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บทที ่5 
สรุปผล อภปิรำยผลกำรวจิยั และข้อเสนอแนะ 

 

กำรแพทย์พืน้บ้ำนชำวม้งบนพืน้ควำมเช่ือของชำวม้งในชุมชนหนองหอย 

ชาวมง้ในชุมชนหนองหอย มีความเช่ือในเร่ืองของอ านาจเหนือธรรมชาติวา่มีความสัมพนัธ์
กบัการเกิด แก่ เจบ็ และตายไปของมนุษย ์พวกเขาเช่ือวา่ในทุกหนทุกแห่งจะมีเฝ้าดูแลสถานท่ีนั้นๆ
อยูเ่ช่นในป่าก็จะมีผป่ีาผเีขา ในหมู่บา้นก็จะมีผบีรรพบุรุษคอยดูแลหมู่บา้น ภายในครอบครัวก็จะมีผี
บรรพบุรุษประจ าแซ่ตระกลูท าหนา้ท่ีดูแลคนในตระกลูอยูเ่ช่นเดียวกนั  

ดงันั้นส าหรับชาวมง้แลว้  ผีบรรพบุรุษ คือส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิท่ีทุกคนตอ้งเคารพย  าเกรงและให้
การนบัถือ กราบไหวเ้ซ่นสรวงบูชาไม่ใหข้าดตกบกพร่อง ในฐานะท่ีผเีหล่าน้ีสามารถให้คุณให้โทษ
กบัชาวมง้ได ้และเป็นผูมี้พระคุณของชาวมง้เม่ือคร้ังยงัมีชีวิตอยู ่ การเซ่นสรวงบูชาผีบรรพบุรุษจึง
เป็นแสดงออกในรูปแบบของพิธีกรรมเชิงความเช่ือต่างๆ เช่น ประเพณีปีใหม่มง้ พิธีอวัเนง้ การเซ่น
ไหวผ้ีบรรพบุรุษในทุกช่วงของชีวิต ตั้งแต่เกิด  เติบโต มีงานท า74 โดยชาวมง้จะมีการประกอบพิธี
การเกิดเม่ือมีเด็กเกิดในครอบครัว พิธีน้ีจะจดัข้ึนหลงัจากท่ีเด็กเกิดได ้3 วนั เพื่อเป็นการบอกล่าวแก่
บรรพบุรุษว่าขณะน้ีมีเด็กเกิดมาในครอบครัวอีก 1 คน ขอให้ช่วยปกป้องคุม้ครองเด็กคนน้ีด้วย 
หลงัจากนั้นเม่ือเด็กเติบใหญ่ไดรั้บการศึกษา หลงัจากมีการมีงานท าแลว้ก็จะมีการเซ่นไหวผ้ีบรรพ
บุรุษเพื่อเป็นการบอกกล่าววา่ขณะน้ีเด็กคนน้ีมีการมีงานท าแลว้ ขอให้ช่วยดูแลให้สามารถประกอบ
อาชีพไดอ้ยา่งราบร่ืน ไม่ติดขดัดว้ย  

หลงัจากท่ีมีอาชีพการงานแลว้ ก็ถึงวยัท่ีจะตอ้งมีครอบครัว ในวนัท่ีท าพิธีแต่งงานก็จะมีการ
ท าพิธีเซ่นไหวบ้รรพบุรุษเพื่อบอกกล่าววา่เด็กคนน้ีไดเ้ดินทางมาถึงอีกจุดหน่ึงของชีวิตแลว้  จะเร่ิม
สร้างครอบครัวใหม่แล้ว ขอให้บรรพบุรุษช่วยคุม้ครองดูแลครอบครัวใหม่ของเขาด้วย และเม่ือ
ครอบครัวใหม่น้ีมีเด็กเกิดมา ก็จะมีพิธีการเกิดเช่นเดียวกนัน้ีอีก เป็นวฏัจกัรของชีวติชาวมง้ 

การท่ีชาวมง้จะสามารถส่ือสารกบัอ านาจเหนือธรรมชาติ ภูติผี วิญญาณได้นั้นตอ้งอาศยั
หมอทรง ซ่ึงหมอทรงคือผูท้  าหนา้ท่ีตวักลางในการติดต่อส่ือสารกนัระหวา่งโลกแห่งจิตวิญญาณกบั
โลกของมนุษย ์เป็นผูน้ าสารของมนุษยไ์ปบอกกล่าวเพื่อใหผ้ทีราบวา่มนุษยต์อ้งการอะไร อยากให้ผี
ดูแล คุม้ครอง ใหค้วามช่วยเหลือหรือเยยีวยาแกไ้ขในเร่ืองท่ีมนุษยก์ าลงัมีความทุกขร้์อนอนัเกิดจาก

                                                           
74 สมัภาษณ์นายหรือ  เตชะเลิศพนา. 9 กรกฎาคม 2554. 
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สาเหตุใด ๆ ก็ตามและผีก็จะให้ความช่วยเหลือแก่เหล่ามนุษย ์โดยมีขอ้แมว้า่มนุษยจ์ะตอ้งเซ่นไหว้
บูชาดว้ยสัตว ์คือ หมู ไก่ หรือววั ตามแต่ท่ีมนุษยไ์ดบ้อกกล่าวหรือบนบานไว ้ 

ชาวมง้ในชุมชนหนองหอยเช่ือว่า ผีทั้งหลายไม่ไดมี้เฉพาะผีดีหรือผีท่ีมีคุณ (ผีบรรพบุรุษ) 
กบัมนุษยเ์ท่านั้น  แต่ยงัมีผร้ีายท่ีหมายเอาชีวติมนุษยด์ว้ย ผร้ีายเหล่าน้ีจะอยูใ่นป่าเขา ตามตน้ไมใ้หญ่ 
ตามล าธาร หรืออยูใ่นรูปของสัตวป่์าคือเสือและมงักร หากมนุษยเ์ขา้ไปในป่าแลว้ แสดงกิริยาอาการ
ท่ีไม่ดีต่อผี หรือลบหลู่ดูหม่ินทั้งทางกายและทางวาจา ก็จะถูกผีท าร้ายจนถึงแก่ชีวิตได้ ซ่ึงอาจ
เกิดข้ึนในรูปของการเจ็บป่วย การหมดสติ และการวิกลจริต จนเสียชีวิตในท่ีสุด  การกระท าโดยผี
คือการเอาขวญั (ปล่ี) ของมนุษย์ไป ซ่ึงการท่ีจะช่วยเหลือผูถู้กผีท าร้ายได้ ก็คือการประกอบ
พิธีอวัเนง้ โดยเชิญผีประทบัร่างหมอทรง เพื่อน าสารจากมนุษยไ์ปขอขมาผีเหล่านั้น และเซ่นไหว้
ดว้ยสัตว ์คือ หมู ไก่ หรือววั เพื่อแลกวิญญาณสัตวใ์ห้ไปอยู่กบัผี และน าวิญญาณมนุษยก์ลบัเขา้สู่
ร่างเดิม คนท่ีโดนผที าร้ายก็จะหายจากอาการเจบ็ป่วยในท่ีสุด 

ชาวมง้มีความเช่ือในเร่ืองของ “ขวญั” มาก โดยชาวมง้เช่ือวา่ขวญัคือหวัใจของการมีชิวิตอยู่
ของมนุษย ์  ขวญัเปรียบเสมือนสมองหรือเคร่ืองจกัรตามแนวคิดของจกัรกลนิยม หากร่างกายมนุษย์
ไม่มีขวญั ก็เปรียบเหมือนเคร่ืองจกัรท่ีไม่มีโปรแกรมก็ไม่ท างาน เพราะฉะนั้นเม่ือขวญัหนีหายไป
หรือขวญัถูกผร้ีายเอาไป เพราะมนุษยเ์ผลอไปลบหลู่ดูหม่ินผโีดยมิไดต้ั้งใจหรือโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์
ก็จะท าใหม้นุษยผ์ูน้ั้นเกิดการเจบ็ป่วยข้ึนได ้อาการเจบ็ป่วยท่ีชาวมง้เช่ือวา่เป็นเพราะขวญัหายนั้นจะ
ไม่สามารถรักษาใหห้ายไดไ้ม่วา่จะดว้ยวิธีใด ทั้งโดยการใชส้มุนไพรหรือโดยวิธีการทางการแพทย์
แผนปัจจุบนั  จะตอ้งมีการประกอบพิธีอวัเน้ง เพื่อบูชาผี ต่อรองกบัผีให้คืนขวญัหรือวิญญาณของ
มนุษยก์ลบัคืนมาสู่ร่าง และตอบแทนด้วยการมอบขวญัหรือวิญญาณของสัตวคื์อ หมู ไก่ หรือววั
ใหก้บัผเีป็นการแลกเปล่ียนเท่านั้น 

ส าหรับชาวมง้ในชุมชนหนองหอยแลว้ ความเช่ือเร่ืองอ านาจเหนือธรรมชาติ  เร่ืองของภูติผี
วิญญาณและขวญั การเซ่นไหวผ้ีบรรพบุรุษในทุกช่วงของชีวิต การประกอบพิธีอวัเนง้  ยงัคงมีการ
สืบทอดเป็นประเพณีท่ีชาวมง้ทุกคน ทุกครัวเรือนต่างก็ใหค้วามส าคญัเป็นอยา่งยิง่ มาจนถึงปัจจุบนั  

อภิปรำยผลกำรวจิัย 

ผูว้จิยัไดน้ าขอ้มูลจากการสัมภาษณ์ปราชญช์าวบา้น ผูรู้้ตลอดจนชาวมง้ภายในชุมชนหนอง
หอยมาสรุปวเิคราะห์และอภิปรายผล โดยแยกเป็นประเด็น ดงัน้ี 
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องค์ควำมรู้กำรแพทย์พืน้บ้ำนชำวม้ง 

การเจ็บป่วยตามความเช่ือของชาวมง้แบ่งไดเ้ป็น 2 ประเภทใหญ่ ๆ คือ กำรเจ็บป่วยที่มอง
ไม่เห็น (จือปุ ตู่มอ้) เป็นการเจบ็ป่วยท่ีเกิดข้ึนภายในร่างกาย ไม่สามารถมองเห็นจากภายนอกได ้ซ่ึง
ชาวมง้เช่ือวา่เกิดจากการกระท าของภูติผีหรือวิญญาณ กำรเจ็บป่วยที่มองเห็น(ปุ ตูม้่อ) เป็นการ
เจบ็ป่วยท่ีเกิดข้ึนกบัส่วนท่ีเป็นร่างภายนอก  สามารถสังเกตุเห็นอาการเจ็บป่วยไดช้ดัเจน ซ่ึงชาวมง้
เช่ือวา่ไม่ไดเ้กิดจากการกระท าของภูติผแีละวญิญาณ  

 หมอพืน้บ้ำนชำวม้งบ้ำนหนองหอย ประกอบดว้ย 

   หมอผี(เน้ง)  มี 2 ประเภท คือหมอคำถำ  หมอท่ีความช านาญทางด้านการใช้
คาถาอาคม ใชเ้วทมนตใ์นการประกอบพิธีกรรมต่าง ๆ ซ่ึงถือวา่เป็นผูท่ี้มีบทบาทส าคญัในการรักษา
ผูท่ี้มีอาการเจ็บป่วยในชุมชนโดยเฉพาะอาการป่วยท่ีไม่ปรากฏให้เห็นเด่นชดัดว้ยอาการภายนอก 
และหมอพธีิกรรมหรือหมอทรง คือหมอท่ีมีความรู้ความช านาญในการประกอบพิธีกรรมต่าง ๆ ซ่ึง
ส่วนใหญ่จะเป็นพิธีกรรมท่ีช่วยเสริมสร้างก าลงัใจใหก้บัผูป่้วย เช่น พิธีเรียกขวญั พิธีอวัเนง้ เป็นตน้ 
 ผูท่ี้จะเป็นหมอผีไดน้ั้นชาวมง้เช่ือวา่เป็นลิขิตจากสวรรค์ ไม่สามารถก าหนดเองได ้โดยผูท่ี้
จะเป็นหมอผนีั้นมกัจะมีอาการป่วยอยา่งหาสาเหตุไม่ได ้รักษาอยา่งไรก็ไม่หาย ซ่ึงในตอนนั้นญาติก็
จะให้ทดลองเป็นหมอผี โดยญาติจะจุดธูปเทียนและตีล่อบริเวณท่ีผูป่้วยนอนอยู่ ผูป่้วยผูน้ั้นก็จะมี
อาการตวัสั่นหลงัจากนั้นจะมีอาการเหน่ือยลา้และหลบัไป เม่ือต่ืนข้ึนมาก็จะมีอาการดีข้ึน ซ่ึงจะมี
การจุดธูปเทียนและตีล่อเช่นน้ีประมาณ 3-4 วนั และเม่ือหายป่วยแลว้ผูน้ั้นก็จะกลายเป็นหมอผีโดย
สมบูรณ์ และไม่สามารถเลิกเป็นหมอผไีดจ้นกวา่จะตาย  ทั้งน้ีผูท่ี้เป็นหมอผนีั้นเป็นไดท้ั้งผูห้ญิงและ
ผูช้าย แต่เดิมชุมชนบา้นหนองหอยเก่ามีหมอผหีลายคน แต่ในปัจจุบนัน้ีเหลือเพียงไม่ก่ีคน และหมอ
ผีท่ีจะสามารถเขา้ทรงติดต่อกบัวิญญาณไดน้ั้นไม่มีแลว้ ส่วนใหญ่จะตอ้งไปให้หมอผีจากหมู่บา้น
อ่ืนมาท าพิธีใหใ้นกรณีท่ีเป็นพิธีท่ีตอ้งใชห้มอผเีขา้ทรง75 

  หมอสมุนไพร (กื่อซ่ัว)  หมอผูมี้ความรู้ความช านาญในการใช้ยาสมุนไพรรักษา
โรคหรืออาการป่วย ผูท่ี้เป็นหมอสมุนไพรทุกคนจะมีการท าห้ิงบูชาผียาสมุนไพร เม่ือตอ้งการน ายา
สมุนไพรไปรักษาคนไข ้ก็จะตอ้งมีการท าพิธีขอยา โดยการให้คนไขห้รือญาติคนไขน้ าธูปสามดอก
มาไหวข้อยาก่อน 

                                                           
75 สมัภาษณ์นายซวั นทีไพรวลัย.์ หมอสมุนไพร. 26 มิถุนายน 2554. 
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 หมอสมุนไพรในชุมชนบา้นหนองหอยเก่ามีอยู่หลายคน ส่วนใหญ่แล้วมกัจะไดรั้บการ
ถ่ายทอดความรู้เร่ืองสมุนไพรจากบรรบุรุษและอาศยัประสบการณ์ในการใช้สมุนไพรต่างๆ ดว้ย
ตนเองเช่นนางซ่าย นทีไพรวลัย ์ นางหม่าย เตชะเลิศพนา และนางยิ่ง ถนอมวรกุล ในขณะท่ีนายซวั 
นทีไพรวลัย ์ผูซ่ึ้งไดรั้บการถ่ายทอดความรู้เร่ืองสมุนไพรจากบรรพบุรุษเช่นกนัแต่ก็ไดไ้ปเรียนรู้
การเป็นหมอสมุนไพรจากหมอชาวมง้ท่ีจงัหวดัสุโขทยั เม่ือปี พ.ศ. 2525 โดยใชเ้วลาเรียนประมาณ 
1 ปี มีค่าเรียน(ค่าครู)ประมาณ 800 บาท ขั้นตอนการเรียนเร่ิมจากการท าความรู้จกักบัสมุนไพรดว้ย
การออกไปตามป่าเขาเพื่อหาสมุนไพรกับครู เป็นการเรียนรู้ชนิด ลักษณะและสรรพคุณของ
สมุนไพรชนิดต่างๆ ซ่ึงตอนท่ีเรียนอยูท่ี่สุโขทยัก็ไดท้  าการรักษาผูป่้วยจ านวน 2-3 คน และหลงัจาก
นั้นก็ไดก้ลบัมาท่ีชุมชนหนองหอยซ่ึงเป็นบา้นเกิดของนายซัว  แลว้จึงไดเ้ร่ิมบทบาทการเป็นหมอ
สมุนไพรตั้งแต่นั้นเป็นตน้มา  

  หมอต ำแย คือหมอผูมี้ความช านาญทางด้านการดูแลครรภ์ และการท าคลอด 
ตลอดจนการใช้ยาสมุนไพร ส่วนใหญ่แล้วหมอต าแยจะเป็นผูห้ญิง ปัจจุบนัหมอต าแยแทบไม่มี
บทบาทในการท าคลอด เพราะความสะดวกสบายในการเดินทางและความเจริญทางดา้นการแพท
ยแืผนปัจจุบนัท าใหส้ตรีในชุมชนนิยมไปคลอดท่ีโรงพยาบาล  

  หมอฝังเข็ม คือหมอผูมี้ความช านาญด้านการรักษาโรคด้วยวิธีการฝังเข็ม ส่วน
ใหญ่จะไดรั้บการสืบทอดหรือเรียนรู้วธีิการฝังเขม็มาจากประเทศจีน 

  หมอนวด คือ หมอผูมี้ความช านาญดา้นการนวดกดจุดเพื่อรักษาอาการปวดเม่ือยท่ี
เกิดข้ึนตามจุดต่างๆของร่างกาย หมอประเภทน้ีเรียนรู้จากประสบการณ์ของตนเอง 

 วธีิวนิิจฉัยโรคของหมอพืน้บ้ำนชำวม้ง 

   หมอพื้นบา้นชาวมง้จะมีวิธีวินิจฉัยโรคหลายวิธี ส่วนใหญ่แล้วจะใช้วิธีซักถาม
อาการไปพร้อม ๆ กบัการสังเกตอาการของผูป่้วย รวมถึงการซกัถามประวติัการเจ็บป่วยและวิถีชีวิต
ของผูป่้วยร่วมดว้ย เพื่อเป็นขอ้มูลในการประกอบการวนิิฉยัโรค ทั้งน้ีเพื่อใหท้ราบถึงสาเหตุของการ
เจ็บป่วยท่ีแน่ชดั  หากเป็นผูป่้วยท่ีมีอาการฟกช ้ า อาการปวดบวมก็จะวินิจฉัยดว้ยการคล าบริเวณท่ี
ปวดหรือฟกช ้ า และวิธีสุดทา้ยคือ การวินิจฉัยจากการท านายหรือการเส่ียงทายโดยใช้ ไก่ ไข่ไก่ 
ตะเกียบ และเมล็ดถัว่ 
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             วธีิกำรรักษำ 

  รักษำด้วยกำรใช้สมุนไพรพืน้บ้ำนตามอาการท่ีเจบ็ป่วย เช่น ใชห้ญา้สาบเสือมาทุบ
ใหล้ะเอียด แลว้น ามาพอกบริเวณท่ีมีแผลจากของมีคมบาด การด่ืมน ้าตม้รากหญา้คาเพื่อรักษา
อาการปัสสาวะขดั เป็นตน้  

   รักษำด้วยกำยบ ำบัด  แบ่งไดเ้ป็น 4 ลกัษณะใหญ่ ๆ ไดแ้ก่ กำรกดโดยใช้นิ้ว เป็น
การใชน้ิ้วกดตามจุดต่าง ๆของร่างกาย ส่วนใหญ่ใชใ้นการรักษาโรคท่ีตอ้งการให้เกิดการไหลเวียน
ของโลหิต กำรบิดหรือหนีบ  เป็นการใชน้ิ้วบิดหรือหนีบอวยัวะต่าง ๆในร่างกายเพื่อกระตุน้ให้เลือด
ลมเดินไดดี้ข้ึน และคลายอาการปวดตามจุดต่าง ๆของร่างกาย มกัใชว้ิธีน้ีในผูป่้วยท่ีเป็นหวดั และมี
อาการตวัร้อน หนาวสั่น เหง่ือออกมาก  กำรดูดโดยใช้อุปกรณ์ เป็นการดูดเพื่อระบายหรือลดความ
ร้อนภายในร่างกาย เพื่อขบัพิษในร่างกายออกมาทางผิวหนงั และขบัความร้อนภายในร่างกายให้
ระบายออกทางผวิหนงั  กำรเจำะเลอืด เป็นการท ากายบ าบดัรักษาอาการไม่สบายดว้ยการเอาเลือด
เสียออกจากร่างกาย มกัใชใ้นการรักษาอาการปวดทอ้ง จุกเสียด แน่นหน้าอก อาการท่ีเกิดจากการ
กินผดิ 

     กำรรักษำด้วยกำรประกอบพิธีกรรม ส่วนใหญ่มกัใชใ้นการรักษาอาการเจบ็ป่วยท่ี
ไม่ปรากฏอาการใหเ้ห็นเด่นชดัหรือหาสาเหตุท่ีแน่ชดัไม่ได ้เช่น การใหพ้อ่หมอมาท าพิธีฮอ้งขวญั
(เรียกขวญั)  การท าพิธีอวัเนง้(เขา้ทรง) และการเส่ียงทาย เป็นตน้  

แพทย์พืน้บ้ำนชำวม้งบ้ำนหนองหอย 

 จากการศึกษาขอ้มูลทั้งจากเอกสารและขอ้มูลภาคสนามท าให้ทราบวา่ หมอพื้นบา้นชาวมง้
ในชุมชนหนองหอยมีหลายประเภท ทั้ งน้ีข้ึนอยู่กับวิธีการท่ีใช้ในการท าการรักษา  มีทั้ งหมอ
สมุนไพร หมอคาถา หมอผี หมอต าแย ทั้งน้ีหมอสมุนไพรส่วนใหญ่จะเป็นหมอคาถาดว้ย ผูท่ี้เป็น
หมอพื้นบา้นชาวมง้นั้นมาจากทั้งการสืบทอดจากบรรพบุรุษและการเรียนรู้จากผูท่ี้มีความรู้หรือ
เรียนรู้ดว้ยตนเองโดยอาศยัประสบการณ์ ขั้นตอนในการรักษาจะเร่ิมด้วยการซักถามประวติัของ
คนไขแ้ละการสังเกตอาการ ทั้งน้ีการรักษาดว้ยสมุนไพรพื้นบา้นอาจจะมีการใชต้วัยาไม่เหมือนกนั 
ตวัยาจะใชไ้ดผ้ลในการรักษาหรือไม่ข้ึนอยูก่บัตนไขด้ว้ย ปัจจุบนัหมอพื้นบา้นชาวมง้ท่ียงัมีบทบาท
ต่อชุมชนหนองหอยอยู ่ไดแ้ก่  
   หมอสมุนไพร (กือ่ซ่ัว) คือหมอผูมี้ความรู้ความช านาญในการใชย้าสมุนไพรรักษา
โรคหรืออาการป่วย ผูท่ี้เป็นหมอสมุนไพรทุกคนจะมีการท าห้ิงบูชาผียาสมุนไพร เม่ือตอ้งการน ายา
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สมุนไพรไปรักษาคนไข ้ก็จะตอ้งมีการท าพิธีขอยา โดยการให้คนไขห้รือญาติคนไขน้ าธูปสามดอก
มาไหวข้อยาก่อน ค่าตอบแทนในการรักษาข้ึนอยู่กบัคนไขแ้ละญาติจะให้ ซ่ึงส่วนใหญ่จะเป็นเงิน
ประมาณ 50-200 บาท แค่หากจะเป็นตอ้งใชส้มุนไพรหายากก็อาจจะมีค่าใช้จ่ายส าหรับสมุนไพร
เพิ่มมา ทั้งน้ีหมอสมุนไพรจะไม่เรียกร้องค่าตอบแทนจากคนไขเ้น่ืองจากเป็น ขอ้พึ่งปฏิบติัซ่ึงหมอ
พื้นบา้นชาวมง้ส่วนใหญ่จะยึดถือกนัอยู่แลว้ เช่นเดียวกบัการมีจรรยาบรรณแพทยข์องแพทยแ์ผน
ปัจจุบนั 
  หมอผี(เน้ง) หมอผีถือวา่เป็นผูท่ี้มีบทบาทส าคญัต่อชุมชนเป็นอย่างมาก เน่ืองจาก
ชาวมง้ยงัคงยึดถือความเช่ือในเร่ืองของอ านาจเหนือธรรมชาติ ดงันั้นเม่ือเกิดการเจ็บป่วยชาวมง้ใน
ชุมชนหนองหอยจึงมกัจะนึกถึงหมอผี ซ่ึงมีทั้งหมอผีเขา้ทรง หมอผีคาถา ส่วนใหญ่แลว้ถา้เป็นการ
เจ็บป่วยท่ีหาสาเหตุไม่ไดก้็มกัจะให้หมอผีประกอบพิธีกรรมเพื่อเซ่นไหวผ้ี หรือบางคนก็จะรักษา
ทั้งด้วยหมอสมุนไพรและหมอผีร่วมกัน โดยหมอสมุนไพรจะรักษาอาการป่วยทางกายด้วยยา
สมุนไพร ในขณะท่ีหมอผีช่วยให้ผูป่้วยมีก าลงัใจดว้ยการประกอบพิธีตามความเช่ือของชาวมง้เช่น 
พิธีเรียกขวญั ซ่ึงถือวา่เป็นการสร้างเสริมก าลงัใจของผูป่้วยใหส้ามารถต่อสู้กบัอาการป่วยได ้ 
  ค่าตอบแทนในการรักษาของหมอผีนั้นก็เช่นเดียวกบัหมอสมุนไพรคือ ให้ข้ึนอยู่
กบัผูป่้วยและญาติว่าจะให้ค่าตอบแทนอย่างไร แต่ค่าตอบแทนของหมอผี อาจจะแตกต่างจากของ
หมอสมุนไพรในบางกรณี เน่ืองจากบางคร้ังหมอผีก็จะไดรั้บค่าตอบแทนเป็น หมูหรือไก่ ท่ีผูป่้วย
น ามาประกอบพิธีเซ่นไหวผ้พีร้อมกบัเงินจ านวนหน่ึง ในขณะท่ีค่าตอบแทนของหมอสมุนไพรส่วน
ใหญ่จะเป็นเงินเท่านั้น  

 กำรใช้สมุนไพรพืน้บ้ำนในกำรรักษำอำกำรเจ็บป่วยด้วยตนเอง 

 เม่ือเกิดอาการเจบ็ป่วยเล็ก ๆ นอ้ย ๆ ชาวมง้ในชุมชนหนองหอยส่วนใหญ่จะรักษาอาการใน
เบ้ืองตน้ดว้ยตนเองก่อนโดยใช้สมุนไพรพื้นบา้นท่ีเคยไดรั้บการถ่ายทอดความรู้มาจากบรรพบุรุษ 
อาการส่วนใหญ่ท่ีพบวา่มกัจะรักษาดว้ยตนเองไดแ้ก่ อาการปวดทอ้ง  เวยีนศีรษะ บาดแผลท่ีเกิดจาก
การถูกของมีคมบาด การกินผดิ อาการเก่ียวกบัเลือดลม เป็นตน้ ซ่ึงสมุนไพรส่วนใหญ่ก็มกัจะมีปลูก
ไวภ้ายในครัวเรือน หรือสามารถหาไดใ้นหมู่บา้น ทั้งน้ีชาวบา้นในชุมชนหนองหอยท่ีเป็นผูสู้งอายุ
ทุกคนจะมีความรู้ในการใชส้มุนไพรพื้นบา้น เน่ืองจากทุกคนจะไดรั้บการถ่ายทอดความรู้เก่ียวกบั
สมุนไพรมาจากบรรพบุรุษ แต่เด็กๆเยาวชนมีเพียงบางส่วนท่ีมีความรู้ในการใชส้มุนไพร แต่ก็ไม่ได้
ต่อตา้นการใช้สมุนไพรในการรักษาอาการเจ็บป่วย  นอกจากน้ีแลว้ยงัพบว่าแทบจะทุกครัวเรือน
สามารถน าพืชผกัท่ีใช้ในบา้นมาเป็นสมุนไพรเพื่อรักษาหรือป้องกนัการเกิดโรคได ้ เช่น การด่ืม
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น ้ าผึ้ งเพียงเล็กน้อยเพื่อหยุดอาการทอ้งเสีย76 ด่ืมน ้ าตม้ผสมยาสูบแทนน ้ าชาเพื่อป้องกนัการเป็น
หวดั77 เป็นตน้  
 จากการสัมภาษณ์ 78กลุ่มสตรีชาวมง้ในชุมชนหนองหอยพบว่า ส่วนใหญ่ยงัคงให้ความ
เช่ือถือในการรักษาดว้ยแพทยพ์ื้นบา้นและการใช้สมุนไพรพื้นบา้น แต่บางคร้ังโรคบางโรคหาก
รักษาดว้ยการแพทยแ์ผนปัจจุบนั จะสะดวกและเห็นผลในการรักษาไดเ้ร็วกว่า เช่น การท าคลอด 
บาดแผลจากอุบติัเหตุ โรคร้ายแรงบางชนิด เป็นตน้  

กำรเปลีย่นแปลงทำงสังคมทีม่ผีลต่อกำรแพทย์พืน้บ้ำนชำวม้ง 

 จากการสอบถามทั้งผูท่ี้เป็นหมอพื้นบา้นชาวมง้และชาวมง้ในชุมชนหนองหอย ท าให้ทราบ
วา่ระบบการแพทยพ์ื้นบา้นชาวมง้นั้นยงัคงไดรั้บการยอมรับและยงัคงใชก้นัอยูใ่นชุมชน ถึงแมจ้ะมี
การไปรับการรักษาดว้ยการแพทยแ์ผนปัจจุบนั แต่ส่วนใหญ่แลว้โรคท่ีชาวมง้ในชุมชนหนองหอย
นิยมไปรักษาท่ีโรงพยาบาลนั้น มกัจะเป็นอาการหรือโรคท่ีตอ้งอาศยัความสะดวกรวดเร็วและเห็น
ผลในการรักษาทนัที เช่น นายซวั นทีไพรวลัยห์มอสมุนไพรแห่งชุมชนหนองหอย ก็เคยไปรักษาท่ี
โรงพยาบาล เป็นเวลาถึง 20 วนั เพื่อรักษาการป่วยดว้ยโรคไขม้าลาเรียเม่ือตอนอายุ ประมาณ 20 ปี  
และคนในครอบครัวของนายซวัเอง ก็เคยไปผา่ตดัสมองท่ีโรงพยาบาลแมคคอร์มิค 2 คร้ัง เน่ืองจาก
อุบติัเหตุจากรถลม้ ท าใหต้อ้งผา่ตดัสมอง  

“ ...นอนท่ีโรงพยาบาล 3 วนัไม่ได้สติเลย 
หมอกม็าตรวจไปอย่างนั้นทุกวนั ทุกวนั 
เขากย็งัไม่รู้สึกตัว เลยเอายาต้มสมนุไพร 
จากท่ีบ้านไปให้กิน วนัรุ่งขึน้กล็ุก-นั่งได้ 

         แต่ยงัพูดไม่ได้ กต้็องนอนท่ีโรงพยาบาลต่อ...” 79 

 ผลจากการวิจยัพบว่า ชาวมง้ในชุมชนหนองหอยไม่ได้ปฏิเสธการรักษาด้วยแพทยแ์ผน
ปัจจุบนั แต่ก็ไม่ไดใ้ห้การยอมรับระบบการแพทยแ์ผนปัจจุบนัอยา่งส้ินเชิง ชาวมง้ในชุมชนหนอง
                                                           
76 สมัภาษณ์นายสาคร เตชะเลิศพนา. 17 มกราคม 2553. 
77 สมัภาษณ์นายพา่ง เมธาอนนัตก์ุล. 17 มกราคม 2553. 
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    นางสาวกานดา  เตชะเลิศพนา,นางปราณี เตชะเลิศพนา,นางชาลิสา สุริยะค า. 28 กนัยายน 2553. 
79 สมัภาษณ์นายซวั นทีไพรวลัย.์ 19 มิถุนายน 2554. 
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หอยสามารถน าเอาวิธีการรักษาทั้งสองแบบมาผสมผสานกนั เพื่อให้เกิดผลในการรักษาท่ีดีท่ีสุด
ส าหรับพวกเขา ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัอาการของโรคและความจ าเป็นในการรักษา บางกรณีอาจรักษาดว้ย
การใช้สมุนไพรควบคู่ไปกบัการประกอบพิธีกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัอ านาจเหนือธรรมชาติ หรือบาง
กรณีก็รักษาดว้ยการแพทยแ์ผนปัจจุบนัไปพร้อม ๆ กบัการประกอบพิธีกรรม เช่นกรณีของคนใน
ครอบครัวนายซวัท่ีไดรั้บอุบติัเหตุนั้น ในช่วงท่ีผูป่้วยนอนไม่ไดส้ติอยูท่ี่โรงพยาบาล ญาติ ๆ ก็ไดใ้ห้
หมอผมีาท าพิธีเรียกขวญั(ฮูปล่ี) เพราะเช่ือวา่การท่ีผูป่้วยนอนไม่ไดส้ติอยูน่ั้น อาจเป็นเพราะ “ขวญั” 
ไปตกอยู่ในท่ีเกิดเหตุ หาทางกลบัมายงัร่างไม่ได ้จึงตอ้งท าพิธีเรียกขวญักลบัมายงัร่างของเจา้ของ 
“ขวญั” นั้น จึงสรุปไดด้งัน้ี 
  ถึงแมจ้ะมีการเปล่ียนแปลงไปของสังคม วฒันธรรม ตลอดจนมีความเจริญเขา้มาสู่ชุมชน
หนองหอย ระบบการแพทยพ์ื้นบา้นชาวมง้ และความรู้เก่ียวกบัการใช้สมุนไพรพื้นบา้นก็ยงัคงอยู ่
เพียงแต่ไม่ไดมี้ระบบการถ่ายทอดท่ีดี ไม่มีการรวบรวมให้เป็นลายลกัษณ์อกัษร มีเพียงแต่การเล่า 
การบอกเล่าต่อ ๆ กนัมาเป็นค าพูดเท่านั้น นอกจากน้ีแลว้การถ่ายทอดความรู้เก่ียวกบัการรักษาตาม
แบบแผนการแพทยพ์ื้นบา้นมง้ยงัคงจ ากดัอยูเ่ฉพาะกลุ่ม เน่ืองจากจะตอ้งถ่ายทอดให้กบัผูท่ี้มีความ
ประพฤติดี และสามารถปฏิบติัตามกรอบหรือขอ้พึงปฏิบติัของหมอพื้นบา้นมง้ไดเ้ท่านั้น  ทั้งน้ี
ชาวมง้ในชุมชนหนองหอยยงัคงมีความเช่ือในเร่ืองของการรักษาอาการเจ็บป่วยทั้งทางกายและทาง
จิตใจ เช่นการท าพิธีเรียกขวญัในกรณีท่ีเจ็บป่วยจากการเกิดอุบติัเหตุ ต้องนอนพกัรักษาตวัใน
โรงพยาบาล แต่ครอบครัวของผูป่้วยก็จะมีการท าพิธีเรียกขวญัควบคู่ไปดว้ย และชาวมง้ในชุมชน
หนองหอยโดยเฉพาะผูสู้งอายุยงัคงให้ความส าคญักบัการใช้สมุนไพรในการรักษาอาการเจ็บป่วย
ดว้ยตนเองรวมถึงรักษาใหส้มาชิกในครอบครัวดว้ย   

 กำรน ำผลงำนวจิัยไปใช้สอนในหลกัสูตรท้องถิ่น โรงเรียนเจ้ำแม่หลวงอปุถัมภ์ 2  

 งานวิจยัเร่ือง การแพทย์พื้นบา้นชาวมง้ในชุมชนหนองหอย ต าบลแม่แรม อ าเภอแม่ริม 
จงัหวดัเชียงใหม่ เป็นงานวิจยัพื้นฐาน ผูว้ิจยัร่วมกบัคณะครู อาจารยโ์รงเรียนเจา้แม่หลวงอุปถมัภ ์2
ไดน้ าผลงานวจิยัดงักล่าวไปบูรณาการเพื่อใชใ้นหลกัสูตรสถานศึกษา โดยจดัท าเป็นสาระการเรียนรู้
ระดบัประถมศึกษาในหลักสูตรท้องถ่ินในการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  ในปีการศึกษา 2554  เพื่อใหน้กัเรียนไดเ้รียนรู้ถึง แบบแผน ขั้นตอน
การแพทยพ์ื้นบา้นชาวมง้ ตลอดจนไดมี้โอกาส เรียนรู้เก่ียวกบัสมุนไพรพื้นบา้นมง้ เป็นการปลูกฝัง
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ให้นกัเรียนไดเ้รียนรู้และสืบทอดภูมิปัญญาทอ้งถ่ินของตนเอง น าไปสู่การมีความรักและหวงแหน
ในวฒันธรรมเพื่อคงไวซ่ึ้งอตัลกัษณ์ของความเป็นชาวมง้ 80 

 ข้อเสนอแนะ  

 ผูว้ิจยัมีขอ้เสนอแนะเพื่อให้องค์ความรู้การแพทยพ์ื้นบา้นชาวมง้ซ่ึงมีรากฐานมาจากความ
เช่ือดั้งเดิมของชาวมง้ ยงัคงมีอยูไ่ม่สูญหายไปจากชุมชน รวมถึงเพื่อให้ไดรั้บการยอมรับจากชาวมง้
ในรุ่นต่อ ๆ ไป  ดงัน้ี 
 
ระดับปัจเจก 

ชาวมง้ในชุมชนหนองหอยทุกคนตอ้งตระหนกัวา่เป็นหน้าท่ีของทุกคนในชุมชนท่ีจะตอ้ง
อนุรักษแ์ละสืบทอดความรู้เก่ียวกบัการใชส้มุนไพรและองคค์วามรู้การแพทยพ์ื้นบา้นชาวมง้   เพื่อ
รักษาไวซ่ึ้งวถีิแห่งชาวมง้ และคงไวซ่ึ้งความเช่ือดั้งเดิมอนัเป็นรากเหงา้ทางวฒันธรรมของชุมชนมง้
หนองหอย  และร่วมกนัสร้างอตัลกัษณ์ของชุมชน  รองรับการเปล่ียนแปลงของชุมชนท่ีจะเกิดข้ึน
เม่ือมีการไหลบ่าเขา้มาของวฒันธรรมใหม่ ๆ และตอ้งเร่งเสริมสร้างภูมิคุม้กนัให้เยาวชนรุ่นใหม่ใน
การรับมือกบัความเปล่ียนแปลงต่าง ๆ ไดอ้ยา่งเป็นระบบ เพื่อให้คงไวซ่ึ้งอตัลกัษณ์ของชุมชนและ
สามารถน าเอาวฒันธรรมใหม่ ๆ เขา้มาผสมผสานกบัความเช่ือและองค์ความรู้ดั้ งเดิมของชุมชน 
สร้างชุมชนหนองหอยรุ่นใหม่ท่ียงัสามารถคงความเป็นชาวมง้ไปพร้อม ๆ กบัความเปล่ียนแปลง
ทางวฒันธรรมท่ีจะเกิดข้ึน 

ระดับชุมชน 

ชาวมง้ในชุมชนหนองหอยทุกคนตอ้งตระหนกัถึงคุณค่าแห่งวิถีชีวิตแบบชาวมง้ ท่ียงัคงให้
ความส าคญักบัการใช้สมุนไพรพื้นบา้นในการรักษาโรค ตลอดจนการให้ความเช่ือถือในระบบ
การแพทยพ์ื้นบา้นชาวมง้  เพราะการท่ีชาวมง้ยงัคงให้ความเช่ือถือในระบบการแพทยพ์ื้นบา้นก็จะ
ท าใหต้วัตนของหมอพื้นบา้นยงัคงอยูแ่ละมีบทบาทต่อชุมชนเหมือนท่ีเคยเป็นมา  

                                                           
80 ผูว้จิยัและคณะครูโรงเรียนเจา้แม่หลวงอุปถมัภ ์2 บา้นหนองหอย ต.แม่แรม อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ ไดร่้วมประชุม
และจดัท าสาระการเรียนรู้ระดบัชั้นประถมศึกษา เม่ือวนัท่ี 23 กนัยายน 2553 และวนัท่ี 8 กรกฎาคม 2554 เพื่อ
บูรณาการขอ้มูลจากงานวจิยัเร่ือง การแพทยพ้ื์นบา้นชาวมง้ : กรณีศึกษาศูนยพ์ฒันาโครงการหลวงหนองหอย  
ต.แม่แรม อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ เขา้ในหลกัสูตรทอ้งถ่ิน ซ่ึงคณะครูฯไดเ้ห็นชอบร่มกนัใหบ้รรจุเร่ืองความรู้เก่ียวกบั
สมุนไพรพ้ืนบา้นมง้เขา้เป็นส่วนหน่ึงของหลกัสูตรทอ้งถ่ิน สาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์แลว้ 
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เม่ือมีความเช่ือถือในหมอพื้นบา้นก็แสดงว่าความเช่ือในเร่ืองเก่ียวกบัพิธีกรรมต่าง ๆ ก็จะ
ยงัคงอยู ่ เม่ือใดก็ตามท่ีมีการประกอบพิธีกรรมควรให้เยาวชนเขา้ร่วม โดยอาจจะจดัให้เยาวชนมี
ส่วนร่วมในการจดัเตรียมส่ิงของท่ีตอ้งใช้ในพิธีกรรมไปพร้อม ๆ กบัผูรู้้เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ดว้ย
ตนเองโดยมีผูรู้้ในพิธีกรรมนั้น ๆ เป็นผูใ้ห้ค  าแนะน าท่ีถูกตอ้งตามแบบแผนของชาวมง้ ถือเป็นการ
ปลูกฝังให้เยาวชนมีความเขา้ใจ มีความรักความผูกพนัธ์ในวฒันธรรมประเพณีของตนเอง เพื่อ
เตรียมความพร้อมให้เยาวชนเหล่านั้นเป็นผูสื้บทอดความรู้ต่อไป และควรเชิญปราชญช์าวบา้นผูมี้
ความรู้เก่ียวกบัการแพทยพ์ื้นบา้นหรือสมุนไพรพื้นบา้นมง้ เขา้ไปเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่เด็ก ๆ 
ในชั้นเรียน เป็นการท าให้เด็ก ๆ ในชุมชนไดท้ราบวา่การแพทยพ์ื้นบา้นมง้มีแบบแผนอยา่งไร และ
มีใครบา้งท่ีเป็นแพทยพ์ื้นบา้นในชุมชนของตนเองถือเป็นการยกยอ่งผูรู้้เหล่านั้น  

นอกจากจะสร้างโอกาสในการเรียนรู้เร่ืองของระบบการแพทย์พื้นบ้านและสมุนไพร
พื้นบา้นให้กบัเยาวชนตามแนวคิดขา้งตน้แลว้ ควรจะมีการจดัท าระบบสารสนเทศปราชญช์าวบา้น 
และระบบสารสนเทศสมุนไพรพื้นบา้นมง้ เพื่อให้ชนรุ่นหลงัสามารถคน้ควา้ได้อย่างเป็นระบบ 
สอดรับกบัความเจริญกา้วหน้าทางเทคโนโลยีต่าง ๆ  ซ่ึงการจดัท าระบบสารสนเทศไวอ้ย่างเป็น
ระบบจะท าให้ขอ้มูลไม่ตกหล่นสูญหายไปไหน การเพิ่มขอ้มูลใหม่ ๆ ก็ท  าไดส้ะดวกรวดเร็วและ
ง่ายดาย ทั้งยงัสามารถน าไปต่อยอดดว้ยการน าภูมิปัญญาสมุนไพรพื้นบา้นมง้ไปพฒันาให้เกิดเป็น
อาชีพไดอี้กดว้ย เน่ืองจากปัจจุบนัน้ีกระแสธรรมชาติบ าบดัก าลงัไดรั้บความนิยม หากมีการพฒันา
สมุนไพรพื้นบา้นมง้ท่ีมีอยูใ่นชุมชนให้เป็นสินคา้ท่ีสร้างรายไดใ้ห้กบัชุมชน เช่นสมุนไพรท่ีใชต้ม้
กบัไก่เพื่อบ ารุงสุขภาพ เป็นตน้  

การสร้างสวนสมุนไพรพื้นบ้านม้งให้นักท่องเท่ียวเข้าชม โดยจัดอบรมความรู้เร่ือง
สมุนไพรให้เยาวชนในหมู่บา้นและให้เยาวชนเหล่านั้นเป็นผูน้ าชม ก็ถือเป็นการสร้างแรงจูงใจให้
เยาวชนหันมาสนใจสมุนไพรพื้นบ้านม้ง ท าให้เยาวชนมีความรักและภาคภูมิใจท่ีจะอนุรักษ์
ทรัพยากรท่ีมีค่าของชุมชน เป็นการสร้างความเขม้แขง็ใหก้บัชุมชนหนองหอยไดอี้กแนวทางหน่ึง 

ข้อเสนอแนะส ำหรับกำรวจัิยคร้ังต่อไป 

  เน่ืองจากขอ้มูลการแพทยพ์ื้นบา้นมง้ส่วนใหญ่เป็นค าบอกเล่าจากปราชญ์ชาวมง้ท่ีเป็น
ผูสู้งอายุ ท  าให้การส่ือสารเป็นไปไดล้ าบาก การถอดความเป็นภาษากลางอาจท าไดไ้ม่ถูกตอ้ง และ
ขอ้มูลบางส่วนเป็นขอ้มูลเชิงลึกจริง ๆ ท่ีผูรู้้ไม่สามารถบอกเล่าให้คนท่ีไม่ใช่กลุ่มชาติพนัธ์ุเดียวกนั 
จึงควรมีการท าวิจยัโดยนกัวิจยัท่ีเป็นชาวมง้ หรือมีทีมวิจยัท่ีมีชาวมง้เป็นหลกัก็จะท าให้ไดข้อ้มูลท่ี
ถูกตอ้งและไดข้อ้มูลในเชิงลึกมากกวา่ท่ีผูว้จิยัไดท้  าไว ้ 
  




