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แหล่งเรียนรู้เพื่อชุมชน : กรณีศึกษาการแพทย์พนมดงรัก
จากอโรคยาศาลาในไทยและกัมพูชา

Learning Resource for Community 
: Case study on Traditional Phanom-Dongreak Medicine 

from Ah-LokayaPlace in Thailand and Cambodia

บทคัดย่อ

วาสนาแก้วหล้า*

 การศกึษาครัง้นีเ้ปน็การวจิยัเชงิคณุภาพ มวีตัถุประสงค์

เพื่อสํารวจองค์ความรู้ด้านการแพทย์พนมดงรัก ทําการ

รวบรวมและได้องค์ความรู้ด้านการแพทย์พนมดงรัก 

จากคัมภีร์ใบลาน จํานวน 7 เล่ม และปราชญ์ท้องถิ่นในไทย

และกัมพูชา จํานวน 52 คน นําองค์ความรู้ที่ได้มาจัดระบบ

เป็นห้องแสดงกึ่งพิพิธภัณฑ์เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้จากชุมชน 

พืน้ทีใ่นการวจิยัและบคุคลผูใ้หข้อ้มลู ประกอบดว้ย พระภกิษุ

3 รูป หมอพื้นบ้านและปราชญ์ท้องถิ่น จํานวน 21 คน 

และผู้ป่วยที่บําบัดรักษาแบบพื้นบ้าน จํานวน 3 แห่งได้แก่ 

วัดบ้านแร่ วัดโคกกรม วัดบ้านเยอใต้ วัดบ้านตรึม ที่เป็น

ตัวแทนของกลุ่มชาติพันธุ์เขมร กูยหรือกวย เยอและลาว 

ในไทยและวัดพระอินทรโกษา ประกอบด้วย พระ 1 รูป 

หมอยา 4 คน และกรูขะแมร์ 1 คน ในจังหวัดเสียมเรียบ 

และจังหวดักําปงธมประเทศกมัพชูา ใชว้ธิกีารวจิยัและพฒันา 

และเทคนิคการวิจัยเชิงคุณภาพแนวชาติพันธุ์วรรณนา เก็บ

ข้อมูลโดยใช้การสัมภาษณ์ การสังเกต การประชุมกลุ่มย่อย 

และตัวนกัวจิยัเปน็เครือ่งมอืสําคญั ทําการวเิคราะห ์สงัเคราะห์

ข้อมูลแล้วเขียนสคริปสาระเชิงองค์รวม นําประเด็นที่ได้จัด

ประชุมประชาพิจารณ์โดยเชิญผู้เชี่ยวชาญ ปราชญ์พื้นบ้าน

ด้านการบาํบดัรกัษามาวพิากษก์ารจดัแสดงเปน็นทิรรศการ

กึ่งพิพิธภัณฑ์เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้สําหรับชุมชน 

 ผลการวจิยัพบว่า องคค์วามรูด้า้นการแพทยพ์ืน้บา้น

พนมดงรัก มีการผลิต และการนําสมุนไพรมาใช้เพื่อการ

ส่งเสริม ป้องกัน บําบัดรักษาและฟื้นฟูสุขภาพ การใช้

ประโยชน์จากการแพทย์พื้นบ้านในบริเวณเทือกเขา

พนมดงรกัมกีารบรโิภคพชืสมนุไพรและพชือาหารใหย้า โดย

มีวัตถุประสงค์เพื่อการส่งเสริม ป้องกันและบําบัดรักษาโรค

ของชุมชนด้วยการสืบทอดจากภูมิปัญญาท้องถิ่นในกลุ่ม

ชาตพินัธุท่ี์อาศยัอยูใ่นบรเิวณนีม้าอยา่งยาวนาน เป็นพืน้ท่ีของ

พชืพรรณทีค่วรให้ความสาํคญัเพือ่การอนุรกัษอ์งคค์วามรูท้ี่

มีอยู่อย่างเป็นระบบ โดยการจัดระบบการแพทย์พื้นบ้านใน

บรเิวณเทอืกเขาพนมดงรกัมกีารบรโิภคพชืสมนุไพรและพชื

อาหารใหย้า การบาํบดัรกัษาโรคของชุมชนดว้ยการสบืทอด

จากภมูปัิญญาท้องถ่ินในกลุม่ชาตพัินธุท่ี์ของตน ไดแ้สดง อตั

ลักษณ์ท่ีโดดเด่นและให้คุณค่าต่อการบําบัดผู้คนในบริเวณ

เทือกเขาพนมดงรัก มีสาระ 7 ด้าน ได้แก่ พิธีกรรมบําบัด

กาย-จิต-สังคม การบริโภคพืชสมุนไพรและพืชอาหารให้ยา 

วิถีชีวิต ค่านิยม อาหาร การออกกําลังกาย การดูแลตนเอง

และมีการบําบัดรักษาโรคของชุมชน ในพื้นที่ศึกษากลุ่ม

ชาติพันธุ์เขมร กูยหรือกวย เยอและลาวในจังหวัดสุรินทร์ 

และขยายพื้นท่ีการวิจัยเช่ือมโยง ไปยังพื้นท่ีข้างเคียง ซึ่ง

เป็นกลุ่มชาติพันธ์ุเขมรในประเทศกัมพูชา ที่ใช้ภาษาพูดที่

คลา้ยคลงึกนัและมคีวามเชือ่ในผบีรรพบรุษุเดยีวกนั โดยองค์

ความรู้ใหม่ที่ได้จากการวิจัยนี้มีเนื้อหา เกี่ยวกับรูปแบบการ

ดูแลสุขภาพกาย สุขภาพจิตและการให้สุขศึกษาที่เน้นหลัก

การมานษุยวทิยา และนเิวศวิทยาวฒันธรรมในชนบท โดยใช้

 * ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
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ABSTRACT

การแพทยพ์ืน้บา้นเปน็ศนูยก์ลาง เปน็กรณศีกึษาตน้แบบใน

กลุ่มชาติพันธุ์มอญ – เขมรของจังหวัดสุรินทร์ ประเทศไทย 

การสัง่สมความรู้ในการรกัษาผูป้ว่ยของปราชญพ์ืน้บา้น โดย

การศกึษาจากคมัภรีใ์บลานทีเ่ป็นความรูด้า้นการดแูลสขุภาพ

ของการแพทย์พื้นบ้านมีศูนย์กลางอยู่ในชุมชนเขมร

 การจัดแสดงแหล่งเรียนรู้เพื่อชุมชน จากผลการ

ศกึษาทีบ่ง่ชีว้า่ กลุม่ชาตพินัธุเ์ขมร กยูหรอืกวย เยอและลาว 

ในจังหวัดสุรินทร์ ยังนิยมใช้ระบบการแพทย์พื้นบ้านควบคู่

กับการแพทย์แผนปัจจุบันในปัจจุบันผู้สืบทอดองค์ความรู้ 

การแพทย์พ้ืนบา้นในระบบสขุภาพชมุชน จากผู้รู ้ไดแ้ก ่พระ 

หมอ ครู นับจะเริ่มลดน้อยลง ส่วนที่ยังคงอยู่ก็มีอายุมากขึ้น

และบางคนยังไม่ได้หาผู้สืบทอดวิชาความรู้มารับช่วงต่อ 

และนํามาจัดแสดงโดยจัดเป็นห้องแสดงแบบกึ่งพิพิธภัณฑ์ 

ประกอบดว้ยระบบองคค์วามรูท้างตาํรบัยาโบราณ การสง่เสริม

ป้องกันโรคและรักษาโรค ประชาชนในชนบททั้งในระดับ

ปจัเจกบคุคล และสงัคมภมูภิาคอสีานใต้มรีปูแบบแหลง่เรยีน

รูเ้พือ่ชมุชนทีเ่หมาะสมกับการพัฒนาคณุภาพชวีติในชนบท 

โดยใช้นวัตกรรมวัฒนธรรมสุขภาพเป็นสําคัญ

 The qualitative research aimed to explore 

medical profession knowledge in Phanom Dongreak, 

by the accumulated and systematized Phanom 

Dongreak medical profession knowledge on 7 bible 

- palm leaves , and locality philosopher in Thailand 

and Cambodia, 21 persons then following to set up 

the community learning resource by participating

in the community , participants composed of 3 

monks , local healers and locality philosopher 

and the patients, 21 persons who were treated 

with traditional medicine on 3 areas, namely, Ban 

Rea temple, Kokhlum temple, Ban yer Tai temple, 

Ban Treum temple that represented ethnic Khmer 

group, Kui or Kuoy, Yer and Laos in Thailand and 

Phra Intaragosa temple participated with 1 monk, 4 

local healers and 1 locality philosopher in Siamreap 

province and Kampongthom province of Cambodia. 

The study used the research and development and 

ethnography research. The data were collected 

by interview, observation, small group discussion 

as well as the researcher themselves who were 

important tool. The data analysis used synthetic 

of the data which have been described during data 

collecting prudently and holistic content on script 

writing. Public hearing had been done by local 

philosopher who was an expert in curing to criticize 

in the meeting. The exhibition and semi museum 

were set as a community learning resource center.

 This research results showed that Local 

Phanom Dongreak Knowledge Medicine was the 

production and lead the herbs to promote, protect, 

treat and restore health. The traditional medicine 

compose of the consume of herbs, drug plants, 

in order to promote, protect & treatment of the 

disease in the community which inherited from the 

folk wisdom among different native groups who live 

in this areas for a long time. This area had various 

kinds of plants which were important and the body 

of knowledge should be preserved systematically 

by setting up the systematized traditional medical 

profession in Phanom Dongreak mountain areas, 

consumption herbal plants and food plant that give 

a medicine, therapeutic practicing of community by 

the propagated with ethnic local knowledge that 

 คำาสำาคัญ: แหล่งเรียนรู้เพื่อชุมชน การแพทย์พื้นบ้าน การวิจัยเชิงคุณภาพชาติพันธุ์วรรณนา
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บทนำา

presented their identity and valuable for curing 

people, which composed of 7 themes as biological-

psychological-social on rituals, using herbal plants 

and food plant that give a medicine, way of life, 

food, exercise, self care with folk therapeutic of 

community which located on ethnic Khmer group, 

Kui or Kuoy, Yer and Laos in Surin province and 

extended the studying area through near the side 

related in Khmer ethnic group in Cambodia that 

has the similarity communicated language and the 

same worship, respectively. The new knowledge 

derived from this research has the contents about 

the pattern of physical, mental health care and 

health education that emphasizing on anthropology 

principle and culture sciences in the rural area by 

using local medicine as a center. This case study was 

the original study in the ethnic Mon-Khmer group 

in Surin, Thailand. The knowledge accumulation 

in treating of patients among local philosophers 

perform by the study from palm leaves that is 

about health care knowledge of traditional healers 

has a community center in Khmer community. 

 The community learning resource exhibition

from the research indicated that the ethnic Khmer, 

Kui or Kuoy, Yer and Laos in Surin province also 

used traditional medicine system including with the 

modern medicine. At the present time, the persons

who inherited the knowledge, local medicine

in community health system from the locality 

philosopher were monks, local healers and folk 

professor who become diminishing. The remains 

were elderly and someone has not been looking 

for a successor to take over the knowledge. The 

semi-museum exhibition consisted of systematization

as recipe ancient medical knowledge, the promotion, 

protection of disease and treating both of individual 

level and South Isarn society in the countryside 

which related to the adaption in globalization, 

sustainable trend using the learning pattern for the 

community that is appropriate with the quality of 

life development in the rural area by using culture 

health innovation significantly. 

 Keywords: Community Learning Resource, Traditional Medicine, Ethnography research 

 ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีเอกราช มีอารยธรรม

ที่งดงามประเทศหนึ่ง แต่ละภาคมีลักษณะเด่นแตกต่างกัน

ออกไป โดยเฉพาะวฒันธรรมของภาคอสีานทีเ่นน้ไปถงึคณุคา่

ภูมิปัญญาในหลายด้านท่ีเห็นได้ชัดเจนก็คือภูมิปัญญาด้าน

วัฒนธรรมชุมชน ซึ่งจัดว่าเป็นอัตลักษณ์ที่ชี้ให้เห็นถึงการมี

แนวความคดิในการดาํรงอยูข่องชมุชนทีม่กีารสบืทอดกนัมา

จากรุ่นสู่รุน่ ในรปูแบบของประเพณ ีพธิกีรรม ศลิปะการแสดง 

มขุปาฐะ และการแสดงความรู้สกึทีเ่ปน็ภาษาในฐานะท่ีภาษา

เป็นมรดกทางวัฒนธรรมท่ีจับต้องไมไ่ด้ รวมทัง้ความรู้ในการ

ปฏิบัติต่าง ๆ  ที่เกี่ยวกับธรรมชาติและจักรวาลและงานฝีมือ

แบบดั้งเดิม (Traditional Craft - Manship) เมื่อพิจารณา

ถึงความเกี่ยวพันของมนุษย์ระหว่างมรดกทางวัฒนธรรม 

ทั้งที่จับต้องไม่ได้และที่จับต้องได้ ด้วยเงื่อนไขทางกระบวน

การโลกาภวิตันแ์ละการเปลีย่นแปลงทางสังคม ทีชุ่มชนทีไ่ม่

อาจหลกีเลีย่งตอ่การมปีฏสิมัพนัธใ์หมร่ะหวา่งชมุชนกบัโลก

ภายนอก อาจก่อให้เกิดการคุกคามต่อมรดกทางวัฒนธรรม 

เนือ่งจากขาดการคน้หาทรพัยากรทีจ่ะมาคุม้ครองซึง่วา่ดว้ย

อนสุญัญาเพ่ือการคุม้ครองมรดกทางวฒันธรรมทีจ่บัตอ้งไมไ่ด้
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วัตถุประสงค์และการดำาเนินการวิจัย

  เป้าหมายของการสํารวจองค์ความรู้ด้านการแพทย์

พื้นบ้านโดยการรวบรวมจากคัมภีร์ใบลาน จํานวน 7 เล่ม 

และปราชญ์ท้องถิ่นในไทยและกัมพูชา จํานวน 52 คน 

นําองค์ความรู้ที่ได้มาจัดระบบเป็นห้องแสดงก่ึงพิพิธภัณฑ์

เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้จากชุมชน พื้นที่ในการวิจัยและบุคคล

ผู้ให้ข้อมูล ประกอบด้วย พระภิกษุ 3 รูป หมอพื้นบ้านและ

ปราชญ์ท้องถิ่น จํานวน 21 คน และผู้ป่วยที่บําบัดรักษา

แบบพื้นบ้าน จํานวน 3 แห่งได้แก่ วัดบ้านแร่ วัดโคกกรม 

วัดบ้านเยอใต้ วัดบ้านตรึม ที่เป็นตัวแทนของกลุ่มชาติพันธุ์

เขมร กูยหรอืกวย เยอและลาว ในไทยและวดัพระอนิทรโกษา

ประกอบด้วย พระ 1 รูป หมอยา 4 คน และกรูขะแมร์ 1 คน 

ในจังหวัดเสียมเรียบ และจังหวัดกําปงธมประเทศกัมพูชา 

ใช้วิธีการวิจัยและพัฒนา และเทคนิคการวิจัยเชิงคุณภาพ

แนวชาติพันธุ์วรรณนา เก็บข้อมูลโดยใช้การสัมภาษณ์ 

การสังเกต การประชุมกลุ่มย่อย และตัวนักวิจัยเป็นเครื่อง

มอืสําคญั ทําการวเิคราะห ์สงัเคราะหข์อ้มลูแลว้เขยีนสคริป

สาระเชิงองค์รวม นําประเด็นที่ได้จัดประชุมประชาพิจารณ์

โดยเชญิผูเ้ชีย่วชาญ ปราชญพ์ืน้บา้นดา้นการบําบดัรกัษามา

วิพากษ์การจัดแสดงเป็นนิทรรศการกึ่งพิพิธภัณฑ์เพื่อเป็น

แหล่งเรียนรู้สําหรับชุมชน 

อโรคยาศาลาในวัฒนธรรมพนมดงรัก

 พนมดงรัก เปน็เทอืกเขาทีต้ั่งอยูใ่นพืน้ทีอ่าณาบรเิวณ

อีสานใต้มีความยาว ประมาณ 750 กิโลเมตร ทอดแนวยาว

จากทศิตะวนัออกที ่จังหวดัอบุลราชธานแีละเชือ่มตอ่เทอืกเขา

บาเจยีง ภเูกลา้หรอืลงิคบรรพต ทีน่ครจาํปาสกัหรอืเศรษฐปุระ

ในสมัยก่อนเมืองพระนคร มาจรดกับเทือกเขาดงพญาเย็น 

จังหวัดนครราชสีมา ชาวเขมรทั้งในพื้นที่แขมรเลอและ

แขมรก์รอม เรียกเทอืกเขาลกูนีว้า่ “พนมดองแหรก” เป็นเทือก

เขาทีใ่ชก้าํหนดเขตแดนระหวา่งไทยกมัพชูาในวรรณกรรมพืน้

บา้นเขมรเรยีกเทอืกเขานีว้า่ “พนมแวง” แตป่ระเทศไทยเรียก

ว่า “ภูเขาดงรัก” (บุญเรือง คัชมาย์. 2551 : 29 ) เทือกเขา

น้ีมีคนในกลุ่มชาติพันธุ์เดิมในบริเวณนี้คือ กลุ่มชาติพันธุ์

ออสโตรเอเชียติก ซึ่งตั้งถิ่นฐานอยู่บริเวณนี้มาเป็นเวลา

ยาวนาน ในช่วงทีผ่่านมานัน้ ความเชือ่ดัง้เดมิ กค็อืวา่ ความเชือ่

บนเทือกเขาพนมดงรักนั้นคือ บริเวณที่เป็นหลุม ภูเขาไฟ 

กจ็ะเป็นบรเิวณท่ีกาํเนดิเรือ่งของน้ํา และมทีาํนบ คนูํา้คนัดิน

ล้อมรอบสองวง ตรงบริเวณศูนย์กลางก็จะมีศาสนสถานใน

ดนิแดนเหลา่นี ้การสรา้งศาสนสถานของขอมโบราณจะนยิม

ตั้งหันหน้าไปทางทิศตะวันออก ซ่ึงถือว่าเป็นทิศแห่งความ

เจริญรุ่งเรือง ต่อมาเมื่ออารยธรรมขอมเผยแผ่เข้ามาได้ขุด

เป็นบาราย เป็นลักษณะส่ีเหลี่ยม เพื่อกักเก็บนํ้าได้มากขึ้น

ยังคงใช้คูนํ้าคันดิน คูนํ้าเดิมเป็นถนนหรือทางเดินกันอยู่มา

จนถึงปัจจุบันเพราะฉะนั้นในวิถีชีวิตของคนถ่ินพนมดงรักมี

วถีชีวีติทีเ่รยีบงา่ย อาศยัอยูร่วมกนัอยา่งสงบสขุ ไมว่า่จะเป็น

กลุ่มชาติพันธุ์กวย กลุ่มชาติพันธุ์ญะกูร์ ที่จังหวัดชัยภูมิ 

กลุม่ชาตพินัธุบ์รู ์ในบรเิวณอําเภอโขงเจยีม กลุม่ชาตพินัธุเ์ยอ 

ในอําเภอราษีไศล และอําเภอไพรบึง กลุ่มชาติพันธุ์หลาย

กลุ่มพวกนี้จะเป็นมิตรกับทุกคนมนุษยชาติหลายเผ่าพันธ์ุ

ท่ีอาศัยอยู่ท้ังสองฟากฝั่งเทือกเขาอันร่มเย็นลูกน้ีต่างข้ึนลง

ข้ามไปมาหาสูก่นั ตัง้แตด่กึดําบรรพ หลกัฐานโบราณคดไีดมี้

มนุษย์อาศัยอยู่ไม่น้อยกว่า 4,000 ปีมาแล้ว และแม้ปัจจุบัน

มีการใช้ประโยชน์ทางการค้าและการติดต่อหากันตามช่อง

ข้ามต่างๆ มีไม่น้อยกว่า 15 ช่องตลอดแนวเทือกเขาแห่งนี้

อาทิเช่น ช่องอานม้า ที่จังหวัดอุบลราชธานี ช่องสะงํา 

ทีจ่งัหวดัศรสีะเกษ ชอ่งจอมทีอํ่าเภอกาบเชงิ จงัหวดัสรุนิทร์ 

ชอ่งตาเมอืนทีอ่าํเภอพนมดงรกัจงัหวดัสรุนิทรแ์ละ ชอ่งเสม็ด

ที่อําเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์ และช่องเขาตลอดแนว

ชายแดนรวมประมาณ 25 ชอ่ง ในชอ่งทางตดิตอ่กนัดงกลา่ว

นี้ยังใช้เป็นเส้นทางช้าง ซ่ึงถือว่าเป็นเส้นทางคล้องช้างป่า

ของชาวกวยจังหวัดสุรินทร์จาก หมู่บ้านตาโพธิ์ตากลาง

ไปยังช่องจอม ช่องตาตุมท่ีจังหวัดสุรินทร์ และช่องสะงํา, 

ที่จังหวัดศรีสะเกษ และช่องแปดอุ้ม ที่จังหวัดอุบลราชธานี 

เสน้ทางดงักลา่วนอกจากเปน็เสน้ทางชา้งแลว้ ยงัเปน็เสน้ทาง

ปลาร้า ปลาแดก (ในภาษาลาว) หรือปลาฮ็อก (ในภาษา

เขมร) ชาวเขมรเลอ หรือเขมรบนแต่โบราณ จะมีกอง

คาราวานเกวยีนเป็นพาหนะบรรทุกสนิค้าข้ึนมา นําเกลอืหรอื

สิง่ของไปแลกปลารา้ ปลาแหง้ ปลายา่งรมควนั (ปลากรอบ) 

ปลาเค็ม ไข่ปลา จากจังหวัดเสียมเรียบ (อัษฎางค์ ชมดี. 

2511 : 76-78) เทือกเขาพนมดองรักมีอุดมสมบูรณ์ไปด้วย

ปา่ไมน้านาพรรณ จงึเปน็เหตใุหฝ้นตกชกุตามฤดกูาล จากที่
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ฝนตกชกุน่ีเองเปน็บ่อเกดิแหง่แมน่ํา้ลําธารหลายสายไหลลง

สู่ที่ราบทั้งสองฟากฝั่ง เช่น ในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์-บุรีรัมย์

นํ้าจากขุนเขาไปสู่ลําธารน้อยใหญ่และนํ้าลําธารไหลลงสู่

แม่นํ้าลําชี ๆ แล้วไหลลงสู่แม่นํ้ามูล ซึ่งมีต้นนํ้าอยู่ที่เขาใหญ่ 

จังหวัดนครราชสีมา และนํ้าในแม่นํ้ามูลไหลลงสู่แม่นํ้าโขง 

นํ้าโขงไหลผ่านแม่นํ้าจําปาสักและไหลลงสู่กัมพูชา ไปรวม

บริเวณจตุรมุขก่อนจะถึงกรุงพนมเปญ ส่วนด้านทิศใต้ของ

เทอืกเขาพนมดองแหรก ก็มแีมน่ํา้ลําธารอนัเกิดจากภูเขาลกูน้ี

ไหลลงสู่ทะเลสาบหลายสายเช่นกัน ทําให้พื้นที่ตลอดหน้า

ภูเขาและหลงัภเูขาเปน็บอ่เกดิของพชืพรรณไมน้านาชนดิเป็น

แหล่งอาหารธรรมชาต ิและสมนุไพรในบรเิวณนีเ้ปน็อยา่งมาก 

การดูแลสุขภาพและกรรมวิธีการรักษาของแพทย์พื้นบ้าน

การดแูลสขุภาพตามแนวเทอืกเขาพนมดงรัก ด้วยการมองวา่

รัศมีที่หมุนเวียนของความเป็นศิวิไลซ์ (Civilization) ของ

นครวัดแพรข่ยายมาอยา่งรนุแรง และตามชอ่งต่าง ๆ  ใน 35 ชอ่ง

ของแถบเทือกเขาพนมดงรักเป็นชุมชนที่จะต้องเปิดและ

จับมอืกนัดว้ยความเปน็มติร อารยธรรมพนมดงรกั ทาํใหโ้ลกา

ภิวัฒน์เปล่ียนทิศทาง (Shift) มุ่งไปสู่ความเป็นนานาชาติ 

(Internationalization) โดยมีความเป็นท้องถิ่นหรือ 

(Localization) ดงันัน้แหลง่เรยีนรูเ้พือ่ชมุชนไดใ้ชจ้นิตนาการ

ยอ้นรอยอดีตว่าในสมยัต้นรัตนโกสนิทร์ทีม่คีวามรุ่งเรืองมเีงนิ

คงคลงัคอ่นขา้งมาก เพราะไดท้าํการเชดิชหูรอืฟ้ืนฟชูา่งสบิหมู่

เพราะฉะน้ันแนวอารยธรรมของพนมดงรกัทีมี่ความโดดเดน่

ขึ้นจากผลการนําเสนอข้อค้นพบในงานวิจัยน้ี จะส่งผลให้

แนวเขาพนมดงรักกลายเป็นภูเขามหัศจรรย์ เนื่องจากว่ามี

ปราสาทที่สําคัญเรียงรายอยู่เรื่อยมา ซึ่งไม่เคยมีท่ีใดในโลก

นี้ที่เทือกเขาเดียวท่ีมีขนาดและความยาวไม่ยาวไม่ใหญ่เท่า

เทือกเขาแอลป์แต่ทว่าเป็นกระบวนการหรือการสันนิษฐาน

หรอืการเจาะจงทีมี่การสรา้งโบราณสถาน เป็นสิง่มหศัจรรย์

ในโลกด้วย หากไล่ตามลู่วิ่งตั้งแต่แนวเขาที่เป็นที่ตั้งของ

ปราสาทวัดภูในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

ที่มีปราสาทวัดภูตั้งอยู่เป็นมรดกโลกของชาวลาว ต่อมาก็

มีปราสาทโดนตวลที่อยู่แถวกิ่งอําเภอนํ้ายืน แล้วก็ไล่มายัง

ปราสาทเขาพระวิหาร ไล่มาถึงวัดปราสาท วัดสระกําแพง

ใหญ่ ปราสาทวัดสระกําแพงน้อย เร่ือยมามีปราสาทเล็ก

ปราสาทน้อยมาจนกระท่ังเข้าสู่จังหวัดสุรินทร์ ก็มีปราสาท

ตาควาย ปราสาทตาเมอืนทม ปราสาทตาเมอืนตูจ๊ ปราสาท

ศขีรภมู ิปราสาทพนมรุง้ของจังหวดับุรีรมัย ์ปราสาทเมอืงตํา่

จนไปจรดปราสาทหนิพมิาย ทัง้หมดนีเ้ปน็แนวทีส่อ่เคา้ทาง

ประวัติศาสตร์ในอดีตว่าเป็นแหล่งของพืชให้ยาและอาหาร

จะเป็นสิ่งท่ีสําคัญในปัจจัย 4 ท่ีมีความสําคัญต่อการคงอยู่

ของชีวิตทุกชนิดในโลกนี้

  มนษุยถ์อืไดว้า่เปน็สตัวป์ระเสรฐิและมวีวิฒันาการมา

อย่างยาวนาน ต่อมาเมื่อได้มีผู้คิดค้นและแสดงหลักฐานให้

เห็นถึงการพัฒนาศาสตร์ด้านการแพทย์โบราณอันส่งผลต่อ

การบําบัดรักษากันเองในกลุ่มชนที่ยังคงอยู่และมีกรรมวิธี

การรักษาสืบทอดต่อๆ กันมาส่งผลให้การเจริญเติบโตของ

เผา่พนัธุม์นษุยม์อีงค์ความรูท้างยาและการรกัษา ซึง่หลกัฐาน

นัน้ดไูดจ้ากภาพจาํหลกัทีภ่มูปิญัญาโบราณได้บันทกึและบอก

เล่าต่อๆ กันมา การแพทย์พนมดงรักในดินแดนเทือกเขานี้

ไดม้คีวามสาํคญัระหวา่งคนในอดตีท่ีมสีภาพแวดลอ้มทางยา

อาหาร พิธีกรรมบําบัดกาย-จิต-สังคม พืชสมุนไพร วิถีชีวิต

ค่านิยม การออกกําลังกาย และการดูแลตนเองด้านจิตใจ

อารมณ์และจิตวิญญาณ และบริบทแวดล้อมที่ก่อให้เกิด

ภูมิปัญญาการรักษาของกลุ่มชาติพันธุ์ 4 กลุ่มได้แก่ กูยหรือ

กวย มกีารสบืทอดความรูห้มอยาจากพระสงฆใ์นวดั มตีาํรบั

ยาสมุนไพรประเภทแก้พิษงู ยาเป่าและยาฝน กลุ่มเขมร 

มกีารสบืทอดความรูห้มอยา ควบคูก่บัการประกอบพธิกีรรม

การรักษา ท่องมนตร์คาถา การอาบนํ้ามนตร์ การบูชาครู

กําเนิด กลุ่มลาว เน้นการกินยาหม้อยาต้ม การเรียกขวัญ

บายศรผีกูขอ้มอื และ กลุม่เยอ มกีารสบืทอดความรูห้มอยา

จากบรรพชนและผู้นําทางจิตวิญญาณท่ีเป็นท้ังพระ หมอ 

และครูอยู่ในบุคคลเดียวกัน โดยในพื้นที่แต่ละแห่งแสดงให้

เหน็ถงึความแตกตา่ง และความโดดเดน่เฉพาะท่ีมอีตัลกัษณ์

อย่างชัดเจน และบริบทการประกอบพิธีกรรมในการรักษา

โรคก็ยังมีความคล้ายคลึงกันและเกี่ยวพันกันอย่างสมดุล 

 การดูแลสุขภาพจากกระบวนการท่ีหมอพื้นบ้านได้

สืบทอดมานั้น นับเป็นการศึกษาท่ีสามารถเรียนรู้ได้จาก

หลายๆ กระบวนการ เพยีงแตอ่าศยัประสบการณท์ีไ่ดพ้บได้

เหน็ไดป้ฏบัิต ิภมูปัิญญาแพทยพ์ืน้บา้นแนวเทือกเขาพนมดงรกั

ซึ่งเป็นบริเวณที่สมบูรณ์ไปด้วยภูมิรู้และภูมิปัญญาด้านพืช

ให้ยาสมุนไพรในบริเวณนี้มีอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์วิทยา 
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กล่าวคือ มีความเป็นเภสัชศาสตร์ชาติพันธุ์ของกลุ่มชน

อีสานใต้ได้แทรกซึมอยู่ในสังคมและสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

และวัฒนธรรมรวมถึงเชื่อมโยงและสัมพันธ์กับวัดได้อย่าง

กลมกลนืดว้ยการเป็นท้ังบทบาทของพระ หมอ และ ครขูอง

ชาวบา้นในแถบนีจ้ากขอ้มลูเชงิประจกัษ์ทีป่รากฏไดส้ะทอ้น

ใหเ้หน็ความสาํคญัของการสบืทอดวชิาความรูด้า้นสมนุไพร

ในแนวพนมดงรกั ปราชญ์พืน้บ้านไดถ้า่ยทอดวชิาความรูใ้ห้

แกล่กูศษิยอ์ยา่งเปดิเผยโดยและบาํบดัรกัษาผูป้ว่ยไมห่วงัผล

ตอบแทน ด้านการให้คําปรึกษาประชาชนที่มีปัญหาทุกข์ใจ

มาขอให้หมอพื้นบ้านรักษา นั้นจะเน้นการให้คําปรึกษาท่ี

เนน้การศรทัธาในตนเองเปน็ทีต้ั่ง ดังนัน้การบําบดัจิตใจแบบ

ประคบัประคองแบบพืน้บา้น ผูใ้หก้ารบาํบดัจงึตอ้งเป็นผูม้ศีลี

สมาธิและปัญญาขั้นสูง

การอภิปรายผล 

 ด้วยการนําความรู้และภูมิปัญญาแต่ละพ้ืนท่ีแต่ละ

วัฒนธรรมบนอาณาบริเวณพนมดงรักมาแลกเปลี่ยนซ่ึง

กันและกัน นับเป็นการสร้างองค์ความรู้ที่มีค่าที่จะนําไปสู่

การพัฒนาท้องถิ่นโดยอิงบนฐานวัฒนธรรมเดิม ในการนี้ใน

ฐานะทีค่ณะผูว้จิยัอยูใ่นสถาบนัการศึกษาเพ่ือการพัฒนาท้อง

ถ่ินจงึถอืเอาองคค์วามรูแ้ละศลิปวฒันธรรมพืน้บา้นทีไ่ดจ้าก

การวิจยัในชมุชนมาจดัระบบใหมใ่หเ้ปน็แหลง่เรียนรูเ้พือ่ชมุชน 

ในการจัดกจิกรรมแสดงนิทรรศการแหลง่เรยีนรู้เพ่ือชุมชนใน

ครั้งนี้จึงเป็นโอกาสอันดีที่จะร่วมกันตรวจสอบและวิพากษ์

ให้ข้อเสนอแนะร่วมกัน เพื่อให้ผลการวิจัยครั้งนี้สามารถนํา

ไปสู่การใช้ประโยชน์ในทางวิชาการและการอนุรักษ์ร่วมไป

กับพัฒนาการเรียนรู้ในความเป็นท้องถิ่นเป็นการปลูกจิต

สํานึกในการสงวนรักษามรดกทางการแพทย์พ้ืนบ้านของ

ชาติต่อไป เพราะประเทศไทยเป็นประเทศท่ีดํารงเอกราช

มายาวนานและเปน็ประเทศในกลุม่ภมูภิาคเอเชยีตะวนัออก

เฉียงใต้ โดยมีกระบวนการผลิตงานด้านศิลปกรรมไทย เป็น

ที่ยอมรับมาอย่างต่อเนื่องและได้รับอิทธิพลจากอารยธรรม

อินโดจีน (Indo - China) จนเกิดประวัติศาสตร์การบันทึก

องค์ความรู้ไว้ในกลุ่มปราสาทตาเหมือน มีลักษณะเป็น

ปราสาทขอม เรียกว่า อโรคยาศาลา อยู่ใกล้เทวสถานต่างๆ 

ในจังหวัดสุรินทร์ จัดได้ว่าเป็นมรดกอารยธรรม“ดองแร็ก” 

(The Heritage of Dongreak Civilizations) รอบ ๆ องค์

ปราสาท งานประติมากรรมหินและภาพจําหลักสะท้อน

ความมีอารยธรรมที่งดงามประเทศหนึ่ง ถึงแม้ว่าแต่ละภาค

มีลักษณะเด่นแตกต่างกันออกไป โดยเฉพาะวัฒนธรรมของ

ภาคอีสานที่เน้นไปถึงคุณค่าภูมิปัญญา ในหลายด้าน ที่เห็น

ได้ชัดเจนก็คือภูมิปัญญาด้านวัฒนธรรมชุมชน ซึ่งจัดว่าเป็น

อตัลกัษณท่ี์ช้ีใหเ้หน็ถึงการมแีนวความคดิในการดํารงอยูข่อง

ชุมชนที่มีการสืบทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่น 

 การนํากระบวนทัศน์มานุษยวิทยาวัฒนธรรมมาผนวกเข้า

กับการดแูลสขุภาพในงานบรกิารสาธารณสขุจําเป็นตอ้งใช้วิธี

การวจิยัเชงิคณุภาพและคาํนงึถงึปจัจยัทางสงัคมวฒันธรรม 

ที่เป็นบทบาทของสังคมและบนฐานของความคิด ความเชื่อ

ทีอ่งิอยูก่บัระบบนเิวศวฒันธรรมทีมี่ผลตอ่สขุภาพ เนือ่งจาก

การรบัรู้และการปฏิบัตดิา้นสขุภาพของประชาชนในสงัคมได้

รบัอิทธพิลจากความเชือ่ คา่นยิมและดําเนนิวถิชีีวติตามระบบ

ของสงัคมทีไ่ดร้บัการถา่ยทอดมาจากเบา้หลอมทางสงัคม ที่

มปีราชญพ์ืน้บา้นเปน็แกน่ทางวฒันธรรมเมือ่สิง่แวดลอ้มทาง

สงัคมมกีารปรบัตัวเป็นผลมาจากระบบนเิวศมกีารปรบัตัวส่ง

ผลใหร้ะบบความคดิ ความเชือ่ คา่นยิมและวถิชีวีติมกีารปรบั

เปลีย่นตามไปดว้ย ดงันัน้การทาํความเข้าใจในมติสิขุภาพจึง

ตอ้งเข้าใจในรายละเอยีดและมมุมองท่ีลกึซึง้ในภมูปัิญญาทีม่ี

อยู่ในระบบนิเวศด้วย เมื่อมนุษย์ดํารงอยู่ภายในระบบนิเวศ 

การให้ความหมายสุขภาพตามนิยามใหม่ไม่เพียงแต่เข้าใจ

มนษุยใ์นฐานะเปน็สมาชกิหนึง่ของระบบนเิวศแตต่อ้งทําความ

เข้าใจในระดับที่ลึกกว่า นั่นคือ ความเป็นชาติพันธุ์เชิงนิเวศ 

หรอื Ethno Ecology โดยพจิารณาถงึปจัจยัดา้นภมูศิาสตร์

วัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับความเชื่อทางชาติพันธุ์ การปฏิบัติ

ตัว การป้องกันโรคและการฟื้นฟูสุขภาพท่ีปฏิบัติสืบทอด

มาบน บทบาทหมอยาในกลุ่มชาติพันธุ์ เขมร ลาวและกูย 

ท่ีมีทุนทางสังคมอันเป็นทรัพยากรทางชาติพันธุ์ในการดูแล

สุขภาพ การใช้ยาสมุนไพรพ้ืนบ้านมารักษาโรค การเผชิญ

ปญัหาตอ่การเจบ็ปว่ยของกลุม่ชาตพินัธ์ุ การแสวงหาวธิกีาร

ต่าง ๆ  ในการเข้าถึงบริการสุขภาพของบุคคล เพื่อให้บริการ

สขุภาพไดผ้ลดจีาํเปน็ตอ้งทําความเขา้ใจระบบวฒันธรรมใน

การดูแลสุขภาพ ดังคํากล่าวของฮ็อดกินสัน (Hodgkinson. 

1992 cited in Spector. 2000 : 171) กลา่ววา่การทาํความ
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เขา้ใจตอ่สภาพแวดลอ้มทางสงัคมและเขา้ใจปญัหาสขุภาพจะ

ก่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อการบําบัดรักษา 

เป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายและจะเกิดผลดีในวันข้างหน้า 

(More effect should be placed on local prevents 

of social and medical problems, rather than their 

expensive and ineffective cures. Tomorrow is an 

extension of today’s trends.)

  การรวบรวมองค์ความรูใ้นอารยธรรมดงรัก มกีารผลติ 

และการนําสมุนไพรมาใช้เพื่อการส่งเสริม ป้องกัน บําบัด

รักษาและฟื้นฟูสุขภาพ การใช้ประโยชน์จาก การแพทย์

พืน้บา้นในบริเวณเทือกเขาพนมดงรกัมกีารบรโิภคพชืสมุนไพร

และพชือาหารใหย้า การบาํบดัรกัษาโรคของชมุชนดว้ยการ

สบืทอดจากภมูปิญัญาทอ้งถิน่ในกลุม่ชาตพินัธุท์ีอ่าศยัอยูใ่น

บริเวณน้ีมาอย่างยาวนาน สรุปโดยสังเขปได้ ว่าการแพทย์

พืน้บา้นพนมดงรกัเปน็ศูนยก์ลางทีส่ามารถใชเ้ปน็กรณศีกึษา

ของต้นแบบการแพทย์พื้นบ้านในกลุ่มชาติพันธุ์มอญ เขมร

ในจังหวัดสุรินทร์ ประเทศไทย ที่มีการสั่งสมความรู้ในการ

รักษาผู้ป่วยของปราชญ์พ้ืนบ้าน โดยการศึกษาจากคัมภีร์

ใบลานที่เป็นความรู้ด้านการดูแลสุขภาพของการแพทย์พื้น

บ้านมีศูนย์กลางอยู่ในชุมชนเขมร กูยหรือกวย ลาวและเยอ 

และนํามาจัดระบบเป็นองค์ความรู้ทางตํารับยาโบราณ 

  องค์ความรู้ด้านการแพทย์พื้นบ้านโดยการรวบรวม

และจัดระบบองค์ความรู้ด้านการแพทย์พนมดงรักบนหลัก

ศิลาจารึก คัมภีร์ ใบลาน และปราชญ์ท้องถิ่นในไทยและ

กัมพูชา โดยมีกลุ่มชาติพันธุ์เขมรในจังหวัดสุรินทร์ใช้ภาษา

เขมรหรอืภาษาเขมรถิน่ไทยเปน็ภาษาทอ้งถิน่ในการสือ่สาร 

และยังมกีลุม่ชาตพินัธุย์อ่ยได้แก ่กลุม่น้ีพดูภาษากยูหรอืกวย 

ภาษาลาว เยอ อยู่อาศัยปะปน พึ่งพาอาศัยและมีเอกภาพ 

ในการตัง้บา้นเรอืนอาศยัอยูร่ว่มกนัแสดงถงึลกัษณะสงัคมพห ุ

หรือ พหสัุงคมและวฒันธรรม (Multicultural Characteristic

Society) ยังมีวิถีชีวิตความเป็นอยู่แบบเรียบง่ายเพาะ

ปลูกข้าวเป็นอาหารหลัก ทําการเพาะปลูกพืชกสิกรรม 

และปศุสัตว์อาศัยลําน้ําสายหลักจากเทือกเขาพนมดง

รัก ลําห้วย คู คลอง หนอง บึง ประกอบสัมมาอาชีพใน

การดําเนินชีวิต ยึดถือประเพณีวัฒนธรรมโดยอิงสิทธิ

ความเชื่อดั้งเดิม เช่น การบูชาบรรพบุรุษ และมีการ

นับถือศาสนาพุทธเป็นหลัก และยังมีการผสมผสานความ

เช่ือต่อการส่งเสริมสุขภาพ มีการบําบัดอาการเจ็บไข้ได้

ป่วยตามแนวทางท่ีบรรพบุรุษสืบทอดมา โดยมีหมอยา

หมอครู แม่ครู ประกอบพิธีกรรมบําบัด และมีการนําพืช

สมนุไพรในทอ้งถิน่มาใชใ้นการรกัษา ท่ีสบืทอดมายาวนานใน

ชุมชน เพื่อการดํารงชีวิตอยู่ที่ปลอดภัยมีความอุดมสมบูรณ์

และมั่นคง ท้ังมีการปรับตัวท่ามกลางความเปลี่ยนไปของ

สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ และความเป็นไปของเหตุการณ์

ทางสังคมในกระบวนการปรับตัว ปราชญ์ท้องถ่ินบ้าง 

หมอพืน้บา้นบา้ง หรอืผูนํ้าอยา่งไมเ่ปน็ทางการ ไดแ้กพ่ระ หมอ 

พ่อครู แม่ครูต่างได้ค้นพบสิ่งต่างๆ จากประสบการณ์ 

การลองผิดลองถูกจนได้ความจริงหรือความพอใจ และมี

ความเชือ่ในการดแูลสขุภาพของกลุม่ชาตพินัธุเ์ขมร ในพืน้ที่

จงัหวดัสรุนิทร ์ประเทศไทย คลา้ยคลงึกบักระบวนการปรบั

ตวัของหมอพืน้บ้านในกมัพชูา และมกีารสบืทอดต่อ ๆ  กนัมา 

จนเปน็มรดกทางปญัญาของกลุ่มชน เพือ่ใหเ้กิดความสมดลุ

ระหว่างคน กับธรรมชาติแวดล้อม และสิ่งเหนือธรรมชาติ 

โดยผ่านกระบวนการทางจารีตประเพณี วิถีชีวิต การทํามา

หากินและพิธีกรรมต่างๆ เพื่อให้เกิดความสงบสุขในชุมชน

 การจัดระบบการแพทย์พื้นบ้านในบริเวณเทือกเขา

พนมดงรักมีการบริโภคพืชสมุนไพรและพืชอาหารให้ยา 

การบาํบดัรกัษาโรคของชมุชนดว้ยการสบืทอดจากภมูปิญัญา

ท้องถ่ินในกลุ่มชาติพันธุ์ท่ีของตนได้แสดงอัตลักษณ์ท่ีโดด

เดน่และใหค้ณุคา่ตอ่การบําบดัผูค้นในบรเิวณเทอืกเขาพนม

ดงรัก มีสาระ 7 ด้าน ได้แก่ พิธีกรรมบําบัดกาย-จิต-สังคม 

การบริโภคพืชสมุนไพรและพืชอาหารให้ยา วิถีชีวิต ค่า

นิยม อาหาร การออกกําลังกาย การดูแลตนเองและมีการ

บําบัดรักษาโรคของชุมชนด้วยการสืบทอดจากภูมิปัญญา

ท้องถ่ินในกลุ่มชาติพันธุ์ท่ีมีในระบบสุขภาพชุมชนในพื้นท่ี

ศกึษากลุม่ชาตพินัธุเ์ขมร กยูหรอืกวย ลาวและเยอในจงัหวดั

สรุนิทร ์และขยายพืน้ท่ีการวจิยัเช่ือมโยง ไปยงัพืน้ท่ีข้างเคยีง 

ซึ่งเป็นกลุ่มชาติพันธุ์เขมรในประเทศกัมพูชา ที่ใช้ภาษาพูด

ที่คล้ายคลึงกันและมีความเชื่อในผีบรรพบุรุษเดียวกัน จาก

เทคนิคการสัมภาษณ์การยืนยันเชิงเนื้อหาด้านมิติสามเส้า

ดา้นบุคคล เวลา และสถานท่ี ทาํใหพ้ืน้ท่ีในการศึกษาไดข้ยาย

บริบททางภูมิศาสตร์ครอบคลุมออกไปยังหมู่บ้านชาวเขมร
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และชุมชนโบราณที่พูดภาษาเขมร มีการประกอบพิธีกรรม

วิธีการบําบัดรักษาสุขภาพ แบบดั้งเดิมตามวิถีชีวิต ศิลปะ 

วัฒนธรรมที่มีเอกลักษณ์และยังดํารงไว้ ซึ่งการปฏิบัติการ

ของสายตระกูลเดียวกันยังเข้มข้น และสืบทอดยาวนาน จึง

ปรากฏพื้นที่ศึกษา วิจัยแผ่ขยายออกไป ยังหมู่บ้านในเขต

อาํเภอเมือง อาํเภอกาบเชงิ อาํเภอพนมดงรกั จังหวัดสรุนิทร์

ประเทศไทยและจังหวัดเสยีมเรียบ จังหวดักาํปงธม ประเทศ

กมัพชูา อกีดว้ย เพือ่ใหไ้ด้ มติิการตีความทางวฒันธรรมอยา่ง

มคีวามหมาย (Interpretation of Culture) ตามแนวทางของ

เกียรซ์ (Geertz. 1973) คุณค่าการแพทย์พื้นบ้านในระบบ

สขุภาพชมุชนของกลุม่ชาติพนัธุใ์นจังหวดัสรุนิทร ์จากข้อมลู

เชิงลึกและบริบทชุมชน ความเป็นชาติพันธุ์เป็นตัวกําหนด

คณุลกัษณะในการตีความทางวฒันธรรมวา่ คุณค่าการแพทย์

พ้ืนบา้นในระบบสขุภาพชมุชนของกลุม่ชาตพินัธุเ์ขมร กูยหรอื

กวย ลาวและเยอ ในจังหวัดสุรินทร์ประเทศไทย เป็นความ

เชื่อในการดูแลสุขภาพ ความเข้าใจในระบบจักรวาลทัศน์ ที่

มีความสัมพันธ์ระหว่างคน และธรรมชาติ จนถือปฏิบัติเพื่อ

การดูแลสุขภาพโดยระดับตามความนิยม ที่ยังยึดถือปฏิบัติ 

พบว่ามี 3 ลักษณะได้แก่ 1) ความเชื่อในการดูแลสุขภาพที่

เกิดจากฐานคติ (Assumption) ว่าด้วยกลไกของการเจ็บ

ป่วยการเกิดโรค (Pathology of Disease) โดยเชื่อว่าความ

เชื่อกับความเจ็บป่วยที่เป็นความเชื่อดั้งเดิมอันเนื่องมาจาก

ภูมิปัญญาพื้นบ้านประกอบด้วยความเจป่วยที่มีสาเหตุจาก

ธรรมชาติเปลี่ยนไป ความเจ็บป่วยจากกรรมเก่า ความเจ็บ

ปว่ยจากกรรมพนัธ์ุ ความเจ็บปว่ยจากธาตุในรา่งกายผดิปกต ิ

และความเชื่อจากดิน ฟ้า อากาศ เปลี่ยนฤดูกาล 2) มีการใช้

สมนุไพร มาเปน็ยาบาํบดัรกัษา สง่เสรมิสขุภาพ และรกัษาโรค

โดยหมอพื้นบ้าน หมอยา สมุนไพร เป็นผู้เก็บรักษาตํารับยา 

และมีพ้ืนที่ป่าชุมชนสาธารณในหมู่บ้าน เป็นแหล่งเก็บพืช

สมุนไพรให้ยา พืชอาหาร ซึ่งสะท้อนค่านิยมร่วมกัน โดยมี

กิจกรรมโครงการพื้นอนุรักษ์พื้นป่าชุมชน การบวชป่า การ

กาํหนดมาตรฐานและขอ้ปฏบิติัรว่ม ในการรักษาสภาพป่าให้

คงความอดุมสมบูรณ์3) กรรมวธิกีารบําบดัโรค การเสีย่งทาย 

เพือ่คน้หาสาเหต ุอาการเจบ็ปว่ย การแก้ไขปญัหาสขุภาพกาย

และจิต โดยมีแม่หมอ พ่อครู เป็นผู้ประกอบพิธีกรรม และมี

คาถา บทสวด คําศักดิ์สิทธิ์ที่สะท้อนถึงคุณค่าของพิธีกรรม 

ท่ีมีอิทธิพลต่อความเช่ือในการดูแลสุขภาพ เช่น คาถาสวด

ในการเล่นพิธีกรรมมะม็วด คาถาสวดในพิธีสะเดาะเคราะห์ 

คาถาสวดในการวนิจิฉยั และรกัษาโรค การใหค้วามหมายของ

เครือ่งใชอ้ปุกรณใ์นการประกอบพธิกีรรม เชน่ การยกเครือ่ง

บูชาครู การจัดขันธ์ 5 การให้สัญลักษณ์ท่ีมีความหมายใน

การประกอบพิธีกรรม และกรรมวิธีในการบําบัดรักษาทาง

สุขภาพ จากที่กล่าวมาข้างต้น ความเชื่อพุทธ ผี พราหมณ์ 

ค่านิยม และพฤติกรรมในการดูแลสุขภาพของบุคคลโดยอิง

แนวคดิการตคีวามทางวฒันธรรมของเกยีรซ ์เป็นอดุมการณ์

ท่ีสบืทอดของบรรพบุรษุจากรุน่สูรุ่น่ จนยดึถือเป็นคา่นยิมใน

การประพฤตปิฏบิตั ิเพือ่การดแูลสขุภาพของบคุคล ครอบครัว 

และชุมชนในแต่ละท้องถิ่น ดังที่สะท้อนจากพฤติกรรมการ

เขา้รว่มในการประกอบพธิกีรรม ซึง่จดัวา่เปน็วถิปีระชาหรือ 

(Folk Way) ซึง่จะเหน็วา่พธิกีรรม เพือ่การบําบดัดงักลา่วใน

งานวจิยันีช้ีใ้หเ้หน็การแสดงออก การกระทํา เพือ่ใหเ้กดิความ

สบายใจ เพื่อการบําบัดรักษาสุขภาพจิตของคนให้มีกําลังใจ

ในการดําเนินชีวิต โดยเฉพาะพิธีกรรมสะเดาะเคราะห์เป็น

พธิกีรรมท่ีวถีิชาวบ้านกระทําการเพือ่เป็นการบรรเทาเคราะห์

ร้ายให้กลายเป็นดีได้ อีกทั้งเป็นการกระทําเพื่อบําบัดรักษา

อาการเจ็บป่วยไข้ให้บรรเทาเบาบางลง โดยมีความเชื่อด้าน

พุทธ ผี พราหมณ์ เป็นอุดมการณ์ภายใน มีค่านิยมในการ

ปฏิบัติเป็นวิถีประชาและแสดงออกทางพฤติกรรมประจํา

วันเป็นพฤติกรรมที่แสดงให้เห็นภายนอก

ข้อเสนอแนะในการนำาผลการวิจัยไปใช้

  การจดัแสดงแหลง่เรยีนรูเ้พือ่ชมุชนของกลุม่ชาตพินัธุ์

เขมร กูยหรือกวย ลาวและเยอ ในจังหวัดสุรินทร์ ยังนิยมใช้

ระบบการแพทย์พ้ืนบ้านควบคู่กับการแพทย์แผนปัจจุบัน

ในปัจจุบันผู้สืบทอดองค์ความรู้ การแพทย์พื้นบ้านในระบบ

สขุภาพชมุชนจากผูรู้ ้ได้แก่ พระ หมอ คร ูนบัจะเริม่ลดนอ้ยลง

สว่นทีย่งัคงอยูก็่มอีายมุากขึน้ และบางคนยงัไมไ่ดห้าผูส้บืทอด

วชิาความรู้มารบัชว่งตอ่ สว่นความสําคญัของศาสตรอ์งคค์วาม

รูก้ารแพทยส์องระบบ (Dual Medical Science) นัน้เหน็วา่

ควรได้พิจารณาทบทวนให้หาแนวทางการฟื้นฟูภูมิปัญญา

ท้องถิ่นของกลุ่มชาติพันธุ์เขมร กูยหรือกวย ลาวและเยอใน

จังหวัดสุรินทร์รวมทั้งจังหวัดในเขตอีสานใต้อีกสองจังหวัด 
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ได้แก่ จังหวัดสุรินทร์ จังหวัดบุรีรัมย์ และจังหวัดศรีสะเกษ 

และควรพัฒนา “ระบบการแพทย์สองระบบ” มาประยุกต์

ใช้ในการให้บริการสุขภาพ ดังนี้

 สถานีอนามัย ซึ่งปัจจุบันถูกยกระดับให้เป็นโรง

พยาบาล ส่งเสรมิสุขภาพตําบลหรอืรพ.สต. ควรเปน็แกนนํา

ในการฟ้ืนฟูระบบการแพทย์สองระบบโดยมีสถาบัน

การศกึษา มหาวทิยาลยั นกัศกึษา เปน็หนว่ยงานหลกัศกึษา

ทาํวจิยันํารอ่ง เพือ่ไปหนนุเสรมิใหเ้กดิรปูธรรม ไมว่า่จะเปน็

การวิ จัยการนวดแผนโบราณ การดูแลสตรีและเด็ก 

การตอ่ยอดองคค์วามรูส้มนุไพร กรรมวธิกีารรักษา โดยอธบิาย

ใหมใ่หม้คีวามเปน็วทิยาศาสตร ์และสง่เสรมิใหม้กีารนาํองค์

ความรู้จากงานวิจัยมาใช้ในชีวิตจริงมากขึ้น

 ในการพฒันาพ้ืนท่ีศักด์ิสทิธิใ์นชมุชน เชน่ ศาลปูต่าใน

หมู่บ้าน อนุรักษ์แนวเขตพื้นที่ป่าชุมชน พื้นที่สาธารณะที่ให้

เวชพรรณพชือาหาร ปลา ผกั เปน็แหลง่เรยีนรูเ้พือ่ชมุชนโดย

องคก์ารบริหารสว่นตาํบล เปน็องคก์รทอ้งถิน่หลกัทีมี่หนา้ที่

จดัสรรงบประมาณ วดั และโรงเรียน และหน่วยงานอืน่ๆ ควร

ได้มบีทบาทในการพฒันาบนแนวทางการอนรุกัษ์ภมูปิญัญา

ท้องถิ่นทุกมิติ เช่น การสอดแทรกกิจกรรมในประเพณี 12 

เดอืน การพฒันาหลกัสตูรท้องถิน่เพือ่ใหเ้ยาวชนไดเ้รยีนรูแ้ละ

เกิดความภาคภูมิใจในความเป็นท้องถิ่นสุรินทร์ (Surinism 

หรอื Localism) และจะเปน็แนวทางในการสบืทอดองคค์วามรู้

อยา่งยัง่ยนืตอ่ไป ดงัทีร่องศาสตราจารย ์ดร.อจัฉรา ภาณรุตัน์

นกัวจิยัและนกัวชิาการด้านศิลปวฒันธรรมพืน้บา้น ไดศ้กึษา

มรดกสูแ่ดนสรุนิทรส์บืทอดองคค์วามรูด้า้นตา่งๆ กวา่ 10 แขนง

สง่ผลใหน้กัวิชาการในรุ่นตอ่มา นาํผลงานดงักลา่ว มาขยายผล

และศกึษาตอ่ยอดภมูปิญัญาอยา่งตอ่เนือ่ง และนบัวา่คณุคา่

ศิลปวัฒนธรรมพ้ืนบ้านและหลักการทางแพทย์ศิลป์จาก

ภูมิปัญญาพื้นบ้านได้ถูกยกย่องอย่างมีคุณค่า ดังนั้น จึงควร

ทีจ่ะรว่มมอืกนัในลกัษณะการทํางานผสานองคก์รภาคเีครือ

ข่ายทั้งแนวดิ่งและแนวราบ

บทสรุป

 การจัดนิทรรศการเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้การแพทย์

พื้นบ้านพนมดงรักท่ีได้มาบนเส้นทาง อโรคยาศาลาในไทย

และกัมพูชาต้องทําความเข้าใจถึงรากฐานทางวัฒนธรรม

ด้วย กล่าวคือ จากแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับนิเวศวิทยา

วฒันธรรมของกลุม่ชาตพินัธุท์ีม่ตีอ่สขุภาพ ไดแ้ก่ เภสชัศาสตร์

ชาติพันธุ์ มานุษยวิทยาอาหารและโภชนาการ อาหารใน

ระบบนิเวศ ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านพิธีกรรมบําบัด ลัทธิหรือ

ความเชื่อในศาสนาที่นับถือ แบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพ 

ความหลากหลายของปจัจยัทางวฒันธรรมสขุภาพ และโลก

ทัศนท่ี์เป็นองคป์ระกอบในเชิงพหุปัจจยัท่ีสมัพนัธก์บัการเป็น

อัตลักษณ์ของกลุ่มชาติพันธ์ุได้ทําให้มองเห็นความหมาย

และบทบาทของภมูปัิญญาท้องถ่ินดา้นการแพทย ์ทีส่มัพนัธ์

กับการดูแลสุขภาพแบบพึ่งตนเอง ด้วยกระบวนทัศน์ทาง

มานษุยวทิยาวฒันธรรมชดัเจนข้ึนโรคทีเ่ป็นปัญหาสขุภาพที่

เกี่ยวเนื่องกับพฤติกรรม การรับรู้ ค่านิยม ความเชื่อ บริบท

ทางวัฒนธรรม วิถีชีวิตของกลุ่มชาติพันธุ์ การแสวงหาวิธี

การต่างๆ ท่ีเป็นองค์ความรู้จากปราชญ์ท้องถ่ิน จะช่วยให้

มกีารวางแผนงานโดยนําผลการวจัิยและพฒันา ทีล่งสรปุมา

วางแผนดําเนนิงานสูก่ารปฏบิตั ิเพือ่ใหส้ามารถเขา้ถงึระบบ

ความคดิของชาวบ้านในระดบัรากหญา้ มคีวามเหมาะสมตอ่

การนําไปใช้สอดคล้องกับวัฒนธรรม ประเพณีของท้องถิ่น

ความเช่ือทีไ่ดผ้สมผสานระหวา่งความเชือ่ของพระพทุธศาสนา

กบัความเชือ่ในศาสนาพราหมณ ์ทีม่กีารผสมผสานกนัอยา่ง

กลมกลนื และพิธกีรรมของการสะเดาะเคราะหโ์ดยบทบาท

พระสงฆ์ต่างมีส่วนเสริมกําลังใจ ส่งผลให้ประชาชนมีการ

ดําเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข 
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