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บทคัดย่ อ
งานวิจยั เรื่ องนี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาองค์ความรู้ทางด้านการแพทย์พ้ืนบ้านชาวม้ง และศึกษา
แบบแผนการเปลี่ยนแปลงของกระบวนการในการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการรักษาโรคและการดูแล
สุ ข ภาพตนเองของชาวม้ง การศึ ก ษาใช้วิ ธี ก ารเก็ บ ข้อ มู ล จากการสั ม ภาษณ์ ท้ งั แบบเจาะลึ ก เป็ น
รายบุคคลและกลุ่ม นาบทสัมภาษณ์มาประมวลผล สังเคราะห์ขอ้ มูล ตามมิติทางสังคมศาสตร์
จากการศึกษาพบว่า ชาวม้งที่อาศัยอยูใ่ นเขตพื้นที่ศูนย์พฒั นาโครงการหลวงหนองหอย ตาบล
แม่ แรม อาเภอแม่ ริม จัง หวัดเชี ยงใหม่ ยังคงนับถื อผี วิญญาณบรรพบุ รุษ และเชื่ อในอานาจเหนื อ
ธรรมชาติ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ชาวม้งเชื่อว่าผีหรื อวิญญาณบรรพบุรุษจะปกป้ องดูแลคุม้ ครองสมาชิกใน
ครอบครัวให้อยูเ่ ย็นเป็ นสุ ขไม่ให้เกิดการเจ็บป่ วย เมื่อเกิดอาการเจ็บป่ วยที่หาสาเหตุไม่ได้จะประกอบ
พิธีกรรมต่าง ๆ เพื่อรักษาอาการเจ็บป่ วย และนาสมุนไพรพื้นบ้านมารักษาอาการเจ็บป่ วยร่ วมไปด้วย
ในเบื้องต้น ชาวม้งรักษาอาการเจ็บป่ วยของตนเองและคนในครอบครัวโดยใช้ท้ งั พิธีกรรมผีและยา
สมุนไพร แม้ว่าระบบการแพทย์สมัย ใหม่แผนปั จจุ บนั จะเข้า มามี บทบาทในการรั ก ษามากขึ้ น แต่
ชาวม้งในชุ มชนหนองหอยก็ยงั คงให้ความเชื่ อถือในผีและองค์ความรู ้การแพทย์พ้ืนบ้าน สามารถนา
ความรู ้ ด้ งั เดิ มที่ได้รับการสื บทอดจากบรรพบุรุษ มาประยุกต์ให้เข้ากับวิถีชีวิตของตนเองท่ามกลาง
ความเจริ ญก้าวหน้าทางการแพทย์แผนปั จจุบนั ได้เป็ นอย่างดี
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Abstract
This study focused on the wisdom of Hmong’s Indigenous medicine and changes in the
processes of application of this wisdom in treatments and taking care of one’s health. Both
individual and focused group interviews were used in collecting data and social sciences
methodology was used in analyzing and synthesizing.
Indigenous medicine is one of the local wisdoms which have been carried on from time to
time. People can learn about it from knowledgeable people and among people in the family. There
are many ways of Indigenous medicine including herbal treatments, massages, and mental treatment
by magic spellings.
The study found that most of Hmong people in the Royal Project Development Foundation
at Nong Hoy still believe that ghosts and ancestors’ spirits can protect all the family members from
illnesses. They have rites for healing sicknesses of their own family members for very long time.
Local herbs are still used in simple treatments although modern ways of medicines are well known
in this village. They can harmonize their tradition ways with modern ways very well in their ways
of life among development of medical cares.
คาสาคัญ : ชาวม้ง การแพทย์พ้นื บ้านชาวม้ง สมุนไพรพื้นบ้าน

บทนา
ระบบการแพทย์พ้ืนบ้านกิดขึ้นบนพื้นฐานความสัมพันธ์ระหว่างคนกับธรรมชาติ คนกับคน
และคนกับอานาจเหนื อธรรมชาติ ซึ่ งมีความแตกต่างกันไปในแต่ละท้องถิ่นทั้งนี้ ข้ ึนอยูก่ บั ประเพณี
วัฒนธรรม วิถี ชีวิต ตลอดจนความเชื่ อดั้ง เดิ มของท้องถิ่ นและชาติ พนั ธุ์ ปั จจุบนั ผลพวงของความ
เจริ ญก้าวหน้าของเทคโนโลยีสมัยใหม่ได้ส่งผลต่อการให้ความสาคัญกับระบบการแพทย์พ้ืนบ้านและ
ความสาคัญของการใช้สมุนไพรพื้นบ้าน ทาให้เกิดการสู ญเสี ยรากฐานทางภูมิปัญญาที่มีมาแต่ด้ งั เดิ ม
อันจะนาไปสู่ การสู ญเสี ยซึ่ งการพึ่งตนเองทางภูมิปัญญา ทาให้ชุมชนไม่สามารถพึ่งพาตนเองทางด้าน
สุ ขภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มชาติพนั ธุ์ที่อาศัยอยู่บนพื้นที่สูง ชาวบ้านชุ มชนจะต้องสามารถ
พึ่งพาตนเองทางสุ ขภาพให้ได้มากกว่าคนพื้นราบ เนื่องจากการเดินทางที่ไม่สะดวก ทาให้ใช้เวลานาน
หากจะต้องเข้าไปรักษาด้วยแพทย์แผนปัจจุบนั
ชาวม้งที่อาศัยอยูใ่ นเขตพื้นที่ศูนย์พฒั นาโครงการหลวงหนองหอย ตาบลแม่แรม อาเภอแม่ริม
จังหวัดเชียงใหม่ ส่ วนใหญ่ประกอบอาชีพทาไร่ เป็ นหลัก มีวถิ ีชีวติ ความเป็ นอยูท่ ี่เรี ยบง่าย ขยันขันแข็ง
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ในการทางาน มีประเพณี วัฒนธรรม ความเชื่ อ และภาษาเป็ นของตนเอง มีการนับถือผีหรื อวิญญาณ
บรรพบุ รุษ ซึ่ งเชื่ อว่า จะปกป้ องดู แลคุ ม้ ครองสมาชิ ก ในครอบครั วให้อยู่เย็นเป็ นสุ ข ไม่ ให้เกิ ดการ
เจ็บป่ วย ด้านสุ ขภาพชาวม้งมีการประกอบพิธีกรรมต่าง ๆที่ เกี่ ยวข้องกับสุ ขภาพ ทั้งเพื่อการรั กษา
อาการเจ็บป่ วยและเพื่อสร้างขวัญและกาลังใจหลังจากหายป่ วย
แม้วา่ การจัดตั้งศูนย์พฒั นาโครงการหลวงหนองหอยตามพระราชดาริ ของพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว ที่มีพระประสงค์ให้แก้ไขปั ญหาที่ เกี่ ยวกับงานด้านการเกษตร การปลูกฝิ่ นและการทาไร่
เลื่อนลอย โดยให้หาพืชเมืองหนาวมาปลูกทดแทน จะเป็ นสาเหตุหนึ่งที่ทาให้วิถีชีวิตและวัฒนธรรม
ประเพณี บางอย่างของชาวม้งในชุ มชนหนองหอยเปลี่ยนไป แต่ผวู ้ ิจยั พบว่าการรักษาอาการเจ็บป่ วย
แบบพื้นบ้านของชาวม้งยังคงปรากฏอยู่ ผูว้ จิ ยั จึงมีคาถามว่า บริ บทของสังคมสมัยใหม่จะมีผลต่อแบบ
แผนการแพทย์พ้ื นบ้า นและการใช้ส มุ น ไพรพื้ นบ้า นในการรั ก ษาอาการเจ็บป่ วยของชาวม้ง และ
การแพทย์พ้นื บ้านชาวม้งในเขตพื้นที่โครงการหลวงหนองหอยหรื อไม่ อย่างไร

ผลการศึกษา
การแพทย์ พนื้ บ้ านชาวม้ งบนพืน้ ความเชื่อของชาวม้ งในชุมชนหนองหอย
ชาวม้งในชุมชนหนองหอย มีความเชื่อในเรื่ องของอานาจเหนื อธรรมชาติว่ามีความสัมพันธ์
กับการเกิด แก่ เจ็บ และตายไปของมนุษย์ พวกเขาเชื่อว่าในทุกหนทุกแห่ งจะมีเฝ้ าดูแลสถานที่น้ นั ๆอยู่
เช่ นในป่ าก็จะมี ผีป่าผีเขา ในหมู่บา้ นก็จะมี ผีบรรพบุ รุษคอยดู แลหมู่บา้ น ภายในครอบครั วก็จะมี ผี
บรรพบุรุษประจาแซ่ตระกูลทาหน้าที่ดูแลคนในตระกูลอยูเ่ ช่นเดียวกัน
สาหรับชาวม้งแล้ว ผีบรรพบุรุษ คือสิ่ งศักดิ์สิทธิ์ ที่ทุกคนต้องเคารพยาเกรงและให้การนับถือ
กราบไหว้เซ่นสรวงบูชาไม่ให้ขาดตกบกพร่ อง ในฐานะที่ผีเหล่านี้ สามารถให้คุณให้โทษกับชาวม้งได้
และเป็ นผูม้ ีพระคุณของชาวม้งเมื่อครั้งยังมีชีวติ อยู่ การเซ่นสรวงบูชาผีบรรพบุรุษจึงเป็ นแสดงออกใน
รู ปแบบของพิธีกรรมเชิงความเชื่อต่างๆ เช่น ประเพณี ปีใหม่มง้ พิธีอวั เน้ง การเซ่ นไหว้ผีบรรพบุรุษใน
ทุกช่วงของชี วิต ตั้งแต่เกิ ด เติบโต มีงานทา1 โดยชาวม้งจะมีการประกอบพิธีการเกิ ดเมื่อมีเด็กเกิดใน
ครอบครัว พิธีน้ ีจะจัดขึ้นหลังจากที่เด็กเกิดได้ 3 วัน เพื่อเป็ นการบอกล่าวแก่บรรพบุรุษว่าขณะนี้ มีเด็ก
เกิ ดมาในครอบครั วอีก 1 คน ขอให้ช่วยปกป้ องคุ ม้ ครองเด็กคนนี้ ดว้ ย หลังจากนั้นเมื่ อเด็กเติ บใหญ่
ได้รับการศึกษา หลังจากมีการมีงานทาแล้วก็จะมีการเซ่ นไหว้ผีบรรพบุรุษเพื่อเป็ นการบอกกล่าวว่า
ขณะนี้เด็กคนนี้มีการมีงานทาแล้ว ขอให้ช่วยดูแลให้สามารถประกอบอาชีพได้อย่างราบรื่ น ไม่ติดขัด
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หลังจากที่มีอาชี พการงานแล้ว ก็ถึงวัยที่จะต้องมีครอบครัว ในวันที่ทาพิธีแต่งงานก็จะมีการ
ทาพิธีเซ่ นไหว้บรรพบุรุษเพื่อบอกกล่าวว่าเด็กคนนี้ ได้เดิ นทางมาถึ งอีกจุดหนึ่ งของชี วิตแล้ว จะเริ่ ม
สร้ า งครอบครั วใหม่ แล้ว ขอให้บ รรพบุ รุษ ช่ วยคุ ้ม ครองดู แลครอบครั วใหม่ ข องเขาด้วย และเมื่ อ
ครอบครัวใหม่น้ ีมีเด็กเกิดมา ก็จะมีพิธีการเกิดเช่นเดียวกันนี้อีก เป็ นวัฏจักรของชีวติ ชาวม้ง
การที่ชาวม้งจะสามารถสื่ อสารกับอานาจเหนื อธรรมชาติ ภูติผี วิญญาณได้น้ นั ต้องอาศัยหมอ
ทรง หมอทรงคือผูเ้ ชื่ อมประสานระหว่างโลกแห่ งจิ ตวิญญาณกับโลกของมนุ ษย์ เป็ นผูน้ าสารของ
มนุ ษย์ไปบอกกล่าวเพื่อให้ผีทราบว่ามนุ ษย์ตอ้ งการอะไร อยากให้ผีดูแล คุ ม้ ครอง ให้ความช่วยเหลื อ
หรื อเยียวยาแก้ไขในเรื่ องที่มนุ ษย์กาลังมีความทุกข์ร้อนอันเกิดจากสาเหตุใด ๆก็ตามและ ผีก็จะให้
ความช่ วยเหลื อแก่เหล่ามนุ ษย์ โดยมีขอ้ แม้วา่ มนุ ษย์จะต้องเซ่ นไหว้บูชาด้วยสัตว์ คือ หมู ไก่ หรื อวัว
ตามแต่ที่มนุษย์ได้บอกกล่าวหรื อบนบานไว้
ชาวม้งในชุมชนหนองหอยเชื่อว่า ผีท้ งั หลายไม่ได้มีเฉพาะผีดีหรื อผีที่มีคุณ (ผีบรรพบุรุษ) กับ
มนุษย์เท่านั้น แต่ยงั มีผรี ้ายที่หมายเอาชีวติ มนุษย์ดว้ ย ผีร้ายเหล่านี้ จะอยูใ่ นป่ าเขา ตามต้นไม้ใหญ่ ตาม
ลาธาร หรื ออยูใ่ นรู ปของสัตว์ป่าคือเสื อและมังกร หากมนุษย์เข้าไปในป่ าแล้ว แสดงกิริยาอาการที่ไม่ดี
ต่อผี หรื อลบหลู่ดูหมิ่นทั้งทางกายและทางวาจา ก็จะถูกผีทาร้ายจนถึงแก่ชีวิตได้ ซึ่ งอาจเกิดขึ้นในรู ป
ของการเจ็บป่ วย การหมดสติ และการวิกลจริ ต จนเสี ยชี วิตในที่สุด การกระทาโดยผีคือการเอาขวัญ
(ปลี่ ) ของมนุ ษ ย์ไป ซึ่ ง การที่ จะช่ วยเหลื อผูถ้ ู ก ผีทาร้ า ยได้ ก็คื อการประกอบพิ ธีอวั เน้ง โดยเชิ ญผี
ประทับร่ างหมอทรง เพื่อนาสารจากมนุษย์ไปขอขมาผีเหล่านั้น และเซ่นไหว้ดว้ ยสัตว์ คือ หมู ไก่ หรื อ
วัว เพื่อแลกวิญญาณสัตว์ให้ไปอยูก่ บั ผี และนาวิญญาณมนุ ษย์กลับเข้าสู่ ร่างเดิม คนที่โดนผีทาร้ายก็จะ
หายจากอาการเจ็บป่ วยในที่สุด
ชาวม้งมีความเชื่อในเรื่ องของ “ขวัญ” มาก โดยชาวม้งเชื่ อว่าขวัญคือหัวใจของการมีชิวิตอยู่
ของมนุ ษย์ ขวัญเปรี ยบเสมือนสมองหรื อเครื่ องจักรตามแนวคิดของจักรกลนิ ยม หากร่ างกายมนุ ษย์
ไม่มีขวัญ ก็เปรี ยบเหมือนเครื่ องจักรที่ไม่มีโปรแกรมก็ไม่ทางาน เพราะฉะนั้นเมื่อขวัญหนี หายไปหรื อ
ขวัญถูกผีร้ายเอาไป เพราะมนุษย์เผลอไปลบหลู่ดูหมิ่นผีโดยมิได้ต้ งั ใจหรื อโดยรู ้เท่าไม่ถึงการณ์ก็จะทา
ให้ม นุ ษย์ผูน้ ้ ันเกิ ดการเจ็บ ป่ วยขึ้ นได้ อาการเจ็บป่ วยที่ ชาวม้ง เชื่ อว่าเป็ นเพราะขวัญหายนั้นจะไม่
สามารถรักษาให้หายได้ไม่วา่ จะด้วยวิธีใด ทั้งโดยการใช้สมุนไพรหรื อโดยวิธีการทางการแพทย์แผน
ปั จจุบนั จะต้องมีการประกอบพิธีอวั เน้ง เพื่อบูชาผี ต่อรองกับผีให้คืนขวัญหรื อวิญญาณของมนุ ษย์
กลับคืนมาสู่ ร่าง และตอบแทนด้วยการมอบขวัญหรื อวิญญาณของสัตว์คือ หมู ไก่ หรื อวัวให้กบั ผีเป็ น
การแลกเปลี่ยนเท่านั้น
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สาหรับชาวม้งในชุ มชนหนองหอยแล้ว ความเชื่ อเรื่ องอานาจเหนือธรรมชาติ เรื่ องของภูติผี
วิญญาณและขวัญ การเซ่นไหว้ผบี รรพบุรุษในทุกช่วงของชี วิต การประกอบพิธีอวั เน้ง ยังคงมีการสื บ
ทอดเป็ นประเพณี ที่ชาวม้งทุกคน ทุกครัวเรื อนต่างก็ให้ความสาคัญเป็ นอย่างยิง่ มาจนถึงปั จจุบนั
องค์ ความรู้ การแพทย์ พนื้ บ้ านชาวม้ ง
การเจ็บป่ วยตามความเชื่ อของชาวม้งแบ่งได้เป็ น 2 ประเภทใหญ่ ๆ คือ การเจ็บป่ วยที่มองไม่
เห็น (จื อปุ ตู่มอ้ ) เป็ นการเจ็บป่ วยที่ เกิ ดขึ้ นภายในร่ างกาย ไม่สามารถมองเห็ นจากภายนอกได้ ซึ่ ง
ชาวม้งเชื่ อว่าเกิ ดจากการกระทาของภูติผีหรื อวิญญาณ การเจ็บป่ วยที่มองเห็น (ปุ ตูม้ ่อ) เป็ นการ
เจ็บป่ วยที่เกิ ดขึ้นกับส่ วนที่เป็ นร่ างภายนอก สามารถสังเกตุเห็ นอาการเจ็บป่ วยได้ชดั เจน ซึ่ งชาวม้ง
เชื่อว่าไม่ได้เกิดจากการกระทาของภูติผแี ละวิญญาณ
หมอพืน้ บ้ านชาวม้ งบ้ านหนองหอย
หมอผี ( เน้ ง ) มี 2 ประเภท คื อ หมอคาถา หมอที่ ค วามช านาญทางด้า นการใช้
คาถาอาคม ใช้เวทมนต์ในการประกอบพิธีกรรมต่าง ๆ ซึ่ งถือว่าเป็ นผูท้ ี่มีบทบาทสาคัญในการรักษาผู ้
ที่มีอาการเจ็บป่ วยในชุมชนโดยเฉพาะอาการป่ วยที่ไม่ปรากฏให้เห็นเด่นชัดด้วยอาการภายนอก และ
หมอพิธีกรรมหรื อหมอทรง คือหมอที่มีความรู ้ ความชานาญในการประกอบพิธีกรรมต่าง ๆ ซึ่ งส่ วน
ใหญ่จะเป็ นพิธีกรรมที่ช่วยเสริ มสร้างกาลังใจให้กบั ผูป้ ่ วย เช่น พิธีเรี ยกขวัญ พิธีอวั เน้ง เป็ นต้น
ผูท้ ี่จะเป็ นหมอผีได้น้ นั ชาวม้งเชื่อว่าเป็ นลิขิตจากสวรรค์ ไม่สามารถกาหนดเองได้ โดยผูท้ ี่จะ
เป็ นหมอผีน้ นั มักจะมีอาการป่ วยอย่างหาสาเหตุไม่ได้ รักษาอย่างไรก็ไม่หาย ซึ่ งในตอนนั้นญาติก็จะ
ให้ทดลองเป็ นหมอผี โดยญาติจะจุดธู ปเทียนและตีล่อบริ เวณที่ผปู ้ ่ วยนอนอยู่ ผูป้ ่ วยผูน้ ้ นั ก็จะมีอาการ
ตัวสั่นหลังจากนั้นจะมีอาการเหนื่ อยล้าและหลับไป เมื่อตื่นขึ้นมาก็จะมีอาการดีข้ ึน ซึ่ งจะมีการจุดธู ป
เทียนและตีล่อเช่นนี้ประมาณ 3-4 วัน และเมื่อหายป่ วยแล้วผูน้ ้ นั ก็จะกลายเป็ นหมอผีโดยสมบูรณ์ และ
ไม่สามารถเลิ กเป็ นหมอผีได้จนกว่าจะตาย ทั้งนี้ ผทู ้ ี่เป็ นหมอผีน้ นั เป็ นได้ท้ งั ผูห้ ญิงและผูช้ าย แต่เดิ ม
ชุมชนบ้านหนองหอยเก่ามีหมอผีหลายคน แต่ในปั จจุบนั นี้ เหลือเพียงไม่กี่คน และหมอผีที่จะสามารถ
เข้าทรงติดต่อกับวิญญาณได้น้ นั ไม่มีแล้ว ส่ วนใหญ่จะต้องไปให้หมอผีจากหมู่บา้ นอื่นมาทาพิธีให้ใน
กรณี ที่เป็ นพิธีที่ตอ้ งใช้หมอผีเข้าทรง2
หมอสมุนไพร (กือ่ ซั่ว) หมอผูม้ ีความรู้ความชานาญในการใช้ยาสมุนไพรรักษาโรค
หรื ออาการป่ วย ผูท้ ี่ เป็ นหมอสมุ นไพรทุ ก คนจะมี ก ารท าหิ้ งบูช าผีย าสมุ นไพร เมื่ อต้องการนายา
สมุนไพรไปรักษาคนไข้ ก็จะต้องมีการทาพิธีขอยา โดยการให้คนไข้หรื อญาติคนไข้นาธูปสามดอกมา
2

สัมภาษณ์นายซัว นทีไพรวัลย์. หมอสมุนไพร. 26 มิถุนายน 2554.
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ไหว้ขอยาก่อน หมอสมุนไพรในชุมชนบ้านหนองหอยเก่ามีอยูห่ ลายคน ส่ วนใหญ่แล้วมักจะได้รับการ
ถ่ ายทอดความรู ้ เรื่ องสมุ นไพรจากบรรบุ รุษ และอาศัย ประสบการณ์ ในการใช้สมุ นไพรต่า งๆ ด้วย
ตนเองเช่ นนางซ่ าย นทีไพรวัลย์ นางหม่าย เตชะเลิ ศพนา และนางยิ่ง ถนอมวรกุล ในขณะที่นายซัว
นทีไพรวัลย์ ผูซ้ ่ ึ งได้รับการถ่ายทอดความรู ้ เรื่ องสมุนไพรจากบรรพบุรุษเช่ นกันแต่ก็ได้ไปเรี ยนรู ้ การ
เป็ นหมอสมุนไพรจากหมอชาวม้งที่จงั หวัดสุ โขทัย เมื่อปี พ.ศ. 2525 โดยใช้เวลาเรี ยนประมาณ 1 ปี มี
ค่าเรี ยน(ค่าครู )ประมาณ 800 บาท ขั้นตอนการเรี ยนเริ่ มจากการทาความรู ้ จกั กับสมุ นไพรด้วยการ
ออกไปตามป่ าเขาเพื่อหาสมุนไพรกับครู เป็ นการเรี ยนรู ้ชนิด ลักษณะและสรรพคุณของสมุนไพรชนิ ด
ต่างๆ ซึ่ งตอนที่เรี ยนอยูท่ ี่สุโขทัยก็ได้ทาการรักษาผูป้ ่ วยจานวน 2-3 คน และหลังจากนั้นก็ได้กลับมาที่
ชุ มชนหนองหอยซึ่ งเป็ นบ้านเกิ ดของนายซัว แล้วจึงได้เริ่ มบทบาทการเป็ นหมอสมุนไพรตั้งแต่น้ นั
เป็ นต้นมา
หมอต าแย คื อ หมอผู้มี ค วามช านาญทางด้า นการดู แ ลครรภ์ และการท าคลอด
ตลอดจนการใช้ย าสมุ น ไพร ส่ วนใหญ่ แล้ว หมอตาแยจะเป็ นผูห้ ญิ ง ปั จ จุ บนั หมอตาแยแทบไม่ มี
บทบาทในการทาคลอด เพราะความสะดวกสบายในการเดิ นทางและความเจริ ญทางด้านการแพท
ยืแผนปัจจุบนั ทาให้สตรี ในชุมชนนิยมไปคลอดที่โรงพยาบาล
หมอฝังเข็ม คือหมอผูม้ ีความชานาญด้านการรักษาโรคด้วยวิธีการฝั งเข็ม ส่ วนใหญ่
จะได้รับการสื บทอดหรื อเรี ยนรู้วธิ ีการฝังเข็มมาจากประเทศจีน
หมอนวด คือ หมอผูม้ ีความชานาญด้านการนวดกดจุดเพื่อรักษาอาการปวดเมื่อยที่
เกิดขึ้นตามจุดต่างๆของร่ างกาย หมอประเภทนี้เรี ยนรู ้จากประสบการณ์ของตนเอง
วิธีวนิ ิจฉัยโรคของหมอพืน้ บ้ านชาวม้ ง
หมอพื้ นบ้า นชาวม้ง จะมี วิธี วิ นิจ ฉัย โรคหลายวิธี ส่ วนใหญ่ แล้ว จะใช้วิ ธี ซัก ถาม
อาการไปพร้อม ๆ กับการสังเกตอาการของผูป้ ่ วย รวมถึงการซักถามประวัติการเจ็บป่ วยและวิถีชีวิต
ของผูป้ ่ วยร่ วมด้วย เพื่อเป็ นข้อมูลในการประกอบการวินิฉยั โรค ทั้งนี้ เพื่อให้ทราบถึงสาเหตุของการ
เจ็บป่ วยที่แน่ชดั หากเป็ นผูป้ ่ วยที่มีอาการฟกช้ า อาการปวดบวมก็จะวินิจฉัยด้วยการคลาบริ เวณที่ปวด
หรื อฟกช้ า และวิธีสุดท้ายคือ การวินิจฉัยจากการทานายหรื อการเสี่ ยงทายโดยใช้ ไก่ ไข่ไก่ ตะเกี ยบ
และเมล็ดถัว่
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วิธีการรักษา
รักษาด้ วยการใช้ สมุนไพรพืน้ บ้ านตามอาการทีเ่ จ็บป่ วย เช่น ใช้หญ้าสาบเสื อมาทุบ
ให้ละเอียด แล้วนามาพอกบริ เวณที่มีแผลจากของมีคมบาด การดื่มน้ าต้มรากหญ้าคาเพื่อรักษาอาการ
ปัสสาวะขัด เป็ นต้น
รักษาด้ วยกายบาบัด แบ่งได้เป็ น 4 ลักษณะใหญ่ ๆ ได้แก่ การกดโดยใช้ นิ้ ว เป็ น
การใช้นิ้วกดตามจุดต่าง ๆของร่ างกาย ส่ วนใหญ่ใช้ในการรักษาโรคที่ตอ้ งการให้เกิ ดการไหลเวียน
ของโลหิ ต การบิดหรื อหนีบ เป็ นการใช้นิ้วบิดหรื อหนี บอวัยวะต่าง ๆในร่ างกายเพื่อกระตุน้ ให้เลือด
ลมเดินได้ดีข้ ึน และคลายอาการปวดตามจุดต่าง ๆของร่ างกาย มักใช้วิธีน้ ี ในผูป้ ่ วยที่เป็ นหวัด และมี
อาการตัวร้อน หนาวสั่น เหงื่อออกมาก การดูดโดยใช้ อุปกรณ์ เป็ นการดูดเพื่อระบายหรื อลดความร้อน
ภายในร่ างกาย เพื่อขับพิษในร่ างกายออกมาทางผิวหนัง และขับความร้อนภายในร่ างกายให้ระบาย
ออกทางผิวหนัง การเจาะเลือด เป็ นการทากายบาบัดรักษาอาการไม่สบายด้วยการเอาเลือดเสี ยออก
จากร่ างกาย มักใช้ในการรักษาอาการปวดท้อง จุกเสี ยด แน่นหน้าอก อาการที่เกิดจากการกินผิด
รักษาด้ วยการประกอบพิธีกรรม ส่ วนใหญ่มกั ใช้ในการรักษาอาการเจ็บป่ วยที่ไม่มี
อาการปรากฏให้เห็นเด่นชัดหรื อหาสาเหตุที่แน่ชดั ไม่ได้ เมื่อเป็ นเช่นนั้นจะมีการให้พอ่ หมอมาทาพิธี
เรี ยกขวัญ การทาพิธีอวั เน้ง(เข้าทรง) และการเสี่ ยงทาย เป็ นต้น

แพทย์ พนื้ บ้ านชาวม้ งบ้ านหนองหอย
หมอพื้นบ้านชาวม้งในชุมชนหนองหอยมีหลายประเภท ทั้งนี้ ข้ ึนอยูก่ บั วิธีการที่ใช้ในการทา
การรักษา มีท้ งั หมอสมุนไพร หมอคาถา หมอผี หมอตาแย ทั้งนี้ หมอสมุนไพรส่ วนใหญ่จะเป็ นหมอ
คาถาด้วย ผูท้ ี่เป็ นหมอพื้นบ้านชาวม้งนั้นมาจากทั้งการสื บทอดจากบรรพบุรุษและการเรี ยนรู้จากผูท้ ี่มี
ความรู ้ หรื อเรี ย นรู ้ ด้วยตนเองโดยอาศัยประสบการณ์ ขั้นตอนในการรั ก ษาจะเริ่ ม ด้วยการซัก ถาม
ประวัติของคนไข้และการสังเกตอาการ ทั้งนี้ การรักษาด้วยสมุนไพรพื้นบ้านอาจจะมีการใช้ตวั ยาไม่
เหมือนกัน ตัวยาจะใช้ได้ผลในการรักษาหรื อไม่ข้ ึนอยูก่ บั ตนไข้ดว้ ย ปั จจุบนั หมอพื้นบ้านชาวม้งที่ยงั มี
บทบาทต่อชุมชนหนองหอยอยูไ่ ด้แก่
หมอสมุนไพร (กื่อซั่ ว) คือหมอผูม้ ีความรู้ความชานาญในการใช้ยาสมุนไพรรักษา
โรคหรื ออาการป่ วย ผูท้ ี่เป็ นหมอสมุนไพรทุกคนจะมีการทาหิ้ งบูชาผียาสมุนไพร เมื่อต้องการนายา
สมุนไพรไปรักษาคนไข้ ก็จะต้องมีการทาพิธีขอยา โดยการให้คนไข้หรื อญาติคนไข้นาธูปสามดอกมา
ไหว้ข อยาก่ อน ค่า ตอบแทนในการรั กษาขึ้ นอยู่กบั คนไข้และญาติ จะให้ ซึ่ ง ส่ วนใหญ่จะเป็ นเงิ น
7

ประมาณ 50-200 บาท หากจะเป็ นต้องใช้สมุนไพรหายากก็อาจจะมีค่าใช้จ่ายสาหรับสมุนไพรเพิ่มมา
ทั้งนี้ หมอสมุนไพรจะไม่เรี ยกร้ องค่าตอบแทนจากคนไข้เนื่ องจากเป็ น ข้อพึ่งปฏิ บตั ิซ่ ึ งหมอพื้นบ้าน
ชาวม้งส่ วนใหญ่จะยึดถือกันอยูแ่ ล้ว เช่นเดียวกับการมีจรรยาบรรณแพทย์ของแพทย์แผนปั จจุบนั
หมอผี(เน้ ง) หมอผีถือว่าเป็ นผูท้ ี่มีบทบาทสาคัญต่อชุ มชนเป็ นอย่างมาก เนื่ องจาก
ชาวม้งยังคงยึดถื อความเชื่ อในเรื่ องของอานาจเหนื อธรรมชาติ ดังนั้นเมื่อเกิ ดการเจ็บป่ วยชาวม้งใน
ชุ มชนหนองหอยจึงมักจะนึ กถึ งหมอผี ซึ่ งมี ท้ งั หมอผีเข้าทรง หมอผีคาถา ส่ วนใหญ่แล้วถ้าเป็ นการ
เจ็บป่ วยที่หาสาเหตุไม่ได้ก็มกั จะให้หมอผีประกอบพิธีกรรมเพื่อเซ่ นไหว้ผี หรื อบางคนก็จะรักษาทั้ง
ด้วยหมอสมุนไพรและหมอผีร่วมกัน โดยหมอสมุนไพรจะรักษาอาการป่ วยทางกายด้วยยาสมุนไพร
ในขณะที่หมอผีช่วยให้ผปู ้ ่ วยมีกาลังใจด้วยการประกอบพิธีตามความเชื่ อของชาวม้งเช่น พิธีเรี ยกขวัญ
ซึ่ งถือว่าเป็ นการสร้างเสริ มกาลังใจของผูป้ ่ วยให้สามารถต่อสู ้กบั อาการป่ วยได้
ค่าตอบแทนในการรักษาของหมอผีน้ นั ก็เช่นเดียวกับหมอสมุนไพรคือ ให้ข้ ึนอยูก่ บั
ผูป้ ่ วยและญาติว่าจะให้ค่าตอบแทนอย่างไร แต่ค่าตอบแทนของหมอผี อาจจะแตกต่างจากของหมอ
สมุนไพรในบางกรณี เนื่ องจากบางครั้งหมอผีก็จะได้รับค่าตอบแทนเป็ น หมูหรื อไก่ ที่ผูป้ ่ วยนามา
ประกอบพิธีเซ่นไหว้ผพี ร้อมกับเงินจานวนหนึ่ง ในขณะที่ค่าตอบแทนของหมอสมุนไพรส่ วนใหญ่จะ
เป็ นเงินเท่านั้น

การใช้ สมุนไพรพืน้ บ้ านในการรักษาอาการเจ็บป่ วยด้ วยตนเอง
เมื่อเกิดอาการเจ็บป่ วยเล็ก ๆ น้อย ๆ ชาวม้งบ้านหนองหอยส่ วนใหญ่จะรักษาอาการเบื้องต้น
ด้วยตนเองก่อนโดยใช้สมุนไพรพื้นบ้านที่เคยได้รับการถ่ายทอดความรู ้มาจากบรรพบุรุษ ส่ วนใหญ่
อาการที่พบว่ามักจะรักษาด้วยตนเองได้แก่ อาการปวดท้อง เวียนศีรษะ บาดแผลที่เกิดจากการถูกของ
มีคมบาด การกิ นผิด อาการเกี่ ยวกับเลื อดลม เป็ นต้น ซึ่ งสมุนไพรส่ วนใหญ่ก็มกั จะมี ปลูกไว้ภายใน
ครัวเรื อน หรื อสามารถหาได้ในหมู่บา้ น ทั้งนี้ ชาวบ้านในชุ มชนหนองหอยที่เป็ นผูส้ ู งอายุทุกคนจะมี
ความรู ้ ในการใช้สมุนไพรพื้นบ้าน เนื่ องจากทุกคนจะได้รับการถ่ายทอดความรู ้ เกี่ ยวกับสมุนไพรมา
จากบรรพบุรุษ แต่เด็ก ๆ และเยาวชนมีเพียงบางส่ วนเท่านั้นที่มีความรู ้ในการใช้สมุนไพร แต่ก็ไม่ได้
ต่อต้านการใช้สมุนไพรในการรักษาอาการเจ็บป่ วย นอกจากนี้ แล้วแทบจะทุกครัวเรื อนสามารถนา
พืช ผัก ที่ ใ ช้ใ นบ้า นมาเป็ นสมุ นไพรเพื่ อรั ก ษาหรื อป้ องกันการเกิ ดโรคได้ เช่ น การดื่ ม น้ า ผึ้ง เพี ย ง
เล็กน้อยเพื่อหยุดอาการท้องเสี ย3 ดื่มน้ าต้มผสมยาสู บแทนน้ าชาเพื่อป้ องกันการเป็ นหวัด4 เป็ นต้น
3
4

สัมภาษณ์นายสาคร เตชะเลิศพนา. 17 มกราคม 2553.
สัมภาษณ์นายพ่าง เมธาอนันต์กุล. 17 มกราคม 2553.
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จากการสัมภาษณ์ 5กลุ่มสตรี ชาวม้งในชุ มชนหนองหอยพบว่า ส่ วนใหญ่ยงั คงให้ความเชื่ อถือ
ในการรั กษาด้วยแพทย์พ้ืนบ้านและการใช้สมุ นไพรพื้นบ้าน แต่บางครั้งโรคบางโรคหากรั กษาด้วย
การแพทย์แผนปั จจุบนั จะสะดวกและเห็นผลในการรักษาได้เร็ วกว่า เช่น การทาคลอด บาดแผลจาก
อุบตั ิเหตุ โรคร้ายแรงบางชนิด เป็ นต้น

การเปลีย่ นแปลงทางสั งคมทีม่ ผี ลต่ อการแพทย์ พนื้ บ้ านชาวม้ ง
ระบบการแพทย์พ้ืนบ้านชาวม้งนั้นยังคงได้รับการยอมรับและยังคงใช้กนั อยู่ในชุ มชน ถึงแม้
จะมีการไปรับการรักษาด้วยการแพทย์แผนปั จจุบนั แต่ส่วนใหญ่แล้วโรคที่ชาวม้งในชุ มชนหนองหอย
นิยมไปรักษาที่โรงพยาบาลนั้น มักจะเป็ นอาการหรื อโรคที่ตอ้ งอาศัยความสะดวกรวดเร็ วและเห็นผล
ในการรั ก ษาทันที เช่ น นายซัว นที ไ พรวัล ย์หมอสมุ นไพรแห่ ง ชุ มชนหนองหอย ก็ เคยไปรั ก ษาที่
โรงพยาบาล เป็ นเวลาถึง 20 วัน เพื่อรักษาการป่ วยด้วยโรคไข้มาลาเรี ยเมื่อตอนอายุ ประมาณ 20 ปี
และคนในครอบครัวของนายซัวเอง ก็เคยไปผ่าตัดสมองที่โรงพยาบาลแมคคอร์ มิค 2 ครั้ง เนื่ องจาก
อุบตั ิเหตุจากรถล้ม ทาให้ตอ้ งผ่าตัดสมอง
จากข้อมูลดังกล่าวทาให้ผวู ้ ิจยั ได้ทราบว่า ชาวม้งในชุ มชนหนองหอยไม่ได้ปฏิเสธการรักษา
ด้วยแพทย์แผนปั จจุบนั แต่ก็ไม่ได้ให้การยอมรับระบบการแพทย์แผนปั จจุบนั อย่างสิ้ นเชิ ง ชาวม้งใน
ชุมชนหนองหอยสามารถนาเอาวิธีการรักษาทั้งสองแบบมาผสมผสานกัน เพื่อให้เกิดผลในการรักษาที่
ดีที่สุดสาหรับพวกเขา ทั้งนี้ ข้ ึนอยูก่ บั อาการของโรคและความจาเป็ นในการรักษา บางกรณี อาจรักษา
ด้วยการใช้สมุนไพรควบคู่ไปกับการประกอบพิธีกรรมที่เกี่ยวข้องกับอานาจเหนื อธรรมชาติ หรื อบาง
กรณี ก็รักษาด้วยการแพทย์แผนปั จจุ บนั ไปพร้ อม ๆ กับการประกอบพิธีกรรม เช่ นกรณี ของคนใน
ครอบครัวนายซัวที่ได้รับอุบตั ิเหตุน้ นั ในช่ วงที่ผปู ้ ่ วยนอนไม่ได้สติอยู่ที่โรงพยาบาล ญาติ ๆ ก็ได้ให้
หมอผีมาทาพิธีเรี ยกขวัญ (ฮูปลี่) เพราะเชื่ อว่าการที่ผปู ้ ่ วยนอนไม่ได้สติอยู่น้ นั อาจเป็ นเพราะ “ขวัญ”
ไปตกอยู่ในที่เกิ ดเหตุ หาทางกลับมายังร่ างไม่ได้ จึ งต้องทาพิธีเรี ยกขวัญกลับมายังร่ างของเจ้าของ
“ขวัญ” นั้น จึงสรุ ปได้วา่ ถึงแม้จะมีการเปลี่ยนแปลงไปของสังคม วัฒนธรรม ตลอดจนมีความเจริ ญ
เข้ามาสู่ ชุมชนหนองหอย ระบบการแพทย์พ้นื บ้านชาวม้ง และความรู ้เกี่ยวกับการใช้สมุนไพรพื้นบ้าน
ก็ยงั คงอยู่ เพียงแต่ไม่ได้มีระบบการถ่ายทอดที่ดีและไม่ได้มีการรวบรวมให้เป็ นลายลักษณ์อกั ษร คงมี
เพียงแต่การบอกเล่า การสอนต่อ ๆ กันมาเป็ นคาพูดเท่านั้น นอกจากนั้นการถ่ายทอดความรู ้เกี่ยวกับ
การรักษาตามแบบแผนการแพทย์พ้นื บ้านม้ง ยังคงจากัดอยูเ่ ฉพาะกลุ่ม เนื่องจากจะต้องถ่ายทอดให้กบั
5

สัมภาษณ์นางสาวลลิตเตชะเลิศพนา,นางวิจิตรา ถนอมวารี ,นางประทุม ยังชีพสุจริ ต,นางหม่าย เตชะเลิศพนา,
นางสาวกานดา เตชะเลิศพนา,นางปราณี เตชะเลิศพนา,นางชาลิสา สุริยะคา. 28 กันยายน 2553.
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ผูท้ ี่มีความประพฤติดีและสามารถปฏิ บตั ิ ตามกรอบหรื อข้อพึงปฏิ บตั ิของหมอพื้นบ้านม้งได้เท่านั้น
อย่างไรก็ตามชาวม้งในชุ มชนหนองหอยโดยเฉพาะผูส้ ู งอายุยงั คงให้ความสาคัญกับการใช้สมุนไพร
ในการรักษาอาการเจ็บป่ วยด้วยตนเองรวมถึ งรักษาให้ กบั คนในครอบครัว และชาวม้งในชุ มชน
หนองหอยยังคงมีความเชื่ อในเรื่ องของการรักษาอาการเจ็บป่ วยทั้งทางกายและทางจิตใจ เช่นการทา
พิ ธี เ รี ยกขวัญ ในกรณี ที่ เ จ็ บ ป่ วยจากการเกิ ด อุ บ ัติ เ หตุ แม้ว่ า ผู ้ป่ วยจะต้อ งนอนพัก รั ก ษาตัว ใน
โรงพยาบาล แต่ครอบครัวของผูป้ ่ วยก็จะมีการทาพิธีเรี ยกขวัญควบคู่ไปด้วย .
บทสรุ ป
กล่าวได้วา่ ชาวม้งในชุมชนหนองหอยยังคงมีความเชื่อในเรื่ องของอานาจเหนือธรรมชาติ เชื่อ
ในเรื่ องของผีและวิญญาณ ซึ่ งปรากฎทางการประกอบพิธีกรรมในการรักษาอาการป่ วยที่ไม่สามารถ
หาสาเหตุ ไ ด้ และนอกจากหมอสมุ นไพรแล้ว ชาวม้ง ในชุ มชนยัง คงมี ความรู้ ใ นการใช้ส มุ น ไพร
พื้นบ้านรักษาอาการป่ วยเล็กๆน้อยๆด้วยตนเองตลอดจนรักษาคนในครอบครัว โดยทุกครัวเรื อนจะมีผู้
ที่รู้วธิ ี การใช้สมุนไพรพื้นบ้าน โดยเฉพาะผูห้ ญิงที่มีอายุทุกคนจะต้องรู ้เรื่ องยาสมุนไพรอย่างน้อย 3-4
ชนิด เมื่อไปสอบถามก็จะบอกได้วา่ อาการแบบนี้ โรคแบบนี้ตอ้ งใช้สมุนไพรชนิดใดรักษา
อย่างไรก็ตามการถ่ายทอดความรู ้ให้กบั เยาวชนรุ่ นหลังยังคงมีนอ้ ย เนื่ องจากเยาวชนในชุ มชน
บ้านหนองหอยส่ วนใหญ่เมื่ อโตขึ้ นก็จะเข้าไปเรี ยนหนังสื อในตัวเมื องเชี ยงใหม่ ทาให้โอกาสที่ จะ
ได้รับการถ่ ายทอดมีน้อยลง และปั ญหาหลักในการถ่ ายทอดองค์ความรู ้ เกี่ ยวกับการแพทย์พ้ืนบ้าน
ชาวม้งนั้น อาจจะเนื่ องมาจากกฏเกณฑ์หรื อข้อพึงปฏิ บตั ิต่าง ๆ ของหมอพื้นบ้านชาวม้งเอง ที่ทาให้
การหาผูท้ ี่ มี ค วามประพฤติ ดี และมี ค วามสมัค รใจที่ จ ะรั บ การถ่ า ยทอดองค์ค วามรู ้ ด้า นการแพทย์
พื้ น บ้า นม้ง นั้น หาได้ย าก โดยเฉพาะอย่า งยิ่ ง ต ารั บ ยาที่ เ ป็ นยาสมุ น ไพรส าคัญ หรื อ เป็ นยาที่ อ าจ
ก่อให้เกิดอันตรายหากถ่ายทอดให้กบั ผูท้ ี่มีความประพฤติไม่เหมาะสม ก็อาจนาไปใช้ในทางที่ผิดได้
ด้วยเหตุน้ ีจึงทาให้องค์ความรู ้ดา้ นการแพทย์พ้นื บ้านชาวม้งบ้านหนองหอย ยังคงไม่ได้รับการรวบรวม
ไว้อย่างเป็ นระบบ ไม่มีการบันทึกเป็ นลายลักษณ์อกั ษร มีแต่การบอกเล่าต่อกันมาเท่านั้น ซึ่ งนับวันก็
อาจจะมีความคลาดเคลื่อน และตกหล่น สู ญหายไปตามกาลเวลาได้
ด้วยเหตุน้ ี ผอู ้ านวยการโรงเรี ยนเจ้าแม่หลวงอุปถัมภ์ 2 ซึ่ งเป็ นโรงเรี ยนประถมศึ กษาในเขต
พื้นที่ชุมชนหนองหอย จึงได้ให้ความสนใจที่จะรวบรวมความรู ้เกี่ยวกับสมุนไพรพื้นบ้านชาวม้ง ด้วย
การสร้างสวนสมุนไพรพื้นบ้านในโรงเรี ยน ทั้งนี้ อาจารย์สิทธิ ศกั ดิ์ สุ วรรณโชติ ผูอ้ านวยการโรงเรี ยน
เจ้าแม่หลวงอุปถัมภ์ 2 ได้กล่าวไว้ในตอนหนึ่งว่า ทางโรงเรี ยนก็มีโครงการที่จะจัดให้นกั เรี ยนโรงเรี ยน
เจ้าแม่หลวงอุปถัมภ์ 2 และปราชญ์ชาวบ้านในชุ มชนหนองหอยที่มีความรู ้เกี่ยวกับสมุนไพรพื้นบ้าน
เป็ นอย่างดี ได้เดิ นป่ าร่ วมกัน เพื่อศึกษาเกี่ ยวกับสมุนไพรชนิ ดต่าง ๆ ที่มีอยู่ตามป่ าใกล้ ๆ หมู่บา้ น มี
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การถ่ า ยรู ปและรวบรวมข้อมูลจัดทาเป็ นรายชื่ อสมุ นไพรพื้นบ้านชาวม้ง และจัดทาสวนสมุ นไพร
พื้นบ้านม้งในโรงเรี ยนเพื่อให้นกั เรี ยนได้ศึกษาต่อไป
ผูว้ ิจยั เชื่ อว่า หากสามารถนาแนวคิ ดเรื่ องสวนสมุ นไพรพื้ นบ้า นม้ง มาบู รณาการกับ ธุ รกิ จ
ท่องเที่ยวในพื้นที่บา้ นหนองหอยซึ่ งขณะนี้กาลังได้รับความนิ ยมในหมู่นกั ท่องเที่ยวเป็ นอย่างมากด้วย
การจัดให้มีมคั คุเทศก์ที่เป็ นเยาวชนในหมู่บา้ นพานักท่องเที่ยวชมสวนสมุนไพรพื้นบ้านม้ง และมีการ
จาหน่ายสมุนไพรพื้นบ้านม้งบางชนิดให้กบั นักท่องเที่ยวด้วย ก็จะทาให้องค์ความรู ้การแพทย์พ้ืนบ้าน
ชาวม้งไม่สูญหายหรื อถูกละเลยจากชนรุ่ นหลัง อีกทั้งจะยังเป็ นส่ งเสริ มให้เยาวชนมีความรัก ความ
ภาคภูมิใจ และอยากจะอนุ รักษ์ทรัพยากรที่มีค่าของชุ มชนต่อไป ทั้งยังจะเป็ นการแสดงอัตลักษณ์ของ
ชุมชนหนองหอยให้เป็ นที่ประจักษ์แก่ชาวโลกได้ไม่แพ้กลุ่มชาติพนั ธุ์ใด ๆ
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