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การศึกษาภูมิปัญ ญาหมอพื้น บ้านมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสถานภาพและบทบาทความรู,ภูมิปัญญาในการรักษา
โรคของหมอพื้น บ้านที่อาศัยอยู่ในชุม ชนชาติพ ัน ธุกุย ตำบลปราสาท อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีส ะเกษ การวิจัยเชิง
คุณ ภาพนี้ส ัด เลือ กหมอพื้น บ้านที่ไ ด้รับ การยอมรับ จากชุม ชนและมีป ระสบการณ์รัก ษานานกว่า 10ปี แบบเจาะจง
จำนวน 7 คน โดยใช้แบบสอบถามและการสัม ภาษณ์เชิงลึก มีระยะเวลาศึกษาเดือนมิถ ุน ายน 2561 - มินายน 2562 ผล
การวิจ ัย พบว่า หมอพื้น บ้า นส่ว นใหญ่เปึน เพศชาย จำนวน 5 คน หมอพื้น บ้า นทั้ง หมดประกอบอาชีพ หสัก ด้า น
เกษตรกรรมทำนา หมอพื้น บ้านจัด กลุ่ม เป็น หมอพิธีก รรมเป่าคาถา 4 คน หมอลำพระอิน ทร์แ ละหมอตำแย พบหมอ
พื้น บ้านมีป ระสบการณ์ก ารรัก ษานานกว่า 10ปีขึ้นไป หมอพื้น บ้า นมีอ ายุ6 0 ปีข ึ้น ไปได้ร ับ การยอมรับ นับ ถือ จาก
คนในชุมชน โดยมีเหตุจูงใจที่ส ำค์ญ ที่ให้มาเป็นหมอพื้นบ้าน ดือ คนในครอบครัวหรือ บรรพบุรุษ เป็น หมอพื้น บ้าน มี
ความสนใจและมีจ ิต ใจอยากช่ว ยเหลือ ผู้อ ื่น หมอพื้น บ้า นนั้น ได้ร ับ สืบ ทอดจากบรรพบุร ุษ อาจารย์ และสิ่งเหนือ
ธรรมชาติ กระบวนการการรัก ษาอาศัย การสัง เกตควบคู่ศ ับ การซัก ประวัต ิแ ละตรวจร่า งกาย การรัก ษาของหมอ
พิธีกรรมเป่าคาถาโดยการบริกรรมคาถาเป่าบริเวณที่มีอ าการและใช้สมุน ไพรในการทำยาพอกและนี้านัน ทาหมอลำ
พระอิน ทร์จะเข้าทรงสื่อ สารกับ ครูอ าจารย์ห รือ ผีจะรำเพื่อ ทำการรักษาและหมอตำแยให้การดูแลมารดาตั้งครรภ์และ
หสังคลอด แนะนำใช้ส มุนไพรต้มดื่มบำรุงนี้านม ต้มนี้าอาบ และนัด ติดตามการรักษาจนผู้ป ่วยอาการดีข ึ้น ทำให้เป็น
ทางเลือ กและที่พ ื่งของชุมชนชาติพ ัน ธุกุยในด้านสุข ภาพ
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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
K ey words: traditional healer’s wisdom, Kui ethnic, status, role

บทนำ
ภูม ิป ัญ ญาหมอพื้น บ้า นนั้น คู่ค นไทยมาแต่ด ั่ง
เดิม เป็น การดูแ ลรัก ษาตนเองและคนรอบตัว เพื่อ
การมิช ีว ิต สุข ภาพที่ด ิ โด ยการส ัง เกต ทดลองใช้
ประสบการณ์จ ากรุ่น สู่ร ุ่น ถ่า ยทอดความรู้ จนกลาย
เป็น รากฐานในการปฏิบ ัต ิเพื่อ ดูแ ลสุข ภาพภูม ิป ัญ ญา
พื้น บ้า นที่ใ ช้ด ูแ ลสุข ภาพที่ส ำคัญ อีก ศาสตร์ห นึ่ง ซึ่ง
สอดคล้อ งกับ วัฒ นธรรมประเพณ ีข องชุม ชนและ
สามารถเช้า ไปมิส ่ว นร่ว มรับ รู้ร ูป แบบวิธ ีก ารรัก ษา
โรคได้ การแพทย์พ ื้น บ้า นจะมิไ ด้เป็น ที่น ิย มเท่า กับ
การแพ ทย์แ ผนป ัจ จุบ ัน แต่ย ัง มิไ ด้ส ูญ ห ายไป จาก
สัง คมไทย โดยหมอพื้น บ้า นเป็น ผู้ท ี่ม ิบ ทบาทในการ

ดูแ ลสุข ภาพอนามัย ของประชาชนในชนบทตลอดมา
เพราะความสัม พัน ธ์ร ะหว่างหมอพื้น บ้านกับ ชาวบ้าน
ผูก พัน ด้ว ยความเชื่อ ในจิต สำนึก และความศรัท ธาที่
สืบ ทอดมาจากบรรพบุร ุษ จากเหตุผ ลดัง กล่า วท่า ให้
หมอพื้น บ้านยัง คงมิบ ทบาทต่อ สุข ภาพของประชาชน
มาถึง ปัจ จุบ ัน จากการรวบรวมข้อ มูล ทะเบียนหมอพื้น
บ้านที่สำรวจ หมอพื้น บ้านในปัจจุบ ัน จำเป็น ต้อ งมิก าร
ปรับบทบาท รูป แบบและวิธ ีก ารรัก ษา ถือ ว่าการรัก ษา
เป็น การดูแ ลช่ว ยเหลือ กัน ของครอบครัว และเครือ
ญาติบ ทบาทในการรัก ษาลดลงเหลือ เพีย งกลุ่ม อาการ
โรคบางกลุ่ม เท่า นั้น และบทบาทการป้อ งกัน โรคของ
หมอพื้น บ้านลดน้อ ยลงกว่าในอดีต มิก ารปรับ บทบาท

