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Abstract
This article was part of research on knowledge management in
the wisdom of northeasterner for health cares that appeared in palm leaf
manuscript of recipe. The purpose of research was to solve the mysteries
of names and five unique features such as 1) disease name, 2) names and
types of herbs, 3) names of the recipes, 4) methods of making medicine
and 5) treatments. The data was collected from the selected research in
multidiscipline and interview with specialist folk healers.
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The results of this research were shown as follows: 1) in disease
name, it was found in both physical and mental illnesses such as cancer
(physical disease), ghosts illness (mental illnesses); 2) in names and types
of herbs, it was found that the herbs were named for language play,
connotation and creative thinking; 3) in recipe, it was found that the names
were challenging and complicating puzzles with more than one meaning;
4) in making medicine, it was found that there were mysteries of collecting,
magic spell and making medicine; 5) in treatment methods, it was found that
there were using integrated treatment methods by treating the body, mind
and spirit with using herbs, rituals, magic.
Keywords: Five mysteries, northeastern folk healer

บทคัดย่อ
บทความนีเ้ ป็นส่วนหนึง่ ของงานวิจยั เรือ่ งการจัดการความรูภ้ มู ปิ ญ
ั ญาในการดูแล
รักษาสุขภาพของชาวอีสานที่ปรากฏในคัมภีร์ยาใบลานมีวัตถุประสงค์เพื่ออธิบายข้อสงสัย
ที่มีชื่อหรือลักษณะเฉพาะ 5 ประการได้แก่ 1) ชื่อโรค 2) ชื่อและชนิดของสมุนไพร 3) ชื่อ
ต�ำรับยา 4) การปรุงยา 5) วิธรี กั ษา โดยใช้พหุวทิ ยาการจากงานวิจยั ทีค่ ดั สรรและสัมภาษณ์
แพทย์พื้นบ้านที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ซึ่งผลการศึกษาเป็นดังนี้
1) ชื่อโรค พบว่า มีทั้งโรคทางกายและโรคทางจิต เช่น โรคมะเฮ็ง (โรค
ทางกาย) โรคที่ถูกผีกระท�ำ (โรคทางจิต) 2) ชื่อและชนิดของสมุนไพร พบว่า มีการ
ตั้งชื่อสมุนไพรเป็นปริศนาให้ฝึกคิดตามขนบประเภทเล่นภาษาเปรียบเทียบ และให้
ฝึกคิดนอกกรอบ 3) ชื่อต�ำรับยา พบว่า มีการตั้งชื่อชวนให้สงสัย ท้าทายความคิด
ที่ซับซ้อนและมีนัยมากกว่าหนึ่งความหมาย 4) การปรุงยา พบว่า มีข้อสงสัยตั้งแต่
การเก็บ คาถาก�ำกับยา และการปรุงยา 5) วิธีรักษา พบว่า จะใช้วิธีรักษาแบบบูรณ
าการ โดยเป็นการรักษาทั้งกาย จิตใจ และจิตวิญญาณ ด้วยการใช้สมุนไพร พิธีกรรม
เวทมนตร์คาถา
ค�ำส�ำคัญ : เบญจปริศนา หมอพื้นบ้านอีสาน
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บทน�ำ
กลุ่มชาติพันธุ์ไทยอีสานคือกลุ่มบุคคลที่อยู่อาศัยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ของประเทศไทยมีภาษาและวัฒนธรรมเป็นของตนเอง โดยเฉพาะการดูแลรักษาสุขภาพ
สมัยโบราณหมอพื้นบ้านอีสานจะบันทึกความรู้ไว้ในคัมภีร์ยาใบลานด้วยตัวอักษรโบราณ
เช่น อักษรธรรม อักษรไทยน้อย เป็นต้น ในรูปของต�ำรา (Knowledge in Textbook) แต่
เป็นการบันทึกอย่างไม่เป็นแบบแผนเพือ่ เตือนความทรงจ�ำไว้เท่านัน้ และมีการส่งต่อความรู้
สืบทอด จากรุน่ หนึง่ ไปสูอ่ กี รุน่ หนึง่ (Tradition Knowledge) (Klinhom, 2009, pp.20-21)
ส่วนความรูท้ เี่ ป็นเคล็ดลับ หรือเทคนิคทีเ่ กิดจากประสบการณ์ในการรักษาคนป่วยเป็นราย
กรณีมักจะไม่บันทึกไว้เป็นความรู้ที่อยู่ในตัวคน (Tacit Knowledge) ต้องปฏิบัติตามล�ำดับ
อาการของคนไข้ที่เปลี่ยนไป แต่ปัจจุบันยุวชนหรือบุคคลทั่วไปจะอ่านคัมภีร์ยาใบลานซึ่ง
เป็นสมบัติทางภูมิปัญญาอันล�้ำค่าไม่ออกและ/หรืออ่านแล้วไม่เข้าใจ ติดขัดในเรื่องภาษา
และเนื้อหาโดยเฉพาะภาษาปริศนาที่ปรากฎในคัมภีร์ยาใบลานก่อให้เกิดประเด็น (ปัญหา)
ชวนสงสัยต้องขบคิดและตีความ นอกจากนี้ยังมีปริศนาอีกส่วนหนึ่งที่เป็นค�ำทาย หมอพื้น
บ้านอีสานได้เรียนรู้จดจ�ำบอกเล่าสืบทอดกันมา ปริศนาของภูมิปัญญาในการดูแลสุขภาพ
ของกลุ่มชาติพันธุ์ไทยอีสานนับแต่อดีตถึงปัจจุบันเหล่านี้ซึ่งเป็นความรู้ที่มีคุณค่าในการน�ำ
มาใช้ประโยชน์และสามารถน�ำมาต่อยอดในเชิงวิชาการได้ในหลากหลายศาสตร์
จากการศึกษาของคณะผู้วิจัยในบทบาทหมอพื้นบ้านในสังคมชนบทอีสานที่มี
ต่อสังคม การศึกษาเปรียบเทียบพุทธวิธีในการดูแลสุขภาพ และการทบทวนวรรณกรรม
งานวิจัยเกี่ยวกับการดูแลรักษาสุขภาพของชาวอีสาน อาทิ 1) งานวิจัยเชิงส�ำรวจความรู้
ของหมอชาวบ้านในช่วงเวลาต่าง ๆ เช่น การศึกษาความรู้แบบชีวภาพนิเวศวิทยาชาติพันธุ์
และเภสัชศาสตร์จากหมอชาวบ้าน พ.ศ. 2535-2547 การศึกษาต�ำรายาพื้นบ้านจากใบ
ลานอีสาน พ.ศ. 2546-2547 จากวัดในจังหวัดมหาสารคาม การศึกษาต�ำรายาพื้นบ้าน
อีสาน พ.ศ. 2541-2542 จากต�ำรายาใบลาน สมุดข่อย และหมอยาพื้นบ้านอีสาน เทียบ
ชื่อภาษาไทยและภาษาท้องถิ่น ด้านเภสัชกรรมแผนไทย ด้านพฤกษศาสตร์พื้นบ้านและ
การน�ำไปประยุกต์ใช้ในชุมชน 2) งานวิจัยที่ศึกษาวิถีชีวิตชาวบ้านในการดูแลรักษาสุขภาพ
จากค�ำบอกเล่าของหมอสมุนไพรในท้องถิ่น เช่น การศึกษาความรู้และความเชื่อในการ
ใช้สมุนไพรรักษาสุขภาพชาวผู้ไทย จังหวัดยโสธร การศึกษาการตั้งชื่อโรคจากอาการซึ่งมี
ต�ำรับยาส�ำหรับแก้โรคต่างๆ พฤติกรรมการบริโภคทีท่ ำ� ให้เกิดโรคและมีการเปรียบเทียบตัว
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ยาระหว่างยาแผนโบราณกับยาแผนปัจจุบัน การศึกษาโรคที่ชาวบ้านเป็นกันมากประกอบ
ด้วยลักษณะอาการที่เกิดและลักษณะการใช้ยา เป็นต้น 3) งานวิจัยที่ศึกษาความรู้ในการ
ดูแลสุขภาพของคนไทยเฉพาะโรค เช่น การศึกษาการรักษาโรคไข้หมากไม้ การสังเคราะห์
ภูมิปัญญาไทยในการรักษาผู้ป่วยโรคมะเฮ็งหรือมะเร็ง เป็นต้น 4) งานวิจัยในการดูแล
สุขภาพเฉพาะประเด็น เช่นแบบองค์รวมกับการแพทย์แผนไทย คณะผู้วิจัยพบว่ายังไม่มี
งานวิจยั ใดได้ศกึ ษาเกีย่ วกับการไขปริศนาศาสตร์การแพทย์พนื้ บ้านของกลุม่ ชาติพนั ธุไ์ ทยใน
ภาคอีสานไว้ โดยเฉพาะในประเด็นการเรียกชื่อโรค ชื่อต�ำรับยา การปรุงยา และวิธีรักษา
ซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะของหมอพื้นบ้านแต่ละคนท�ำให้เกิดความไขว้เขว ซึ่งส่งผลต่อการ
ดูแลรักษาสุขภาพ ดังนั้น คณะผู้วิจัยจึงได้เล็งเห็นความส�ำคัญและน�ำปริศนาที่มีชื่อแปลก
น่าสนใจและคนรุ่นปัจจุบันอาจไม่รู้จักเหล่านั้นมาไขปริศนาหรือหาค�ำตอบให้เกิดการกระ
จ่างชัดยิง่ ขึน้ เพือ่ ประโยชน์ในด้านการศึกษาต่อยอดอันจะเป็นการช่วยอนุรกั ษ์องค์ความรูท้ มี่ ี
คุณค่าซึง่ เป็นมรดกภูมปิ ญ
ั ญาทางวัฒนธรรมในการดูแลสุขภาพให้คงอยูอ่ ย่างยัง่ ยืนตลอดไป

วัตถุประสงค์
เพื่อไขปริศนาในศาสตร์การแพทย์พื้นบ้านของกลุ่มชนชาติพันธุ์ไทยอีสาน

ขอบเขตการศึกษา
การไขปริศนาศาสตร์การแพทย์พื้นบ้านในการศึกษานี้ เป็นการไขปริศนาในชื่อโรค
ชื่อและชนิดของสมุนไพร ชื่อต�ำรับยา วิธีปรุงยาและวิธีรักษา โดยมุ่งที่ปริศนาที่มีชื่อแปลก
น่าสนใจและคนรุ่นปัจจุบันอาจไม่รู้จัก
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ทบทวนวรรณกรรม
1. แพทย์พื้นบ้านอีสาน
แพทย์พนื้ บ้านอีสานหรือหมอพืน้ บ้าน (Traditional healer) หมายถึง ชาวบ้าน
ผูร้ กั ษาคนเจ็บป่วยด้วยสมุนไพร คาถาและพิธกี รรมทีม่ รี ากฐานจากวัฒนธรรมท้องถิน่ อีสาน
โดยหมอพืน้ บ้านอีสานมีการแบ่งออกเป็น 9 ประเภท (Khuchariwanit, 1992, pp.12-14)
ได้แก่ 1) หมอฮากไม้ (หมอยารากไม้หรือหมอสมุนไพร) เป็นหมอที่ใช้วิธีการรักษาด้วยพืช
วัตถุ สัตว์วตั ถุ และธาตุวตั ถุ 2) หมอเป่า เป็นหมอทีใ่ ช้วธิ กี ารเป่ารักษาโรค 3) หมอน�ำ้ มนตร์
หรือหมอเสก เป็นหมอที่รักษาโดยการท�ำน�้ำมนตร์แล้วพรมไปบนส่วนที่บาดเจ็บ 4) หมอ
เอ็นหรือหมอนวด เป็นหมอที่รักษาโดยการนวด 5) หมอพระ เป็นหมอที่เป็นพระสงฆ์มีการ
รักษาหลายวิธี เช่น การประพรมหรืออาบน�้ำมนต์ หรือพระบางรูปอาจจะใช้สมุนไพรและ
พิธีกรรมร่วมกัน 6) หมอล�ำผีฟ้าหรือหมอล�ำผีทรงหรือหมอเยาหรือหมอเหยา เป็นหมอ
รักษาด้วยการล�ำ (การขับล�ำด้วยภาษาถิน่ อีสาน) และมีแคนประกอบ หมอส่วนใหญ่มกั เป็น
ผู้หญิง 7) หมอธรรมหรือหมอผี เป็นหมอรักษาด้วยคาถา 8) หมอสูดหรือหมอสู่ขวัญหรือ
หมอพราหมณ์หรือหมอสูตร เป็นการรักษาผู้ป่วยด้วยการเรียกให้ขวัญกลับเข้ามาอยู่ตาม
ส่วนต่างๆ ของร่างกาย(การสู่ขวัญ) และ 9) หมอต�ำแย เป็นหมอท�ำคลอดเด็ก นอกจากนี้
อาจจ�ำแนกหมอพืน้ บ้านอีสานออกได้เป็น 2 กลุม่ (Praphawicha et al., 2003, pp.16-20)
คือ กลุม่ หมอพืน้ บ้านสมุนไพรเป็นหมอทีม่ คี วามรูใ้ นเรือ่ งยาสมุนไพรอย่างลึกซึง้ และให้ตวั ยา
รักษาผูป้ ว่ ยโดยตรง แต่บางคนอาจใช้ความรูด้ า้ นเวทมนต์คาถาและพิธกี รรมต่างๆ ประกอบ
การใช้ยาสมุนไพร และกลุม่ หมอพืน้ บ้านทีใ่ ช้เวทมนตร์คาถาอาคม มีพธิ ี กรรมทางไสยศาสตร์
ประกอบเล็กๆ น้อยๆ ในการรักษาสุขภาพทางกายและมีผลทางจิตใจของผู้ป่วย
อีสาน

2. ความเชื่อในการเกิดโรคและการดูแลรักษาสุขภาพของกลุ่มชาติพันธุ์ไทย

กลุม่ ชาติพนั ธุไ์ ทยอีสาน มีความเชือ่ ในการเกิดโรคซึง่ แบ่งออกได้เป็น 3 กลุม่ ใหญ่
(Krairat, 2006, pp.201-221) ได้แก่
1) กลุ่มโรคที่เกิดจากธรรมชาติ ชาวอีสานเชื่อว่าร่างกายคนประกอบได้ด้วย
ธาตุทั้ง 4 ได้แก่ ธาตุดิน ธาตุน�้ำ ธาตุลมและธาตุไฟ ซึ่งสร้างความสมดุลอยู่ภายในร่างกาย
หากขาดธาตุใดธาตุหนึ่งจะท�ำให้ร่างกายขาดความสมดุลเกิดโรค โรคที่เกิดจากธรรมชาติ
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ส่วนใหญ่เป็นโรคพื้นบ้านหรือโรคเฉพาะท้องถิ่นมีชื่อเรียกขานกันเฉพาะในแต่ละสังคม
วัฒนธรรม รวมทั้งมีวิธีการรักษาที่เป็นที่รู้จักและเข้าใจในหมู่ชุมชนนั้น ๆ โดยมากเป็นโรค
ทีไ่ ม่มคี วามซับซ้อนมากซึง่ โรคทางกรรมพันธุบ์ างอย่างก็จดั อยูใ่ นประเภทนี้ ในการรักษาโรค
โดยมากมักใช้สมุนไพร หรือวิธตี า่ งๆ ทีช่ าวบ้านมักจะดูแลรักษาสุขภาพด้วยตนเอง หากเกิน
ความสามารถของตนจึงจะรับการรักษาจากหมอยาพื้นบ้าน เช่น โรคลม โรคเลือด โรคไข้
หมากไม้ โรคริดสีดวง เป็นต้น
2) กลุ่มโรคที่เกิดจากอ�ำนาจเหนือธรรมชาติ ชาวอีสานส่วนหนึ่งเชื่อว่า ผู้ป่วยที่มี
อาการซับซ้อนยากจะอธิบายด้วยเหตุผลทางธรรมชาติได้ เป็นต้นว่า อยู่ดีๆ ก็มีอาการเพ้อ
พูดคนเดียว ตาลอย หรืออาจปวดท้องปวดศีรษะกะทันหันโดย ไม่ทราบสาเหตุ อาการ
เหล่านีม้ กั เชือ่ ว่าเกิดจากอ�ำนาจเหนือธรรมชาติมารบกวนร่างกาย ต้องรับการรักษากับหมอ
พื้น บ้านทางไสยศาสตร์ อาทิ โรคก�ำเลิดหรือก�ำเริดเป็นโรคที่เกิดกับเด็กที่เกิดได้ประมาณ
หนึ่งสัปดาห์ เด็กจะร้องไห้ไม่หยุด ไข้ขึ้นสูงชักเกร็ง บางครั้งจนตัวเขียวและอาจเสียชีวิตได้
ซึ่งเชื่อว่าเกิดจาก “แม่ซื้อ”หรือ “ผีเชื้อ”อันหมายถึง แม่แต่ อดีตชาติมาหยอกล้อเล่นและ
เห็นว่าเด็กน่ารักจึงอยากได้เด็กคืนไปเป็นลูกตน การรักษาโดยน�ำเด็กมาให้หมอยาพื้นบ้าน
เป่ากระหม่อม และผูกแขนด้วยฝ้ายขาว (ฝ้ายสายสิญจน์เชื่อว่าเป็นฝ้ายศักดิ์สิทธิ์เป็นของ
รักษา) ช่วยป้องกันภูตผีหรือภัยอันตรายใดๆ มารบกวนลูกหลานของตนได้อีก
3) กลุ่มโรคที่เกิดจากความทันสมัย จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไทยฉบับ
ที่ 1 พ.ศ. 2504 เป็นต้นมา ประเทศไทยมีนโยบายการพัฒนาประเทศไปสู่การเป็นประเทศ
อุตสาหกรรม โดยมีการน�ำเทคโนโลยีต่างๆ เข้ามาซึ่งพบ ผลกระทบด้านลบที่ชัดเจนเช่น
การใช้ปุ๋ยและยาปราบศัตรูพืชในการเกษตรกรรม ส่งผลให้มีสารพิษปนเปื้อนในผลผลิต
และสิ่งแวดล้อม สะสมจนเกิดเป็นพิษต่อร่างกายท�ำให้เกิดการเจ็บป่วยขึ้น ชาวบ้านและ
หมอพื้นบ้านอีสานเชื่อว่า การรับประทานพืชผักผลไม้ที่มีสารเคมีปนเปื้อน รวมทั้งได้รับ
สารพิษจากการฉีดพ่นพืชผักในการท�ำการเกษตรจะท�ำให้เลือดมีความเข้มข้นสูง เลือดจะ
เสียและหนืด การไหลเวียนของเลือดผิดปกติ ก่อให้เกิดโรคต่างๆ มากขึ้น เช่น โรคประดง
โรคหล่อย อัมพฤกษ์ อัมพาต เป็นต้น
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วิธีการวิจัย
1. ขั้นการส�ำรวจ คณะผู้วิจัยท�ำการส�ำรวจปริศนาศาสตร์การแพทย์พื้นบ้าน
ของกลุม่ ชาติพนั ธุไ์ ทยอีสานจากกลุม่ แหล่งข้อมูลประเภทต่าง ๆ จ�ำนวน 5 กลุม่ ประกอบด้วย
1) เป็นปริศนาทีม่ าจากแหล่งข้อมูลประเภทเอกสารหรือต�ำรายาโบราณอีสานหรือคัมภีรย์ า
ใบลานอีสานที่มีการปริวรรต(แปลภาษา)และได้รับตรวจสอบจากนัก ภาษาศาสตร์ที่รอบรู้
เกี่ยวกับภาษาถิ่นอีสานแล้ว 2) เป็นปริศนาที่มาจากแหล่งข้อมูลของหมอพื้นบ้านในกลุ่ม
ชาติพนั ธุไ์ ทยอีสานทีม่ ชี อื่ เสียงจ�ำนวน 10 คนใน 6 จังหวัด (ร้อยเอ็ด ขอนแก่น มหาสารคาม
กาฬสินธุ์ ศรีสะเกษ และสกลนคร) ด้วยการคัดเลือกแบบ Snow Ball 3) เป็นปริศนาที่มา
จากแหล่งข้อมูลประเภทต�ำรับยาที่มีผู้คิดขึ้นของปัจเจกบุคคลที่บอกเล่าหรือเผยแพร่เพื่อ
การค้า 4) เป็นปริศนาที่จากแหล่งข้อมูลประเภทงานวิจัยที่มีผู้วิจัยได้ศึกษาจากต�ำรายาพื้น
บ้านอีสานโบราณของหมอพืน้ บ้านในภาคอีสาน 5) เป็นปริศนาทีม่ าจากแหล่งข้อมูลประเภท
บทความของหน่วยงานภาครัฐหรือภาคเอกชนหรือชมรมหมอยาพื้นบ้านอีสาน
2. ขัน้ การคัดเลือกปริศนา คณะผูว้ จิ ยั ท�ำการคัดเลือกปริศนาตามขอบเขตการ
ศึกษาที่ก�ำหนดไว้
3. ขั้นการไขปริศนา คณะผู้วิจัยท�ำการไขปริศนาด้วยการสืบค้นค�ำเฉลยจาก
แหล่งข้อมูลประเภทต่างๆ ข้างต้นและต�ำรายาไทยหรือเอกสารต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องแล้วอธิบาย
ผลการศึกษาเชิงพรรณนาด้วยพหุศาสตร์หรือพหุวทิ ยาการเพือ่ ให้ได้คำ� ตอบทีม่ คี วามกระจ่าง
ชัดเจน

ผลการศึกษา
เป็นดังนี้

การไขปริศนาศาสตร์การแพทย์พื้นบ้านของกลุ่มชนชาติพันธุ์ไทยอีสาน ได้ผล

1. การไขปริศนาชื่อโรค
1.1 “โรคมะเฮ็ง” เป็นโรคทางกายซึ่งผลการศึกษาทัศนะตามศาสตร์ของ
หมอพื้นบ้านกลุ่มชนชาติพันธุ์ ไทยอีสานและตามศาสตร์การแพทย์แผนปัจจุบัน สามารถ
อธิบาย “โรคมะเฮ็ง” ได้ดังตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 การไขปริศนาชื่อโรค “มะเฮ็ง”ตามศาสตร์การแพทย์พื้นบ้านและศาสตร์
การแพทย์แผนปัจจุบัน

1.2 “โรคที่ถูกผีกระท�ำและโรคที่ถูกกระท�ำด้วยไสยศาสตร์” เป็นโรคทางจิต
ซึ่งผลการศึกษาทัศนะตามศาสตร์ของหมอพื้นบ้านกลุ่มชนชาติพันธุ์ไทยอีสานและตาม
ศาสตร์การแพทย์แผนปัจจุบัน สามารถอธิบาย “โรคที่ถูกผีกระท�ำและโรคที่ถูกกระท�ำด้วย
ไสยศาสตร์” ได้ดังตารางที่ 2
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ตารางที่ 2 การไขปริศนาชื่อโรค “ที่ถูกผีกระท�ำ/ถูกกระท�ำด้วยไสยศาสตร์” ตามศาสตร์
การแพทย์พื้นบ้านและศาสตร์การแพทย์แผนปัจจุบัน
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2. การไขปริศนาชื่อสมุนไพร
หมอพื้นบ้านกลุ่มชาติพันธุ์ไทยในภาคอีสานมีการตั้งชื่อสมุนไพรเป็นปริศนาให้
ฝึกลูกศิษย์คิดในรูปแบบดังนี้ 2.1 ปริศนาเพือ่ ฝึกคิดตามขนบ เป็นการเล่นปริศนาค�ำทาย
ที่คนไทยนิยมทายปริศนามาแต่โบราณ มักเล่นเป็นภาษาเชิงเปรียบ โดยค�ำถามมักใช้ค�ำว่า
อีหยัง (อะไรเอ่ย) เช่น
ต้นอีหยัง กาบินหนี (ค�ำเฉลยคือ ต้นโคกกระสุนหรือหนามกระสุนหรือ
หนามดิน เพราะเป็นพืชทีม่ ผี ลหนามแหลมใหญ่ 1 อัน และมีหนามเล็กๆ อยูท่ วั่ ไป พืชชนิดนี้
กาหรือนกกลัว ไม่กล้าเข้าใกล้ สรรพคุณ ผลแห้งน�ำไปต้มกับน�้ำดื่มเป็นยาลดความดันโลหิต
หากใช้เมล็ดแห้งต้มร่วมกับก�ำลังวัวเถลิง ก�ำลังเสือโคร่งและเคือเขาแกลบจะใช้เป็นยาบ�ำรุง
ก�ำลัง) (Thongsa Charoenta, personal communication, 2018)
ต้นอีหยัง ตอกบ่เข้า (ค�ำเฉลยคือ ต้นกระท้อน หรือหมากต้อง เพราะค�ำว่า
กระท้อนมีเสียงใกล้เคียงว่า สะท้อน ใครจะท�ำอะไรก็จะสะท้อนกลับ ตอกไม่เข้า ต้นกระท้อน
เป็นไม้ยืนต้น สรรพคุณ ผลมีวิตามินสูง ใช้บ�ำรุงสายตา บ�ำรุงผิว สร้างภูมิต้าน ทานโรค ช่วย
กระตุน้ น�ำ้ ย่อย ช่วยเจริญอาหาร ขับของเสียออกทางผิวหนัง และป้องกันสิว) ต้นอีหยัง ป่าช้า
หมอง (ค�ำเฉลยคือ ต้นขันทองพยาบาท หรือต้นดูกใส สรรพคุณหลากหลาย เช่น แก้โรคปาก
เปื่อย ขจัดพิษ แก้ไข้ แก้ระบาย ฆ่าพยาธิ ช่วยระบายน�้ำเสียออกจากร่างกาย ช่วยรักษาตับ
พิการ รักษาโรคผิวหนังทุกชนิด แก้อาการพิษในกระดูก รักษาอาการปวดไขข้อ รักษาโรค
มะเร็ง เป็นต้น ด้วยความทีต่ น้ ขันทองพยาบาทหรือต้นดูกใสมีสรรพคุณนานัปการนีจ้ งึ ท�ำให้
คนเสียชีวิตน้อยลง จึงเปรียบกับป้าช้าหมองคือแทบจะไม่ได้ใช้งานนั้นเอง)
ต้นอีหยัง ขี้ข้างฮั้ว(รั้ว) (ค�ำเฉลยคือ ต้นขี้เหล็กชาวบ้านมักปลูกข้างรั้วบ้านหรือ
รั้วสวนหรือตามข้างทางแถบชนบท คนไทยน�ำดอกอ่อนและยอดอ่อนมาท�ำเป็นอาหาร
เป็นยาระบายชนิดอ่อนส�ำหรับผูท้ มี่ ปี ญ
ั หาท้องผูกชนิดไม่รนุ แรง จึงใช้สรรพคุณนีเ้ ป็นค�ำทาย
นอกจากนี้ใบขี้เหล็กมีสรรพคุณเป็นยานอนหลับ ระงับประสาทช่วยคลายเครียด)
2.2 ปริศนาให้ฝกึ คิดนอกกรอบ เป็นการตัง้ ชือ่ สมุนไพรซึง่ ต้องใช้การตีความทาง
ภาษา ค�ำตอบอาจมีความ หมายเป็น 2 นัย หากตีความผิดอาจท�ำให้บางคนเกิดความเข้าใจ
ผิดได้ เช่น ให้ใช้หมอยแม่ม่าย หรือหมอยยายชี (ค�ำเฉลยคือ ให้ใช้ต้นลิเภาหรือหญ้ายายเภา
เป็นพืชตระกูลเฟิร์นทอดเลื้อยพาดพันกับต้นไม้อื่นยาวได้หลายเมตร ล�ำต้นเป็นเหง้าสั้น
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มีขนสีน�้ำตาลเข้มหนาแน่น ล�ำต้นเมื่อแก่จะมีสีด�ำและเป็นมัน การเปรียบเทียบลักษณะ
ของพืชที่มีลักษณะคล้ายกับขนเพชรของคน Phrasiribunyarat (Bunkoet) (personal
communication, 2018) กล่าวว่าบางคนเข้าใจว่า หมอยแม่หม้ายเป็นวัตถุธาตุใช้เป็นยาแก้
คุณไสย ส่วนในต�ำราไทยจะใช้หมอยแม่หม้ายทัง้ ต้นแก้พษิ ฝีภายในและฝีภายนอก (Faculty
of Pharmaceutical Sciences, Ubon Ratchathani University, September 3, 2014)
3. การไขปริศนาชื่อต�ำรับยา
ปริศนาประเภทนี้มักจะไม่ใช้ค�ำว่า “อีหยัง”(อะไรเอ่ย) แต่จะบอกเป็นชื่อต�ำรับ
ยา เช่น ยานกเขาขัน โด่ไม่รู้ล้ม สาวน้อยตกเตียง ม้ากระทืบโรง (ค�ำเฉลยคือ ต�ำรับยาเพิ่ม
พลังทางเพศหรือแก้อาการเสื่อมสมรรถภาพทางเพศชาย) ยาล้อมลูก (ค�ำเฉลยคือ ต�ำรับ
ยาบ�ำรุงสตรีมีครรภ์) ยาแก้ธาตุพิการ (ค�ำเฉลยคือ ต�ำรับยาบ�ำรุงร่างกายให้สมบูรณ์แข็ง
แรง) ยากินข้าวแซบ (ค�ำเฉลยคือ ต�ำรับยาเจริญอาหาร) ยาอุปทม (ค�ำเฉลยคือ ต�ำรับยาแก้
กามโรคส�ำหรับบุรุษ) เป็นต้น นอกจากนี้ ปริศนาต�ำรับยาและปริศนาชื่อสมุนไพรมักผูก
ภาษาคล้องจองกันเป็นปริศนาท้าทายความคิดที่ซับซ้อนมากขึ้น เช่น
- ปริศนาต�ำรับยาอายุวัฒนะ เป็นต�ำรับยาที่ช่วยให้อายุยืนยาว ร่างกายแข็ง
แรงเสมือนคืนความเป็นหนุ่มเป็นสาวอีกครั้งหรือยาต้ายความเสื่อมชรา ประกอบด้วย
“หึ่งอากาศ พาดหง่าไม้ หงายธรณี หนีสงสาร ไปนิพพานไม่กลับ” ความหมายของต�ำรับยา
อายุวัฒนะ มี 2 นัย คือ
นัยที่ 1 ยาอายุวัฒนะ เป็นยาที่ประกอบด้วยสมุนไพร 5 ชนิด ได้แก่ หึ่งอากาศ
(ค�ำเฉลยคือ ผึง้ คนโบราณใช้นำ�้ ผึง้ เป็นอาหารและยาบ�ำรุงสุขภาพ ต�ำราไทยใช้เป็นกระสาย
ยา แก้อ่อนเพลีย รักษาแผลภายนอกได้ น�ำผึ้งที่ดีต้องเป็นน�้ำผึ้งธรรมชาติในช่วงเดือน 5
เพราะน�้ำผึ้งจะมีความเข้มข้นมาก) พาดหง่าไม้ (ค�ำเฉลย คือเคียกอฮอหรือเครือบอระเพ็ด
มีรสขม ต�ำรายาโบราณใช้ยาบ�ำรุงสุขภาพ ช่วยบ�ำรุงเลือด ลดความดันโลหิต ชะลอการ
แก่ก่อนวัย เจริญอาหาร ชุ่มคอขับเสมหะ แก้ไอ) หงายธรณี (ค�ำเฉลยคือ หัวหญ้าแห้วหมู
ใช้เป็นยาเจริญอาหาร แก้ไข้ แก้ท้องอืด ท้องเฟ้อ) หนีสงสารไปนิพพานไม่กลับ (ค�ำเฉลยคือ
ผักเสี้ยนผี เป็นผักพื้นบ้านของไทยชาวบ้านส่วนใหญ่นิยมมารับประทานเป็นอาหาร เป็นผัก
ดองกินกับน�ำ้ พริก มีกลิน่ เหม็น รสร้อนขม ต�ำราไทยผักเสีย้ นผีมสี รรพคุณทางยา ขับหนองใน
ร่างกาย ท�ำให้หนองแห้ง รักษาริดสีดวง แก้โรคบิด แก้ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ ปวดตามข้อ
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ต่าง ๆ แก้ไข้ แก้ลม แก้ปวดหัว ขับพยาธิในล�ำไส้ บรรเทาอาการจุกเสียด น�ำต้นไปต้มสูดดม
แก้ปวดหัว ใช้ลา้ งแผลเรือ้ รัง เหมาะส�ำหรับผูป้ ว่ ยอัมพาต) (Phichiansunthon et al, 2015)
นัยที่ 2 ยาอายุวัฒนะเป็นยาที่ใช้สมุนไพรที่กล่าวมาข้างต้น ช่วยท�ำให้ธาตุทั้ง
4 ของคนเป็นปกติและในทางพุทธศาสนาให้ความส�ำคัญทางจิตใจด้วยซึ่งการที่คนเราจะ
มีอายุยืนยาวนั้นสุขภาพกายต้องแข็งแรงและจิตใจต้องเป็นสุข และความสุขที่สุดของชีวิต
คนคือการใกล้ไปสู่นิพพาน กล่าวคือ คนต้องหมดกิเลสด้วยการให้ทาน รักษาศีล เจริญสติ
ภาวนา ปฏิบัติตามมรรคมีองค์ 8 (ข้อปฏิบัติ 8 ประการ เพื่อความพ้นทุกข์ ได้แก่ ความเห็น
ชอบ ความด�ำริชอบ การเจรจาชอบ การกระท�ำชอบ การเลีย้ งชีพชอบ ความเพียรพยายาม
ชอบ ความระลึกชอบ ความตั้งใจชอบ) (Phrakhruphithak Amphawan, personal
communication, 2018)
- ปริศนาต�ำรับโอสถของพระพุทธเจ้า เป็นต�ำรับที่มีความหมาย 2 นัย คือ
นัยที่ 1 เป็นต�ำรับยารักษาโรคทางกายที่พระพุทธเจ้าอนุญาตให้ภิกษุทั้งหลาย
ที่อาพาธในฤดูสารทด้วยการรับประเคนเภสัช ได้แก่ 1) ประเภทเนย น�้ำมัน น�้ำผึ้ง น�้ำอ้อย
2) ประเภทมันเหลวที่เจียวแล้วกรองเป็นยา 3) ประเภท มูลเภสัช 4) ประเภทยาที่เป็นน�้ำ
ฝาดจากต้นไม้ 5) ประเภทใช้ใบไม้เป็นยา 6) ประเภทผลเภสัช 7) ยางไม้ที่เป็นยา 8) เกลือ
เป็นยา ฯลฯ ตัวอย่าง ต�ำรับโอสถของพระพุทธเจ้า เช่น การฉันยาดองหมากส้มมอกับน�ำ้ มูตร
เน่า กล่าวคือ การน�ำเอาหมากส้มมอ(ผลสมอ) แช่ดองน�้ำปัสสาวะของตนเอง 7 วัน แล้วจึง
รับประทาน มีสรรพคุณเป็นยารักษาโรคนานาชนิด เช่น ยาระบาย ยาขับเสมหะ ยาบ�ำรุงธาตุ
แก้ไข้ ผายธาตุ รู้ถ่ายรู้ปิดเอง เป็นต้น (Folk Doctor Foundation, 2013)
นัยที่ 2 เป็นต�ำรับยารักษาโรคทางใจ คือ การใช้ธรรมะของพระพุทธเจ้าในการ
ดับไฟกิเลสในใจ ได้แก่ การถือศีล ปฏิบัติธรรม การภาวนา จะท�ำให้มีสติ สมาธิ จิตใจสงบ
หนักแน่น ทนทานไม่หวั่นไหว ก่อให้เกิดสติปัญญา รู้เท่าทันกิเลส ก่อให้เกิดพลังอ�ำนาจ
ต่ออารมณ์ต่าง ๆ ที่มากระทบต่อการรับรู้ทั้งทางกายและจิตใจ จึงจะเอาชนะไฟกิเลส
หรือทุกข์ทางใจได้จึงนับได้ว่า การปฏิบัติธรรมในทางพุทธศาสนาด้วยการคิดดี พูดดี ท�ำดี
ต�ำรับโอสถของพระพุทธเจ้าจึงหมายถึงยารักษาจิตใจและยารักษาร่างกายควบคู่กันไปด้วย
(Phra-Adun Akkhathammo, personal communication, 2018)
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4. การไขปริศนาวิธีปรุงยา
วิธีปรุงยาพบว่ามีปริศนาในทุกขั้นตอนดังนี้
4.1 ปริศนาการเก็บยา การเก็บยาจะต้องใช้ “คาถาปลุกยา” เพื่อให้หมอและ
ผู้ป่วยเกิดความเชื่อมั่นในตัวยาที่ใช้รักษาว่าจะรักษาโรคได้หายแน่นอน
4.2 ปริศนาคาถาก�ำกับยา หมอยาพืน้ บ้านจะต้องใช้สมุนไพรร่วมกับพิธกี รรมทาง
ไสยศาสตร์ กล่าวคือ เวลากลางคืนหมอจะต้องท�ำพิธี “ไซ” หรือเสกเป่าด้วยมนตร์ให้โรคออก
จากคนไข้ ตืน่ เมือ่ ไรก็ทำ� ยามนัน้ โดยห้ามพูดกับใคร (เป็นการป้องกันโรคส�ำหรับหมอกับคนไข้
เพราะหมอไม่รู้ว่าคนไข้จะเป็นพาหะของโรคหรือไม่ ขณะเดียวกันก็เป็นการป้องกันโรคจาก
ภายนอกเข้ามาแทรกซ้อนกับโรคทีค่ นไข้กำ� ลังเป็นอยู)่ หรืออาจใช้วธิ ตี งั้ คาถาขันธ์ 5 (ดอกไม้
ธูป เทียน) แล้วเขียนชื่อคนไข้ ก่อนนอนจะต้องท�ำวัตร สวดมนต์ บริกรรมคาถาแล้วบอกให้
ครูหมอช่วยเป่าชือ่ คนไข้ให้หายเรียกว่าบริกรรมคาถา (การสวดมนต์บริกรรมคาถานับว่าเป็น
ภูมปิ ญ
ั ญาของหมอชาวบ้านทีใ่ ช้พลังจากความเชือ่ ของศาสนาว่ามีพลังมีพลานุภาพสามารถ
ดลบันดาลให้คนไข้หายจากอาการเจ็บป่วยได้เร็วขึ้น)
4.3 ปริศนาการ“หลามยา”(ปรุงยา) เป็นวิธีการน�ำเครื่องยาลงในกระบอกไม้ไผ่
แล้วน�ำไปเผาไฟให้ยาสุกจากนั้นลอกเปลือกไผ่ออกให้เหลือแค่เยื่อไผ่ห่อหุ้มยาไว้
5. การไขปริศนาวิธีรักษา
หมอพืน้ บ้านอีสานมีวธิ รี กั ษาโรคตามความเชือ่ จากสาเหตุของการเกิดโรค ได้แก่
1) วิธีการรักษาโรคทางกาย อาทิ โรคมะเฮ็ง โรคคะยือ (หอบหืด) รักษาด้วย
สมุนไพรหลายชนิด พิธีกรรมและคาถา
2) วิธีรักษาโรคทางใจที่เกิดจากกายป่วย อาทิ อาการซึมเศร้า เสียใจ ตกใจ
ความเครียด ที่ร่างกายได้รับความกระทบกระเทือนทางจิตใจจากการ ที่ร่างกายท�ำงาน
หนักจนเกินไปหรือในกรณีหญิงหลังคลอดสูญเสียเลือดและพลังงานมากในขณะคลอดจะ
ท�ำให้เจ็บป่วยหรือตายได้ ต้องรักษาด้วยการ “เข้าก�ำหรือเข้ากรรม” ซึ่งเป็นวิธีการรักษา
สุขภาพของสตรีหลังคลอดบุตรแล้วเสียเลือดมาก หรือคนทีป่ ระสบอุบตั เิ หตุทเี่ สียเลือดมาก
(Weesapen et al, 2007; Klinhom, 2009) กล่าวคือสตรีตอ้ งย่างไฟ (อยูไ่ ฟ) ดืม่ น�ำ้ สมุนไพร
ร้อน การอาบน�้ำสมุนไพรร้อนหรือการอบด้วยไอน�้ำสมุนไพรแบบชาวอีสานโบราณด้วย
การใช้สุ่มไก่ห่มด้วยผ้าห่มเพื่อใช้ไอน�้ำร้อนของสมุนไพรช่วยขับเหงื่อและน�้ำคาวปลา (ของ
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เสีย/พิษ) ออกจากร่างกายที่จะท�ำให้ร่างกายแข็งแรงดี ดังภาพที่ 1 (แสดงการเข้าก�ำหรือ
เข้ากรรม) นอกจากนี้มีข้อปฏิบัติตนหรือข้อห้าม อาทิ ห้ามออกจากเรือนไฟโดยเด็ดขาด
ห้ามกินอาหารแสลง งดการมีเพศสัมพันธ์ เป็นต้น

		

การย่างไฟ (อยู่ไฟ)

การอบสมุนไพร

ภาพที่ 1 การเข้าก�ำหรือเข้ากรรมหลังจากสตรีคลอดบุตรด้วยนอนย่างไฟ (อยู่ไฟ)
และการอบสมุนไพร
ที่มา : Sridharmma et al. (2018)
3) วิธีการรักษาโรคที่เกิดจากอ�ำนาจเหนือธรรมชาติ หมอพื้นบ้านอีสานเชื่อว่า
หากคนไข้เจ็บป่วยที่ไม่สามารถอธิบายมูลเหตุของโรคได้ ชาวอีสานจะเชื่อว่าเกิดจากภูตผี
เป็นผู้กระท�ำ เช่น โรคใหลตาย โรคที่เกิดจากไสยศาสตร์ เช่น โรคกระโดด (ผิวหนังเป็นตุ่ม
คัน เปื่อย กลิ่นเหม็นไปทั้งตัว ชาวบ้านเชื่อว่าผีจอมปลวกกระท�ำ (Klinhom, 2009, p.38)
ผีเข้าสิงร่าง (ผีปอบ) ผีแม่ม่าย เป็นต้น ซึ่งชาวอีสานบางกลุ่มใช้วิธีรักษาคนป่วยทางร่างกาย
ด้วยการประดิษฐ์อวัยวะเพศชายวางไว้หน้าบ้านเพื่อให้ผีพอใจ ใช้สมุนไพรรักษาการอักเสบ
ของผิวหนังและใช้การรักษาอาการทางใจด้วยพิธีกรรมและเวทมนต์คาถาด้วยเชื่อว่าสิ่งที่
กระท�ำเหล่านี้จะมีพลังอ�ำนาจในการรักษาโรคให้คนป่วยหายจากโรคเร็วขึ้น
4) วิธีการรักษาโรคที่พุทธศาสนิกชนบางคนเชื่อว่ามีมูลเหตุจากกรรม แบ่งเป็น
2 ประเภท ได้แก่ ประเภทแรก คือ โรคที่เกิดจากกรรมเก่า เชื่อว่าเป็นโรคที่ไม่สามารถรักษา
ให้หายได้ ประเภทหลัง คือ โรคที่เกิดจากกรรมปัจจุบันที่ท�ำผิดศีล
5) วิธกี ารรักษาอยูก่ ำ� หรือการเข้าปริวาสกรรมดังทีพ่ ระภิกษุพงึ กระท�ำจะช�ำระศีล
ให้บริสุทธิ์ในการบ�ำเพ็ญในทางจิตของ ตนจะช่วยลดหรือบรรเทาวิบากกรรมจากโรคเรื้อรัง
อันตรายได้บ้างซึ่งเป็นการรักษาโรคตามความเชื่อที่มีมาแต่อดีต
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นอกจากนี้ ผลการศึกษาการไขปริศนาศาสตร์การแพทย์พื้นบ้านของกลุ่ม
ชนชาติพันธุ์ไทยในภาคอีสานพบว่าปัญหาความเจ็บป่วยเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติที่
เกิดขึน้ ในสังคมอย่างหลีกเลีย่ งไม่ได้ การแพทย์พนื้ บ้านของกลุม่ ชาติพนั ธุไ์ ทยในภาคอีสานมี
ความสอดคล้องกับวิถีชีวิตของสังคมภาคอีสานมาเป็นเวลานาน มีรูปแบบและวิธีรักษาที่
เข้าใจได้ ส่วนทัศนะว่าด้วยชื่อโรคและมูลเหตุของการเกิดโรคของหมอพื้นบ้านชาวอีสาน
โบราณกับทัศนะของแพทย์แผนปัจจุบันอาจมีความแตกต่างกันไปบ้าง เนื่องจากสังคม
ปัจจุบันมีเครื่องมือที่ทันสมัยช่วยตรวจหาข้อมูลช่วยในการวินิจฉัยโรค

อภิปรายและสรุปผลการวิจัย
ปริศนาศาสตร์การแพทย์ในกลุ่มชาติพันธุ์ไทยอีสานนับว่าเป็นมรดกภูมิปัญญา
ทางวัฒนธรรมในการดูแลรักษาสุขภาพของท้องถิ่นและสังคมไทยอันเป็นลักษณ์ทาง
เภสัชเวทในการเยียวยาพึง่ ตนเอง การพึง่ พาอาศัยกันหลักคุณธรรมและความเอือ้ อาทรของ
กลุม่ ชนชาติพนั ธุไ์ ทยอีสานจากอดีตถึงปัจจุบนั เมือ่ พิจารณาผลการศึกษาศาสตร์การแพทย์
พื้นบ้านในกลุ่มชาติพันธุ์ไทยภาคอีสานในคัมภีร์ยาใบลานอีสานและผลจากการสัมภาษณ์
หมอพื้นบ้านกลุ่มชาติพันธุ์ไทยภาคอีสานในด้านเนื้อหาของปริศนาศาสตร์การแพทย์พื้น
บ้านจะพบการกล่าวถึง ที่มาของชื่อโรคและลักษณะอาการ เครื่องปรุงยา วิธีปรุงยา วิธีการ
รักษาโรค และข้อควรระวัง ซึ่งสอดคล้องกับ Mahidol University Foundation (1999,
pp.239-249) ที่ท�ำการวิจัยภูมิปัญญาพื้นบ้านไทย โดยศึกษาจากพ่อใหญ่จารย์เคน ลาวงศ์
หมอพื้นบ้านอีสานจังหวัดมหาสารคามในด้านความเชื่อเกี่ยวกับสาเหตุของความเจ็บป่วย
โดยเฉพาะโรคที่พบบ่อยในชุมชน อาการของโรคที่ปรากฏ วิธีและขั้น ตอนการรักษา ต�ำรา
ยา วิธกี ารและปริมาณยาทีใ่ ช้ในแต่ละการรักษาโรค และในด้านการใช้ภาษาแล้วพบว่าการ
ผูก“ปริศนา” จะเป็นการใช้ค�ำศัพท์เฉพาะ การใช้ภาษาพูดแทนภาษาเขียน การใช้ภาษา
ในลักษณะส�ำนวนและการใช้โวหาร ฯลฯ ซึ่งสอดคล้องกับ Kopsiriphat (2005) ที่ศึกษา
ภูมปิ ญ
ั ญาอีสานในพิธกี รรมด้านความเชือ่ เพือ่ การรักษาพยาบาลผ่านทางภาษาของชาวภูไท
โดยสรุปของปริศนาศาสตร์การแพทย์พื้นบ้านในการศึกษาครั้งนี้ สามารถแบ่งปริศนาที่พบ
ได้เป็น 4 แบบ ดังนี้
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แบบที่ 1 ปริศนาเพือ่ รักษาทรัพย์สนิ ทางปัญญาด้านเภสัชกรรม ซึง่ ในอดีตความ
รูใ้ นการดูแลรักษาสุขภาพจะเป็นมรดกทางปัญญาทีห่ มอพืน้ บ้านกลุม่ ชาติพนั ธุไ์ ทยอีสานได้
สืบทอดความรู้จากต�ำรายาโบราณ (Organizational knowledge) ของกลุ่มชาติพันธุ์ของ
ตน และความรู้อยู่ภายในตัวของหมอยาพื้นบ้านแต่ละบุคคล (Tacit knowledge)
ซึ่งสอดคล้องกับ Krirat (2006) ที่ศึกษามิติทางวัฒนธรรมในการดูแลสุขภาพแบบพื้นบ้าน
ของกลุ่มชาติพันธุ์ในภาคอีสาน พบว่าทุนทางธรรมชาติและทุนทางสังคมเป็นปัจจัยเอื้อที่
ก่อให้เกิดวัฒนธรรมการดูแลสุขภาพแบบพื้นบ้าน และการถ่ายทอดการเรียนรู้จากการ
ปฏิบตั จิ ากคนรุน่ หนึง่ สูร่ นุ่ หนึง่ โดยมีวดั เป็นแหล่งความรูท้ สี่ ำ� คัญในการถ่ายทอดความรูโ้ ดย
เฉพาะความรู้เกี่ยวกับพืชสมุนไพรและการบ�ำบัดรักษาในต�ำราต่างๆ มักจะถ่ายทอดผ่าน
ครอบครัว ซึ่งความรู้บางเรื่องที่ได้ค้นพบ ทดลองด้วยตนเองแล้วได้ผลก็จะเก็บซ่อนเอาไว้
เป็นปริศนาเพือ่ รักษาความรูม้ อบเป็นมรดกให้แก่ทายาท ดังนัน้ การน�ำเอาต�ำรับยาในแต่ละ
ขนานในคัมภีรย์ าใบลานอีสานมาใช้เลยจึงท�ำได้ยาก ผูส้ นใจต้องมีความรูแ้ บบสหศาสตร์หรือ
พหุวิทยา (Multidisciplinary) ในระดับดีมาก
แบบที่ 2 ปริศนาค�ำทายเพื่อการศึกษา ครูหมอพื้นบ้านจะผูกปัญหาทาง
ด้านเภสัชกรรมให้แก้หรือทายความ รู้หรือท้าทายความรอบรู้และความเฉลียวฉลาด
(Cleverness) ของลูกศิษย์ในการดูแลรักษาสุขภาพชวนให้ผู้สนใจใคร่รู้ ไขปริศนามีทั้งการ
ตั้งชื่อยา ชื่อสมุนไพรแต่ละชนิด ฝึกการคิดและสืบค้นศึกษาค้นคว้าจากต�ำรายาเล่มอื่น ๆ ที่
มีนักวิชาการได้อธิบายไว้ และจากการสัมภาษณ์หมอพื้นบ้าน
แบบที่ 3 ปริศนาการใช้ภาษาเพื่อประโยชน์ในการจ�ำหน่ายสินค้า เชิญชวนให้
ทดลองอวดอ้างสรรพคุณ บอกที่มาของชื่อยา ชื่อโรค ชื่อสมุนไพร
แบบที่ 4 ปริศนาค�ำทายเพื่อใช้ทายเล่นยามว่างเพื่อความสนุกสนานกันใน
ครอบครัวและหมู่มิตรสหาย
นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาผลการไขปริศนาศาสตร์การแพทย์ในมุมที่สะท้อนให้
เห็นถึงการศึกษาและวัฒนธรรม สามารถอภิปรายผลได้ดังนี้
1) ด้านการศึกษา การเรียนรู้ศาสตร์การแพทย์พื้นบ้านอีสานจ�ำเป็นต้องมี
ครูหมอพื้นบ้านทีเ่ ก่ง มีสติปัญญาดี มีความรอบรู้ในศาสตร์หลายแขนง โดยครูเขียนต�ำรายา
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หรือครูจะบอกแต่ตัวยาและวิธีกินยา ของแสลงที่ห้ามกิน อาการของโรคมิได้บอกไว้ หมอ
พื้นบ้านต้องใช้วิธีสังเกตและสอบถามอาการจากคนไข้เวลารักษา เมื่อเวลารักษาคนไข้
หลายราย ถามอาการบ่อยๆ เข้าก็มีความรู้มากขึ้น (Phonsiriphing, Usuppharat &
Supcharoen, 1998, p.14) ครูหมอพื้นบ้านส่วนหนึ่งเล่าประสบการณ์ตรงให้ลูกศิษย์
ได้เรียนรู้ จดจ�ำโดยอาจผูกเป็นปริศนาและไขปริศนามีทั้งแบบบอกอรรถลักษณ์ของสิ่งไม่มี
ชีวิตมาเปรียบเทียบกับสิ่งมีชีวิตมากที่สุด รองลงมาคือการบอกอรรถลักษณ์ของสิ่งมีชีวิต
มาเปรียบเทียบกับสิ่งมีชีวิตซึ่งสอดคล้องกับ Noicharoen (2019, p.4) ที่กล่าวถึงความ
สัมพันธ์ระหว่างค�ำถามกับค�ำตอบโดยเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของค�ำตอบให้สามารถตีความ
ได้และหน้าที่ในการเบี่ยงเบนความเข้าใจอันแสดงถึงภูมิปัญญาในการใช้ภาษาของคนไทย
ที่สร้างสรรค์ปริศนาค�ำทาย นอกจากนี้อรรถลักษณ์ของสิ่งมีชีวิตยังสร้างความบันเทิงใน
ปริศนาค�ำทายอีกด้วย แสดงให้เห็นภูมิปัญญาและวัฒนธรรมการด�ำเนินชีวิตตามวิถีไทย
ในเรื่องต่าง ๆ ได้แก่ ที่อยู่อาศัย สิ่งของเครื่องใช้ การแต่งงาน อาหาร และการดูแลรักษา
สุขภาพ ปริศนาแบบไม่จงใจซึ่งมีเจตนาต่างกัน ซึ่งค�ำเฉลยของปริศนาจะเป็นเรื่องเกี่ยว
กับชื่อโรค มูลเหตุของการเกิดโรคตามทัศนะของแพทย์พื้นบ้านอีสานเพื่อฝึกฝนผู้เรียน
ได้แก่ 1) ฝึกคิดตามขนบ (Tradition Thinking) 2) ฝึกคิดนอกขนบ (Lateral Thinking)
3) ฝึกการตีความ 4) ฝึกการสังเกตอย่างละเอียดถี่ถ้วน (Good observation) 5) ฝึกการ
สืบค้นค�ำตอบหรือฝึกหาความหมายเกี่ยวกับศาสตร์การดูแลรักษาสุขภาพ ซึ่งทัศนะของ
ศาสตร์การแพทย์ของกลุ่มชาติพันธุ์ในภาคอีสานจะมีทัศนะเหมือนกับศาสตร์การแพทย์
แบบพุทธวิธี (Khemaphirat, 2005) ได้แก่ แนวคิดว่าร่างกายประกอบด้วยธาตุทั้ง 4 ความ
ไม่สมดุลของธาตุทั้ง 4 จะท�ำให้คนเจ็บป่วย การรักษาจะใช้สมุนไพร ยา และวิธีการสร้าง
ภูมิคุ้มกันโรค การป้องกันโรค นอกจากนี้การดูแลสุขภาพแบบพุทธวิธีได้ระบุเพิ่มเติมว่า
กิเลสท�ำให้เกิดโรคทางจิต โรคที่รักษาไม่หายเป็นอันตรายถึงชีวิตมี่มูลเหตุจากกรรมในอดีต
ชาติและสามารถบ�ำบัดโรคด้วยพระธรรมโอสถและใช้พุทธานุภาพ
อนึ่ง การไขปริศนาตามเนื้อหานี้สอดคล้องกับแนวคิดของ Khlaisuban (1988,
pp.17-18) โดยพิจารณาเนื้อหาจากค�ำตอบเป็นหมวดหมู่ ได้แก่ ปริศนาค�ำทายเกี่ยวกับ
พืช สัตว์ ธรรมชาติ อวัยวะของร่างกาย กริยาอาการหรือการกระท�ำ เครื่องใช้ อาหารการ
กิน ศาสนา ฯลฯ ปริศนาหลายค�ำตอบผูกขึ้น เพื่อช่วยจดจ�ำต�ำรับยาในแต่ละขนานได้ดี
ผูส้ นใจต้องมีความรูแ้ บบสหศาสตร์หรือพหุวทิ ยา (Multidisciplinary) ทัง้ ทางด้านเภสัชกรรม
พุทธศาสตร์ ไสยศาสตร์ เวทมนต์คาถา ให้แก้หรือทายความรู้หรือท้าทายความรอบรู้และ
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ความเฉลียวฉลาด (Cleverness) ของลูกศิษย์ ส่วนการผูกปริศนาแบ่งจังหวะ ค�ำสัมผัส เพือ่
ให้ปริศนามีความไพเราะ ชวนให้สนใจ ซึ่งการไขปริศนาส่วนใหญ่เป็นต�ำรับยาที่มีทั้งการตั้ง
ชือ่ ยาและชือ่ สมุนไพรหลายชนิดผูกไว้เป็นชุด(ยาชุม) การเล่นภาษาเช่นนีส้ อดคล้องกับ Nami
(1984) กล่าวว่าปริศนาค�ำทายของไทยทั้ง 4 ภาค มักจะมีการเล่นค�ำแบบมีสัมผัสและมี
จังหวะตลอดจนการใช้โวหารเชิงเปรียบจะท�ำให้บทปริศนาค�ำทายมีความไพเราะเสริมให้
ผู้ไขปริศนามีความสนใจมากยิ่งขึ้น
2) ด้านวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณี การไขปริศนาศาสตร์การแพทย์พนื้
บ้านกลุม่ ชาติพนั ธุไ์ ทยในภาคอีสาน พบว่า ชาวอีสานให้ความเคารพและศรัทธาในพระพุทธ
ศาสนา ครูหมอพื้นบ้านที่ประสาทวิชาการแพทย์ให้แก่ตน เทวดาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ปกปัก
ร้กษาตัวยาทีอ่ ยู่ตามธรรมชาติ ดังนัน้ เมื่อจะรักษาผู้ป่วยรายใดจะต้องมีแต่งขันธ์ 5 เพือ่ บูชา
พระพุทธเจ้า อริยสงฆ์และครูบาอาจารย์ (ปริศนาตัวเลข) (ขันธ์ 5 หรือเบญจขันธ์เป็นหลัก
ธรรมค�ำสอนในศาสนาพุทธประกอบด้วย 1กองรูปธรรม(ร่างกาย)และ 4 นามธรรม (เวทนา
สัญญา สังขาร และวิญญาณ) 4 ส่วนเหล่านีเ้ ป็นความคิด อารมณ์ ความรูส้ กึ ทีก่ อ่ ให้เกิดเป็น
คนหรือเป็นสัตว์) โดยใช้เทียนขาวและดอกไม้สขี าวอย่างละ 5 คูใ่ ส่พานหรือภาชนะทีส่ ะอาด
(เทียน หมายถึง ตัวแทนของพระพุทธศาสนา ดอกไม้ หมายถึง เครื่องบูชา สีขาวหมายถึง
ความบริสุทธิ์) ดลบันดาลให้ได้ยาดี การรักษาได้ผลดี สร้างความเชื่อมั่นให้แก่หมอและคน
ป่วย ความเชื่อและความศรัทธาที่ตนมี เป็นพลังที่มีอานุภาพช่วยดลบันดาลหายจากความ
ทุกข์กายและทุกข์ทางใจ เกี่ยวกับพลังพลานุภาพในการใช้ภาษาตามที่ Thawisuk (1977,
pp.85-87) กล่าวถึงการสร้างปริศนาค�ำทายของอีสาน ได้แก่ ปริศนาขึ้นต้นปัญหาด้วย
ค�ำว่า “แม่นหยัง” ปริศนาที่เป็นค�ำสั้นๆ หรือค�ำค�ำเดียว ปริศนาที่สร้างตัวปัญหาก่อนและ
ตัง้ ค�ำถามตอนท้ายส่วนการแบ่งจังหวะ ค�ำสัมผัสของปริศนาศาสตร์พนื้ บ้านอีสานจะมีแนวคิด
สอดคล้องกับ Nami (1984, pp.195-214) ว่าการแบ่งผูกปริศนาแบบมีจังหวะ ค�ำสัมผัสนี้
จะท�ำให้บทปริศนาค�ำทายมีความไพเราะ เสริมให้ผู้ตอบมีความสนใจที่จะ ไขปริศนามาก
ยิ่งขึ้น
การที่คัมภีร์ยาใบลานอีสานไม่ระบุข้อมูลโดยละเอียดปกปิดความรู้บางส่วนนั้น
สะท้อนภาพทางวัฒนธรรมได้ 3 มิติ ได้แก่ มิติที่ 1 คือ ความเป็นเจ้าของต�ำรับยา ต�ำรับ
ยาบางขนานไม่บอกข้อมูลที่ส�ำคัญ อาทิ เทคนิคการเก็บยา ปริมาณการใช้ยา วิธีปรุงยา
ซึ่งศาสตร์การแพทย์พื้นบ้านที่มักจะถ่ายทอดด้วยการบอกเล่าและปฏิบัติติต่อกันมาแล้ว
ใช้ได้ผลดี การน�ำปริศนาภาษายาเป็นการรักษาลิขสิทธิท์ างปัญญาของหมอยาพืน้ บ้านแต่ละ
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คนไว้เพื่อส่งมอบเป็นมรดกทางปัญญาให้แก่ทายาทหรือลูกศิษย์เท่านั้น ต�ำรับยาสมุนไพร
ใด ๆ ที่บันทึกไว้ในต�ำราโดยไม่ไขปริศนาให้รู้แจ้งอาจจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพได้ มิติที่
2 คือ วัฒนธรรมการให้ความเคารพครูหมอยาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ตนเคารพ ดังนั้นการจะ
รักษาสุขภาพคนป่วยแต่ละคนจะต้องมีพิธีไหว้ครู พิธีปราบมาร พิธีขอยาจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์
ที่ดูแลสมุนไพร เชื่อว่าจะท�ำให้ได้ยาที่มีฤทธิ์ดีและรักษาทรัพยากรธรรมชาติอย่างรู้คุณค่า
มิติที่ 3 คือ การดูแลรักษาสุขภาพจะมีข้อห้าม (ขะล�ำ) ของคนป่วย เชื่อว่าหากปฏิบัติติตาม
จะเกิดผลดีตอ่ สุขภาพ มิตทิ ี่ 4 คือ การสร้างสังคมเอือ้ อาทร หมอพืน้ บ้านทุกคนจะมีการบูชา
ครูและมีเงินค่าคายเพียงเล็กน้อย เชื่อกันว่าหากใครเรียกเงินทองมากเกินกว่าที่ครูก�ำหนด
จะเป็นการกระท�ำผิดครู เวทมนตร์คาถาก�ำกับยาจะเสื่อม ผู้คนจะเสื่อมศรัทธา
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