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บทที ่2 
เอกสำรและงำนวจิยัที่เกีย่วข้อง 

 
การวิจยัเร่ืองการแพทยพ์ื้นบา้นชาวมง้: กรณีศึกษาศูนยพ์ฒันาโครงการหลวงหนองหอย 

ต าบลแม่แรม อ าเภอแม่ริม จงัหวดัเชียงใหม่ ซ่ึงอยู่ภายใต้โครงการวิจยัชุดการท่องเท่ียวเชิง
วฒันธรรมบนพื้นท่ีสูงในคร้ังน้ี ผูว้จิยัไดศึ้กษาเอกสารและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง ดงัน้ี 

1. ประวติัความเป็นมาของชาวมง้ 
2. งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
3. แนวคิดเก่ียวกบัความเช่ือ   
4. แนวคิดเก่ียวกบัสุขภาพ 
5. ระบบการแพทยพ์ื้นบา้น 

1. ประวตัิควำมเป็นมำของชำวม้ง 

 ชาวมง้ (ชาวจีนเรียกคนมง้วา่ “แมว้” หรือ “เหมียว” และอีกหลายชนชาติไดเ้รียกช่ือชนเผา่
น้ีตามชาวจีน) เล่าต่อ ๆ กนัมาวา่บรรพบุรุษของพวกเขาถือก าเนิดข้ึนมาในแผน่ดินท่ีปกคลุมไปดว้ย
น ้าแขง็และมีอากาศอนัหนาวเยน็ กลางคืนมีระยะเวลาอนัยาวนานกวา่กลางวนัดงัท่ีมีการเรียกกนัวา่ 
“มีทอ้งฟ้าเป็นสีเหลืองและมีแผน่ดินท่ีมืด”  (Savina 1930 :โดย  Maria Wronska – Friend , 1995 
อา้งในทรงวทิย,์ 2542: 1)ในประวติัศาสตร์ของจีนไดมี้การกล่าวถึงชนเผา่มง้ตั้งแต่ประมาณ 2,700 ปี
ก่อนคริสตกาลมาแลว้ ชนเผา่น้ีอาศยัอยูท่ี่บริเวณลุ่มแม่น ้ าเหลือง (Hwang He river)ซ่ึงถือไดว้า่เป็น
กลุ่มชาติพนัธ์ุท่ีมีประวติัศาสตร์ความเป็นมาอนัยาวนาน บรรพบุรุษของพวกเขาอาศยัอยูใ่นท่ีราบลุ่ม
อนัอุดมสมบูรณ์ของแม่น ้าเหลืองและแม่น ้ าเชียงเจียง(Yangtze river) ระหวา่ง 220 ปีก่อนคริสตกาล
ถึง 220 ปี หลงัคริสตกาล ชาวมง้เหล่าน้ีไดอ้าศยัอยูท่ี่อ  าเภอ “ล าธารห้าสาย”  (Five Streams district) 
ซ่ึงอ าเภอน้ีในปัจจุบนัอยู่ทางทิศตะวนัตกของมณฑลหูหนาน (Hunan) ติดกบัทิศตะวนัออกของ
มณฑลกุย้โชว 
 หลงัจาการขยายตวัของพวกเฮีย (Hia) ซ่ึงเป็นพวกจีนโบราณ ภายหลงัการต่อสู้อยา่งทรหด 
ท่ียืดเยื้อผลัดกันแพ้ผลัดกันชนะและการประหัตประหารผูค้นล้มตายเป็นจ านวนมาก ในท่ีสุด
พวกมง้ก็ปราชยัและถูกบงัคบัให้ยอมรับวฒันธรรมของจีน  หลงัจากนั้น ส่วนหน่ึงไดอ้พยพไปยงั
ด้านทิศตะวนัตกอย่างต่อเน่ืองและมาถึงท่ีท่ีพวกเขาได้อาศยัอยู่ในปัจจุบนัในช่วงราชวงศ์หมิง 
(Ming-Qing Period : 1368-1911) แมว้า่พวกมง้จะกระจายตวัอยูอ่ยา่งกวา้งขวางในหลายพื้นท่ี แต่ใน
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ปัจจุบนัพวกเขายงัคงรักษาความเป็นเอกลกัษณ์ วฒันธรรม และความเป็นตวัตนของกลุ่มชาติพนัธ์ุ
เอาไวอ้ย่างเหนียวแน่น โดยมีวิถีชีวิตความเป็นอยูท่ี่ผูกพนักบับรรพบุรุษ (The Cultural Palace of 
Nationalties Beijing,1985 อา้งใน ทรงวทิย,์ 2542: 1) 
 ในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ชนชาติมง้เป็นชนชาติท่ีมีประชากรมากชนชาติหน่ึง 
โดยคาดวา่น่าจะมีประชากรไม่นอ้ยกวา่ 7.4ลา้นคน โดยเฉพาะท่ีมณฑลกุย้โจว (Guizhou) ท่ีคาดว่า
น่าจะมีชาวมง้ถึง 4.34 ลา้นคน (Hu Zejia,1982) นอกจากน้ียงัมีชาวมง้อาศยัอยู่ท่ีหูหนาน (Hunan) 
ประมาณ 760,000 คน ในยูนนาน (Yunan) ประมาณ 750,000 คน ในเสฉวน (Sichuan) ประมาณ 
350,000 คน กวางสี (Guangxi) ประมาณ 410,000 คน และกวางตุง้หูเป่ย (Guangdong Hubei) 
ประมาณ 180,000 คน นอกจากน้ียงัมีชาวมง้บางกลุ่มอาศยัอยูลึ่กเขา้ไปในมองโกเลีย ซินเจียงและ
ปักก่ิงในสมยัราชวงศสุ์ดทา้ยของจีน คือ ราชวงศ ์Qing (1644-1911) ซ่ึงเป็นราชวงศข์องพวกแมนจู 
(Manchus) ไดใ้ช้นโยบายกดข่ีพวกมง้ พวกมง้เหล่าน้ีจึงไดต่้อสู้ ขดัขืนและเป็นกบฎ ดงันั้นในช่วง
ตน้ศตวรรษ 19 ดว้ยนโยบายการกดข่ีและแรงกดดนัจากจ านวนประชากรท่ีเพิ่มข้ึน ท าให้ชาวมง้บาง
ส่วนอพยพลงใตเ้ขา้มาในแถบเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้(SouthEast Asia) โดยเขา้มาในแถบภูเขาทาง
ภาคเหนือของเวยีตนาม ลาว ไทยและเมียนมาร์ (เสถียร, 2547: 13) 
 หลงัสงครามเวียตนามและการถอนทหารของสหรัฐอเมริกาในอินโดจีนในปีค .ศ. 1975 
ชาวมง้จ านวนมากไดอ้พยพล้ีภยัสงครามเขา้มาอยูใ่นศูนยอ์พยพในประเทศไทย ก่อนท่ีจะอพยพไป
อยูใ่นประเทศท่ี 3 หรือถูกส่งกลบัภูมิล าเนาเดิม ปัจจุบนัมีชาวมง้ไม่น้อยกว่า 140,000 คนอพยพไป
อยูส่หรัฐอเมริกาและประมาณ 20,000 คนล้ีภยัอยูใ่นประเทศฝร่ังเศส ส่วนในประเทศออสเตรเลียมี
ชาวมง้ล้ีภยัจ านวน 1,800 คน ในแคนนาดาประมาณ 800 คน และในประเทศนิวซีแลนด์อีก 500 คน 
นอกจากน้ียงัมีชาวมง้บางส่วนกระจายไปอาศยัอยู่ในประเทศเยอรมนั ญ่ีปุ่นและอาเจนตินา อีก
ประเทศละประมาณ 200-300 คน (ทรงวทิย,์ 2540 อา้งในทรงวทิย,์ 2542: 1) 
 ส าหรับในประเทศไทยนั้นชนเผา่มง้ไดก้ระจายตวัเขา้มาคร้ังแรกเม่ือประมาณปี ค.ศ. 1889 
โดยเขา้มาจากดา้นสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวทางอ าเภอเชียงของ จงัหวดัเชียงราย และ
อ าเภอทุ่งช้าง จงัหวดัน่าน จากการส ารวจพบว่าปัจจุบนัน้ีมีประชากรชาวมง้จ านวน 124,211 คน 
โดยกระจายตวัอยูใ่น 12 จงัหวดัทางภาคเหนือ คือ แม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน 
ล าปาง ตาก เพชรบูรณ์ ก าแพงเพชร พิษณุโลก สุโขทยั และ 1 จงัหวดัในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ  
คือ จงัหวดัเลย (สถาบนัวิจยัชาวเขา, 2541 อา้งใน เสถียร, 2547: 13)โดยจงัหวดัท่ีมีชาวมง้อาศยัอยู่
เป็นจ านวนมาก คือ เชียงใหม่ เชียงราย น่าน ตากและเพชรบูรณ์  
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โครงสร้ำงทำงสังคมของม้ง  

 ปัจจุบนัชาวมง้ในประเทศไทยแบ่งไดเ้ป็น 2 กลุ่มย่อย คือ มง้น ้ าเงินหรือมง้เขียว (มง้จัว๊) 
และมง้ขาว (มง้เดอ้) โดยจ าแนกตามลกัษณะเส้ือผา้และการแต่งกาย และส าเนียงภาษาพูดท่ีแตกต่าง
กนัออกไปบา้งแต่ไม่มากนกั นอกจากน้ี ชาวมง้ยงัมีการแบ่งกลุ่มหรือจดัองค์กรทางสังคมเป็นแซ่
สกุลแบบเดียวกับชาวจีน ซ่ึงอาจจะกล่าวได้ว่า แซ่สกุลของชาวมง้น้ีมีความส าคญัมากกว่าการ
แบ่งกลุ่มเป็นมง้น ้ าเงินหรือมง้ขาว เพราะแซ่สกุลเดียวกนั ไม่ว่าจะเป็นมง้น ้ าเงินหรือมง้ขาวถือว่า
เป็นญาติพี่นอ้งกนัและแต่งงานกนัไม่ได ้ชาวมง้เล่าวา่ในอดีตนั้น พวกเขาไม่มีการแบ่งกลุ่มเป็นมง้
น ้ าเงินหรือมง้ขาว แต่เน่ืองจากมีการสู้รบกบัชาวจีนอยู่บ่อยคร้ังแต่ชาวมง้มีจ านวนน้อยกว่า จึงไม่
สามารถต่อสู้กบัชาวจีนได ้ดงันั้น พวกมง้ท่ีอยูใ่กลก้บัชาวจีนจึงตอ้งแต่งกายคลา้ยกบัชาวจีน เพื่อให้
ชาวจีนเขา้ใจวา่เป็นพวกเดียวกนัจึงจะไม่ถูกฆ่า กลุ่มน้ีในปัจจุบนัคือ มง้ขาวนัน่เอง (ทรงวิทย,์ 2540 
อา้งในทรงวทิย,์ 2542: 2) 

ลกัษณะกำรแต่งกำยของชำวม้งในประเทศไทย 

1) ม้งน ำ้เงิน 
 ผูช้าย : ผูช้ายมง้น ้ าเงินใส่กางเกงสีด าขายาวถึงขอ้เทา้และมีเป้ายานถึงประมาณน่อง ปลาย
กางเกงมีลวดลายปักเป็นรูปกน้หอยหลากสีมีทั้งสีแดง น ้ าเงิน ฟ้า ส้ม เขียว และสีบานเยน็สลบักนั
ไปตลอดปลายขอบขากางเกง ผูช้ายมง้น ้ าเงินสวมเส้ือสีด าหรือน ้ าเงินแขนยาว เอวสั้นประมาณคร่ึง
เอว ชายเส้ือบริเวณเอว จะปักเป็นรูกน้หอยและดอกหลากสีสรรเช่ยเดียวกบัปลายขากางเกงและ
ประดบัดว้ยเหรียญฟรังคข์นาดเล็ก ราคาตั้งแต่ 5-25 เซนต ์เพื่อใหส้วยงามและบ่งบอกถึงฐานะของผู ้
เป็นเจา้ของ กระดุมเส้ือท าดว้ยผา้หรือเหรียญขนาดเล็ก โดยกระดุมน้ีจะติดบริเวณราวตน้แขนซ้าย 
ผา้บริเวณหนา้อกปักเป็นรูปกน้หอยและลายดอกหลากสี ทั้งสีแดง น ้ าเงิน ฟ้า ส้ม เขียว ขาว และสี
บานเยน็ เส้ือผา้ผูช้ายไม่มีคอปกเส้ือ ปลายแขนเส้ออาจจะมีลายปักรูปกน้หอยเช่นเดียวกนั เส้ือผา้ชุด
น้ีถือวา่เป็นเส้ือผา้ชุดส าคญัและมีค่าส าหรับผูช้าย ปกติจะมีเฉพาะในชายหนุ่มเท่านั้น โดยผูเ้ป็นแม่
และพี่สาว น้องจะเป็นผูเ้ยบ็ให้ ชายหนุ่มจะมีชุดลกัษณะดงักล่าวคนละ 1-2  ชุดเท่านั้น พวกชาย
หนุ่มจะสวมใส่ชุดน้ีปีละไม่ก่ีคร้ังเท่านั้น โดยใส่ในงานร่ืนเริงปีใหม่และพิธีกรรม เช่น พิธีแต่งงาน
และพิธีศพ เป็นตน้  
 ผูห้ญิง : ลกัษณะเด่นของผูห้ญิงมง้น ้ าเงินคือ ใส่กระโปรงจีบถึงประมาณหวัเข่ามีลายดอก 
และกน้หอยปักดว้ยมือหลากสี โดนเฉพาะสีแดง น ้ าเงิน ฟ้า ขาว เขียว ส้ม และสีบานเยน็ ผูห้ญิงมง้
น ้ าเงินจะมีผา้สีด า (เสว)์ หรือสีน ้ าเงิน หรือสีฟ้าปิดดา้นหนา้ตั้งแต่เอวถึงประมาณน่อง อีกดา้นหน่ึง
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ของผา้จะต่อเป็นผา้พนัเอวสีแดงด า หรือน ้าเงิน ผูห้ญิงมง้มกัจะสวมเส้ือสีด า น ้ าเงินหรือฟ้า มีลายปัก
ดอกหลากสีสรรบริเวณหน้าอกและชายผา้รอบเอว ปกคอเส้ือคลา้ยแบบทหารเรือมีความกวา้งยาว
ประมาณ 1 คืบ ปักลายกน้หอยและดอกสีแดง น ้ าเงิน เขียว ฟ้า ขาว ส้ม และบานเยน็ทั้งดา้นในและ
ดา้นนอก 
 2) ม้งขำว 
 ทั้งผูช้ายและผูห้ญิงมง้ขาวจะสวมกางเกงขาก๊วยสีด า ฟ้า หรือน ้ าเงิน เป้าไม่ยานเหมือนมง้
น ้ าเงินและสวมเส้ือแบบชาวจีน ส าหรับกางเกงผูห้ญิงและจะมีผา้สีฟ้าหรือน ้ าเงิน (เสว)์ ความยาว
ตั้งแต่ประมาณถึงเอวถึงประมาณคร่ึงน่องปิดทั้งดา้นหนา้และดา้นหลงั ดา้นหน่ึงของผา้น้ี (เสว)์ จะ
ต่อเป็นผา้พนัเอวอีกทีหน่ึง ส าหรับผูห้ญิงมง้ขาวแล้ว เม่ือมีพิธรกรรมท่ีส าคญัของหมู่บา้นหรือ
พิธีกรรมในเครือญาติ เช่น พิธีฉลองปีใหม่ของหมู่บา้น หรือพิธีแต่งงานของญาติพี่น้อง เป็นตน้ 
พวกเธอจะใส่กระโปรงจีบสีขาวท่ีท าจากผา้ใยกญัชงไม่มีลายปัก ด้วยเหตุท่ีผูห้ญิงมง้กลุ่มน้ีใส่
กระโปรงสีขาวในโอกาสท่ีมีพิธรกรรมส าคญัของชุมชนน้ีเอง  พวกเขาจึงไดช่ื้อวา่ “มง้ขาว” 

 กำรตั้งถิ่นฐำนทีอ่ยู่อำศัย 

 การตั้งถ่ินฐานหรือหมู่บา้นของชาวมง้มกัจะอยูท่างภาคเหนือตอนบนของประเทศไทยท่ีมี
ลกัษะภูมิประเทศท่ีเป็นภูเขาสูง ซ่ึงอาจเป็นผลเน่ืองมาจาก ระบบนิเวศน์ดงักล่าวมีความคลา้ยคลึง
กบัถ่ินฐานเดิมท่ีชาวมง้ไดอ้าศยัอยูม่าก่อนทั้งในประเทศจีนและเส้นทางการอพยพ และอีกประการ
หน่ึงคือระบบการผลิตและพนัธ์ุพืชท่ีปลูกท่ีตอ้งอาศยัระบบนิเวศน์ท่ีเหมาะสม ส าหรับบริบททาง
กายภาพในการตั้งถ่ินฐานของชาวมง้นั้น ส่วนใหญ่มกัจะตั้งบา้นเรือนอยูใ่นระดบัความสูงเหนือน ้ า
ทะเลมากกว่า 1,400 เมตรข้ึนไป เป็นพื้นท่ีท่ีอยู่บนพื้นฐานเศรษฐกิจแบบปลูกฝ่ินเขม้ขน้และเป็น
พื้นท่ีในเขตป่าดิบเขาระดบัสูง ซ่ึงการตั้งบา้นเรือนบนยอดเขาสูงประมาณ 3,000 – 5,000 ฟุต จาก
ระดบัน ้าทะเลเป็นผลมาจากโครงสร้างทางเศรษฐกิจท่ีมีการปลูกฝ่ินเป็นพืชเศรษฐกิจและเหตุผลเพื่อ
การป้องกนัตนเองและความจ าเป็นทางเศรษฐกิจ (ชูพินิจ, 2527: 8) 

อีกเหตุผลหน่ึงคือเป็นความเคยชินมาตั้งแต่คร้ังโบราณ ในสมยันั้นการตั้งบา้นเรือนจะตอ้ง
ค านึงถึงหลกัการทางยุทธศาสตร์ดว้ย กล่าวคือ การตั้งบา้นเรือนในท่ีสูงและมีอาหารการกินท่ีอุดม
สมบูรณ์นั้นยากท่ีขา้ศึกจะรุกรานไดง่้าย ๆ  และนอกจากนั้นยงัท าให้เห็นการเขา้มาของขา้ศึกตั้งแต่
ระยะไกลอีกดว้ย จากเหตุผลต่าง ๆ เหล่าน้ีท าให้ชาวมง้นิยมตั้งถ่ินฐานอยู่บนภูเขา แต่ก็ไม่ปรากฏ
ชดัเจนวา่เป็นเหตุผลใด แต่อาจจะเป็นไปไดว้า่ทุก ๆ เหตุผลรวมกนัเป็นเง่ือนไขท่ีท าให้ชาวมง้ตอ้ง
ตั้งถ่ินฐานอยู่บนภูเขาสูง การแสวงหาท่ีตั้งหมู่บา้นเป็นหน้าท่ีของผูน้ าแซ่สกุลท่ีมีในชุมชนนั้น ๆ 
โดยท่ีตั้งหมู่บา้นจะตอ้งเหมาะสมตามความเช่ือของพวกเขา คือ มีภูเขาล้อมรอบโดนเฉพาะทาง
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ดา้นหน้าของหมู่บา้นตอ้งหันหน้าไปทางทิศตะวนัตก ไม่มีภูเขาบดบงัขวางกั้น ส่วนดา้นหลงัของ
หมู่บ้านเป็นทิศตะวนัออก ซ่ึงจะต้องเป็นภูเขาสูงและมีแหล่งน ้ าท่ีอุดมสมบูรณ์เพียงพอส าหรับ
บริโภค นอกจากน้ี การตั้งหมู่บา้นใหม่ตอ้งขออนุญาตเจา้ท่ีคือเจา้ป่า และเจา้เขา ซ่ึงชาวมง้มีความ
เช่ือว่าผืนแผ่นดินแต่ละแห่งมีเจ้าท่ีคอยดูแลปกป้องรักษาอยู่ จึงต้องขออนุญาตก่อนถ้าเจ้าท่ีไม่
อนุญาตก็ตอ้งแสวงหาท่ีตั้งหมู่บา้นใหม่ 
 ลกัษณะการสร้างบา้นของชาวมง้จะสร้างบา้นคร่อมดิน ในอดีตบา้นส่วนใหญ่จะมุงดว้ยไม้
แป้นเกล็ด และฟากก็ท าดว้ยไมเ้ช่นเดียวกนัปัจจุบนัเม่ือไมล้ดนอ้ยลงจึงมุงหลงัคาดว้ยหญา้คา  คนท่ี
มีฐานะทางการเงินดีจะมุงด้วยสังกะสีหรือกระเบ้ืองลอน ปกติบา้นชาวมง้จะไม่มีหน้าต่าง ทั้งน้ี 
เน่ืองจากชุมชนเดิมน้ีอาศยัอยูใ่นท่ีท่ีมีอากาศหนาวเยน็มาก่อน ดั้งนั้นจึงไม่มีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งมี
หน้าต่าง อย่างไรก็ตามส าหรับในประเทศไทยการสร้างบ้านของชาวม้งในปัจจุบันมีก าร
เปล่ียนแปลงไปมากโดยเฉพาะหมู่บา้นท่ีอยู่ใกล้ชุมชนเมือง ภายในตวับา้นนั้นในอดีตมีลกัษณะ
คลา้ย ๆ กนัคือเม่ือเดินเขา้ทางประตูใหญ่ เขา้ไปภายในตวับา้นเตาไฟเล็กจะตั้งอยู่ทางดา้นขวามือ
ใกล ้ๆ กบัประตูใหญ่กบัเตาไฟเล็กทางดา้นขวามือเป็นหอ้งรับแขก ถดัจากห้องรับแขกไปดา้นเหนือ
จะเป็นท่ีตั้ งครกกระเด่ือง ด้านซ้ายมือของเตาไฟเล็กระหว่างเสากลางและประตูใหญ่จะเป็น
ห้องนอนของสมาชิกทุกคนในบา้น โดยมีห้องนอนตามแต่จ านวนสมาชิกของครอบครัวนั้น ดา้น
เหนือของหอ้งนอนจะเป็นท่ีตั้งเตาไฟใหญ่ บริเวณใจกลางบา้นทางดา้นเหนือจะเป็นโต๊ะอาหาร ห้ิงผี
บรรพบุรุษ และห้ิงผีเล้ียงของหมอผี (เฉพาะครอบครัวท่ีมีหมอผีเท่านั้น) จะตั้งอยูติ่ดกบัฝาทางดา้น
เหนือและตรงขา้มประตูใหญ่ บางแซ่สกุลจะมีประตูเล็กติดกบัเตาไฟใหญ่ในขณะท่ีบางแซ่สกุลจะ
ไม่มีประตูเล็ก ส าหรับยุง้ฉางท่ีเก็บขา้วและขา้วโพดบางบา้นจะสร้างเอาไวข้า้ง ๆ ครกกระเด่ือง
ทางดา้นเหนือของหอ้งรับแขก แต่บางบา้นจะสร้างไวแ้ยกต่างหากโดยจะสร้างเอาไวร้อบ ๆ บริเวณ
บา้น ลกัษณะของการตั้งบา้นเรือนท่ีอยูอ่าศยันั้นโดยทัว่ ๆ ไปแลว้หากผูน้ าแซ่สกุลตั้งบา้นเรือนอยู ่
ณ จุดใดแล้วญาติพี่น้องก็จะมาตั้งบา้นอยู่ใกล้ ๆ โดยรอบทั้งน้ีเพื่อความสะดวกในการให้ความ
ช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั และสะดวกในการประกอบพิธีกรรมของกลุ่มเครือญาติ 

ภำษำ 

 นกัภาษาศาสตร์ในสมยัก่อนส่วนใหญ่นิยมจดัภาษาแมว้ (มง้) ไวใ้นตระกลูเดียวกบัภาษาจีน 
(Semitic) หรือไม่ก็จดัไวใ้นตระกลูจีนธิเบต (Sino-Tibetan) เพราะเห็นวา่ชาวมง้และเม่ียนซ่ึงเป็นอีก
กลุ่มชาติพันธ์ุหน่ึงมีวฒันธรรมคล้ายชาวจีน ต่อมาในช่วงประมาณ 2 ทศวรรษท่ีผ่านมา 
นกัภาษาศาสตร์เห็นว่าชาวมง้และเม่ียนมีความสัมพนัธ์ใกลชิ้ดกบัชาวจีนในแง่การถ่ายทอดทาง
วฒันธรรมเท่านั้นซ่ึงไม่ไดห้มายความวา่ชนทั้ง 2 กลุ่มน้ีจะมีบรรพบุรุษเป็นกลุ่มเดียวกนักบัชาวจีน 
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ปัจจุบนันกัภาษาศาสตร์ จึงไดแ้ยกกลุ่มภาษามง้และเม่ียนเอาไวเ้ป็นอีกกลุ่มภาษาหน่ึง แยกออกจาก
ภาษาอ่ืน ๆ 
 ภาษามง้ถือวา่เป็นภาษาค าโดด (Lsolating Language) และเป็นภาษาท่ีมีเสียงกอ้ง มีค าศพัท์
จ  านวนมากท่ีน ามาจากภาษาจีนและชนชาติอ่ืน ๆ ท่ีชาวม้งมีความสัมพนัธ์ด้วย เช่น ไทย ลาว 
เวียดนาม เป็นตน้ แมว้่าชาวมง้จะมีหลายยอ่ยหลายกลุ่มโดยเฉพาะในจีนและเวียดนาม แต่ในดา้น
ภาษาท่ีใชส่ื้อสารกนันั้น ชาวมง้สามารถติดต่อส่ือสารกนัไดห้รือพูดเขา้ใจกนัได ้ส าหรับในประเทศ
ไทยซ่ึงมีชาวมง้เพียง 2 กลุ่มใหญ่ คือ มง้น ้าเงินและมง้ขาวเท่านั้น กล่าวไดว้า่ในดา้นของภาษาแลว้มี
ความแตกต่างกนัเพียงส าเนียงการออกเสียงและค าศพัทบ์างค าเท่านั้น ดงันั้นชาวมง้ทั้ง 2 กลุ่มน้ีจึง
สามารถใช้ภาษาในการติดต่อส่ือสารกนัได ้ภาษาของชาวมง้ท่ีใช้อยู่ในประเทศไทยสามารถแบ่ง
ออกไดเ้ป็น 2 ภาษาถ่ิน (Dialects) คือภาษาท่ีใชโ้ดยมง้ขาวและมง้น ้ าเงิน ซ่ึงโดยทัว่ไปแลว้ภาษาถ่ิน
ทั้งสองไม่ได้มีความแตกต่างกนัจนเป็นอุปสรรคในการติดต่อระหว่างกนัของชาวมง้ทั้ง 2 กลุ่ม 
ภาษาถ่ินทั้งสองมีระบบเสียงและโครงสร้างไวยกรณ์ท่ีเหมือนกนั ความแตกต่างอยูท่ี่ภาษามง้ขาวมี
เสียงพยญัชนะมากกวา่ภาษามง้น ้าเงินอยู ่4 เสียง โดยภาษามง้ขาวมีเสียงพยญัชนะ 58 เสียง ภาษามง้
น ้ าเงินมี 54 เสียง ในจ านวนเสียงพยญัชนะ 58 เสียง ภาษามง้ขาวมีพยญัชนะท่ีมีเสียงตรงกนักบั
ภาษาม้งน ้ าเงินอยู่ 51 เสียง และมีพยญัชนะท่ีไม่ปรากฎอยู่ในภาษาม้งน ้ าเงินอยู่ 7  เสียง ใน
ขณะเดียวกนัเสียงพยญัชนะในภาษามง้น ้าเงินท่ีไม่ปรากฎอยูใ่นภาษามง้ขาวมี 3 เสียง  และเสียงสระ
ในภาษาถ่ินมี 13 เสียง มีเสียงสระท่ีแตกต่างกนั 3 เสียงคือเสียงสระ “เอีย อา เอิง” ในภาษามง้ขาว
เป็นเสียงสระ “อา องั เอง็” ในภาษามง้น ้าเงินตามล าดบั 

ควำมสัมพนัธ์ทำงสังคมและระบบเครือญำติของชำวม้ง 

 สังคมของชาวมง้เป็นสังคมท่ียึดจารีตประเพณีท่ีมีความเช่ือมโยงของระบบเครือญาติและ
เป็นความสัมพนัธ์ท่ีมีสถานภาพ และบทบาทในการควบคุมไม่ให้ชาวมง้มีความประพฤติเบ่ียงเบน
ไปจากปทสัถาน และจารีตดั้งเดิมท่ียึดถืออยา่งต่อเน่ืองมาจนถึงปัจจุบนั ชาวมง้มีความสัมพนัธ์ทาง
สายเลือดท่ีสืบทอดสายตระกูลจากทางฝ่ายบิดา (Patrilineal Descent) กอรปกบัวิธีคิดการก าเนิด
ผูห้ญิงผูช้ายของชาวมง้ท่ีผูห้ญิงเป็นสมบติัของผูช้าย (เสถียร, 2544: 37 อา้งในเสถียร, 2547: 15) จีง
ท าให้สถานภาพทางสังคมของผูช้ายมง้สูงกวา่ผูห้ญิง บทบาทการตดัสินใจในเร่ืองต่าง ๆ ให้ผูช้าย
เป็นใหญ่ ความสัมพนัธ์ทางเครือญาติของชาวมง้แบ่งออกเป็น 3 ระดบั คือ 
 ประการแรก “ตั้วลูเ้ซ่ง” หมายถึง คนแซ่เดียวกนั ชาวมง้ถือวา่ผูท่ี้มีแซ่สกุลเดียวกนักบักลุ่ม
ตนเองเป็นพี่น้องกนั ซ่ึงประมาณว่า ในประเทศไทยมีคนแซ่สกุลของชาวมง้ทั้งหมด 16 แซ่ ท่ีพบ
มาก เช่น แซ่ลี แซ่ย่าง แซ่จาง แซ่ว่าง แซ่หาง แซ่มวั แซ่เฮ่อ แซ่ท่อ แซ่หวื่อ แซ่กือ แซ่โซ้ง ฯลฯ 



13 
 

 

ซ่ึงมง้ท่ีมีแซ่กือท่ีเชียงรายจะถือว่ามง้แซ่กือท่ีอยู่จงัหวดัตากเป็นพี่น้องกนั ถึงแมว้่าไม่ใช่ญาติกนั
โดยตรงเพราะอยูใ่นกลุ่มแซ่เดียวกนั และการถือแซ่ดงักล่าวยงัเป็นการก าหนดไม่ให้มง้ชายหญิงท่ีมี
แซ่เดียวกนัแต่งงานกนั  
 ประการสอง “ก๋ือต๋ี” หมายถึงกลุ่มท่ีมีแซ่สกุลเดียวกนัและเป็นญาติพี่น้องกนั ถือว่าเป็น
ความสัมพนัธ์อีกระดบัหน่ึงมีความใกลชิ้ดกนัมากกวา่ระดบัคนแซ่เดียวกนั ความสัมพนัธ์ระดบัก๋ือต๋ี
สามารถปรึกษาหารือให้ค  าแนะน าซ่ึงกันและกันได้ แต่ในระดับก๋ือต๋ีน้ีบางกลุ่มถึงแม้จะมีแซ่
เดียวกนัแต่ก็อาจจะท าพิธีกรรมบางอยา่งร่วมกนัไม่ไดเ้พราะนบัถือผบีรรพบุรุษไม่เหมือนกนั 
 ประการท่ีสาม “ตั้วตู่กลัง๊” หมายถึง กลุ่มท่ีความสัมพนัธ์ทางสายเลือดท่ีใกลชิ้ดกนัมากท่ีสุด
เพราะนบัถือผีบรรพบุรุษเดียวกนั และเป็นการนบัถือญาติกนัท่ีเป็นความสัมพนัธ์ท่ีเขม้ขน้ให้ความ
ช่วยเหลือเก้ือกูลซ่ึงกนัและกนัอยา่งเต็มท่ีและจริงใจ เช่น ให้ความช่วยเหลือทางเศรษฐกิจ แรงงาน
หรือการหยบิยมืทรัพยสิ์นต่าง ๆ รวมทั้งการช่วยเหลือเม่ือมีการประกอบพิธีกรรมและถือวา่เป็นผูท่ี้
นบัถือผบีรรพบุรุษเดียวกนัสามารถท่ีจะตายและจดังานศพในบา้นของกนัและกนัได ้
 สังคมมง้เป็นสังคมท่ีสืบเช้ือสายทางฝ่ายชาย การสืบเช้ือสายท่ีแสดงความเป็นเครือญาติใน
สายตระกลู (lineage) เดียวกนัน้ีจะมีขอบเขตไปถึงหา้ชัว่อายคุน คือนบัตั้งแต่รุ่นลูก (เมหยวัะ) รุ่นพ่อ
แม่ (ตสี-เหนียะ)  รุ่นปู่ ยา่ (เหยอ่ร์-ป่อย)์ รุ่นทวด (ก๊ง) และรุ่นพอ่แม่ของทวด (ซั้ว) ดงันั้นในระหวา่ง
ชาวมง้ดว้ยกนัสามารถสืบสาวไปไดว้า่สืบเช้ือสายโดยตรงมาจากหา้รุ่นดงักล่าว 
 จากความสัมพนัธ์ในลกัษณะเครือญาติท าให้ชาวมง้ให้ความส าคญักบัผูอ้าวุโสหรือกลุ่ม
ผูน้ าเครือญาติในการตดัสินใจเร่ืองส าคญั ๆ รวมทั้งการก าหนดสถานภาพทางสังคมในชุมชนท่ีจะ
พิทกัษ์สิทธิและการเจรจาต่อรองเชิงอ านาจกบัแซ่ตระกูลอ่ืน ๆ ในชุมชน ตลอดจนถึงการติดต่อ
สมาคมกบับุคคลภายนอกรวมทั้งรัฐ และยงัเป็นส่ิงก าหนดสิทธิของสมาชิกท่ีจะสามารถเขา้ร่วม
พิธีกรรมส าคญัของครอบครัวท่ีจะอ านวยประโยชน์ในการคุม้ครองหรือให้ความมัน่คง เช่น พิธีตูซู่้
(รัลนา , 2538 อา้งใน เสถียร ฉนัทะ, 2547: 16) นอกจากน้ีความสัมพนัธ์ทางสังคมในชุมชนมง้ยงั
ข้ึนอยูก่บัผูน้  าตามจารีตประเพณี เช่น หมอผี หมอยา หมอต าแย ท่ีชุมชนให้ความเคารพนบัถือท่ีจะ
เป็นผูน้ าในการประกอบพิธีกรรมต่าง ๆ ของชุมชนและช่วยรักษาพยาบาลเม่ือยามเจบ็ป่วย 
 การจดัระเบียบทางสังคมของชาวมง้ เป็นการจดัระเบียบท่ีอยูภ่ายใตก้ฎเกณฑ์ของความเป็น
เครือญาติ โดยเร่ิมตั้งแต่ครอบครัว ครัวเรือน สายตระกูลจนถึงแซ่ตระกูล โดยมีความสัมพนัธ์
ทางการแต่งงานเป็นเคร่ืองเช่ือมโยงแซ่ตระกลูต่าง ๆ ดงันั้นสังคมชาวมง้จึงเป็นสังคมท่ีค่อนขา้งจะมี
เอกภาพสูงและมีการติดต่อสัมพนัธ์กนัอยา่งใกลชิ้ด 
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ควำมเช่ือ พธีิกรรมและประเพณใีนวถิิชีวติของชำวม้ง 

 โดยทัว่ไปชาวมง้มีความเช่ือหรือศาสนาแบบนับถือผี (Animism) ผสมกบัการบูชาบรรพ
บุรุษ (Ancester worship) สาระส าคญัของความเช่ือดงักล่าวไดแ้ก่ ความเช่ือในเร่ืองของอ านาจเหนือ
ธรรมชาติ (Supernatural) อยา่งไรก็ตาม มิไดห้มายความว่าชาวมง้มองปรากฎการณ์หรือพฤติกรรม
ต่าง ๆ ว่าอยู่ภายใตก้ารบงการของอ านาจเหนือธรรมชาติทั้งส้ิน แต่หมายความว่าความเช่ือเร่ือง
อ านาจเหนือธรรมชาติยงัคงมีความส าคญัอยูใ่นวฒันธรรมและสังคมชาวมง้ 
 หากมองถึงความสัมพนัธ์ของระบบเครือญาติส่ิงท่ีตอ้งท าความเขา้ใจคือระบบโครงสร้าง
ทางจกัรวาลวิทยา ซ่ึงเป็นรากฐานส าคญัของระบบความเช่ือมโยงความสัมพนัธ์ทางเครือญาติ 
ตลอดจนวถีิชีวติของชาวมง้ตั้งแต่เกิดไปจนถึงตาย แลว้ชาวมง้มีความเช่ือและการประกอบพิธีกรรม
ท่ีส าคัญคือ ความเช่ือในเร่ืองจิตวิญญาณและการบูชาผีบรรพบุรุษ  ซ่ึงอาจจะถือได้ว่าเป็น
ความสัมพนัธ์ของโครงสร้างทางจกัรวาลวทิยาท่ีชาวมง้มง้ถือวา่ มีอ านาจต่อวถีิชีวติความเป็นอยูข่อง
ตนเองและครอบครัวซ่ึงลกัษณะโครงสร้างดงักล่าว มีการจดัระบบไวด้งัน้ี2 

 1) ผีระดับเทวดำ หรือ เทวดำ ท่ีส าคญัคือ โซ้ว หรือ เหย่อฮโซ้ว ซ่ึงจดัไดว้่าเป็นผูส้ร้าง
สรรพส่ิงทั้งปวง เป็นผูดู้แลโลกทั้งหมด และยุวา้ตวัะเต่ง ซ่ึงเป็นผูข้ออนุญาตให้คนมาเกิด ตดัสิน
ชีวติคน และก าหนดอายุคนเปรียบเสมือนพญามจัจุราช ผีทั้งสองมีลกัษณะเด่นและชดัเจนมากส่วน
ผีอ่ืน ๆ ในระดับเดียวกนัมีลักษณะคลุมเครือ เช่น หย่งฮ์เลห่าฮ์ เป็นผูดู้แลให้มนุษย์ปฏิบติัตาม
กฎระเบียบท่ีก าหนดไว ้ถือเซ้งถือติ หรือ เซ้งเต ้เซ้งเซอ เป็นผีจา้ท่ีเจา้ทาง ฮั้งไต่ เป็นกษตัริยผ์ูค้อย
ดูแลปกครองมนุษย ์เจ๊งซ้ือ เป็นผูรู้้กฎระเบียบ จารีตประเพณี ขอ้กฎหมายต่าง ๆ ก๊ะยิ้ง เป็นผีฟ้า
ผูห้ญิงผูใ้หลู้กแก่สามีภรรยาท่ีตอ้งการและร้องขอลูก 
  เน้ง จดัเป็นผีฝ่ายท่ีตอ้งต่อสู้กบัผีร้าย มีบทบาทส าคญัในการรักษาคนเจ็บป่วยท่ี
เก่ียวกบัเร่ืองขวญั วิญญาณ แบ่งไดเ้ป็น 2 พวกใหญ่ ๆ คือ เนง้เทอ้ เป็นผีท่ีเขา้ร่างทรงมนุษย ์กบัอีก
พวกหน่ึงคือ เนอ้งเกอะ เป็นผท่ีีเรียนท่องค าคาถาเอา 
  ด๊ำ จดัเป็นผเีร่ือนทัว่ ๆ ไป ซ่ึงอาจจะให้ไดท้ั้งคุณและโทษ แบ่งเป็น 2 กลุ่มใหญ่ ๆ 
คือประการแรก คือ “ผเีรือน” เรียกวา่ ด๊าโหวเจ๋ หรือ ด๊าวา่ ด๊าเจ ประกอบดว้ยผท่ีีส าคญัดงัน้ี  
  1.1 ผีประตู เรียกว่า ด๊าขงขงตร๊ง ผีประตูผูป้กปักษ์รักษาทั้ งคนและสัตว์ใน
ครัวเรือนใหส้มบูรณ์แขง็แรงและแพร่ลูกหลาน ผปีระตูอีกชนิดหน่ึงเรียกวา่ ด๊าตร๊งฮ ์หรือ ด๊าขอตร๊ง 

                                                           
2 ชูพินิจ  เกษมณี. 2527. คู่มอืปฏบิัตงิำนกบัชำวเขำเผ่ำแม้ว. เชียงใหม่ : สถาบนัวจิยัชาวเขา.  หนา้ 22-26. 
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เป็นผีประตูห้องนอน ในบา้นแต่ละหลงัอาจมี 2-3 ครอบครัว เม่ือมีสมาชิกครอบครัวใดครอบครัว
หน่ึงเจ็บป่วยและผูร้ะบุว่าจะตอ้งเล้ียงผีของประตูครอบครัวนั้น ก็จะตอ้งมีการประกอบพิธีกรรม
เล้ียงผข้ึีนท่ีประตูหอ้งนอนของครอบครัวนั้น  
  1.2 ผเีสำ เรียกวา่ ดู๊ตา๊ มกัจะเป็นตรงบริเวณหนา้หอ้งนอนของผูอ้าวุโสในบา้นท่ีจะ
ตั้งเป็นเสากลางบา้น และเป็นท่ีสิงสถิตยอ์ยูข่องดู๊ตา๊3  
  1.3 ผเีตำไฟใหญ่ เรียกวา่ ด๊าขอส่อ ชาวมง้ถือวา่เตาไฟใหญ่มีบุญคุณต่อชีวิต เป็นท่ี
เล้ียงชีวติจนเติบใหญ่ข้ึนมาได้4  
  1.4 ผีเตำไฟเล็ก เรียกวา่ ด๊าขอจุ๊ เป็นผูใ้ห้ความอบอุ่นแก่คนในบา้นท าให้ผูอ้าศยัมี
ความสุข5  
  1.5 สีก๊ะ เป็นผีท่ีชาวม้งไปขอชาวจีนมาเล้ียง สีก๊ะ ช่วยให้ท ามาหากินเจริญ 
ลูกหลานเพิ่มพูน สัตวเ์ล้ียงและพืชผลเจริญงอกงาม คา้ขายดีมีเงินทอง สีก๊ะจะมีกระดาษส่ีเหล่ียมสี
ขาวแผน่ขนาดเท่าฝ่ามือหรือใหญ่กวา่เล็กนอ้ยปิดตรงบริเวณขา้งฝาบา้น6 
  1.6 ผบีรรพบุรุษ เรียกวา่ ป้อก๊งเหยอ่ฮลี พ่อแม่ ปู่ ยา่ หรือบรรพบุรุษในสายผูช้ายท่ี
ล่วงลับไปแล้วจะเป็นส่วนหน่ึงของผีเรือนด้วย ซ่ึงอาจจะสิงสถิตย์ท่ีคานซ่ึงพาดระหว่างเสา
ห้องนอนท่ีอยูชิ่ดประตูหนา้กบัเสาผนงัตรงกนัขา้มหรือดา้นห้ิงผี และเป็นคานท่ีใชว้างพาดชั้นลอย
เหนือหวัหรืออาจจะอยูท่ี่ส่วนปลายของเสา 

  2) ผีทั่วไป ผีจ  าพวกน้ีจะสิงสถิตยอ์ยู่ทัว่ไป เช่น ผีถ ้ า ผีน ้ า ผีจอมปลวก ผีตน้ไม ้เป็นตน้ 
และยงัมีผเีร่ร่อน ซ่ึงถูกจดัวา่เป็นพวกอดอยากหิวโหย คนท่ีเสียชีวิตโดยไม่มีญาติพี่นอ้งท าพิธีศพให้
หรือตายในแบบผีไม่มีญาติ ขาดการท าพิธีทางจิตวิญญาณ วิญญาณก็จะล่องลอยไปเร่ือย ๆ ไม่
สามารถไปเกิดใหม่ได ้นอกจากน้ียงัมีผีช่ือ หยง่ฮ ์หรือ ด๊าช่ือหยง่ฮ ์ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นผีท่ีมาเอาชีวิต
มนุษยโ์ดยการท าใหข้วญัออกจากร่างกายไป 
 เสถียร(2547: 17) ไดก้ล่าวถึงความเช่ือในเร่ืองผขีองชาวมง้ไวว้า่ ดว้ยความเช่ือเร่ืองของผีใน
มโนทศัน์ ชาวมง้จึงมีการประกอบพิธีกรรมต่าง ๆ เพื่อเซ่นไหว ้และเช่ือมโยงอ านาจระหวา่งมนุษย์
                                                           
3 เสถียร ฉนัทะ. 2547. รำยงำนวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงกำรวัฒนธรรมกำรบริโภคและกำรแพทย์ พืน้บ้ำนกลุ่มชำติ
พนัธ์ุม้ง :                      ของกำรจดักำรควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ เพือ่กำรพฒันำทีย่ัง่ยนื. เชียงราย : 
โรงพยาบาลเวยีงแก่น ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัเชียงราย. หนา้ 17.  
4 เร่ืองเดียวกนั หนา้ 17. 
5 เร่ืองเดียวกนั หนา้ 17. 
6 เร่ืองเดียวกนั หนา้ 17. 
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กบัอ านาจเหนือธรรมชาติท่ีจะช่วยให้มีความมัน่คงทางจิตใจในการด าเนินชีวิต และเม่ือยามเจ็บไข้
ไดป่้วยนอกจากน้ียงัเช่ือมโยงไปถึงวิธีคิดท่ีมีต่อการจดัการทรัพยากรทั้งในระบบการผลิต เช่น การ
เซ่นไหวผ้ีไร่ขา้วเพื่อให้อ านาจเหนือธรรมชาติดงักล่าวไดช่้วยให้ไดรั้บผลผลิตท่ีอุดมสมบูรณ์และ
การจดัการป่า เช่น ดงเชง้ป่าชา้ และป่าตน้น ้า เป็นตน้  
 ส าหรับการประกอบพิธีกรรมของชาวมง้นั้นมกัจะเป็นการประกอบพิธีกรรมเซ่นไหวผ้ีเป็น
ส่วนใหญ่ โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลหรืองานประเพณีประจ าตามวฎัจกัรของเวลาท่ีหมุนเวียนมา
ครบก าหนด ซ่ึงหากจะแบ่งประเพณีท่ีส าคญัของชาวมง้นั้นอาจแบ่งได้เป็น 2 ระดบัคือ ประเพณี
ระดบัเครือญาติหรือครอบครัว และประเพณีระดบัชุมชนมีดงัน้ี 
 ประเพณีระดบัครอบครัวและเครือญาติ จะเป็นประเพณีท่ีครอบครัวจะเป็นผูด้  าเนินการเม่ือ
มีสมาชิกในครอบครัวเกิดข้ึนหรือลม้ตายจากไป นัน่คือ ประเพณีเก่ียวกบัการเกิด ประเพณีเก่ียวกบั
การตาย และประเพณีเก่ียวกบัการแต่งงานโดยประเพณีเก่ียวกบัการเกิดนั้นจะเป็นการท าพิธีกรรม
ให้กับแม่ท่ีคลอดและลูกท่ีคลอดออกมาแล้วมีชีวิตรอด หัวหน้าครัวเรือนแต่ละครอบครัวก็จะ
ประกอบพิธีกรรมเรียกขวญั ผูกขอ้มือ และตั้งช่ือให้กบัเด็กทารก ผูเ้ฒ่าผูแ้ก่และเครือญาติก็จะมา
ช่วยกนัเรียกขวญั 

2. งำนวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 

 อนุวัฒน์  วัฒนพิชญำกูล(2548) วัฒนธรรมการเยียวยารักษาโรค  ภูมิปัญญาการแพทย์

พืน้บ้านอีสาน  ชุดภูมิปัญญาพืน้บ้านด้านสุขภาพ 4   ศึกษาเร่ืองวฒันธรรมการเยยีวยารักษาโรคของ
หมอพื้นบา้นอีสาน  หมอพื้นบา้นอีสานมีวิถีชีวิตอยู่บนพื้นฐานการช่วยเหลือแก้ไขปัญหาความ
เจ็บป่วยท่ีเกิดข้ึนกบัตนเอง  ญาติพี่น้อง  และเพื่อนบา้นโดยใช้สมุนไพรในการรักษาโรค  ผูป่้วยท่ี
เป็นหมอพื้นบา้นมีวฒันธรรมการเรียนรู้  และแรงจูงใจอยา่งไรในการเขา้มาเป็นหมอยาพื้นบา้นท่ีไม่
แตกต่างซ่ึงสามารถจดัแบบแผนวฒันธรรมการเรียนรู้ของหมอพื้นบา้นดงัน้ี   
 1)  เรียนรู้จากการติดสอยหอ้ยตามพอ่   
 2) เรียนรู้จากแรงบนัดาลใจเม่ือคนในครอบครัวเจบ็ป่วย   
 3)  เรียนรูเพราะเห็นผลจากการรักษาของหมอพื้นบา้น   
 4)  เรียนรู้จากครูหมอหรือสถาบนัการสอนแพทยแ์ผนไทยหรือหน่วยงานราชการต่างๆ  
 5)  เรียนรู้จากครูหมอ/แหล่งความรู้หลายแหล่งประกอบกนั   
 ส่วนวฒันธรรมการสืบทอดความรู้ของหมอพื้นบา้น  มีรูปแบบการถ่ายทอดความรู้ของ
หมอพื้นบา้นอย่างง่าย ๆ ถ่ายทอดโดยตรงจากครูสู่ศิษย ์ สืบเน่ืองมาจากรูปแบบของการเก็บองค์
ความรู้ของหมอพื้นบ้านท่ีมีลักษณะแตกต่างกัน  จึงส่งผลให้วิธีการถ่ายทอดความรู้ของหมอ
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พื้นบา้นมีลกัษณะแตกต่างกนั  ดงันั้นบริบทของการถ่ายทอดความรู้โดยการรับมอบตวัเป็นศิษยซ่ึ์ง
หมอพื้นบา้นท่ีเป็นครูอาจใช้พิธีกรรม  หรือใช้แนวทางการได้รับการถ่ายทอดแบบเดียวกบัท่ีตน
ได้รับถ่ายทอดมา หมอพื้นบ้านกลุ่มน้ีจะมีรูปแบบการเก็บองค์ความรู้ไว้ในรูปความทรงจ า  
ขอ้เสนอแนะเพื่อการศึกษาวิจยัการแพทยพ์ื้นบา้นอีสานและหมอพื้นบา้นอีสาน  โดยประการแรก
ในการศึกษาเก่ียวกบัหมอพื้นบา้นขอให้มีการสังคายนาองค์ความรู้ทางการแพทยพ์ื้นบา้นอีสาน  
ประการท่ีสอง คือ ควรมีการศึกษาพืชพนัธ์สมุนไพรของทอ้งถ่ินเพราะมีความแตกต่างจากสมุนไพร
ของภาคกลางทั้งการเรียกช่ือและลกัษณะของตน้ เพื่อเป็นพื้นฐานความรู้ดา้นสมุนไพรทอ้งถ่ินท่ีควร
มีในระบบการสอบเพื่อข้ึนทะเบียนเป็นผูป้ระกอบโรคศิลปสาขาการแพทยแ์ผนไทยให้ระบบสอบมี
ความสอดคลอ้งกบัการใชค้วามรู้ การเรียนรู้ท่ีผูกพนักบัสมุนไพรทอ้งถ่ินดว้ย และประการสุดทา้ย  
ควรท าการศึกษาบทบาทหมอพื้นบา้นกบัการพึ่งพาตนเองของชุมชน  การด ารงอยูข่องหมอพื้นบา้น
เป็นผลดีต่อเศรษฐกิจชุมชนและประเทศชาติอย่างไร เพื่อหาแนวทางส่งเสริมสุขภาพชุมชนโดย
ชุมชนเพื่อชุมชน 

 ทรงวิทย์  เ ช่ือมสกุล (2542)  ภูมิ ปัญญาพื้นบ้านในการจัดการทรัพยากรและการ

รักษาพยาบาลของม้ง  ผลการศึกษาพบวา่ชาวมง้ส่วนใหญ่มีความรู้เร่ืองสมุนไพรพื้นบา้น ไม่จ  ากดั
ผูรู้้แค่หมอสมุนไพรเท่านั้น ผูห้ญิงท่ีมีอายุชาวมง้ส่วนใหญ่จะรู้จกัและมีการใชส้มุนไพรพื้นบา้นใน
การรักษาอาการป่วยไข ้และมีวิถีชีวิตท่ีเช่ือมโยงกบัธรรมชาติทั้งการใช้ทรัพยากรธรรมชาติเพื่อ
สุขภาพท่ีดี และการใชท้รัพยากรท่ีมีอยูใ่นธรรมชาติในการรักษาโรค  

 เสถียร ฉันทะ(2547) วัฒนธรรมการบริโภคและการแพทย์พื้นบ้านชาวม้ง มิติทางสังคม  
วัฒนธรรมของการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน  ผลการศึกษาพบว่า
ชาวมง้มีความสัมพนัธ์ท่ีใกลชิ้ดกบัธรรมชาติ แสดงให้เห็นว่าระบบการแพทยพ์ื้นบา้นชาวมง้เป็น
ระบบความสัมพนัธ์เชิงซ้อนของปัจเจก บนความสัมพนัธ์ระหว่างมนุษยก์บัธรรมชาติ มนุษยก์บั
อ านาจเหนือธรรมชาติ ซ่ึงแสดงให้เห็นถึงความหลากหลายทางชีวภาพท่ีเป็นพื้นฐานในการใชชี้วิต
ของชาวมง้ 

ศูนย์วจัิยและพัฒนำกำรแพทย์พืน้บ้ำนสถำบันรำชภัฏเชียงรำย(2544) โครงการสังคายนา

องค์ความรู้ “หมอเมือง” เพื่อพัฒนาต าราและระบบอ้างอิงของการแพทย์พื้นบ้านล้านนา  รายงานน้ี
กล่าวถึงผลการศึกษาท่ีพบว่า ชาวลา้นนามีวิธีการดูแลสุขภาพท่ีมีลกัษณะเฉพาะมาแต่ดั้งเดิม เป็น
องค์ความรู้ท่ีมีการบนัทึกและสืบทอดจากคนรุ่นก่อน นอกจากน้ีชาวล้านนายงัมีความเช่ือว่าคน
ประกอบดว้ยกายและจิต และยงัมีการกล่าวถึง “ขวญั” ซ่ึงมี 32 ขวญั ท าหน้าท่ีควบคุมการท างาน
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ของกายแต่ละส่วน หากขวญั กาย และจิตท างานไม่สัมพนัธ์กนัก็จะท าให้เกิดการเจ็บป่วยหรือเกิด
โรคต่าง ๆ ซ่ึงรายงานฉบบัน้ีไดก้ล่าวถึงการแพทยพ์ื้นบา้นแบบลา้นนาวา่มีลกัษณะเด่นท่ีมุ่งเนน้การ
รักษาแบบองคร์วม คือรักษาทั้งทางกาย จิตใจ ครอบครัว สภาพแวดลอ้ม  

อนุพนธ์  สนิท(2545) การผสมกลมกลืนทางวัฒนธรรมของชาวม้งกับวัฒนธรรมไทย : 

กรณีศึกษาชาวม้งบ้านหนองหอยใหม่ ต าบลแม่แรม อ า เภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่  ผลการวิจยั
พบว่าลกัษณะเฉพาะทางวฒันธรรมและสังคมมง้นั้น ยงัคงด าเนินตามประเพณีวฒันธรรมดั้งเดิม
ตามความเช่ือเร่ืองผี โดยเฉพาะผีบรรพบุรุษ และมีพิธีกรรมเล้ียงหรือเซ่นไหวผ้ีบรรพบุรุษเป็น
ประจ าทุกปี ซ่ึงชาวมง้จะยึดถือปฏิบติัอยา่งเคร่งครัด ส าหรับปัจจยัท่ีมีผลต่อการผสมกลมกลืนทาง
วฒันธรรมมง้กบัวฒันธรรมไทยนั้นเกิดจากการท่ีชาวมง้รุ่นใหม่ไดเ้ขา้ไปศึกษาหรือท างานในเมือง 
จึงรับเอาวฒันธรรมไทย (วฒันธรรมเมือง) เข้าไปในชุมชนของตนเอง เช่น ประเพณีสงกรานต ์
ประเพณีลอยกระทง เป็นต้น แม้ว่าชาวม้งในชุมชนจะยอมรับวฒันธรรมดังกล่าวได้ แต่ใน
ขณะเดียวกนัก็ยงัคงรักษา และสืบทอดประเพณีการเซ่นไหวผ้ีบรรพบุรุษตามแบบอยา่งบรรพบุรุษ
ไม่เปล่ียนแปลง 
 

3.  แนวคดิเกีย่วกบัควำมเช่ือ    

ควำมเช่ือเกี่ยวกับกำรเกิด  มนุษยเ์ช่ือว่าวิญญาณของทุกคนมาจากสวรรค์แล้วมาเกิดเป็น
มนุษย ์เช่ือวา่นรกมีไวส้ าหรับผูท้  าชัว่ สวรรคมี์ไวส้ าหรับผูท้  าดี ใครท าชัว่ตายไปจะตกนรก ใครท าดี
ตายไปจะเกิดบนสวรรค์  เช่ือกนัว่าหากเห็นดาวตกแสดงว่ามีวิญญาณจากสวรรคจ์ะมาเขา้ทอ้งเพื่อ
เกิดใหม่ ถา้เห็นดาวตกบา้นใครบา้นนั้นจะไดลู้ก  ก่อนท่ีจะไดลู้กบางคนฝันวา่ไดแ้กว้แหวนเงินทอง
หรือไดพ้ระ เม่ือมีการท านายฝันก็เช่ือวา่จะไดลู้กหญิงหรือลูกชาย เม่ือรู้วา่ตั้งครรภก์็เกิดความเช่ือ
เก่ียวกบัการปฏิบติัตวัหรือวธีิท่ีจะท าใหลู้กสมบูรณ์ แขง็แรง  

ควำมเช่ือเกี่ยวกับกำรตำย  ความตายเป็นช่วงสุดทา้ยของชีวิตท่ีทุกคนกลวั และหาค าตอบ
ว่าเหตุใดจึงตอ้งตายและตายแลว้ไปไหน มนุษยจึ์งพยายามสร้างความเช่ือเก่ียวกบัการตายหลาย
ประการเพื่อช่วยขจดัความกลวันั้น ชาวมง้จึงมีพิธีกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตาย 

ควำมเช่ือเกีย่วกบักำรรักษำสุขภำพ 
ในยุคท่ีระบบการแพทยย์งัไม่เจริญกา้วหนา้เช่นในปัจจุบนั วิธีรักษาโรคหลายวิธีท่ีไดผ้ล

ตามความเช่ือของกลุ่มชนแต่ละทอ้งถ่ิน และในปัจจุบนัชนบางกลุ่มยงัมีความเช่ือในการรักษาโรค
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ตามความเช่ือเดิมอยู่ เช่น การอยู่ไฟของสตรีหลงัคลอดจะช่วยให้เลือดลมไหวเวียนดี ไม่ท าให้
เจบ็ป่วยในภายหลงั ความเช่ือของชาวมง้เร่ืองการกินผดิ 

ควำมเช่ือในอ ำนำจเหนือธรรมชำติ  ความเช่ือวา่อาการป่วยท่ีรักษาอยา่งไรก็ไม่หายเกิดจาก
การกระท าของภูติผหีรือวิญญาณ บางคนเช่ือวา่เป็นเพราะกรรมเก่าจึงท าให้เกิดอาการเจ็บป่วย หรือ
บางคนเช่ือว่าเม่ือไม่สบายควรไปท าความดี เช่น การสวดมนต์ การท าบุญถวายพระ ท าส่ิงอ่ืน ๆท่ี
เช่ือไปกบัความดีหรือศีลธรรม ท าใหค้นไขส้บายใจ อาการป่วยก็จะทุเลาลง7  

4.  แนวคดิเกีย่วกบัสุขภำพ 

 การแพทยแ์ผนโบราณ (traditional medicine) เป็นวธีิการในการรักษาโรคแบบโบราณตาม
วฒันธรรมของกลุ่มชนต่าง ๆ การแพทยแ์ผนโบราณมีมาก่อนท่ีจะมีการน าวทิยาศาสตร์มาประยกุต ์
ใชใ้นงานทางดา้นสาธารณสุข ในทางการแพทยส์มยัใหม่บางคร้ังอาจใชค้  าวา่การแพทยแ์ผนดั้งเดิม
(indigenous) การแพทยน์อกแบบแผน (unorthodox) การแพทยท์างเลือก (alternative) การแพทย์
พื้นบา้น(folk) การแพทยก์ลุ่มชาติพนัธ์ุ(ethno medicine) การแพทยช์ายขอบ(fringe) หรือการรักษา
เยยีวยาแบบไม่เป็นทางการ(unofficial medicine and healing) 
 การแพทยแ์ผนโบราณไดมี้การปฏิบติัตามวฒันธรรมของกลุ่มชนต่าง ๆ  นอ้ยบา้งมากบา้ง  
ซ่ึงจะมีช่ือเรียกตามวฒันธรรมของตน เช่น การแพทยจี์น  การแพทยเ์อเชีย  การแพทยอ์ฟัฟริกนั  เป็นตน้  
อีกทั้งการแพทยแ์ผนโบราณทัว่ไปมกัจะนิยามความหมายของชีวิตวา่ เป็นเอกภาพหรือองคร์วมของ
ร่างกาย  ความรู้สึกจิตใจและจิตวิญญาณโดยการอธิบายว่า การมีสุขภาพท่ีดีนั้น เป็นการผสม
กลมกลืนกนัระหวา่งความสุขทางร่างกาย จิตใจ สังคม ศีลธรรมและจิตวญิญาณโดยเนน้ความส าคญั
ด้านศีลธรรมและจิตวิญญาณ ซ่ึงถือว่าเป็นมิติท่ีส าคญัท่ีสุดต่อระบบการดูแลรักษาสุขภาพของ
มนุษย ์
 การแพทยแ์ผนโบราณเป็นการแพทยท่ี์มีมาอยา่งยาวนาน จนกระทัง่ถึงตน้ศตวรรษท่ี 19 ใน
ยคุของเรอเนสซองต ์จึงไดมี้การเปล่ียนแปลงทางปรัชญาคร้ังใหญ่โดยมีการน าเอาปรัชญาวตัถุนิยม
ทางวทิยาศาสตร์ของส านกัเดการ์ต (Cartesian scientific materialism) เขา้มาใชใ้นทุกกิจกรรมของมนุษย์
รวมทั้งแนวคิดทฤษฎีและการปฏิบติัทางสาธารณสุขเก่ียวกบัการดูแลสุขภาพแบบใหม่ ท าใหเ้ห็นส่ิง
ต่าง ๆ ภายใตส้มมติฐานท่ีน าไปสู่การทดลอง การใหเ้หตุผลท่ีเช่ือถือไดท้างสถิติ สามารถคาดการณ์

                                                           
7 ศูนยว์จิยัและพฒันาการแพทยพ้ื์นบา้น สถาบนัราชภฏัเชียงราย. 2544. รำยงำนวจิยัฉบับสมบูรณ์โครงกำร 
สังคำยนำองค์ควำมรู้ “หมอเมอืง”เพือ่พฒันำระบบและต ำรำอ้ำงองิของกำรแพทย์พืน้บ้ำนล้ำนนำ. เชียงราย : 
สถาบนัราชภฏัเชียงราย. หนา้ 20.  
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อนาคตไดโ้ดยการวจิยั และรวบรวมอยา่งเป็นระบบ การมองแบบใหม่น้ีเป็นการใชส้ติปัญญาและ
เหตุผล แต่ละเลยในเร่ืองของความรู้สึกและสัญชาติญาณ (intuition) 
 วิธีการวตัถุนิยมทางวิทยาศาสตร์ จะแยกปรากฏการณ์ท่ีซับซ้อนออกมาเป็นส่วน ๆ  แลว้
วเิคราะห์แต่ละส่วนโยงไม่เก่ียวขอ้งกนั  การวนิิจฉยัดว้ยวธีิการเช่นน้ีจะมองหาสมมุติฐานเพียงอยา่ง
เดียวเช่นในทางเภสัชศาสตร์  ในดา้นความสัมพนัธ์ระหวา่งแพทยก์บัผูเ้จบ็ป่วยก็จะใชว้ิธีการรักษาท่ี
มีประสิทธิภาพตามอาการระหว่างความรู้ทางการแพทยก์บัโรค โดยไม่สนใจในตวัผูป่้วยว่ามีวิถี
ชีวติท่ีมีความซบัซอ้นอยา่งไร 
 การประยุกต์วิธีการทางวิทยาศาสตร์มาใช้ในทางการแพทย์และสาธารณสุขไปสู่การ
ปรับปรุงแกไ้ขภาวะเง่ือนไขต่าง ๆ ซ่ึงเป็นปัจจยัทางวตัถุ เช่น การติดเช้ือ  การไดรั้บพิษ การบาดเจ็บ  
โภชนาการอนามยัส่วนบุคคล และอนามยัส่ิงแวดลอ้มถือวา่มีบทบาทส าคญัอย่างยิ่งต่อสาเหตุของ
การเกิดโรค ในทางการแพทยส์ภาวะเส่ือมทางร่างกายและจิตใจอาจไม่ไดรั้บความสนใจมากนกัทั้ง
ท่ีปัจจยัทางพฤติกรรม อารมณ์ความรู้สึกหรือจิตวญิญาณมีบทบาทส าคญั แต่เป็นการยากท่ีจะพิสูจน์
ให้ชัดเจนว่าวิธีการทางวิทยาศาสตร์สามารถน ามาใช้ปรับสภาพเส่ือมเหล่าน้ีได ้และทุกวนัน้ีก็มี
ผูป่้วยดว้ยโรคท่ีเกิดจากความผิดปกติทางจิตมากจนกลายเป็นโรคธรรมดา  ปัจจุบนัน้ีการให้บริการ
ทางการแพทยแ์ละสาธารณสุขสมยัใหม่ยงัคงประสบปัญหา จากการศึกษาพบว่าประเทศท่ีร ่ ารวย
เท่านั้นท่ีสามารถใหบ้ริการทางการแพทยส์มยัใหม่แก่ประชาชนไดอ้ยา่งทัว่ถึงแต่ก็มีค่าใชจ่้ายสูงใน
การเขา้รับบริการ ในทางตรงขา้มประชาชนผูย้ากไร้ซ่ึงไดรั้บสิทธิท่ีจะเขา้ถึงบริการดงักล่าวยงัมี
โอกาสน้อยท่ีจะได้เข้ารับการบริการทางการแพทย์สมยัใหม่ได้อย่างทั่วถึง เน่ืองจากข้อจ ากัด
ทางด้านสิทธิในการรักษาพยาบาลและขอ้จ ากดัในเร่ืองของค่าใช้จ่าย  ประชาชนเหล่านั้นจึงตอ้ง
แสวงหาทางเลือกท่ีถูกกว่า ด้วยการพึ่งพาระบบการแพทยพ์ื้นบา้นท่ีอยู่คู่กบัชุมชนของตนเองมา
อย่างยาวนานแล้ว ซ่ึงจะเห็นได้ว่าระบบการแพทยพ์ื้นบ้านมีหลากหลาย ทั้งการแพทยพ์ื้นบ้าน
ลา้นนา การแพทยพ์ื้นบา้นอีสานและการแพทยพ์ื้นบา้นชนเผา่ เป็นตน้8 

5. ระบบกำรแพทย์พืน้บ้ำน 

 ระบบการแพทยพ์ื้นบา้นในความเช่ือของชาวมง้ไม่ไดมี้หนา้ท่ีเพียงการดูแลรักษาสุขภาพ
เท่านั้น แต่มีส่วนส าคญัในการสร้างและผลิตซ ้ าอ านาจของชุมชน ไม่วา่จะเป็นอ านาจของผี อ านาจ
ของพระเจา้หรือของบุญกรรม ส่งผลให้ระบบการแพทยพ์ื้นบา้นมีส่วนส าคญัในการส่งเสริมให้เกิด
                                                           
8 พชัรินทร์  วจิิตรอลงกรณ์และคณะ. 2549. รำยงำนวจิยัฉบบัสมบูรณ์โครงกำรพฒันำรูปแบบกำรศึกษำกำรฟ้ืนฟู
และสังเครำะห์องค์ควำมรู้กำรแพทย์พืน้บ้ำนอสีำนกรณีกำรมส่ีวนร่วมของหมอพืน้บ้ำนกบัชุมชน จ.อุบลรำชธำนี. 
อุบลราชธานี : เสมสิกขาลยัอุบลราชธานี. หนา้ 7-8.  



21 
 

 

การอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ การสร้างความสัมพนัธ์แบบใกลชิ้ด ช่วยเหลือเก้ือกูลกนัของคนใน
ชุมชนและต่างชุมชนดว้ย9             
   หมอพื้นบา้นท่ีเช่ียวชาญจะตอ้งรอบรู้ในเร่ืองป่าธรรมชาติของตน้ไมแ้ละองคป์ระกอบของ
ระบบนิเวศน์อ่ืนๆ จนสามารถน ามาประกอบเป็นส่วนของยาได ้ป่าเป็นแหล่งก าเนิดอ านาจท่ีส าคญั
ของชุมชน ซ่ึงปรากฏในลกัษณะของสัญลกัษณ์ผีประเภทต่าง ๆ และอ านาจดงักล่าวน้ีมีอิทธิพลท า
ใหเ้จบ็ป่วย และการช่วยท าใหห้ายเจบ็ป่วย ทั้งเป็นอ านาจโดยตรงของผจีากป่า การถ่ายโยงความเช่ือ
ของคนในลกัษณะอ านาจของผีส่วนอ่ืน ๆ เช่น ผีบรรพบุรุษ ซ่ึงลว้นตั้งอยูบ่นฐานความเช่ือเดียวกนั 
เป็นท่ีมาของระบบคุณค่าและอ านาจของชุมชนเดียวกนั10 
 มานิตา ชมเปาะ (2539) ไดศึ้กษาเก่ียวกบัประโยชน์ของสมุนไพรของชาวเขาเผา่ลวัะ ใน
จงัหวดัน่าน พบวา่ชาวเขาเผา่น้ีไดน้ าสมุนไพรมาใชเ้ป็นยารักษาโรคในชีวิตประจ าวนั พืชท่ีนิยมใช้
กนัมากคือ มะเฟืองซ่ึงใช้ตม้รักษาน่ิว สาบเสือใช้ส าหรับพอกบาดแผล ดีงูใช้ส าหรับตม้ด่ืมแก้
ทอ้งร่วง ไพลใชเ้หงา้ฝนน ้าด่ืมแกท้อ้งเฟ้อ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการศึกษาของกมลพร สงมี (2543)  ท่ีได้
ศึกษาเร่ืองการถ่ายทอดความรู้ในการใช้สมุนไพรท่ีมีผลต่อการอนุรักษ์ความหลากหลายทาง
กายภาพและการพึ่ งตนเอง ท่ีอ าเภอแม่ทา จังหวดัล าพูน  จากการศึกษาพบว่าในชุมชนมีการ
ช่วยเหลือเก้ือกลูซ่ึงกนัและกนั และมีการใชส้มุนไพรเพื่อดูแลสุขภาพโดยถ่ายทอดความรู้สืบต่อกนั
มาจากบรรพบุรุษ แบ่งเป็นสองระดบั ไดแ้ก่ ระดบัปัญญา คือระบบความเช่ือและคุณค่าท่ีสืบทอดต่อ
กนัมาผา่นพิธีกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการรักษากลายเป็นวฒันธรรมในชุมชน และระดบัปฏิบติัการซ่ึง
เป็นการใช้สมุนไพรของหมอพื้นบา้นท่ีไดป้รับประยุกต์ใช้ ส่วนวิธีการใช้ การเสาะแสวงหา การ
แปรรูปตลอดจนการน าประโยชน์จากสมุนไพรมาใชน้ั้นมีการถ่ายทอดผา่นความเช่ือ พิธีกรรมและ
จารีตประเพณี   
 นอกจากน้ี องอาจ พรมไชย (2539)พบว่าความรู้ในการรักษาพยาบาลด้วยสมุนไพร
ส่วนมากสืบทอดมาจากคนในครอบครัวท่ีบรรพบุรุษเป็นหมอพื้นบ้านของชุมชนมาก่อน แต่
ปัจจุบนัหมอพื้นบา้นนบัวนัจะนอ้ยลงไปทุกที เด็กเยาวชนสมยัใหม่ให้การยอมรับยาสมุนไพรนอ้ย
กว่าผูใ้หญ่ เน่ืองจากคนเหล่านั้นให้การยอมรับในการรักษาพยาบาลโดยแพทยส์มยัใหม่มากกว่า  
และสอดคลอ้งกบั สุวรรณี ไชยชนะ(2547)ท่ีไดศึ้กษากระบวนการสืบทอดภูมิปัญญาดา้นการจดัการ
ความหลากหลายของพืชสมุนไพรชุมชนปกากญอ ท่ีบา้นหนองหลกั อ าเภอทุ่งช้าง จงัหวดัล าพูน 
พบวา่ภูมิปัญญาดา้นการจดัการความหลากหลายของพืชสมุนไพรเป็นการใชร้ะบบความเช่ือ ค่านิยม 
                                                           
9 เลิศชาย  ศิริชยั และอุดม หนูทอง. 2544. กว่ำจะมำเป็นแพทย์พืน้บ้ำน.  กรุงเทพฯ : อมัรินทร์. หนา้ 46. 
10 เร่ืองเดียวกนั. หนา้ 48. 
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และระบบอาวโุส เป็นกลไกทางสังคมในกระบวนการถ่ายทอดเน้ือหาความรู้ ความเขา้ใจและวิธีการ
จดัการทรัพยากรทอ้งถ่ินท่ีเคยมีหรือมีอยูใ่นชุมชน ซ่ึงการจดัการนั้นด าเนินการโดยอาศยัภูมิปัญญา
ดั้งเดิมผสมผสานกบัองคค์วามรู้สมยัใหม่ เป็นภูมิปัญญาทอ้งถ่ินท่ีมีการเรียนรู้ การถ่ายทอด และการ
สืบทอดภายในครอบครัวจากบิดามารดาสู่ลูกหลาน จากหมอพื้นบา้นสู่ผูป่้วยหรือญาติผูป่้วย จาก
ผูป่้วยหรืออดีตผูป่้วยไปยงัคนอ่ืน ๆ ในชุมชน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 




