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บทคัดย่อ

บทความนีม้ วี ตั ถุประสงค์เพือ่ วิเคราะห์องค์ประกอบทางความหมายของคำ�เรียกชือ่ โรคในระบบการแพทย์พน้ื บ้าน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย พบคำ�เรียกชือ่ โรคในภาคอีสานทัง้ หมด 157 ชือ่ โรค นำ�มาจัดกลุม่ โรคโดยใช้วธิ กี าร
จำ�แนกประเภท (Categorization) ได้ 3 กลุ่ม คือ กลุ่มคำ�เรียกชื่อโรคที่ขึ้นต้นด้วยอวัยวะที่เป็นโรค กลุ่มคำ�เรียกชื่อโรค
ที่ขึ้นต้นด้วยคำ�แสดงอาการของโรค และกลุ่มคำ�เรียกชื่อโรคที่ขึ้นต้นด้วยชื่อโรคเฉพาะ ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบ
ทางความหมายจากคำ�เรียกชื่อโรคพบว่ามีองค์ประกอบทางหมายที่แตกต่างกันอยู่ 7 ลักษณะ คือ สาเหตุของการเกิดโรค
อวัยวะทีเ่ ป็นโรค การแสดงอาการของโรค การบอกระดับอาการ ช่วงเวลาทีเ่ กิดอาการของโรค เพศ และวัย ซึง่ องค์ประกอบ
หลักทางความหมายที่โรคพื้นบ้านของภาคตะวันออกเฉียงเหนือจำ�นวน 157 ชื่อโรค ต้องมีคือ 3 องค์ประกอบหลัก ได้แก่
สาเหตุของการเกิดโรค อวัยวะที่เป็นโรค และการแสดงอาการของโรค
คำ�สำ�คัญ : คำ�เรียกชื่อโรค, การแพทย์พื้นบ้าน, ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, อรรถศาสตร์ชาติพันธุ์

Abstract

The objective of the study was to analyze the meaning factor of names used for the diseases
in indigenous medicine of the Northeastern part of Thailand. In the Northeastern Thailand, 157 names of
diseases were found. By Categorization, three types of the names of the diseases had been categorized ;
1) the words used to call the diseases by malfunction organs, 2) the names called by the symptoms
of the diseases, and 3) the name of the specific diseases. Results from the factor analysis indicates the
varied 7 meaning factors ; 1) causes of the diseases, 2) malfunction organs, 3) symptoms, 4) level of the
diseases, 5) pathogenesis period (timing), 6) gender, and 7) age of the patients. In conclusion, from the
meaning factor analysis 157 names of the diseases in the Northeastern part of Thailand, three mains
factors had been identified as causes of the diseases, malfunction organs, and symptoms.
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ความสำ�คัญของปัญหา

การแพทย์พื้นบ้าน (Traditional Medicine)
เป็นลักษณะของเวชกรรมชาติพันธุ์ที่ใช้ภูมิปัญญาในการ
ดูแลและบำ�บัดรักษาโรค อันเกิดจากประสบการณ์ตรงของ
ผู้คนในชุมชนที่ผ่านการลองผิดลองถูก มีการคิดค้น พัฒนา
และถ่ายทอดกันมาหลายชัว่ อายุคน จนกลายเป็นเอกลักษณ์
ที่แตกต่างกันไปตามสภาพสังคม วัฒนธรรม และกลุ่ม
ชาติพนั ธุ์ จากการศึกษางานวิจยั เกีย่ วกับการแพทย์พนื้ บ้าน
ในประเทศไทยทีผ่ า่ นมาพบว่า งานวิจยั ส่วนมากจะให้ความ
สนใจเกี่ยวกับบทบาทของหมอพื้นบ้าน คุณสมบัติของหมอ
พืน้ บ้าน รูปแบบวิธกี ารรักษา ผูป้ ว่ ยทีม่ ารับบริการจากหมอ
พื้นบ้าน ศักยภาพของหมอพื้นบ้าน และปัจจัยที่ทำ�ให้การ
แพทย์พน้ื บ้านสามารถดำ�รงอยูไ่ ด้ในชุมชน (เสาวภา พรสิรพิ งษ์
และพรทิพย์ อุศุภรัตน์, 2538 : 59) งานวิจัยดังกล่าว
เป็นการศึกษาวิจัยที่เน้นกระบวนการทางการแพทย์และ
ทางมานุษยวิทยาเป็นหลัก แต่ในการศึกษาความหมายจาก
คำ�เรียกชื่อโรคทางการแพทย์พื้นบ้านโดยใช้กระบวนการ
ทางอรรถศาสตร์ชาติพันธุ์ (ethnosemantics) นับเป็นอีก
แนวทางหนึง่ ทีน่ กั ภาษาศาสตร์มคี วามเชือ่ ตัง้ อยูบ่ นพืน้ ฐาน
ว่า ภาษาเป็นสิ่งสะท้อนความคิดและการมองโลกของผู้พูด
ทัง้ นีเ้ นือ่ งมาจากรูปภาษาเป็นสิง่ ทีแ่ ฝงไปด้วยมโนทัศน์ การ
วิเคราะห์ความหมายของคำ�ทีเ่ กิดจากการใช้ภาษาของกลุม่
ชนใดกลุม่ ชนหนึง่ จะช่วยสะท้อนทำ�ให้เห็นความนึกคิดของ
กลุ่มชนนั้นได้
จากข้อมูลการสำ�รวจหมอพื้นบ้านที่ได้รับการ
ขึ้นทะเบียนจำ�นวนมากที่สุดในแต่ละภูมิภาค จากสำ�นัก
คุ้มครองภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย กรมพัฒนาการ
แพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก พบว่าภาคตะวันออก
เฉียงเหนือมีจำ�นวนหมอพื้นบ้านที่ขึ้นทะเบียนไว้มากที่สุด
(สำ�นักคุ้มครองภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย : 2556) ซึ่ง
มี นั ย ความสำ � คั ญ ที่ แ สดงถึ ง ความคงอยู่ ใ นกระบวนการ
ทางการแพทย์แบบพื้นบ้านที่ยังมีความสัมพันธ์กับท้องถิ่น
และชุมชน ดังนั้น การศึกษาคำ�เรียกชื่อโรคในระบบการ
แพทย์พื้นบ้านภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จึงเป็นประเด็น
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สำ�คัญที่จะช่วยให้เข้าใจระบบความคิดของชาวอีสานต่อ
ปัญหาความเจ็บป่วย รับรู้ได้ถึงวิธีคิดเกี่ยวกับโรค ความรู้
ที่ประกอบขึ้นเป็นวัฒนธรรมในระบบการแพทย์แบบพื้น
บ้านภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อีกทั้งยังเป็นการถ่ายทอด
ภูมปิ ญ
ั ญาองค์ความรูเ้ กีย่ วกับระบบการแพทย์ทบี่ รรพบุรษุ
ได้คิดค้นวิธีการ การได้มาซึ่งองค์ความรู้ที่สอดคล้องกับ
ธรรมชาติ ใ นการดู แ ลสุ ข ภาพ จนกลายเป็ น เอกลั ก ษณ์
และเสน่ห์ทางการแพทย์พื้นบ้านแบบท้องถิ่นที่ผสมผสาน
วัฒนธรรมและความเชื่อได้อย่างลงตัว

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

เพื่อวิเคราะห์องค์ประกอบทางความหมายของ
คำ�เรียกชื่อโรคในระบบการแพทย์พื้นบ้านภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ

ขอบเขตการวิจัย

1. ผู้วิจัยจะศึกษาเฉพาะความหมายที่เกี่ยวข้อง
กั บ คำ � เรี ย กชื่ อ โรคเฉพาะองค์ ป ระกอบทางความหมาย
ที่มาจากการอธิบายถึงแนวคิดที่เกี่ยวกับการเกิดโรค และ
ลักษณะของโรค โดยไม่รวมการอธิบายถึงวิธีการรักษาโรค
โดยมีเหตุผลดังนี้
		 1.1 ตำ�รับยาที่พบจากแหล่งเดียวกันและโรค
เดียวกันแต่บนั ทึกไว้ในใบลานหลายผูก มีวธิ กี ารรักษาหลาก
หลายไม่ซํ้ากัน และพบมากในเกือบทุกโรคที่จะมีตำ�รับยา
มากกว่า 1 ตำ�รับ ยกตัวอย่าง ยาแก้โรคสะเออะตำ�รับวัด
ศรีสมพร มียาแก้สะเออะอยู่หลายผูก ได้แก่ ใบลานชุดที่ 3
จำ�นวน 13 ตำ�รับ, ใบลานชุดที่ 5 จำ�นวน 2 ตำ�รับ, ใบลาน
ชุดที่ 7 จำ�นวน 1 ตำ�รับ, ใบลานชุดที่ 8 จำ�นวน 4 ตำ�รับ
รวมมีตำ�รับยาแก้โรคสะเออะจำ�นวน 20 ตำ�รับ ซึ่งด้วย
ความหลากหลายของข้อมูลจำ�นวนมากนี้ จะทำ�ให้เกิดผล
การวิเคราะห์ข้อมูลที่หลากหลายและมีความแตกต่างด้วย
เช่นกัน
		 1.2 ตามแนวคิดของฟอสเตอร์ (Foster,
1978) กล่าวว่าองค์ประกอบที่สำ�คัญในระบบการแพทย์
หนึง่ ๆ นัน้ ส่วนทีเ่ ป็นพืน้ ฐานทีส่ ดุ ก็คอื ส่วนทีเ่ รียกว่า ทฤษฎี
การเกิดโรค (Disease Theory System) และระบบการ
ดูแลสุขภาพ (Health Care System) ฟอสเตอร์กล่าวว่า
ทฤษฎีการเกิดโรคเป็นส่วนของระบบความเชื่อที่ว่าด้วย
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ธรรมชาติของสุขภาพ สาเหตุ ผลของความเจ็บป่วยและ
หนทางที่ เ หมาะสมในการแก้ ไข ขณะที่ ร ะบบการดู แ ล
สุขภาพเป็นกระบวนการทีส่ งั คมจัดการเพือ่ ดูแลรักษาผูป้ ว่ ย
ซึง่ ทฤษฎีการเกิดโรคของฟอสเตอร์เป็นไปในทางเดียวกันกับ
ประเด็นการวิเคราะห์ชื่อโรคของผู้วิจัย ส่วนระบบการดูแล
สุขภาพเป็นเรือ่ งของการรักษาพยาบาลทีผ่ วู้ จิ ยั ไม่ศกึ ษาตาม
เหตุผลที่ได้กล่าวไว้ในข้อ 1.1 ข้างต้นนี้
2. ผูว้ จิ ยั ศึกษาคำ�เรียกชือ่ โรคทีเ่ ป็นภาษาไทยถิน่
เท่านั้น ไม่ศึกษาภาษาของกลุ่มชาติพันธุ์อื่น ๆ

วิธีการวิจัย

1. การเตรียมการเก็บข้อมูล ผู้วิจัยเตรียมการ
เก็บข้อมูลโดยกำ�หนดเป็น 3 ขัน้ ตอน คือ เตรียมข้อมูลเบือ้ งต้น
คัดเลือกผูบ้ อกภาษา และเตรียมเครือ่ งมือในการเก็บข้อมูล
ดังนี้
1.1 การเตรียมข้อมูลเบือ้ งต้น ผูว้ จิ ยั จะศึกษา
ค้นคว้าเอกสารที่เป็น บทความ หนังสือ วิทยานิพนธ์ และ
งานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องเพือ่ เป็นแนวคิดในการศึกษาคำ�เรียกชือ่
โรคของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผู้วิจัยได้คัดเลือกแหล่ง
ข้อมูลเบือ้ งต้นโดยพิจารณาจากแหล่งข้อมูลทีบ่ ง่ บอกความ
เป็นชื่อโรคอย่างชัดเจนที่สุด จำ�นวน 4 แหล่งข้อมูล ได้แก่
			 1.1.1 ตำ�รายาโบราณตะวันออกเฉียงเหนือ
			 1.1.2 คำ�ศัพท์เกีย่ วกับโรคในหนังสือ เรือ่ ง
การศึกษาภูมปิ ญั ญาหมอพืน้ บ้านไทยพ่อใหญ่จารย์เคน ลาวงศ์
			 1.1.3 พจนานุกรมภาษาถิน่ ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ
			 1.1.4 สารานุกรมวัฒนธรรมไทยภาคตะวัน
ออกเฉียงเหนือ จากนั้นผู้วิจัยจะรวบรวมข้อมูลคำ�ศัพท์ที่
มีแนวโน้มว่าจะเป็นคำ�เรียกชื่อโรคในภาคตะวันออกเฉียง
เหนือ เพือ่ เก็บไว้เป็นข้อมูลสัมภาษณ์ผบู้ อกภาษาในช่วงการ
เก็บข้อมูลภาคสนามเป็นลำ�ดับต่อไป
1.2 การคัดเลือกผูบ้ อกภาษา ผูว้ จิ ยั กำ�หนดการ
คัดเลือกผู้บอกภาษาโดยใช้เกณฑ์ ดังนี้
		 1.2.1 เป็นหมอพืน้ บ้านหรือผูท้ มี่ ภี มู ริ ดู้ า้ นการ
รักษาพยาบาลแบบพื้นบ้านที่ได้รับการยอมรับจากคนส่วน
มากในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
		 1.2.2 เป็นหมอพืน้ บ้านทีภ่ าษาไทยถิน่ ในชีวติ
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ประจำ�วัน โดยอาศัยอยูใ่ นจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
มาตั้งแต่เกิด และมีบิดามารดาหรือคู่สมรส (ถ้ามี) เป็นผู้ใช้
ภาษาไทยถิ่นนั้น ๆ
		 1.2.3 หมอพื้นบ้านจะมีทั้งเพศชายและเพศ
หญิง เนื่องจากโรคบางชนิดเป็นโรคเฉพาะเพศชาย หรือ
เพศหญิงเท่านั้น
		 1.2.4 หมอพื้นบ้านต้องมีอายุ 45 ปีขึ้นไป
เพราะในช่วงอายุนี้มีการใช้ภาษาไทยถิ่นในชีวิตประจำ�วัน
เป็นระยะเวลานาน และเป็นผูม้ ปี ระสบการณ์ทางภาษามาก
พอที่จะให้ข้อมูลที่น่าเชื่อถือได้
1.3 เครื่องมือที่ใช้เก็บข้อมูล ผู้วิจัยใช้เครื่องมือ
ในการเก็บข้อมูล ดังนี้
		 1.3.1 เครื่องบันทึกเสียง ใช้สำ�หรับบันทึก
บทสัมภาษณ์ผู้บอกภาษาในขั้นตอนการลงพื้นที่ภาคสนาม
โดยผู้วิจัยจะนำ�เสียงที่บันทึกได้มาบันทึกลงแบบฟอร์มที่ใช้
รวบรวมข้อมูลเป็นรายละเอียดอีกครั้ง
		 1.3.2 กล้องถ่ายภาพ ใช้สำ�หรับบันทึกภาพ
ต่างๆ ระหว่างการลงพื้นที่เก็บข้อมูลภาคสนาม
		 1.3.3 แบบสอบถามที่ใช้ในการเก็บข้อมูล
2. การเก็บข้อมูลภาคสนาม ผู้วิจัยใช้วิธีการ
สัมภาษณ์และการสังเกตอย่างมีส่วนร่วม (Participant
Observation) เป็นเทคนิคหลักในการเก็บรวบรวมข้อมูล
เพื่อให้ได้ข้อมูลที่มีความถูกต้องและมีความลุ่มลึก ซึ่งผู้วิจัย
จะเข้าไปอาศัยอยู่ในชุมชนที่ศึกษา มีการเข้าร่วมกิจกรรม
ต่าง ๆ และสังเกตปรากฏการณ์ข้อมูลเกี่ยวกับโรค โดย
จะเก็บข้อมูลคำ�เรียกชื่อโรค พร้อมทั้งเก็บข้อมูลเชิงสังคม
วัฒนธรรมควบคู่กันไป
3. การวิเคราะห์ข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล
ใช้วิธีการทางอรรถศาสตร์ชาติพันธุ์ (ethnosemantics)
เพื่อแสดงให้เห็นลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับ
วัฒนธรรมซึง่ ใช้วธิ กี ารศึกษา 2 วิธี วิธแี รก คือ การวิเคราะห์
องค์ประกอบของความหมาย (componential analysis)
คื อ การศึ ก ษาความหมายของคำ � โดยแยกให้ เ ห็ น องค์
ประกอบของความหมาย (semantic component) ของคำ�
เรียกชือ่ โรคทีจ่ ดั รวมกันเป็นกลุม่ ความหมาย ใช้การกำ�หนด
มิติความแตกต่างของคำ� (dimension of contrast) การ
ระบุอรรถลักษณ์ (semantic features) ในแต่ละคำ� และ
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แสดงองค์ประกอบทางความหมายโดยการรวมองค์ประกอบทางความหมายแต่ละมิติเข้าด้วยกัน วิธีที่สอง คือ การจำ�แนก
ประเภท (Categorization) ผู้วิจัยใช้วิธีนี้เพื่อวิเคราะห์จัดกลุ่มชื่อโรคออกเป็นพวกตามลักษณะต่าง ๆ โดยผู้วิจัยใช้เกณฑ์
พิจารณาจากหน่วยศัพท์ที่ขึ้นต้นเหมือนกันจะจัดให้เป็นจำ�พวกเดียวกัน

ผลการวิจัย

ในการวิเคราะห์ความหมายของคำ�เรียกชือ่ ในระบบการแพทย์พนื้ บ้านนัน้ ในขัน้ แรกผูว้ จิ ยั นำ�ชือ่ โรคทีเ่ ก็บข้อมูล
ได้ทงั้ หมด 157 ชือ่ โรคมาจัดกลุม่ โรคโดยใช้วธิ กี ารจำ�แนกประเภท (Categorization) คือ พิจารณาคำ�ทีส่ ามารถปรากฏร่วม
กับคำ�แบบเดียวกันให้อยู่ในหมวดคำ�เดียวกัน ซึ่งผู้วิจัยใช้เกณฑ์ดูจากหน่วยศัพท์ที่ขึ้นต้นเหมือนกันให้เป็นจำ�พวกเดียวกัน
เช่น ปะดงเลือด ปะดงลำ�ไส้ ปะดงวิน จัดอยู่ในกลุ่มโรคปะดง ฝีปลาค่อ ฝีหัวเอี่ยน ฝีตาเขิง จัดอยู่ในกลุ่มโรคฝี เป็นต้น จาก
นัน้ ผูว้ จิ ยั ได้วเิ คราะห์สรุปการแบ่งกลุม่ การจำ�แนกประเภท เพือ่ จำ�แนกการจัดกลุม่ คำ�เรียกชือ่ โรคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ได้จำ�นวน 3 กลุ่ม คือ กลุ่มคำ�เรียกชื่อโรคที่ขึ้นต้นด้วยอวัยวะที่เป็นโรค กลุ่มคำ�เรียกชื่อโรคที่ขึ้นต้นด้วยคำ�แสดงอาการของ
โรค และกลุ่มคำ�เรียกชื่อโรคที่ขึ้นต้นด้วยชื่อโรคเฉพาะ พร้อมกับวิเคราะห์องค์ประกอบทางความหมายของคำ�เรียกชื่อโรค
ดังนี้
1. กลุม่ คำ�เรียกชือ่ โรคทีข่ น้ึ ต้นด้วยอวัยวะทีเ่ ป็นโรค
กลุ่มคำ�เรียกชื่อโรคที่ขึ้นต้นด้วยอวัยวะที่เป็นโรค คือ การนำ�คำ�ที่ใช้เรียกอวัยวะส่วนต่าง ๆ ในร่างกายที่เป็นตำ�แหน่งของ
การเป็นโรคมาตั้งเป็นส่วนต้นของคำ�เรียกชื่อโรค มีทั้งหมด 15 ชื่อโรค ซึ่งสามารถจัดจำ�พวกแยกย่อยได้ 2 กลุ่ม คือ ขึ้นต้น
ด้วยความหมายหลักเพียงคำ�เดียว และขึ้นต้นด้วยชื่ออวัยวะ + คำ�กริยาแสดงอาการของโรค ดังนี้
ขึ้นต้นด้วยอวัยวะที่เป็นโรค
ความหมายหลักเพียงคําเดียว

ชื่ออวัยวะ + คํากริยาแสดงอาการของโรค

กระเพาะ

ไข่ดัน

ตับ

กระดูกหัก
ดีซ่าน
ท้องยืง
ปากเปื่อย
มดลูกอักเสบ
หูหนวก
คาง

คางทูม
คาง
ตาส่อน

ตา

ตามัว
ตาจื้น
ตาแดง

แผนภูมิที่ 1 : การจัดกลุ่มคําเรียกชื่อโรคที่ขึ้นต้นด้วยอวัยวะที่เป็นโรค

แผนภูมิที่ 1 : การจัดกลุ่มคำ�เรียกชื่อโรคที่ขึ้นต้นด้วยอวัยวะที่เป็นโรค

2. กลุ่มคําเรียกชื่อโรคที่ขึ้นต้นด้วยคําแสดงอาการของโรค
กลุ่มคําเรียกชื่อโรคที่ขึ้นต้นด้วยคําแสดงอาการของโรค คือ การนําคํากริยาแสดงอาการมาตั้งเป็นส่วนต้น
ของคําเรียกชื่อโรค มีทั้งหมด 58ชื่อโรค ซึ่งสามารถจัดจําพวกแยกย่อยได้3กลุ่มคือ ขึ้นต้นด้วยความหมายหลักเพียง
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2. กลุ่มคำ�เรียกชื่อโรคที่ขึ้นต้นด้วยคำ�แสดงอาการของโรค
กลุม่ คำ�เรียกชือ่ โรคทีข่ นึ้ ต้นด้วยคำ�แสดงอาการของโรค คือ การนำ�คำ�กริยาแสดงอาการมาตัง้ เป็นส่วนต้นของคำ�
เรียกชื่อโรค มีทั้งหมด 58 ชื่อโรค ซึ่งสามารถจัดจำ�พวกแยกย่อยได้ 3 กลุ่มคือ ขึ้นต้นด้วยความหมายหลักเพียงคำ�เดียว ขึ้น
ต้นด้วยคำ�ว่าปวด + อวัยวะที่เกิดโรค และขึ้นต้นด้วยคำ�ว่า ไข้ ซึ่งในกลุ่มคำ�ว่า ไข้ ยังแยกย่อยออกได้ 4 กลุ่ม คือ ไข้+ช่วง
เวลาเกิดโรค ไข้+สาเหตุ ไข้+อวัยวะ+สัมผัส และไข้ออก+อาการของโรค ดังนี้

ขึ้นต้นด้วยอาการของโรค
ความหมายหลักเพียงคําเดียว

ปวด+อวัยวะที่เกิดโรค

บวม

ไข้ (ต่อ)

ปวดเข่า

เปื่อย

ปวดท้อง

สะเออะ

ปวดหัว

หล่อย

ปวดหลัง

เบื่อเมา

ปวดเอว

ฟกไค่
เยี่ยวหยัด
รินบ่เอื้อน

ไข้ (ต่อ)
ไข้+ช่วงเวลาเกิดโรค

ไข้+สาเหตุ

ไข้ทับระดู

ไข้+อวัยวะสัมผัส

ไข้คางแข็ง
ไข้หมากไม้

ไข้หมากไม้น้อย
ไข้หมากไม้ใหญ่

ไข้ออก+อาการของโรค(ต่อ)
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ไข้ออก+อาการของโรค(ต่อ)
ออกตุ่ม

ออกเหือด

ออกเหือดง้วน

ออกมึดปลายเดิด

ออกเหือดกวาง

ออกมุกหมากตาล

ออกเหือดจม

ออกเหือดจมไฟ
ออกเหือดซาง
ออกเหือดไฟ
ออกเหือดไฟหลวง
ออกร้อน

ออกไฟลามโกน
ออกเซียดไฟ

ออกเย็น

ออกซางน้ําเต้า
ออกเซียดน้ํา
ออกเงาฟัก

ออกสี

ออกดํา
ออกแดงหลวง
ออกปานแดงปานดําซับกัน
ออกเกียวดํา

ออกอากัปกิกริริยา

ออกแงน
ออกทําเงา
ออกแปวจงอาง
ออกเห่าและออกจงเอง
ออกจงอางสับทําทาน
ออกจงอางปิ่นหัวขึ้น
ออกเห่าคอดํา
ออกจงอางนอนซุง
ออกแฮดนอนซํา
ออกกล่อมนางนอน
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ไข้ออก+อาการของโรค(ต่อ)
ออกอาการเจ็บปวด

ออกแกดแฮด

ออกอาการผสม

ออกแกดแฮดและห่าสับกัน
ออกเกียวดําและเงาสับกัน
ออกเงาแกมเหือดจม
ออกเงาและออกแดงสับกัน
ออกปานดํากับทําทาน
ออกจงอางซางเหลือง
ออกจงอางกับเงาแกมเหือดจม
ออกซางเบี้ยกับทําทานฟักไข่
ออกซางเมีย
ออกไฟลามโกนสับแปวจงอาง

แผนภูมิที่ 2 : การจัดกลุ่มคําเรียกชื่อโรคที่ขึ้นต้นด้วยคําแสดงอาการของโรค

แผนภูมิที่ 2 : การจัดกลุ่มคำ�เรียกชื่อโรคที่ขึ้นต้นด้วยคำ�แสดงอาการของโรค

3. กลุ่มคําเรียกชื่อโรคที่ขึ้นต้นด้วยชื่อโรคเฉพาะ

3. กลุ่มคำ�เรียกชื่อโรคที่ขึ้นต้นด้วยชื่อโรคเฉพาะ
่มคํอ่ าโรคที
เรียกชื
่ขึ้นอ่ ต้โรคเฉพาะ
นด้วยชื่อโรคเฉพาะ
าคําที่เป็่สนมมุชื่อตเฉพาะที
ติตั้งนขึชื้น่อเพื
่อเรียกเป็นชื่อ
กลุม่ คำ�เรีกลุยกชื
ข่ ึ้น่อต้โรคที
นด้วยชื
คือ การนำ�คำ�คืทีอเ่ ป็การนํ
นชื่อเฉพาะที
ติ ั้งขึ้นเพื่อ่สเรีมมุยกเป็
โรคใด
ทั้งจัหมด
84ชื่อโรค จั2ดกลุ
ความหมายได้
ยคือ ขึ้นต้นด้�วขยาย
ยชื่อโรคเฉพาะ+คํ
าขยาย
โรคหนึ่งโรคใดโรคหนึ
มีทั้งหมด 84 ่งชื่อมีโรค
ดความหมายได้
่มย่อย คือ ขึ้นต้2นกลุ
ด้ว่มยชืย่อ่ โรคเฉพาะ+คำ
และขึ้นต้นด้วยแก่
นชื่อและขึ้นต้น
โรคเฉพาะ
ดังนี้ นชื่อโรคเฉพาะ ดังนี้
ด้วยแก่
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ขึ้นต้นด้วยชื่อโรคเฉพาะ
ชื่อโรคเฉพาะ+คําขยาย
ขี้

ขี้โม้, ขี้ทูด, ขี้หิด

กะบูน

กะบูนเลือด, กะบูนท้อง,กะบูนลม, กะบูนเต่า

กาก

กากซัว, กากธรรมดา

คะยือ

คะยือแมว, คะยือหมา,คะยือเสือ, คะยือช้าง

นิ่ว

นิ่วในกระเพาะอาหาร, นิ่วในถุงน้ําดี, นิ่วในไต

ปะดง

ฝี
มะเฮ็ง
สาระบาด
สะดวง

ปะดงข้
ปะดงชั
กแอนก
ปะดงข้ออ, ,ปะดงคั
ปะดงคันคาก,
น คาก,ปะดงฟก,
ปะดงฟก,
ปะดงชั
ชัแอนชั
กแงน,กแงน,
ปะดงถื
อหัวอ, หัปะดงไฟ,
ปะดงมดริ
้น,
ปะดงถื
ว, ปะดงไฟ,
ปะดงมด
ปะดงเมื
อ่ ย, ปะดงร้
อยแปด,อปะดงลม,
ปะดงหล่อปะ
ย,
ริ้น, ปะดงเมื
่อย, ปะดงร้
ยแปด,ปะดงลม,
ปะดงลำ�ไส้, ปะดงเลือด, ปะดงวิน, ปะดงเส้น,
ดงหล่อย, ปะดงลําไส้, ปะดงเลือด,ปะดงวิน, ปะ
ปะดงเหลือง
้ ป
ื
ฝีตาเขิง, ฝีในท้อง, ฝีฝีปปลาค่
ลาค่ออ,, ฝีฝีหหัวัวเอีเอี่ย่ยน,น,ฝีฝีฝักบัว,
ฝีฝีหหัวัวขํข่่าํา,, ฝีฝีหหำ�ําบ่บ่าางง
มะเฮ็งเต้านม, มะเฮ็งมดลูก, มะเฮ็งเม็ดเลือด,
ลำลํ�าไส้
ไส้

แก่นชื่อโรคเฉพาะ(ต่อ)
กะโตด, กาง, กําเลิด, ซาง,
ทํามะลา, บาดทะยัก, บิด,
เบาหวาน, ป้าง, ผด, ผ้ํา,
พาก, มุตกิด, มุตฆาต,เรียะ,
ด้อย, หนองใน, ล่องแก้ว,
หมึน, โล่งเลือด, วัด, มูน
มาน,หมักหมั้น, หมากโหก
ฮาน,กินของผิด, คุณไสย,

สาระบาดกุมพัน, สาระบาดจม, สาระบาดตัวผู้,
สาระบาดตัวแม่, สาระบาดป่วง, สาระบาดไฟ,
สาระบาดเลือด, สาระบาดวิน, สาระบาดส่อง
สะดวงดัง, สะดวงทวาร, สะดวงลําไส้
แผนภูมิที่ 3 : การจัดกลุ่มคําเรียกชื่อโรคที่ขึ้นต้นด้วยชื่อโรคเฉพาะ

แผนภูมิที่ 3 : การจัดกลุ่มคำ�เรียกชื่อโรคที่ขึ้นต้นด้วยชื่อโรคเฉพาะ
4. องค์ประกอบทางความหมายของคําเรียกชื่อโรค

4. องค์ประกอบทางความหมายของคำ
โรค
จากการศึกษาความหมายของคํ�าเรีเรียยกชื
กชื่่ออโรคในระบบการแพทย์
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ความหมายหนึ่งมีค่าเป็น + หมายถึง มี หรือ เป็นผลการวิเคราะห์พบว่ามีองค์ประกอบทางหมายที่แตกต่างกันอยู่ 7 อ เป็น
ผลการวิลัเคราะห์
ามีองค์
ประกอบทางหมายที
นอยู่ 7 ลักษณะ คือการบอกระดั
สาเหตุของการเกิ
อวัยวะที
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การแสดงอาการของโรค การบอกระดับอาการ ช่วงเวลาที่เกิดอาการของโรค เพศ และวัย ซึ่งองค์ประกอบหลักทางความ
หมายที่โรคพื้นบ้านของภาคอีสานจำ�นวน 158 โรคต้องมี 3 องค์ประกอบหลัก ได้แก่ สาเหตุของการเกิดโรค อวัยวะที่เป็น
โรค และการแสดงอาการของโรค โดยมีรายละเอียด ดังนี้
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4.1 สาเหตุของการเกิดโรค
สาเหตุของการเกิดโรค เป็นองค์ประกอบทาง
ความหมายหลักทีใ่ ช้แยกความต่างของคำ�เรียกชือ่ โรค ระบบ
การแพทย์พื้นบ้านภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีความเชื่อ
เกี่ยวกับสาเหตุของการเกิดโรคอยู่ 2 ประการ คือ
1) โรคหรื อ ความเจ็ บ ป่ ว ยเกิ ด จากสิ่ ง เหนื อ
ธรรมชาติ ได้แก่ การเจ็บป่วยที่เกิดจากการกระทำ�ของผี
ที่เกิดจากกรรมหรือกฎแห่งกรรม เกิดจากไสยศาสตร์หรือ
พลังอำ�นาจเวทมนต์คาถา เป็นต้น พบองค์ประกอบทาง
ความหมายของสาเหตุของการเกิดโรคหรือความเจ็บป่วย
จากสิ่งเหนือธรรมชาติจำ�นวน 3 ลักษณะ จาก 3 ชื่อโรค
ได้แก่ โดนเวทมนต์คาถา (คุณไสย), สัมผัสสิ่งของที่มีผีที่อยู่
ในจอมปลวก (กะโตด), เห็นผีทเี่ ป็นพ่อแม่แต่ครัง้ อดีตมาหา
(กำ�เริด)
2) โรคหรือความเจ็บป่วยเกิดจากธรรมชาติของ
ความเจ็บป่วย กล่าวคือ เกิดจากการเสียสมดุลของร่างกาย
และเงื่อนไขของแต่ละบุคคลตามสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ
และพฤติกรรมของบุคคลนั้น ซึ่งองค์ประกอบทางความ
หมายของสาเหตุของการเกิดโรคหรือความเจ็บป่วยเกิด
จากธรรมชาติของความเจ็บป่วยสามารถแบ่งออกได้เป็น 3
ลักษณะ ได้แก่ 2.1) ความผิดปกติของระบบร่างกาย เช่น
อาการลมตีขึ้นเบื้องบน (หมากโหก), ระบบลมไม่ดีหรือ
เสียสมดุล (กะบูนลม) เป็นต้น 2.2) การติดเชื้อ คือ มีเชื้อ
โรคเข้าไปในร่างกายแล้วทำ�ให้เกิดความผิดปกติ เช่น ขี้ทูด,
หมากสุก, ฝีปลาค่อ เป็นต้น 2.3) พฤติกรรมการดำ�เนินชีวติ
เช่น อัน้ อุจจาระ (หมักหมัน้ ), กินอาหารทีม่ เี ชือ้ โรคหรือมีพษิ
(เบื่อเมา), ไม่รักษาความสะอาดของร่างกาย (มุตกิต, ขี้โม้)
เป็นต้น
4.2 อวัยวะที่เป็นโรค
อวัยวะที่เป็นโรค เป็นองค์ประกอบทางความ
หมายหลักทีใ่ ช้แยกความต่างของคำ�เรียกชือ่ โรค พบอวัยวะ
ทีเ่ ป็นแหล่งเกิดโรคจำ�นวน 39 ชือ่ อวัยวะ จากชือ่ โรคทัง้ หมด
จำ�นวน 157 ชือ่ โรค ได้แก่ 1) กระเพาะอาหาร 2) ไข่,อัณฑะ
3) ผิวหนัง 4) มดลูก 5) ท้อง 6) ปาก, ลิ้น 7) ศีรษะ 8) คาง
9) แก้ม 10) คอ11) จมูก 12) หน้าผาก 13) ใบหน้า 14)
หู 15) ลำ�ตัว 16) เอว 17) หลัง 18) ขา 19) เข่า19) เท้า,
ฝ่าเท้า, เล็บเท้า 20) มือ, ฝ่ามือ, เล็บมือ 21) เต้านม 22)
ตา 23) รักแร้ 24) ทวารหนัก 25) อวัยวะเพศ 26) กระดูก
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27) ข้อกระดูก 28) หน้าอก 29) กล้ามเนื้อ 30) ไต 31) ถุง
นํ้าดี 32) กระเพาะปัสสาวะ 33) ลำ�ไส้ 34) เส้นเอ็น 35) ตับ
36) ม้าม 37) ร่างกายภายนอก 38) ร่างกายภายใน
4.3 คำ�แสดงอาการของโรค
มีการใช้คำ�ที่บ่งบอกถึงลักษณะและอาการของ
โรคเป็นส่วนประกอบในการอธิบายเกี่ยวกับชื่อโรค พบคำ�
แสดงอาการหรือลักษณะอาการของโรคจำ�นวน 60 อาการ
จาก 157 ชื่อโรค เช่น เป็นไข้ (ไข้ออกเหือดไฟ, กำ�เริด, ไข้
ออกจงอางนอนซุง, สาระบาดไฟ ฯลฯ) มีตุ่มมีผื่น (ฝีฝักบัว,
ขี้หิด, ปะดงคันคาก ฯลฯ) บวม (ไข่ดัน, ปะดงฟก, ผํ้า ฯลฯ)
อ่อนเพลียไม่มีแรง (ปะดงหล่อย, ปะดงเมื่อย ฯลฯ) ชักกะ
ตุกสะบัดกายไปมา (ไข้ออกแงน, ปะดงชักแอนชักแงน ฯลฯ)
นอนแลบลิน้ ปลิน้ ตา (ไข้ออกจงอางสับทำ�ทาน) ผุดลุกผุดนัง่
(สาระบาดป่วง) มีนํ้าลายไหลตลอด (ไข้คางรั่ว) มีนํ้าสีขาว
ไหล (มุตกิต) เป็นต้น
4.4 คำ�บอกระดับอาการ
คำ�บอกระดับ คือ การแสดงค่าความมาก-น้อย
ของการเป็นโรค ผู้วิจัยแบ่งคำ�บอกระดับอาการเป็น 2
ลักษณะ ได้แก่ คำ�บอกระดับอาการแบบทั่วไป และคำ�บอก
อาการแบบลำ�ดับขัน้ จากจำ�นวนคำ�เรียกชือ่ โรคทีม่ กี ารใช้ค�ำ
บอกระดับอาการเป็นองค์ประกอบทางความหมาย จำ�นวน
12 ชื่อโรค ดังนี้
4.4.1 คำ�บอกอาการแบบทั่วไป หมายถึง
มีการใช้คำ�ที่มีความหมายแสดงถึงความมาก-น้อย ของ
อาการ ซึ่งจัดแบ่งได้สองความหมาย คือ คำ�แสดงปริมาณ
น้อย และคำ�แสดงปริมาณมาก ดังนี้
		 1) คำ�แสดงปริมาณน้อย ได้แก่ ไข้หมากไม้
น้อย กากธรรมดา
		 2) คำ�แสดงปริมาณมาก ได้แก่ ไข้หมากไม้ใหญ่
ไข้ออกเหือดไฟหลวง ไข้ออกแดงหลวง ปะดงร้อยแปด สาระ
บาดกุมพัน และกากซัว
4.4.2 คำ�บอกอาการแบบลำ�ดับขั้น หมาย
ถึง มีการใช้ค�ำ ทีม่ คี วามหมายแสดงออกถึงระดับของอาการ
แบบเรียงเป็นขั้นจากน้อยที่สุดไปหามากที่สุด แยกระดับ
อาการเป็น 4 ระดับ โดยใช้รูปลักษณ์ขนาดของสัตว์เป็น
ตัวแทนของระดับอาการ ดังนี้
		 ระดับ 1 หมายถึง มีระดับอาการอยูใ่ นระดับ
น้อยทีส่ ดุ พบจำ�นวน 1 ชือ่ โรค ได้แก่ คะยือแมว
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รมยสาร

		 ระดับ 2 หมายถึง มีระดับอาการอยู่ในระดับ
น้อย พบจำ�นวน 1 ชื่อโรค ได้แก่ กากธรรมดา คะยือหมา
		 ระดับ 3 หมายถึง มีระดับอาการอยู่ในระดับ
ปานกลาง พบจำ�นวน 1 ชื่อโรค ได้แก่ คะยือเสือ
		 ระดับ 4 หมายถึง มีระดับอาการอยู่ในระดับ
มาก พบจำ�นวน 1 ชื่อโรค ได้แก่ คะยือช้าง
4.5 ช่วงเวลาที่เกิดอาการของโรค
ช่วงเวลาทีเ่ กิดอาการของโรค คือ ระยะเวลาหรือ
ช่วงเวลาประจำ�ที่โรคจะแสดงอาการ พบองค์ประกอบที่
บอกช่วงเวลาการเกิดอาการของโรค คือ กะโตด เป็นชือ่ โรค
ที่บอกช่วงเวลาที่เกิดอาการของโรคนี้ ซึ่งจะแบ่งเป็น 2 ช่วง
เวลา คือจะมีอาการคันมากในช่วง 05.00 - 06.00 น. และ
16.00 -18.00 น. เนื่องจากเชื่อว่าเป็นเวลาที่ปลวกทำ�งาน
4.6 เพศ
เพศ คือ รูปทีแ่ สดงให้รวู้ า่ เป็นหญิงหรือชาย เป็น
องค์ประกอบทางความหมายหนึง่ ทีใ่ ช้แยกความต่างของคำ�
เรียกชือ่ โรค พบองค์ประกอบเกีย่ วกับ เพศ มี 2 ลักษณะ คือ
เพศชาย และเพศหญิง พบโรคทีเ่ กีย่ วกับเพศชาย เช่น ไข่ดนั
โรคที่เกี่ยวกับเพศหญิง เช่น มะเฮ็งเต้านม มะเฮ็งมดลูก
มุตกิต เป็นต้น
4.7 วัย
วัย เป็นองค์ประกอบทางความหมายหนึ่งที่ใช้
แยกความต่างของคำ�เรียกชือ่ โรค กล่าวคือ มีการใช้การบอก
อายุหรือวัยซึ่งเป็นส่วนประกอบในการอธิบายเกี่ยวกับชื่อ
โรค พบองค์ประกอบที่บ่งบอกโรคที่เป็นเฉพาะช่วงอายุ มี
2 ลักษณะ คือ วัยเด็ก และวัยสูงอายุ พบโรคที่เกี่ยวกับวัย
เด็ก เช่น กำ�เริด ซาง เป็นต้น โรคที่เกี่ยวกับวัยสูงอายุ เช่น
โล่งเลือด (หมดประจำ�เดือน) เป็นต้น

สรุปและอภิปรายผล

จากการวิ เ คราะห์ ก ารจั ด กลุ่ ม คำ � และการ
วิเคราะห์องค์ประกอบทางความหมายของคำ�เรียกชื่อโรค
ในระบบการแพทย์พื้นบ้านภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบ
ว่าชื่อโรคในภาคตะวันออกเฉียงเหนือสื่อสะท้อนถึงความ
สัมพันธ์ระหว่างคนกับธรรมชาติรอบๆ ตัว ซึ่งเป็นลักษณะ
เด่นของชาวอีสาน สอดคล้องกับแนวคิดทางอรรถศาสตร์
ชาติพันธุ์ที่กล่าวว่า คำ�ศัพท์ที่ใช้ในแต่ละกลุ่มชนจะเป็น
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ตัวแทนสิ่งต่างๆ ในสภาวะแวดล้อมที่กลุ่มชนนั้นอาศัยอยู่
คำ�ศัพท์ที่ใช้จะเป็นภาพสะท้อนนัยสำ�คัญในสังคมนั้นๆ ผล
การวิเคราะห์แสดงให้เห็นว่ากลุ่มคนชาวอีสานมีความใกล้
ชิดกับป่าชุมชนตามลักษณะภูมิประเทศถิ่นที่อยู่อาศัย งาน
วิจยั ของกฤตกร กล่อมจิต และคณะ (2543) ทีไ่ ด้ศกึ ษาองค์
ความรู้ภูมิปัญญาชาวบ้านในการดำ�เนินชีวิตแบบพึ่งพาป่า
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบว่าวิถีชีวิตของชาวอีสาน
มักจะต้องเกี่ยวข้องอยู่กับป่าในเรื่องของวิถีชีวิตประจำ�วัน
ไม่ว่าจะเป็นการเลี้ยงสัตว์ หรือการหาของป่ามาบริโภค
โดยจะมีการถ่ายทอดภูมิปัญญาความรู้ให้แก่คนรุ่นหลังมา
ตั้งแต่ในอดีต ซึ่งจะอาศัยถ่ายทอดจากกระบวนการตาม
ธรรมชาติ คือเรียนรู้จากการเห็นต้นไม้และสัตว์ป่าของจริง
ใช้วิธีการบอกกล่าวถึงชื่อเรียก ประโยชน์ของต้นไม้แต่ละ
ชนิดและการให้คุณให้โทษ กระบวนการเรียนรู้นี้จะเสริม
สร้างโลกทัศน์ของคนในชุมชนต่อสภาพแวดล้อมกรณีป่า
ชุมชนได้ ซึง่ แนวคิดเกีย่ วกับป่าชุมชนหรือธรรมชาติดงั กล่าว
นี้ยังสะท้อนออกมาในรูปของระบบการแพทย์พื้นบ้านของ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือด้วยเช่นกัน ดังจะเห็นได้จากการ
ปรากฏของคำ�เรียกชื่อโรคที่มีลักษณะเด่นในการใช้ชื่อสัตว์
ชื่อพืช หรือผลไม้เป็นส่วนประกอบของการตั้งชื่อโรค พบ
ชื่อโรคที่มีชื่อสัตว์เป็นส่วนประกอบของคำ� จำ�นวน 26 ชื่อ
โรค เช่น กะบูนเต่า คะยือแมว คะยือหมา คะยือช้าง ปะดง
มดริ้น ฝีหำ�บ่าง ไข้ออกแกดแฮด (แรด) ไข้ออกเหือดง้วน ไข้
ออกเหือดกวาง ปะดงคันคาก (คางคก) ฝีปลาค่อ (ปลาช่อน)
ฝีหวั เอีย่ น(ปลาไหล) ไข้ออกจงอางนอนซุง เป็นต้น ซึง่ สัตว์ที่
นำ�มาใช้เป็นชือ่ โรคล้วนเป็นสัตว์ทอี่ ยูต่ ามธรรมชาติในป่าไม้
แม่นํ้า หรือบริเวณบ้าน และพบชื่อโรคที่มีชื่อพืชหรือผลไม้
เป็นส่วนประกอบของคำ� จำ�นวน 6 ชื่อโรค เช่น ไข้หมากไม้
ไข้ออกมุมหมากตาล หมากสุก ไข้ออกซางนาํ้ เต้า ไข้ออกเงา
ฟัก ฝีฝักบัว เป็นต้น
ผลการศึ ก ษาพบอี ก ว่ า คนอี ส านใช้ อุ ป ลั ก ษณ์
แสดงความหมายเชิงเปรียบเทียบ วิธีการเปรียบจากการใช้
คำ�ที่เกี่ยวข้องกับสัตว์ คือ 1) ใช้รูปลักษณ์ของสัตว์เป็นสิ่งที่
เปรียบเทียบกับโรค กล่าวคือ โรคนั้น ๆ จะมีสิ่งที่ปรากฏ
เป็นโรคให้เห็นคล้ายรูปร่างของสัตว์ เช่น มีตุ่มคล้ายคางคก
เรียกว่า โรค ปะดงคันคาก เป็นต้น 2) ใช้ขนาดของสัตว์เป็น
สิ่งที่เปรียบเทียบกับระดับอาการของโรค เช่น คะยือแมว
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คะยือหมา คะยือเสือ คะยือช้าง 3) ใช้ลักษณะพิเศษของ
สัตว์นั้นๆ บอกอาการ เช่น ปะดงมดริ้น ซึ่งเปรียบเทียบ
อาการคันที่เหมือนโดนมดกัด 4) ใช้ลักษณะพฤติกรรมของ
สัตว์เป็นสิง่ ทีเ่ ปรียบเทียบกับลักษณะอาการของโรค เช่น ไข้
ออกจงอางปิน่ หัวขึน้ ไข้ออกแฮดนอนซำ� และวิธกี ารเปรียบ
จากการใช้คำ�ที่เกี่ยวข้องกับพืช คือ 1)ใช้รูปลักษณ์ของพืช
เป็นสิ่งที่เปรียบเทียบกับโรค กล่าวคือ โรคนั้นๆ จะมีสิ่งที่
ปรากฏเป็นโรคให้เห็นคล้ายรูปร่างของพืช เช่น ไข้ออกมุม
หมากตาล และฝีฝักบัว 2) ใช้ลักษณะพิเศษหรือลักษณะ
ประจำ�ของพืชเป็นสิ่งที่เปรียบเทียบกับลักษณะอาการของ
โรค เช่น ไข้ออกซางนํ้าเต้า กล่าวคือ เปรียบเทียบอาการ
มีไข้แต่ตัวเย็น หนาวทุรนทุราย คล้ายกับนํ้าเต้าที่เป็นพืช
ที่มีความเย็นอยู่ในตัว และหมากสุก คือมีตุ่มที่ขึ้นตามลำ�
ตัวนั้นเปรียบคล้ายกับหมาก (ผลไม้) ที่มีรูปลักษณะเป็น
เม็ด และตุ่มหนองใสเปรียบคล้ายกับความสุกของผลไม้ที่
ถึงระยะที่ใช้ได้แล้ว
จากวิธคี ดิ อย่างละเอียดอ่อนดังกล่าวนี้ จึงเป็นข้อ
สนับสนุนได้วา่ สังคมของชาวอีสานมีระบบความคิด ค่านิยม
มโนทัศน์ทเี่ ชือ่ มโยงวิถชี วี ติ กับสิง่ แวดล้อมตามธรรมชาติของ
ตนได้อย่างกลมกลืน
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