเภทหมอพ้ืนบาน 
จากการศึกษาของพิศ แสนศักดิ์และวิวัฒน ศรีวิชา (๒๕๕๐) มีการจัดจำแนก

หมอพื้นบานออกเปน ๒ ประเภท คือ 

๑. หมอพื้นบานที่รักษาอาการเจ็บปวยที่มีสาเหตุมาจากการเปลี่ยนแปลงของ

ฤดูกาล ดวงดาว ผิดฮีตคอง ผิดผี ผิดกรรม และ สิ่งเหนือธรรมชาติ 

ไดแก หมอมนตหรือหมอน้ำมนตหรือหมอเปา หมอพราหมณ หมอสูตร 

(หรือหมอขวัญ) หมอธรรม หมอสะเดาะเคราะห หมอลำผีฟา หมอลำทรง 

หมอสอง (หมอตรวจอาการผิดปกติโดยใชการกำหนดจิต) หมอตำรา 

๒. หมอพื้นบานที่รักษาอาการเจ็บปวยที่มีสาเหตุมาจากพฤติกรรมที่ไมถูกตอง

และอุบัติเหตุ ไดแก หมอสมุนไพร หมอน้ำมัน หมอเหยา หมอลำสอง 

หมอตำแย หมอสักน้ำมัน หมอรักษากระดูก หมอเสน (หมอนวด) หมอ 

ลูกกลาย 

 

วิธีการตรวจและวินิจฉัยโรค 
โดยท่ัวไปมีดังนี้ 

๑. ตรวจดูที่ตาวามีอะไรผิดปกติหรือไม เพราะโรคบางอยางแสดงออกมาทางตา 

เชน โรคดีซานและตับ เปนตน 

๒. ตรวจดูลิ้นวาเปนฝา เปนตุมหรือผิดปกติอยางไรหรือไม เพราะโรคบางอยาง

แสดงออกมาทางลิ้น 

๓. คลำดูอุณหภูมิที่รางกายวาปกติหรือผิดปกติหรือไม 

๔. เคาะและฟงเสียงดูที่ทอง มีสภาพผิดปกติหรือไม 

 ๕. จับดูชีพจรวาเตนผิดปกติหรือไม 

 ๖. สอบถามผู ปวยเกี่ยวกับอาการปกติและผิดปกติภายในตัวคนปวย เชน  

การกิน การขับถาย ความเมื่อยลาและสภาพจิตใจ เปนอยางไรดวย 

 ๗. เอามืออังดูที่ลมหายใจวา รอนหรือเย็น ผิดปกติหรือไม 

 ๘. เปาควันยาสูบใกลๆ จมูกของคนปวย แลวถามวาไดกลิ่นควันยาสูบเปน 

กลิ่นอะไร 

 ๙. ดูตุมหรือผื่นตามรางกายวามีหรือไม  
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 ๑๐. สังเกตผูปวยวา นอนไมหลับ หรือนอนหลับซึมจม (นิ่ง) อยูอยางเดียว  

ไมยอมตื่นหรือแมตื่นแตซึมงวงไมเบยเบิก (เบิกบาน) 

 ๑๑. ในกรณีที่สงสัยวินิจฉัยไมได หมอวาอาการไขมันหลบขางใน จะไมมีใคร 

ดูออก หมอจะมียาทั่งไข (คือยาที่ฝนใหกินแลวคนเปนโรคอะไรก็จะ

แสดงออกมาใหเห็น แมผีทำก็แสดงออกมาใหรู) แลวหมอก็จะรูจักโรคและ

รักษาไดถูกตอง ยาทั่งไขนั้นมีดังนี้ 

  ✿ แฮนทำทาน (Grammatophyllum speciosum Blume)  

  ✿ แฮนจงอาง (Strychnos rupicola Pierre ex Dop.) 

  ✿ แฮนปลากั้ง (Homalomena sp.)  

  ✿ ยานางแดง (Bauhinia strychnifolia Craib) 

  ฝนใหกิน อาการไขหลบในที่ไมรู วาเปนไขอะไร ก็จะแสดงออกมาใหเห็น 

(ตำรับของพอใหญทองดี พงษสุทธิ) 

 

คะลำ (ขอหาม) 
การดูแลสุขภาพของคนอีสานนอกจากจะมีขั ้นตอนดังที่กลาวมาแลว ยังมี 

ขอคะลำหรือขอหามตางๆ ในการปฏิบัติ เพื่อหลีกเลี่ยงตอภาวะที่เสี่ยงตอการเกิดโรค

หรืออาการขั้นรุนแรง คะลำเปนภาษาถิ่นอีสานหมายถึงขอหามตางๆ คะลำที่เกี่ยวของ

กับสุขภาพมีหลายดาน เชน คะลำเกี่ยวกับโรค หมายถึงถาเปนโรคใดโรคหนึ่งจะ 

รับประทานของบางอยางไมได (กลองตัวอยาง ๑) หรือไมใหอยูในสิ่งแวดลอมที่ตอง

หาม หรือขอคะลำในการสรางสิ่งแวดลอมรอบบาน ถาไมปฏิบัติตามขอคะลำจะทำให 

ไมสบายได ดังตัวอยางในกลองตัวอยาง ๒ 



บ
ท
ที่
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ตัวอยาง ๑ 
๑. ผูหญิงที่คลอดลูกใหมๆ หามรับประทานขาวก่ำ (ขาวเหนียวดำ) และควายดอน 

(ควายเผือก) 

๒. แมมานอยากินเทา (ผูหญิงมีทองหามกินเทา Spirogyra sp.) 

๓. เด็กหามรับประทานไขเปดจะทำใหเปนซาง (ตัวรุม มีขี้ตา มีน้ำมูก) 

๔. คนแกหามกินกลวยสมที่สุกหรืองอมจัด เพราะจะทำใหทองอืด 

๕. คนเปนบาด (แผล) หามกินปลาแดกดิบ 

๖. หามกินหมากลิ้นฟาคูกับดักแดไหม จะทำใหเปนพิษตายทันที 

๗. หามกินเนื้อกระตายกับผักแพว (Polygonum odoratum Lour.) เพราะจะทำใหเกิด

พิษตายได 

 

ตัวอยาง ๒ 
๑. หามปลูกแคนาใกลบาน เพราะมีละอองเกษรมาก อาจทำใหเกิดการแพได 

๒. หามเขาใกลดอกเครือเขากาด (Mucuna sp.) และดอกมันอีลุมปุมเปา (Dioscorea 

bulbifera L.) เพราะจะทำใหเปนหวัด ดอกไมทั้งสองชนิดนี้มีละอองเกษรที่ทำให

แพไดงาย 

จากการศึกษาของอุษา กลิ่นหอม (๒๕๕๒) พบวาองคความรูที่ปรากฏในตำรา

ยาบางสวนไดสูญหายไปจากการรับรูของการแพทยพื้นบานอีสานที่ไดมีการปฏิบัติกันอยู

ในปจจุบัน เชน อาการตางๆ ของไขหมากไม ที่หมอพื้นบานไมไดใหความสำคัญ 

ตออาการยอยตางๆ ที่เกิดตามมา เชน การออกเหือดจม การออกตุมแบบตางๆ  

องคความรูเหลานี้ยังคงปรากฏในตำรายาแตไมไดนำมาใชในการวินิจฉัยโรคของหมอ 

พื้นบานในปจจุบัน การรวบรวมตำรา การวิเคราะหและสังเคราะหขอมูลที่ปรากฏใน

ตำรายาจึงเปนความจำเปนเรงดวน เพื่อใหเกิดการฟนฟู และปกปององคความรูเหลานี้

ตอไป 
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สรุปไดวาการดูแลสุขภาพตามภูมิปญญาพื้นบานอีสานเปนการดูแลสภาพจิตใจ

พรอมไปกับการรักษาทางกาย การที่รางกายมีจิตใจที่ดี ทำใหรางกายสามารถฟนฟู

ตนเองไดในระดับหนึ่ง เมื่อไดรับสมุนไพรเขาไปเยียวยาในสวนที่ผิดปกติ สามารถทำให

การรักษามีความสมบูรณยิ่งขึ้น แตจากการที่กระบวนการเหลานี้ขาดความตอเนื่องใน

การถายทอด การดูแลรักษาตามภูมิปญญาอีสานจึงเหลืออยูเพียงโรคเรื้อรังที่องคความ

รูของแพทยแผนปจจุบันไมสามารถดูแลรักษาได 

 

ระบบการดูแลสุขภาพที่ปรับเปลี่ยนไป  
ในชวงป ๒๕๔๐ กระทรวงสาธารณสุขไดมีการสงเสริมใหมีการฟนฟูระบบ 

การแพทยแผนไทย กระแสของการแพทยแผนไทยไดกระจายออกไปเปนวงกวาง  

โดยการสงเสริมใหมีการเรียนการสอนและการสอบเพื่อขึ ้นทะเบียนเปนผู ประกอบ 

โรคศิลปะ ทำใหเกิดการประยุกตองคความรู ของพื ้นบานกับการแพทยแผนไทย  

ดังจะเห็นวาในบางพื้นที่หมอพื้นบานไดมีการนำเอาความรูเกี่ยวกับธาตุเขามาประยุกต 

ในการวินิจฉัยโรคดวย นอกจากนี้สถาบันการอุดมศึกษายังไดนำเอาองคความรูของ

แพทยพื้นบานและการแพทยแผนไทยผสมผสานเขามาสอนในระดับอุดมศึกษา จึงทำให

ระบบการแพทยพื ้นบานดั้งเดิมมีการพัฒนาไปในบางพื้นที่ เชน อนามัยบางแหงใน

จังหวัดกาฬสินธุ โรงพยาบาลตางๆ เชน โรงพยาบาลเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ  

โรงพยาบาลวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร โรงพยาบาลแกดำ จังหวัดมหาสารคาม  

โรงพยาบาลปราสาท จังหวัดสุร ินทร ได ม ีการยอมรับการรักษาแบบพื ้นบ าน 

ในบางอาการ ไดแก ไขหมากไม แมงมุมกัด หรือการบำบัดดวยพิธีกรรมเหยา  

ในบางพื้นที่มีการดูแลสุขภาพชุมชนโดยองคการบริหารสวนทองถิ่นเขามารวมดำเนินการ

กับหมอพื้นบาน ไดแก การจัดสถานที่ใหหมอพื้นบานมาใหบริการดูแลสุขภาพของ

บุคลากรในชุมชน เชน การดำเนินงานของ อบต.หนองแสง อำเภอแกดำ จังหวัด

มหาสารคาม หรือ อบต.ตางๆ ที่จังหวัดอุดรธานี เปนตน สิ่งเหลานี้แสดงใหเห็นวา 

เริ่มมีการผสมผสานทั้งองคความรู และมีการสรางระบบการดูแลโดยใชศักยภาพของ

หมอพื้นบานที่มีอยูในชุมชน ทำใหหมอพื้นบานมีความม่ันใจในการถายทอดองคความรูที่

ฝงแนนอยูในตัวบุคคลออกมาใหกับคนรุนใหม 
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บทนำ 
การดำรงอยูของภูมิปญญาทองถิ่นที่มีความหลากหลาย มีการเปลี่ยนแปลงไป

ตามกระแสการพัฒนาการของสังคม ภูมิปญญาทองถิ่น มีการกอรูปสัมพันธอยาง 

เปนหนึ่งเดียวกับชาติพันธุ ภาษา วัฒนธรรม วิถีชีวิต และโลกทัศน หรือวิธีการให

ความสำคัญ ใหความหมายกับสิ่งตางๆ รอบตัวที่แตกตางหลากหลาย 

 

ความหลากหลายของกลุมชาติพันธุ: ความหลากหลายภูมิปญญา 
ภาคกลางเปนภาคที่มีความซับซอนหลากหลายของกลุมภาษาและชาติพันธุ 

แหงหนึ่งของประเทศไทย พื้นที่ ๒๗ จังหวัดภาคกลางสวนใหญเปนที่ราบลุมแมน้ำที่

อุดมสมบูรณ เปนแหลงอารยธรรมมาชานาน เปนศูนยกลางอำนาจทางการเมือง  

และเศรษฐกิจที่สำคัญแหงหนึ่งของเอเชียตะวันออกเฉียงใตสืบตอมานาน มีชาติพันธุ 

และกลุมภาษาตางๆ ถึง ๒๕ กลุม ซึ่งศึกษาโดย สุวิไล เปรมศรีรัตน และคณะ 

(๒๕๔๗)  

ภาคกลางแบงออกไดเปนภาคกลางตะวันออก ภาคกลางตะวันตก และบริเวณ

ใจกลางของภาค ภาคกลางตะวันออก ประกอบไปดวยจังหวัด สระแกว ปราจีนบุรี 

ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด ภาษาและชาติพันธุในเขตนี ้จะมี 

ความคลายคลึงและตอเนื่องจากเขตอีสานใตและกัมพูชา ไดแก ภาษาเขมรถิ่นไทย  

กูย/กวย ไทยโคราช รวมทั้งชอง กะชอง ซัมเร ลาวอีสาน ญอ ที่อพยพมาจากเขต

อีสานเหนือ เปนตน บริเวณภาคกลางตะวันตกเปนบริเวณที่ติดตอชายแดนประเทศพมา 

และภาคใตของประเทศไทย ประกอบดวยจังหวัดกาญจนบุรี ราชบุรี สุพรรณบุรี 

นครปฐม ลพบุรี เพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ ในเขตนี้จะมีภาษาและชาติพันธุกลุม

ภูมิปญญาการแพทยพื้นบานภาคกลาง 
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ตางๆ ที่ตอเนื่องกับประเทศพมา ไดแก พมา กะเหรี่ยง มอญ ละวา (กอง) เปนตน 

เขตจังหวัดใจกลางของภาค อยุธยา สิงหบุรี อางทอง ปทุมธานี นนทบุรี นครนายก 

สมุทรปราการ สมุทรสาคร และสมุทรสงคราม รวมทั้งนครสวรรค และชัยนาท จะมี

กลุมลาวตางๆ เปนจำนวนมาก สวนมากมีบรรพบุรุษเปนผูที่ถูกกวาดตอนมาจากลาว 

ในยุคตนรัตนโกสินทร รวมทั้งภาษาอื่นๆ เชน ไทยยวน ซึ่งอพยพมาจากเชียงแสน 

เปนตน โดยเฉพาะเขตกรุงเทพมหานครจะเปนศูนยรวมของชาติพันธุทุกภาษา อยางไร

ก็ตาม กลุมชาติพันธุภาษาตางๆ ในภาคกลางแมจะมีภาษาและวัฒนธรรมเปน 

ของตนเอง แตก็ไดรับอิทธิพลจากวัฒนธรรมและภาษาไทยภาคกลางเปนอยางมาก  

สวนมากนับถือพุทธศาสนาและพูดภาษาไทยกลางได นอกเหนือจากภาษาประจำกลุม

ของตน ในปจจุบันเปนที่นาสังเกตวามีเพียงผูสูงอายุเทานั้นที่ยังคงมีการใชภาษาและ

วัฒนธรรมดั้งเดิมประจำกลุม 

 

ดังนั้น ความหลากหลายของชาติพันธุดังกลาวของชุมชนดั้งเดิม ทำใหเรามี

ความเขาใจมากขึ ้นวาทำไมชุมชนภาคกลางหรือกระท่ังชุมชนในเมืองใหญ หรือ

กรุงเทพมหานคร ยังคงพบวา มีการรักษาสุขภาพแบบพื้นบานดำรงอยู แมวาจะเปน

พื้นที่ที่มีความทันสมัยดานวัตถุและใกลศูนยกลางอำนาจทางการเมือง และการแพทยที่

ทันสมัย 

 

การแพทยพื้นบานภาคกลาง: พลวัตของภูมิปญญาในการดูแลสุขภาพ 
การแพทยพื้นบาน (Indigenous Medicine) ความหมายตามธรรมนูญวาดวย

ระบบสุขภาพแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ วา “การดูแลสุขภาพโดยอาศัยความรูที่ไดส่ังสม 

ถายทอด และพัฒนาสืบตอกันมาซึ่งมีลักษณะเฉพาะที่สอดคลองกับวัฒนธรรม จารีต 

ประเพณี และทรัพยากรของชุมชนทองถิ่น และเปนที่ยอมรับของชุมชนทองถิ่นนั้น” 

การแพทยพื ้นบานภาคกลางมีการจัดระบบ ระเบียบ บันทึกตำรายา ตำรา 

การรักษาโรค พบวามีการแพทยพื้นบานของชาติพันธุตางๆ ดำรงอยูและยังคงมีบทบาท

การดูแลสุขภาพในภาคประชาชน 
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สถานการณที่เก่ียวของกับภูมิปญญาพ้ืนบานดานสุขภาพภาคกลาง 
สถานการณที่เกี่ยวกับภูมิปญญาการแพทยพื้นบานภาคกลางที่เปนที่รูจักและมี

ความสำคัญ มีดังนี้ 

 

๑. การเคล่ือนไหวดานวิชาการและงานวิจัย  

 ภูมิปญญาพื้นบาน กรณีศึกษาอาหารพื้นบานไทยภาคกลาง ศึกษา 

โดยพาณีพันธุ ฉัตรอำไพวงศ และคณะ(๒๕๔๔) พบวา ชาวบานตั ้งแตอดีตจนถึง

ปจจุบัน มีพฤติกรรมการบริโภคอาหารพื ้นบานตามระบบนิเวศวัฒนธรรม หรือ 

ตามแหลงอาหารที่อยูในธรรมชาติ ชาวบานรุนเกาสามารถทำอาหารและรูจักอาหาร 

พื้นบานมากกวาคนรุนใหม อาหารพื้นบานขาดการสืบทอดสูเยาวชน จึงเห็นสมควร

รณรงคสงเสริมใหประชาชนตระหนักในคุณคาของอาหารพื้นบาน และควรใหมีการ

อนุรักษและฟนฟูเอาไว เพราะยังเปนการชวยอนุรักษพืชพันธุผักพื้นบานและสมุนไพรไทย

ไวได 

 ตำรายาไทยหลวงปูศุข วัดปากคลองมะขามเฒา จังหวัดชัยนาท 

ศึกษาโดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยนาทรวมกับสำนักการแพทยพื ้นบานไทย  

กรมพัฒนาการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก พบวา มีผูสืบทอดตำรายา ๑๐ 

สาย (ผูสืบทอดตำรา) และเก็บขอมูลจากผูเก็บตำรายา ๓ สาย (ผูสืบทอดตำรา) 

ประกอบดวย ตำราวาดวยจุดตางๆ ที่ใชในการรักษาโรค ตำราสมุนไพรรักษาโรค  

การปรุงยาสมุนไพร (ยาเลือด ยาลม ยาสตรี ยาทราง ยาอายุวัฒนะ ยารักษามือตาย

เสนตาย ยาประดง) ตำราวาดวยธาตุหยอนกำเริบ  

 การรักษาอาการพิษจากยาฆาหญาพาราควอต ของหมอบุญคง  

วงศสายสิน จังหวัดจันทบุรี ศึกษาโดย รัชพล กุลสราวุธ และปฐยาวดี แจงเชื้อ 

(๒๕๔๗) ศึกษาการตรวจวินิจฉัย และการรักษาโรคดวยสมุนไพรกวา ๓๐ ชนิด และ

ตัวอยางผูปวย ๔ ราย 

 การรักษาผูปวยโรคมะเร็งของหมอบุญคง วงศสายสิน จังหวัดจันทบุรี 

ศึกษาโดย ปฐยาวดี แจงเชื้อ และคณะ (๒๕๔๗) ศึกษาการวินิจฉัยโรคและการรักษา

โรคมะเร็ง ๔ ขั้นตอน คือ การถอนพิษ การใชยารักษาโรคมะเร็ง การใชยาเจริญ

อาหาร และการใหยาบำรุงรางกาย และศึกษาผลการรักษาผูปวยโรคมะเร็ง ๑๐ ราย 
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 การทดลองฤทธิ์กอกลายพันธุของสารสกัดจากพืชสมุนไพรพื้นบาน 

ในตำรับยารักษาโรคมะเร็ง ๒๓ ชนิด ในจังหวัดกาญจนบุรีและสุพรรณบุรี  

ศึกษาโดย พรอมจิต ศรลัมพ และคณะ (๒๕๔๔–๒๕๔๗)  

 กระบวนการถายทอดความรูของหมอกระดูกพื้นบาน กรณีศึกษาวัด 

ยุคลราษฎรสามัคคี อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี ศึกษาโดย นภัสรพี ยมนา 

(๒๕๔๕) พบวากระบวนการถายทอดความรูของหมอกระดูกพื้นบานวัดยุคลราษฎร

สามัคคี มี ๓ ขั้นตอน คือ การเปนผูติดตาม การเปนผูปฏิบัติ และการเปนผูชำนาญ 

แตละขั้นตอนไมสามารถกำหนดระยะเวลาได ความชำนาญขึ้นอยูกับประสบการณ 

การรักษาผูปวย หมอกระดูกพื้นบานจะถายทอดความรูใหแกผูอื่นไดตองมีประสบการณ

รักษาผูปวย ๓ ปเต็ม และตองผานพิธีไหวครูอยางนอย ๑ ครั้ง 

 ความหลากหลายของสมุนไพรภาคกลาง ศึกษาโดย เพ็ญนภา  

ทรัพยเจริญ (๒๕๔๐) ผลการศึกษาพบวา ในพื้นที่ปาอุทยานทั้ง ๘ แหง มีพันธุพืช

สมุนไพรทั้งสิ ้น ๙๗๓ ชนิด โดยแบงเขตจังหวัดกาญจนบุรีได ๒๘๖ ชนิด และ 

เขตจังหวัดระยองและจันทบุรี ๖๘๗ ชนิด  

 ความสัมพันธของหมอสมุนไพรกับความหลากหลายทางชีวภาพดาน 

สมุนไพรในจังหวัดกาญจนบุรี ศึกษาโดย อดุลย วุฒิจูรีพันธุ (๒๕๔๔) พบวา  

หมอสมุนไพรใหความหมายคุณคาของพืชสมุนไพรและความหลากหลายทางชีวภาพ 

ผานองคความรู ๓ ลักษณะ คือ ๑) ความรูดานคุณสมบัติและสรรพคุณของพืช 

สมุนไพร ๒) ความรู ด านการเก็บและการใช ทรัพยากรพืชสมุนไพรอยางย่ังย ืน  

๓) ความรูดานการจัดการทรัพยากรสมุนไพรที่เชื่อมโยงกับการจัดการระบบนิเวศ 

 ภูมิปญญาพื้นบาน: ศักยภาพชุมชนชากไทยในการคุมครองและใช

ประโยชนในการดูแลสุขภาพ (๒๕๕๒) เปนงานวิจัยปฏิบัต ิการเพื่อทองถิ่น 

(Community–based Action Research) ที่ชุมชนชากไทย ภาคีเครือขายทองถิ่นตำบล

ชากไทยรวมกับสำนักการแพทยพื้นบานไทย ไดดำเนินการรวบรวมหมอพื้นบาน ผูรู  

ทองถิ่นดานยาและอาหารพื้นบาน ๕๐ คน สูตรตำรับยา ๗๗ ตำรับ กลุมอาการ 

๕๒ กลุมอาการ สมุนไพรพื้นบานที่หมอพื้นบานใช ๒๖๕ ชนิด และจัดทำศูนยเรียนรู

สมุนไพรพื้นบานที่เขาชากไทย อำเภอเขาคิชกูฏ จังหวัดจันทบุรี  

 บทบาทของพระสงฆกบัการรกัษาสขุภาพ กรณีศึกษาพระครจูนัทคณุวฒัน  

วัดน้ำวน ตำบลบางมะเดื่อ อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี ศึกษาโดย พระมหาธานี 

นันทวิสาร (๒๕๔๐) พบวา หมอพระใหการรักษาผูปวยทั้งภายในและภายนอกหมูบาน 

วัดเปนสถานที่ฟ นฟูสุขภาพของผูปวยโรคเรื ้อรัง ปจจัยที่ทำใหผู ปวยมารักษาคือ 
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ประสิทธิภาพของยาสมุนไพร และวิธีการรักษาโรคที่ใชแบบพุทธไสยศาสตรแบบพื้นบาน 

หมอพระกับชุมชนมีความสัมพันธและสงเสริมสนับสนุนกันและกัน ชาวบานใหการ

ยอมรับหมอพระ  

 

๒. การเคลื่อนไหวดานการเรียนการสอนและบริการ โดยสถานบริการสุขภาพ 

ที่ฝ กหัดแพทยแผนไทย การจัดสอนวิชาการแพทยพื ้นบาน การวิจัย การสราง

กระบวนการเรียนรูระหวางนักศึกษา กับหมอพื้นบาน วิทยาลัยการแพทยแผนไทย 

อภัยภูเบศร มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดปราจีนบุรี สถานการแพทยแผนไทยประยุกต 

ศิร ิราชพยาบาล คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร คณะการแพทย 

แผนตะวันออก มหาวิทยาลัยรังสิต โรงพยาบาลพระปกเกลาและเครือขายบริการ

สุขภาพจันทบุรี ไดมีการจัดการเรียนการสอน นักศึกษาแพทยแผนไทยควบคูไปกับ 

การเรียนรู จากหมอพื้นบานทั้งทางดานเก็บรวบรวมองคความรู และการปฏิบัติการ 

ทางคลินิกที่โรงพยาบาลและบูรณาการการประเมินผลการรักษาของหมอพื ้นบาน  

ดวยวิธีการทางการแพทยแผนปจจุบัน เชนการรักษาภาวะตับแข็ง การรักษาสะเก็ดเงิน 

การรักษาอาการเจ็บปวยดวยยาตำรับยาไทยของหมอพื้นบาน และมีการจัดบริการ

เคลื่อนที่ไปยังเครือขายบริการสุขภาพ ใหบริการสุขภาพดวยการแพทยพื้นบาน ถือวา

เปนนวัตกรรมดานการบริการ การสรางกระบวนการเรียนรูรวมกันของบุคลากรดาน

สุขภาพ 

 

๓. การเคลื่อนไหวดานการปฏิรูประบบสุขภาพ เชน ระบบหลักประกันสุขภาพ

แหงชาติ ระบบสุขภาพแหงชาติ และองคกรที่มีบทบาทในการสงเสริมการวิจัยและ 

การปฏิบัติการในสังคมที่ม ีผลตอการกอรูปโครงการปฏิบัติการและการวิจัยดาน 

ภูมิปญญาพื้นบานดานสุขภาพ เชน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ 

(สสส.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย/วิจัยเพื่อทองถิ่น (สกว.) 

 การปฏิรูปใหมีองคกรดังกลาว เปนปจจัยเสริมการพัฒนาในดานการกระจาย

อำนาจ ดานการจัดสุขภาพทองถิ่น การสงเสริมใหเกิดการปฏิบัติการโครงการดาน 

ภูมิปญญาการแพทยพื้นบานในภูมิภาคอยางกวางขวาง การมีความริเริ่มตอการพัฒนา

วิธีวิทยาในการทำงานที่สอดคลองกับองคความรูภูมิปญญาการแพทยพื ้นบาน เชน  

การวิจัยเพื่อทองถิ่น ที่เปนผลดีตอการรวบรวมจัดระบบองคความรูภูมิปญญาการแพทย

พื้นบาน 
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๔. การใชประโยชนจากภูมิปญญาพื้นบานดานสุขภาพและการแพทยพื้นบาน

ภาคประชาชน ขอมูลหมอพื ้นบานจากสำนักนายทะเบียนกลาง สำนักคุ มครอง 

ภูมิปญญาการแพทยแผนไทย และสมุนไพร ณ วันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๓ พบวา

มีหมอพื้นบาน จำนวน ๕,๒๐๐ คนในภาคกลาง ซึ่งควรจะไดรับสงเสริมใหมีบทบาท 

ในการดูแลสุขภาพดวยกระบวนการมีสวนรวมของชุมชนอันเปนการพัฒนาระบบสุขภาพ

ชุมชนแบบยั่งยืนและชุมชนสามารถพึ่งตนเองไดบนพื้นฐานแนวคิดสุขภาพแบบพอเพียง 

 

สถานะองคความรูและศักยภาพของภูมิปญญาพ้ืนบานดานสุขภาพ/ 

การแพทยพื้นบาน 
องคความรูและภูมิปญญาพื้นบาน เปนรากฐานที่สำคัญที่มีการเรียนรู สืบทอด 

สะสมประสบการณการดูแลสุขภาพในชุมชน กลุมชาติพันธุ มาอยางตอเนื่องจน

สามารถกอรูปเปนแบบแผนชีวิตวัฒนธรรม ที่มีความเฉพาะแตละทองถิ่น และระบบ

นิเวศที่ชุมชน 

สถานะองคความรู การแพทยพ ื ้นบ าน ผลจากการศึกษาของ เสาวณีย  

กุลสมบูรณ รุจินาถ อรรถสิษฐ และคณะ พบวาองคความรูการแพทยพื้นบานจัดกลุม

หมวดหลักได ๒ กลุม คือ  

๑. ภูมิปญญาสุขภาพพื้นบาน ประกอบดวย ภูมิปญญาดานอาหารธรรมชาติ/

อาหารพื้นบาน การใชยาสมุนไพรของประชาชน การดูแลสุขภาพหญิงมีครรภและ 

หลังคลอด  

๒. ภูมิปญญาการแพทยพื้นบาน ประกอบดวย การแพทยพื้นบานแบบ

ประสบการณ เชน การรวบรวมตำรา ตำรับยา การนวดพื้นบาน พืชสมุนไพรทองถิ่น 

หมอสมุนไพรพื้นบาน การแพทยพื้นบานชาติพันธุ และการแพทยพื้นบานแบบพิธีกรรม/ 

ศาสนธรรม เชน หมอพิธีกรรม หมอสูขวัญ 
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ภูมิปญญาสุขภาพแบบพ้ืนบานและการแพทยพื้นบานมีศักยภาพ 

ในการดูแลสุขภาพ ๓ ดาน คือ 
๑. การดูแลสุขภาพตนเองยามปกติ (Indigenous system of health/ 

wellness) โดยเฉพาะภูมิปญญาดานอาหารธรรมชาติ/อาหารพื ้นบาน การใช 

สมุนไพรสำหรับ อายุวัฒนะ (ยาบำรุง) จากพืชสมุนไพรผักพื้นบานอาหารทองถิ่น 

๒. การรักษาสุขภาพและความเจ็บปวยดวยตนเอง (Indigenous self-

care) โดยเฉพาะการใชยาสมุนไพรของประชาชนในการดูแลรักษาสุขภาพเมื่อเจ็บปวย 

ในครอบครัว เชน ใชยาสมุนไพรตมรักษาอาการปวดหลัง ปวดเมื่อย รักษาอาการรอน

ในการดูแลสตรีมีครรภและหลังคลอด 

๓. การแพทยพื้นบาน (Indigenous Medicine) เปนการดูแลรักษา

สุขภาพในยามเจ็บปวยที่ตองพึ่งพาหมอพื้นบานผูมีประสบการณในชุมชน เชน 

หมอยาสมุนไพร หมอนวด และหมอพิธีกรรม เปนตน 

จากแผนภาพความสัมพันธของภูมิปญญาการแพทยพื้นบานกับการพัฒนาการ 

ใชประโยชน ไดแสดงใหเห็นวา เรามิอาจศึกษาและคัดเลือกเพื่อสงเสริม และนำไป

ใชประโยชนเฉพาะเทคนิควิธีการของการรักษาของการแพทยพื้นบานเทานั้น  

ภูมิปญญาการแพทยพื้นบานจะสามารถนำไปสูการพัฒนาเพื่อใชประโยชนนั้น จำเปน

ตองไดรับการฟนฟูและพัฒนาอยางเปนระบบดวยปจจัยที่เกี่ยวของ คือ (๑) ภูมิปญญา

การแพทยพื้นบาน (๒) ความสัมพันธทางสังคมของชุมชน (๓) ปาและระบบนิเวศของ

ทองถิ่น (๔) สถานะองคความรูการแพทยพื ้นบาน (๕) การใชประโยชนโดยการ 

สงเสริมและพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพดวยภูมิปญญาการแพทยพื้นบาน ทั้งในระดับ

ชุมชนและการบูรณาการในระบบบริการสุขภาพภาครัฐ รวมถึงการสงเสริมและ

พัฒนาการใชประโยชนตอยอด (๑๑) ทั้งนี้การใชประโยชนจะเกิดขึ้นไดอยางเปนระบบ

และยั่งยืน ตองอาศัยกระบวนการปฏิบัติการ ๓ เรื่องที่สำคัญ คือ (๙) การจัดการ

ความรู (๘) การรับรองสิทธิหมอพื้นบาน และ (๑๐) กระบวนการสืบทอดความรูและ

การสรางกระบวนการเรียนรู 
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ปา/ระบบนิเวศทองถิ่น 

ภูมิปญญาการแพทยพื้นบาน 

ภูมิปญญาพื้นบานดานสุขภาพ 

การใชประโยชน 

การสงเสริมและพัฒนาระบบการ

ดูแลสุขภาพดวยภูมิปญญา 

การแพทยพื้นบาน 

การสงเสริมและการพัฒนาการใชประโยชนตอยอด 

✿ การศึกษาวิจัย การวิจัยและพัฒนา การวิจัยในงานประจำ (R2R) 

✿ การวิจัยปฏิบัติการเพื่อทองถิ่น (Community-based action research) 
✿ การวิจัยประสิทธิผลและประสิทธิภาพตอยอด 

การบูรณาการแพทยพื้นบานใน

ระบบบริการสุขภาพภาครัฐ 

(Integration in primary care) 

การรับรองสิทธิ 

หมอพื้นบาน 

กระบวนการสืบทอดความรู/

การเรียนรู 
การจัดการความรู 

การฟนฟูและสงเสริม 

การดูแลสุขภาพในระดับชุมชน 

(Community self care) 

ความสัมพันธทางสังคม 

ของชุมชน 

✿ ประเพณี 

✿ วัฒนธรรม 

✿ หมอพื้นบาน 
✿ ผูรูทองถิ่นดานตางๆ 

✿ กระบวนการเรียนรูและ

สืบทอดภูมิปญญา 

 

สถานะองคความรู 

การแพทยพื้นบาน 

✿ การแพทยพื้นบานแบบ

ประสบการณเชิงปฏิบัติ 

✿ การแพทยพื้นบานแบบ

พิธีกรรม/ศาสนธรรม 

ภาพ ๕.๔ ความสัมพันธของภูมิปญญาการแพทยพื้นบานกับการพัฒนาการใชประโยชน 

ระบบการสงตอ 

๓ 

๒ 

๗ 

๘ ๙ 

๖ 

๑๐ 

๑๑ 

๔ 

+ 

๕ 
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แนวทางการสงเสริมและพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพดวยภูมิปญญา 

การแพทยพื้นบาน 
๑. การศึกษารวบรวมและจัดการองคความรูภูมิปญญาหมอพื้นบานสำหรับ

ประเมินและรับรองความรู ความสามารถตามพระราชบัญญัติควบคุมการประกอบ 

โรคศิลปะ พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๓๓(๑)(ค) 

๒. สงเสริมและผสมผสานการแพทยพื ้นบานเขาสูระบบบริการสุขภาพโดย 

เนนคัดเลือกและฟนฟูการแพทยพื้นบานที่มีศักยภาพบางประเภท หรือบางระบบ เพื่อ

หาบทเรียนและเปนแมแบบการทำงาน 

๓. สงเสริมและพัฒนาเครือขาย/องคกร และกลุมของหมอพื้นบานใหรวมพลัง 

ในการพัฒนากระบวนการดูแลรักษาสุขภาพ ใหมีคุณภาพเปนที่ประจักษ โดยอาศัย 

การสรางความรูจากการปฏิบัติจริง และรวบรวมควบคุมจริยธรรมกันเอง 

๔. พัฒนาระบบการแพทยพื้นบานเขาสูระบบประกันสุขภาพ อาจจะทั้งระบบ

สวัสดิการสุขภาพแบบพื้นบาน และเบิกจายในระบบสวัสดิการสุขภาพของชุมชน 

๕. สงเสริมใหชุมชนกอรูป กลไก การคุมครองผูบริโภคสำหรับการบริการรักษา

สุขภาพแบบพื้นบาน 

๖. สงเสริมและหาแนวทางในการประเมินผล และรับรองสิทธิหมอพื้นบาน  

ดวยกระบวนการมีสวนรวมของชุมชน และภาคีในทองถิ่น 

 

สรุป 
การแพทยพื้นบานภาคกลาง มีการดำรงอยูทามกลางพื้นที่ที่อยูในภูมินิเวศที่ใกล

เมือง อันมีการพัฒนาไปสูความเจริญดานวัตถุ รวมทั้งระบบการแพทยแผนปจจุบันที่ทัน

สมัย อันยืนยันไดจากสถานการณการวิจัยและปรากฏการณที่เปนปฏิบัติการทางสังคมที่

ได กลาวไว แล ว แมวาโดยธรรมชาติของภูม ิปญญาทองถิ่นจะมีการปรับตัวกับ

สถานการณอยูตลอดเวลาก็ตาม แตรากเหงาแหงปรัชญาที่อิงอยูบนแนวคิดสุขภาพที่

เปนองครวม ตองมีความเชื่อมโยงกับสรรพสิ่ง อยางมีบริบทเฉพาะ ดังนั้น การพัฒนา

และสงเสริมเพื่อการใชประโยชนนั้น ตองอาศัยทัศนะแนวคิดแบบองครวม มองความ

สัมพันธการพัฒนาทั้งระบบที่เกื้อหนุน จึงจะสามารถนำไปสูการพัฒนาที่ยั่งยืนได 
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การนำเสนอสถานการณการแพทยพื ้นบานของภาคใตไมสามารถนำเสนอ 

รายละเอียดไดทั้งหมด เพราะระบบการแพทยมีความซับซอน และมีองคประกอบตางๆ 

มากมาย ในขณะที่พื้นที่ภาคใตนั้นกวางขวาง แมวาจะมีลักษณะแคบกวาภาคอื่นก็ตาม 

การนำเสนอสถานการณของภูมิปญญาการแพทยพื้นบานภาคใตจะนำเสนอสถานการณ

บางแงมุมเทานั้น 

 

การเกิดขึ้นและการสืบทอดหมอพ้ืนบาน 
พื้นที่ภาคใตที่สัมพันธกับการเกิดขึ้นของหมอพื้นบาน สามารถแบงออกเปน ๒ 

สวนกวางๆ คือ  

สวนที่หนึ่ง ไดแก จังหวัดชายแดนภาคใตที่คนสวนใหญนับถือศาสนาอิสลาม 

คือจังหวัดปตตานี ยะลา นราธิวาส สตูล และบางอำเภอของ

จังหวัดสงขลา ศาสนาอิสลามมีกำหนดเรื่องการดูแลสุขภาพไวใน

พระคัมภีร ทำใหมีอิทธิพลตอการคิดและกระบวนการดูแลรักษา

สุขภาพ นอกจากนี้ใน ๓ จังหวัดคือ ปตตานี ยะลา นราธิวาส 

เปนพื้นที่ที่คนสวนใหญอยูในวัฒนธรรมมุสลิมมลายู ใชภาษามลายู

ทองถิ่นในการสื่อสาร รวมทั้งเปนพื้นที่ที่มีความขัดแยงระหวาง

คนในทองถิ่นกับรัฐอยางตอเนื่อง สภาพเชนนี้ยิ่งกอใหเกิดลักษณะ

พิเศษในการสรางสรรคภูมิปญญาสำหรับการดูแลรักษาสุขภาพ 

ของคนในทองถิ่น  

สวนที่สอง ไดแก พื้นที่ภาคใตทั่วไป ซึ่งมีวัฒนธรรมใกลเคียงกัน และถายเท

ความรูไปมาไดอยางท่ัวถึง 

ภูมิปญญาการแพทยพื้นบานภาคใต 
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พื้นที่ภาคใตทั่วไป 
หมอพื้นบานในพื้นที่ภาคใตท่ัวไปถือกำเนิดขึ้นมาไมตางจากหมอพื้นบานในภาค

อื่นๆ แบงไดเปนสองกลุมใหญๆ  ดังนี้ 

๑) หมอพื้นบานที่ศึกษาจากวัด 

  ในภาคใตมีวัดกระจายอยูทั่วไป และมีวัดจำนวนมากที่เปนสถานเรียนรู

เรื่องการแพทยพื ้นบาน จะมีอยูในทุกจังหวัด และกระจายอยูเปนระยะ  

บางวัดที่มีชื่อเสียงในเรื่องนี ้มากกวาวัดอื่นๆ จะสรางลูกศิษยที่เปนหมอ 

พื้นบานกระจายอยูทั่วไป วัดที่มีชื่อเสียงเห็นจะไมมีวัดใดเกินวัดเขาออ 

จังหวัดพัทลุง เพราะนอกจากวัดนี้จะเปนที่รูจักกันดีแลว หมอพื้นบานที่เปน

ลูกศิษยจากวัดเขาออกระจายอยูทั่วไปในทุกจังหวัดของภาคใต 

วัดเขาออเปนวัดเกาแกกอตั ้งตั ้งแตป  พ.ศ. ๑๖๕๑ ปจจุบันอยูในพื ้นที่ตำบล 

มะกอกเหนือ อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง วัดแหงนี ้ม ีช ื่อเสียงในดานการสอนวิชา

ไสยศาสตร เวทมนตร และคาถาอาคมตางๆ ปจจุบันคนทั่วไปมักรูจักวัดเขาออในแงมุมนี้  

แตที่จริงวัดเขาออยังมีตำราความรูเกี่ยวกับการแพทยพื้นบานที่ทรงคุณคาและถายทอดให 

ลูกศิษยมาอยางตอเนื่อง ตำราความรูเรื่องการแพทยพื ้นบานของวัดเขาออนั ้นก็เนนดาน 

สมุนไพรซึ่งมีหลายตำรับ และรักษาโรคไดทุกโรค แตวาที่ดังที่สุดก็คือการทำใหเกิดความ

คงกระพันชาตรี ซึ่งก็ใชสมุนไพรประกอบกับคาถา โดยมีวิธีการที่รูจักกันดี คือการแชน้ำวาน 

การกินวาน “การกินเหนียวกินมัน” (จากการหุงขาวเหนียวดำและการเสกน้ำมันงา) ซึ่งใน

กระบวนการตางๆ ดังกลาวมีการใชสมุนไพรนับรอยชนิด โดยผู ที่มาเรียนที่วัดเขาออนั ้น

สามารถเลือกเรียนไดตามความสนใจ และเรียนไดมากนอยแตกตางกันไป ผูที่สนใจสามารถ

เรียนรูไดทั้งการไปเรียนที่วัดโดยตรง และเรียนจากตำราที่วัดเขาออบันทึกไว  

การสืบทอดความรูจากวัดเขาออไมไดมีเพียงการสืบทอดในลักษณะของปจเจกบุคคล

เทานั้น แตยังพบวามีวัดที่สืบทอดวิชาความรูของวัดเขาออจนกลายเปนตัวแทนความรูและ 

การอบรมส่ังสอนดานการแพทยพื้นบานตำราวัดเขาออ ที่รูจักกันดีไดแก วัดบานสวน อำเภอ

ควนขนุน จังหวัดพัทลุง นอกจากนี ้ วัดตางๆ ที่ม ีช ื่อเสียงดานการแพทยพื ้นบานตางก็ 

ยอมรับคุณูปการของวัดเขาออที่ม ีตอการแพทยพื ้นบานภาคใต เชน วัดเขาแดงออก  

วัดประจิมทิศาราม (วัดเจ็นตก) เปนตน 
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  นอกจากวัดจะมีบทบาทโดยตรงในการสรางหมอพื้นบานดังกลาวมา

แลว ยังพบวาวัดยังมีสวนสำคัญใหผู ที่บวชเปนพระไดตื่นตัวตองการหา 

ความรูเรื่องการแพทยพื้นบาน กลาวคือการเปนพระสมัยกอนมักมีผูมาขอให

ชวยเหลือรักษาความเจ็บไขไดปวย เนื่องจากยังไมมีบริการสาธารณสุขอื่นใด

ใหพึ่งพิง การบวชพระสมัยนั้นคุณธรรมสำคัญคือการไดชวยเหลือชาวบาน 

การมีความรูเรื่องการแพทยอยูบางจะทำใหพระภิกษุสามารถชวยเหลือ 

ชาวบานไดมาก จึงมีพระภิกษุจำนวนไมนอยที่พยายามหาความรูดวยตนเอง 

หรือพอมีความรู เดิมอยูบางก็พยายามหาเพิ่มเติมใหถึงขั ้นพอดูแลรักษา

สุขภาพของชาวบานได พระภิกษุเหลานี้เมื่อยังคงสมณเพศตอก็สามารถใช

ความรูชวยเหลือประชาชนไดมาก เมื่อสึกออกมาเปนฆราวาสก็นำความรู

และประสบการณดังกลาวออกมาดูแลรักษาสุขภาพของประชาชนตอไป 

หมอแกว มีพวกมาก (ตำบลไทยบุรี อำเภอทาศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช  

หากอยูถึงปจจุบันอายุประมาณ ๙๑ ป) เปนหมอสมุนไพรที่คนรู จักและยอมรับกันทั่วไป  

แมหมอแกวจะมีพอและลุงเปนหมอพื้นบานมากอน (พอและลุงเรียนมาจากปู) และไดมีโอกาส

เรียนรูจากการสังเกต จากการชวยพอและลุงเก็บตัวยา จากการตามพอไปรักษาโรค จาก 

การแนะของพอและลุงถึงตัวยาตางๆ บาง แตแกก็ยังไมเคยคิดจะเปนหมอ และพอของแก 

ก็ไมไดตั้งใจหรือบังคับใหแกเปนหมอ แกจึงใชชีวิตตามปกติจนกระทั่งไดมาบวชและเรียน 

นักธรรม ความคิดของพระภิกษุในสมัยกอนก็คืออยากจะมีบทบาทในการชวยเหลือชาวบาน 

ประกอบกับไดเห็นคนเจ็บปวยอยูเนืองๆ จึงคิดวานาจะใชว ิชาแพทยชวยเหลือชาวบาน  

หมอแกวจึงเริ่มทบทวนความรูที่ไดมาจากพอและลุง และไดซื้อตำราแพทยศาสตรสงเคราะหมา

ศึกษาเพิ่มเติม ชีวิตความเปนหมอแกวจึงเริ่มมาจากการเปนพระในครั้งนั้น 

หมอเล็ก ธนแกน (บานเดิมอยูที่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ตอมาไปเปดรานขายยา

อยูที่ ตำบลเปาะเสง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา ปจจุบันอายุ ๘๓ ป) เริ่มเกี่ยวของกับหมอ

พื้นบานครั้งแรกเมื่อตอนบวชเปนพระ (อายุ ๒๑ ป) อยูที่นครศรีธรรมราช (มีนาเปนหมอ 

พื ้นบาน แตหมอเล็กก็ไมไดศึกษาอะไรจากนา) เนื่องจาก “มีคนเปนไข เปนโรคดีซาน  

ตัวเหลือง ตาเหลือง เยี่ยวเหลือง” และชาวบานเมื่อไมมีที่พึ่งก็มักจะไปที่วัด ขณะที่วัดก็ไมมี

ใครเปนหมอที่จะชวยเหลือได หมอเล็กซึ่งเปนพระอยูจึงอยากจะชวยเหลือชาวบาน จึงไปซื้อ

ตำรายามาแลวลองตมยาใหชาวบานกิน ปรากฏวาไดผล จึงพยายามศึกษาตำรายาชวยเหลือ

ชาวบานมาแตบัดนั้น 
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พระครูวุฑฒิธรรมสาร หรือพอทานปอง (มรณภาพเมื่อป ๒๕๓๔) แหงวัด 

พรหมโลก อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช สามารถคนควาตัวยาสมุนไพรหลายชนิด

รักษาพิษงูตางๆ ไดผลดีเยี่ยมจนเปนที่รูจักกันทั่วไป จุดเริ่มแรกที่ทำใหทานคนควาเรื่องสมุน

ไพรรักษาพิษงูชนิดตางๆ ก็คือความเปนพระที่ตองหาทางชวยเหลือผูเดือดรอน เมื่อในเขตที่

ทานจำพรรษาอยูเปนเขตปาที่มีงูพิษชุกชุมมากมายหลายชนิด ชาวบานถูกงูกัดอยูเนืองๆ  

เสียชีวิตไปก็มาก จะไปโรงพยาบาลก็ยาก และบอยครั้งโรงพยาบาลก็รักษาไมไดผล ความเปน

พระภิกษุที่ตองชวยเหลือชาวบานของทานจึงออกมาที่การพยายามคนควาทดลองในเรื่อง 

สมุนไพรเพื่อรักษาพิษงูดังกลาว ในขณะเดียวกันก็จะปฏิเสธไมไดวาจากการเปนพระภิกษุ และ

ตั้งสถานรักษาอยูในวัด มีผลทำใหความเชื่อถือและศรัทธาในความเปน “หมอ” ของพระภิกษุ

มากขึ้น 

๒) หมอพื้นบานที่สืบทอดความรูจากบรรพบุรุษ 

  หมอพื้นบานกลุมที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษเปนการสืบทอดตามจารีต

เดิมของทองถิ่น คือตระกูลที่เปนหมอจะตองมีบุตรหลานสืบทอดการเปน

หมอ โดยมีทั ้งสวนที่สืบทอดโดยเต็มใจ และสวนที่สืบทอดโดยไมเต็มใจ 

สวนที่สืบทอดโดยเต็มใจคือลูกหลานไดเรียนวิชาโดยตรงมาจากพอ ปู ตา 

หรือญาติสนิท การเรียนรูดังกลาวก็คือการไปชวยเปนลูกมือ และคอยๆ

สะสมความรูและความชำนาญเปนลำดับ 

หมอสมนึก (เสียชีวิตเมื่อป ๒๕๕๑) หมองูที่มีชื่อเสียงแหงวัดพรหมโลก อำเภอ

พรหมคีร ี จังหวัดนครศรีธรรมราช สามารถรักษาพิษงูไดทุกประเภท โดยใชสมุนไพร 

หลายชนิด ดวยกรรมวิธีรักษาหลายแบบ เชน การกินยาตม การพอกยา การเอาแผลแชยา 

การโกนหัวแลวเอายาโปะหัว ทานเรียนรูเรื่องการรักษาพิษงูมาจากพระครูวุฑฒิธรรมสารหรือ 

พอทานปอง ซึ่งเปนพี่ชายของทาน โดยการเรียนรูดังกลาวก็คือการมาชวยพอทานปองรักษา 

ผูถูกงูกัดมาแตตน เมื่อพอทานปองมรณภาพหมอสมนึกก็รับงานการรักษาผูถูกพิษงูตอเนื่องมา 

หมอแตง หรือหมอพะยอม (ปจจุบันอายุ ๕๔ ป) อยูหมูท ี่ ๔ ตำบลกระทูน 

อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช เปนหมอที่มีความเชี่ยวชาญในการรักษาโรคของเด็ก

อยางมาก คือโรคซางและโรคตาล ยาที่ใชประกอยดวยสมุนไพรกวา ๕๐ ชนิด จึงมี

ประสิทธิภาพมาก ความรูของหมอแตงไดรับการถายทอดมาจากพอตา ซึ่งเปนหมอรักษาโรค

เด็กมากอน ในปจจุบันหมอแตงก็ยังเปนหมอรักษาโรคดังกลาวอยู และมีคนไขมารักษาดวย

มาก 
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สวนที่ไมเต็มใจเปนหมอหมายถึงวาไมมีลูกหลานคนใดสืบทอดความรูตอ เนื่องจาก 

การเปนหมอพื้นบานนั้นเหนื่อยยากในขณะที่ไมมีรายไดพอที่จะเลี้ยงตัวเองและครอบครัว ดังนั้น

จึงมีทายาทของบางตระกูลที่ไมตองการสืบตอบทบาทของการเปนหมอ 

ยายสุน บัวกรด (ตำบลยางคอม อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช ถาถึง

ปจจุบันจะมีอายุ ๙๖ ป) เปนหมอตำแยที่มีฝมือ ทำคลอดมามากมาย แตการเริ่มตนเปน 

หมอตำแยนั้นแกไมอยากเปน “ไมสนใจ ไมอยากเอาเพราะวามันยุง...ทำงานไมได วันนี้จะ

ดำนา ไปทำคลอดเสียแลว ...แลวยังตองไปเหยียบไปนวดใหเขาเลา คนหนึ่งก็ ๕ วัน”  

และโดยลักษณะสวนตัวแกก็บอกวาไมเหมาะที่จะเปนหมอตำแย เพราะแกเปนคนตาขาว  

กลัวผี หมอตำแยตองไปทำคลอดมืดๆ ค่ำๆ อยูเปนประจำ แตที่แกตองรับเปนหมอตำแยก็

เพราะบรรพบุรุษรุนกอนแกที่เปนหมอตำแยก็คือ “ยา” อายุ ๑๐๑ ป แลวยังไมตาย ทั้ง

ที่นอนปวยหนักมานานแลว และนาจะสิ้นอายุขัยแลว ที่ยังตายไมไดก็เพราะยังไมมีใครมารับครู

หมอของแก เมื่อยายสุนเห็นยาทรมานมากก็สงสารจึงจับมือยาแลวบอกวา “มาตาฉวยมือพัน 

นี ้แหละ มาตาไปอยูกับฉัน ฉันทำใหเหมือนยา บอกเขาพันนั ้นแหละ ทำเหมือนยาเลย  

ไมเอาเปรียบเอาเชิงใคร” จากที่ยานอนปวยอยูประมาณ ๒ เดือน ไมกินขาวกินน้ำ พอยาย 

สุนกลาวยอมรับครูหมอ ยาก็พูดขอขาวกิน พอกินได ๓ คำ ก็สิ้นใจ ยายสุนจึงเชื่อสนิทใจวา

ครูหมอมีจริง ทั้งที่ในความเปนจริงแลวก็ไมเคยมีความรูในการทำคลอด ไมเคยเรียนจากยา 

และไมเคยไปชวยใครทำคลอด “แตแรกขลาด ใครเจ็บพุงตรงไหนไมใชฉันไป” แตเมื่อมีคนตาม

แกไปทำคลอดทองแรก แกก็ทำไดคลองแคลว สิ่งที่แกบอกก็คือ “ทำเหมือนอะไรสิงพันนั้น” 

ซึ่งก็แกเชื่อวาคือครูหมอเปนคนสิงรางแกใหทำคลอดได และตอมาแกก็ไดคาถา “หมาบไฟ” 

(หมาบคือกำราบ) คือคาถาชวยใหมารดาอยูไฟโดยไมรอน จากที่ครูหมอมาบอกขณะที่แก 

นอนหลับ 

  ความเชื่อเรื่องครูหมอ มีอยูทั่วไปในวัฒนธรรมของการแพทยพื้นบาน

ภาคใต คือ เชื่อวาบรรพบุรุษที่เปนหมอกอนจะเสียชีวิตจะตองหาทายาท 

สืบตอความเปนหมอ และเมื่อมีทายาทเปนหมอแลวบรรพบุรุษที่เคยเปน 

หมอและเสียชีวิตไปแลวจะคอยชวยเหลือในการรักษา ซึ่งความเชื่อเรื่องนี้

อาจอธิบายเหตุผลไปไดหลายทาง  
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พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต  
จังหวัดชายแดนภาคใตมีเงื่อนไขสำคัญที่ทำใหการดูแลรักษาสุขภาพแบบพื้นบาน

แตกตางไปจากภาคใตท่ัวไป ประการแรกคือ การนับถือศาสนาอิสลาม ในคัมภีร 

อัลกูรอานไดมีบทบัญญัติวาดวยการดูแลรักษาสุขภาพไวหลายลักษณะ รวมทั้งชาวบาน

เชื่อวาชีวิตขึ้นอยูกับพระประสงคของพระเจา ดังนั้นหมอพื้นบานจึงอาจเกิดขึ้นไดโดย 

ไมตองเรียนรูฝกฝน แตเกิดจากพระประสงคของพระเจา ประการที่สองคือ ชาวบาน

สวนใหญพูดภาษามลายูทองถิ่น โดยเฉพาะในเขตจังหวัดปตตานี ยะลา นราธิวาส 

ทำใหชาวบานไมสามารถแลกเปลี่ยนเรียนรูเกี่ยวกับการแพทยพื้นบานที่ถายทอดผาน

ภาษาไทยได ความรูเกี่ยวกับการแพทยพื้นบานที่แพรหลายอยูในพื้นที่อื่นของภาคใตจึง

เขาไปมีอิทธิพลตอพื ้นที่ชายแดนนอย แตในระยะหลังคนในทองถิ่นเรียนภาษาไทย 

มากขึ้น การแพรหลายของการแพทยพื้นบานจากพื้นที่อื่นก็มีมากขึ้น 

 

๑. การเปนหมอพื้นบานจากพระประสงคของพระเจา 

  ความเชื่อสำคัญของชาวมุสลิมคือ ชีวิตเกิดมาจากการประทานของ

พระเจา และชีวิตจะเปนอยางไรลวนเปนไปตามพระประสงคของพระเจา  

คำส่ังสอนของพระเจาจะปรากฏอยูในคัมภีรอัลกูรอาน และในคำสอนของ

พระศาสดา ดังนั้นจึงพบไดท่ัวไปในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใตวามีหมอ 

พื้นบานเกิดขึ้นจากอิทธิพลของพระเจาและอัลกูรอาน 

  คัมภีรอัลกูรอานไดกลาวถึงเรื่องราวของชีวิตมนุษยและสัตวโลกตางๆ 

ไวมาก ดังนั้นจึงมีบางสวนที่หมอพื้นบานสามารถนำหลักการที่กำหนดไวมา

ใชได เชน ในเรื่องเกี่ยวกับการตั้งครรภและการคลอดนั้น จะปรากฏคำสอน

ในอัลกูรอานไวหลายเรื่อง เชน หามรวมเพศขณะมีประจำเดือนและ 

หลังคลอด ๑๐๐ วัน หามทำแทง งดการถือศีลขณะตั้งครรภ ในขณะ

คลอดตองใหอยูในสถานที่ที่เปนสวนตัวและสำรวม ใหเลี้ยงลูกดวยนมแมเปน

เวลา ๒ ปครึ่ง เปนตน 

  อยางไรก็ตามอัลกูรอานไมมีการบัญญัติหลักการแพทยไวโดยตรง 

เพียงแตกลาวสอดแทรกไวในการกลาวถึงชีวิตชวงตางๆ ดังนั้นจึงไมมีหมอ

พื้นบานที่เปนหมอไดเพราะเรียนมาจากอัลกูรอาน แตอาจนำบางสวนของ 

อัลกูรอานไปประกอบ เชน โตะบีแดหรือหมอตำแยก็ใชความรูสวนใหญที่

สืบทอดตอเนื่องมาจากบรรพบุรษุ ไมใชความรูจากอัลกูรอาน 
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  นอกจากนี้ยังพบวามีหมอพื้นบานที่ไดรับอิทธิพลมาจากอัลกูรอานใน 

ลกัษณะท่ีเน่ืองมาจากอำนาจของพระเจา ซ่ึงมกัจะไดแกผูท่ีพระเจามอบหมาย 

ใหดูแลรกัษาชีวิตมนุษยมาเขาฝน บอกวาใหนำคาถาในอัลกรูอานมาใชรักษาโรค 

  การเปนหมอโดยการเขาฝนของอำนาจศักดิ์สิทธิ์นี ้จะปรากฏทั่วไป 

ในชุมชนมุสลิม หลายกรณีพบวามีลักษณะคลายกับชุมชนพุทธที่อางถึง 

ครูหมอหรือผีบรรพบุรุษ คือเจาตัวที่เปนหมอไมอยากสืบทอดความเปนหมอ

จากบรรพบุรุษ แตในที่สุดก็จำตองเปน เพราะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาเขาฝนใหเปน 

โดยผูที่มาเขาฝนนี้ ตัวหมอจะเชื่อวาคือผูที่พระเจามอบหมาย 

นางรอกีเยาะ หะเด็ง (ตำบลวังพญา อำเภอรามัน จังหวัดยะลา ปจจุบันอายุ  

๕๐ ป) รูวิชาการรักษาพิษงูมาจากการเขาฝน โดยผูที่มาเขาฝนคือ “ฝนวามีผูชายคนหนึ่ง 

มาบอกเรื่องนี้วาบานอยูบนภูเขา” สิ่งที่ชายคนดังกลาวบอกก็คือ “ใหเปดหนังสืออัลกูรอาน 

อยูหนานั้น วรรคที่เทานั้น ใหเรียนตรงนั้น” และบอกวาใหรักษาคนที่ถูกงูกัดโดยทองคาถา 

ดังกลาว ๓ จบ แลวก็เปา จากนั้นก็ใชคาถาบทเดียวกันทำน้ำมนตใหคนไขดื่มดวย แตการทำ

น้ำมนตดังกลาวก็มีความซับซอนกวาปกติ เพราะสิ่งที่ชายที่มาเขาฝนบอกในการทำน้ำมนตนั้น

บอกสัญลักษณบางอยางที่ตองเขียนลงในน้ำมนต แตเมื่อมาเขียนสัญลักษณก็เขียนไมได  

ตองใชขาวสารเปนที่รองรับการเขียนสัญลักษณดังกลาว (เปนรูปคลายภาษาโบราณ) ขณะวา

คาถา จากนั้นก็เอาน้ำใส กลายเปนน้ำมนต จึงเรียกวา “น้ำมนตขาวสาร” นางรอกีเยาะใช

คาถาบทเดียวกันนี้รักษาพิษงูไดทุกชนิด 

บางกรณีพระเจาอาจมาเขาฝนโดยตรงและบอกตัวยากับวิธีรักษาโรคโดยไมตอง 

อางถึงอัลกูรอาน เชน นายสือมิ ลือนามิ (อำเภอยะลา จังหวัดยะลา) แตเด ิมเปน 

หมอไสยศาสตร ตอมาฝนวาพระเจามาบอกตัวยาเพื่อใหนำไปรักษาเพื่อนมนุษย นายสือมิจึงใช

ตัวยาดังกลาวซึ่งเปนตำรับประกอบดวยสมุนไพร ๒๑ ชนิด รักษาโรคแบบครอบจักรวาล คือ

ใครเปนอะไรก็ใหกินยาตำรับนี้เหมือนกัน 

“มีคนแตงชุดขาวมาเรียกผม แกมาปลุกผม มาฉุดที่ขา ฝนนี ้เหมือนกับจริงเลย  

มาปลุกแลวก็สลามกอนบอกวามึงอยูไมไดแลว ตองชวยคนแลว เขาบอกเปนภาษายาวี  

...พอคืนที่สองก็มาอีก บอกชวยไดแลว ตื่นไดแลว หนวดเครานี ้ขาว...คืนที่สามมาอีก  

บอกสุดทายแลวนะ ถาเอาก็เอา ถามึงไมสนใจจะลงโทษ แกบอกเลยนะจะลงโทษผม” 
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๒. การเปนหมอพื้นบานจากการเรียนรู 

  นอกจากจะพบการเปนหมอวามาจากความเชื่อในอำนาจของพระเจา

และความรูในอัลกูรอานแลว ยังพบวามีหมอพื้นบานที่เรียนรูมาจากแหลงอื่น

ดวยเหมือนกัน การเรียนรู ที่สำคัญก็คือการเรียนรู จากบรรพบุรุษคลาย 

กับพื้นที่อื่นๆ ซึ่งการเรียนรูดังกลาวจะพบไดทั้งในสวนการเรียนคาถา จาก

ความเชื่อเรื่องผีที่สืบทอดมาแตสังคมดั้งเดิมพบไดมากในโตะบีแด (หมอ

ตำแย) ซึ่งใชคาถาดั้งเดิมประกอบในการทำคลอดมาก นอกจากนี้ยังพบ

หมอไสยศาสตรที่ใชความเชื่อดั้งเดิมในการรักษาเปนสำคัญ บางคนใช 

คาถาจากอัลกูรอานประกอบกับคาถาดั้งเดิม บางคนใชคาถาดั้งเดิมลวนๆ 

นายดอเลาะ จือเนาะ (ตำบลบาโงยซิแน อำเภอยะหา จังหวัดยะลา) หมอไสยศาสตร 

ที่ “รักษาโรคทั่วไป ใครเจ็บไขอะไรก็มา” แตที่ถนัดคือโรคประเภท “ถูกของ ถูกตายาย  

ถูกอุบาทว” วิธีรักษาของนายดอเลาะ ก็คือการทำพิธีไลของ ไลตายาย หรือไลอุบาทว  

โดยจะตั้งพานทำพิธี ในพานประกอบดวยผา ดายดิบ ๗ สี และเทียน ๗ เลม ของเหลานี้

ฝายคนไข ต องเปนคนจัด พานดังกลาวเปนของสำหรับเช ิญครูหมอลงมาชวยรักษา  

(นายดอเลาะ จือเนาะบอกวาเชิญตายายของพอลงมาชวยรักษา ซึ่งก็มีความหมายเดียวกับ 

ครูหมอน่ันเอง พอของนายดอเลาะ จือเนาะก็เปนหมอไสยศาสตรเชนเดียวกัน) ซึ่งจะเปน 

การใชคาถาขับไลของ หรือตายาย หรือ อุบาทวที่อยูในตัวคนไข โดยนายดอเลาะ จือเนาะ 

บอกวาคาถาดังกลาวเปนคาถาของครูหมอที่มาเขาทรง ตัวแกไมรู วาเปนคาถาอะไร และ 

ทองไมได 

การอธิบายเรื่องโรควา เปนเพราะคนไขถูกของ ถูกตายาย หรือถูกอุบาทว 

และการรักษาโดยการเชิญตายายของพอเขาทรงนั้นก็เปนความเชื่อที่เหมือนกับที่ปรากฏ 

ในสังคมพุทธ ซึ่งแสดงใหเห็นวาทั้งสาเหตุของการเจ็บปวยและการรักษาดังกลาวเปน

ความเชื่อในอำนาจของผีที่สืบทอดมาแตเดิม 

การเรียนรูเกี่ยวกับการรักษาโรคดวยสมุนไพรก็มีอยูบางเหมือนกัน แตวาพบ 

ไมมากนัก และเปนการใชสมุนไพรที่ไมซับซอน รวมทั้งเปนการใชประกอบคาถาจาก

พระคัมภีรหรือไมก็คาถาที่สืบทอดมาแตดั้งเดิม เชน นายนาแซ โตะตียอ (ตำบลยะลา 

อำเภอเมือง จังหวัดยะลา) เปนหมองูที่รักษาพิษงูไดทุกชนิด โดยใชคาถาจากอัลกูรอาน

ประกอบกับสมุนไพร ๔ ชนิด โดยเมื่อคนไขมาหาก็จะเริ่มตนดวยการใชคาถาเรียกพิษ 
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ซึ่งจะทองวนไปวนมาจนพิษออกมาหมดหรือออกมามากพอจนทำใหคนไขหายปวด  

จากนั้นก็พอกยา โดยนำสมุนไพรมาฝนผสมกัน 

ในระยะหลังมีคนรุนใหมพูด เขียน อานภาษาไทยไดมากขึ้น และทางราชการ

พยายามเผยแพรหลักการแพทยพื ้นบานสูคนกลุมนี ้โดยการเปดอบรมในที่ตางๆ  

โดยเฉพาะในระบบของการศึกษานอกโรงเรียน พบวามีชาวมุสลิมสนใจศึกษากันมาก 

โดยมีทั้งผูที่ไมเคยเปนหมอมากอนและผูที่เปนหมออยูกอนออกมาศึกษาเพิ่มเติม ทำให

เกิดหมอพื้นบานที่ใชสมุนไพรในการรักษาเพิ่มขึ้นมากดวยวิธีนี้ ดังการสำรวจจำนวนหมอ

สมุนไพรในปจจุบันในปตตานี นราธิวาส และยะลา พบวามีจำนวนมากพอสมควร และ

เพิ่มขึ้นกวาสมัยกอนอยางมาก แตหมอพื้นบานที่มีความรูเกี่ยวกับการใชสมุนไพรมากขึ้น

ดังกลาวก็ยังคงใชรวมกับคาถาที่ตนใชอยูแตเดิม ทั้งที่เปนความเชื่อเดิมและที่มาจาก 

อัลกูรอาน และหากไมเคยเปนหมอมากอนและพอใชความรูที่ไดรับการฝกอบรมไปชวย

รักษาสุขภาพใหแกชาวบานได มักจะตองหาคาถาจากอัลกูรอานมาประกอบ เพื่อรักษา

อัตลักษณทางวัฒนธรรมของการเปนหมอในสังคมของตน 

 

ความหลากหลายของลักษณะทางกายภาพกับการแพทยพื้นบานภาคใต 
นอกจากภาคใตจะมีความหลากหลายทางวัฒนธรรม อันทำใหมีความแตกตาง

กันของความรูและวิธีการดูแลรักษาสุขภาพดังที่ยกตัวอยางมาแลวขางตน ภาคใตยังมี 

ความหลากหลายของลักษณะทางกายภาพที่นำไปสูความแตกตางกันของความรูและ 

วิธีการดูแลรักษาสุขภาพเชนกัน โดยพื้นที่ภาคใตมีลักษณะเปนแหลมยื่นไปในทะเล  

มีทิวเขาเปนแกนทอดตัวไปตามแนวแผนดินจากเหนือไปใต ทำใหภาคใตมีทั้งเขตเขาควน 

เขตพื้นที่ทำนา และเขตชายฝงทะเล ซึ่งสงผลโดยตรงตอความแตกตางของพืชสมุนไพร

ที่หมอพื้นบานนำมาใชประโยชนในการดูแลรักษาสุขภาพของชาวบาน ทำใหเกิดตำรายา

แตกตางกันไป ดังตัวอยางตอไปนี้ 

 

๑. เขตเขาควน 

  ปาภาคใตมีลักษณะเปนปาดิบชื้น มีพรรณไมหลายชั้นอายุ หลากชนิด

พันธุขึ้นปะปนกัน ทำใหเปนเขตพื้นที่ที่มีสมุนไพรอุดมสมบูรณมาก จากการ

รวบรวมสมุนไพรพื้นบานในเขตเขาควนที่หมอพื้นบานเก็บและใชอยู พบวา 

มีการเก็บสมุนไพรจากเขตปาเขาดังกลาวไมต่ำกวา ๑๕๐ ชนิด เชน  

ตำเสา กงเขมา จุมพระ ดังงา ลูกหวาน พวมพราว กาหลาตน กำยาน 

ตานเหลือง ผารายหอทอง ชายปลวก ขี้พราไฟ ไขเนา คนทีดำ ฯลฯ 
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  ปจจุบันปาในเขตเขาภาคใตถูกบุกรุกมากจากการขยายตัวของการปลูก

พืชเชิงพาณิชย เชน ยางพารา กาแฟ ไมผล แตพื้นที่ปาก็ยังคงเหลืออยู

มากพอสมควร และมีพื้นที่ที่รัฐประกาศเปนปาอนุรักษอยูหลายแหง แตถา

หากการบุกรุกปายังมีอยูตอไปอยางที่เปนอยู ก็จะมีผลกระทบโดยตรงตอ

ความอุดมสมบูรณของพืชสมุนไพร 

 

๒. เขตพื้นที่ราบ 

  ในภาคใตมีพื้นที่อยูมากพอสมควรที่เปนพื้นที่ราบเหมาะสำหรับทำนา 

ในพื้นที่ดังกลาวนี้จะมีปาพรุเปนพื้นที่ชุมน้ำสำคัญ เปนแหลงน้ำและแหลงเก็บ

ความชุมชื้นไวสำหรับพื้นที่ทำนา มีปาสาคูขึ้นอยูตามริมคลองเล็กๆ ตาม

หวย หนอง และมาบตางๆ ในปาพรุและปาสาคูจะมีพืชผักตางๆ ขึ้นมาก 

นอกจากนี้ตามหวยหนองคลองบึง ตามหัวไรปลายนา ก็มีพืชผักขึ้นมาก 

เชนกัน พืชผักเหลานี้ชาวบานจะเก็บไปทำอาหาร สมุนไพรในเขตพื้นที่ราบ

สวนใหญจึงมีลักษณะที่เรียกวา “อาหารเปนยา” 

  มีตัวอยางในการอธิบายเรื่องอาหารเปนยาไวหลายตัวอยางเชน ในฤดู

รอนจะมีพืชผักที่เหมาะแกการทำแกงเลียง โดยผักที่ใชทำแกงเลียงจะเปน 

ผักที่มีรสเย็น ทำใหชวยปรับธาตุในรางกายใหสมดุล ในฤดูฝนมักจะมีอาหาร

ที่ปรุงใหเกิดรสรอน เชน แกงค่ัว น้ำพริก เปนตน 

  จากการสำรวจพืชผักที่เปนสมุนไพรที่ขึ ้นอยูในเขตพื้นที่ราบ พบวา 

มีมากมายหลายชนิดเชนกัน และไมนอยกวาเขตเขาควน แตอาจตางชนิด 

กันไป โดยพบวาสมุนไพรในเขตพื้นที่ราบภาคใตมีไมต่ำกวา ๑๘๔ ชนิด 

เชน กางปลาแดง กุมน้ำ ทอมขี ้หมู ผักกูด ผักหนาม นอยหนา เข็ด

หมอน ขี้หมิ้นออย คลา ฯลฯ 

  ในปจจุบันทั้งปาพรุ ปาสาคู ปาละเมาะ ปาอื่นๆ ในพื้นที่ราบ และ

หวยหนองคลองบึง ถูกทำลายไปเปนจำนวนมาก และยังถูกทำลายตอเนื่อง

ทุกวัน จากการบุรุกโคนลมและถมที่เพื่อการปลูกพืชเชิงพาณิชย โดยเฉพาะ

การขยายพื้นที่ปลูกปาลม ซึ่งไดรับการกระตุนและสนับสนุนจากรัฐอยาง 

เขมขน แมแตการปลูกยางพาราในปจจุบันก็ขยายลงมาในพื้นที่ราบเชนกัน 

ทำใหนาวิตกวาถาอัตราในการทำลายนิเวศในพื้นที่ราบยังคงเปนอยูดังเชน 

ทุกวันนี้ พืชสมุนไพรที่พบในเขตนี้ก็จะสูญหายไปเปนจำนวนมากเชนกัน 
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๓. เขตชายฝงทะเล 

  พื้นที่ในเขตชายฝงทะเลมีปาชายเลนเปนแหลงสำคัญของความอุดม

สมบูรณของพรรณพืช โดยพืชที่จะขึ้นไดในเขตนี้จะตองเปนพืชที่เติบโตไดดีใน

น้ำเค็มและน้ำกรอย ไมสามารถเติบโตไดในพื ้นที่ที่กลาวถึงแลวทั ้ง ๒ 

ลักษณะขางตน ทำใหสมุนไพรที่คนพบไดในพื้นที่นี ้จะแตกตางกวาใน ๒ 

พื้นที่ดังกลาว 

  ระบบนิเวศของปาชายเลนมีความซับซอนและมีความหลากหลายทาง

ชีวภาพสูงเชนกัน ปาชายเลนจึงลักษณะของการเปน “ปายา” เชนเดียวกับ

ปาอื่นๆ เชนมีการรวบรวมพืชสมุนไพรในปาชายเลนในจังหวัดตรังไดถึง  

๕๗ ชนิด 

  นอกจากในปาชายเลนแลวก็ยังพบสมุนไพรอีกหลายที่ เชนพบวา

สาหรายในทะเลบางชนิดที่หมอพื้นบานนำไปใชปรุงยาได เชน สาหราย 

“ลำพันหางหมู” ที่หมอพื้นบานนำไปใชประกอบยาโรคหัวใจและยาแกลม  

ในชายฝงอันดามันแถบจังหวัดสตูล กระบี่ ตรัง พังงา พบวาเปนแหลง 

แพรกระจายของเพชรหึง และสบูเลือด 

  ตัวอยางพืชสมุนไพรที่มีอยูในเขตนี้ เชน พังกา หัววาว จิก ขลู สาบ

แรงสาบกา ตาเสือเถา กระเพราะปลา เสม็ด แหม สบูเลือด ผักเบี้ยเล 

ผักบุงเล ลำเพ็ง ฯลฯ 

  ที่ผานมาปาชายเลน และทะเล ถูกทำลายความอุดมสมบูรณตลอด

เวลา ทำใหพืชสมุนไพรลดหายไปทั้งชนิด และปริมาณ เชนเดียวกับในพื้นที่

อื่น 

 

ตำราการแพทยพื้นบานภาคใต 
ในภาคใตมีการบันทึกเกี่ยวกับการดูแลรักษาสุขภาพ และตำรายารักษาอาการ

โรคภัยไขเจ็บไวแตอดีต โดยแตเดิมจะบันทึกหรือจารไวในหนังสือบุดเปนหลัก ทั้งบุดดำ

และบุดขาว แตสวนใหญจะจารไวในบุดขาว มีบางที่จารไวในใบลาน  

หนังสือบุดคือหนังสือที่ทำดวยกระดาษยานปริหนา ซึ่งพับเปนชั้นๆ ภาคกลาง 

เรียกหนังสือชนิดนี้วา “สมุดไทย” หรือ “สมุดขอย” บุดดำคือหนังสือบุดที่พื้นกระดาษ

เปนสีดำแลวจารเปนตัวหนังสือสีขาว สวนบุดขาวคือหนังสือบุดที่พื้นกระดาษเปนสีขาว

แลวจารเปนตัวหนังสือสีดำ 
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ในการจารดังกลาวนี้แตเดิมจะใชตัวอักษรขอม ซึ่งเปนตัวอักษรที่ใชเขียนภาษา

บาลีที่สอนกันอยูในวัด ผูที่จารตำรายาดวยตัวอักษรขอมดังกลาวจึงไดแกพระภิกษุ หรือ

ผูที่ผานการศึกษาเลาเรียนมาจากวัด การจารหรือการเขียนดวยตัวอักษรขอมดังกลาวจะ

เขียนเปนคำไทยทองถิ่น เลยเรียกการเขียนภาษาลักษณะนี้วา ขอมไทย ตอมาในระยะ

หลังจึงนิยมใชตัวอักษรไทยแทน แตก็ในชวงสั้นๆ เพราะความกาวหนาของการพิมพได

ขยายตัวเขามาแทนที่   

การบันทึกตำราการแพทยพื ้นบานลงในหนังสือบุดและใบลานนี ้มีอยูอยาง 

แพรหลายในภาคใต เนื่องจากการดูแลรักษาสุขภาพเปนเรื่องสำคัญ การบันทึกตำรา 

ดังกลาวทำใหการเรียนรูการแพทยพื ้นบานเปนไปอยางกวางขวางมากขึ ้น อีกทั ้ง 

การรักษาโรคภัยไขเจ็บและการคัดลอกตำรายาของสำนักหรือของหมอที่มีชื่อเสียงไป 

เผยแพร เทากับเปนการทำกุศลใหแกเพื่อมนุษย ดังจะเห็นวาในระยะหลังแมจะมีการ

พิมพหนังสือแลว เจาภาพที่จัดงานศพหรืองานบุญตางๆ เชน งานทอดกฐิน ทอดผาปา  

ก็นิยมพิมพหนังสือตำรายาแจก หรือไมก็ไปซื้อหนังสือตำรายาจากวัดหรือของหมอ 

ที่มีชื่อเสียงและพิมพหนังสือไวจำนวนมาก เพื่อนำมาแจกญาติมิตรที่มารวมงาน แมแต

วัดเมื่อจัดงานบุญตางๆ เชน งานฝงลูกนิมิต ก็มักจะพิมพหนังสือตำรายาแจกเชนกัน 

ในยุคที่ยังจารหนังสือบุดและใบลานดวยตัวหนังสือขอม ผูที่จารจะตองเปนผูมี

ความรู คือพระสงฆ หรือผูที่เรียนมาจากวัด การจารสมัยนั้นลูกศิษยของสำนักตางๆ

อาจจารตำราที่ตนเรียนไว หรือผูที่สนใจอาจจะไปขอลอกตำรายาตางๆ มาใชประโยชน

หรือเผยแพร ซึ่งจะลอกมามากหรือนอยขึ้นอยูกับความสนใจ ดังนั้นตำรายาที่แพรหลาย

อยูจะมีทั้งเปนตำราทั้งหมดของสำนักใดสำนักหนึ่ง หรือของหมอตระกูลใดตระกูลหนึ่ง 

หรืออาจจะเปนตำราเพียงบางสวนที่ถูกคัดลอกมา และบางครั้งก็อาจเปนตำราที่

รวบรวมมาจากหลายสำนักตามความสนใจของคนคัดลอก 

ตำราการแพทยพื้นบานในสวนที่จารหรือเขียนดวยตัวอักษรขอมนี้ยังคงตกทอด

มาถึงปจจุบัน บางสวนก็ชำรุดเสียหาย บางสวนสถาบันทางวิชาการนำไปรวบรวมเก็บ

รักษาไวและหาทางปริวัตรออกมาเปนภาษาไทยปจจุบัน แตก็ยังทำไดไมมากนัก สถาบัน

ทางว ิชาการที่รวบรวมตำราดังกลาวไว มาก ได แก สถาบันทักษิณคดีศ ึกษา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี มหาวิทยาลัย

ราชภัฏภูเก็ต ศูนยวัฒนธรรมจังหวัดพัทลุง เปนตน และยังมีหลงเหลืออยูตามวัดและ

ตามบานตางๆ ที่ยังไมไดนำมาศึกษาอีกมาก  
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การจารตำรายาลงในหนังสือบุดและใบลานดวยตัวอักษรขอมดำเนินตอเนื่องมา

จนถึงชวงปลายรัชกาลที่ ๔ ตอรัชกาลที่ ๕ พัฒนาการการพิมพหนังสือขยายตัวมาก

ขึ้น และขยายตัวลงมายังภาคใตหลังจากที่เกิดขึ้นในกรุงเทพฯไมนาน ประกอบกับการ

ศึกษาตามแบบกรุงเทพฯไดขยายตัวลงมาในภาคใตมากขึ้น จึงมีผูรูหนังสือไทยมากขึ้น 

ทำใหมีการนำตำราการแพทยที่เคยเขียนดวยตัวหนังสือขอมมาถอดความเปนภาษาไทย

และพิมพจำหนาย โดยการถอดความเปนภาษาไทยนี้มีทั ้งที่ถอดเปนสำเนียงทองถิ่น 

และที่ถอดเปนสำเนียงภาษาภาคกลาง 

การคัดลอกตำราการแพทยพื ้นบานออกมาเปนตัวหนังสือไทยเพื่อจัดพิมพ

จำหนายนี้ มีทั้งคัดลอกตำราการแพทยของสำนักใดสำนักหนึ่งหรือของหมอคนใดคนหนึ่ง

มาโดยเฉพาะ การคัดลอกมาเพียงบางสวน และการคัดลอกจากหลายๆ ตำรามา

ประกอบกัน ความนิยมของประชาชนในการซื้อหาตำรายามาไวที่บานมีมากพอสมควร 

เพราะสมัยนั้นยังไมมีการแพทยสมัยใหม ดังจะเห็นวาแมงานวัดตางๆ ยังมีผูไปตั้งแผง

ขายหนังสือ และหนังสือประเภทหนึ่งที่ขายดีคือตำราแพทยพื้นบาน สมัยนั้นการคัดลอก

ตำรายามาจัดพิมพเปนไปอยางแพรหลาย โดยเจาของตำรายาเดิมก็ไมหวงเมื่อมีผูมาขอ

คัดลอก เพียงแตขอใหบอกดวยวาคัดลอกมาจากตำรายาของใครหรือของสำนักใด รวม

ทั้งผูที่ไมเคยบันทึกตำรายาของตนไวในยุคนี้ก็มีการบันทึกเพิ่มเติมเพื่อการพิมพเผยแพร

ดวย 

ในยุคที่การพิมพแพรหลายนี้ การเขียนในหนังสือบุดและใบลานก็เสื่อมความ

นิยมลง แตวาในชวงทายๆ ก็มีการเปลี่ยนเปนการเขียนดวยตัวอักษรไทย  

ในภาคใตการบันทึกตำรายาในสมัยกอนมีลักษณะเฉพาะประการหนึ่งคือ  

หมอพื้นบานบางคนหรือบางสำนักจะซอนปริศนาในตำรายาของตนบางสวนไว เพื่อไมให

ใครเรียนรูไดโดยงาย อยางนอยก็ตองเรียนรูกับเจาของตำรายาหรือกับลูกศิษยลูกหา 

สวนที่ซอนไวนี้คือชื่อสมุนไพร โดยจะไมบอกชื่อสมุนไพรที่ชาวบานรูจักกันทั่วไป แตจะ

แตงชื่อบางชื่อใชเรียกแทน โดยในตำรายาจะใชชื่อที่เรียกแทนนี้ไมใชชื่อที่ชาวบานรูจัก 

ชื่อที่แตงไวเรียกแทนนี้หมอพื้นบานจะเรียกกันวาคำอรรถ เชน 

 หัวรอยรู ใชคำอรรถวา กระเชาผีมด 

  หญางวงชาง ใชคำอรรถวา กินน้ำกับบอก 

  รากกระเทียม ใชคำอรรถวา หมอยนางชี 

  หญาปราบดิน ใชคำอรรถวา โดไมรูลม 

  บานไมรูโรย ใชคำอรรถวา ดอกสามเดือน 
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อยางไรก็ตามจะพบวาการแตงคำอรรถขึ้นใชเรียกชื่อสมุนไพรแทนชื่อสามัญนั้น

เจาของตำรายาก็ไมไดแตงแบบนึกชื่ออะไรขึ้นมาก็ได แตจะใชคุณลักษณะของสมุนไพร

นั้นเองในการคิดหาชื่อเรียกแทน เชน เรียกแหวหมู วา ไชใตดิน ก็เนื่องจากหัวแหวหมู

อยูใตดิน เรียกรากกระเทียม วา หมอยนางชี เพราะรากกระเทียมมีลักษณะเปน 

เสนฝอย เปนตน 

ในการนำตำราการแพทยพื้นบานออกพิมพเผยแพรมีทั้งรายที่ยังคงคำอรรถไว 

และรายที่เปลี่ยนคำอรรถมาเปนคำพื้นบานที่ชาวบานรูจักกันดีแลว 

ในตำราการแพทยทั้งที่จารในหนังสือบุดและใบลาน และทั้งที่พิมพเผยแพรแลว

จะมีลักษณะคลายกัน คือ เริ่มตนดวยการบอกชื่อโรค จากนั้นก็บอกอาการ แลวก็จะ

บอกถึงตัวยาและการใชตัวยาดังกลาว 

ในยุคที่มีการพิมพ แพรหลาย และมีความสนใจในตำราการแพทยพื้นบานมาก

ดังกลาว ก็มีการสงตำราแพทยพื้นบานที่จัดพิมพในกรุงเทพฯ มาขายในภาคใตดวย 

ตำราที่เปนที่รูจักกันดี คือ ตำราแพทยศาสตรสงเคราะห ทำใหหมอพื้นบานไดศึกษา

จากตำราดังกลาวเพิ่มเติม ทำใหวิชาความรูของหมอพื้นบานกวางขวางขึ้น  

ในปจจุบันยังมีตำราการแพทยพื้นบานเหลืออยูอีกมาก ซึ่งมีทั้งที่เก็บอยูที่วัด  

ที่บานหมอพื้นบาน หรือที่บานชาวบานบางสวน แตจะมีมากในสถาบันทางวิชาการที่ไป

ขอตำราจากที่ตางๆ มารวบรวมไว และตำราดังกลาวมีทั้งที่บันทึกเปนตัวอักษรขอม 

และที่เปนภาษาไทยกลางแลว 
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โรคปสสาวะพิการ (มุตฺตํ) 
มูลเหตุที่ทำใหน้ำปสสาวะพิการ ปสสาวะอาจจะมีไตพิการ หรือทอปสสาวะพิการ 

หรือมีนิ่วในทอปสสาวะหรือในไต ตอมลูกหมากไมดี ทางทอปสสาวะไมดี หรืออาจจะมาจาก

โรคเกี่ยวกับปสสาวะโดยตรง เชน มุตกิด มุตฆาต ทุรวสา 

อาการที่คนปวยไดรับ ใหเจ็บปวดทอปสสาวะ ปสสาวะติดขัด ปสสาวะไมออก 

ปสสาวะออกมาเปนสีตางๆ ออกเปนเลือดสดๆ เจ็บหนาทอง เปนตน 

การดูแลรักษา การรักษาจะตองพิจารณาดูวาเกิดจากอะไร แลวใชยาตามความ

เหมาะสมที่เกิดขึ้น ตัวอยางยาปสสาวะติดขัด เชน 

๑. เอาสะคาน มะตูมออน แฝกหอม จันทนทั้ง ๒ สมอทั้ง ๓ ลูกผักชี โคกกระสุน 

หัวแหวหมู หนักสิ่งละ ๑ บาท รากชะพลู หนัก ๒ บาท เจตมูลเพลิงหนัก  

๓ บาท ดีปลีหนัก ๔ บาท ขิงแหงหนัก ๕ บาท ยาขาวเย็นหนัก ๑๐ บาท  

ออยแดง ๓ ปลอง ตมน้ำรับประทานโดยตม ๓ เอา ๑ รบัประทานคร้ังละ ๓-๔  

ชอนโตะ วันละ ๓ ครั้ง 

๒. เอาใบมะขามกำมือ ใบสมปลอยกำมือ ใบมะนาว ๙ ใบ หัวหอม ๓ หัว สารสม 

๑ สลึง ดินประสิวขาว ๑ สลึง น้ำออยงบหนัก ๑๐ บาท ตม ๓ เอา ๒  

รับประทานครั้งละ ๒ ชอนโตะ ๓ เวลากอนอาหาร 

๓. แกมุตกิดระดูขาว เอาใบมะกา ขาตาแดง ใบมะนาว เกลือสินเธาว หัวหอม  

ใบสมปอยดินปะสิว ใบมะขามไทย ใบมะขามแขก ใบสมเสี ้ยว หนักอยางละ  

๑ บาท สารสมหนัก ๒ บาท รากยับเยี่ยวหนัก ๔ บาท ขาวเย็นเหนือ-ใตหนัก 

๒๐ บาท ตมเคี่ยว เหลือครึ่งเดียว รับประทานครั ้งละ ๓ ชอนคาว วันละ  

๓ ครั้งกอนอาหาร ฯลฯ 
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หมอพื้นบานภาคใตในปจจุบัน 
แตเดิมหมอพื้นบานในภาคใตจะมีอยูทั่วไป หมูบานหนึ่งอาจมีหมอพื้นบาน 

หลายคนทำหนาที่แตกตางกันไป เทาที่มีการรวบรวมขอมูลพบวา ในอดีตนั้นมีหมอพื้น

หลายประเภท ไดแก หมอสมุนไพร หมอนวด/จับเสน หมอกระดูก หมอโรคเลือดสตรี 

หมอตำแย หมอโรคผิวหนัง หมอเด็ก หมออัมพาต/อัมพฤกษ หมอโรคริดสีดวง  

หมองู หมอตา หมอยาแกพิษยาและหมอไสยศาสตร ทั้งนี้หมอคนหนึ่งอาจจะเปนหมอ

ไดมากกวาหนึ่งประเภท 

จากการศึกษาหมอพื้นบานภาคใตในปจจุบันพบวา ยังคงมีหมอประเภทตางๆ 

ดังกลาวหลงเหลืออยูอยางครบถวน แตบางประเภทเหลือนอยกวาในสมัยกอนมาก  

และหลายประเภทเหลือเพียงหมอสูงอายุ ยังไมมีใครสืบทอดตอ การที่พื้นที่ใดจะมีหมอ

ประเภทใดมากนั้น ขึ้นอยูกับเงื่อนไขสำคัญ ๒ ประการ คือ ประการแรก พื้นที่นั้นๆ 

มีผูปวยมาก อันเนื่องมาจากลักษณะเฉพาะของพื้นที่ เชน ในพื้นที่เชิงเขาที่มีงูมาก ก็จะ

มีหมองูกระจายอยูทั่วไป ประการที่สอง ขึ้นกับลักษณะเฉพาะทางวัฒนธรรมที่ผูปวย 

ไมชอบไปรักษาตัวในโรงพยาบาลเชนเดียวกับคนในวัฒนธรรมอื่นๆ ที่เห็นไดชัดเจนไดแก

ใน ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต คือปตตานี ยะลา นราธิวาส คนสวนใหญเปนชาว 

มุสลิมมลายู ทำใหผูปวยบางประเภทไมสะดวกที่จะไปใชบริการที่โรงพยาบาล เชน  

การคลอดลูก มีความเชื่อทางศาสนาหลายอยางประกอบอยู อาทิ ผูหญิงไมควรให

ผูชายที่ไมใชสามีถูกตองตัว ผูใหญจะตองขอพรจากพระเจาใหแกเด็กที่เกิดใหม ลักษณะ

เชนนี้ทำใหญาติพี่นองจำนวนไมนอยชอบที่จะใหผูหญิงคลอดกับหมอตำแย (โตะบีแด) 

ที่บาน จึงพบวา ใน ๓ จังหวัดดังกลาวมีหมอตำแยกระจายอยูทั่วไป และการที่พื้นที่นี้

มีความขัดแยงมาอยางยาวนานระหวางรัฐกับคนในทองถิ่น ทำใหชาวบานบางกลุม 

ไมอยากเขามาเกี่ยวของกับโรงพยาบาลหากยังมีทางเลือกอื่นๆ เชน ในเขต ๓ จังหวัด 

มีวัยรุนอยูในชุมชนมาก วัยรุนดังกลาวมักจะเกิดอุบัติเหตุเกี่ยวกับรถจักรยานยนตจนถึง

ขั้นแขนหรือขาหักอยูบอยๆ แตวัยรุนเหลานี้สวนใหญจะรักษากระดูกหักกับหมอพื้นบาน 

บางแหงหมอพื้นบานสรางเรือนพักไวใหคนไขเหลานี้พำนักระหวางรักษา 

อยางไรก็ตามก็มีหมอพื ้นบานบางประเภทที่สามารถดำรงอยูไดโดยไมตอง 

อาศัยเงื่อนไขดังกลาว แตอาศัยพื้นที่ใหมอันเนื่องมาจากปญหาของระบบการพัฒนา 

สมัยใหมเอง ดังจะเห็นไดจากหมอสมุนไพร และหมอนวด ซึ่งแตเดิมก็เหลือพื ้นที่ 

ทางสังคมนอยเชนกัน แตในวิกฤติอันเนื่องมาจากการพัฒนาสมัยใหมและการแพทย 

สมัยใหม ทำใหการดูแลรักษาสุขภาพสมัยใหมถูกตั ้งคำถามในหลายเร ื่อง เชน  
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การรักษาสุขภาพแบบแยกสวน ความไมสามารถรักษาโรคภัยไขเจ็บไดในหลายโรค  

ในขณะเดียวกันทางรัฐเองก็ประสบปญหาของการสิ้นเปลืองงบประมาณอยางมากใน 

การดูแลรักษาสุขภาพประชาชน แตก็ไมสามารถดูแลประชาชนไดอยางท่ัวถึงและมี

คุณภาพเพียงพอ จึงเกิดการเคลื่อนไหวที่จะใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการดูแล

รักษาสุขภาพของพวกเขาเอง การดูแลรักษาสุขภาพแบบพื้นบานจึงมีพื้นที่มากขึ้น แตวา

ก็เฉพาะบางอยางเทานั้น เพราะการดูแลรักษาสุขภาพแบบพื้นบานหลายแบบถูกมอง

จากทางราชการวาเปนการดูแลรักษาสุขภาพที่ไมปลอดภัยแกชีวิต เชน การทำคลอด

โดยหมอตำแย๑ ถูกอธิบายวาเปนสาเหตุสำคัญที่สงผลตออัตราการตายของแมและเด็ก 

และทางราชการพยายามที่จะยุติบทบาทการทำคลอดของหมอตำแย 

สวนหมอพื้นบานประเภทอื่นๆ แมจะไมไดรับการขัดขวางจากทางราชการแตก็ 

ไมไดรับการสนับสนุน และบางครั้งทางราชการก็พยายามอางกฎหมายเขาไปควบคุม 

ดังนั้นจึงปรากฏอยูเปนระยะวา หากผูบริหารงานสาธารณสุขในพื้นที่ตางๆ ปรับเปลี่ยน

ความคิดไดนอย ก็มักจะขัดแยงกับการรักษาแบบพื้นบาน เชน พยายามหามหมอ 

พื้นบานรักษาคนไข 

   

มักกลาวกันวา ปจจุบันไมคอยมีทายาทสืบทอดวิชาจากหมอพื้นบาน การกลาว

เชนนี ้มีสวนถูกตองสำหรับหมอพื้นบานที่สืบทอดมาตามจารีต เพราะไมมีลูกหลาน

ตองการสืบทอดเนื่องจากไมมีรายไดพอแกการยังชีพ แตก็มีหมอพื้นบานที่สืบทอดตาม

จารีตบางลักษณะที่ยังพอสืบทอดตอได ไดแกหมอพื ้นบานที่เปดสำนักบริการอยู 

ที่วัด หรือสำนักหมอพื้นบานที่เปนวัด เพราะอยางนอยก็มีพระในวัดที่สืบทอดการเปน

หมอ และวัดมีความพรอมที่จะแบกรับภาระดานนี้ เนื่องจากวัดเปนสถาบันทางสังคม 

ที่สังคมสนับสนุนใหอยูรอดไดอยูแล ว ในภาคใตม ีวัดหลายแหงที่ดำเน ินการใน 

เรื่องนี้ เชน วัดธาราวดี หรือวัดบางจาก อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช เปน

สำนักรักษาโรคกระดูกที่มีชื่อเสียง บนศาลาวัดจะมีคนไขกระดูกหักมานอนรักษาตัว 

อยูเปนจำนวนมาก วัดพรหมโลก อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช เปน 

สำนักรักษาพิษงูที่มีชื่อเสียง จนสภากาชาดไทยมาสรางอาคารที่พักผู ปวยให วัด 

ประจิมทิศาราม หรือวัดเจ็นตก ตำบลตำนาน อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง เปนวัดที่

๑ ภาคใตท่ัวไปเรียกหมอตำแยวา “หมอแมทาน” ใน ๓ จังหวัดชายแดนคือ ปตตานี ยะลา นราธิวาส ใชคำจาก
ภาษามลายูทอง ถิ่น คือ “โตะบีแด” ในจังหวัดสตูลและบางอำเภอชายแดนของจังหวัดสงขลาเรียกวา  
“โตะบีดัน” 



บ
ท
ที่

 ๕ 
ภูมิปญญาการแพทยแผนไทยและการแพทยพื้นบาน 

281

มีชื่อเสียงในการรักษาโรคกระดูก และบริการรักษาโรคใหชาวบานมาโดยตลอด มีสูตร

น้ำมันที่มีชื่อเสียงที่เรียกวา “น้ำมันเอ็นพอทานเมฆ” วัดเหลานี้เมื่อพระภิกษุผูริเริ่ม

และมีความรูในการรักษาโรคถึงแกมรณภาพไปก็จะมีลูกศิษยพยายามสืบทอดความรูและ

ภารกิจตอ แมวาหลายแหงจะเลือนหายไป แตก็ยังพอมีบางแหงที่สืบทอดไดดังที่ยก

ตัวอยางมา 

กลาวโดยสรุปก็คือ ในพื้นที่ภาคใตยังคงมีหมอพื้นบานกระจายอยูทั่วไป หมอ

ประเภทใดมีคนตองการใชบริการนอยก็มีนอย หากมีผูใชบริการมากก็มีหมอประเภทนั้น

มาก จากการสำรวจบางจังหวัดเพื่อพิจารณาการมีอยูของหมอพื้นบานในพื้นที่ตางๆ 

โดยพิจารณาถึงหมอสมุนไพร หมอนวด/จับเสน หมอกระดูก หมอโรคเลือดสตรี หมอ

ตำแย หมอโรคผิวหนัง หมอเด็ก หมออัมพาต/อัมพฤกษ หมอโรคริดสีดวง หมองู 

หมอตา หมอยาแกพิษยา พบขอสรุปดังนี้ 

 

จังหวัดนครศรีธรรมราช หมอพื้นบานที่มีคอนขางมาก ไดแก หมอสมุนไพร 

หมอนวด ที่พอมีอยูไดแกหมอกระดูก หมอโรคเลือดสตรี นอกนั้นมีอยูบางเล็กนอย 

จังหวัดสุราษฎรธานี หมอพื้นบานที่มีคอนขางมาก ไดแก หมอสมุนไพร หมอ

นวด ที่พอมีอยูไดแกหมอกระดูก หมอโรคเลือดสตรี หมอโรคผิวหนัง หมองู นอกนั้นมี

อยูบางเล็กนอย  

จังหวัดชุมพรมีหมอสมุนไพร หมอนวด อยูในระดับมาก มีหมอกระดูก หมอ

โรคเลือดสตรี และหมองู คอนขางมาก นอกนั้นมีเพียงเล็กนอย 

จังหวัดพังงามีหมอสมุนไพรและหมอนวดอยูในระดับมาก มีหมอโรคเลือดสตรี

คอนขางมาก 

 

เปนที่นาสังเกตวาในทุกจังหวัดที่ยกตัวอยางมาจะมีหมอตำแยอยูพอสมควร แต

วาเปนหมอตำแยสูงอายุที่ปจจุบันไมไดทำคลอดแลว แตยังทำหนาที่ดานการนวดอยูบาง 

ปจจุบันไมมีผูสืบทอดแลว 

ในจังหวัดชายแดนภาคใต เชน จังหวัดปตตานี พบวามีหมอตำแยหรือที่เรียก

เปนภาษาทองถิ่นวาโตะบีแดอยูในระดับมาก แตมีบางรายและบางพื้นที่เทานั้นที่ยัง

ทำคลอดอยู ทุกรายยังมีบทบาทในการรับฝากครรภและนวดใหแกผูตั้งครรภ หมอที่มี

คอนขางมากไดแกหมอสมุนไพร หมอกระดูก และหมอโรคเลือดสตรี ที่พอมีอยูบางคือ

หมออัมพฤกษ อัมพาต  
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นอกจากนี้หากนับรวมหมอไสยศาสตรไวดวย ก็พบวามีกระจายอยูทั่วไปทุกพื้นที่ 

ทั้งนี้เพราะหมอไสยศาสตรมีหนาที่สำคัญในการประกอบพิธีกรรมตามความเชื่อของคน

ซึ่งยอมมีอยูทุกพื้นที่ จึงไมอาจสรุปไดวา มีผูพึ่งพาหมอไสยศาสตรมากในการดูแลรักษา

สุขภาพ 

 

ความสำคัญของหมอพื้นบานในการดูแลสุขภาพประชาชน 
จากการศึกษาขอมูลในพื้นที่ตางๆในภาคใตพบวายังมีผูไปใชบริการหมอพื้นบาน

มากพอสมควรในทุกพื ้นที่ แตด วยเหตุผลที่ตางกัน โดยสามารถสรุปไดเปน ๒ 

แบบแผน คือไปเพราะไมมีทางเลือก และไปเพราะเห็นวาเปนทางเลือกอยางหนึ่ง 

 

๑. การเลือกเพราะไมมีทางเลือก 

  แบบแผนแรกที่พบวาคนไขยังเขาไปใชบริการของหมอพื้นบานเพราะ

ไมมีทางเลือก คือไปรักษาตัวกับการแพทยแผนใหมจนเต็มที่แลว แตไมหาย

จากอาการเจ็บปวย ซึ่งมีทั้งเปนโรคที่รักษาไมไดแลว เชน เอดส มะเร็ง 

ขั ้นสุดทาย โรคเรื ้อรังรักษาใหหายขาดไมได เชน อัมพฤกษ อัมพาต  

รวมทั้งโรคที่โรงพยาบาลเองก็วินิจฉัยวาเปนอะไรไดไมชัดเจน แตรักษาไป

เรื่อยๆ อาการของคนไขก็ไมดีขึ้น คนไขจึงไมมีทางเลือกอยางอื่นอีกนอกจาก

การเขาไปลองรักษากับหมอพื้นบาน 

  คนไขกลุมนี้แตเดิมจะไมนึกถึงหมอพื้นบานหรือนึกถึงก็ใหความสำคัญ

นอยกวาการแพทยแผนใหมมาก เมื่อเจ็บปวยจึงมุงไปที่การแพทยแผนใหม

ทันที และสวนใหญจะตระเวนรักษาในโรงพยาบาลตางๆ หลายแหง ซึ่งมัก

จะมีเสนทางเริ่มตนจากโรงพยาบาลใกลบาน จากนั้นก็ไปตอที่โรงพยาบาล

ประจำจังหวัดหรือโรงพยาบาลในจังหวัดใกลเคียงที่ไดรับการยอมรับ ถา 

ไมหายอีกความหวังก็จะอยูที่โรงพยาบาลสงขลานครินทรซึ่งเปนโรงพยาบาล

ที่ทันสมัยที่สุดในภาคใต ถาไมหายคนที่พอมีเงินก็พยายามเขาไปรักษาตัวตอ

ในกรุงเทพฯ ในระหวางเสนทางดังกลาวนี้ คนไขบางคนอาจจะสิ้นหวังกับ 

โรงพยาบาลเร็วกวาคนอื่นๆ ซึ่งขึ ้นอยูกับเงื่อนไขของคนไขแตละคน เชน 

อาการหนักเบาของโรค ฐานะของครอบครัว และเครือขายทางสังคม  
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  ถาเปรียบเทียบภาพรวมระหวางชุมชนพุทธกับมุสลิม ผูมีระดับการ

ศึกษาสูงกับผูมีระดับการศึกษาต่ำ ผูมีประสบการณในการติดตอกับเมืองกับ

ผูไมมีประสบการณหรือมีประสบการณนอย พบวาคนในชุมชนพุทธ คนที่มี

ระดับการศึกษาสูง คนที่มีประสบการณในการติดตอกับเมือง จะเลือกการ

ตอบสนองตอความเจ็บปวยของตนดวยวิธีนี้มากกวา ซึ่งก็แสดงใหเห็นอยาง

ชัดเจนถึงอิทธิพลของการพัฒนาแบบใหมที่กระตุนใหคนเชื่อถือระบบการ

แพทยแผนใหม และใหความสำคัญตอระบบการแพทยพื้นบานนอย 

 

๒. การเลือกอยางเปนทางเลือก 

  คนไขสวนหนึ่งตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงและความเจ็บปวยใน

ลักษณะที่เห็นวาระบบการแพทยพื้นบานเปนทางเลือกอยางหนึ่ง คนไขกลุมนี้

มองวาระบบการดูแลรักษาสุขภาพแบบพื้นบานและระบบการดูแลรักษา

สุขภาพแผนใหมวา ตางก็มีลักษณะเฉพาะและขอเดนเปนของตัวเอง คนไข

สามารถเลือกตามความเหมาะสม โดยจุดเดนดังกลาวจะไดรับพิจารณาทั้ง

มิติเกี่ยวกับประสิทธิภาพในการรักษาโรคและมิติทางสังคม  

  กลุมคนที่มองระบบการแพทยพื ้นบานเปนทางเลือกอยางหนึ่งนั ้น 

(ระบบการแพทยแผนใหมก็เปนทางเลือกอีกอยางหนึ่ง)  

  ประการแรก มองวาระบบการแพทยแบบพื้นบานสามารถรักษาโรค 

บางอยางไดดีกวาโรงพยาบาล ซึ่งขอตกลงใจนี้ไดจากประสบการณ ทั้ง

ประสบการณตรงของตน คือเห็นจากเพื่อนบานหรือญาติมิตร และไดฟง

จากคนอื่นที่มีประสบการณตรง โรคดังกลาวเชน โรคซางและโรคตาล 

ของเด็ก โรคเลือดสตรี โรคลม โรคอัมพฤกษ อัมพาต โรคกระดูก  

ในขณะเดียวกันก็เห็นวาโรงพยาบาลรักษาโรคบางอยางไดดีกวาแพทย 

พื้นบาน เชนโรคที่ตองผาตัด โรคที่มีบาดแผลมากๆ โรคที่เกิดจากเชื้อโรค 

นอกจากนี้ในการเจ็บปวยคราวเดียวกันนั้น คนไขอาจจะใชทั้งการรักษาแบบ

พื ้นบานและแบบสมัยใหมประกอบกัน เชน ผู ตั ้งครรภฝากทองกับทาง 

โรงพยาบาลแตคลอดกับหมอตำแย หรือคลอดที่โรงพยาบาลแตกอนคลอด

ใหหมอตำแยมาแตงทองใหกอน หรือบางคนคลอดที่โรงพยาบาลแตกลับไป

อยูไฟที่บาน เปนตน  
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  ประการที่สอง มองระบบการแพทยพื้นบานวาใหความสำคัญแกคนไข

และญาติมิตร ซึ่งเปนมิติทางสังคม เชน การเปดโอกาสใหเครือขายสังคมมี

สวนรวม การปฏิบัติพิธีกรรมทางศาสนาได การไมตองเสียคาใชจายมาก 

ฯลฯ  

  การใชระบบการดูแลรักษาสุขภาพแบบพื้นบานเปนทางเลือกดังกลาวจะ

ปรากฏใน ๓ ลักษณะ ลักษณะแรก เลือกวาโรคอะไรควรรักษากับหมอ

พื้นบานหรือแพทยสมัยใหม ลักษณะที่สอง เลือกวาชวงไหนควรจะเปลี่ยน

การรักษาระหวางแบบพื้นบานกับแบบแผนใหม ลักษณะที่สาม เลือกที่จะ

รักษาหลายๆ แบบไปพรอมๆ กัน 

  การมองวาการแพทยพื้นบานเปนทางเลือกอยางหนึ่งยังรวมถึงกรณีที่

คนไขไมพอใจการรักษาและทาทีของระบบการแพทยแผนใหม จึงเลือก 

ไปรักษากับหมอพื ้นบานแทน โดยที่ในความเปนจริงความเจ็บปวยนั ้น 

โรงพยาบาลสามารถรักษาได เชน คนไขไมพอใจความไมเอาใจใสของแพทย 

พยาบาล คนไขกลัวการผาตัด เปนตน 

  อยางไรก็ตามถึงแมคนกลุมนี้จะมองวาระบบการแพทยพื้นบานมีดีของ

ตัวเอง และเปนทางเลือกอยางหนึ่งของตน แตจะพบวานับวันขอบเขตของ

ความมีดีของตัวเองนั้น จะไปเพิ่มใหแกระบบการแพทยแผนใหมมากขึ้นเปน

ลำดับ เนื่องจากอิทธิพลของวาทกรรมการแพทยแผนใหมเขาถึงหมูบานตางๆ

มากขึ้น และเนื่องจากการเกิดโรคใหมๆ ขึ้นอยางตอเนื่องซึ่งหมอพื้นบาน 

ไมเคยรักษาหรือรูจัก เชน มะเร็ง ไวรัสลงตับ จนกระทั่งถึงเอดส ในขณะที่

การแพทยแผนใหมเปนผูพูดถึงโรคพวกนี้โดยตรง และเมื่อแพทยแผนใหม

หลายคนไดเขามาสนใจการแพทยพื้นบานในลักษณะของการศึกษาสมุนไพร

เพื่อใหชาวบานสามารถใชในการดูแลสุขภาพเบื้องตน แนวโนมที่คนจะเห็น

วาการแพทยพื้นบานมีไวเพื่อรักษาโรคงายๆ นับวันจะมีมากขึ้น (ซึ่งคนที่คิด

อยางนี้จะกลับมาหาหมอพื้นบานอีกครั้งก็ตอเมื่อไมมีทางเลือกอื่นแลว) หรือ

กลาวงายๆ ก็คือการตระหนักของคนไขวา ระบบการแพทยพื ้นบานมี

ลักษณะเดนของตัวเองที่สามารถใชเปนทางเลือกหนึ่งสำหรับการดูแลรักษา

สุขภาพจะคอยๆ ลดลง ยิ่งวาทกรรมของการแพทยแผนใหมที่จะเนนให 

ชาวบานสามารถใชสมุนไพรดูแลสุขภาพเบื ้องตนกอนจะไปถึงมือแพทย  

(แผนใหม) ก็ยิ่งทำใหการแพทยพื้นบานดูออนดอยมีสถานะเปนเพียงสวนที่

แลวแตการแพทยแผนใหมจะจัดพื้นที่ใหอยูตรงไหน 
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บทสรุปเพื่อเริ่มตน 
ไมวาสังคมจะเปลี่ยนแปลงไปอยางไร หมอพื้นบานก็ยังคงอยู แตวาไมอาจคงอยู

ไดแบบเดิม ตองปรับตัวและตอบสนองการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางตางๆ ที่แตกตางกัน

ไปมากมาย ดังนั้นประเด็นในการอภิปรายเกี่ยวการแพทยพื้นบานหรือหมอพื้นบานจึง

ไมใชประเด็นของการกลัววาความรูของการแพทยแบบพื้นบานหรือหมอพื้นบานจะ 

หมดไป แตนาจะอยูที่ประเด็นจะทำอยางไรใหหมอพื้นบานมีศักยภาพในการปรับตัวได

อยางเหมาะสมที่สุด ซึ่งมีประเด็นถกเถียงกันในเบื้องตนดังนี้ 

๑. ตองเขาใจความหลากหลายของระบบการแพทยพื้นบานและหมอพื้นบาน 

ความหลากหลายดังกลาวมีผลมาทั้งจากวัฒนธรรม และระบบนิเวศ ความ

หลากหลายทางวัฒนธรรมทำใหเกิดความรู และการดำรงอยูของการแพทย

พื้นบานที่แตกตางกันไป การพยายามทำใหระบบการแพทยเปนแบบเดียวกัน 

หรืออธิบายไดดวยหลักการเดียวกัน จะนำไปสูการลดทอนศักยภาพของการ

แพทยพื้นบานในการดูแลสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ตางๆ และกอใหเกิด

ความไมเปนธรรมในการจัดสรรทรัพยากรของประเทศเพื่อสนับสนุนการดำรง

อยู และการพัฒนาระบบการแพทยที่ตั้งอยูบนพื้นฐานความรูตางกัน 

๒. ศักยภาพของระบบการแพทยพื้นบานสัมพันธกับระบบนิเวศของแตละพื้นที่ 

ดังจะเห็นวาหมอพื้นบานสามารถแสวงหาสมุนไพรจากพรรณไมที่ตางกันใน

ระบบนิเวศที่ตางกันมาใชรักษาโรคตางๆ ที่คลายกันได ความรูของระบบ

การแพทยพื้นบานจึงอิงอยูกับระบบนิเวศของแตละพื้นที่มาก การไมสนใจ

การคงอยูของปาในระบบนิเวศตางๆ และพอใจกับการพัฒนาในลักษณะของ

การส่ังซื ้อสมุนไพรจากตลาดในกรุงเทพฯไปใชในทองถิ่นตางๆ ก็เทากับ 

ลดความหลากหลายของระบบความรู และศักยภาพในการพึ่งตนเองของ

ทองถิ่นในการดูแลรักษาสุขภาพ นอกจากนี้ยังเปนการดึงการดูแลรักษา

สุขภาพของชาวบานออกมาตางหาก ไมสัมพันธกับชีวิตสวนอื่น ทำใหมอง

เรื่องระบบนิเวศ อาหาร และเรื่องการดูแลรักษาสุขภาพแยกออกจากกัน 



รายงานการสาธารณสุขไทย ดานการแพทยแผนไทย การแพทยพื้นบาน และการแพทยทางเลือก 

286

๓. ปญหาเรื่องการดูแลรักษาสุขภาพดวยระบบความรูและความเชื่อที่ตางกัน

ลวนเปนความสัมพันธทางอำนาจ ซึ่งงายตอการใชอคติตอระบบความรูและ

ความเชื่ออื่นที่แตกตางจากตน โดยเฉพาะจากระบบที่มีอำนาจมากกวาอยาง

ระบบของรัฐ ซึ่งจะนำไปสูความขัดแยงและการครอบงำมากกวาการ

สรางสรรค ดังนั้นในการพัฒนาระบบการดูแลรักษาสุขภาพที่เหมาะสมจึง

ควรเปดพื้นที่ใหระบบความรูและความเชื่อตางๆ ไดมีพื้นที่ของการพัฒนา

และการแลกเปลี่ยนเรียนรูซึ่งกันและกันอยางเทาเทียม ในที่นี้ยอมรวมถึงรัฐ

ควรกระจายงบประมาณและสนับสนุนใหเกิดชองทางที่จะทำใหระบบการ

แพทยตางๆ ไดสืบทอดตัวเองและสามารถเลือกสรรความรูจากระบบอื่นๆ 

มาเสริมความเขมแข็งใหแกระบบของตนเอง 

๔. ระบบการดูแลรักษาสุขภาพของแตละสังคมเกิดจากการสั่งสมและการ

สืบทอดภูมิปญญามายาวนาน แตที่ผานมาภูมิปญญาดังกลาวถูกกดทับจาก

ระบบความรูสมัยใหมจนกลายเปนสิ่งไรคา แตวาก็ยังไมสูญหายไปเสียที

เดียว ยังคงหลงเหลืออยูพอสมควรในรูปของตำรับตำรา ในความทรงจำของ

ผู สูงอายุ ทั ้งหมอพื ้นบานและคนท่ัวไป ดังนั ้นการสนับสนุนการแพทย 

พื้นบานจะตองสนับสนุนใหมีการคนควาวิจัยความรูของทองถิ่นตางๆ อยาง

กวางขวาง เพื่อที่จะใหทองถิ่นไดรูวาตนมีดีอะไร และสามารถจะนำมาใช

ประโยชนในสมัยปจจุบันไดอยางไร โดยการคนควาวิจัยดังกลาวควรจะตอง

ทำในลักษณะที่เปนการวิจัยเชิงปฏิบัติการที่ชุมชนมีสวนรวมอยางจริงจัง 

๕. การสนับสนุนใหมีระบบความรูเกี่ยวกับการดูแลรักษาสุขภาพหลายแบบและมี

บทบาทอยูในพื้นที่ทางสังคมเดียวกัน จะตองตั้งอยูบนพื้นฐานของการคิดวา

ประชาชนมีสิทธิ์และมีความสามารถในการเลือกที่จะใชบริการจากความรู

อะไร อยางไร ที่สอดคลองกับปญหาของตนเอง การคิดวาจะตองจัด

ประสบการณแบบตายตัวหรือแบบเดียวใหผู คนไดย ึดถือ นอกจากไม

สามารถแกปญหาสุขภาวะของคนและสังคมที่อยางซับซอนไดแลว ในระยะ

ยาวยังจะทำใหสังคมมีความออนแอในดานความรูที่จะเผชิญกับปญหาใหมๆ 

ที่จะเกิดขึ้นอยางซับซอนตลอดเวลา ดังในปจจุบันก็จะเห็นปญหาดังกลาวนี้

อยางชัดเจน 
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วัฒนธรรมการดูแลรักษาสุขภาพของกลุมและชาติพันธุที่หลากหลายในสังคมไทย 

มีความรู ความเชื่อ และแนวทางการปฏิบัติในการดูแลชีวิตและสุขภาพแบบองครวม 

คำนึงถึงความสมดุลและการใชประโยชนจากทุนทางสังคม และฐานทรัพยากรของ 

สังคมอยางย่ังยืน นอกจากนี ้ ภูมิปญญาทองถิ่นดานสุขภาพยังมีอัตลักษณเฉพาะ

วัฒนธรรม มีการสืบทอด เรียนรูและปรับตัวผานประสบการณตรง อีกทั้งผสมผสาน

กับระบบการแพทยอื่นอยางตอเนื่อง สามารถจำแนกเปน ๒ ลักษณะ คือ  

(๑) ภูมิปญญาดานสุขภาพ เกี่ยวกับสุขภาพในวิถีชีวิตประจำวัน กอใหเกิดการ

พึ่งตนเองดานสุขภาพในครอบครัวและเครือญาติ ตัวอยางเชน ดานอาหาร

พื้นบาน การใชยาสมุนไพรและยาบำรุงรางกายในบาน การฝกสมาธิ  

การดูแลสุขภาพเด็กและหญิงหลังคลอด เปนตน  

(๒) ภูมิปญญาดานการแพทยพื้นบาน เกี่ยวกับการรักษาโรคของทองถิ่น ที่

เรียนรู สะสม สืบทอดและใชประโยชนในทองถิ่น ผสมผสานกับความเชื่อ

ทางศาสนา และอำนาจเหนือธรรมชาติ โดยมีหมอพื้นบานมีบทบาทสำคัญ

ในการชวยเหลือและรักษาโรค กอใหเกิดการสงเสริมสุขภาพและดูแลรักษา

โรคในชุมชน ทำใหชุมชนพึ่งตนเองดานสุขภาพได 

 

ภูมิปญญาทองถิ่นดานสุขภาพกับระบบสุขภาพภาคประชาชน 



รายงานการสาธารณสุขไทย ดานการแพทยแผนไทย การแพทยพื้นบาน และการแพทยทางเลือก 

288

เครือขายหมอพื้นบานใน ๔ ภูมิภาค ไดรวมกันทำงานเพื่อขับเคลื่อนภูมิปญญา

ทองถิ่นดานสุขภาพตั ้งแต พ.ศ.๒๕๔๕ โดยเขารวมกระบวนการสมัชชาสุขภาพ 

ของสำนักงานปฏิรูประบบสุขภาพและไดพัฒนามาเปนเครือขายที่มีทิศทางและเปาหมาย

ชัดเจน โดยมีการกำหนดยุทธศาสตรและพัฒนาโครงการรวมกันและไดรับการสนับสนุน

จากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) ตั้งแตป พ.ศ. ๒๕๔๙ 

และพัฒนาเปนแผนงานพัฒนาภูมิปญญาทองถิ่นดานสุขภาพเพื่อพึ่งตนเองของ

ชุมชน ดำเนินงานระหวางป พ.ศ. ๒๕๕๐-๒๕๕๒ เคยใหความสำคัญกับการแพทย

พื้นบานไทยในฐานะที่เปนภูมิปญญาทองถิ่นดานสุขภาพ สถานการณการเปลี่ยนแปลง

สภาพสังคม ปจจุบันพบวาระบบสุขภาพภาคประชาชนมีหมอพื้นบาน รวมถึงผูรูในชุมชน

จำนวนมาก เปนบุคคลที่มีสวนสำคัญในการรักษา ฟนฟู และชวยพัฒนาระบบสุขภาพ

ของชุมชน พบการทำงานเปนเครือขายที่เปนพลังหนุนใหภูมิปญญาทองถิ่นดานสุขภาพ 

ตอบสนองตอบริบทใหมในสังคมไทย  

ในการดำเนินงานสงเสริมและพฒันาระบบสขุภาพภาคประชาชน ไดดำเนินงานตาม 

ยทุธศาสตรท่ีสำคัญ ๔ ดาน คือ ๑. การสรางและจัดการความรู ๒. การอนุรักษ

และเสริมสรางฐานทรพัยากร ๓. การเสริมสรางความเขมแขง็เครือขายภมูิปญญา 

ทองถ่ินดานสุขภาพ และ ๔. การพัฒนารูปแบบการใชประโยชนภมิูปญญาทองถ่ิน 

ดานสุขภาพโดยหมอพื้นบาน เพื่อใหเกิดทิศทางในการสรางและสงเสริมเปนระบบ

สุขภาพของชุมชนทองถิ่น 

 

๑. การสรางและจัดการความรู 
๑.๑ การสำรวจและจัดทำทำเนียบหมอพ้ืนบาน  

การสำรวจศักยภาพและความชำนาญของการดูแลรักษาความเจ็บปวยที่สะสมไว

กับตัวหมอพื้นบาน (ตาราง ๕.๑) ขอมูลการจัดการความรูเปนงานเชิงรุกเพื่อใหเห็น 

การกระจายตัวและประเภทของหมอพื้นบาน นำมาซึ่งการจัดกลุมหมอ เพื่อการพัฒนา

ศักยภาพและแลกเปลี่ยนเรียนรู การทำทำเนียบหมอพื้นบานยังชวยใหเกิดนวัตกรรม 

เกี่ยวกับการรับรองหมอพื้นบานในชุมชน เมื่อองคกรปกครองสวนทองถิ่นตำบลวังแสง 

จังหวัดมหาสารคาม นำขอมูลที่ผานการสำรวจกล่ันกรองแลว สรางระบบของชุมชนโดย

ออกใบประกาศรับรองหมอพื้นบานในตำบลของตนเอง เพื่อใหคนในชุมชนรับรูและเกิด

การสงเสริมใหหมอพื้นบานไดแสดงศักยภาพและชวยใหหมอพื้นบานมีบทบาทดูแล

สุขภาพในชุมชนมากยิ่งขึ้น 



บ
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การจัดการความรูเปนจุดเริ่มตนการแสดงความยอมรับในตัวหมอพื ้นบาน  

พบหมอพื้นบานจำนวน ๑,๒๒๓ คน ในพื ้นที่ ๙๑ ตำบล ๒๑ จังหวัด ซึ่งยังคง 

มีบทบาทสำคัญในการดูแลสุขภาพและถายทอดความรูใหกับชุมชน 

 

ตาราง ๕.๑ ประเภทหมอพื้นบาน จำแนกตามพื้นที่ภาค/จังหวัด ของแผนงานพัฒนาภูมิปญญา 

ทองถิ่นดานสุขภาพเพื่อการพึ่งตนเองของชุมชน ในป ๒๕๕๐-๒๕๕๑ 

ภาค/จังหวัด พื้นที่ 

ประเภทหมอพื้นบาน 

รวม หมอยา
สมุนไพร 

หมอ 
เปา 

หมอ 
นวด 

หมอ
ตำแย 

หมอ 
ยาฝน 

หมอ
บำบัดพิษ 

หมอ
กระดูก 

หมอ
บำบัด 
พิษงู 

หมอ
พิธีกรรม 

อื่นๆ 

เหนือ 

เชียงราย ตำบลโรงชาง  
อำเภอปาแดด 

๘ ๘ ๓ ๑     ๑ ๘ ๒๙ 

แมฮองสอน ตำบลบานกาศ อำเภอ
แมสะเรียง 

๗  ๑๑      ๓  ๒๑ 

 ตำบลแมคง  
อำเภอแมสะเรียง 

๗ ๑ ๑ ๒     ๖  ๑๗ 

 ตำบลแมยวม  
อำเภอแมสะเรียง 

๑๔ ๑ ๒๒ ๑     ๓๕  ๗๓ 

 ตำบลแมสะเรียง ๓  ๒๒ ๑     ๖  ๓๒ 

เชียงใหม ตำบลหนองตอง 
อำเภอหางดง 

๔  ๘  ๒      ๑๔ 

 ตำบลสบแมขา อำเภอ
หางดง 

๑ ๑   ๑      ๓ 

 ตำบลออนกลาง 
อำเภอแมออน 

๑ ๑   ๑ ๑   ๑  ๕ 

 ตำบลออนใต  
อำเภอสันกำแพง 

๑ ๑ ๑        ๓ 

 ตำบลสันปูเลย อำเภอ
ดอยสะเก็ด 

๑  ๑        ๒ 

 ตำบลทากวาง  
อำเภอสารภี 

๓          ๓ 

 ตำบลหนองควาย 
อำเภอหางดง 

๑  ๒        ๓๓ 

พะเยา ตำบลงิม อำเภอปง ๑๑    ๒    ๓  ๑๖ 

 ตำบลตุน อำเภอเมือง ๔  ๙      ๒  ๑๕ 
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ภาค/จังหวัด พื้นที่ 

ประเภทหมอพื้นบาน 

รวม หมอยา
สมุนไพร 

หมอ 
เปา 

หมอ 
นวด 

หมอ
ตำแย 

หมอ 
ยาฝน 

หมอ
บำบัดพิษ 

หมอ
กระดูก 

หมอ
บำบัด 
พิษงู 

หมอ
พิธีกรรม 

อื่นๆ 

 ตำบลแมสุก  
อำเภอแมใจ 

๖  ๖        ๑๒ 

นาน ตำบลถืมตอง  
อำเภอเมือง 

๘ ๑ ๖ ๑   ๑  ๗  ๒๔ 

 ตำบลสะเนียน  
อำเภอเมือง 

๑         ๑ ๒ 

 ตำบลศิลาเพชร 
อำเภอปว 

๑๗ ๑ ๑๐      ๓๕  ๖๓ 

 ตำบลดูใต  
อำเภอเมือง 

๙ ๒๒     ๗  ๑๕ ๑๐ ๖๓ 

ลำปาง ตำบลนาแกว  
อำเภอเกาะคา 

๗ ๔ ๒    ๓ ๒  ๖ ๒๔ 

 ตำบลวังพราว  
อำเภอเกาะคา 

๑          ๑ 

 ตำบลไหลหิน  
อำเภอเกาะคา 

๓          ๓ 

 ตำบลนาแสง  
อำเภอเกาะคา 

๑   ๑    ๑   ๓ 

 ตำบลแมกวะ  
อำเภอสบปราบ 

         ๑ ๑ 

 ตำบลใหมพัฒนา 
อำเภอเกาะคา 

๑  ๑        ๒ 

 ตำบลโปงน้ำรอน 
อำเภอเกาะคา 

  ๑ ๑       ๒ 

แพร ตำบลหวยออ  
อำเภอลอง 

๑  ๑        ๒ 

 ตำบลปงปาหวาย 
อำเภอเดนชัย 

๒      ๑    ๓ 

 ตำบลหวยไร  
อำเภอเดนชัย 

๑          ๑ 

 ตำบลทุงศรี  
อำเภอรองกวาง 

๔         ๒ ๖ 

ตาราง ๕.๑ (ตอ) 



บ
ท
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ภาค/จังหวัด พื้นที่ 

ประเภทหมอพื้นบาน 

รวม หมอยา
สมุนไพร 

หมอ 
เปา 

หมอ 
นวด 

หมอ
ตำแย 

หมอ 
ยาฝน 

หมอ
บำบัดพิษ 

หมอ
กระดูก 

หมอ
บำบัด 
พิษงู 

หมอ
พิธีกรรม 

อื่นๆ 

 ตำบลบานเวียง 
อำเภอรองกวาง 

๑          ๑ 

 ตำบลหวยโรง  
อำเภอรองกวาง 

๑          ๑ 

 ตำบลวังชิ้น  
อำเภอวังชิ้น 

  ๑ ๑      ๑ ๓ 

 ตำบลทุงแลง  
อำเภอลอง 

๑  ๑        ๒ 

 ตำบลแมพุง  
อำเภอวังชิ้น 

๓          ๓ 

รวม ๑๓๔ ๔๑ ๑๐๙ ๙ ๖ ๑ ๑๒ ๓ ๑๑๔ ๒๙ ๔๕๘ 

อีสาน 

สกลนคร เครือขายหมอพื้นบาน 
จ.สกลนคร 

๒๒ ๘ ๗  ๑๐  ๔ ๖ ๒ ๗ ๖๖ 

อุดรธานี ตำบลนาคำ  
อำเภอบานดุง 

๑๑ ๘ ๑ ๒       ๒๒ 

 ตำบลนาไหม  
อำเภอบานดุง 

๘ ๘  ๒       ๑๘ 

 ตำบลบานจันทร 
อำเภอบานดุง 

๒๕ ๑๖ ๒ ๓       ๔๖ 

 ตำบลบานมวง  
อำเภอบานดุง 

๒๕ ๖  ๒       ๓๓ 

 ตำบลวังทอง  
อำเภอบานดุง 

๑๙ ๘         ๒๗ 

วังแสง ตำบลวังแสง  
อำเภอแกดำ 

๑๔    ๓ ๙ ๒๐  ๑๐  ๕๖ 

เชียงเหียน ตำบลเขวา  
อำเภอเมือง 

๔  ๑      ๓  ๘ 

กันทรวิชัย ตำบลศรีสุข  
อำเภอกันทรวิชัย 

๕  ๑        ๖ 

สุรินทร ตำบลฤๅษี  
อำเภอเมือง 

๒ ๒ ๑ ๒     ๒  ๙ 

ตาราง ๕.๑ (ตอ) 
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ภาค/จังหวัด พื้นที่ 

ประเภทหมอพื้นบาน 

รวม หมอยา
สมุนไพร 

หมอ 
เปา 

หมอ 
นวด 

หมอ
ตำแย 

หมอ 
ยาฝน 

หมอ
บำบัดพิษ 

หมอ
กระดูก 

หมอ
บำบัด 
พิษงู 

หมอ
พิธีกรรม 

อื่นๆ 

 ตำบลตาเบา  
อำเภอปราสาท 

๘  ๘ ๑   ๓  ๒ ๑ ๒๓ 

 ตำบลเขวาสินรินทร 
กิ่งเขวาฯ 

๒ ๑ ๓ ๑     ๒  ๙ 

 ตำบลตระแสง  
อำเภอเมือง 

๓          ๓ 

อุลบราชธานี อำเภอศรีเมืองใหม ๒๐ ๑๐ ๘ ๒    ๓ ๔ ๑๒ ๕๙ 

ศรีษะเกษ ตำบลกันทราลักษณ 
อำเภอขุขันธุ 

๕ ๔ ๒ ๒      ๔ ๑๗ 

ชัยภูมิ ตำบลหวยยายจิ๋ว 
อำเภอเทพสถิต 

๙ ๑ ๓ ๑ ๑  ๑ ๑ ๑ ๕ ๒๓ 

 ตำบลนายางกลัก 
อำเภอเทพสถิต 

๔  ๓        ๗ 

กาฬสินธุ       ๑๘   ๓๙ ๔๓ ๑๐๐ 

รวม ๑๘๖ ๗๒ ๔๐ ๑๘ ๑๔ ๒๗ ๒๘ ๑๐ ๖๕ ๗๒ ๕๓๒ 

กลาง 

อุทัยธานี ตำบลบานไร  
อำเภอเทพสถิต 

๑          ๑ 

 ตำบลโปงนก  
อำเภอเทพสถิต 

๒ ๒ ๑ ๒   ๑  ๓ ๑ ๑๒ 

 ตำบลวังตะเม  
อำเภอหนองบัวระเหว 

๔ ๑ ๑    ๒  ๕ ๒ ๑๕ 

 ตำบลหวยเยอ  
อำเภอหนองบัวระเหว 

๕ ๑      ๑ ๕  ๑๒ 

 ตำบลวะตะแบก 
อำเภอเทพสถิต 

๙ ๑ ๖ ๑   ๓   ๑ ๒๑ 

อางทอง ตำบลไชโย  
อำเภอไชโย 

๒  ๕ ๓       ๑๐ 

 ตำบลมงคลธรรมนิมิต 
อำเภอสามโก 

๑  ๑ ๑       ๓ 

 ตำบลรำมะสัก  
อำเภอโพธิ์ทอง 

๑  ๑ ๑     ๑  ๔ 

ตาราง ๕.๑ (ตอ) 



บ
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ภาค/จังหวัด พื้นที่ 

ประเภทหมอพื้นบาน 

รวม หมอยา
สมุนไพร 

หมอ 
เปา 

หมอ 
นวด 

หมอ
ตำแย 

หมอ 
ยาฝน 

หมอ
บำบัดพิษ 

หมอ
กระดูก 

หมอ
บำบัด 
พิษงู 

หมอ
พิธีกรรม 

อื่นๆ 

 ตำบลโพสะ  
อำเภอเมือง 

๑ ๑         ๒ 

อยุธยา ตำบลเชียงรากนอย 
อำเภอบางปะอิน 

๓ ๑ ๒        ๖ 

 ตำบลหนองน้ำสม 
อำเภออุทัย 

๒ ๑ ๒    ๑    ๖ 

 ตำบลบางโคนม 
อำเภอเสนา 

  ๑        ๑ 

 ตำบลไผลิง  
อำเภอเมือง 

๒  ๒        ๔ 

 ตำบลคลองสะบัว 
อำเภอเมือง 

  ๑        ๑ 

 ตำบลในเมือง  
อำเภอเมือง 

๒  ๓      ๑  ๖ 

 ตำบลบางซาย  
อำเภอบางซาย 

๒  ๒      ๑  ๕ 

 ตำบลบางปะหัน 
อำเภอบางปะหัน 

๒ ๑ ๑      ๑  ๕ 

 ตำบลพะยอม  
อำเภอวังนอย 

๑  ๑        ๒ 

อุทัยธานี ตำบลบานไร  
อำเภอบานไร 

๕ ๒   ๓  ๒  ๒  ๑๔ 

 ตำบลทัพหลวง 
อำเภอบานไร 

๑          ๑ 

ฉะเชิงเทรา ตำบลแกนมะกรูด 
อำเภอบานไร 

๓    ๑      ๔ 

 ตำบลสะนำ  
อำเภอบานไร 

๑   ๑   ๑    ๓ 

 ตำบลทาตะเกียบ 
อำเภอทาตะเกียบ 

๑๐ ๑     ๑   ๒ ๑๔ 

 ตำบลทากระดาน 
อำเภอสนามชัยเขต 

๒ ๑ ๑     ๑   ๕ 

รวม ๖๒ ๑๓ ๓๑ ๙ ๔ ๐ ๑๑ ๒ ๑๙ ๖ ๑๕๗ 

ตาราง ๕.๑ (ตอ) 
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ภาค/จังหวัด พื้นที่ 

ประเภทหมอพื้นบาน 

รวม หมอยา
สมุนไพร 

หมอ 
เปา 

หมอ 
นวด 

หมอ
ตำแย 

หมอ 
ยาฝน 

หมอ
บำบัดพิษ 

หมอ
กระดูก 

หมอ
บำบัด 
พิษงู 

หมอ
พิธีกรรม 

อื่นๆ 

ใต 

พัทลุง ตำบลตำนาน  
อำเภอเมือง 

๙ ๒ ๗ ๒   ๓ ๒ ๙ ๖ ๔๐ 

 ตำบลพนางตุง  
อำเภอควนขนุน 

   ๑      ๓ ๔ 

นครศรีธรรมราช ตำบลเชียรเขา  
อำเภอเฉลิมพระเกียรติ 

๒  ๑        ๓ 

 ตำบลนาเหรง  
อำเภอนบพิตำ 

๑        ๑  ๒ 

กระบี่ ตำบลคลองทอมเหนือ  
อำเภอคลองทอม 

๓          ๓ 

สงขลา อำเภอรัตภูมิ ๔  ๑        ๕ 

 พังงา ตำบลทาอยู  
อำเภอตะก่ัวทุง 

  ๒        ๒ 

 ตำบลทายเหมือง 
อำเภอทายเหมือง 

  ๒        ๒ 

 อำเภอเกาะยาว ๑  ๘        ๙ 

ปตตานี อำเภอสายบุรี ๒         ๔ ๖ 

รวม ๒๒ ๒ ๒๑ ๓ ๐ ๐ ๓ ๒ ๑๐ ๑๓ ๗๖ 

รวมทั้งสิ้น ๔๐๔ ๑๒๘ ๒๐๑ ๓๙ ๒๔ ๒๘ ๕๔ ๑๗ ๒๐๘ ๑๒๐ ๑,๒๒๓ 

 

ตาราง ๕.๑ (ตอ) 



บ
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๑.๒ การพัฒนาองคความรู การดูแลและสรางเสริมสุขภาพ 

ความรูแบงออกไดเปน ๒ ประเภท คือ ๑. ความรูที่อยูในตัวหมอ หรือความรู

ซอนเรน (Tacit Knowledge) เปนประสบการณที่สั่งสมมายาวนาน เปนภูมิปญญาที่อยู

ในตัวคน และ ๒. ความรูที่อยูในตำรา คัมภีร ใบลาน หรือในเอกสารตางๆ ในทาง

วิชาการ หรือ ความรูเดนชัด (Explicit Knowledge)  

จำแนกออกได เปนชุดความรูเพื่อการสรางเสริมสุขภาพ และความรูเพื่อการ

บำบัดรักษาโรคและอาการตางๆ ไดแก  

 

๑.๒.๑ ชุดความรูพื้นบานในการดูแลสรางเสริมสุขภาพ  

 (๑) ตำรับอาหารกะเลิง ซึ่งมีเนื้อหาวาดวยอาหารการกินตามฤดูกาล

ของคนในแถบเทือกเขาภูพาน จ.สกลนคร รวมถึงความรูเกี่ยวกับ

วิถีการเก็บพืชพันธุ การปรุงและการบริโภค อาหารกะเลิงเปน

อาหารบำรุงสุขภาพของทุกกลุมวัย การเก็บขอมูลอาหารยังพบ 

คำบอกเลาวา การกินอาหารพื ้นเมืองเชนนี ้ชวยใหชาวกะเลิง 

อายุยืนและแข็งแรง  

   ชุดความรู เก็บรวบรวมจากกลุมชาติพันธุกะเลิง บานบัว  

บานกุดแฮด บานนามอง อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร โดย

นายยงยุทธ ตรีนุชกร (เครือขายอินแปง) 

 

 (๒) ตำรับอาหารชาวบน เนื้อหาวาดวยภูมิปญญาอาหารตามฤดูกาล

ที่มีความสัมพันธกับธรรมชาติของชาวบนหรือญัรกุร ที่เปนชนกลุม

นอยกลุมหนึ่งอาศัยบริเวณเทือกเขาเพชรบูรณ เขต จังหวัดชัยภูมิ 

คนกลุมนี้อยูบนภูเขา คนอยูพื้นราบจึงเรียกคนกลุมนี้วา “ชาวบน

หรือคนดง” ความรูที่ไดสะทอนใหเห็นวาอาหารทองถิ่นชาวบน 

เปนอาหารจากปาธรรมชาติ วิธีเก็บหามาปรุงจะมีลักษณะงายๆ 

แตผูเฒาแมแกที่กินอาหารพื้นถิ่นมาตลอดมักจะมีสุขภาพดี ทำให

อายุยืน  

   ชุดความรูเก็บรวบรวมจากกลุมชาติพันธุชาวบน บานน้ำลาด 

อำเภอเทพสถิตย จังหวัดชัยภูมิ โดยเครือขายเกษตรนิเวศน  

เทพนิมิตย จังหวัดชัยภูมิ 
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 (๓) ขาวเปนยา วิถีการผลิตขาว มีประเพณีพิธีกรรมใหขาวเปน

สัญลักษณความอยูดีมีสุขของ ขาวนอกจากเปนอาหารหลักที่รับ

ประทานอยูทุกวันแลว ภูมิปญญาหมอพื้นบานยังนำขาวมาทำยา

เพื่อดูแลรักษาสุขภาพอีกดวย  

   ชุดความรูนี้เก็บรวบรวมจากเครือขายหมอพื้นบาน จังหวัด

อุบลราชธานี 

 

 (๔) การดูแลแมหลังคลอดชนเผากระเหรี่ยง ซึ่งมีเนื้อหาวาดวย วิถี

การกิน ขอหาม คำสอน เพื่อความปลอดภัยและสุขภาพดีของทั้ง

แมและเด็ก ซึ่งเปนการฟนฟูวัฒนธรรมการดูแลสุขภาพซึ่งเคยมี

แบบแผนการปฏิบัติที่เอื้อตอการดูแลสุขภาพ แลมิติความสัมพันธ

ที่ดีในชุมชน 

   ชุดความรูเก็บรวบรวมจากชาวกะเหรี่ยง บานแมพุงหลวง 

ตำบลแมพุง อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร 

 

 (๕) การอยูไฟหลังคลอดตามวิถ ี วัฒนธรรมลานนา กลาวถึง 

ภูมิปญญาการดูแล แมมาน(หญิงตั ้งครรภ) และแมก๋ำเดือน 

(หญิงหลังคลอด) รวมถึงความรู ในการดูแลทารกแรกเกิด 

วัฒนธรรมการดูแลเชนี้ผสมผสานทั้งการใชยาสมุนไพร พิธีกรรม 

ความเช่ือ ซึงตางมีเปาหมายเดียวกันคือชวยใหแมและเด็ก ตลอดจน 

สามีและคนในครอบครัว คนในชุมชนมีสุขภาวะรวมกัน  

   ชุดความรูเก็บรวบรวมจากเครือขายหมอเมือง (หมอพื้นบาน) 

จังหวัดลำปาง พะเยา 

 

 (๖) ภูมิปญญาพื้นบานอีสานเพื่อการพึ่งตนเอง เปนการรวบรวม

ความรู ทั ้งการดูแลสรางเสริมสุขภาพและการบำบัดรักษาตาม 

ภูมิปญญาของชาวอีสาน ประกอบไปดวยความรู เรื่อง อาหาร 

การดูแลแมและเด็ก สมุนไพร นวด พิธ ีกรรม ฮีต คอง 

ประเพณี โสกและพิษบำบัด ชุดความรูนี ้มีความสำคัญอยางยิ่ง 

เนื่องจากเปนครั้งแรกที่ไดจัดระบบและโครงรางการดูแลสุขภาพ

แบบอีสานขึ ้น และใชเปนแนวทางในการศึกษา พัฒนา และ

จัดการความรูตามแนวโครงสรางนี้ไดอยางตอเนื่อง (ภาพ ๕.๕)  



บ
ท
ที่

 ๕ 
ภูมิปญญาการแพทยแผนไทยและการแพทยพื้นบาน 

297

ภาพ ๕.๕ โครงสรางระบบการดูแลสุขภาพชุมชนอีสาน 

ระบบดูแลสุขภาพชุมชนอีสาน 

อาสาสมัครนักวิจัยไทบานโครงการละ ๑๐ คน รวม ๗๐ คน 

หมอพื้นบานระดับครูในพื้นที่จังหวัดที่โครงการตั้งอยู 

สกลนคร/อุดรธานี/อุบลราชธานี/กาฬสินธุ/มหาสารคาม/ชัยภูมิ/สุรินทร 

 

อาหาร 
พื้นบาน 
บำบัด 

สมุนไพร 
บำบัด 

พิษ 
บำบัด 

อุบัติเหตุ 
บำบัด 

นวด 
บำบัด 

แมและ 
เด็ก 
บำบัด 

พิธีกรรม 
บำบัด 

ฮีต-คอง 
บำบัด 

โสก 
บำบัด 

เคาโครง 
กระบวนการ 

เคาโครง 
ความคิด 

ฐานขอมูล ฯลฯ 
ฐานขอมูล 

หมอพื้นบานอีสาน 
ฐานขอมูล 

สมุนไพรอีสาน 
ฐานขอมูล 

โรคกับตำรับยาและอาหาร 

สัมนาตรวจสอบแกไขแตละประเด็น 

ทำโปรแกรม/รวบรวม/แยกแยะ 

คนหา/คัดเลือก/จัดเสวนารายโครงการ อบรม 
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   ชุดความรูเก็บรวบรวมจากเครือขายหมอพื้นบาน ๗ จังหวัด

ภาคอีสาน คือ สกลนคร อุดรธานี มหาสารคาม กาฬสินธุ 

สุรินทร อุบลราชธานี ชัยภูมิ โดยเครือขายสุขภาพวิถีไทอีสาน  

 

 (๗) การดูแลสุขภาพหญิงตั้งครรภและหลังคลอดดวยภูมิปญญา

พื้นบานจังหวัดอางทอง เนื้อหาประกอบดวยแนวคิด และวิธีการ

ตางๆ ที่ถายทอดมาจากภูมิปญญาหมอตำแย จังหวัดอางทอง 

ซึ่งมีลักษณะที่แสดงใหเห็นแนวทางปฏิบัติที่คลายคลึงกันของ 

ภูมิปญญาเรื่องนี้ในเขตภาคกลาง และมีอิทธพลสูแนวทางปฏิบัติ

ทั่วไปที่สถานพยาบาลของรัฐใหการสนับสนุนอการอยูไฟหลังคลอด 

กลาวคือ วิธีการอยูไฟ มักจะประกอบดวย นวด อบ ประคบ 

นั่งถาน นึ่งทองและพอก  

   ชุดความรูเก็บรวบรวมจากเครือขายหมอพื้นบานและแพทย

แผนไทยจังหวัดอางทอง 

 

 (๘) โสกอีสาน (โฉลกอีสาน) คือ เนื้อหาเกีย่วกบัศาสตรการดำรงชีวิต 

ที่มีการจัดสมดุลกับสภาพแวดลอม โดยการคาดคำนวณลักษณะที่

ตัง้บานเรือน การเลือกอุปกรณในการประกอบอาชีพ สรางเคร่ืองมือ 

เครื่องใชตางๆ หากชาวอีสานใชหลักโสกอีสานแลวจะชวยใหเกิด

ความสุขสงบในชีวิตและชุมชน  

   ชุดความรูเก็บรวบรวมจากผูรู ในจังหวัดมหาสารคาม โดย

เครือขายสุขภาพวิถีไทอีสาน และมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
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๑.๒.๒ ชุดความรูพื้นบานในการบำบัดรักษา  

 (๑) การกวาดยาเด็กเล็ก เปนการเก็บรวบรวมความรูตามภูมิปญญา 

ที่ปรากฏในตำราพระโอสถนารายณ และการสัมภาษณหมอยา 

แผนโบราณที่ไดรับมรดกความรูจากพอที่เปนหมอยาเด็กที่มีความรู 

มาก การกวาดยาเด็ก ใชรักษาอาการซางและละอองไข ไอ มี

เสมหะ และรักษาอาการท่ีไมทราบสาเหตชุดัเจน เชน ปกษี ท่ีอาจ

เกิดจากเด็กตกใจกลัว รองไห ไมดูดนม ซึ่งการกวาดยาเด็กมักทำ

รวมกบัผกูขอมือเรียกขวัญเดก็ดวย 

   ชุดความรู น ี ้ศ ึกษาจากหมอกวาดยาเด็ก ผู ส ืบทอดจาก 

บรรพบุรุษ เปนตระกูลเกาแก ตั้งอยูเขตเจริญกรุง กรุงเทพฯ โดย

เครือขายแพทยแผนไทยประยกุต 

 

 (๒) ตำรบัยาพืน้บาน อำเภอแมสะเรียง คือ การรวบรวมภูมิปญญา

หมอพ้ืนบานท่ียงัถายทอดไวดูแลลกูหลานและคนในหมูบาน  

   ชุดความรูนี ้เก็บรวบรวมจากหมอพื้นบานอำเภอแมสะเรียง 

จังหวัดแมฮองสอน โดยเครือขายผญาสุขภาพลานนาจังหวัด

แมฮองสอน 

 

 (๓) ตำรับยาพอหลวงแสนจอมคีร ี เปนภูมิปญญาที่บันทึกไวในปปสา

ของพอหลวงแสน ถูกนำมาอานและแปลจากภาษาลานนาเปนไทย 

พบความรูเรื่องยาสมุนไพร พิธีกรรม โฉลกบานและคาถาปองกัน

ภยัอันตรายตางๆ 

   แปลโดยกลุมหมอพื ้นบานและลูกหลานพอหลวงแสนใน 

อำเภอเกาะคา จงัหวดัลำปาง 

 

 (๔) การรักษาพิษ (ปฮ) กลุมชาติพันธุไทย-เขมร มีการสะสมความรู

เรื่องปฮ(พิษ) ที่เชื่อวามีสาเหตุจากเลือดหรือลม กระทำใหรางกาย

เสียสมดุล และพิษอาจเกิดจากเวทยมนตคาถา ของขลัง หรือถูก

คณุไสย และสาเหตท่ีุรบัพิษสูรางกายยงัรวมถึงพิษจากสตัวมีพิษดวย 

กลุมชาติพันธุน้ีไดสะสมความรูในการบำบัดแกไขผูท่ีไดรบัพิษ 
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   ชุดความรูเก็บรวบรวมจากหมอพื้นบานในจังหวัดสุรินทร โดย

เครือขายสุขภาพวิถีไทอีสาน 

 

 (๕) ตำรับสมุนไพรพื้นบานหมอจันด  ี เข็มเฉลิม เปนหนังสือที่

รวบรวมความรูการรักษาชาวบานดวยการใชตำรับยาสมุนไพรของพอ

หมอจันด ี เข็มเฉลิม แพทยตำบลอำเภอพนมสารคาม จังหวัด

ฉะเชิงเทรา ซึ่งเปนบิดาของผูใหญวิบูลย เขม็เฉลิม นอกจากตำรบั

ยายังไดรวบรวมการบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู และฟ นฟูความ

สัมพันธของผูคนในเขตปาชุมชนรอบๆ ปาตะวันออก เพื่อสรางวิถี

การพ่ึงตนเองและฟนฟฐูานทรพัยากรดวย  

   ชุดความรู นี ้รวบรวมจากตำรับสมุนไพรพื ้นบานหมอจันด ี 

เข็มเฉลิม โดยเครือขายปาตะวันออก จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

 

 (๖) ภูมิปญญาหมอพื้นบานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เนื้อหาเกิด

จากการจดัการความรู โดยกระบวนการแลกเปล่ียนและใชประโยชน

การดูแลสุขภาพตนเองใน ๔ กลุมอาการคือ กลุมอาการของระบบ

ไหลเวียนโลหิต (แกลม) กลุมอาการของระบบทางเดินอาหาร กลุม

ยาแกไขและกลุมอาการของระบบผิวหนัง ซึ่งสอดคลองกับการ

สนบัสนนุการใชยาตามบัญชียาหลกัแหงชาติ 

   ชุดความรูรวบรวมจาก ชมรมแพทยแผนไทยวัดหนาพระเมร ุ

และกลุมหมอพ้ืนบาน จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา 

 

 (๗) ความรูเรื่องเพดเลือด เปนอาการเจ็บปวยจากโลหิต (เลือด) 

พิการเกิดโทษกับสุขภาพไดทั้งของผูชายและผูหญิง ซึ่งคนในชุมชน

เจบ็ปวยจากอาการน้ีมาก ภมิูปญญาหมอบานแกไขดวยยาสมนุไพร

และงดอาหารแสลงของ 

   ชุดความรูรวบรวมจากกลุมหมอพื้นบานตำบลตำนาน อำเภอ

เมือง จงัหวดัพทัลงุ 
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 (๘) การนวดขิดเสน การนวดพื้นบานของชาวเกาะยาว เพื่อบำบัด

อาการปวด เคล็ด ขดัยอก และอาการปวดเม่ือยกลามเน้ือและเสน 

เน่ืองจากการทำประมงซ่ึงตองใชแรงมาก 

    ชุดความรูรวบรวมจากกลุมหมอพื้นบาน อำเภอเกาะยาว 

จังหวัดพังงา 

 

๒. การอนุรักษและสรางเสริมฐานทรัพยากรชุมชนอยางย่ังยืน 
ระบบสุขภาพชุมชนไมสามารถแยกขาดจากฐานทรัพยากรธรรมชาติ อัน 

หมายถึง สมุนไพร พืชพันธุธัญญาอาหาร เพราะฐานทรัพยากรเปนรากฐานของ 

อาหาร ยาสมุนไพร ที่อยูอาศัย แมแตสารควบคุมแมลงศัตรูพืชที่เปนมิตรตอมนุษยและ

สิ่งแวดลอม ตางตองใชพืชสมุนไพรแทนที่สารเคมีอันตราย ดังนั้นฐานทรัพยากรจึงมี

ความสำคัญยิ่งตอการสรางเสริมสุขภาพ และมีนัยยะตอการพึ่งตนเองดานสุขภาพของ

แตละชุมชนทองถิ่น ดังนี้ 

หนึ่ง สมุนไพรควรมาจากแหลงทรัพยากรตามธรรมชาติเปนหลัก แมจะมี

การนำมาเพาะปลูกตามรอบบาน สวน ทุงนา ปาชุมชนและแปลงเพาะพันธุ แตควร

อนุรักษและสงเสริมใหปาธรรมชาติมีความความยั่งยืน 

สอง ความหลากหลายทางชีวภาพเปนฐานทรัพยากรธรรมชาติ ที่มีความสำคัญ

อยางยิ่งยวด ดังนั้นในการทำงานสงเสริมการใชประโยชนจากภูมิปญญาทองถิ่นดาน

สุขภาพ จึงไมควรละเลยในการรักษาและสงเสริมในเกิดความหลากหลายทางชีวภาพ 

ปฏิบัติการเชนนี ้นอกจากพื ้นที่ดำเนินการของเครือขายหมอพื ้นบานแลว ใหดูการ

เคลื่อนไหวของภาคประชาสังคม และการพัฒนาระบบกฎหมายเพื่อคุมครองทรัพยากร

ชีวภาพและภูมิปญญาทองถิ่นของประเทศ (วิฑูรย ๒๕๕๑) 

สาม ทุกพื ้นที่ตองใหความสำคัญกับปาธรรมชาติหรือปา ซึ่งเปนภูมิทัศน

วัฒนธรรม ที่ดำรงอยูไดดวยการส่ังสมความรูและภูมิปญญา ที่มีตั้งแตการใชประโยชน 

อนุรักษ พัฒนาและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอยางยั่งยืน ยศ (๒๕๔๒ : ๒๐-

๒๓) อาจกลาวไดวาหมอพื้นบานหรือปราชญในชุมชนตางเติบโตเรียนรูมาจาก คลังแหง

ปญญาหรือปาธรรมชาติ เนื่องจากหมอยาพื้นบานจะขาดวัตถุดิบหรือแหลงยาจากปา 

ไมไดเลย รวมถึงการบำรุง ปองกันโรคตางๆ ตองอาศัยอาหารการกินจากปาธรรมชาติ

เชนกัน 
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ดังนั้นภูมิปญญาการแพทยพื้นบาน จึงเปนองคความรูที่พัฒนาขึ้นในบริบททาง

กายภาพและวัฒนธรรมที่มีการปฏิสัมพันธระหวางคนกับระบบนิเวศหนึ่งๆ หากขาดฐาน

ทรัพยากรทางธรรมชาติที่มีความหลากหลายทางชีวภาพและมีความแตกตางทางภูมิทัศน

วัฒนธรรมแลว จะเปนการยากลำบากอยางยิ่งในการใชภูมิปญญาทองถิ่นเพื่อการ 

พึ่งตนเองดานสุขภาพใหกับชุมชนไดอยางย่ังยืน การอนุรักษและใชประโยชนพืชสมุนไพร

ในแตละทองถิ่น จึงตองอาศัยกระบวนการเรียนรูรวมกันกับหมอพื้นบานหรือผู ตลอดจน 

ผูนำในทองถิ่น และเยาวชนคนรุนใหม ทำการสำรวจพืชพันธุไมสมุนไพร เก็บตัวอยาง

มาแลกเปลี่ยนความรู จัดทำแผนที่ชื่อตนไมและสรรพคุณ และดำเนินงานหรือสราง

กิจกรรมเดินปาศึกษาระบบนิเวศและพรรณไม สิ่งเหลานี้ไดพิสูจนผานการทำงานใน 

แผนงานวา เปนเครื่องมือหรือแนวทางอยางดีในการอนุรักษ ฟนฟู และนำทรัพยากรมา

ใชประโยชน  

ยุทธศาสตรการอนุรักษและสรางเสริมฐานทรัพยากรอยางยั่งยืน จึงมีความ

สำคัญมาก ตามที่โครงการตางๆ เห็นความสำคัญ แลวคอยริเร ิ่มสำรวจแหลง

ทรัพยากรในทองถิ่นทั้งที่มีอยูในทองถิ่นและหาจากแหลงอื่น เพื่อมาสรางฐานการพึ่ง

ตนเองตอไป ดังตาราง ๕.๒ 

 



บ
ท
ที่

 ๕ 
ภูมิปญญาการแพทยแผนไทยและการแพทยพื้นบาน 

303

ตาราง ๕.๒ แสดงผลการสำรวจสมุนไพรเพื่อการอนุรักษและประโยชนใชสอยของชุมชน 

เครือขาย 
สมุนไพร 

ชนิดใกลสูญพันธุ 

สมุนไพร 

ชนิดที่ปลูกเพิ่ม 

สมุนไพร 

ชนิดขยายพันธุแจกจาย 

หมอพื้นบาน 
จังหวัดลำปาง 

ปนสะเมา (สุรพาคำพิษนาศ) 
ตึ่งเครือคำ ดองดึง  
โปงตดหมา หนาดคำ 

- เมล็ดฝางเสน เล็งจอน  
กองแกบเครือแดง  
คนทา (ไมจี้) ดิกเดียม  
คอนกอง 

ศูนยการเรียนรู 
หมอพื้นบานบานทุงแลง 
อำเภอแมสะเรียง  
จังหวัดแมฮองสอน 

ครอบตลับ (กลองขาวหลวง) 
เจตมูลเพลิง (ปดปวแดง) 
ตะโกนา (มะโก) มะเกลือ  
(ผีเผา) มะหาด (หาด)  
สเปาลม 

ไพล ขมิ้นครอบตลับ  
กระชาย กระเพาะดำ  
เหงือกปลาหมอ คนทีสอ  
ผักกาดน้ำ ผักเสี้ยน หนุมาน
ประสานกาย สะปานโกน 

เปราะหอม 

สะเปาลม ไพล ขมิ้น มะกรูด 
ตะไคร ขา 

หมอพื้นบาน  
จังหวัดแพร 

เหนง (วานสาหลง)  
ผักนางดีด (หายไป)  
ผักเสี้ยนผี ฮอสะพานควาย 
ดูกไกขาว ดูกไกดำ 

ไพล ฮอสะพานควาย  
หัวยาขาวเย็น ยานางแดง 
กวาวเครือดำ กราวเครือแดง  
กรรณิการ เหนง ฝาง  
ดูกไกดำ ดูกไกขาว  
วานทรหด 

ฝางเสน ฮอสะพายควาย  
หัวยาขาวเย็นเหนือ  
กราวเครือดำ กราวเครือขาว  
ดองดึง เปลานอย  
วานสาวหลง อบเชย  
หอมไกล กอมขม กาสามปก 
สมปอยหวาน ปอธง 

หมอพื้นบานตำบลดูใต 
อำเภอเมือง จังหวัดนาน 

กราวเครือแดง กราวเครือดำ  
กราวเครือขาว จะคานแดง 

จันทรแดง จันทรขาว  
ฮอสะปาย กวางหีแจะ (กวาง
หีเปยะ) 

ฮอสะปายควาย  
เจตมูลเพลิง (ปดปวแดง) 

เครือรางแดง มะเขือแจเครือ 
ดีปลี ไพร มะคำดีควาย  
ขี้เหล็ก เหงือกปลาหมอ 
ตะไครหอม ขึงหูมา  
กางปลาเต็ด 

ไพล เจตมูลเพลิง ดีปลี 
เหงือกปลาหมอ ตะไครหอม 

ผักดีด 

หมอกลุมกวาน 
(เครือขายหมอเมือง 
จังหวัดพะเยา) 

ตึ่งเครือคำ เปลาเลือด  
ปลาไหลเผือก รางเย็น  
สุรปดคำ บังคะอุย 

รางจืด ไพ ขมิ้นเครือ  
ฟาทะลายโจร เอี้ยงหมายนา 
เขียงหูชาง เขียงหูมา  
ตนเฒาลืมไม  

แหนงหอม หรือวานสาวหลง 
ระหุงแดง ปลาไหลเผือก  
ออยดำ ออยจืด ชะเอมตน 
ตึงเครือคำ งวนตากหงาย 
เถาวัลยเปรียง เถาเอนออน 
ปญจขันธ (เจียวกูหลาน) 
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เครือขาย 
สมุนไพร 

ชนิดใกลสูญพันธุ 

สมุนไพร 

ชนิดที่ปลูกเพิ่ม 

สมุนไพร 

ชนิดขยายพันธุแจกจาย 

รักษมอนยาปาแดด  
จังหวัดเชียงราย 

เครือหนำแน (รางจืด)  
ฮอสะปายควาย  
กำลังเสือโครง เกี๋ยงหัวมา 
เครือกองแกบ เครือขาวหมวก  
หญาขาวจี่ วานสารพิษ  
หญาปาชาหมอง  
วานชักมดลูก ฝางเสน  
หญาน้ำหมึก หลับมืนหลวง  
ผีเสื้อนอย สารขาวตอก  
สารขาวนึ่ง หญารากเหลือง 
เกี๋ยงหัวมา หญาปกตอ  
ผักหนองน้ำ คางคาวดำ  
วานตะเข็บ บอระเพชรพุงชาง 
(สบูเลือด) ผักปูยา พันงูขาว 
มูกนั่ง เมาควาย  
เครือกองแกลบ  
เครือออน หลวง เครือเดา 
กาฝากตางๆ 

เครือหนำแน (รางจืด) ฮอ
สปายควาย กำลังเสือโครง 
เกี๋ยงหัวมา รางแดง ดอก
บุญนาค ดอกสาระภี มา
กระทืบโรง หญาปาชาหมอง 
มะเขือแจเครือ ฝางเสน กวาว
เครือขาว,แดง, ดำ ออยแสน
สวน ขมิ้นเครือ วานชักมดลูก 
ดีงูวา เหมือดคน เปาเลือด 
เถาวัลยเปรียง ขาวเย็นเหนือ 
ขาวเย็นใต กาฝากชนิดตางๆ 

- 

ชมรมเกษตร 
นิเวศนเทพนิมิต  
จังหวัดชัยภูมิ 

ทองกราวเครือ สะคาน  
พญามือเหล็ก  
หัวยาขาวเย็นเหนือ  
มากระทืบโรง  
สบูเลือดเทา ตนคางคาว 

ฟาทะลายโจร เสลดพังพอน 
ทองพันชั่ง ขมิ้น วานใจเหลือ 
เพชรสังฆาต บอระเพชร  
วานงู วานไพร ขมิ้นออย  
หัวไพล วานชักมดลูก  
วานนางคำ วานมหาเมฆ 

วานใจเคลือ เสลดพังพอน 
ขมิ้น รางจืด มหาเมฆ  
วานงู วานไพร 

ตาราง ๕.๒ (ตอ) 
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ตาราง ๕.๒ (ตอ) 

เครือขาย 
สมุนไพร 

ชนิดใกลสูญพันธุ 

สมุนไพร 

ชนิดที่ปลูกเพิ่ม 

สมุนไพร 

ชนิดขยายพันธุแจกจาย 

ชมรมหมอพื้นบานสืบสาน
ภูมิปญญาทองถิ่น  
จังหวัดอุดรธานี 

ขาวเย็น ขาวเย็นใต  
เจตมูลเพลิง 

เสลดพังพอนตัวเมีย  
เหงือกปลาหมอ 

ขิงโคตน โลดทะนงแดง  
พังดี ดากวาง ตาใกล  
หญาหนวดแมว สลดพังพอน 
เหงือกปลาหมอ ดีปลาดอ 
สามพันงา หวานมา  
หวาชักมดลูก มะเขือบา  
ฟาทะลายโจร เลบครุต  
กลิ้งกลางดง ดุกใส  
ชุมเห็ดเทศ เฮ็นกวาง 

หมอพื้นบาน 
จังหวัดสกลนคร 

หัวรอยรู ขาวเย็นเหนือ  
รังรอน (ไมไฟ) ประดงเลือด 
อบเชยญวน 

- - 

ชมรมหมอพื้นบาน จังหวัด
อุบลราชธานี 

ตะไครตน ฝนแสนหา  
ขาตน จวงหอม งิ้วดำ  
ประดงทุกชนิด ประดงเหลือง 
ตาไก (กำแพงเจ็ดชั้น) 
ตากวาง แกนจำปา  
ดูกใส ดูกขาว กำแพงเกาชั้น  

- ขันทองพยาบาท  
กำแพงเจ็ดชั้น กำแพงเกาชั้น 
ตานกกลด สิ่วหมอน แดง 
ฮาด ขี้หดแดง ปบ กระถิ่น 

ศูนยสมุนไพรตะบัลไพร 
จังหวัดสุรินทร 

ลำพุกขาว ตับเตาตัน  
แสลง ไมไฟ 

ตับเตาตน อบเชย พญายา 

หมอพื้นบาน  
ตำบลกันทรารมณ  
อำเภอขุขันธุ  
จังหวัดศรีสะเกษ 

ปงคี มาโรยกุล แสงพันเครือ ประดงเลือด 
เชอเพลิง 

- 

เครือขายปาตะวันออก  
จังหวัดฉะเชิงเทรา 

ชันสน 
จันทนแดง 

ยางบง จันทนา จันทนเทศ
พริกไทย ดีปลี เทพธาโร  
วานเปราะหอม ขมิ้นชัน  
ขมิ้นออย ไพล กฤษณา  
ตะเคียนยางนา 

- 
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เครือขาย 
สมุนไพร 

ชนิดใกลสูญพันธุ 

สมุนไพร 

ชนิดที่ปลูกเพิ่ม 

สมุนไพร 

ชนิดขยายพันธุแจกจาย 

หมอพื้นบาน 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

ตะโกน มะกา - - 

หมอพื้นบาน 
จังหวัดอางทอง 

ตะโกนา ใบหนาด ขา ตะไคร ไพล ขมิ้น  
พลับพลึง ใบหนาด ใบระหุง 
วานชักมดลูก มะกรูด มะรุม 
วานหางจระเข 

- 

อุทยานการเรียนรูสมาคม 
จังหวัดอุทัยธานี 

เครือยางเหลือง อุมลูกดูหนัง 
เทพทาโร ตุมตาแดง ฮอ
สะพายควาย บัวสันโดษ 
พญาทาสะเอว อัคคีทวาร  

วานนางคำ วานเอ็นเหลือง 
วานมาฮอ 

เสนสาวหลง อบเชยไทย 

หมอบานพื้นบานภาคใต 
จังหวดัพัทลุง 

นูด (ชลูด) เรียนเทศ สะบา 
หลุมนก (กำแพงเจ็ดชั้น)  
หัวรอยรู (กระเชาผีมด) 
ไหลเผือก ไมคอนตีหมา  
ยานเอ็นมา ตนตายปลายเปน 
ทาวยายปลวก (พญามือเหล็ก)  
ตนไขเนา กลวยมุดสัง  
ตะขบดง เพกา ตนมิหลา 

เหมรดอกขาว (มังเร)  
เข็มขาว เรียนเทศ  
เจตมูลเพลิงดอกแดง  
มะแวงเครือ เทายายมอม  
ตนมิหลา ตาหมัด ทองพันชั่ง 
หัวไพล เสลดพังพอน 

วานสาวหลง หญานวดแมว 
เสลดพังพอนตัวผู  
วานขุนแผน 

 

ตาราง ๕.๒ (ตอ) 
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๓. การเสริมสรางความเขมแข็งเครือขายภูมิปญญาทองถิ่นดานสุขภาพ

และการแพทยพื้นบาน 
การรวมตัวจากกลุมจนกลายเปนเครือขายของหมอพื ้นบานและหนวยงาน/

องคกรที่เห็นคุณคาของภูมิปญญาทองถิ่นและหมอพื้นบาน เปนทิศทางของงานพัฒนา

ชนบทที่องคกรพัฒนาเอกชนไดนำมาเปนแนวทางในการขับเคลื่อนงานในพื ้นท ี่ 

หลักคิดที่สำคัญคือ ชาวบานมีภูมิปญญาที่มีคุณคา และการมีสวนรวมทำงานเปน 

เครือขายจะชวยใหชุมชนของตนเองสามารถพึ่งตนเองได ยงศักดิ์ (๒๕๔๘) แสดงให

เห็นถึงขบวนการทางสังคมของหมอพื้นบานที่ถูกกดทับไว จนกระทั่งวิกฤตเอดสกระตุน

ใหจิตสำนึกของหมอพื้นบานที่มีอยูแลวแสดงตัวออกมา แลวก็ไดรับความรวมมือจาก

องคกรทางสังคม ทำใหเกิดหมอยาพื้นบานทางภาคเหนือ ซึ่งทำใหสามารถเปนที่พักพิง

ของผูปวย และพัฒนาการสูการสรางระบบการดูแลสุขภาพภาคประชาชนตอมา 

หากประมวลสรุปจากการดำเนินงานของแผนงานนี้ พบวาหัวใจสำคัญของคน 

ในเครือขายคือการมีจิตอาสาหรือจิตสาธารณะ ที่ปรารถนาชวยเหลือใหผูปวยหายจาก

การเจ็บไข รวมถึงตองการใหชุมชนทองถิ่นของตนมีความรูในการดูแลปองกันตนเอง 

หรือสรางเสริมใหมีสุขภาพดี จากการมีอาหารสมุนไพรในหมูบานตนเอง มีปาไมรมรื่น 

เปนตน นอกจากนี้ยังพบวาในเครือขายตางๆ ไดทำงานประสานงานและโยงใยกันนั้น  

มีจุดรวมตรงกันที่สรางพลังในการขับเคลื่อนอยางดี ไดแก 

๑) มีเปาหมายรวมกัน คือ การฟนฟูและสรางความรูจากภูมิปญญาทองถิ่นที่

สะสมสืบทอด เพื่อการพึ่งตนเองดานสุขภาพ แมจะยังอยูในกระบวนการ

พัฒนารูปธรรมที่แตกตางหลากหลาย แตเปาหมายเชิงอุดมการณรวมกันนี้

เปนเปาหมายทั้งระดับบุคคล ครอบครัว ชุมชนและสังคม แมวาเปาหมายนี้

มีอุปสรรคมากมาย เพราะตองการการสนับสนุนจากหนวยงานองคกรของ

รัฐ และ อปท. เพื่อพัฒนาสู ระบบและกลไกของทองถิ่นตนเอง ดังเชนที่

เครือขายภูมิปญญาไทอีสาน โดยนายยงยุทธ ตรีนุชกร ที่ไดพัฒนา 

เครือขายอินแปงจนเกิดรูปธรรมของการพึ่งตนเองของชุมชน แมวายังไม

สมบูรณ แตก็เปนแบบอยางและแรงบันดาลใจใหกับการทำงานในชุมชนที่

ตองการนำเอาภูมิปญญาทองถิ่นมาใชเพื่อพึ่งตนเองดานสุขภาพ และชวย

สรางเศรษฐกิจชุมชนดวย 
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๒) ใชพลังทางวัฒนธรรมทองถิ่น ในการทำงานกับเครือขายหมอยาพื้นบานพบ

วา นอกจากความรู ที่มีอยางหลากหลาย พืชพันธุที่มีมากมายแลวนั ้น  

ในมิต ิ เช ิงวัฒนธรรมทั ้งถ ิ่นอ ีสานที่ม ีทั ้ง อีสาน-ลาว อีสาน-เขมร 

วัฒนธรรมลานนาของภาคเหนือ วัฒนธรรมชาวใต ภาคกลาง ยังพบ

วัฒนธรรมการดูแลวสุขภาพของชาติพันธุตางๆ ความหลากหลายของ

วัฒนธรรมและองคความรูตางๆ นั้น กลายเปนพลังใหเครือขายไดเรียนรู 

และเสริมศักยภาพของกันและกัน โดยนำเอาความรูที่ตางหรือคลายกัน  

นำไปประยุกตใช ในทองถิ่นตนเอง ชวยใหเก ิดการพัฒนาใหรวมสมัย 

นอกจากนี้ในความแตกตางทางวัฒนธรรม แตเมื่อกระบวนการทำงานแบบ

เครือขายไดพัฒนาขึ้น ไดสรางใหเกิดความไววางใจ แบงปน และสนับสนุน

ซึ่งกันและกัน ดังกรณี ที่เกิดการแลกเปลี่ยนพันธุไมหายยากหรือชวยเพาะ

พันธุที่ขาดแคลนและสงใหไปเพาะปลูกในชุมชนตางๆ  

 

๔. การพัฒนารูปแบบการใชประโยชนการแพทยพื้นบานในชุมชน 
เปาหมายสำคัญที่สุดของการพัฒนาภูมิปญญาการแพทยพื้นบานในชุมชนคือ 

การเกิดรูปธรรมการใชประโยชนดานความรู ทรัพยากรยาและอาหาร รวมถึงบุคคลผูรู

ที่สะสมประสบการณและความชำนาญจนชาวบานเรียกวาเปนหมอพื้นบาน หากการ 

ขับเคลื่อนโครงการผานยุทธศาสตรการจัดการความรู ทรัพยากร เครือขาย ผลลัพธที่

ชุมชนและสังคมตองการเห็นรวมกันคือ รูปแบบการใชประโยชนที่ปรากฏและชุมชนมี

สวนรวมกาคิดคน พัฒนาและใชประโยชน โดยเฉพาะเปนประโยชนตอการบำบัดรักษา

ความเจ็บปวย ลดภาระคาใชจายในครัวเรือนตอคารักษาพยาบาล และลดความเรื้อรัง

และรุนแรงของโรคหรือความเจ็บปวยที่เกิดขึ ้นบอยๆ ซึ่งอาจหมายรวมถึงการสราง

เสริมสุขภาพและปองกันปญหาสุขภาพที่อาจเกิดขึ้นไดดวย 
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ตัวอยางรูปแบบการบริการของหมอพ้ืนบาน 
๔.๑ รูปแบบบานหมอพ้ืนบาน 

บานหมอเปนรูปแบบดั้งเดิมที่ยังคงอยูในชุมชน แมหนวยบริการของรัฐจะเจริญ

กาวหนาไปเพียงใด แตรากฐานวัฒนธรรมดั้งเดิมในทองถิ่นยังคงหลงเหลือรองรับ 

ความตองการของคนในชุมชนอยู กรณี นายประเสริฐ ภูม ิส ิงห เก ิดวันที่ ๑๒ 

กันยายน ๒๔๘๘ อาศัยอยู ๑๖๑/๑ หมู ๑๕ ตำบลนาคำ อำเภอศรีเมืองใหม 

จังหวัดอุบลราชธานี อาชีพหลักทำนา แตมีวิชาความรูเปนหมอพื ้นบาน ปจจุบัน 

รับตำแหนงเปนประธานชมรมหมอพื้นบาน จังหวัดอุบลราชธานี  

หมอประเสริฐมีความชำนาญรักษาโรค ๑. โรคเกาท ๒. โรคริดสีดวงทวาร  

และลำไส ๓. โรคกระเพาะอาหาร ๔. โรคตกขาว ๕. โรคหลอย ๖. โรคมะเร็ง  

๗. ขับผี หมอประเสริฐไดรับการถายทอดความรูจาก พอตาเลี่ยม พอตาสอน และ 

พอถวิล พอเลิน พอสุบิน เปนครู ๕ คนที่หมอประเสริฐเคารพ เริ่มทำการรักษาเมื่อป 

พ.ศ. ๒๕๐๔ ตอนอายุ ๑๗ ป ดวยแรงจูงใจในการเปนหมอและหมอพิธีกรรมตางๆ 

เพราะเห็นพอตาเลี่ยมรักษาคนปวย และหมอที่รักษาภรรยาตนเอง จึงสนใจอยากเปน

หมอบางเพื่อชวยดูแลตนเองและครอบครัว  

ตำรับยาที่ใชประจำมีจำนวน ๖ ตำรับคือ ๑. โรคเกาท ๒. โรคริดสีดวงทวาร 

และลำไส ๓. โรคกระเพาะอาหาร ๔. โรคตกขาว ๕. โรคหลอย ๖. โรคมะเร็ง  

ตำรับยาดังกลาวมาจากครูบาอาจารยที่ถายทอดความรู และอานตำราประกอบ  

สมุนไพรที่ใชบอยและใกลสูญพันธ ไดแก ตนประดงเลือด ตะไครตน ฝนแสนหา ขาตน 

จันหอม จวงหอม งิ้วดำ แหลงยาหาไดจากที่ใด จากหัวไรปลายนา จากหวย จาก

สวนที่ปลูกไวในบาน และภูเขาตางๆ คนปวยที่มารักษาตอเดือนจำนวน ๒๐ คน คน

ปวยสวนใหญมีอาชีพ ทำนา ทำสวน พอคาและราชการก็มีบาง คนปวยที่มารักษามาก

ที่สุด ดังน ี ้  

๑. โรคเกาท ๒. โรคริดสีดวงทวาร ๓.โรคตกขาว ๔. โรคกระเพาะอาหาร ๕. โรค

มะเร็ง ๖.โรคผีสิง มีผูสืบทอดความรูจำนวน ๓ คน มีความสัมพันธคือไปหาสมุนไพร 

และเคยจัดยารวมกัน  
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๔.๒ รปูแบบวัด กรณศีนูยสขุภาพวดัอมรนิทราราม อำเภอปราสาท จงัหวดัสรุนิทร 

ศูนยสุขภาพวัดอมรินทราราม กอตั้งเมือป ๒๕๔๓ มีพระครูโสภณบุญญกิจ  

เจาอาวาสวัดอมรินทรารามเปนหลัก ทานเห็นความสำคัญขององคความรูภูมิปญญาการ

ดูแลสุขภาพแบบพื้นบานและตระหนักในปญหาสุขภาพความเจ็บปวยของชุมชนที่ขาด 

การพึ่งพาตนเอง จึงรวมมือกันกับชุมชนและศูนยสมุนไพรตะบัลไพร ตั้งเปนศูนยสุขภาพ

วัดอมรินทรารามที่เนนการใหบริการสุขภาพแบบพื้นบาน 

การดำเนินงานในชวงแรกมีกลุมหมอนวดที่ทางศูนยสมุนไพรตะบัลไพรอบรมให 

กับผู ที่สนใจเรียนนวดเพราะคนในครอบครัวเจ็บปวย เชน มีพี่ชายเปนอัมพาตจาก

ประสบอุบัติเหตุรถชน และสามีทำงานหนัก เจ็บปวยดวยอาการปวดกลามเนื้อเปน

ประจำ กลุมนี้มีใจรักเปนผูฝกทำการนวดกับผูปวยจริงจนเกิดความชำนาญ กลุมศึกษา 

ดูงานและเรียนรูเพิ่มเติม เชน ศึกษาดูงานที่ศูนยสุขภาพวัดทาลาด อำเภอกุดชุม 

จังหวัดยโสธร ซึ่งเปนองคกรชุมชนที่ดำเนินกิจกรรมดานนี้มาเปนระยะเวลานาน โดย

ชุมชนบริหารจัดการกันเองและไดรับการอบรมจากมูลนิธิสงเสริมฟนฟูการแพทยไทย

เดิมๆ โดยอายุรเวทวิทยาลัยทำการฝกอบรมเสริมทักษะ และเทคนิคการดูแลผูปวย

อัมพาตที่บานและการนวดรักษากลุมอาการตางๆ ยิ่งทำใหกลุมมีความรู ความมั่นใจ

มากขึ้น กลุมหมอนวดนี้ทำเปนบทบาทหลักในการดำเนินกิจกรรมในศูนยฯ 

ตอมากลุมนวดไดเรียนรูดานตัวยาตำรับยาที่ตองใหความรู รวมกับการนวด 

สมุนไพรรักษากลุมอาการที่พบบอยในทองถิ่นจากหมอพื้นบานในชุมชน คือ พอพนอด 

วัดเวียงและพอทุม มีบุตรดี โดยศึกษาตัวยาในชุมชน ทั ้งตำบลตาเบาและชุมชน 

ใกลเคียง 

กลุมสามารถพัฒนาตนเอง จนเปนที่รู จักดานการเปนผู มีสวนรวมในการแก

ปญหาและการดูแลสุขภาพชุมชน ทั้งเปนผูรูที่สามารถถายทอดใหคนที่อยากเรียนรูใน 

ชุมชน เชน ญาติสนิทเพื่อนบาน และคนในครอบครัว ประกอบกับในชุมชนเองก็มีผูรู

ดานการนวดจับตะไซ (นวดพื้นบาน) หลายทาน ซึ่งมีความรูดานแนวเสนและแกอาการ

เปนอยางดี เชน นวดยามดลูก นวดรักษาสะบักจม ทำใหกลุมมีโอกาสเรียนรูเพิ่มพูน

ทักษะไปในตัวและแกปญหาการเจ็บปวยไดจริง ก็เกิดการบอกตอเปนที่รูจักทั้งในระดับ

อำเภอ และจังหวัด 
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กิจกรรมภายในศูนยสุขภาพวัดอมรินทราราม 

๑. ใหบริการสุขภาพดานนวดไทย นวดพื้นบาน อบ-ประคบสมุนไพร และ 

ตัวยา ตำรับยาพื้นบานทุกวันเวลา ๐๘.๐๐-๑๗.๐๐ น. 

๒. เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันระหวางหมอนวดรุนพี่กับรุนนองและเรื่องตัวยา

ตำรับยาจากหมอพื้นบาน 

๓. กิจกรรมคาราวานงานสุมนไพร เปนการใหบริการอยางทั่วถึงในแตละ

หมูบานในตำบลตาเบา กลุมไดส่ังสมประสบการณและเปนการเผยแพร

ประชาสัมพันธกิจกรรมในศูนยฯ 

๔. กิจกรรม สำรวจพันธุสมุนไพรและอนุรักษฟ นฟูปาปะแร็ยรวมกับหมอยา

คณะกรรมการปาเยาวชน โรงเรียนและชุมชนเพื่อเรียนรูเรื่องตัวยาสมุนไพร

การใชประโยชนและการจัดการดูแลปา 

๕. กิจกรรมผลิตยาสมุนไพร สวนมากผลิตน้ำมันสมุนไพรและลูกประคบ 

สมุนไพร เพื่อใชรวมกับการนวด โดยใชวัตถุดิบที่มีอยูในชุมชน 

 

๔.๓ รูปแบบศูนยสุขภาพพื้นบาน รวมมือกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
กรณี ศูนยบำบัดทุกข สรางสุขภาพชุมชนวังแสง ตำบลวังแสง อำเภอแกดำ 

จังหวัดมหาสารคาม”  

ในตำบลวังแสงพบหมอที่ชำนาญในการนวดรักษาระบบเสนเอ็นและการใช 

สมุนไพรในการรักษาเบื้องตน ซึ่งเปนที่พึ่งของชุมชนในการรักษากับหมอพื้นบาน  

ในป ๒๕๕๐-๒๕๕๒ นายสมนึก ไชยสงคนายกองคการบริหารสวนตำบลได

รวมพัฒนาโครงการกับนักวิชาการทั้ง ๒ ทาน เพื่อขอรับการสนับสนุนจากแผนงาน

พัฒนาภูมิปญญาทองถิ่นดานสุขภาพ ซึ่งมีมูลนิธิสุขภาพไทยเปนองคกรประสานงาน 

เพื่อรวบรวม วิเคราะห และสังเคราะหองคความรูของหมอยาพื้นบานในการดูแลสุขภาพ

ชุมชนของชุมชน และ เพื่อศึกษารูปแบบการบริหารจัดการขององคการบริหารสวน 

ทองถิ่นในการสนับสนุนและสงเสริมภูมิปญญาพื้นบานเพื่อการดูแลสุขภาพชุมชน 

 

๔.๔ รูปแบบคาราวาน สานตอภูมิปญญาหมอพ้ืนบาน จ.สกลนคร 

โครงการรวบรวมองคความรูหมอพื้นบาน (สนับสนุนโดน สกว.) และตอยอด

จากแผนงานพฒันาภมิูปญญาทองถ่ินดานสขุภาพ โดยมลูนิธิสขุภาพไทย รบัการสนบัสนนุ 

จาก สสส. ไดมีผูสนใจเรียนรูภูมิปญญาจากหมอพื้นบานจำนวนมากกวา ๓๐ คน โดย



รายงานการสาธารณสุขไทย ดานการแพทยแผนไทย การแพทยพื้นบาน และการแพทยทางเลือก 
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ใชสถานที่ภายในวัดศรีสะเกษ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร และใชเทคนิคการจัดเวที

ถายทอดองคความรู และสาธิตไปพรอมกันเพื่อเปดโอกาสใหผูเรียนไดมีการแลกเปลี่ยน

เรียนรูรวมกันไป แตไมเกิดทักษะประสบการณรักษาโรค เพราะมีผูปวยมารับการรักษา

นอย หากมีการเคลื่อนหมอพื ้นบานลงสูชุมชน เพื่อใหหมอพื ้นบานไดมีโอกาสใน 

การรักษาโรคกับผูปวยจริง ทำใหเกิดกรณีศึกษาเพิ่มประสบการณแกตัวหมอ เกิดทักษะ

การรักษาโรคจริงแกผูเรียนรู และสงเสริมการรักษาสุขภาพแกชุมชน จึงไดจัดกิจกรรม

หมอพื้นบานสัญจร ออกไปใหบริการชุมชนในจังหวัดสกลนคร โดยไปในพื้นที่ของหมอ

พื้นบานที่เปนสมาชิกของชมรม เพื่อจะไดประสานงานในพื้นที่ รวมทั้งประชาสัมพันธ

กิจกรรมใหกับชุมชนทราบ 

คาราวานสานตอภูมิปญญาของหมอพื้นบานไดเคลื่อนไปในชุมชนโดยใชบริเวณ

วัดเปนจุดบริการ จะเดินทางตอนเชาวันเสาร และกลับวันอาทิตยบาย โดยผูเขารวม

กิจกรรมประกอบดวย หมอพื้นบาน แพทยแผนไทย และนักศึกษาสาขาแพทยแผนไทย

จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสกลนคร รวมแลวกวา ๕๐ ชีวิต  

 

บทสรุป 
ระบบสุขภาพภาคประชาชนบนรากฐานภูมิปญญาทองถิ่นดานสุขภาพ สำเร็จได

ในระยะแรกดวยการรวมแรงรวมใจของเครือขายทุกภาคสวน ที่ชวยกันดำเนินงานตาม

ยุทธศาสตรทั้ง ๔ ดาน โดยมีเปาหมายใหชุมชนสามารถดูแลสุขภาพของตนเอง ใน

ระยะไมกี่ปมานี้ ระบบการดูแลสุขภาพปฐมภูมิ หรือ Primary Care เปนระบบที่มีการ

สงเสริมกันมาก จึงอาจกลาวไดวาระบบสุขภาพภาคประชาชนเปนเรื่องของระบบสุขภาพ

ปฐมภูมิดวย 

แตในสถานการณจริงพบวา แนวคิดในเรื่องสุขภาพปฐมภูมิระบบสุขภาพที่ 

แปรออกมาสูการปฏิบัตินั้น ยังไมไดเขาใจในมิติสุขภาพที่ลึกซึ้ง ดังเชน ความคิดที่วา 

ระบบสุขภาพปฐมภูมิ คือการรักษาพยาบาลเบื้องตนเทานั้น หรือเนนการใหบริการและ

คัดกรองผูปวย คลายกับดานหนากอนจะสงตอไปยังโรงพยาบาล ทั้งๆ ที่ระบบสุขภาพ

ปฐมภูมิ มีความหมายหรือจำเปนตองทำงานเชิงรุกในดาน ชุมชนพื้นฐาน (Community-

bassed) มีความเขาใจและตระหนักถึงศักยภาพของการดูแลรักษาสุขภาพแบบองครวม 

(Holistic care) รวมถึงความจำเปนเกี่ยวกับการดูแลอยางตอเนื่อง และผสมผสานการ

รักษาตางๆ (Integrated and Continuty of Care)  



บ
ท
ที่

 ๕ 
ภูมิปญญาการแพทยแผนไทยและการแพทยพื้นบาน 
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ระบบสุขภาพภาคประชาชนที่ใชภูมิปญญาทองถิ่นดานสุขภาพที่กลาวมาทั้งสิ้นนี้ 

ไดพยายามนำอารากฐานทางวัฒนธรรม การเชื่อมโยงในหลายมิติ คุณคาของชุมชน 

การดูแลกายและจิต และทำงานผสมผสานกับหนวยบริการสุขภาพของรัฐ รวมถึงความ

รวมมือจากองคกรปกครองสวนทองถิ่น ซึ่งปจจัยทั้งหมดนี้ เปนพลังหนุนให ระบบ

สุขภาพปฐมภูมิที่เปนระบบสุขภาพภาคประชาชน ไดสำแดงพลังที่จะสามารถดูแลกันเอง

และพึ่งตนเองไดดวยทุนทางสังคมและทรัพยากรในทองถิ่นตนเอง อันนำมาสูสุขภาวะ 

ที่พึงประสงคอยางยั่งยืน 


