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Abstract: The objective of this study was to study wisdom of the holy water healers in accidental bone-fixing healing
including background knowledge and processes of healing. The area of study was Ban Nadee-Sangbong,
Kumphawapi district, Udon Thani province and the main data was collected from a sample of 30 people; 1 holy
healer, 3 holy healer’s relatives and 26 patients or relatives by semi-structured interview and non-participatory
observation. Triangulation method was applied for precision and confidence of data, the data were returned to the
sample group using focus group discussion. Descriptive analysis and content analysis were applied for conclusion
and data analysis. The findings revealed that 1) background knowledge; the holy healer learned from his father
through helping his father in the healing and he was inspired and motivated by his first - hand experience with the
patients and his concern for the disappearance of the local wisdom of bone fracture healing. There was a fixed
date for teaching; only on the day, the month, and the year that ends with 5 and the learner had to prepare Khan 5,
Hoi Nimon and Khan Mak Beng and Kai to worship the teaches. The teacher prayed for 5 parts and the learner
recited after the teacher for 3 times and had to recite everyday for another 2 years until a member in the family or
relatives had an accident and the learner cured that person. In case of success, the learner would be considered a
holy water healer 2) the processes of bone-fracture healing; before healing the healer would ask the patient to
prepare Khan 5, Kai and water for showing respect to teachers and making holy water. The holy water healer
performed incantations over the water and spouted the water over the broken bone area for 7-15 days continuously
or more than that period depending on the level of bone injury and age of patients. The patients had to drink the
holy water after the healing process and took the holy water home to drink it. The holy water should be kept in a
high place and cannot be touched by anybody. Whenever, the patient recovered, he had to return to the holy water
healer to perform the Kai ritual.
Keywords: Holy water healer, bone accident injury, background knowledge, process of healing
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บทคั ดย่ อ: การวิ จัยครังนีมี ความมุ่งหมายเพือศึกษาภูมิ ปัญญาของหมอนํ ามนต์ พื นบ้ านในการรั กษาโรคกระดูกจาก
อุบตั ิเหตุ ประกอบด้ วย ภูมิหลังขององค์ความรู้ ขันตอน และวิธีการรักษา ใช้ พืนทีในการวิจยั ได้ แก่ บ้ านนาดี-สร้ างบง อําเภอ
กุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี เก็บรวบรวมข้ อมูลกับกลุม่ ตัวอย่าง จํานวน 30 คน ประกอบด้ วย หมอนํามนต์ จํานวน 1 คน ญาติ
ของหมอนํามนต์ จํานวน 3 คน และผู้ป่วยหรื อญาติของผู้ป่วย จํานวน 26 คน ใช้ แบบสัมภาษณ์ แบบกึงโครงสร้ างเป็ น
เครืองมือในการวิจยั โดยการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก สนทนากลุม่ การสังเกตแบบมีสว่ นร่วม และการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่ วม
ตรวจสอบความถูกต้ องและความน่าเชือถือของข้ อมูลโดยการตรวจสอบแบบสามเส้ า (triangulation method) แล้ วส่งข้ อมูล
กลับให้ กลุม่ ตัวอย่างโดยการสนทนากลุม่ วิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผลตามจุดมุ่งหมายของการวิจยั โดยการพรรณนาวิเคราะห์
ผลการวิจัยพบว่า 1) ด้ านภูมิ หลังขององค์ ความรู้ หมอนํ ามนต์ ได้ เรี ยนวิชารักษาโรคกระดูกมาจากบิดามีเหตุจูงใจจาก
ประสบการณ์ทีคอยช่วยเหลือบิดารักษาผู้ป่วยและความกังวลว่าภูมิปัญญาการรักษาโรคกระดูกจะสูญหาย การเรี ยนวิชาจะ
เรียนได้ เฉพาะวันเดือนปี ทีลงท้ ายด้ วยเลข 5 ได้ แก่ วันที 5 เดือน 5 ปี พ.ศ. ทีลงท้ ายด้ วยเลข 5 โดยผู้เรี ยนต้ องเตรี ยมสิงของ
ได้ แก่ ขันธ์ 5 ห่อนิมนต์ ขันหมากเบ็ง และค่าคาย สําหรับใช้ บูชาครู วิธีการเรี ยนครู ผ้ ถู ่ายทอดวิชาจะบอกกล่าวเวทมนตร์
คาถา จํานวน 5 บท ให้ ผ้ เู รียนท่องตาม 3 ครัง เมือเรียนเสร็จผู้เรียนต้ องท่องภาวนาเวทมนตร์ คาถาต่อเนืองกันทุกวันเป็ นเวลา
อีก 2 ปี จนกว่าจะมี บุคคลในครอบครัวหรื อเครื อญาติประสบอุบัติเหตุให้ ผ้ เู รี ยนได้ ลองทําการรักษา ถ้ ารักษาหายก็จะ
สามารถเป็ นหมอนํามนต์ได้ 2) ด้ านขันตอนและวิธีการรักษา ก่อนการรักษาหมอนํามนต์จะบอกกล่าวให้ ผ้ ปู ่ วยเตรี ยมสิงของ
ได้ แก่ ขันธ์ 5 ค่าคาย และนําสะอาด สําหรับใช้ บชู าครูและทํานํามนต์ การรักษาหมอนํามนต์ จะเสกเป่ าเวทมนตร์ คาถาลงใน
นําสะอาดแล้ วนํามาพ่นบริเวณทีได้ รับบาดเจ็บต่อเนืองกันประมาณ 7-15 วัน หรืออาจมากกว่านันขึนอยู่กบั ความรุ นแรงของ
โรคกระดูกและอายุของผู้ป่วย หลังการรักษาเสร็จในแต่ละวันผู้ป่วยต้ องดืมนํามนต์ และนํานํามนต์ ไปรักษาต่อยังทีบ้ านโดย
เก็บนํามนต์ไว้ บนทีสูง ห้ ามบุคคลอืนมาสัมผัส เมือหายเป็ นปกติผ้ ปู ่ วยต้ องกลับมาทําพิธีปลงคายทีบ้ านของหมอนํามนต์
คําสําคัญ: หมอนํามนต์ โรคกระดูกจากอุบตั ิเหตุ องค์ความรู้ ขันตอนและวิธีการรักษา

คํานํา

วิธีการรักษาทีเรี ยบง่าย ไม่ย่งุ ยากซับซ้ อน ผู้ป่วยสามารถ
เข้ าถึง การรั กษาได้ ทั นท่ ว งที เ พราะส่ ว นใหญ่ แ ล้ วหมอ
พืนบ้ านจะเป็ นบุคคลทีอาศัยอยู่ในหมู่บ้านเดียวกับผู้ป่วย
ทําให้ มีความเป็ นกันเองขณะทําการรั กษา มี เวลาในการ
รั กษาผู้ป่ วยอย่ างเต็ มที เพราะมี พื นฐานทางสังคมและ
วัฒนธรรมทีคล้ ายคลึงกัน ตลอดจนใช้ ภาษาสือสารทีเป็ น
ภาษาเดียวกัน ซึงถื อเป็ นปั จจัยสําคัญอย่ างหนึงทีทํ าให้
ผู้ป่ วยเลือกที จะมารั กษาโรคกับหมอพื นบ้ าน และทําให้
หมอพืนบ้ านอยูค่ ่กู บั สังคมชนบทมาเป็ นระยะเวลานาน
ปั จจุ บั น จํ า นวนผู้ ป่ วยที มารั ก ษาโรคกั บ หมอ
พืนบ้ านลดจํานวนลงกว่าแต่ก่อน สาเหตุส่วนหนึงมาจาก
ความเจริ ญก้ าวหน้ า ของวิ ทยาศาสตร์ เ ทคโนโลยี ทํ าให้
วิทยาศาสตร์ การแพทย์ เจริ ญก้ าวหน้ ามากขึน ดังนันเมื อ
ประชาชนเจ็ บ ป่ วยส่ วนใหญ่ จึง ไปรั กษากั บแพทย์ แผน
ปั จ จุบั นเนื องจากมี ค วามทั น สมั ยเห็ น ผลการรั กษาเร็ ว
ประกอบกั บ หมอพื นบ้ านไม่ ค่ อ ยได้ รั บ การยอมรั บ
เท่ า ที ควรในกลุ่ ม คนรุ่ น ใหม่ ทํ า ให้ ขาดผู้ มาสื บ ทอด

การรักษาของหมอพืนบ้ านเป็ นภูมิปัญญาทีสืบทอด
กันมาหลายชัวอายุคน มีวิวฒ
ั นาการมาจากความต้ องการ
ช่ ว ยเหลื อคนในครอบครั ว ญาติ พี น้ อง หรื อ เพื อนบ้ า น
ในยามเจ็บป่ วย เนืองจากในอดีตการคมนาคมขนส่งยังไม่
สะดวก ฐานะทางเศรษฐกิ จ ของคนในชุ ม ชนยั ง ไม่ ดี
เท่ าที ควร การเดินทางไปรักษายังสถานพยาบาลของรั ฐ
ต้ องเสียค่ าใช้ จ่ ายสูง ดังนัน เมื อเกิ ดการเจ็ บป่ วยจึงไม่
สามารถนํ า ผู้ ป่ วยไปรั ก ษากั บ แพทย์ แ ผนปั จจุ บั น ได้
ทันท่วงทีทํ าให้ มีความพยายามที จะเอาชนะปั ญหาและ
อุปสรรคดังกล่าวโดยการเสาะแสวงหาวิธีการต่าง ๆ มาใช้
ในการรักษาผู้ป่วย ไม่ ว่าจะเป็ นการนวด การใช้ สมุนไพร
ใช้ พิ ธีกรรมทางไสยศาสตร์ หรื อเวทมนตร์ คาถาต่าง ๆ ซึง
อาจได้ มาจากการสังเกต จดจําจากคํ าบอกเล่า การลอง
ผิดลองถูก หรื อได้ รับการถ่ายทอดมาจากบรรพบุรุษ ผู้ร้ ู
ปราชญ์ ชาวบ้ าน จุดเด่นของหมอพืนบ้ านจะมีรูปแบบและ
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ภูมิปัญญาของหมอนํามนต์ พืนบ้ านในการรั กษา
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กระบวนการรั ก ษา ส่ ง ผลให้ หมอพื นบ้ านถู ก ลดระดั บ
ความสํ า คั ญ ลงและเริ มสู ญ หายไปจากสั ง คมไทย
สอดคล้ องกับแนวคิ ดของ พระวิ วัฒน์ (2551) กล่าวว่ า
ความเจริญก้ าวหน้ าของเทคโนโลยีในด้ านต่าง ๆ ได้ ส่งผล
ให้ การแพทย์ พืนบ้ านถูกลดความสําคัญลงไปมาก ผู้คนก็
นิยมที จะทํ าการรั กษาโดยวิธี การรั กษาแบบพื นบ้ านลด
น้ อยลง สอดคล้ องกับแนวคิดของ อรอุษา (2550) รายงาน
ว่าความเจริ ญก้ าวหน้ าของสังคมสมัยใหม่ ทําให้ คนส่วน
ใหญ่หนั ไปรับบริ การจากสถานพยาบาลในท้ องถินหรื อใน
อําเภอแทนทีจะมารับบริการกับหมอยาหรื อหมอพืนบ้ านทําให้
ภูมิปัญญาด้ านการรักษาของไทยจํานวนมากได้ สญ
ู หายไปกับ
หมอพืนบ้ านรุ่นเก่า แต่อย่างไรก็ตามหมอพืนบ้ านถือว่ามี
ความสํ า คั ญต่ อ สัง คมไทยอยู่ เ สมอมา เป็ นมรดกทาง
ปั ญญาของบรรพบุรุษไทยทีทรงคุณค่ามหาศาลทีมี ส่วน
เกี ยวข้ องกับวัฒนธรรม ประเพณี และความเชื อของคน
ไทยอย่างมาก (สมพร, 2542) และถือได้ ว่าหมอพืนบ้ าน
เป็ นภู มิ ปั ญญาด้ านการดู แ ลรั ก ษาสุข ภาพซึ งอิ ง หลั ก
ธรรมชาติ ที เรี ย บง่ า ย หาง่ า ย ผลข้ างเคี ยงน้ อย ยั งยื น
ประหยัด และพึงตนเองได้ (ยิงยง, 2538) เป็ นทางเลือก
หนึงของการรักษาทีช่วยแก้ ปัญหาสุขภาพขันพืนฐานของ
ประชาชนได้ เป็ นอย่ างดี แม้ ว่ าปั จจุบันหมอพื นบ้ านบาง
คนจะเลิกทํ าการรักษาหรื อลดบทบาทการรักษาลงก็ตาม
แต่หมอพืนบ้ านบางคนได้ มีการปรับตัวให้ เข้ ากับยุคสมัย
และยังคงบทบาทในการรักษาโรคตาม ทีตนเองถนัดโดย
ไม่เรี ยกร้ องค่ารักษาใด ๆ จากผู้ป่วย “หมอนํามนต์ ” หรื อ
“หมอเป่ า” เป็ นหมอพืนบ้ านทีรักษาผู้ป่วยโรคกระดูกจาก
อุบัติเหตุโดยใช้ พิธีกรรมทางไสยศาสตร์ เสกเป่ าเวทมนตร์
คาถาลงในนําสะอาด เรี ยกว่ า “นํ ามนต์ ” แล้ วใช้ รักษา
ผู้ป่ วยโดยการดื ม อาบ ทา หรื อประพรม บริ เวณที ได้ รับ
บาดเจ็บ (พระมหาทองจันทร์ , 2543) หมอนํ ามนต์ จะมี
รูปแบบและวิธีการรักษาแตกต่างกันขึนอยู่กับว่าได้ รับการ
ถ่ายทอดวิชาความรู้ มาจากครู อาจารย์ ท่านใด สอดคล้ อง
กับแนวคิดของ สวรรค์ (2541) กล่าวว่า การบําบัดรักษา
โรคกระดู กของหมอนํ ามนต์ แ ต่ ละคนจะมี พิ ธี ก รรมการ
รักษาแตกต่างกันโดยมี ลกั ษณะเฉพาะของหมอนํ ามนต์
แต่ละคนทีได้ ศึกษาวิชาความรู้ จากบูรพาจารย์ ผ้ ปู ระสิทธิ
ประสาทวิ ชาความรู้ ให้ บ้านนาดี -สร้ างบง มีหมอนํามนต์
พืนบ้ าน จํ านวน 1 คน ได้ แก่ นายประเสริ ฐ ผลาพฤกษ์

อายุ 63 ปี ทํ า การรั ก ษาผู้ ป่ วยโรคกระดู ก มาเป็ น
ระยะเวลากว่า 40 ปี จนบุค คลในหมู่บ้า นส่วนใหญ่ ใ ห้
การยอมรั บ ในผลการรั ก ษาและมี ผ้ ู ป่ วยมารั ก ษาโรค
กระดูก กับ หมอนํ ามนต์ ท่ า นนี อย่ า งต่ อ เนื อง “ตอนนัน
หลานชายขาหั ก มั น ปวด มั น ไห้ อย่ า งเดี ย ว หมอ
โรงพยาบาลไม่ได้ ให้ ยาอะไรมาเลย ไปถามผู้นัน ผู้นีเขาก็
บอกว่าพ่อใหญ่ เสริ ฐดี ก็เลยไปเอาเพินมาใส่นํามนต์ ให้
ถ้ าไม่ ไ ด้ หมอนํ ามนต์ ค งสิ แ ย่ หมอนํ ามนต์ เ พิ นมี
เวทมนตร์ คาถาเสกเป่ าให้ ห ายกระดูก หัก ได้ ” (เดือ น,
2555) สอดคล้ องกับคํากล่าวของ สมจิตร (2555) กล่าว
ว่ า “คนที อยู่ ท างค่ า ยประจั ก ษ์ เขาก็ ม าเป่ าที นี ใส่
รถสามล้ อมาเป่ าอยู่นีแหละ ขาหัก ขาอีหยัง ข้ าเจ้ าก็ใส่
รถมา” และยัง สอดคล้ อ งกั บ คํ า กล่ า วของ ประไพศรี
(2555) กล่าวว่า “คนบ้ านอื นพุ่น หล่ะ เขาขาหัก หมอสิ
ตัด ขา ก็ บ่ ยอมให้ ตัด มาให้ เ พิ นเป่ าก็ เซาดีเ ด๊ ะ และก็
คนงานในฟาร์ มหมู ถูกหมูตําขาหัก ข้ าเจ้ าก็มาเป่ านีหล่ะ”
จากทีกล่าวมาจะเห็นได้ ว่า การดํารงอยู่ของหมอ
นํ ามนต์ อาจมี เ วลาอยู่ไ ด้ ไ ม่ น านและมี โ อกาสเสียงที
ภูมิปัญญาดังกล่าวอาจสูญหายไปจากสัง คมเนื องจาก
ไม่มีผ้ ใู ดมาสืบทอดวิชาการรักษา ซึงอาจเป็ นผลมาจาก
กิจวัตรประจําวันของหมอนํามนต์ มีข้อห้ ามหรื อคะลํา ที
คนรุ่ น ใหม่ ไม่สามารถปฏิ บัติ ได้ เช่น ห้ า มดืมเหล้ า สูบ
บุหรี ห้ ามกินผักทีมีชือขึนต้ นด้ วย คําว่า “บัก” ได้ แก่ บัก
นํา บักอึ บักโตน ห้ ามกินข้ าวในงานศพ ห้ ามกินของจาก
การบูชาหรื อของไหว้ สิงศัก ดิ สิท ธิ ต่ าง ๆ รวมถึง ความ
กัง วลว่ า สิงศัก ดิ สิ ท ธิ จะดลบัน ดาลให้ ผ้ ูเ รี ย นวิ ช ามี อั น
เป็ นไป หากไม่สามารถปฏิบตั ิตามข้ อห้ ามหรื อคะลําของ
การเป็ นหมอนํามนต์ ได้ ทําให้ ผ้ วู ิจัยสนใจศึกษาภูมิหลัง
ขององค์ความรู้ ขันตอน และวิธีการรักษาโรคกระดูกจาก
อุบั ติ เ หตุ ข องหมอนํ ามนต์ ซึ งข้ อมู ล ดั ง กล่ า วจะเป็ น
ประโยชน์ สําหรับโครงการสายใยรัก แห่งครอบครัวบ้ า น
นา ดี -สร้ า ง บง อ งค์ การบริ ห ารส่ ว นตํ า บลผา สุ ก
โรงพยาบาลส่งเสริ มสุขภาพตําบลผาสุก และหน่วยงาน
ต่าง ๆ ทีเกียวข้ อง สําหรับใช้ กําหนดยุทธศาสตร์ หรื อแนว
ทางการอนุรัก ษ์ แ ละส่ง เสริ ม ภู มิ ปั ญญาการรั ก ษาโรค
กระดูกให้ อยู่ค่กู ับวิถีชีวิ ตของคนในชุมชน และเป็ นการ
เผยแพร่ องค์ ความรู้ ของหมอนํ ามนต์ อ อกสู่สาธารณชน
ทัวไปให้ รับทราบ
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ภูมิปัญญาการรักษาโรคกระดูกด้ วยนํามัน และภูมิปัญญา
การรักษาโรคด้ วยวิธีเป่ ามนต์คาถา ซึงมีรายละเอียดดังนี
1) ภูมิปัญญาการรักษาโรคด้ วยสมุนไพร มีหมอ
พืนบ้ านที เป็ นเจ้ าของภู มิปั ญญา ได้ แก่ นายอ่ อน มาตรา
ปั จจุบันยังคงดํ าเนิ นการรั กษาและเสาะแสวงหาสมุนไพร
จากสถานที ต่ าง ๆ เช่ น ภู ฝอยลม นํ ามาแปรสภาพเพื อ
จํ าหน่ ายให้ กั บบุคคลหรื อหน่ วยงานต่ าง ๆ (อ่ อน, 2555)
นอกจากนี ยั งเป็ นเจ้ าของภู มิ ปั ญญาการรั กษาโรคด้ วย
วิธีการเป่ ามนต์คาถา เช่น โรคงูสวัด ฝี และโรคเริม อีกด้ วย
2) ภูมิปั ญญาการรักษาโรคกระดูกด้ วยนํามนต์
มีหมอพืนบ้ านทีเป็ นเจ้ าของภูมิปัญญา ได้ แก่ นายประเสริ ฐ
ผลาพฤกษ์ ปั จจุบันยังคงทําการรักษาผู้ป่วยโรคกระดูกจาก
อุบตั ิเหตุทังในและนอกหมู่บ้านอย่างต่อเนือง “หลานขาหัก
จะเอาใครมาใส่ นํ ามนต์ ดี ผู้ นันผู้ นี ก็ ว่ าพ่ อใหญ่ เสริ ฐดี ”
(เดือน, 2555)
3) ภูมิ ปัญญาการรั กษาโรคกระดูกด้ วยนํามัน
มีหมอพื นบ้ านทีเป็ นเจ้ าของภู มิ ปัญญา ได้ แก่ นายชวน
โยธาวงษ์ ปั จจุบันเลิกทําการรักษาผู้ป่ วยแล้ ว “พ่ อใหญ่
ชวนนีก็บ่เห็นเฮ็ดซักเทือ แต่ว่าเป็ นอยู่ เป็ นหมอ เพินเคย
เรียนอยู”่ (ประไพศรี, 2555)
4) ภู มิ ปั ญญาการรั ก ษาโรคด้ วยวิ ธี เ ป่ ามนต์
คาถา มีหมอพืนบ้ านทีเป็ นเจ้ าของภูมิปัญญา ได้ แก่ นาย
เจริ ญ บุญทัน ปั จจุบันยังคงทําการรักษาผู้ป่วยโรคงูสวัด
เริ ม อาการทีสงสัยว่ าเกิ ดจากการกระทํ าของภู ตผี ปีศาจ
หรือสิงลีลับต่าง ๆ อย่างต่อเนือง “ตาเจริ ญเป่ างูสวัด เป่ า
เด็ ก น้ อยเป็ นชัก เป็ นอะไร อะไร ร้ องไม่ ท ราบสาเหตุ ”
(ประเสริฐ, 2555)
2.2.3 คัด เลื อ กภู มิ ปั ญญาของหมอพื นบ้ าน
สํา หรั บ ใช้ ในการวิ จั ย ได้ แก่ ภู มิ ปั ญญาการรั ก ษาโรค
กระดู ก จากอุ บั ติ เ หตุ ข องหมอนํ ามนต์ ต ามเกณฑ์ ก าร
คัดเลือก ดังนี
1) มีการใช้ ภู มิปั ญญามาเป็ นระยะเวลานานจน
เป็ นที ยอมรั บ ของบุ ค คลส่ ว นใหญ่ “คนที อยู่ ท างค่ า ย
ประจักษ์ ก็มาเป่ าทีนี ใส่รถสามล้ อมาเป่ าอยู่นีแหละ ขาหัก
ขาอีหยัง ข้ าเจ้ าก็ใส่รถมา” (สมจิตร, 2555)
2) บุคคลในชุมชนเห็นคุณค่าของภูมิปัญญาและ
ต้ องการอนุรักษ์ ให้ อยู่ค่กู บั ชุมชนตลอดไป “อยากให้ มีผ้ มู า
สืบทอดภู มิ ปัญญาการรักษาโรคกระดูกเพราะมี มานาน

วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
เพือศึกษาภูมิปัญญาของหมอนํามนต์ พืนบ้ านใน
การรักษาโรคกระดูกจากอุบัติเหตุ ประกอบด้ วย ภูมิหลัง
ขององค์ความรู้ ขันตอน และวิธีการรักษา

อุปกรณ์ และวิธีการ
การวิจยั ในครังนีเป็ นการวิจัยเชิงสํารวจใช้ ระเบียบ
วิธีวิจยั เชิงคุณภาพเก็บรวบรวมข้ อมูลภูมิปัญญาของหมอ
นํ ามนต์ พื นบ้ านในการรั ก ษาโรคกระดู กจากอุ บั ติ เ หตุ
ประกอบด้ วย ภูมิหลังขององค์ ความรู้ ขันตอนและวิธีการ
รักษา ซึงมีรายละเอียดดังนี
1. กําหนดพืนทีในการวิจยั
พื นที ในการวิ จั ย ใช้ พื นที โครงการการพั ฒ นา
รู ปแบบชุม ชนนั กปฏิ บั ติ การวิ จัย ของสถาบันวิ จัย และ
พัฒนา มหาวิ ทยาลัยราชภั ฏอุดรธานี ได้ แก่ บ้ านนาดี สร้ างบง ตําบลผาสุก อําเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี
2. กําหนดประเด็นการวิจยั
2.1 เกณฑ์ การกําหนดประเด็ นการวิจัยเป็ นไป
ตามยุทธศาสตร์ การวิจัยของชาติ (พ.ศ. 2555-2559) ได้ แก่
ยุ ท ธศาสตร์ การวิ จั ย ที 1 การสร้ างศั ก ยภาพและ
ความสามารถเพือการพัฒนาทางสังคม กลยุทธ์ การวิจัยที 4
พั ฒนาและการคุ้ มครองภู มิ ปั ญญาการแพทย์ แผนไทย
การแพทย์ พืนบ้ าน การแพทย์ ทางเลือกและสมุนไพร และ
แผนยุทธศาสตร์ หมู่บ้านสายใยรักแห่งครอบครัว บ้ านนาดีสร้ างบง อําเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี ภารกิ จส่งเสริ ม
การเรียนรู้ ตลอดชีวิต กลยุทธ์ ที 2 ส่งเสริ มการรวมกลุ่มสร้ าง
แกนนําชุมชนในการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้ องถิน
2.2 ขันตอนการกําหนดประเด็นการวิจยั
2.2.1 ค้ น ห า ข้ อ มู ล ภู มิ ปั ญญา ข อ ง ห ม อ
พื นบ้ านจากข้ อมู ล ทุ ติ ย ภู มิ ได้ แก่ แผนยุ ท ธศาสตร์
หมู่บ้ า นสายใยรั ก แห่ ง ครอบครั ว การสอบถามบุค คล
แบบลูก โซ่ (snowball) และสั ม ภาษณ์ แ บบไม่ เ ป็ น
ทางการกับบุคคลทัวไป
2.2.2 ได้ ข้ อมู ลภู มิ ปั ญญาของหมอพื นบ้ าน
จํานวน 4 ภูมิปัญญา ได้ แก่ ภูมิปัญญาการรักษาโรคด้ วย
สมุ นไพร ภู มิ ปั ญญาการรั ก ษาโรคกระดูก ด้ ว ยนํ ามนต์
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ภูมิปัญญาของหมอนํามนต์ พืนบ้ านในการรั กษา
โรคกระดูกจากอุบัตเิ หตุ ศึกษาเฉพาะนายประเสริฐ ผลาพฤกษ์

แล้ วและอยากให้ จดั ตังชมรมอนุรักษ์ หมอพืนบ้ านเพือเป็ น
แนวทางในการอนุรักษ์ ภูมิปัญญา” (ทัศนี, 2555)
3) หมอนํ ามนต์ เป็ นที เคารพนับถื อของชาวบ้ าน
เนืองจากมีความประพฤติดี สามารถปฏิ บัติตามข้ อห้ ามหรื อ
คะลําของการเป็ นหมอนํามนต์ได้ เป็ นอย่างดี “แกรักษาดี แก
บ่กินเหล้ า กินอิหยัง แกคะลําของได้ ” (ประไพศรี, 2555)
4) การรั ก ษาของหมอนํ ามนต์ มี ก ระบวนการ
รักษาทีเกียวข้ องกับเวทมนตร์ คาถาซึงเป็ นบทสวดภาวนา
ทีมีความขลังและศักดิ สิทธิ เป็ นเอกลักษณ์ เฉพาะตัวและ
อยู่คู่กับวิ ถีชีวิ ตของคนในชุมชนมาตังแต่อดี ต สมควรแก่
การอนุรกั ษ์ และสืบทอดไม่ให้ เกิดการสูญหาย

5.

การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ผู้วิ จัยเก็ บรวบรวมข้ อมูลโดยการสัมภาษณ์ แบบ
เจาะลึก การสังเกตแบบมีส่วนร่ วม และการสังเกตแบบไม่ มี
ส่วน ตามประเด็นคําถามในเครื องมือในการวิจัย ประกอบด้ วย
ภูมิหลังขององค์ความรู้ ขันตอน และวิธีการรักษา
6.

การตรวจสอบข้ อมูล
ผู้วิจยั ตรวจสอบความถูกต้ องและความเพียงพอ
ของข้ อมูลว่ามี มากน้ อยเพียงใด (content validity) ตรง
ตามประเด็ น คํ า ถามและเพี ย งพอต่ อการวิ เ คราะห์ ผล
หรื อไม่ ตรวจสอบความน่ าเชื อถือของข้ อมูล (reliability)
โดยใช้ การตรวจสอบแบบสามเส้ า (triangulation method)
แล้ วส่งข้ อมูลกลับให้ กลุม่ ตัวอย่างโดยการสนทนากลุม่

3.

การสร้ างเครื องมือในการวิจยั
เครืองมือในการวิจัย ได้ แก่ แบบสัมภาษณ์ แบบ
กึงโครงสร้ าง (semi-structure interview) แบบสังเกตแบบ
มี ส่วนร่ วม (participant observation) และแบบสังเกต
แบบไม่มีส่วนร่ วม (non-participant observation) โดยนํา
ผลการศึกษาข้ อมูลทุติยภูมิและการสํารวจข้ อมูลเบืองต้ น
เกียวกับหมอนํามนต์ มาเป็ นกรอบแนวคิดในการกําหนด
ประเด็ น คํ า ถาม โดยเครื องมื อ ทั งหมดได้ ผ่ า นการ
ตรวจสอบจากผู้ทรงคุณวุฒิ และทดลองใช้ เก็ บข้ อมูลกับ
กลุม่ ตัวอย่างจริง

7.

การวิเคราะห์ ข้อมูล
ผู้วิจยั วิเคราะห์ข้อมูลโดยการนําข้ อมูลทีได้ จากของ
กลุ่มตัวอย่างมาวิเคราะห์ ตีความหมาย อธิ บาย และสรุ ปผล
ตามจุดมุ่งหมายของการวิจยั โดยการพรรณนาวิเคราะห์

ผลการศึกษา
1. ภูมิหลังขององค์ ความรู้
ภู มิ หลั งขององค์ ความรู้ ที ผู้ วิ จั ยทํ าการศึ กษา
ประกอบด้ วย ประวัติสว่ นตัว เหตุจูงใจในการเรี ยนรู้ วันเวลาใน
การเรียน สิงของสําหรับบูชาครู ขันตอนการเรี ยนรู้ ข้ อห้ ามหรื อ
คะลํา และประสบการณ์ในการรักษา
1.1) ประวัติสว่ นตัว
นายประเสริฐ ผลาพฤกษ์ เกิดเมือวันที 3 พฤษภาคม
พ.ศ. 2492 อายุ 65 ปี อาชีพ ทํานา รั บจ้ าง สถานภาพโสด
สัญชาติไทย เชือชาติไทย นับถือศาสนาพุทธ อยู่บ้านเลขที 51
หมู่ 1 บ้ านนาดี ตําบลผาสุก อําเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี
จบการศึกษาชันประถมศึกษาปี ที 4 จากโรงเรี ยนบ้ านนาดีสร้ างบง มีโรคประจําตัว ได้ แก่ โรคเบาหวาน บิดาชือนายแจ้ ว
ผลาพฤกษ์ มารดาชือนางบัว ผลาพฤกษ์ ปั จจุบันทังคู่เสียชีวิต
แล้ ว มีพีน้ องร่วมบิดามารดา 7 คน ประกอบด้ วย 1) นายทองดี
ผลาพฤกษ์ 2) นายปรี ชา ผลาพฤกษ์ 3) นายบุญมี ผลาพฤกษ์
4) นางสมจิตร ดวงสายวอ 5) นางคํามุข ทุมแก้ ว 6) นายประเสริ ฐ
ผลาพฤกษ์ และ 7) นายธนุพร ผลาพฤกษ์

4.

กําหนดกลุ่มตัวอย่ าง
กลุ่ม ตัว อย่ างในการวิ จั ย หรื อ กลุ่ม ผู้ ให้ ข้ อมู ล
หลัก (key informant) เป็ นประชาชนในหมู่ บ้ านนาดี สร้ างบง จํานวน 30 คน แบ่งเป็ น 2 กลุม่ ได้ แก่
4.1 กลุ่ม ผู้ ให้ ข้ อมูลภู มิ หลัง ขององค์ ค วามรู้
ขันตอน และวิ ธีการรักษาโรคกระดูก ประกอบด้ วย หมอ
นํามนต์ จํานวน 1 คน และญาติของหมอนํามนต์ จํานวน
3 คน ซึ งได้ มาโดยการสุ่ม อย่ า งเจาะจง (purposive
sampling)
4.2 กลุ่มผู้ให้ ข้อมูลขันตอนและวิ ธีการรั กษา
โรคกระดูก ประกอบด้ วย ผู้ป่วยหรื อญาติ ของผู้ป่ วยโรค
กระดูก จํานวน 26 คน (รหัสผู้ให้ ข้อมูล B1-B11และ C1C15) ซึงได้ มาโดยการเลือกตัวอย่างแบบลูกโซ่ (snowball
sampling) เป็ นการเลื อ กกลุ่ ม ตั ว อย่ า งโดยอาศั ย การ
แนะนําของหน่วยตัวอย่างทีได้ เก็บข้ อมูลไปแล้ ว
193

วารสารการพัฒนาชุมชนและคุณภาพชีวิต 2(2): 189-202 (2557)

Figure 1 The connection between data collecting and a sample
1.1) เหตุจงู ใจในการเรียนรู้
นายประเสริ ฐ ผลาพฤกษ์ ได้ เรี ยนรู้ วิ ชารั กษา
โรคกระดูกมาจากบิ ดาซึงเป็ นหมอนํามนต์ อยู่ก่ อน เมื อ
พ.ศ. 2515 มี เ หตุ จู ง ใจมาจากประสบการณ์ ที คอย
ช่วยเหลือบิ ดารั กษาผู้ป่ วยและความกังวลว่าภูมิปั ญญา
การรั กษาโรคกระดู กจะสูญหาย ประกอบกับ เป็ นผู้ที มี
ความประพฤติ ที ดี ไม่ ดื มเหล้ า ไม่ สูบ บุ ห รี ซึ งถื อ เป็ น
คุณสมบัติ เบื องต้ นของการเป็ นหมอนํ ามนต์ บิ ดาจึงได้
สอบถามว่ า “จะเอาไหมวั นที จะสิทธิ วิ ช าให้ มี วันนันนะ
ใกล้ ถงึ แล้ วนะ มีวนั เดียวนะ ถ้ าเลยวันแล้ วต้ องรออีก เดียว
พ่ อจะไม่ อ ยู่เ สียก่ อนนะ” การที บิ ด าถามเช่ น นันเพราะ
กําลังหาผู้ทีจะมาสืบทอดวิชารักษาโรคกระดูกเนื องจาก
บิดาเองมีอายุมาก เกรงว่าจะมีชีวิตอยูไ่ ม่ถึงวันเวลาในการ
ถ่ายทอดวิชาครังต่อไป
1.2) วันเวลาในการเรียน
การเรียนวิชารักษาโรคกระดูกต้ องเป็ นวันเดือนปี
ทีลงท้ ายด้ วยเลข 5 ได้ แก่ วันที 5 เดือน 5 ปี พ.ศ. ทีลงท้ าย
ด้ วยเลข 5 เช่ น วันที 5 เดื อน 5 พ.ศ. 2555 หากพ้ นวัน
ดังกล่าวต้ อ งรออี ก 10 ปี ข้ างหน้ า ซึงจะตรงกับวันที 5
เดื อ น 5 พ.ศ. 2565 ขณะนั นหมอนํ ามนต์ ใ ช้ เวลาคิ ด
ไตร่ ตรองอยู่ 1 เดือน จึงตัดสินใจตอบตกลงกับบิดาว่าจะ
เรียนเรียนวิชารักษาโรคกระดูกโดยเรียนร่วมกับนายอินทร์

(ไม่ ทราบนามสกุล) ซึงเป็ นญาติห่ าง ๆ กับหมอนํามนต์
“การเรียนหมอนํามนต์นนไม่
ั ได้ จํากัดว่าผู้เรี ยนจะต้ องเป็ น
เครือญาติกบั หมอนํามนต์ เสมอไป ผู้อืนก็สามารถเรี ยนได้
ขอให้ ประพฤติตนอยู่ในเกณฑ์ ดี จะแต่งงานมีครอบครั ว
มาแล้ วก็สามารถเรียนได้ ”
1.3) สิงของสําหรับบูชาครู
สิงของสําหรั บบูชาครู ก่ อนเรี ยนวิ ชารั กษาโรค
กระดูก ได้ แก่
1) ขันธ์ 5 ประกอบด้ ว ย ดอกไม้ สีขาว 5 คู่
เทียนไขเล่มใหญ่ 1 คู่ เทียนไขเล่มเล็ก 5 คู่ นํามาจัดวาง
รวมกันในจานหรือพานดังภาพที 2
2) ห่อนิมนต์ 2 ห่อ แต่ละห่อประกอบด้ วย ไม้
ขีด 1 ห่อ กรวยดอกไม้ 1 อัน และเทียนไขเล่มใหญ่ 1 เล่ม
นํ า มาห่ อ ด้ วยผ้ าเช็ ด หน้ าผู ก มั ด ด้ วยด้ ายสี ข าวหรื อ
สายสิญจน์ ดังภาพที 3
3) ขันหมากเบ็ง 2 อัน แต่ละอันประกอบด้ วย
บายศรี เรี ยงซ้ อนกันเป็ นตับ แต่ละตับมีบายศรี 5 อัน พัน
ห่ อทับด้ วยใบตอง ส่ว นปลายประดับด้ วยดอกไม้ สีขาว
ดังภาพที 4
4) ค่าคาย 6 บาท ต้ องเป็ นเงินเหรี ยญบาท 6
เหรี ยญ เท่านัน หากเป็ นเหรี ยญ 5 บาท รวมกับเหรี ยญ
บาท จะไม่สามารถใช้ เป็ นค่าคายได้
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ภูมิปัญญาของหมอนํามนต์ พืนบ้ านในการรั กษา
โรคกระดูกจากอุบัตเิ หตุ ศึกษาเฉพาะนายประเสริฐ ผลาพฤกษ์

1.5) ขันตอนการเรี ยนรู้
เมือนําสิงของสําหรับบูชาครู ได้ แก่ ขันธ์ 5 ห่ อ
นิมนต์ 2 ห่ อ ขันหมากเบ็ ง 2 อัน และค่าคาย 6 บาท
จัดเรียงใส่ในถาดวางด้ านหน้ าผู้เรี ยน เรี ยกว่า “เครื องบูชา
ครู ” จากนันครู อ าจารย์ ผ้ ูถ่ า ยทอดวิ ช า (บิ ดาของหมอ
นํามนต์) จะทําพิธีบชู าครูโดยบอกกล่าวกับสิงศักดิ สิทธิ ว่า
“จะมีผ้ นู นั เขามาเรียนวิชาความรู้ ขอให้ ช่วยดลบันดาลให้
การเรี ยนสําเร็ จลุล่วงได้ ด้วยดี” แล้ วนําสายสิญจน์ ผูกโยง
จากมือมายังถาดเครื องบูชาครู และศีรษะของผู้เรี ยน แล้ ว
บอกกล่าวเวทมนตร์ คาถาให้ ผ้ เู รี ยนท่องตาม 3 ครัง “คาถา
รักษาโรคกระดูกมีทงหมด
ั
5 บท ชือคาถาและรายละเอียด
หมอนํามนต์ไม่สามารถบอกกล่าวให้ ผ้ วู ิจัยทราบได้ เพราะ
ถือเป็ นข้ อห้ ามหรื อคะลําของหมอนํามนต์ หากมีการบอก
กล่า วถื อเป็ นการผิ ดครู แ ละอาจเกิ ดสิงไม่ ดี ขึนกับ หมอ
นํามนต์ ได้ ” เมือท่องเวทมนตร์ คาถาจบถือว่าเสร็ จสินการ
เรียนวิชาแต่ยังไม่สามารถเป็ นหมอนํามนต์ ได้ ผู้เรี ยนต้ อง
หมันท่องคาถาทุกวัน เรี ยกว่า “ภาวนาคาถา” และปฏิ บัติ
ตามข้ อห้ ามหรื อคะลําอย่ างเคร่ งครั ด โดยภาวนาคาถา
ติดต่ อกันเป็ นเวลา 2 ปี เมื อครบกํ าหนดจะมี บุคคลใน
ครอบครัวหรื อเครื อญาติได้ รับบาดเจ็บเกียวกับกระดูกให้
ผู้เรี ยนได้ ทดลองรักษา หากรั กษาหายจึงจะสามารถเป็ น
หมอนํามนต์ ได้ “ขณะนันมีหลานชายของหมอนํามนต์
ประสบอุ บั ติ เ หตุ ต กรถสามล้ อ กระดู ก แขนหั ก ให้ หมอ
นํามนต์ ได้ ทํ าการรั กษา ผลปรากฏว่ าหมอนํ ามนต์ รักษา
หลานชายของตนเองจนหายเป็ นปกติ โดยนํานํามนต์ มา
พ่นบริเวณขาทีหักแล้ วให้ หลานชายดืมนํามนต์ ใช้ เวลาใน
การรั กษาทังสิน 14 วัน ซึงถื อเป็ นผู้ป่ วยรายแรกที หมอ
นํามนต์ ทําการรักษา หลังจากที ได้ เรี ยนวิ ชากับบิ ดาและ
ภาวนาคาถาเป็ นระยะเวลากว่า 2 ปี ”
1.6 ข้ อห้ ามหรือคะลํา
การเป็ นหมอนํามนต์ ต้ องปฏิ บัติตนตามข้ อห้ าม
หรือคะลํา ดังนี
1) ห้ ามกิ นของจากการบู ชาหรื อของไหว้ สิ ง
ศักดิ สิทธิ ต่าง ๆ
2) ห้ ามกินข้ าวในงานศพทีมีศพอยู่ในบ้ าน ให้
ศพเคลือนไปวัดเพือฌาปนกิจหรื อเคลือนออกจากบ้ านก่อน
หมอนํามนต์จงึ จะสามารถกินข้ าวในงานได้ แต่ส่วนมากเมือ
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มีคนเรี ยกให้ กินข้ าว หมอนํามนต์ จะตอบว่าอิมแล้ วหรื อกิน
มาแล้ ว
3) ห้ ามกินผักทีมีชือขึนต้ นด้ วยคําว่า “บัก” ใน
ภาษาอีสาน ได้ แก่ บักนํา บักอึ บักโตน หากมีใครเรี ยกให้
หมอนํามนต์กิน หมอนํามนต์จะไม่สามารถกินได้ แต่ถ้าเรี ยก
ด้ วยคําว่า นําเต้ า ฟั กทอง ฟั ก หมอนํามนต์ ก็สามารถกินได้
ตามปกติ เช่น ถ้ ามีคนเรียกหมอนํามนต์ให้ กินข้ าวกับแกงบัก
อึ หมอนํามนต์ จะไม่สามารถกินข้ าวกับกินแกงบักอึได้ ต้ อง
เรียกว่ากินข้ าวกับแกงฟั กทอง หมอนํามนต์ จึงจะสามารถกิน
ด้ วยกันได้
4) ห้ ามเดินรอดใต้ เถานําเต้ า ฟั ก และฟั กทอง
5) ห้ ามดืมเหล้ า สูบบุหรี
6) ห้ ามประพฤติผิดในกาม พูดจาโม้ โอ้ อวด ดู
ถูกคนอืน
7) ห้ ามปฏิเสธการรักษาผู้ป่วย
8) ห้ ามบอกกล่าวเวทมนตร์ คาถาให้ ผ้ อู ืนทราบ
นอกจากผู้ทีมาฝากตัวเป็ นศิษย์หรือเรียนวิชาด้ วยเท่านัน
9) ห้ ามเรียกร้ องค่ารักษาจากผู้ป่วย ยกเว้ นค่า
คาย “เงินค่าคายหมอนํามนต์ สามารถเรี ยกรับจากผู้ป่วยได้
โดยไม่ถือเป็ นคะลําเพราะเป็ นค่าบูชาครู”
10) เงิ นค่ าคายและค่ าสมนาคุณที ได้ จากการ
รั กษา ส่ วนหนึงหมอนํ ามนต์ จะ ต้ องนํ าไปทํ าบุญถวาย
พระสงฆ์ “เงินปลงคายตาจะบอกว่าให้ เอาไปซือของถวายวัด
เป็ นอาหาร เป็ นขนม อะไรอะไร ก็ซือไปฝาก และก็เงินทีเขา
เอามาให้ ส่วนหนึงก็ต้องซือของไปถวายวัด”
การปฏิบตั ิตนตามข้ อห้ ามหรื อคะลําจะส่งผลต่อ
ความศักดิ สิทธิ ของเวทมนตร์ คาถา และประสิทธิ ภาพใน
การรักษาผู้ป่วย ถ้ าหมอนํามนต์ ละเมิดข้ อห้ ามหรื อคะลํา
ข้ อใดข้ อหนึงก็จะถือว่า “ผิดครู ” ทําให้ การรักษาไม่ประสบ
ผลสําเร็จ
1.7 ประสบการณ์ในการรักษา
หมอนํ ามนต์ พื นบ้ าน เป็ นแพทย์ พื นบ้ านประเภท
หมอเป่ ากระดูก (ต่อกระดูก) ทีมีความชํานาญด้ านคาถาเป่ า
กระดูก แขนหัก แขนเดาะ โดยตลอดระยะเวลากว่า 40 ปี ที
ผ่านมา หมอนํ ามนต์ ได้ ดําเนินการรั กษาผู้ป่ วยโรคกระดูก
จากอุบัติเหตุมาอย่างต่อเนือง ได้ รวบรวมข้ อมูลของผู้ป่วย
ทีมารักษาโรคกระดูกกับหมอนํามนต์ (เฉพาะผู้ป่วยทีอาศัย
ในหมู่บ้านนาดี-สร้ างบง) แสดงดังตารางที 1
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Figure 2 Khan 5

Figure 3 Hoi Nimon

Figure 4 Khan Mak Beng
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Table 1 Data of bone disease patients treated by a holy water healer
Patients

Code

Age

Mr. Kamtan
Phothisat

B1

80

Mrs. Sasikan Somjai

B2

36

Mr. Samai Srijulhat

B3

56

Mrs. Prajoub
Pakdeerat

B4

47

Mr. Putsa
Yothawong

B5

49

Mr. Suthin
Duangsaiwo

B6

63

Mrs. Prapaisri
Pornpeng

B7

45

Phra Khru Pradit
Suwanakhun

B8

53

Mrs. Duan Kittalang

B9

60

Mr. Weerasak Sitti

B10

21

Mr. Kampan
Namsaihin

B11

59

Illness

Process of healing

A son had a broken left A holy water healer spouts the
leg from car accident
holy water toward a cast and
takes the patient drink and
applies holy water on that cast
A sister fell from A holy water healer spouts the
motorcycle and had left holy water toward the left wrist
wrist sprained
and takes the patient drink and
applies holy water on the
bandage

Healing
duration
(days)
15

Remark
Healing or treatment
togetherwithmedical
doctor

14

Healing or treatment
togetherwithmedical
doctor

The broken left leg from A holy water healer spouts the
motorcycle accident
holy water toward the left leg and
takes the patient drinks holy
water
The broken facial bone A holy water healer conjures the
from a motorcycle face and makes a patient drink
crashed with a tractor
and washes her face

30

Healing or treatment
togetherwithmedical
doctor

14

Healing or treatment
togetherwithmedical
doctor

Left wrist deformed A holy water healer spouts the
(Dung) from falling from holy water toward a cast and
a buffalo
takes the patient drink and
applies holy water on that cast
One finger cut and A holy water healer spouts the
fractured bones from holy water toward fingers and
tractor belt clamping
takes the patient drink and
applies holy water on those
fingers
A husband had foot A holy water healer spouts the
fractured
from holy water toward a foot and
motorcycle accident.
takes the patient drink and
applies holy water on that foot
An ankle moved from A holy water healer spouts the
its original location from holy water toward an ankle and
falling from a pavilion of takes the patient drink and
temple
applies holy water on that ankle
A grandson had A holy water healer spouts the
broken leg bone from holy water toward a leg and takes
motorcycle crashed a the patient drink and applies holy
tree
water on that leg
Swollen ankles from A holy water healer spouts the
playing football
holy water toward an ankle and
takes the patient drink and
applies holy water on that ankle
Aching muscles and A holy water healer takes the
bones
patient drink and applies holy
water on muscles and bones

Can not
specify the
length of
time.
15

Healing or treatment
togetherwithmedical
doctor

7

Healing or treatment
togetherwithmedical
doctor

15

Healing or treatment
togetherwithmedical
doctor

7

Healing or treatment
togetherwithmedical
doctor

7

Healing or treatment
togetherwithmedical
doctor

7

Healing or treatment
togetherwithmedical
doctor
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มาช่ ว ยในการบํ า บั ดรั กษาให้ ก ารรั ก ษาสํ าเร็ จ ลุล่ วงได้
ด้ วยดี โดยผู้ป่วยต้ องเตรี ยมสิงของสําหรั บบูชาครู มาเอง
“ถ้ าคนไหนเก็บดอกไม้ มาเอง เที ยนเอามาเอง อะไรอะไร
เอง ผลมันจะมาดีทีคนไข้ จะหายไว” สิงของสําหรับบูชา
ครู ได้ แก่ ดอกไม้ สีขาว 5 คู่ เที ยนเล่มบาท 1 คู่ เที ยนไข
เล่มเล็ก 5 คู่ นํามาจัดวางในจานหรื อพาน เรี ยกว่า “ขันธ์ 5”
รวมกับค่าคาย 6 บาท “เงิน 6 บาท เอาแต่เหรี ยญบาทเด๊ ะ
เอาเหรียญ 5 กับเหรียญบาทไม่ได้ ”
4) การทํ านํ ามนต์ หมอนํ ามนต์ จุด เที ย นเล่ ม
บาทตังบนจานขันธ์ 5 ยกขึนระดับอก ท่องนะโม 3 จบ
แล้ วเสกเป่ าเวทมนตร์ คาถา จํานวน 5 บท ลงในนําสะอาด
“ชือคาถาและรายละเอี ยดหมอนํ ามนต์ ไม่ สามารถบอก
กล่าวให้ ผ้ ูอืนทราบได้ หากบอกกล่าวออกไปจะถือว่าผิ ด
ครูอาจทําให้ เกิดสิงไม่ดีขึนกับหมอนํามนต์ ได้ ” หากผู้ป่วย
ที มารั ก ษาประสบอุ บั ติ เ หตุ เช่ น ข้ อเคล็ ด กระดู ก หั ก
กระดูกแตก หมอนํ ามนต์ ใช้ คาถาเพี ยง 3 บท (บท 1-3)
สํ า หรั บ เสกเป่ าเพื อทํ า นํ ามนต์ แต่ ถ้ าผู้ ป่ วยประสบ
อุบัติเหตุด้ วย ถูกนํ าร้ อนลวก ไฟลวก หรื อมานอนย่างที
บ้ านของหมอนํามนต์ หมอนํามนต์จะเสกเป่ าคาถาเพิมอีก
2 บท (บท 4-5) รวมทังหมดเป็ น 5 บท “ย่าง เป็ นการรักษา
อาการฟกชําดําเขียวของกล้ ามเนือหลังจากผู้ป่วยประสบ
อุบตั ิเหตุเพือไม่ให้ เลือดคลังหรื อเกาะตัวเป็ นก้ อน โดยนํา
สมุน ไพร ได้ แ ก่ ใบเปล้ า ใบหนาด เครื อเอ็ น อ่ อน (เถา
เอ็นอ่อน) มาหันหรือสับให้ เป็ นชินเล็ก ๆ วางหรื อโรยให้ ทัว
บนเสือทีปูอยู่บนแคร่ ไม้ แล้ วนําผ้ าห่มมาชุบนําแล้ วปูทับ
บนสมุนไพร แล้ วใช้ เตาถ่ านก่ อไฟไว้ ด้ านล่าง จํ านวน 2
เตา จากนันให้ ผ้ ปู ่ วยนอนบนผ้ าห่มคล้ ายกับการอยู่ไฟของ
แม่ลกู อ่อน”
5) การรั กษา หมอนํ ามนต์ อธิ ษฐานขอให้ การ
รั ก ษาประสบผลสํา เร็ จ แล้ ว พ่ น นํ ามนต์ บ ริ เ วณที ได้ รั บ
บาดเจ็บ 3 ครัง เปล่งเสียงพูดออกมาว่า “หาย หาย หาย
เดียวก็เดินได้ แล้ ว” แล้ วให้ ผ้ ปู ่ วยดืมนํามนต์ และนําไปใช้
รักษาต่อทีบ้ านโดยประพรม ลูบ หรื อทา บริ เวณทีบาดเจ็บ
“ก่อนดืมนํามนต์ให้ ผ้ ปู ่ วยตังจิตอธิ ษฐานนึกถึงครู อาจารย์
ขอให้ ตนเองหายป่ วย ถ้ าเจ็บก็ให้ เอานํามนต์ มาทาไม่ต้อง
ใช้ ยานวด การเก็บรักษานํามนต์ ผ้ ปู ่ วยต้ องเก็บไว้ ในทีสูง
กว่าศีรษะ ห้ ามเก็บไว้ ใต้ เตียง ห้ ามให้ ผ้ อู ืนนํานํามนต์ ดื ม
ห้ ามให้ เด็ กเล่นหรื อถูกนํ ามนต์ เพราะจะทําให้ ผ้ ปู ่ วยมี

2. ขันตอนและวิธีการรั กษา
หมอนํ ามนต์ ได้ รับ การถ่ ายทอดวิ ชารั กษาโรค
กระดูกมาจากบิดา เมือประมาณ 40 ปี ทีแล้ ว เป็ นบุตรชาย
คนที 3 ทีบิดาเป็ นผู้ถ่ายทอดวิชาให้ ต่อจากนายทองดี และ
นายบุญมี ผลาพฤกษ์ ผู้เป็ นพีชาย “ปั จจุบันทังสองท่าน
งดรักษาผู้ป่วยแล้ ว” ดังนัน ขันตอนและวิ ธีการรั กษาของ
หมอนํามนต์ ทัง 3 ท่าน จึงเหมือนกันโดยเริ มจาก 1) การ
จัดเตรียมสถานที 2) การวินิจฉัยโรค 3) การบูชาครู 4) การ
ทํานํ ามนต์ 5) การรั กษา 6) การปลงคาย และ 7) การ
สมนาคุณ ซึงมีรายละเอียดดังนี
1) การจัดเตรี ยมสถานที ก่อนการรักษาทุกครัง
หมอนํ ามนต์ จ ะเป็ นผู้ เตรี ย มสถานที ในการรั ก ษาไว้
ล่วงหน้ าก่อนผู้ป่วยจะเดินทางมาถึง โดยเลือกที ทีอยู่สูง
กว่าพืน เช่น บนแคร่ไม้ หรือถ้ าไปรักษาผู้ป่วยนอกสถานที
จะมีญาติของผู้ป่วยเป็ นผู้จดั เตรี ยมสถานทีในการรักษาไว้
ให้ “ถ้ าคนไหนเวลาเรี ยกเราไปเป่ าทีบ้ านอะไรก็ไม่เตรี ยม
เสือก็ไม่ปู อะไรก็ต้องให้ ไปหา เรี ยกกันวุ่นวายอยู่นันแหละ
อั น นั นจะหายยาก ถ้ าคนไหนได้ เวลาหมอไป เขา
เตรียมพร้ อม ถึงเวลาเราก็ไปเป่ า อันนันจะหายไว
2) การวิ นิ จ ฉั ย โรค หมอนํ ามนต์ จ ะสนทนา
พูดคุยซักถามสาเหตุ อาการเจ็บป่ วย และรายละเอียดการ
รั ก ษาว่ า ผู้ ป่ วยเคยรั ก ษาโรคกระดู ก ที ใดมาบ้ างแล้ ว
ผลการรั ก ษาเป็ นอย่ างไร การวิ นิ จ ฉัยของหมอนํ ามนต์
ไม่ ได้ ใช้ อุปกรณ์ ใดช่ วยในการตรวจวิ นิ จฉัยแต่ จะใช้ มื อ
คลําหรือสัมผัสบริ เวณทีมีอาการเจ็บป่ วยเพียงอย่างเดียว
ผู้ป่ วยทีมารั กษาโรคกระดูกกับหมอนํามนต์ ส่วนใหญ่ จะ
เข้ ารับการรักษากับแพทย์ แผนปั จจุบันมาก่อน หากพบว่า
อาการยังไม่ดีขึน เช่น ยังคงมีอาการบวมหรื อปวดกระดูก
อยู่จงึ มารักษากับหมอนํามนต์ ดังนัน การวินิจฉัยโรคของ
หมอนํ ามนต์ จึง เป็ นไปตามการวิ นิ จ ฉัย ของแพทย์ แ ผน
ปั จจุบนั “ถ้ าเป็ นมากก็ต้องให้ เขาไปรักษาทางโน้ นก่อน ถ้ า
ขาหักขาอะไรเขาก็เข้ าเฝื อกให้ ก่อน แล้ วจึงมารักษากับเรา
ทางนี อะไร อะไรจะดึงมาใส่แต่ เราก็ไม่ ได้ ทางโน้ นเขา
เรียนมาเนอะ”
3) การบู ช าครู ก่ อ นการรั ก ษาผู้ ป่ วยหมอ
นํามนต์ จะประกอบพิธีบูชาครู เพือระลึกนึกถึงคุณของครู
อาจารย์ทีได้ เคยประสิทธิ ประสาทวิชาให้ และเป็ นการบอก
กล่าวหรืออัญเชิญครูอาจารย์ และสิงศักดิ สิทธิ ต่าง ๆ ให้
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อาการแพ้ โรคทีกําลังรักษาอยู่ทําให้ โรคกระดูกหายช้ ากว่า
ปกติ หากผู้ป่วยทีต้ องการดืมนํามนต์ เย็น ๆ ก็สามารถนํา
นํามนต์แช่ในตู้เย็นได้ แต่ต้องไว้ ในชันทีสูงกว่าสิงของอืน ๆ”
วันเวลาในการรักษา ผู้ป่วยสามารถมาได้ ทุกวันยกเว้ นวัน
เดื อนดับ ได้ แ ก่ วั นแรม 15 คํ า การรั กษากํ าหนดไว้ 2
ช่วงเวลา คือ ช่วงเช้ ากับช่วงเย็นใช้ เวลาในการรักษา 7-15
วัน หรื ออาจมากกว่ านันขึนอยู่ กับความรุ น แรงของโรค
กระดูกและอายุของผู้ป่วย
6) การปลงคาย เมื อผู้ ป่ วยหายเป็ นปกติ ต้ อ ง
กลับมาทําพิธี ปลงคายเพื อบอกกล่าวครู อาจารย์ และสิง
ศัก ดิ สิ ท ธิ ที เคยมาช่ ว ยในการรั ก ษาว่ า ได้ หายจากโรค
กระดูกแล้ ว การปลงคายจะกระทําในวันอังคารมีสิงของที
ต้ องใช้ ได้ แก่ ขันธ์ 5 กรวย 5 ผ้ าขาว 2 เมตร นําหอม 2
จอก ข้ าวสาร 2 จอก และค่าคาย 6 บาท นํามาใส่รวมกัน
ในถาด เรี ยกว่า “เครื องปลงคาย” โดยให้ ผ้ ปู ่ วยยกถาดขึน
ระดับศีรษะ “อธิ ษฐานแต่ สิงดี ๆ บอกกล่าวสิงศักดิ ต่างๆ
ทีมาช่วยในการรักษาโรคกระดูก อย่าให้ เกิดอุบัติเหตุอะไร
อะไรขึนกับตนเองอีก” เมืออธิ ษฐานเสร็ จให้ วางถาดเครื อง
ปลงคายลงแล้ วหมอนํ ามนต์ จํานําถาดเครื องปลงคายไป
ทําพิธีปลงคายอีกครังในตอนกลางคืน “เมืออาบนําเสร็จ

อะไรอะไรเสร็จ กินข้ าวเสร็ จ ตอนจะเข้ านอนตาก็ทําของตาเอง”
เมื อเสร็ จพิ ธี หมอนํ ามนต์ จะวางถาดเครื องปลงคายไว้ บน
หมอนขิด เป็ นเวลา 4-5 วัน หรื ออาจมากกว่านันแล้ วแต่หมอ
นํามนต์ “พุ่นแหละเราเอาไว้ 3, 4 คืน 5 คื น แล้ วแต่ คดึ เป็ น
เดื อนก็ อยู่นันแหละ แล้ วแต่ สิคึ ดพ่ อ” สิ งของที อยู่ในถาด
เครื องปลงคาย ได้ แก่ เที ยน ผ้ าขาว ข้ าวสาร หมอนํามนต์ จะ
เก็บเอาไว้ ส่วนเงินค่าคายและค่าสมนาคุณหมอนํามนต์ จะไม่
สามารถนํ ามาใช้ สอยทั งหมดแต่ จะเก็ บรวบรวมไว้ สํ าหรั บ
ทําบุญ “เงิ นปลงคายตาจะบอกว่ าให้ เอาไปซื อของถวายวัด
เป็ นอาหาร เป็ นขนม อะไรอะไร ก็ซือไปฝาก และก็เงินทีเขาเอา
มาให้ ส่วนหนึงก็ต้องซือของไปถวายวัด” ซึงถือเป็ นข้ อปฏิ บัติ
สืบต่อกันมาของหมอนํามนต์ ส่วนนําหอม กรวยดอกไม้ หมอ
นํามนต์จะนําไปทิงยังทีใดก็ได้ ไม่มีการเก็บเอาไว้
7) สมนาคุณ การสมนาคุณเป็ นการตอบแทนการ
รักษาของหมอนํามนต์ ผู้ป่ วยจะสมนาคุณเป็ นเงินจํานวน
เท่ าใดก็ ได้ ตามฐานะและความพอใจ โดยหมอนํ ามนต์ ไม่
สามารถเรี ยกร้ องค่าสมนาคุณได้ เพราะเป็ นข้ อห้ ามหรื อคะ
ลํา “บางคนก็ให้ สองร้ อย สามร้ อย บางคนสามพัน สองพันก็
มี พันนึงก็ มี ห้ าสิบบาทตําสุด แล้ วแต่เขาจะให้ เราพูดเอา
ไม่ได้ เรียกเอาไม่ได้

Figure 5 Making holy water

Figure 6 Spraying holy water

Figure 7 Patient drinks holy water

Figure 8 Krauy 5

Figure 9 2 cups of rice

Figure 10 Kreung Plong Kai
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อภิปรายผล
1. ภูมิหลังขององค์ ความรู้
หมอนํ ามนต์ บ้ านนาดี -สร้ างบง เป็ นเพศชาย
เหมื อนกับหมอนํ ามนต์ ท้ องถิ นอื น ๆ ได้ เรี ยนวิ ชามาจาก
บิดาเพราะมีประสบการณ์ เกียวกับการรั กษาโรคกระดูกมา
ก่ อ น ประกอบกั บเป็ นผู้ มี ค วามประพฤติ ดี ทํ า ให้ บิ ด า
ประสงค์ จะถ่ ายทอดวิ ชาให้ สอดคล้ องกั บงานวิ จั ยของ
ปิ ยนุช และสุพิมพ์ (2552) พบว่า ส่วนใหญ่ หมอพืนบ้ านจะ
เป็ นเพศชายและผ่ า นการบวชเรี ย นมาแล้ ว จึ ง เป็ นผู้ มี
ศีลธรรม สอดคล้ องกับงานวิจัยของ นิตยา (2539) พบว่าผู้ที
จะเรี ยนวิ ชารั กษาโรคกระดูกได้ ต้ องมี ความประพฤติ ดี มี
ศีลธรรม มีจิตใจเผือแผ่ โอบอ้ อมอารี ไม่มีความโลภ ไม่เห็น
แก่ ตัว หากประพฤติ ตนไม่ดี แม้ ว่าจะเรี ยนวิ ชาไปแล้ วก็ ไม่
สามารถนําไปใช้ ประโยชน์ ได้ วันเวลาในการเรี ยนวิชารักษา
โรคกระดูกต้ องเป็ นวันเดื อนปี ทีลงท้ ายด้ วยกับเลข 5 ได้ แก่
วันที 5 เดือน 5 ปี พ.ศ. ทีลงท้ ายด้ วยเลข 5 เพราะถือว่าเป็ น
วันเวลาที เมื อเรี ยนวิ ชาหรื อถ่ ายทอดวิ ชาให้ กั บบุคคลใด
เวทมนตร์ คาถาจะมี ความขลั งและศั กดิ สิ ท ธิ มากที สุ ด
การเรี ยนต้ องเตรี ยมสิงของสําหรับบูชาครู ได้ แก่ ขันธ์ 5 ค่า
คาย 6 บาท ขันหมากเบ็ง 2 อัน ห่อนิมนต์ 2 ห่อ การบูชาครู
ถือเป็ นพิ ธี กรรมที จะขาดไม่ ได้ เพราะเป็ นการระลึกถึงคุณ
ของครู อาจารย์ และบอกกล่าวเพื อขออนุญาตเรี ยนวิชาใน
การรักษา ให้ ผ้ เู รี ยนประสบความสําเร็ จเป็ นหมอนํามนต์ ได้
ตามที ตังใจ สอดคล้ องกับงานวิจัยของ มีชัย (2543) พบว่ า
การสื บทอดวิ ชารั กษาโรคกระดู ก ครู ผ้ ู ถ่ ายทอดวิ ชาจะ
ประกอบพิ ธี บู ชาครู ห รื อยกครู เพื อเป็ นการรํ าลึ กนึ กถึ ง
พระคุณของครู ผ้ ปู ระสาทวิชารักษาโรคกระดูก เป็ นการบอก
กล่าวเพือขออนุญาตครู ตามแบบวัฒนธรรมพืนบ้ านโดยใช้
สิ งของเครื องใช้ หรื อคายหลายอย่ า ง ซึ งอาจมี ค วาม
คล้ ายคลึงกันหรือแตกต่างกันสําหรับหมอพืนบ้ านแต่ละคน
การเรี ยนวิ ชารักษาโรคกระดูกผู้เรี ยนต้ องมี ความ
ประพฤติดี มีความมุ่งมัน ตังใจ และสมัครใจทีจะเรี ยนด้ วย
ตนเอง สอดคล้ องกั บงานวิ จั ย ของ พระมหาทองจั นทร์
(2543) พบว่า หมอพื นบ้ านจะไม่ ยอมถ่ ายทอดวิ ชาให้ กับ
บุคคลที ไม่ มี คุณธรรมเพราะถื อว่ าไม่ มี สมบัติ ในการเป็ น
หมอนํามนต์ เนืองจากเกรงว่าบุคคลเหล่านันจะปฏิ บัติตาม
ข้ อห้ ามหรื อข้ อปฏิ บัติ ในการเป็ นหมอพืนบ้ านไม่ ได้ ซึงอาจ
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ก่อให้ เกิดโทษต่อตนเองและผู้อืน ข้ อห้ ามของหมอพืนบ้ าน
ต้ องถื อปฏิ บัติด้ วยความระมัดระวัง หากไม่ปฏิ บัติก็ จะไม่
ประสบความสํ าเร็ จในการรั กษา แต่ ในทางตรงข้ ามหาก
ปฏิบตั ิโดยเคร่งครัดด้ วยความเลือมใสศรัทธาก็จะก่อให้ เกิด
ผลดี ต่ อตัวหมอพื นบ้ านเองเช่ นกั น ปั จจุบันหมอนํ ามนต์
บ้ านนาดี -สร้ างบง ยั งไม่ ไ ด้ ถ่ ายอดวิ ชาให้ กั บบุ คคลใด
เนืองจากยังไม่ มีผ้ ูทีมีคุณสมบัติ เหมาะสมในการเรี ยนวิชา
รักษาโรคกระดูกได้ ประกอบกับข้ อห้ ามหรื อคะลําของการ
เป็ นหมอนํ ามนต์ มีจํ านวนมาก เช่น ห้ ามดื มเหล้ า ห้ ามกิ น
ผักทีมีชื อขึนต้ นด้ วยคําว่า “บัก” ในภาษาอีสาน ทําให้ เป็ น
ปั ญญาและอุปสรรคของผู้ทีจะตัดสินใจเรี ยน สอดคล้ องกับ
คํากล่าวของ สมจิ ตร (2555) “โดยมากบ่ มีผ้ ูอยากเอาดอก
มันคะลํา เฮ็ดครูนํามนต์มนั คะลํา ถ้ าผู้ใดคะลําบ่ได้ ก็บ่ดี”
สอดคล้ องกับคํากล่าวของ หัด (2555) กล่าวว่า “เด็กน้ อยบ่
มีผ้ ซู ิเฮียน มันก็คะลํายาก คนก็บ่ค่อยอยากเฮียน หากคะลํา
บ่ได้ มันสิบ่ ดี ” และที สําคัญการรั กษาโรคกระดูกของหมอ
นํามนต์เป็ นพิธีกรรมทีเกียวข้ องกับไสยศาสตร์ และความเชือ
ทํ า ให้ อาจ ถู ก มองว่ า เป็ นเรื องไร้ สาระ ไม่ มี แ ก่ น สาร
สอดคล้ องกับคํ ากล่าวของ ประเวียน (2555) กล่าวว่ า “เด็ก ๆ
ในปั จจุ บั นจะไม่ เชื อเรื องการรั กษาโรคกระดู กของหมอ
นํามนต์ จึงยังไม่มีเด็กคนใดคิดจะมาสืบทอดการรักษาโรค
กระดูกต่อจากหมอนํามนต์ เลย” ตลอดจนระดับการศึกษา
ของประชาชนในชุมชนทีสูงขึนทําให้ มีโอกาสเรี ยนรู้ หรื อพบ
เห็ นวิ ธี การรั กษาใหม่ ๆ ที ทั นสมัยกว่ า ทํ าให้ ไม่ มี ผ้ ูใดมา
เรี ยนรู้ วิชารั กษาโรคกระดูกจากหมอนํ ามนต์และมีโอกาสที
ภูมิปัญญาดังกล่าวจะสูญหายไปจากชุมชน สอดคล้ องกับ
งานวิ จัยของ ขั ตติ ยา (2557) รายงานว่ า คนรุ่ นหลังขาด
ความรู้ ความเข้ าใจที จะสืบทอดภูมิ ปั ญญา ทําให้ เรื องราว
อันทรงคุณค่าและภูมิปัญญาอาจสูญหายได้ ซึงเป็ นสิงทีน่า
เสียดายยิง ดังนัน ทุกคนควรร่ วมกันหาแนวทางส่งเสริ มและ
อนุรักษ์ ภูมิปัญญาการรักษาโรคกระดูกของหมอนํามนต์ ให้
อยู่ค่กู บั บุคคลและชุมชนสืบไป
2. ขันตอนและวิธีการรั กษา
การรั กษาโรคกระดูกของหมอนํ ามนต์ บ้านนาดี สร้ างบง มีขนตอนและวิ
ั
ธีการรักษาผู้ป่วยโรคกระดูกโดยเริ ม
จาก 1) จัดเตรียมสถานทีในการรักษา เนืองจากหมอนํามนต์
รั ก ษาโรคกระดู ก ตามระบบความเชื อโดยใช้ หลั ก ของ

ภูมิปัญญาของหมอนํามนต์ พืนบ้ านในการรั กษา
โรคกระดูกจากอุบัตเิ หตุ ศึกษาเฉพาะนายประเสริฐ ผลาพฤกษ์

ไสยศาสตร์ ทีต้ องพึงพาครู อาจารย์ และสิงศักดิ สิทธิ ต่าง ๆ
ให้ มาช่ วยในรั กษาผ่านพิธี กรรมที หมอนํามนต์ สืบทอดมา
จากครู อาจารย์ ดังนัน สถานที ในการรั กษาจึงเป็ นเสมื อน
องค์ ประกอบหนึ งที ช่ วยสนั บสนุ นให้ พิ ธี ก รรมของหมอ
นํ ามนต์ มี ความขลังและศักดิ สิ ทธิ 2) การวิ นิ จฉัยโรค
หมอนํามนต์ จะวิ นิจฉัยโรคตามการวินิ จฉัยของแพทย์ แผน
ปั จจุ บั น เนื องจากมี ค วามเฉพาะทางในการรั ก ษา มี
เครื องมื อ ตรวจวิ นิ จ ฉั ย ที ทั น สมั ย สามารถพิ สู จ น์ ได้
สอดคล้ องกับคํากล่าวของ ทัศนี (2555) กล่าวว่า การรักษา
ของแพทย์ แผนปั จจุบั นมี หลักฐานเชิ งประจักษ์ สามารถ
พิสจู น์ ได้ แตกต่างไปจากหมอพืนบ้ านทีใช้ การคาดเดาจาก
ประสบการณ์ 3) การบูชาครู เป็ นการระลึกถึงคุณของครู
อาจารย์ แ ละบอกกล่ า วสิ งศั ก ดิ สิ ท ธิ ต่ า ง ๆ ให้ มาช่ ว ย
บําบัดรักษาผู้ป่วย สอดคล้ องกับงานวิจัยของพระมหาทองจันทร์
(2543) พบว่า พิธีกรรมไหว้ ครู เป็ นการน้ อมรํ าลึกถึงบุญคุณ
ของบูรพาจารย์ ที ได้ ประสิทธิ ประสาทวิ ชาให้ และเป็ นการ
อัญเชิ ญสิงศักดิ สิทธิ ต่ าง ๆ ให้ มาช่ วยในการรั กษาผู้ป่ วย
นอกจากนี การบูชาครู ยังช่วยเพิมความขลังและศักดิ สิทธิ
ให้ กับเวทมนตร์ คาถาของหมอนํ ามนต์ อีกด้ วย 4) การทํ า
นํามนต์ เป็ นการเสกเป่ าเวทมนตร์ คาถาลงในนําสะอาดเพือ
นํ ามารั ก ษาผู้ ป่ วย เวทมนตร์ ค าถาของหมอนํ ามนต์ ไ ม่
สามารถบอกกล่าวรายละเอี ยดให้ ทราบได้ เพราะเป็ นข้ อ
ห้ ามหรื อคะลําของหมอนํามนต์ สอดคล้ องกับงานวิจัยของ
สวรรค์ (2541) พบว่ า เวทมนตร์ คาถาเป็ นบทเสกเป่ าที มี
ความขลังและศักดิ สิทธิ หมอนํามนต์ แต่ละคนจะไม่เปิ ดเผย
หรื อบอกกล่าวให้ ผ้ อู ื นได้ รับรู้ ได้ หากบอกกล่าวไปจะทําให้
ได้ รับอันตรายถึงขันเสียชี วิตได้ แต่ หมอนํ ามนต์ บางคนก็
สามารถบอกกล่าวเวทมนตร์ คาถาให้ ผ้ อู ืนรับทราบได้ โดยที
ตนเองไม่เป็ นอันตราย 5) การรักษาโรคกระดูก โรคกระดูกแต่
ละชนิ ดหมอนํ ามนต์ จะใช้ วิ ธี การรั กษาเหมือนกัน คื อ พ่ น
นํ ามนต์ บริ เวณที เป็ นโรคกระดูก ให้ ผ้ ูป่ วยดื มกิ นนํ ามนต์
แล้ วให้ ผ้ ปู ่ วยนํานํามนต์ ไปรักษาต่อยังทีบ้ าน 6) การปลง
คาย เป็ นการบอกกล่ าวกั บครู อาจารย์ และสิ งศักดิ สิ ทธิ
ต่าง ๆ ทีเคยมาช่วยบําบัดรักษาว่าหายจากอาการป่ วยแล้ ว
และขอให้ สิงศักดิ คุ้มครองไม่ ให้ ป่ วยเป็ นโรคกระดูกซําอี ก
สอดคล้ องกับงานวิจัยของ เรณุกา (2545) พบว่า เมือผู้ป่วย
หายเป็ นปกติจะมีพิธีกรรมปลงคาย หากไม่ มาทําพิ ธีจะทํ า
ให้ ผ้ ปู ่ วยปวดศีรษะ ไม่สบายหรืออาจเกิดอุบัติเหตุต่อเนือง
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ได้ อีก นอกจากนี หากผู้ป่วยไม่มาปลงคายยังอาจก่อให้ เกิด
สิงทีไม่ดีขึนกับหมอนํามนต์ ด้วยก็ได้ 7) การสมนาคุณ เป็ น
การตอบแทนการรั ก ษาของหมอนํ ามนต์ โดยผู้ ป่ วยจะ
สมนาคุณเป็ นเงิ นจํ านวนเท่ าใดก็ ได้ ตามฐานะและความ
พอใจ สอดคล้ องกับงานวิจัยของพระมหาทองจันทร์ (2543)
พบว่า ผู้ป่วยจะสมนาคุณหมอพืนบ้ านตามศรัทธาโดยหมอ
ไม่ได้ เรี ยกร้ องค่ารักษา พยาบาลแต่อย่างใด การสมนาคุณ
ถื อเป็ นกระบวนสุดท้ ายของการรั กษาโรคกระดูกโดยจะ
กระทํ าควบคู่ กั บ การปลงคายในวั น อั งคาร ซึ งเงิ นค่ า
สมนาคุณส่วนหนึงหมอนํามนต์ ต้องนําไปทําบุญโดยการซือ
ของถวายวัด

สรุป
นายประเสริ ฐ ผลาพฤกษ์ ได้ เรี ยนรู้ วิชารักษาโรค
กระดูกมาจากบิดาเนืองจากประสบการณ์ ทีคอยช่วยเหลือ
บิดารักษาผู้ป่วยและความกังวลว่าภูมิปัญญาดังกล่าวจะ
สูญหาย การเรี ยนกระทําในวันเดือนปี ทีลงท้ ายด้ วยเลข 5
โดยผู้เรี ยนต้ องเตรี ยมสิงของสําหรับบูชาครู ได้ แก่ ขันธ์ 5
ห่อนิมนต์ ขันหมากเบ็ง และค่าคาย 6 บาท ตังไว้ ด้านหน้ า
แล้ วครูอาจารย์ จะบอกกล่าวเวทมนตร์ คาถาให้ ท่องตามที
ละบท จนครบ 5 บท จากนันผู้เรี ยนต้ องท่ องเวทมนตร์
คาถา “ภาวนาคาถา” ก่อนเข้ านอนต่อเนืองกันทุกวันเป็ น
เวลา 2 ปี จนกว่ าจะมี บุคคลในครอบครั วหรื อเครื อญาติ
ประสบอุบตั ิเหตุให้ ผ้ เู รียนนันได้ ลองทําการรักษา ถ้ ารักษา
หายก็จะสามารถเป็ นหมอนํามนต์ได้
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