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คุณค่าภูมิปัญญาท้องถิ่นในระบบแพทย์พื้นบ้าน
ต่อการชะลอการป่วยด้วยโรคเบาหวานของกลุ่มชาติพันธุ์มอญเขมร 

: กรณีศึกษาวัดในจังหวัดสุรินทร์ประเทศไทยและโฮงหมอบ้านในแขวงอัตตะปือ สปป.ลาว

(The value of local knowledge in traditional medicine to decelerate 
causing Diabetes Mellitus on Mon Khmer Ethnic Groups 

: Case study in Surin’s Temple, Thailand Indigenous Medicine 
Healer’s place, Attapua, Laos PDR. )
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 คุณค่าภูมิปัญญาท้องถิ่นในระบบการแพทย์พื้นบ้านต่อการชะลอการป่วยด้วยโรคเบาหวานของกลุ่มชาติพันธุ์มอญ

เขมร : กรณศีกึษาวดัในจงัหวดัสรุนิทรป์ระเทศไทยและโฮงหมอบ้านในแขวงอตัตะปือ สปป.ลาวมวีตัถุประสงคใ์นการศกึษา

เพือ่ศกึษาบริบทและองคค์วามรูท้างวทิยาศาสตรจ์ากขอ้มลูทีม่อียูใ่นทอ้งถิน่ในระบบการแพทยพ์ืน้บา้นในอนภุมูภิาคลุม่น้ำา

โขง:กรณปีระเทศไทยและสปป.ลาว โดยทำาการศกึษาบรบิทภมูปิญัญาทอ้งถิน่ในระบบการแพทยพ์ืน้บา้นตอ่การชะลอการ

ป่วยด้วยโรคเบาหวานของกลุ่มชาติพันธุ์มอญเขมรจัดให้มีการศึกษาวิจัยเชิงสำารวจ มีข้ันตอนในการดำาเนินการ และการ

วิจัยเชิงคุณภาพแนวชาติพันธุ์วรรณนา ซึ่งประกอบด้วยประเด็นสำาคัญ คือ การเก็บรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิ และทุติยภูมิที่

สะท้อนองค์ความรู้เกี่ยวกับภูมิปัญญาในระบบการแพทย์พื้นบ้าน ด้านสมุนไพร และการบำาบัดรักษาเพื่อชะลออาการเจ็บ

ปว่ยจากโรคเบาหวาน เพือ่สง่เสรมิอตัลกัษณ์ และเสรมิสรา้งบทบาทวฒันธรรมท้องถ่ินโดยนำาภมูปัิญญามาจดัการองคค์วาม

รู้อย่างเป็นระบบให้เกิดคุณค่าต่อบริการสาธารณสุขมูลฐานและทำาการออกภาคสนามและใช้เทคนิคการวิจัยเชิงคุณภาพ

แนวชาติพันธุ์วรรณนาโดยการสัมภาษณ์หมอพื้นบ้านหรือปราชญ์ชาวบ้านในพื้นที่การวิจัยของสองประเทศและการวิจัย

เชิงเอกสาร(Documentary Research)เป็นข้อมูลทุติยภูมิจากเอกสารและวิจัยที่เกี่ยวข้องต่างๆรวมถึงใช้ผู้วิจัยเป็นเครื่อง

มือในการศึกษาวิจัยทำาการสัมภาษณ์เจาะลึกและประชุมกลุ่มผู้ให้ข้อมูลสำาคัญ ข้อมูลหลักข้อมูลรอง แล้วทำาการวิเคราะห์

ข้อมูลทั้งเชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 

 ผลการศกึษาพบวา่ ภมูปิญัญาการแพทยพ์ืน้บา้นทีเ่ปน็มรดกตกทอดมาจากบรรพบรุษุทีม่กีารสัง่สมและอนรุกัษอ์งค์

ความรูใ้นการรกัษาโรค เปน็แหลง่ทีพ่ึง่ทางการรกัษาของชาวบา้นทีห่ลายคนแสวงหาทางเลอืกในการเยยีวยาบำาบดัทัง้กาย

และใจ ในขณะที่ระบบการรักษาของการแพทย์สมัยใหม่ขาดไป โดยเฉพาะมิติทางจิตใจในการประคับประคองอาการของ

โรคที่มีบรรยากาศให้ความเป็นกันเองจึงเป็นที่พึงพอใจทำาให้ผู้ป่วยและครอบครัวที่มีรายได้น้อยมารับการรักษาด้วยระบบ

การแพทย์ที่ต้องมาพึ่งพาทุนทางสังคมที่มีอยู่ในชุมชน โดยเฉพาะสำานักสงฆ์และโฮงหมอพื้นบ้านใน สปป.ลาว ที่ได้รับการ

ยกระดับให้เป็นสถานบริการทางสาธารณสุขที่คู่ขนานกับระบบการแพทย์แผนสมัยใหม่หรือแบบตะวันตก ที่มีเทคโนโลยี 

เครื่องมือทางการแพทย์ที่ทันสมัยอย่างไรก็ตาม หากพิจารณาด้วยมิติทางปัจเจกของแต่ละบุคคลพบว่าในสังคมปัจจุบัน
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ABSTRACT

ระบบการแพทย์พ้ืนบ้านกลับมาได้รับความนิยมและเป็นท่ีรู้จักและหลายสำานักสงฆ์ได้มีช่ือเสียงในการดูแลสุขภาพผู้คน

มากขึ้น และตั้งรับผู้ป่วยโรคมะเร็ง ความดันโลหิตสูง และเบาหวาน ตลอดจนอาการอัมพฤกษ์ อัมพาต มากขึ้นและช่วย

บรรเทาคนไข้นอกให้กับสถานบริการภาครัฐอีกด้วย

 การรวบรวมองค์ความรู้เกี่ยวกับภูมิปัญญาในระบบการแพทย์พื้นบ้านด้านสมุนไพรและการบำาบัดรักษาเพื่อชะลอ

อาการเจ็บป่วยจากโรคเบาหวาน เพื่อส่งเสริมอัตลักษณ์ และเสริมสร้างบทบาทวัฒนธรรมท้องถ่ินโดยนำาภูมิปัญญามา

จัดการองค์ความรู้อย่างเป็นระบบ ให้เกิดคุณค่าต่อสังคมและเป็นแหล่งเรียนรู้เพื่อการคุ้มครองวัฒนธรรมชุมชนอันเป็น

ยุทธศาสตร์ใหม่ในการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน โดยการมองให้เห็นภาพรวมที่เชื่อมโยงกันเป็นองค์รวม (Holistic) ในมิติ

ทางด้านวัฒนธรรมและการแพทย์พื้นบ้านที่เป็นภูมิปัญญาดั้งเดิมที่มีศักยภาพและประสบการณ์หลากหลายในการบำาบัด

รักษาผู้ป่วยและองค์ความรู้เหล่านี้กำาลังเลือนหายไปตามกาลเวลา หากมีการสืบค้นกรรมวิธีการแพทย์พื้นบ้านตลอดจน

อัตลักษณ์และจิตวิญญาณที่มีคุณค่าต่อความศรัทธาและความเช่ือต่อภูมิปัญญาท้องถ่ินของชาวบ้านให้มีความสำาคัญด้วย

การนำาองคค์วามรู้จากระบบการแพทยพ์ืน้บา้น ภมูปิญัญาทอ้งถ่ินทีส่รา้งความเข็มแข็งกบัชมุชนมาปรบัใหเ้ข้ากบัคนรุน่ใหม่

เหล่านี้ล้วนเป็นที่น่าสนใจอย่างยิ่งที่จะได้มีการจัดการความรู้อย่างเป็นระบบ 

 นอกจากน้ันยังจะต้องนำามาทดสอบตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ท่ีเกี่ยวข้องเพื่อยืนยันภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

เพือ่อธิบายถงึความสัมพนัธข์อง ตำารบัยาสมนุไพร กรรมวธิกีารรกัษาโรคเบาหวานเบ้ืองตน้ซ่ึงเป็นความรูท่ี้แฝงในข้อมลูท้องถ่ิน

ที่สั่งสมสืบทอดมา และการวิจัยต่อยอดภูมิปัญญาจึงเป็นการสร้างนวัตกรรมเชื่อมองค์ความรู้ท้องถิ่นต่อยอดสู่หลักการ

ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เผยแพร่ออกสู่สากลได้ในที่สุด

คำาสำาคัญ : ภูมิปัญญาท้องถิ่น ระบบแพทย์พื้นบ้าน โรคเบาหวานกลุ่มชาติพันธุ์

 Value of local knowledge in traditional medicine to decelerate causing Diabetes Mellitus on Mon 

Khmer ethnic groups : Case study in Surin’s Temple, Thailand Indigenous Medicine Healer’s place, At-

tapua Laos PDR. The purpose of the study was to investigate the context and knowledge of the local 

indigenous medical systems in the Mekong Sub-region in the case of Thailand and Laos PDR. For studying 

the context of local knowledge in traditional medicine to delay causing the diabetes of the Mon Khmer 

ethnic group. By research providing on procedures are operated as The ethnographic and qualitative 

research. The themes is to collected the primary data and secondary data in area of the knowledge 

and wisdom in folk medicine and herbal therapies to prohibit the symptoms of diabetes which to 

promote the identity and strengthen on the local culture by bringing the wisdom and knowledge, that 

is showed of the value to provide basic health care services. And using the ethnography method by 

interviewing local doctors or scholars in the study of the two countries. Research and Documentation 

(Documentary research) as a secondary data from documents and related research, including applied 

research as a tool to study in depth interviews and group meetings for information. Primary data

Secondary data which were analyzed.
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 The results showed that Traditional folk medicine has a rich legacy of their ancestors and preserve 

the collective knowledge of the treatment. Many of the people who seek alternative therapies to heal 

both physically and mentally from that place, While the treatment of modern medicine, missing a 

dimension of mind to sustain symptoms of the atmosphere is friendly, it is satisfactory to patients and 

families with low incomes to receive treatment. Medical systems that have come to rely on existing 

social capital in communities.The priest and host of folk healers in Thailand and Laos PDR.has been 

elevated to a public health service in parallel with the modern or western medicine. However, modern 

medical devices which considering the dimension of each individual in society the traditional medical 

system need to be popular and well known and many of the most famous monasteries in health care 

as more. Focusing on the patients with cancer, hypertension and diabetes, as well as paralysis or loss 

of many, helping to reduce outpatient services by the government.

 Gathering knowledge about the wisdom in folk medicine and herbal therapies to delaying the 

symptoms of diabetes which to promote identity and strengthen the local culture by bringing the 

wisdom and knowledge in a systematic way. That are of value to society and the protection of cultural 

resources for the community as a new strategy for sustainable local development. By looking at the 

overall coherence is Holistic, in terms of cultural and folk medicine, the traditional knowledge of the 

potential and rich experience in the treatment of patients, and knowledge. As the search process of 

traditional medicine as well as identity and spiritual values to their faith and beliefs of the local villag-

ers to bring significant knowledge of folk medicine.Strengthening the local community to adapt to the 

new generation. These are particularly interesting to have a knowledge management system.

 There also will be tested by the scientific and local knowledge to verify. To describe the 

relationship on Herbal medicine. Diabetes is a fundamental process knowledge embedded in the local 

built heritage and the wisdom of continuing to create innovative knowledge to local extension to the 

principles of science and technology released to the international.

 Keywords : Local wisdom , Community Health System, Diabetes mellitus , Ethnic Groups
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บทนำา

 อทิธพิลของกระแสโลกไดส้ง่ผลตอ่การเจรญิเตบิโตของประเทศไทยมาอยา่งชดัเจน ตัง้แตส่มยัตน้รชักาลบรมกษตัรยิ์

แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ เป็นต้นมา นั่นคือกระแสโลกาภิวัตน์ ในยุคแรกที่ได้แผ่ขยายถึงกัน ซึ่งมีวิวัฒนาการและส่งผลต่อการ

ดำารงอยู่และการเปลีย่นแปลงตอ่ระบบเศรษฐกจิและสงัคมของชนในชาต ิเพยีงแตแ่ตกตา่งกนัในยคุนัน้สงัคมไทยไดร้บัเอา

ความเจรญิทางตะวนัตกโดยเฉพาะเทคโนโลยทีีเ่กีย่วขอ้งกบัเครือ่งจกัรกลไอน้ำา การสาธารณปูโภค อาท ิระบบไฟฟา้ ประปา 

แต่ปัจจบุนัซึง่เปน็โลกาภวิตัน ์ทางดา้นความเจรญิของการพฒันาวทิยาการและเทคโนโลยสีมยัใหม ่และนวตักรรมของการ

สื่อสารที่ไร้พรมแดนซึ่งมีผลต่อระบบต่างๆ บนโลกได้อย่างรวดเร็วกว่ายุคโลกาภิวัตน์ในอดีต

 ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีเอกราช มีอารยธรรมที่งดงามประเทศหนึ่ง แต่ละภาคมีลักษณะเด่นแตกต่างกันออกไป 

โดยเฉพาะวัฒนธรรมของภาคอสีานทีเ่นน้ไปถงึคุณค่าภมูปิญัญา ในหลายดา้น ท่ีเหน็ไดชั้ดเจนกค็อืภมูปัิญญาดา้นวฒันธรรม

ชุมชนซ่ึงจัดว่าเป็นอัตลักษณ์ที่ชี้ให้เห็นถึงการมีแนวความคิดในการดำารงอยู่ของชุมชนที่มีการสืบทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่น 

ในรปูแบบของประเพณ ีพธิกีรรม ศลิปะการแสดง มขุปาฐะ และการแสดงความรูส้กึทีเ่ปน็ภาษาในฐานะทีภ่าษาเปน็มรดก

ทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้รวมทั้งความรู้ในการปฏิบัติต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับธรรมชาติและจักรวาลและงานฝีมือแบบดั้งเดิม 

(Transitional craft - manship) (อัจฉรา ภาณุรัตน์. 2552) เมื่อพิจารณาถึงความเกี่ยวพันของมนุษย์ระหว่างมรดกทาง

วัฒนธรรม ทั้งที่จับต้องไม่ได้และที่จับต้องได้ ด้วยเงื่อนไขทางกระบวนการโลกาภิวัตน์และการเปลี่ยนแปลงทางสังคม 

ที่ชุมชนที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงต่อการมีปฏิสัมพันธ์ใหม่ระหว่างชุมชนกับโลกภายนอก อาจก่อให้เกิดการคุกคามต่อมรดกทาง

วัฒนธรรม เนื่องจากขาดการค้นหาทรัพยากรที่จะมาคุ้มครองซ่ึงว่าด้วยอนุสัญญาเพื่อการคุ้มครองมรดกทางวัฒนธรรมท่ี

จับต้องไม่ได้( สุนันทา มิตรงาม. 2550)

 องค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ ซึ่งก็รู้จักในชื่อที่เรียกว่า องค์การ ยูเนสโก ได้ประชุม

ร่วมกันที่กรุงปารีสเป็นครั้งที่ 32 เมื่อวันที่ 29 กันยายนถึง 17 ตุลาคมพ.ศ. 2546 ซึ่งให้ความสำาคัญต่อมรดกทางวัฒนธรรม

ที่จับต้องไม่ได้ อันได้แก่ความหลากหลายทางวัฒนธรรม และเป็นหลักประกันต่อการพัฒนาที่ยั่งยืน จึงเข้าปฏิญญาสากล

ว่าด้วยความหลากหลายทางวัฒนธรรมในปีค.ศ. 2001 และในปฏิญญาอิสตันบูล ปี 2002 จึงเกิดความมุ่งมั่นที่เป็นสากล 

ใหท้กุประเทศตระหนัก และมุง่ความสนใจรว่มกนัในอนัทีจ่ะคุม้ครองทรพัยส์นิทางวฒันธรรม ทีจ่บัตอ้งไมไ่ดข้องมนษุยชาต ิ

(วีรวิทย์ วีรวรวิทย์. 2550 )

 ชุมชนต่างๆ ในภูมิศาสตร์ของประเทศไทยได้ก่อกำาเนิดการมีชุมชนในหลากหลายรูปแบบทั้งชุมชนพื้นเมือง 

กลุม่ชุมชนตา่งไดม้บีทบาทหนา้ทีข่องตนดา้นวฒันธรรมทีเ่ปน็เครือ่งค้ำาจุน ใหส้งัคมอยูร่อดได ้หากวเิคราะหใ์นมติขิองนเิวศวทิยา

วัฒนธรรมชมุชน จะเหน็วา่ ชมุชนหมูบ่า้นและวดัใน ตำาบลตา่ง ๆ  เชน่ อำาเภอจอมพระ อำาเภอเขวาสนิรนิทร ์จงัหวดัสรุนิทร ์

เปน็ชุมชนทีม่ปีระวตัศิาสตรท์ีบ่นัทกึไวเ้ปน็ตำานานซึง่มมีาคู่กบัชุมชนเมอืงสรุนิทรใ์นสมยัพระยาสรุนิทรภ์กัดศีรณีรงคจ์างวาง 

และชมุชน เมอืงลงีมภีมูปัิญญาทอ้งถิน่ ทีอ่ดุมสมบรูณอ์ยา่งรอบดา้น เชน่ ภมูปัิญญาทอ้งถ่ินดา้นศลิปะพืน้บ้าน ดา้นอาหาร-

ขนม ด้านการทำามาหากิน ด้านศิลปกรรม ด้านหัตถกรรมพื้นบ้าน ด้านสมุนไพร ด้านจักสาน เป็นต้น และได้มีการสำารวจ

รวบรวมไว้ครอบคลุมทั้งตำาบล จำานวน 23 ภูมิปัญญาได้สะท้อนให้เห็นว่าวัดกับชุมชนมีความเกี่ยวข้องกันในมิติของสังคม

วัฒนธรรมการแพทยแ์ละวถิปีระชาทีใ่ชว้ดัเปน็สถานทีส่ำาหรบัทกุชว่งชวีติทีจ่ะบำาบดัทกุขบ์ำาบดัสขุของชมุชนอยา่งยาวนาน 

(วาสนา แกว้หล้า. 2552) จากประวตัศิาสตรใ์นตำานานการอพยพของกลุม่ชนเพือ่หนภียัทัง้ภยัธรรมชาต ิภยัจากโรคระบาด 

ไปหาแหล่งที่อยู่ใหม่ เพื่อสร้างที่อยู่ใหม่ ที่เหมาะสม ต่อการดำารงชีพของสมาชิกกลุ่ม ผู้นำาชุมชน จึงอพยพผู้คนในสมัยนั้น 

ทำาให้เกิดภูมิปัญญาผู้รู้ในการสร้างบ้านเมือง ซึ่งต้องอาศัยช่างฝีมือต่าง ๆ เช่น ช่างสร้างบ้าน สร้างเมือง ช่างทำาอุปกรณ์ที่

ใช้ในการทำามาหากิน เป็นต้น
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 ผู้วิจัยจึงเห็นว่าการรวบรวมองค์ความรู้เกี่ยวกับภูมิปัญญาในระบบการแพทย์พื้นบ้าน ด้านสมุนไพร และการบำาบัด

รักษาเพื่อชะลออาการเจ็บป่วยจากโรคเบาหวาน เพื่อส่งเสริมอัตลักษณ์ และเสริมสร้างบทบาทวัฒนธรรมท้องถ่ินโดยนำา

ภมูปิญัญามาจดัการองคค์วามรู้อยา่งเปน็ระบบ ใหเ้กดิคุณคา่ตอ่สงัคมและเปน็แหลง่เรยีนรูเ้พือ่การคุม้ครองวฒันธรรมชมุชน

อันเป็นยุทธศาสตร์ใหม่ในการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน โดยการมองให้เห็นภาพรวมที่เชื่อมโยงกันเป็นองค์รวม (Holistic) 

ในมิติทางด้านวัฒนธรรมและการแพทย์พื้นบ้านที่เป็นภูมิปัญญาดั้งเดิมที่มีศักยภาพและประสบการณ์หลากหลายในการ

บำาบดัรักษาผู้ปว่ยและองคค์วามรูเ้หลา่นีก้ำาลงัเลอืนหายไปตามกาลเวลา หากมกีารสบืคน้กรรมวธิกีารแพทยพ์ืน้บา้นตลอด

จนอัตลักษณแ์ละจติวญิญาณทีม่คีณุคา่ตอ่ความศรทัธาและความเชือ่ตอ่ภมูปิญัญาทอ้งถิน่ของชาวบา้น และบทบาทหนา้ที่

ในฐานะผู้วจิยัเปน็อาจารยส์อนทางดา้นวชิาสาธารณสขุศาสตร ์สหวทิยาการมนษุยศาสตรแ์ละตระหนกัในภารกจิดา้นการ

วิจยั เพือ่การพฒันาทอ้งถิน่เพือ่ใหค้วามสำาคญัตอ่การนำาองคค์วามรูจ้ากระบบการแพทยพ์ืน้บา้น ภมูปิญัญาทอ้งถิน่ทีส่รา้ง

ความเข็มแข็งกับชุมชนมาปรับให้เข้ากับคนรุ่นใหม่ และพัฒนาเชิงอนุรักษ์ในรูปแบบการจัดการองค์ความรู้ในมิติของศูนย์

การเรียนรู้สำาหรับหลักสูตรมานุษยวิทยาการแพทย์พื้นบ้านอีสานใต้ของประเทศไทยให้ชนรุ่นหลังได้ศึกษาต่อไป

 จากสภาพปัจจุบันปัญหา หลักการ และความสำาคัญดังกล่าว ทำาให้เกิดประเด็นคำาถาม ที่ต้องการทราบ คือ 

คุณค่าภูมิปัญญาในระบบการแพทย์พื้นบ้านที่ใช้บำาบัดเพื่อชะลอการป่วยด้วยโรคเบาหวานของกลุ่มชาติพันธุ์มอญเขมร 

เปน็อยา่งไร โดยศกึษาวดัในจงัหวดัสรุนิทรป์ระเทศไทยและ โฮงหมอบา้นในแขวงอตัตะปอืสปป.ลาว ทีม่อีทิธพิลตอ่การสง่เสรมิ

ปอ้งกนั รักษา และฟ้ืนฟสูขุภาพ เพือ่ชะลอการเจ็บปว่ยด้วยเบาหวาน ผูว้จิยัจงึสนใจจดัทำาโครงการวจิยันีข้ึ้น โดยศกึษากรณี

ตัวอย่างในกลุ่มชาติพันธุ์มอญเขมรที่วัดจังหวัดสุรินทร์และโฮงหมอบ้านในแขวงอัตตะปือสปป.ลาว เพื่อให้ได้องค์ความรู้

และเป็นการนำาองค์ความรู้ที่ได้ไปเป็นข้อเสนอในการวางแผนเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชากรในชนบทจังหวัด

สรุนิทร์ประเทศไทยและแขวงอตัตะปอืสปป.ลาว ซึง่จะเปน็ข้อมลูพืน้ฐานสำาหรบัการพฒันารปูแบบการพฒันาคณุภาพชวีติ

ผู้ชนบทในพื้นที่อื่น ระดับประเทศและภูมิภาคต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

 สำารวจและค้นหาองค์ความรู้ภูมิปัญญาในระบบการแพทย์พื้นบ้านด้านสมุนไพรและ การบำาบัดเพื่อชะลอการป่วย

ด้วยโรคเบาหวาน ของกลุ่มชาติพันธุ์มอญเขมรจังหวัดสุรินทร์ประเทศไทยและแขวงอัตตะปือ สปป.ลาว

ขอบเขตของโครงการวิจัย

 1. ขอบเขตด้านพื้นที่และบุคคลที่ศึกษา

   1.1 ขอบเขตด้านพื้นที่ศึกษาในสำานักสงฆ์ ซึ่งเป็นสถานที่มีผู้ป่วยและผู้มารับบริการในระบบการแพทย์พื้นบ้าน

ในจังหวัดสุรินทร์ประเทศไทย วัดบ้านแร่ ตำาบลแร่ อำาเภอเขวาสินรินทร์จังหวัดสุรินทร์และ โฮงหมอบ้าน เมืองสามัคคีชัย 

แขวงอัตตะปือ สปป.ลาว

   1.2 บคุคลทีศ่กึษาใชก้ารสมัภาษณจ์ากผูใ้หข้อ้มลูหลกั (Key informant) ดว้ยวธิกีารสมัภาษณแ์บบเจาะลกึถวาย

คำาสัมภาษณ์แก่พระสงฆ์ และใช้เทคนิคลูกบอลห่วงโซ่ (Snow ball technique) ทำาการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลจากฆราวาส

ในบริบทที่เกี่ยวข้องโดยการสุ่มตัวอย่างประเภทที่เลือกจากการบอกต่อแบบลูกโซ่หรือสโนว์บอลส์ (Chain or snowball 

sampling) เป็นวิธีการหาผู้ให้ข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลคนแรกที่ผู้วิจัยเลือกจากผู้มีประสบการณ์ในการรักษาจากระบบการ

แพทย์พื้นบ้านที่มารับการรักษา แล้วทำาการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก และทำาการสังเกตอย่างมีส่วนร่วมระหว่างเก็บข้อมูล

ภาคสนาม
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 2. ขอบเขตด้านเนื้อหา

  2.1 ดา้นคณุลกัษณะของตวัอยา่งผูใ้หข้อ้มลูดา้นเพศ อาย ุระดบัการศกึษา สถานภาพสมรส และอาชพีซึง่สมัพนัธ์

กับการโรคเบาหวานและไดน้ำาเอาภมูปิญัญาในระบบการแพทยพ์ืน้บา้นมาใชบ้ำาบดัเพือ่ชะลอการเจบ็ปว่ยจากเบาหวานใน

ชนบท

  2.2 ด้านสภาพปัจจุบัน ความเชื่อด้านสุขภาพของผู้ป่วยเบาหวานท่ีมารับการรักษาในระบบการแพทย์พื้นบ้าน 

ตามกรอบแนวคิดของเบคเกอร์ (Becker: 1986) และทางเลือกใหม่ในบริการสุขภาพ ที่ทางวัดและโฮงหมอบ้านที่ปรากฏ

บริการด้านสุขภาพแก่ประชาชน

ระเบียบวิธีการวิจัย 

  เพือ่คน้หาภมูปิญัญาด้านการรกัษาผูป้ว่ยเบาหวานแบบพืน้บา้นของสำานกัสงฆใ์นพืน้ทีอ่สีานใตท้ีม่กีลุม่ชาตพินัธุม์อญ

เขมร และเพื่ออธิบายบทบาททางนิเวศวิทยาเชิงสังคมของพระสงฆ์ในการดูแลสุขภาพด้วยองค์ความรู้ในระบบการแพทย์

พื้นบ้านกลุ่มชาติพันธุ์ของสายตระกูลมอญเขมรด้วยกรอบแนวคิดการตีความทางวัฒนธรรมของเกียร์ซ (Geertz. 1973)

และวิธีการทางประวัติศาสตร์บอกเล่าที่เกี่ยวกับการรักษาพยาบาลแบบดั้งเดิมท่ีมีต่อผู้ป่วยเบาหวานในบริเวณสองพื้นท่ี 

ได้แก่ สำานักสงฆ์ของจังหวัดสุรินทร์ประเทศไทยและโฮงหมอบ้าน แขวงอัตตะปือสปป.ลาว ทำาการเก็บข้อมูลด้วย

การสมัภาษณเ์ชงิลึก การสนทนากลุม่ยอ่ย และการแลกเปลีย่นความคดิเหน็อยา่งมสีว่นรว่มใชแ้นวทางการวจิยัดว้ยเทคนคิ

การวจิยัเชงิคณุภาพ (Qualitative Research) ตามแนวมานษุยวทิยาวฒันธรรมภาคสนาม ใชเ้ทคนคิการเกบ็ขอ้มลูจากการ

สังเกต การสังเกตอย่างมีส่วนร่วม การสัมภาษณ์ การสนทนาอย่างลุ่มลึก และกระบวนการอภิปรายกลุ่ม (Focus Group)

ขอบเขตการวิจัย การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบชาติพันธุ์วรรณนา (Ethnography Research) ใช้รูปแบบการวิจัยเชิง

วิเคราะห์ (Analytic study) และเชิงพรรณนา (Descriptive Study) เก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์จากผู้ให้ข้อมูลหลัก 

(Key Informant) ทำาการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (Indepth Interview) และการสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participation 

Observation) ทำาการสงัเคราะหป์ระเดน็พฤตกิรรมการดแูลสขุภาพทีเ่กดิจากภาวะเบาหวานเรือ้รงัแลว้จดัทำาวดีทีศันเ์พือ่

พัฒนาองค์ความรู้ที่ได้ไปสู่การเผยแพร่ต่อไป ผู้วิจัยใช้เวลาศึกษาข้อมูล เป็นเวลา1 ปี ผลการศึกษาถือเป็นตัวแทนเฉพาะ

กลุ่มชาติพันธุ์มอญเขมร ในการอธิบาย การปฏิบัติตน ด้านการส่งเสริมป้องกัน บำาบัดรักษาและฟื้นฟูสุขภาพเพื่อให้ชะลอ

อาการเจ็บป่วยจากโรคเบาหวาน 

ผลการวิจัย

  คณุคา่ภมูปิญัญาทอ้งถิน่ในแบบการแพทยพ์ืน้บา้นต่อการชะลอการป่วยดว้ยโรคเบาหวานของกลุม่ชาตพินัธุม์อญเขมร

ได้มีการผสมผสานกรรมวิธีการบำาบัดรักษา และส่งเสริม ป้องกันโรค ให้แก่ประชาชนในกรณี พระครูคุณธรรมาภิวุฒิ 

เปน็ปชูนยีภกิขทุีม่บีทบาทเปน็ทัง้พระและหมอด้านแพทยแ์ผนไทยโบราณ เปน็พระทีม่วีตัรปฏบิตัอินังดงามยิง่ และมบีทบาท

เป็นแหล่งพึ่งพิงทางใจ เป็นศูนย์รวมในการบำาบัดโรค โดยเฉพาะอาการและพยาธิของโรคที่การแพทย์และเทคโนโลยีสมัย

ใหม่ยากที่จะเยียวยาทางกายได้ ท่านได้สืบทอดภูมิปัญญาการบำาบัดโรคมะเร็ง เบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคหัวใจและ

โรคเอดส์ ดว้ยตำารับยาสมนุไพรปรบัธาต ุ4 อนัประกอบเปน็รา่งกายมนษุย ์และนำาหลกัพทุธเวชศาสตรม์าเปน็องคป์ระกอบ

ในการบำาบดัโรค ดว้ยความเพยีรและมปีณธิานในการดแูลบำาบดัทกุขจ์ากโรคภยัของประชาชนทีห่ลัง่ไหลมาอยา่งมากมาย

ซึ่งเกินกำาลังของหน่วยบริการอย่างสำานักสงฆ์ขนาดเล็ก 

 ในกรณีหมอพื้นบ้านหรือปราชญ์ท้องถิ่นจากโฮงหมอบ้านในแขวงอัตตะปือสปป.ลาว สถานการณ์การป่วยด้วยเบา

หวานในกลุม่ลาวเทงิซึง่มีความเชือ่และวถิชีวีติใกเ้คยีงและคลา้ยกลุม่มอญเขมรในไทย เชน่ ชาวกยูชาวเขมรถิน่ไทย เปน็ตน้ 

ยังไม่พบจำานวนผู้ป่วยเบาหวานว่ามีอัตราชุกใน ระดับใด จากการออกภาคสนามภาพสะท้อนจากการพึงพาธรมชาติ และ
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วิถีชีวิตดั้งเดิมของ ชาวลาวเทิงและชาวลาวลุ่มมีระบบการดำารงชีพท่ีเปลี่ยนจากการพึ่งพิงธรรมชาติไปสู่การมีสังคมแบบ

ชาวเมือง มีอาหารปรุงสำาเร็จรูป ขนมหวาน เข้ามาจำาหน่าย แต่ก็ยังถือว่าเป็นเมนูอาหารที่ได้ จากธรรมชาติ และมีการสาร

ปรุงแต่งอาหารคือสีผสมอาหาร ผงชูรส (MSG.)ที่นำาเข้าจากประเทศไทย ส่วนชาวลาวสูง ได้แก่ ชาวม้งในแขวงอัตตะปือ

จะเป็นชาวเขาทีอ่ยูใ่นบรเิวณภเูขาสงูในแขวงหลวงพระบางและนครเมอืงหลวงเวยีงจนัทรเ์ปน็ผูล้ำาเลยีงและนำาพชืสมนุไพร

ให้ยาลงมาจำาหน่ายให้แก่กลุ่มชนเผ่าที่อยู่ตามพื้นที่ราบลุ่มและเนินเขาซึ่งมีกลุ่มชาติพันธุ์ในสายตระกูลมอญเขมร ได้แก่ 

เผ่าละแวง เผ่าตาโอย เผ่าขมุ เป็นต้น

สรุปผลการวิจัย

 จากการศึกษาวิจัยเรื่องคุณค่าภูมิปัญญาท้องถิ่นในระบบการแพทย์พื้นบ้านต่อการชะลอการป่วย ด้านโรคเบาหวาน

ของกลุ่มชาติพันธุ์มอญเขมร : กรณีศึกษาวัดในจังหวัดสุรินทร์ ประเทศไทยและโฮงหมอบ้านในแขวงอัตตะปือ สปป.ลาว 

ชีใ้หเ้หน็คณุคา่ของการนำาองค์ความรูจ้ากภมูปิญัญาทอ้งถ่ินท่ีจดัวา่เป็นระบบการแพทยพ์ืน้บ้านมาบำาบัด บรรเทาเพือ่ชะลอ

อาการเจ็บป่วยด้วยโรคเบาหวานของกลุ่มชาติพันธุ์มอญเขมรดังนี้

 1.  ผลการสังเคราะหค์ณุคา่ภมูปิญัญาทอ้งถิน่ในระบบการแพทยพ์ืน้บ้านตอ่การชะลอการป่วยดว้ยโรคเบาหวานของ

กลุ่มชาติพันธุ์มอญเขมร พบว่าการรับรู้ข้อมูลโรคเบาหวานเป็นอาการที่เกิดขึ้นจากระดับนำ้าตาลในเลือดสูง มีการปัสสาวะ

บ่อย อ่อนเพลีย ดื่มนำ้ามาก กล้ามเนื้ออ่อนแรง นำ้าหนักตัวลดลง และถ้ามีนำ้าตาลในเลือดสูงอยู่นานๆ จะทำาให้เกิดอาการ

แทรกซ้อนทางตา โรคไตวายมือเท้าชา ส่วนวิธีการดูแลอาการโรคเบาหวานด้วยตนเองผู้ป่วยจะรับประทานอาหารจำาพวก

ผักใบสีเขียว เช่น ผักกาด ผักคะน้า ผักบุ้ง ถั่วงอก พืชผักสวนครัวที่มีกากใยสูง และหันไปรับประทานอาหารพื้นบ้านที่

สามารถลดนำ้าตาลในเลือดได้ เช่น กินมะระขี้นกทุกเช้า โดยเอามะระขี้นกสดมาคั้นดื่มวันละ 2-3 ลูก (เอาเมล็ดออกก่อน) 

การแชใ่หเ้ยน็จดั และบบีมะนาวจะชว่ยลดความขมลง หรอืจะกนิยอดสะเดาจิม้นำา้พรกิเปน็ประจำากจ็ะเปน็ผลดแีกร่า่งกาย

 2. การนำากรรมวิธีการบำาบัด บรรเทาโรคเบาหวานโดยมีองค์ความรู้จากท้องถิ่นโดยหมอนวด หมอจับเส้น หมอยา 

และมีวิธีการบำาบัดแบบพื้นบ้านโบราณที่ทำาการนวดให้แก่ผู้ป่วยเบาหวานเรื้อรัง 

อภิปรายผลการวิจัย

 คณุคา่ภมูปิญัญาทอ้งถิน่ในระบบการแพทยพ์ืน้บา้นตอ่การชะลอการป่วยดว้ยโรคเบาหวานของกลุม่ชาตพินัธุม์อญ-เขมร

: กรณีศึกษาวัดในจังหวัดสุรินทร์ประเทศไทยและโฮงหมอบ้านในแขวงอัตตะปือ สปป.ลาว เป็นงานวิจัยที่สะท้อนระบบ

การแพทยพ้ื์นบา้นของกลุม่ชาติพนัธุม์อญเขมรทีม่ภีาษาพดูจดัอยูใ่นตระกลูภาษาออสโตรเอเชยีตกิทีต่ัง้ถิน่ฐานอยูห่นาแนน่

มากในสามจงัหวดัทางภาคอสีานตอนลา่งของภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอืของประเทศไทยโดยเฉพาะในภมูภิาคอสีานใต ้ไดแ้ก ่

จังหวัดสรุนิทร ์บรุรีมัย ์และศรสีะเกษ มกัจะต้ังถิน่ฐานบา้นเรอืนอยูใ่นทำาเลทีเ่ปน็ลกัษณะภมูปิระเทศราบลุม่ มกีารเพาะปลกู

ข้าวเป็นอาหารหลัก กลุ่มชาติพันธุ์มอญเขมรในแถบนี้ ประกอบด้วยกลุ่มที่พูดภาษาเขมร กูยหรือ กวย เยอ และ ลาว และ

ชาวกยูมภีาษาพดูเปน็ของตนเอง แต่ไมม่ภีาษาเขยีน มอีาชพีเกษตรกรรม เพาะปลกูและมวีถิชีวีติ คา่นยิมประเพณคีวามเปน็

อยู่แบบเรียบง่าย ยึดถือประเพณีวัฒนธรรมที่มีการนับถือศาสนาพุทธ และมีการผสมผสานกับความเชื่อต่อการบำาบัดและ

สง่เสริมสขุภาพตามทีบ่รรพบรุษุสบืทอดมา โดยมพีระและปราชญพ์ืน้บ้านไดส้บืทอดภมูปัิญญาดัง้เดมิในการดแูลสขุภาพมา

อย่างยาวนานและการสืบทอด บทบาทของพระสงฆ์นอกจากจะเป็นทั้งพระ ครูแล้วยังเป็นหมอ หรือแพทย์แผนโบราณใน

การดำารงไวซ้ึง่บทบาทและเปน็ทีพ่ึง่ทางกายและจติใจของผูค้นในสงัคม ดว้ยการใหก้ารรกัษาผูป้ว่ยในชมุชนทีถ่อืปฏบิตัมิา

โดยไมเ่รยีกรอ้งคา่บรกิารแต่อยา่งใดสว่นภมูปิญัญาทอ้งถิน่ในระบบการแพทยพ์ืน้บ้านตอ่การชะลอการป่วยดว้ยโรคเบาหวาน

ของกลุ่มชาติพันธุ์มอญเขมร : กรณีศึกษาโฮงหมอบ้าน เมืองสามัคคีชัยในแขวงอัตตะปือ สปป.ลาว มีอยู่ 11 กลุ่มชนเผ่า 
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อาท ิเผา่ตาเลยีง เผ่าอาลกั เผา่โอย เผา่ละแว เผา่ขม ุเผา่ตาโอย เปน็ตน้ ซึง่กลุม่ชนเผา่เหลา่นีร้ฐับาลสปป.ลาวไดจ้ดักลุม่ให้

เป็นกลุม่ชนเผา่ลาวเทงิ ซึง่อาศยัตามเชงิเขาดำารงชพีดว้ยการหาของปา่ อาหารและพชืสมนุไพรและกลุม่ลาวสงู เชน่ เผา่มง้

นำาพชืสมนุไพรมาส่งตอ่หรอืจำาหนา่ยและขายใหก้บัชาวลาวลุม่ ภมูปัิญญาการดแูลรกัษาเบาหวานของเผา่ลาวลุม่ซึง่มคีวาม

รู้สืบทอดมาได้ถึงปัจจุบันเพราะสามารถอ่านออกเขียนได้ เผ่าลาวลุ่มจึงเป็นกลุ่มชนที่มีความรู้มากกว่ากลุ่มเผ่าลาวเทิง

  สว่นความรูเ้กีย่วกบัระบบการแพทยพ์ืน้บา้นทีเ่ปน็ภมูปิญัญาในประเทศไทย ซ่ึงผูว้จิยัไดล้งภาคสนามในชุมชนท่ีพระสงฆ์

เป็นผู้ใหก้ารบำาบดัรกัษา กรรมวธิกีารบำาบดัรกัษาผูป้ว่ย ความรูเ้กีย่วกบัตำารบัยาโรคเบาหวาน กรณศีกึษาวดับา้นแร ่อำาเภอ

เขวาสินรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ซึ่งมีหมอพื้นบ้านได้ศึกษาและบันทึกตำารับยาไว้ถ่ายทอดให้อนุชนรุ่นหลัง ถึงแม้ว่ารูปแบบ

ของการนำาภูมิปัญญาพื้นบ้านต่อการชะลอการเจ็บป่วยด้วยโรคเบาหวานของกลุ่มชาติพันธุ์มอญเขมรเปลี่ยนไป เนื่องจาก

การพฒันาตามกระแสหลกัสง่ผลใหช้มุชนขาดชว่งในการปรบัตวัเพือ่สบืทอดและรบัเอาภมูปัิญญาท้องถ่ินไวเ้ริม่ลดลงไปมาก

ข้อค้นพบจากการวิจัย

 ในการวจิยัเร่ือง คณุคา่ภมูปิญัญาทอ้งถิน่ในระบบการแพทยพ์ืน้บ้านตอ่การชะลอการป่วยดา้นโรคเบาหวานของกลุม่

ชาติพันธุม์อญเขมร : กรณศีกึษาวดัในจงัหวดัสรุนิทร ์ประเทศไทย และโฮงหมอบา้นในแขวงอตัตะปอื สปป.ลาว ผูว้จิยัมขีอ้

คน้พบดงัน้ี สำาหรบัโรคเบาหวานเปน็โรคทีส่ำาคญั โรคหนึง่ทีม่อีาการแทรกซอ้นและปญัหาตามมามากมาย จากสภาวการณ์

การระบาดของโรค นบัวา่เปน็ภยัเงียบทีอ่าจมาพรอ้มๆ โรคความดนัโลหติสงู ซึง่พบมากในชนบทเขตอสีานใตซ้ึง่มอีบัุตกิารณ์

ในวยัทีล่ดตำา่เร่ือยๆ ดงันัน้ขอ้คน้พบจากงานวจิยันีไ้มว่า่จะเป็นการแสวงหาทางเลอืกใหมใ่นการรกัษาสขุภาพ โดยหมอพระ

และหมอพืน้บา้นกต็าม แลว้แตบ่รบิทประเทศ สิง่แวดลอ้ม อาหาร การดแูลสขุภาพดว้ยกรรมวธิพีืน้บา้น จงึควรเนน้การพึง่

ตนเอง การใช้ทรัพยากรในชุมชนที่ประหยัด ดังนั้นภูมิปัญญาท้องถิ่นในระบบการแพทย์พื้นบ้านนั้นจึงควรเป็นหน่วยงาน

หนึ่งที่น่าทบทวนใหม่ในการสนับสนุนให้สามารถจัดบริการเป็นหน่วยการแพทย์ที่สามารถรองรับผู้ป่วยได้อีกแห่งหนึ่ง 

ข้อเสนอแนะ

 ข้อเสนอแนะที่ได้จากงานวิจัย

 1. ควรมกีารฟืน้ฟ ูภมูปิญัญาในเรือ่งการองค์ความรูภ้มูปิญัญาในระบบการแพทยพ์ืน้บา้นดา้นสมนุไพรและ การบำาบดั

เพือ่ชะลอการปว่ยดว้ยโรคเบาหวาน ของกลุม่ชาตพินัธุม์อญเขมรจงัหวดัสรุนิทรป์ระเทศไทยและแขวงอตัตะปอื สปป.ลาว

 2. ควรมีการจัดระบบองค์ความรู้ภูมิปัญญาในระบบการแพทย์พื้นบ้านด้านสมุนไพร และการบำาบัดเพื่อชะลอการ

ป่วยด้วยโรคเบาหวานของกลุ่มชาติพันธุ์มอญเขมรและนำาไปต่อยอดนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์ พัฒนาตำารับยาสมุนไพร

เบาหวาน อาหารเสริม เป็นต้น

 3. ควรนำาองค์ความรู้จากงานวิจัยไปเขียนเป็นคู่มือ ตำารา เอกสารในรายวิชาแพทย์พื้นบ้านของหลักสูตรแพทย์แผน

ไทย และการศึกษาวิจัยในระบบการสาธารณสุขชุมชน

 4. ควรสนับสนุนให้มีกิจกรรมโครงการลงสู่ชาวบ้านอันเกี่ยวเนื่องกับด้านสมุนไพรและการบำาบัดเพื่อชะลอการป่วย

ด้วยโรคเบาหวานในกลุ่มประชากรผู้สูงวัยที่มีแนวโน้มมากขึ้นของประเทศเพื่อป้องกันภาวะการพึ่งพาจากโรคเบาหวานที่

มีอาการแทรกซ้อนและลดการใช้ยาแผนปัจจุบันต่อไป

 ข้อเสนอแนะในการทำาวิจัยครั้งต่อไป

 1. งานวิจัยนี้เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพแนวชาติพันธุ์วรรณนาควรนำาควรข้อมูลจากปรากฏการณ์ภาคสนามไปจัดทำา

เป็นองค์ประกอบร่วมเพื่อสนับสนุนให้เกิดข้อเสนอเชิงนโยบายในการดูแลสุขภาพของประชาชนบนฐานวัฒนธรรม

 2. ควรเสนอการวจิยัตอ่หนว่ยงานทีเ่กีย่วขอ้งไดข้อ้มลูไปใชป้ระโยชนใ์นดา้นการพฒันาทอ้งถิน่โดยองิฐานวฒันธรรม

ของชุมชน เพื่อความการพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป 



16 ว า ร ส า ร วิ จั ย แ ล ะ พั ฒ น า
ม ห า วิ ท ย า ลั ย ร า ช ภั ฎ บุ รี รั ม ย์
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