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บทที ่1 
บทน ำ 

 
1. ทีม่ำและควำมส ำคญัของปัญหำ 

 ระบบการแพทย์พื้นบ้านเกิดข้ึนบนพื้นฐานความสัมพันธ์ระหว่างคนกับคน คนกับ
ธรรมชาติ และคนกบัส่ิงเหนือธรรมชาติในจารีตแบบดั้งเดิมท่ีคนยงัยอมรับอ านาจของธรรมชาติ
และอ านาจเหนือธรรมชาติ การจดัระเบียบความสัมพนัธ์ของคนบนพื้นฐานโลกทศัน์ดังกล่าว 
เพื่อให้คนสามารถเขา้ถึงทรัพยากรไดอ้ย่างทัว่ถึง และเพื่อสืบทอดสร้างสรรค์ความสัมพนัธ์ต่าง ๆ 
ให้เป็นประโยชน์ต่อมนุษยอ์ยา่งย ัง่ยืนและมากท่ีสุด1 การแพทยพ์ื้นบา้น นบัวา่เป็นภูมิปัญญาอนัล ้า
ค่าของทอ้งถ่ินซ่ึงมีมาตั้งแต่โบราณกาล โดยเฉพาะอยา่งยิ่งความเช่ือหรือประสบการณ์ของทอ้งถ่ิน 
มีการสืบทอดหลากหลายกระบวนการ ทั้งการถ่ายทอดโดยตรงระหวา่งครูกบัศิษย ์และการถ่ายทอด
กันภายในครอบครัวจากบรรพบุรุษสู่ลูกหลาน ซ่ึงยงัไม่มีระบบแบบแผนการเรียนการสอนท่ี
แน่นอน   มีความหลากหลายและมีความเป็นเอกลกัษณ์ท่ีแตกต่างกนัไปตามแต่ละสังคม วฒันธรรม
และกลุ่มชาติพนัธ์ุ รูปแบบการแพทยพ์ื้นบา้นมีทั้งการใช้ยาสมุนไพร การนวด การผดุงครรภ ์ 
ตลอดจนการรักษาทางจิตใจโดยใช้พิธีกรรมหรือคาถาต่าง ๆ  องค์ความรู้ของการแพทยพ์ื้นบา้น
ประกอบไปดว้ยทั้งท่ีเป็น ตวัหมอพื้นบา้น ต ารา พนัธ์ุพืชท่ีใชเ้ป็นยา สมุนไพร วิธีการการรักษาโรค 
ตลอดจน  สังคมวฒันธรรม ประเพณี  และวิถีชีวิต  ส่ิงเหล่าน้ีลว้นมีความส าคญัและเป็นส่ิงล ้ าค่าท่ี
ควรจะเก็บรวบรวม อนุรักษ ์ฟ้ืนฟูและส่งเสริมให้อยูคู่่กบัชุมชนเพื่อเป็นมรดกต่อลูกหลานในการ
สืบทอดองคค์วามรู้ต่อไป 
 ปัจจุบนัผลพวงของเทคโนโลยีสมยัใหม่ไดส่้งผลเด่นชดัต่อการลดลงของการใช้สมุนไพร
และความส าคญัของการแพทยพ์ื้นบา้น  ท าให้เกิดการสูญเสียรากฐานทางภูมิปัญญาอนัมีมาแต่
ดั้งเดิม  ดงัท่ี ธงชยั สาระกุล (2538: 13) กล่าววา่ภูมิปัญญาเกิดจากการสั่งสมประสบการณ์และการ
เรียนรู้มายาวนาน องคค์วามรู้ต่าง ๆ จะเช่ือมโยงกนัไปหมดทุกดา้นทั้งดา้นสังคม วฒันธรรม ระบบ
การผลิต และการจดัการทรัพยากรธรรมชาติโดยหมายถึงเร่ืองของการใช้ประโยชน์ การอนุรักษ ์
และการฟ้ืนฟู  ดั้งนั้นเม่ือชุมชนไดสู้ญเสียรากฐานทางภูมิปัญญา ยอ่มส่งผลต่อการเปล่ียนแปลงของ
วิถีชีวิต การด ารงชีวิต ระบบการผลิต ตลอดจนวฒันธรรมชุมชนในเร่ืองของ ความเช่ือ ประเพณี 
โครงสร้างทางสังคม น าไปสู่การสูญเสียซ่ึงการพึ่งตนเองทางภูมิปัญญา ท าให้ชุมชนไม่สามารถ

                                                           
1 เลิศชาย  ศิริชยั และอุดม หนูทอง. 2544. กว่ำจะมำเป็นแพทย์พืน้บ้ำน.  กรุงเทพฯ : อมัรินทร์. หนา้ 48. 
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พึ่งพาตนเองทางสุขภาพอนามยั จึงจ าเป็นตอ้งมีการศึกษาถึงรากเหงา้ของภูมิปัญญาหรือระบบคิดท่ี
ชุมชนมีต่อการรักษาโรคและการดูแลสุขภาพตนเองท่ีมีมาแต่โบราณกาล เพื่อจะได้เห็นถึงระบบ
การผลิต การใช้ประโยชน์ การอนุรักษ ์และการส่งเสริมฟ้ืนฟูความหลากหลายของวิธีการต่าง ๆท่ี
กลุ่มชาติพนัธ์ของตนได้ปฏิบติัสืบทอดต่อกนัมา โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มชาติพนัธ์ุท่ีอาศยัอยู่บน
พื้นท่ีสูง  ชุมชนตอ้งสามารถพึ่งพาตนเองทางสุขภาพมากกว่าคนพื้นราบเน่ืองจากการเดินทาง
ทุรกนัดาร 
            ชาวม้งในศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหนองหอย ต าบลแม่แรม อ าเภอแม่ริม จังหวดั
เชียงใหม่ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพท านา ท าไร่เป็นหลกัและรับจา้งในภาคเกษตรกรรม หลงัฤดูเก็บ
เก่ียวก็จะออกไปรับจ้างชาวพื้นเมือง หรือชาวไทยพื้นราบ ในบริเวณตวัอ าเภอหรือในตวัเมือง
เชียงใหม่หรือแมแ้ต่ต่างจงัหวดั  ชาวมง้ มีวิถีชีวิต ประเพณี วฒันธรรม ความเช่ือ และภาษาท่ีเป็น
ของตนเอง มีความเป็นอยู่ท่ีเรียบง่าย และขยนัขนัแข็งในการท างาน มีการนับถือผีหรือวิญญาณ
บรรพบุรุษ ซ่ึงเช่ือวา่จะปกป้องดูแลคุม้ครองสมาชิกทุกคนในครอบครัวให้อยูเ่ยน็เป็นสุข ไม่ให้เกิด
การเจบ็ป่วย  ดา้นสุขภาพ ชาวมง้ใชพ้ิธีกรรมต่าง ๆ  องคค์วามรู้การแพทยพ์ื้นบา้นภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 
มาใชใ้นการรักษาอาการ จากการส ารวจพื้นท่ีหมู่บา้นหนองหอย เม่ือวนัท่ี  4 ตุลาคม 2551 พบวา่มี
แม่คา้ชาวมง้ เดินทางมาจากประเทศลาวเอาของต่าง ๆ มาขาย รวมทั้งรากไม ้ท่ีเป็นยาแกโ้รคมดลูก
ของผูห้ญิง เขาควายส าหรับขจดัปัดเป่าไล่ผี และจากการสัมภาษณ์หมอพื้นบา้นพบว่าชาวบา้นยงั
รักษาโรคโดยใชว้ธีิการแพทยพ์ื้นบา้นภายในชุมชน                   
 ถึงแม้จะมีการก่อตั้ งศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหนองหอย ตามพระราชด าริของ
พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั ท่ีมีพระราชประสงคจ์ะแกไ้ขปัญหาเก่ียวกบังานดา้นการเกษตร การ
ปลูกฝ่ินและการท าไร่เล่ือนลอย โดยใหห้าพืชเมืองหนาวมาปลูกทดแทน ศูนยพ์ฒันาโครงการหลวง
ท าให้วิถีชีวิตและวฒันธรรมประเพณีบางอยา่งของชาวมง้บนดอยเปล่ียนไป โดยเฉพาะอยา่งยิ่งใน
การปลูกพืชผกัทดแทน แต่ผูว้ิจยัพบว่าการรักษาโรคแบบพื้นบ้านยงัปรากฏอยู่  ผูว้ิจยัมีค  าถาม
เพิ่มเติมวา่ ในการผลิตการเกษตรแบบใหม่ของชาวมง้ รวมทั้งบริบทของสังคมสมยัใหม่จะมีผลต่อ
การใช้พืชผกัสมุนไพรของชาวม้งและการแพทย์พื้นบ้านในโครงการหลวงหนองหอยหรือไม่  
อยา่งไร 
 ผูว้ิจยัได้เล็งเห็นถึงความส าคญัขององค์ความรู้ด้านการแพทย์พื้นบ้านและภูมิปัญญาท่ี
ชาวมง้ไดน้ ามาใชใ้นการรักษาอาการเจ็บป่วยและการดูแลสุขภาพตนเอง ซ่ึงท าให้ชาวมง้สามารถ
พึ่งพาตนเองทางดา้นการรักษาพยาบาลไดร้ะดบัหน่ึง  เป็นส่ิงท่ีน่าเสียดายมากหากองค์ความรู้ดา้น
การรักษาพยาบาลพื้นบา้นจะถูกละเลย หรือภูมิปัญญาพื้นบ้านของชุมชนถูกแทนท่ีด้วยความรู้
สมยัใหม่ จนท าให้ลูกหลานของชุมชนเส่ือมความเช่ือถือศรัทธา นั่นย่อมหมายถึงชุมชนจะขาด
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ภูมิคุ ้มกัน ในท่ีสุดก็สูญเสียความเป็นตวัตนไปด้วย ซ่ึงจะท าให้มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจสังคม
ตามมาเร่ือย ๆ  ดังนั้นโครงการน้ีจึงต้องการท่ีจะศึกษาและร้ือฟ้ืนความรู้ด้านการใช้สมุนไพร
พื้นบ้าน  รวมถึงกระบวนการสืบทอดภูมิปัญญาการแพทย์พื้นบ้านของชาวม้งในพื้นท่ีพฒันา
โครงการหลวงหนองหอย อ าเภอแม่ริม จงัหวดัเชียงใหม่ เพื่อเป็นการรวบรวมองค์ความรู้ด้าน
การแพทยพ์ื้นบา้นในการรักษาโรคและการดูแลสุขภาพตนเองซ่ึงจะเป็นประโยชน์ในการอนุรักษ์
ส่งเสริมและปรับประยุกต์ให้ภูมิปัญญาท้องถ่ินคงอยู่และสามารถพฒันาผสมผสานกับความรู้
ทางการแพทยแ์ผนปัจจุบนั อนัจะช่วยส่งเสริมศกัยภาพในการใช้ประโยชน์จากองค์ความรู้ของ
ประชาชนในชุมชน ใหมี้ความสามารถในการดูแลสุขภาพตนเองบนรากฐานทางวฒันธรรมทอ้งถ่ิน
ท่ีมีการเปล่ียนแปลงตามยุคสมยัและสภาพแวดลอ้มท่ีเปล่ียนแปลงไปไดอ้ยา่งเหมาะสม นอกจากน้ี
ยงัเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนรู้จักใช้ทรัพยากรในท้องถ่ินเป็นการประหยดัค่าใช้จ่าย ซ่ึง
สอดคล้องกับแนวพระราชด าริ ท่ี เน้นวิ ธีการด า เนินชีวิตตามหลัก เศรษฐกิจพอเพียงของ
พระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัว เน้นให้ชุมชนใช้ทรัพยากรธรรมชาติในทอ้งถ่ินให้เกิดประโยชน์
สูงสุดและสามารถจดัการกบัทรัพยากรในทอ้งถ่ินไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

 
2. วตัถุประสงค์ของโครงกำรวจัิย 
       1)  เพื่อศึกษาองคค์วามรู้ทางดา้นการแพทยช์าวมง้  
           2)  เพื่อศึกษาแบบแผนและการเปล่ียนแปลงของกระบวนการในการใชภู้มิปัญญาทอ้งถ่ินใน
การรักษาโรคและการดูแลสุขภาพตนเองของชาวมง้     
 
3. ประโยชน์ทีไ่ด้รับ 
 1) ไดท้ราบถึงองคค์วามรู้ทางดา้นการแพทยช์าวมง้ 
 2) ไดท้ราบถึงแบบแผนและการเปล่ียนแปลงกระบวนการในการใชภู้มิปัญญาทอ้งถ่ินใน
การรักษาโรคและการดูแลสุขภาพตนเองของชาวมง้ 
 
4. ค ำถำมหลกัของกำรวจัิย 
 1)  องคค์วามรู้ทางดา้นการแพทยช์าวมง้ 
          2)  แบบแผนและการเปล่ียนแปลงของกระบวนการในการใชภู้มิปัญญาทอ้งถ่ินในการ
รักษาโรคและการดูแลสุขภาพตนเองของชาวมง้เปล่ียนไปอยา่งไรบา้งเม่ือมีความเจริญเขา้มาสู่
ชุมชน     
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5.  กรอบแนวควำมคิดของโครงกำรวจัิย 
 

วฒันธรรม/ควำมเช่ือ/ประเพณ/ีวถิีชุมชน 
ทีเ่กีย่วข้องกบักำรแพทย์พืน้บ้ำน 

 
ภูมิปัญญำองค์ควำมรู้ด้ำนกำรแพทย์พืน้บ้ำน 

 
 
 
กระบวนการสืบทอด            การเปล่ียนแปลงของการใชแ้ละ           ภูมิปัญญาการจดัการ  
ภูมิปัญญาการแพทย ์                       กระบวนการสืบทอด                        ความหลากหลาย   
 พื้นบา้นในชุมชน                       ภูมิปัญญาการแพทยพ์ื้นบา้น             ดา้นการแพทยพ์ื้นบา้น                
   
                                            

 

                                      การดูแลสุขภาพตนเองดว้ยวธีิการแพทยพ์ื้นบา้น 
                                     

6. ขอบเขตของกำรวจัิย 
 1) ขอบเขตด้ำนเนื้อหำ 
 การศึกษาคร้ังน้ีมุ่งศึกษาถึงการแพทยพ์ื้นบา้นของชาวมง้ บทบาท ตลอดจนรูปแบบและ
การเปล่ียนแปลงท่ีศูนยพ์ฒันาโครงการหลวงหนองหอย อ าเภอแม่ริม จงัหวดัเชียงใหม่ 

 2) ขอบเขตด้ำนประชำกร 
  ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาในคร้ังน้ีคือ กลุ่มประชากรชาวมง้ในเขตรับผดิชอบของศูนย์
พฒันาโครงการหลวงหนองหอย อ าเภอแม่ริม จงัหวดัเชียงใหม ่

3)  ขอบเขตด้ำนพืน้ที่ 
      การศึกษาคร้ังน้ีครอบคลุมเขตพื้นท่ีในความรับผดิชอบของศูนยพ์ฒันาโครงการหลวง 
หนองหอย ต าบลแม่แรม อ าเภอแม่ริม จงัหวดัเชียงใหม่ 
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7.                                      

                              (In-depth Interview         ว         ว  ว       จะ    
ว                                     (Individual Interview) และเป็นกลุ่ม (Group Interview) 
ทั้งโดยใชแ้บบสอบถามและไม่ใชแ้บบสอบถาม ทั้งท่ีเป็นทางการและไม่เป็นทางการ การสัมภาษณ์
จะใช้ผูส้ัมภาษณ์คนเดียวหรือหลายคน ในการสัมภาษณ์แต่ละคร้ังจะพิจารณาตามความเหมาะสม 
และสถานการณ์วา่จะสัมภาษณ์รูปแบบใด 
                      ว   ว  ใช้เทคนิคในการสังเกตทั้งแบบท่ีเป็นทางการและไม่เป็น
ทางการ การสังเกตแบบมีส่วนร่วมน้ีสภาพแวดลอ้มเป็นตวัก าหนดรูปแบบ และกระบวนการท างาน  
                    (Group Discussion) มีการก าหนดกลุ่ม สถานท่ี เวลา และหวัขอ้ท่ีจะ
สนทนา เพื่อให้ได้ข้อมูลท่ีมาจากกลุ่มคนท่ีมีความช านาญเฉพาะเร่ือง โดยแต่ละเร่ืองจะต้อง
พิจารณาองคป์ระกอบเร่ืองเวลา และสถานท่ีท่ีเหมาะสม  
              ว  ชุมชน        ว  ชุมชน          ว                               
เพื่อให้มีการระดมความคิดเห็นและมีการเปิดโอกาสให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการเสนอความเห็นท่ี
เป็นประโยชน์ต่อการพฒันาชุมชนต่อไป 

8. วธีิกำรวเิครำะห์ข้อมูล 

   การประมวลผล วิเคราะห์ สังเคราะห์ขอ้มูล โดยใชว้ิธีการตามแนวมิติทางสังคมศาสตร์ 
วฒันธรรม ส่ิงแวดลอ้มและเศรษฐกิจ 

                             
      1)  ขั้นเตรียมกำร 
 1.1 ทบทวนวรรณกรรมและเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัการแพทยพ์ื้นบา้น  
 1.2 จดัท าแบบสอบถามขอ้มูลพื้นฐานของชุมชนและขอ้มูลด้านการแพทยพ์ื้นฐานของ
ชุมชน  
 1.3 พฒันาเคร่ืองมือในการท าวจิยั เตรียมความพร้อมทีมวจิยัและแกนน าชุมชน 

        2)  ขั้นด ำเนินกำร 
 2.1 จดัเวทีชุมชนเพื่อระดมความคิดจากกรอบวจิยั 
 2.2 สัมภาษณ์กลุ่มชาวบา้นในชุมชนบา้นหนองหอยเพื่อทราบขอ้มูลในการรับการรักษา
โรคเม่ือเจบ็ป่วย 
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      2.3 สัมภาษณ์ผูท่ี้เป็นแพทยพ์ื้นบา้นชาวมง้   เพื่อทราบแนวทางและวธีิการรักษาโรคให้แก่  
ชาวบา้นในชุมชนหนหนองหอย 
 2.4 จดัเวที           (Group Discussion) ระหวา่งนกัวิจยัและกลุ่มชาวบา้น หลงัจากได้
ขอ้มูลเพื่อกลัน่กรองขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์ 

         3)  ประเมินผลและเขียนรำยงำนกำรวจัิย 
 3.1 น าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการด าเนินงานทั้งหมดมาเรียบเรียง วเิคราะห์ 
       ว     ว                                     ว                     
         ว   และท่ีปรึกษา  
 3.4 จดัท า         ว    ฉบบัสมบูรณ์ 

         4)  น ำเสนอผลกำรวจัิยต่อชุมชน  
  4.1 จดัเวทีชุมชนเพื่อน าเสนอผลการวจิยัใหชุ้มชนไดรั้บทราบร่วมกนั 
 4.2 ตี              ว    ฉบบัสมบูรณ์เพื่อน าเสนอแก่สาธารณชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  




