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บฬเกัดปอ
การศึกษาภูมิปัญญาหมอพื้นบ้านมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสถานภาพและบทบาทความรู,ภูมิปัญญาในการรักษา 

โรคของหมอพื้นบ้านที่อาศัยอยู่ในชุมชนชาติพันธุกุย ตำบลปราสาท อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ การวิจัยเชิง 
คุณภาพนี้สัดเลือกหมอพื้นบ้านที่ได้รับการยอมรับจากชุมชนและมีประสบการณ์รักษานานกว่า 10 ปี แบบเจาะจง 
จำนวน 7 คน โดยใช้แบบสอบถามและการสัมภาษณ์เชิงลึก มีระยะเวลาศึกษาเดือนมิถุนายน 2561 - มินายน 2562 ผล 
การวิจัย พบว่า หมอพื้นบ้านส่วนใหญ่เป ึนเพศชาย จำนวน 5 คน หมอพื้นบ้านทั้งหมดประกอบอาชีพหสักด้าน 
เกษตรกรรมทำนา หมอพื้นบ้านจัดกลุ่มเป็นหมอพิธีกรรมเป่าคาถา 4 คน หมอลำพระอินทร์และหมอตำแย พบหมอ 
พื้นบ้านมีประสบการณ์การรักษานานกว่า 1 0 ปีขึ้นไป หมอพ ื้นบ ้านม ีอาย ุ6 0 ปีขึ้นไปได้รับการยอมรับนับถือจาก 
คนในชุมชน โดยมีเหตุจูงใจที่สำค์ญที่ให้มาเป็นหมอพื้นบ้าน ดือคนในครอบครัวหรือบรรพบุรุษเป็นหมอพื้นบ้าน มี 
ความสนใจและมีจิตใจอยากช่วยเหลือผู้อ ื่น หมอพื้นบ้านนั้นได้รับสืบทอดจากบรรพบุรุษ อาจารย์ และสิ่งเหนือ 
ธรรมชาติ กระบวนการการรักษาอาศัยการสังเกตควบคู่ศ ับการซักประวัต ิและตรวจร่างกาย การรักษาของหมอ 
พิธีกรรมเป่าคาถาโดยการบริกรรมคาถาเป่าบริเวณที่มีอาการและใช้สมุนไพรในการทำยาพอกและนี้านันทาหมอลำ 
พระอินทร์จะเข้าทรงสื่อสารกับครูอาจารย์หรือผีจะรำเพื่อทำการรักษาและหมอตำแยให้การดูแลมารดาตั้งครรภ์และ 
หสังคลอด แนะนำใช้สมุนไพรต้มดื่มบำรุงนี้านม ต้มนี้าอาบ และนัดติดตามการรักษาจนผู้ป่วยอาการดีขึ้น ทำให้เป็น 
ทางเลือกและที่พื่งของชุมชนชาติพันธุกุยในด้านสุขภาพ
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Abstract

This research is a qualitative study aimed to study Status and role of Traditional Healer’s Wisdom and to 
study Knowledge Wisdom in treating illness Traditional Healer’s of Kui ethnic Traditional Healers’ Wisdom: A 
case study of 7 folk Traditional Healers at Prasah District, Huai Thab Than, Si Sa ket Province. The sample group 
Specific Selected of 7 and analyzed with descriptive statistics. The results reveal the present of 5 males and 2 fe
males. Career agriculture. Can be divided into 3 groups, Most of them were specialize as orthopedists and Ritual 
type and Lam phra in and midwife. That experience of treatment more than 10 years. The most folk healers in aged 
group 60 years or more. Received respect if om people in the community .With motive in their family as folk healer 
and they are interested helping others. In the treatment of traditional knowledge that has been passed down from 
ancestors. The process of treatment relies on observation History and Physical examination. Most of them were 
Blown spells bone healing and Ritual type Will communicate with teachers or ghosts for treatment, and Lam phra 
in and midwife Take care of pregnant mothers as well as give birth to children. Suggestions Use boiled herbs to 
drink milk. And have a follow-up appointment Treatment until the patient improves Making it an alternative and 
dependable community Kui ethnic for health
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บทนำ
ภ ูม ิป ัญ ญ าหมอพ ื้นบ ้านน ั้นค ู่คนไทยมาแต ่ด ั่ง  

เด ิม เป ็นการด ูแลร ักษาตนเองและคนรอบต ัว เพื่อ 
ก ารม ิช ีว ิต ส ุข ภาพ ท ี่ด ิ โด ย ก าร ส ัง เก ต  ท ดลองใช ้ 
ประสบการณ์จากรุ่นสู่ร ุ่น ถ ่ายทอดความร ู้ จนกลาย 
เป ็นรากฐานในการปฏิบ ัต ิเพ ื่อดูแลสุขภาพภูม ิป ัญญา 
พ ื้นบ ้านท ี่ใช ้ด ูแลส ุขภาพที่สำค ัญอ ีกศาสตร์หน ึ่ง ซ่ึง 
ส อ ดคล ้องก ับ ว ัฒ น ธรรม ป ระเพ ณ ีข องช ุม ชน และ 
สามารถเช ้าไปม ิส ่วนร ่วมร ับร ู้ร ูปแบบวิธ ีการร ักษา 
โรคได้ การแพทย์พ ื้นบ ้านจะม ิได ้เป ็นท ี่น ิยมเท ่าก ับ 
ก ารแ พ ท ย ์แ ผ น ป ัจจ ุบ ัน แ ต ่ย ังม ิได ้ส ูญ ห ายไป จ าก  
สังคมไทย โดยหมอพื้นบ้านเป ็นผู้ท ี่ม ิบทบาทในการ

ดูแลสุขภาพอนามัยของประชาชนในชนบทตลอดมา 
เพราะความสัมพันธ์ระหว่างหมอพื้นบ้านกับชาวบ้าน 
ผ ูกพ ันด ้วยความเช ื่อในจ ิตสำน ึกและความศรัทธาท ี่ 
ส ืบทอดมาจากบรรพบุร ุษ จากเหต ุผลด ังกล ่าวท ่าให ้ 
หมอพื้นบ้านยังคงมิบทบาทต่อสุขภาพของประชาชน 
มาถึงปัจจุบัน จากการรวบรวมข้อมูลทะเบียนหมอพื้น 
บ้านที่สำรวจ หมอพื้นบ้านในปัจจุบันจำเป็นต้องมิการ 
ปรับบทบาท รูปแบบและวิธีการรักษา ถือว่าการรักษา 
เป ็นการด ูแลช ่วยเห ล ือก ันของครอบคร ัวและเคร ือ  
ญาติบทบาทในการรักษาลดลงเหลือเพ ียงกลุ่มอาการ 
โรคบางกลุ่มเท ่าน ั้นและบทบาทการป้องกันโรคของ 
หมอพื้นบ้านลดน้อยลงกว่าในอดีตมิการปรับบทบาท
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