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 ค�าประกาศเกียรติคุณ

นายทองม้วน ภูสง่า

ผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม สาขาการแพทย์แผนไทย 

ประจ�าปี พุทธศักราช ๒๕๖๒

 

 นายทองม้วน ภสูง่า เกดิเม่ือวนัที ่๒๘ กนัยายน พุทธศกัราช ๒๔๘๖ ทีบ้่านหนองบวัหน่วย 

ต�าบลคลองขาม อ�าเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ ปัจจุบันอายุ ๗๖ ปี เป็นบุตรของนายทิศ  

และนางจวน  ภูสง่า ส�าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี จากวิทยาลัยครูมหาสารคาม สมรสกับนาง

บุญล้อม ภูสง่า มีบุตรธิดารวม ๓ คน ที่อยู่ปัจจุบัน ๑๑๑ หมู่ ๑๖ บ้านหนองบัวหน่วย ต�าบลคลอง

ขาม อ�าเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์

 นายทองม้วน ภูสง่า เป็นหมอจัดกระดูกพื้นบ้านที่ได้รับการถ่ายทอดวิชา จากนายทัด  

ภูสง่า ผู้เป็นบิดา ด้วยวิธีการตามแบบขนบวัฒนธรรมพื้นบ้าน โดยการยกขันธ์บูชาครู เมื่อบวช 

เป็นพระภกิษจุงึได้เรยีนวชิาการจัดกระดกูเพิม่เตมิด้วยการศกึษาโครงสร้างสรรีะเกีย่วกบัโครงกระดูก

ของมนุษย์ โดยศึกษาถึงต�าแหน่งและบทบาทหน้าที่ของกระดูกแต่ละชิ้น เมื่อลาสิกขาบทแล้วจึงได้

มาเป็นลูกมือผู้ช่วยบิดาท�าการรักษาผู้ป่วยด้วยการจัดกระดูก ซึ่งนับเป็นโอกาสส�าคัญที่ได้รับการ

ถ่ายทอดวิชาความรู้ในระดับที่สูงขึ้น ประการส�าคัญท�าให้ ทองม้วน ภูสง่า ได้รับรู้ถึงสภาวะ 

ความเจ็บป่วยอันเป็นสภาวธรรม ที่มนุษย์ทุกคนต้องเผชิญ และกลายเป็นมูลเหตุส�าคัญที่ท�าให้  

นายทองม้วน ภูสง่า เกดิความรูสึ้กสะท้อนใจ และได้ตัง้ปณธิานแน่วแน่ในการช่วยเหลอืเพือ่บรรเทา

อาการเจ็บป่วยจากผู้มาขอรับการรักษา ต่อมาเมื่อบิดาเสียชีวิตลง ทองม้วน ภูสง่า จึงได้รับหน้าที่

ในการรกัษาน้ันต่อจาก นายทดั ภูสง่า ผูเ้ป็นบดิา ตัง้แต่ ปี พ.ศ. ๒๕๑๕ เป็นต้นมา จนกระทัง่ปัจจบัุน 

นายทองม้วน ภสูง่า ได้น�าวิชาความรู้ ตลอดทัง้ประสบการณ์จากการเป็นผูช่้วยทีค่ลกุคลอียูก่บับดิา 

มาใช้ในการรกัษาผูป่้วยทีเ่ข้ามาขอรบัการรกัษา จนเป็นทีย่อมรบัอย่างกว้างขวาง และมชีือ่เสียงแพร่

กระจายออกไปทัว่ท้ังในประเทศตลอดจนประเทศในแถบลุม่แม่น�า้โขง และไม่เฉพาะจากผู้ป่วยทีไ่ด้

รับการบ�าบัดรักษาจนหายจากการเจ็บป่วยเท่านั้น ยังได้รับการยอมรับจากหน่วยงานราชการที่

เกีย่วข้องหลายหน่วยงาน เช่น กรมการแพทย์ไทย กระทรวงสาธารณสขุ เป็นต้น ทัง้นีเ้นือ่งด้วย นาย

ทองม้วน ภสูง่า เป็นหมอจดักระดกูทีมี่ความรู ้อย่างลกึซึง้ สามารถบ�าบัดรักษาอาการเจบ็ป่วยอย่าง

ได้ผล ซึง่สามารถสร้างคณุปูการและคุณประโยชน์ แก่สาธารณะชนได้อย่างกว้างขวาง นายทองม้วน 

ภูสง่า จึงได้รับเชิญจากหน่วยงานราชการต่างๆ หรือองค์กรที่เกี่ยวข้องในการบรรยายให้ความรู้แก่

ผู้สนใจอยู่ตลอดเวลา แต่ถึงกระนั้น นายทองม้วน ภูสง่า ก็ยังได้พัฒนาความรู้ด้านการจัดกระดูก  
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แก่ตนเองอยูอ่ย่างต่อเนือ่ง ด้วยการศกึษาหาความรู้อยูต่ลอดเวลา ซึง่นับเป็นคุณสมบัตทิีห่าได้อย่าง

ยากยิ่ง 

 นายทองม้วน ภูสง่า เป็นหมอพื้นบ้าน ผู้มีความยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรมด้วยการ  

รักษาผู้ป่วยที่ยากไร้ โดยไม่หวังสิ่งตอบแทนใดๆ และเป็นผู้ช่วยเหลือเอื้อเฟื้อในกิจกรรมของสังคม

และชุมชน ด้วยดีตลอดมา จึงเป็นที่รักใคร่แก่ผู้คนโดยทั่วไป ประการส�าคัญ นายทองม้วน ภูสง่า  

ยังเป็นบุคคลผู้ประพฤติปฏิบัติตนตามขนบธรรมเนียมและครรลองในกรอบของพุทธศาสนาอย่าง

เคร่งครัด และมีวิถีชีวิตด�ารงอยู่ ด้วยความพอเพียง อันสามารถเป็นแบบอย่างในการด�ารงชีวิต 

ให้แก่อนุชนรุ่นหลังได้เป็นอย่างดี 

 ด้วยความวริิยะอตุสาหะในการประกอบสมัมาชีพ และความเพียรพยายามในการเผยแพร่

วิชาความรู้ตลอดทั้งการอุทิศตนในการช่วยเหลือและสร้างสรรค์สังคม ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา

 นายทองม้วน ภูสง่า จึงสมควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นผู้มีผลงานดีเด่นทาง

วัฒนธรรม สาขาการแพทย์แผนไทย ประจ�าปี พุทธศักราช ๒๕๖๒ 
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ประวัติและผลงานโดยสังเขป 

นายทองม้วน ภูสง่า

ผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม สาขาการแพทย์แผนไทย (หมอพื้นบ้าน)

ประจ�าปี พุทธศักราช ๒๕๖๒

ประวัติส่วนตัว

 ชื่อ-สกุล   นายทองม้วน ภูสง่า

 วัน เดือน ปีเกิด  ๒๘ กันยายน พ.ศ.๒๔๘๖ 

  ภูมิล�าเนา  บ้านหนองบัวหน่วย ต�าบลคลองขาม 

   อ�าเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์

 ปัจจุบันอายุ ๗๖ ปี

  บิดาชื่อ   นายทิศ ภูสง่า

 มารดาชื่อ  นางจวน ภูสง่า

 ส�าเร็จการศึกษา  ระดับปริญญาตรี จากวิทยาลัยครูมหาสารคาม

   สถานภาพ  สมรสกับนางบุญล้อม ภูสง่า บุตรธิดารวม ๓ คน

 ที่อยู่ปัจจุบัน  ๑๑๑ หมู่ ๑๖ บ้านหนองบัวหน่วย ต�าบลครองขาม อ�าเภอ  

   ยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ 

  หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘๑-๐๕๙๘๑๓๗

ประสบการณ์การท�างาน  (ในสาขาที่ได้รับการคัดเลือก) ๕๐ ปี

ประวัติการท�างาน 

 นายทองม้วน ภูสง่า เป็นหมอจัดกระดูกพื้นบ้านที่ได้รับการถ่ายทอดวิชา จากนายทัด 

ภูสง่า ผู้เป็นบิดา ด้วยวิธีการตามแบบขนบวัฒนธรรมแบบพื้นบ้าน และศึกษาเพิ่มเติมเม่ือบวช 

เป็นพระภกิษ ุเมือ่ลาสกิขาบทแล้วจึงได้มาเป็นลูกมือผู้ช่วยบดิาท�าการรกัษาผูป่้วยด้วยการจดักระดกู 

ต่อมาเมื่อบิดาเสียชีวิต ทองม้วน ภูสง่า จึงได้รับท�าหน้าที่ในการรักษานั้นต่อจาก นายทัด ภูสง่า 

ผู้เป็นบิดา ตั้งแต่ ปี พ.ศ. ๒๕๑๕ เป็นต้นมา จนกระท่ังปัจจุบัน นายทองม้วน ภูสง่า ได้น�าวิชา 

ความรู้ ตลอดทั้งประสบการณ์จากการเป็นผู้ช่วยที่คลุกคลีอยู่กับบิดา มาใช้ในการรักษาผู้ป่วยที่เข้า

มาขอรบัการรกัษา จนเป็นทีย่อมรบัอย่างกว้างขวาง และมชีือ่เสียงแพร่กระจายออกไปทัง้ในประเทศ

และประเทศในแถบลุ่มแม่น�้าโขง 
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ผลงานที่ปรากฏต่อสาธารณชน

 จังหวัดกาฬสินธุ์ยกย่องให้เป็น หมอพื้นบ้านทางวัฒนธรรม ด้วย วิธีการรักษาที่สืบทอด

กันมาจากบรรพบุรุษด้วยการจับเส้น ตรวจกระดูก ก่อนใช้ผ้าขาวม้าท�าการดึงกระดูกเข้าที่ ท�าให ้

ผู้ป่วยมีอาการดีขึ้น

รางวัลและเกียรติคุณที่ได้รับ

 ๑. ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นหมอพื้นบ้านที่มีผลปฏิบัติการดีเด่น เขตสุขภาพที่ ๗ 

ร้อย แก่นสาร สินธุ์ พุทธศักราช ๒๕๕๘

 ๒. หมอจัดกระดูก สาขา ความรู้และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับธรรมชาติและจักรวาลผ่านการ

คัดสรรเป็นผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาวัฒนธรรม จังหวัดกาฬสินธุ์ ประจ�าปี ๒๕๕๗

 ๓. บุคคลผู้มีคุณธรรมจริยธรรมแห่งปี ๒๕๕๘ 

  ๔. หนึง่ความดีเพือ่แม่ของแผ่นดนิ สาขา ผู้บ�าเพญ็ประโยชน์ต่อสังคมดีเด่น พุทธศกัราช ๒๕๕๙

 ๕. ใบส�าคัญการขึ้นทะเบียนต�ารับยาแผนโบราณ ชื่อยา ยาน�้ามันสมุนไพรดราราฟา ตาม

แบบ ท.ย.๑ เลขรับที่ ๒๑๒/๕๕ เป็นยาชนิด ยาน�้ามันสีเหลือง เมื่อวันที่ ๘ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕

  ๖. รางวัล ผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม สาขาการแพทย์แผนไทย (หมอพื้นบ้าน) ประจ�าปี 

พุทธศักราช ๒๕๖๒ จาก สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสานมหาวิทยาลัย มหาสารคาม เม่ือปี 

พุทธศักราช ๒๕๖๒ 
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