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บทคัดยอ

การวิจัยเชิงคุณภาพนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาการปรับตัวของหมอพื้นบานในการดูแลรักษา
สุขภาพของกลุมชาติพันธุไทดําภาคเหนือของไทย เก็บรวบรวมขอมูลระหวางเดือนมกราคม - ธันวาคม
2561 โดยใชวิธีการสัมภาษณเชิงลึกแบบมีโครงสราง การสังเกต และการสนทนากลุม จากผูใหขอมูล
สําคัญ คือ หมอเยื้อง หมอมดมนต หมอเสน ผูนํา ชุมชน นักวิชาการ และประชาชนในพื้นที่จังหวัด
พิษณุโลกและจังหวัดพิจิตร ผลการศึกษาพบวา กลุมชาติพันธุไทดําในพื้นที่วิจัยไดอพยพมาจากจังหวัด
เพชรบุรีเมื่อประมาณ 100 ปกอน สถานะทางสังคมสวนใหญเปนกลุมผูนอย ยังคงมีพื้นฐานความเชื่อ
เกี่ ย วกั บ การนั บ ถื อ ผี โ ดยเชื่ อ ว า ผี มี อิ ท ธิ พ ลต อ วิ ถี ชี วิ ต ตั้ ง แต เ กิ ด จนตายและรวมถึ ง ระบบคิ ด เรื่ อ ง
การเจ็บปวย จึงทําใหยังคงมีวัฒนธรรม ประเพณี และพิธีกรรมที่ผูกพันกับความเชื่อเกี่ยวกับผีปรากฏอยู
ในปจจุบัน การเปลี่ยนแปลงของบริบทสังคมที่เกิดขึ้นในศตวรรษที่ 21 ไดนํามาซึ่งการปรับตัวของหมอ
พื้นบานชาติพันธุไทดําในดานความเชื่อและระบบคิดเรื่องการเจ็บปวยที่เปลี่ยนไป โดยมีระบบคิดและ
อธิบายความหมายของการเจ็บปวยที่แยกกันระหวางความเปนวิทยาศาสตรและอํานาจของผีที่ชัดเจน มี
การยอมรับเอาหลักธรรมทางพุทธศาสนาเขามาเปนสวนหนึ่งในการปฏิบัติตัว การยอมรับความเชื่อและการ
นับถือเทพเจ าจากศาสนาอื่นร วมกับการนับถือผี การผอนปรนดานอายุที่ลดลงในการออกทําพิธีกรรม
รวมถึงบทบาทของหมอพื้นบานในพื้นที่วิจัยที่ปรับตัวจากที่เคยเปนผูรักษา ผูรู เปนสื่อกลางในการสื่อสาร
ระหว างแถน ผี มนุ ษย ดวยการทําพิธีกรรมในฐานะทุนทางวั ฒนธรรมด านสุขภาพตามระบบคิดเรื่อง
การเจ็บปวยแบบดั้งเดิมเมื่อในอดีต มาสูบ ทบาทของการเปนผูป ระกอบพิธีกรรมตามประเพณี และวิถีปฏิบัติ
ตอผีที่ยังปรากฏอยู และถูกนิยามวาเปนการดูแลรักษาความเจ็บปวยในมิติดานจิตใจและสังคมในปจจุบัน
คําสําคัญ: การปรับตัว หมอพื้นบาน ชาติพันธุไทดําภาคเหนือของไทย
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Abstract
This qualitative research aimed to study the adaptation of folk healers in health
care of Tai Dam ethnic groups in northern Thailand. The study was conducted during
January – December, 2018. The data were collected using structured in-depth interview,
observation, and focus group discussion. Key informants were Mor Yuang, Mor Mod Mont,
Mor Sean, community leaders, and people in Phitsanulok and Phichit provinces.
The results found of this study Tai Dam ethnic groups this study had migrated from
Phetchaburi province nearly 100 years ago and almost their social status are Phunoi.
Basically, they believed and allied in ghosts by believing that ghosts influence the way
of life from birth to death and the system of thinking about illness thus still
maintaining the culture, traditions and rituals that are bound to the beliefs about
ghosts that are still present. Changes in the social context occurred in the 21st century
bring the adaptation of folk healers including the beliefs and the system of thinking
about the illness have been changed with a more scientific thinking system and
obviously discarded from ghosts. The folk healers assented to Buddhist principles and
applied in their life. In addition, they accepted other Gods in various religions which
believed in ghosts. The age of the folk healers who were able to ritual were more
flexible. The role of the folk healers were changed, they were the culture capitals as
the well-informed person, the healer, and the communicator among Tan, ghosts and
human by using the traditional ritual of Tai Dam ethnic group. Nowadays, the role of a
folk healers exist for the care of illness in the mental and social dimensions and they
maintain their status as people who is perform the ritual for retaining cultures,
traditions and the way to believe in ghosts.
Keywords: adaptation, folk healers, Tai Dam Ethnic Group in Northern Thailand
บทนํา

ปญหาความเจ็บปวยของประชาชนไทยในปจจุบัน ยังคงเปนปญหาที่สรางความทาทายกับ
หนวยงานที่เกี่ยวของโดยตรงอยางกระทรวงสาธารณสุข ถึงแมวาปจจุบันจะมีงานวิจัยและการพัฒนา
ดานการรักษา ยา เวชภัณฑ ศักยภาพของบุคลากรทางการแพทยและสาธารณสุข รวมถึงเทคโนโลยีทาง
การแพทยที่มีประสิทธิภาพในการรักษาโรคมากขึ้น แตพบวามีกลุมประชาชนอีกจํานวนไมนอยที่มีการใช
รูปแบบอื่น ๆ ในการรั กษาตามฐานคิดและความเชื่อของตนเองเมื่อเกิดภาวะเจ็บ ปวย เชน การทํา
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พิธีกรรม การใชเวทยมนตไสยศาสตร การใชสมุนไพร การฝงเข็ม การนวด การประคบ นอกเหนือไป
จากการรักษาดวยการแพทยแผนปจจุบันเพียงอยางเดียว ซึ่งยังคงปรากฏอยูในสภาพความเปนจริงของ
สังคมปจจุบัน เนื่องมาจากแนวคิดและความเชื่อวาปญหาสุขภาพและความเจ็บปวยที่เกิดขึ้นนั้น ไมใชมี
สาเหตุมาจากการติดเชื้อที่กอใหเกิดโรคเพียงอยางเดียว (Chuengsatiansup, 2006)
การเปลี่ยนแปลงทางสังคมไทยที่เกิดขึ้นในศตวรรษที่ 21 กอใหเกิดการพัฒนาที่เนนการเจริญ
เติบในดานวัตถุ เทคโนโลยี การศึกษา และนวัตกรรมที่พยายามตอบสนองตอระบบอุตสาหกรรมเปน
สวนใหญ การเปลี่ยนแปลงดังกลาวสงผลใหเกิดการปรับตัวของประชาชนชาวไทยทุกกลุม รวมไปถึงกลุม
ชาติ พั น ธุ ไ ทดํ า ในพื้ น ที่ จั ง หวั ด พิ จิ ต รและจั ง หวั ด พิ ษ ณุ โ ลก การที่ จ ะพยายามปรั บ ตั ว ให ทั น ต อ
การเปลี่ ยนแปลงทางสั งคมในศตวรรษที่ 21 นี้ ไดนํามาสูการปรับปรนทางความคิด ความเชื่อและ
วัฒนธรรมของกลุมชาติพันธุตนเอง โดยการยอมรับและปรับเปลี่ยนบางสิ่งเพื่อใหสามารถอยูไดในสังคม
ของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น อาทิ เมื่อจํานวนสมาชิกในบานเพิ่มขึ้นและพื้นที่สรางบานมีจํากัด ทําให
เกิดการปรับเปลี่ยนในสวนของทีอ่ ยูอาศัย โดยการอนุโลมความถูกตองของพื้นทีส่ ําหรับผีเรือนตามความ
จําเปนดวยเหตุผลตาง ๆ การปรับปรนดานความเชื่อและวิถีปฏิบัติที่มีหิ้งพระแทนกะลอหองหรือการมี
กะล อหองร วมกั บหิ้งพระ การเปลี่ยนแปลงทางดานการแตงกายโดยการยอมรับ ผสมผสาน เสื้อผา
เครื่ อ ง แต งกาย หรือ เครื่อ งประดับ ตามสมัย นิ ยม เพื่อ ความสวยงามและเปนการสื่อถึ งฐานะทาง
เศรษฐกิจและสังคม รวมถึงการเปลี่ยนแปลงในการรักษาพยาบาลและวิถีสุขภาพจากดั้งเดิมที่กลุมชาติ
พันธุไทดําใหความสําคัญและเนนถึงภูมิปญญาที่สามารถพึ่งตนเองทางสุขภาพได จากการเรียนรูและการ
เขาใจคุณคาบนฐานความเชื่อที่เกี่ยวของกับผี ครูบาอาจารย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในชุมชน ไดแปรผันไปตาม
ศักยภาพทางการแพทยและการรักษาพยาบาลสมัยใหมที่มีความกาวหนาเพิ่มขึ้น (Meanchanchei,
2013) หรือการมีพฤติกรรมการดูแลสุขภาพที่แตกตางจากในอดีตอยางชัดเจน โดยการไปใชบริการที่
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ คลินิก หรือโรงพยาบาลทั้งภาครัฐและเอกชน กอปรกับกระแสความตื่นตัว
ในเรื่องของการดูแลสุขภาพดวยทางเลือกอื่น ๆ ที่นอกไปจากการแพทยแผนปจจุบัน เปนการแสดงให
เห็นวาเปนผลมาจากกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่เขาสูศตวรรษที่ 21 ที่สะทอนถึงจิตสํานึกใหม
ในเรื่องสุขภาพของชาติพันธุไทดํา (Buasonte et al., 2012) ซึ่งกระบวนการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
เหลานี้ยอมสงผลกระทบตอวัฒนธรรมของกลุมชาติพันธุไทดําในดานเชื่อที่มีตอผีบรรพบุรุษ วัฒนธรรม
ครอบครัวและ เครือญาติ วัฒนธรรมที่เกี่ยวกับโลกทัศนและชีวทัศน วัฒนธรรมภาษา อันเปนทุนทาง
วัฒนธรรมที่ เป นรากฐานและมีคุณ คาของกลุมชาติพันธุไทดํา ที่ปจจุบันกําลังตกอยูในสภาวะไรพลัง
ขับเคลื่อนชุมชนที่นําไปสูความตองการที่เปนความสุขใจตามคานิยมทางวัฒนธรรมพื้นบาน แตกลับสราง
พลังขับเคลื่อนชุมชนที่นําไปสูความตองการที่เปนความสุขกายตามคานิยมทางวัฒนธรรมสมัยใหมไดมาก
ขึ้น (Meanchanchei, 2013)
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หมอมดมนต หมอเสน และหมอเยื้อง นับวาเปนหมอพื้นบานของกลุมชาติพันธุไทดําที่ในอดีต
มีฐานะเปนสถาบันการดูแลและรักษาสุขภาพของชุมชน และเปนผูประกอบพิธีกรรมที่นับวาเปนทุนทาง
วัฒนธรรมสุขภาพของกลุมชาติพันธุไทดํา โดยในการดูแลรักษาสุขภาพนั้นจะพบวามีความเฉพาะที่
ซับซอนละเอียดออนและทรงคุณคา รวมถึงการพึ่งพากันในขั้นตอนการดูแลสุขภาพ การทํานายหรือ
คนหาสาเหตุ และการรักษาอาการเจ็บปวยในฐานะผูป ระกอบพิธีกรรมตาง ๆ ระหวางหมอมดมนต
หมอเสน และหมอเยื้ อ ง แต ใ นป จ จุ บั นสถาบันดั ง กลา วเริ่ มอ อ นพลั ง ลงเมื่อ ศาสตรท างการแพทย
แผนปจจุบันเขาไปสูในชุมชนจากการเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่เกิดขึ้น ซึ่งทําใหหมอพื้นบานตาง ๆ มีการ
ปรับเปลี่ยนสถานภาพและบทบาทมาเปนเพียงผูประกอบพิธีกรรมในปจจุบัน (Meanchanchei, 2015)
การเปลี่ ย นแปลงนี้ ทํา ใหก ลุ ม ชาติ พั น ธุ ไ ทดํ า ในพื้ น ที่ จั งหวั ด พิ ษ ณุ โ ลกและจั ง หวั ดพิ จิ ต ร
ตระหนักถึงคุณคาของทุนทางวัฒนธรรมและเกิดความวิตกกังวลถึงภูมิปญญาและวัฒนธรรมของกลุม
ชาติพันธุตนเองจะขาดการสืบทอดและสูญหายในที่สุด จึงไดพยายามฟนฟูเกี่ยวกับทุนทางวัฒนธรรมใน
แต ล ะมิ ติ ขึ้น ในชุม ชนตนเองโดยการจั ดตั้งชมรมไทดํ าที่มีจํา นวนเครื อขา ยมากถึง 30 ชมรมในเขต
ภาคเหนือของประเทศไทย มีการจัดตั้งกลุมศึกษาวัฒนธรรม กลุมรณรงคเพื่อฟนฟูประเพณี พิธีกรรม
พื้ น บ า น มี ก ารฟ นฟู วิถี ชีวิ ต แบบดั้งเดิม มีก ารสง เสริม การใช ภ าษา การแตง กาย ขนบธรรมเนี ย ม
ประเพณี ขอหาม และวัฒนธรรมความเชื่อดานสุขภาพของกลุมชาติพันธุตนเองไว โดยการแสดงออกใน
รูปแบบตาง ๆ ตามบริบทของการเปลี่ยนแปลงทางสังคม โดยเฉพาะในมิติทางดานสุขภาพนั้นเห็นไดจาก
การที่หมอพื้นบานที่เปนผูประกอบพิธีกรรมบางคนในปจจุบันมีการยอมรับเอาความกาวหนาทางดาน
การศึกษา ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี รวมถึงอิทธิพลของการแพทยปจจุบันเขามาเปนสวนหนึ่ง
ของการทํานายสาเหตุ การรักษาความเจ็บปวย และการดูแลสุขภาพในกลุมชาติพันธุตนเองมากขึ้น
ซึ่งเป น ไปในลั กษณะที่ไ มใช การปฏิเ สธแนวคิด ของความเป นวิทยาศาสตรอย างสิ้น เชิ ง แตเ ปนการ
ปรับเปลี่ยนเพื่อใหเกิดการคงอยูทางอัตลักษณและวัฒนธรรมดานสุขภาพของกลุมชาติพันธุตนเองให
สามารถคงอยูไดในสังคมปจจุบันใหมากที่สุด (Meanchanchei, 2013)
จากปรากฏการณดังกลาวที่เกิดขึ้น การศึกษาถึงการปรับตัวของหมอพื้นบานในการดูแลรักษา
สุ ข ภาพของกลุ ม ชาติ พั น ธุ ไ ทดํ า ในพื้ นที่จั ง หวั ด พิ ษ ณุ โ ลกและจั งหวั ด พิ จิต ร ภายใต บ ริบ ทของการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคมในศตวรรษที่ 21 ที่มีความเจริญกาวหนาทางเทคโนโลยีและการสื่อสารอยาง
รวดเร็ วนี้ จึงเป นสิ่งสํ าคัญ ที่ก อใหเกิดความรู ความเขา ใจ เกี่ย วกับการปรับ ตัวหมอพื้นบา นในกลุม
ชาติพันธุไทดํา เพื่อเปนการคงอยูในฐานะทุนวัฒนธรรมสุขภาพในกลุมของชาติพันธุตนเอง อันเปนสวนที่
จะชวยสงเสริมมิติของสุขภาพและระบบสุขภาพชุมชนใหเขมแข็งและสมบูรณ โดยการใชศักยภาพและ
คุณคาของการแพทยพื้นบานทามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่เกิดขึ้นได
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วิธีดําเนินการวิจัย
การศึกษาครั้งนี้ใชระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (qualitative research) โดยการศึกษาวิจัย
จากเอกสาร (document research) และการวิจัยภาคสนาม (field research) เพื่อศึกษาการปรับตัว
ของหมอพื้นบานในการดูแลรักษาสุขภาพกลุมชาติพันธุไทดําภาคเหนือของไทย โดยใชกรอบคิดเกี่ยวกับ
ระบบบริการสาธารณสุขที่เปรียบเสมือนระบบทางวัฒนธรรม (Health care system as a Cultural
system; Kleinman, 1980) รวมกับกรอบคิดกระบวนการแสวงหารักษาเยียวยา (Health-Seeking
Process; Chrisman, 1977) และแนวคิดเกี่ยวกับระบบการแพทยพื้นบาน (folk medicine) และ
แนวคิดวัฒนธรรมคือความหมาย (Rapeephat, 2008) ที่แสดงถึงความสัมพันธของความเชื่อเรื่องผี
พราหมณ และพุทธ ที่ถูกสรางเปนพิธีกรรมและภูมิปญญาเกี่ยวการดูแลสุขภาพตาง ๆ โดยการรวบรวม
ขอมูลระหวางเดื อนมกราคม-ธั นวาคม 2561 จากกลุมผูใหขอมูลคัดเลือกแบบเจาะจง (purposive
sampling) จํานวน 55 คน ที่ประกอบไปดวยกลุม ผูปฏิบัติ (casual informants) ไดแก หมอเยื้อง
หมอมดมนต และหมอเสน กลุมผูรู (key informants) ไดแก ผูชวยหมอเยื้อง ผูชวยหมอมดมนต ผูชวย
หมอเสน ปราชญชาวบาน และนักวิชาการ และ 3) กลุมทั่วไป (general informants) ไดแก ผูนําชุมชน
ประชาชนทั่วไปที่เปนชาติ พันธุไทดํา โดยมีเครื่องมือในการวิจัย ไดแก ตัวผูวิจัย และแบบสัมภาษณ
เชิงลึกแบบมีโครงสราง (structure in-depth interview) การสังเกต (observation) รวมกับการ
สนทนากลุม (focus group discussion) ใชการตรวจสอบสามเสาดานขอมูล (data triangulation)
โดยยืนยันขอมูลจากหลากหลายแหลงที่มา (confirmability) เพื่อชวยลดความผิดพลาดในการตีความ
และยืนยันขอมูลที่ถูกตองและสอดคลองกัน (Denzin, 2006; Thammawimuti & Siriwong, 2017)
ซึ่งจะไดข อมูลที่ มีความถู กตองตรงประเด็นและมีความเชื่อถือได (credibility) กอนนํามาวิเคราะห
ตีความและสรุปผล (Guba,1989; Chantachon, 2006) ใชการวิเคราะหขอมูลเชิงเนื้อหา (content
analysis) เพื่อแสดงใหเห็นถึงภาพของความเปนจริงของประเด็นที่ศึกษาไดอยางสมบูรณและสามารถนํา
ผลการวิจัยสามารถนําไปใชอางอิง (generalization) เทียบเคียงกับที่อื่นได (Podhisita, 2007) และ
นําเสนอผลการวิจั ยแบบพรรณนาวิเคราะห (descriptive analysis) ทั้งนี้ขอมูลของกลุมผูใหขอมูล
ทั้งหมดจะถูกปกปดเปนความลับและการพิทักษสิทธิ์ในการดําเนินการวิจัย
ผลการวิจัย
การเปลี่ยนแปลงดานความเชื่อและระบบคิดดานสุขภาพของกลุมชาติพันธุไทดําภาคเหนือ
ของไทย
กลุมชาติพันธุไทดําในพื้นที่วิจัยเปนกลุมที่ไดอพยพมาจากจังหวัดเพชรบุรี เมื่อประมาณ 100 ป
กอน โดยการเดิ นทางดวยการเดินและเกวียนในระยะแรก ตอมาเมื่อ มีความเจริญกาวหนาดานการ
คมนาคมจึงไดเดินทางดวยรถไฟและรถยนต การอพยพมาอาศัยอยูในพื้นที่วิจัยนั้นเนื่องจากตองการ
เดินทางกลับไปยังเมืองเดียนเบียนฟูที่ประเทศเวียดนาม แตเมื่อพบวาพื้นที่วิจัยนี้มีความอุดมสมบูรณ
226

Rajabhat J. Sci. Humanit. Soc. Sci. 20(2): 222-235, 2019
เหมาะสมแก การอยู อาศั ย และประกอบอาชีพจึงไดตัดสินใจลงหลักปกฐานในพื้นที่ดังกลาว และได
ชักชวนใหญาติพี่นองพากั นมาอาศัยเพิ่มมากขึ้นจนถึงปจจุบัน ในอดีตกลุมชาติพันธุไทดําไดประกอบ
อาชีพทํานา เลี้ยงสัตว และใชภาษาไทดําในการสื่อสารเปนสวนใหญ แตในปจจุบันพบวามีการประกอบ
อาชีพที่หลากหลายมากขึ้น เชน คาขาย ขาราชการ พนักงานบริษัท รวมถึงระดับการศึกษาในดานตาง ๆ
ที่สูงมากขึ้น ทําใหปจจุบันกลุมชาติพันธุไทดําที่เปนกลุมคนรุนใหมใชภาษาไทยในการสื่อสารเปนหลัก
โดยที่กลุมคนรุนเกาจะยังคงมี การสื่อสารดวยภาษาไทดําในการพูดเทานั้น สถานภาพทางสังคมของ
ชาติพั นธุ ไทดํ าในพื้นที่ วิจัยพบวามีกลุมผูนอยมากกวากลุม ผูตา ว และยังมีพื้นฐานความเชื่อที่ผูกพัน
เกี่ยวกั บการนับถือผี โดยเชื่ อวาผีมีอิทธิพลตอวิถีชีวิตตั้งแตเกิดจนตาย สามารถคุมครอง ดลบันดาล
สิ่ งต า ง ๆ หรื อ ลงโทษต อ ตนเองและคนอื่น ๆ ได ทํา ให ก ลุม ชาติ พั นธุ ไ ทดํา ในพื้ น ที่วิ จั ย จึ ง ยั ง คงมี
วัฒนธรรม ประเพณี และพิธีกรรมที่ผูกพันกับความเชื่อเกี่ยวกับผีปรากฏอยูแมวาจะมีการเปลี่ยนแปลง
ของบริบททางสังคมในปจจุบัน ทั้งนี้ผีตามความเชื่อของกลุมชาติพันธุไทดําในพื้นที่วิจัยที่ยังปรากฏอยู
นั้นมีความคลายคลึงกับกลุมชาติพันธุไทดําในพื้นที่อื่น ๆ (Phosan, 2009) ไดแก 1) แถน ซึ่งเปนใหญ
กวาผีทั้งหลายหรือเปนเทพเจาที่สูงสุดซึ่งมีอยูหลายประเภทและทําหนาที่แตกตางกันออกไป แถนเปน
ผูสงใหมนุษยม าเกิดในโลก กําหนดชะตาชีวิตทั้งดานดีดานราย เปนผูตั้งมิ่งขวัญและกําหนดอายุของ
มนุษ ย เป นผู ที่มี ความเกี่ ย วข อ งกั บโรคภัย ไขเ จ็ บที่เ กิดขึ้นกับ มนุ ษย 2) ผีเ รือ น ที่ถู กเชิญ ขึ้นมาไวที่
“กะลอหองหรือหองผีเรือน” โดยเชื่อวาเปนผีที่คอยปกปกรักษา คุมครองลูกหลานในตระกูลใหอยูเย็น
เปนสุข และตองจัดพิธี “พิธีเสนเรือน” เชนไหวตามที่สืบทอดตอกันมา 3) ผีเจาพอเจาแม ที่อยูประจํา
หมูบาน ตนไม ลําหวย บึง หรือสถานที่ตาง ๆ ในชุมชน 4) ผีเจาที่และผีประจําสถานที่ เชน ผีเจาที่
ผีบันได ผีประตู ผีเตาไฟ เปนผีที่เชื่อวาเคยเปนเจาของที่ดินหรือเคยอยูอาศัยมากอน หรือมีการสิงสถิต
อยูใ นพื้นที่สําคัญของบานเรือน คอยทําหนาที่คุมครองคนในบานและปองกันไมใหมีอันตรายจากสิ่งไมดี
หรือผีที่ไมดี ดูแล ปกปองแกผูที่มาอาศัยใหม และมีขอหามที่มิใหมีการลบหลูหรือละเมิด เชน การนั่งคา
บัน ได ห ามใชข องมีค มฟ น ที่บั น ได และจะทําพิธี เซนบูชาผีป ระจํ า สถานที่ เ มื่อ มี การเสนเรือ น และ
5) ผีราย จัดเปนผีที่ไมดี เชน ผีตายโหง ผีปลวก เปนผีที่คอยใหโทษแกมนุษย ทําใหเจ็บปวยหรือไดรับ
อันตราย นอกจากนี้พบวายังมีความเชื่อเกี่ยวกับขวัญทั้ง 32 ขวัญที่แถนเปนผูสรางและโยงใยลงมาอยูกับ
มนุษยแตละคน ขวัญจะมีหนาที่ทําใหรางกายเคลื่อนไหวและอยูอยางปกติสุข เมื่อขวัญตกหลนหรือสูญ
หายไปจะทํ าใหบุคคลนั้ นเจ็ บป วยได ซึ่งตองทําพิธีเรีย กขวัญ หรือการสูขวัญใหกลับมาอยูในรางกาย
ตามปกติและหายจากการเจ็บปวย
ดังนั้นระบบคิดเรื่องความเจ็บปวยของกลุมชาติพันธุไทดําจึงยังมีความสัมพันธกับความเชื่อ
เรื่องผีและขวัญ โดยเฉพาะอยางยิ่งในกลุมของคนที่มีอายุมากกวา 50 ปขึ้นไปที่เชื่อวาความเจ็บปวย
ทั้งหลายมักเกิดจากอํานาจของผีเปนสวนมาก และนํามาถึงการพึ่งตนเองทางสุขภาพไดจากภูมิปญญา
หมอพื้ นบาน ยาสมุ นไพรพื้ นบาน ที่เปนภูมิปญญาเชิงคุณคา ของชาติพันธุตนเองบนฐานความเชื่อที่
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เกี่ยวของและสัมพันธกับผี แถน ขวัญ และสิ่งเหนือธรรมชาติในชุมชน ซึ่งไดปรากฏอยูในรูปแบบของสิ่ง
ตาง ๆ ทั้งที่เป นรูปธรรมสามารถจับ ตอ งได และนามธรรมที่เปนความเชื่อและคุณคา ของพิธีกรรมที่
หมอเยื้อง หมอมดมนต หมอเสน ใชในการดูแลรักษาสุขภาพและความเจ็บปวย ทําใหบทบาทของหมอ
พื้นบานในสมัยอดีตจึงยังคงสําคัญและมีความโดดเดนจากเปนที่พึ่งของชุมชน จึงทําใหไดรับการสถาปนา
และสืบทอดตอกันในฐานะทุนทางวัฒนธรรมสุขภาพที่มีบทบาทและหนาที่ในการดูแลรักษาสุขภาพของ
คนในชุมชนตามวัฒนธรรมความเชื่อของการแพทยพื้นบานที่เปนอัตลักษณของชาติพันธุไทดํา
เมื่อสังคมมีการเปลี่ยนแปลงในดานตาง ๆ ทั้งทางดานวิทยาศาสตร การแพทย การศึกษา และ
ดานศาสนา โดยเฉพาะอยางยิ่งเมื่อพุทธศาสนาเขามามีอิทธิพลตอคติความเชื่อของกลุมชาติพันธุไทดําใน
ยุคสมัยปจจุบันมากขึ้น ไดสงผลตอความเชื่อและการปฏิบัติของกลุมชาติพันธุไทดําใหเปลี่ยนไปจากอดีต
โดยพบว า การนั บถื อ แถน ผี และการปฏิบัติตอผียั งเปนสิ่งที่ยังคงมีอ ยูในพื้นที่วิจัย แตไดผนวกรวม
และปฏิ บัติควบคูไปกับ พิ ธีกรรมทางพุทธศาสนา เชน การไปวัดทําบุญ เพื่ออุทิศใหกับญาติที่ลวงลับ
การอุปสมบทเพื่อทดแทนพระคุณ การจัดพิธีศพแบบศาสนาพุทธ โดยถือวาเปนการแสดงออกถึงความ
กตั ญ ู ก ตเวที แ ละเพื่ อ ความเป น สิ ริ ม งคลแก ต นเอง ครอบครั ว หรื อ การนั บ ถื อ เทพองค อื่ น ๆ
นอกเหนือไปจากแถน เชน พระพิฆเณศร ฤาษี พระพรหม การบอกกลาวหรือเซนอาหารใหกับผีที่เรรอน
ผีไมมีญาติ ซึ่งจัดเปนผีรายเพื่อไมใหเขามาทํารายหรือทําอันตรายกับคนภายในบาน หรือการสรางศาล
เจาที่ควบคูกับศาลพระภูมิ สิ่งตาง ๆ เหลานี้จึงเปนการแสดงใหเห็นถึงอิทธิพลทางความเชื่อที่ไดรับมา
จากพุทธศาสนาและเทวคติอื่น ๆ เขามาผนวกในชีวิตประจําวันตามบริบทสังคมที่เปลี่ยนไป
การเปลี่ยนแปลงดานความเชื่อและระบบคิดเรื่องสุขภาพและการเจ็บปวยของกลุมชาติพันธุ
ไทดําในพื้นที่วิจัย ไดมีการปรับเปลี่ยนไปจากเดิมตามบริบททางสังคมที่เปลี่ยนไป จากในอดีตที่มีแนวคิด
เกี่ ย วกั บ ผี แถน และขวั ญ นั้ น มีอิทธิ พลตอความเจ็ บป วยทั้ งหมด และจะปฏิ บั ติต ามคํา แนะนํา ของ
หมอเยื้อง หมอมดมนต และหมอเสนที่เปนหมอพื้นบาน โดยการประกอบพิธีกรรมที่เปนการทํานายหรือ
คนหาสาเหตุ และการรักษาอาการเจ็บปวยแบบดั้งเดิมไดแปรเปลี่ยนไป เพราะเนื่องมาจากการพัฒนา
ดานการศึกษาที่เอื้อตอการเขาถึงสถานศึกษาในระดับตาง ๆ ความกาวหนาดานวิทยาศาสตร การแพทย
และสาธารณสุข เทคโนโลยี การติดตอสื่อสาร การคมนาคม และสารสนเทศในรูปแบบตาง ๆ ที่ทันสมัย
สะดวกสบายและรวดเร็ว รวมถึงการลื่นไหลของประชากรที่ไมใชชาติพันธุไทดําเขาไปอยูอาศัยในพื้นที่
ของชุมชน และมีความสัมพันธกันในระบบสังคมจากการแตงงานกันระหวางคนที่ไมใชชาติพันธุเดียวกัน
การเมืองและเครือขายทางสังคมในระดับทองถิ่นที่ตองอาศัยการสรางฐานอํานาจและการยอมรับทาง
สังคมที่มากขึ้น ทําใหระบบคิดแบบดั้งเดิมนี้ถูกแทนที่ดวยความเปนวิทยาศาสตรและความเปนสมัยใหม
มากขึ้น กระบวนทัศนดานสุขภาพและระบบคิดเรื่องการเจ็บปวยของกลุมชาติพันธุไทดําในพื้นที่วิจัย
ปจจุบันจึงเปนไปตามพลวัตทางสังคมและพลังของความเปนวิทยาศาสตรที่สามารถอธิบายสาเหตุ กลไก
การเกิดโรค การรักษาโรค ดวยวิธีคิดแบบวิทยาศาสตรสุขภาพมากขึ้น ทําใหกลุม ชาติพันธุไทดําของพื้นที่
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วิจัยสวนใหญในปจจุบัน มีระบบคิดเกี่ยวกับสุขภาพและความเจ็บปวยในเชิงวิทยาศาสตรที่มากกวาเดิม
อันเนื่องมาจากการมีระบบสาธารณสุขที่ครอบคลุมและสามารถเขาถึงการบริการไดมากขึ้น ตั้งแตหนวย
บริการระดับปฐมภูมทิ ี่เปนโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพประจําตําบล รานขายยา คลินิกเอกชน ไปจนถึง
หนวยบริการในระดับตติยภูมิ รวมถึงการเขาถึงเทคโนโลยีและสารสนเทศตาง ๆ ผานสังคมออนไลนได
งายและสะดวกมากขึ้น กลุมคนในยุคสมัยปจจุบันจึงมีความรูและจํานวนขอมูลที่ถูกสั่งสมในตนเองจาก
สื่อตาง ๆ เพื่อนํามาวิเคราะหและตัดสินใจที่มากขึ้น ดังนั้นทําใหความเชื่อดั้งเดิมที่เกี่ยวของกับอํานาจ
ของผีลดลงในกลุมชาติพันธุไทดํารุนใหม แตยังคงปรากฏอยูเปนสวนมากในกลุมของคนรุนเกา
การปรับตัวของหมอพื้นบานในการดูแลรักษาสุขภาพกลุมชาติพันธุไทดําภาคเหนือของไทย
ปจจุ บันถึ งแมว าความเชื่อเรื่องผีและสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะยังคงมีอิทธิพลตอ ระบบคิดเรื่องความ
เจ็บปวยตามฐานคิดเดิมอยูบาง ซึ่งนํามาถึงรูปแบบ พิธีกรรม และวิถีปฏิบัติตอผีที่ยังคงปรากฏอยูจาก
อดี ต แต เมื่อถึ งยุ คสมัยปจจุ บันมีการเปลี่ยนแปลงดานตา ง ๆ ที่เขามาในชุมชนผานระบบการศึกษา
ความกาวหนาทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่ทันสมัยมากขึ้น ทําใหกระบวนทัศนดานสุขภาพและ
ระบบคิ ดเรื่ องการเจ็ บ ป วยของหมอพื้นบานไดเปลี่ยนไปจากเดิม โดยเฉพาะอยางยิ่งการอธิบ ายว า
พิธีกรรมตาง ๆ เชน การเสนเรือน หรือการปฏิบัติตอผีเรือน ในเชิงของคุณคาที่เคยปฏิบัติเมื่อในอดีตไมมี
ความเกี่ยวของกับการเจ็บปวยและมีผลตอการดูแลรักษาสุขภาพ หมอพื้นบานบางคนมีการศึกษาใน
ระดับปริญญาตรีและไดรับการปลูกฝงวิธีคิดในเชิงของความเปนวิทยาศาสตรมากขึ้นจากระบบการเรียน
และมีการติดตอสื่อสารผานทางสังคมออนไลน การมีทางเลือกเพื่อดูแลรักษาสุขภาพจากวัฒนธรรมอื่น
เขามาสูชุมชน รวมถึงผลการดําเนินงานของยุทธศาสตรการพัฒนาดานสุขภาพของแผนพัฒนาสุขภาพ
แหงชาติ ตั้งแตอดีตจนถึงฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ที่มุงเนนการเรงการเสริมสรางสุขภาพคนไทย
เชิงรุก การพัฒนาระบบบริการสุขภาพและสรางกลไกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการกําลังคน
ดานสุขภาพ การเขาถึงและครอบคลุมในการสรางความเปนเอกภาพที่มั่นคงและยั่งยืนของระบบสุขภาพ
ทําใหกลุมชาติพันธุไทดําในพื้นที่วิจัยสวนใหญมีการดูแลรักษาสุขภาพแตกตางจากในอดีตที่ชัดเจน เชน
การรับวัคซีน การดูแลและสงเสริมสุขภาพในกลุมผูสูงอายุ กลุมผูปวยโรคเรื้อรังและผูปวยติดเตียง มีการ
ให ค วามรู ส ารสนเทศด า นสุ ข ภาพ ซึ่ ง มุ ง หวั ง ว า จะเป น แนวทางที่ ทํ า ให เ กิ ด ภาวะสุ ข ภาพที่ ดี ต าม
เปาประสงคของแผนพัฒนาสุขภาพได สิ่งเหลานี้ทําใหการแพทยพื้นบานที่มีรากฐานแบบพิธีกรรมและ
ศาสนา (Sacred subsector) ซึ่งหมายถึง หมอเยื้อง หมอมดมนต หมอเสนนี้ไมอาจมีบทบาทในฐานะ
เปนกลไกที่มีการขับเคลื่อนระบบสุขภาพชุมชนของกลุมชาติพันธุไทดําได เนื่องดวยเพราะขอจํากัดของ
การแพทย พื้ นบ า นในลั กษณะนี้ไมสามารถพิสูจ นหรือสรา งเหตุผ ลเชิงวิทยาศาสตรไ ดนั่นเอง ทําให
บทบาทของหมอพื้นบานตอการดูแลสุขภาพในกลุม ชาติพันธุไทดําในพื้นที่วิจัยเกิดการเปลี่ยนแปลง โดย
สวนใหญไดถูกลดบทบาทลงไป จากเดิมที่มีบทบาท หนาที่เปนผูดูแลรักษาสุขภาพและความเจ็บปวยของ
คนในชุมชนดวยองคความรู ประสบการณ และการประกอบพิธีกรรมตามวัฒนธรรมความเชื่อเมื่อใน
229

Rajabhat J. Sci. Humanit. Soc. Sci. 20(2): 222-235, 2019
อดีต ใหเหลือเพียงบทบาท และสถานะที่เปนผูประกอบพิธีกรรมเพื่อการคงอยูของประเพณีมากกวาที่จะ
เปนการประกอบพิธีกรรมเพื่อมุงหวังในดานการรักษาความเจ็บปวย เชน การเสนเรือนตามประเพณี
การเสนกวัดกวาย และมีเพี ยงหมอเยื้องที่มีบทบาทอยางเดนชัดในการทําหนาที่ที่เกี่ยวของกับความ
เจ็บปวยจากการคนหาสาเหตุดวยพิธีกรรมการเยื้อง และหมอมดที่ทําพิธีเสนแกเคราะหตัว ซึ่งถูกอธิบาย
วาเปนเพียงบทบาทที่มีผลตอดานสังคมและจิตใจเทานั้น
การปรั บตัวของหมอพื้ นบ านในพื้ นที่วิ จั ยอี กประการหนึ่ งนั้ นเป นผลมาจากการที่ จํ านวน
หมอพื้นบานประเภทตาง ๆ ไดลดนอยลงเพราะขอจํากัดในการสืบทอด โดยเฉพาะอยางยิ่งหมอพื้นบาน
ที่เปน “แมมด หมอเมือง และหมอเสนผูตาว” แมวาจะมีการสงเสริมใหเกิดการสืบทอดโดยชุมชน ชมรม
หรือหนวยงานในทองถิ่นโดยการสนับสนุนดานงบประมาณ สถานที่ และการรวมกลุมเพื่อการสรางความ
เขมแข็งของกลุมหมอพื้นบาน เชน ชมรมไทดําภาคเหนือที่มีการจัดการสัมมนาเกี่ยวกับหมอพื้นบาน
หมอเยื้อง แมมด หมอเสน และประเพณีวิถีชีวิตของชาติพันธุไทดําในเขตภาคเหนืออยางตอเนื่อง แตการ
สืบทอดการเปนหมอพื้นบานตาง ๆ นี้มีขอจํากัดอันสําคัญที่ตองมาจากการสืบทอดในสายตระกูลที่เคย
เปนหมอพื้นบานประเภทนั้น ๆ มากอน เปนตนวาผูที่จะมาเปนหมอเสนควรจะมาจากตระกูลสิงเลือง
ตามคํากลาวที่วา “เลืองเอ็ดหมอ ลอเอ็ดตาว” ซึ่งหมายถึงผูที่ทําหนาที่เปนหมอเสนจะอยูในตระกูล
สิงเลืองตามคานิยมเดิม (Phosan, 2009) จากขอจํากัดของการสืบทอดนี้จึงทําใหหมอพื้นบานที่เปน
หมอเสนมีการปรับตัวโดยการปรับปรนในการสืบทอดการเปนหมอเสนของผูที่อยูตระกูลอื่น ๆ เชน
สิงวี สิงกวาง สิงกา ใหเขามามีบทบาทในการสืบทอดการเปนหมอเสนรวมกับตระกูลสิงเลืองได ทําให
หมอเสนในปจจุบันไมไดถูกจํากัดเฉพาะในตระกูลสิงเลืองดังเชนแตกอน และหมอเสนในพื้นที่วิจัยบาง
คนไดมีการปรับตัวและเปลีย่ นแปลงดานความเชื่อที่มีการยอมรับนับถือองคเทพจากคติความเชื่ออื่น เชน
พระพิฆ เณศร พระศิวะ พระอินทร พระพรหม ฤๅษี โดยใหเหตุผลวาสามารถกระทําไดโดยไมขัดตอ
การนับถือผีที่เปนความเชื่อดั้งเดิม รวมถึงการปรับตัวของหมอเสนในการออกทําพิธีหลังจากทองจําและ
ประกอบพิ ธี ก รรมได ด ว ยตนเอง โดยไม คํา นึ งถึ ง ช วงอายุ ที่ ตอ งมี อ ายุ ตั้ง แต 50 ป ขึ้ นไปดั ง ในอดี ต
นอกจากนี้ยังพบถึงการปรับตัวของหมอมดมนตที่เปนเพศชายบางคนในพื้นที่วิจัยที่มีการแตงกายขณะ
ประกอบพิธีกรรมเสมือนเปนหมอมดมนตที่เปนเพศหญิง และประกอบพิธีกรรมตาง ๆ อยางที่แมมด
สามารถกระทําได โดยใหเหตุผลวาสามารถกระทําไดเนื่องจากตนเองมีผีครูที่เปนแมมดและไดรับการ
ยอมรับจากชุมชนในฐานะที่เปนหมอมดมนตดังกลาว
อภิปรายผล
การวิจัยเรื่องการปรับตัวของหมอพื้นบานในศตวรรษที่ 21 เพื่อการดูแลรักษาสุขภาพของกลุม
ชาติพันธุไทดําภาคเหนือของไทย สามารถอภิปรายผลไดดังนี้
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ของไทย

การเปลี่ยนแปลงดานความเชื่อและระบบคิดดานสุขภาพของกลุมชาติพันธุไทดําภาคเหนือ

กลุมชาติพันธุไทดําในพื้นที่วิจัยยังคงมีพื้นฐานความความเชื่อเกี่ยวกับการนับถือผี แถน ขวัญ
รวมถึ งเชื่ อ ว า ผี มี อิ ท ธิ พ ลต อ วิ ถี ชีวิ ตตั้ง แตเ กิด จนกระทั่งตาย โดยปรากฏในรู ป แบบของวัฒ นธรรม
พิธีกรรม และการปฏิบัติตอผีที่ยังคงอยูในปจจุบัน สอดคลองกับ Srimhaksuk & Boonkerd (2016)
ที่พบวาชาติพันธุไทดําที่อาศัยอยูในตําบลหนองปรง อําเภอเขายอย จังหวัดเพชรบุรี ยังมีความเชื่อดั้งเดิม
เกี่ยวกับเรื่องผี ขวัญ ขอปฏิบัติ ขอหาม และความเชื่อเกี่ยวกับมดมนต โดยมีผีบรรพบุรุษเกี่ยวของกับวิถี
ชีวิตของไทดํามากที่สุดและนําไปสูการปฏิบัติของคนในปจจุบัน ซึ่งสอดคลองกับ Thammawimuti &
Siriwong (2017) ที่พบวาอัตลักษณดานวัฒนธรรมและประเพณีของชาติพันธุไทดําบานเขาหัวจีน
จังหวัดราชบุรี ที่เกี่ยวพันกับวิถีชีวิตตั้งแตเกิดจนถึงตายสวนใหญจะเกี่ยวของอยูกับผีบรรพบุรุษ ผีบาน
ผีเรือน และเชื่ อว าผีตาง ๆ นี้ เปนผูบันดาลความสุข ความเจริญ งอกงาม ความรมเย็นไดหากปฏิบัติ
อยางถูกวิธี เชนเดียวกับผลวิจัยของ Charoenpanich (2016) ที่พบวาความเชื่อเรื่องผีของชาวไทดํา
ในพื้นที่ตําบลพันเสา อําเภอบางระกํา จังหวัดพิษณุโลก ยังคงดํารงอยูในวิธีคิด ความเชื่อ การรับรูและ
จิตสํานึกของชาวไทดํา เนื่องจากผีเปนที่พึ่งทางจิตใจ เปนวัฒนธรรมและจารีต เปนประเพณีที่ยึดโยง
ความสัมพันธความผูกพันในครอบครัวและเครือญาติ สามารถปกปอง รักษา คุมครอง ลูกหลานและคน
ในสังคมใหอยูเย็นเปนสุข ความสัมพันธระหวางคนกับผีในกลุมชาติพันธุไทดําจึงเปนความสัมพันธแบบ
เชิงตอรองเคารพและสํานึกในบุญคุณของผี
บุ คคลที่ มี ห นา ที่ เ กี่ ย วกั บ คติค วามเชื่อ ตอ ผี ข องกลุ มชาติพันธุ ไ ทดํ า และเปนผูป ระกอบพิธี
ที่สําคัญ ไดแก หมอเสน หมอเยื้อง หมอมดหมอมนต ซึ่งจัดเปนหมอที่ทําพิธีกรรมในทางที่ดีที่เปนมงคล
เช น พิ ธี เ สนเรื อ น พิ ธี เ สนตั ว พิ ธี เ สนกวั ด กว า ย พิ ธี ขึ้ น บ า นใหม พิ ธี เ สนฮั บ มดและตั้ ง บั้ ง หน อ
ซึ่ ง หมอผู ป ระกอบพิ ธี นี้ จ ะมี ไ ด ทั้ ง ผู ห ญิ ง และผู ช ายขึ้ น อยู กั บ รู ป แบบของพิ ธี ก รรม บทบาทของ
หมอพื้นบานคือหนาที่เปนสื่อกลางระหวางแถน มนุษย ผี ในกลุมชาติพันธุไทดํา สอดคลองกับงานวิจัย
ของ Phosan (2009) ที่พบวาหมอพื้นบานนี้จะเปรียบไดเชนเดียวกับพระสงฆในทางพระพุทธศาสนาที่
เปนเสมือนสื่อกลางระหวางมนุษยและวิญญาณ หมอพื้นบานเปนผูที่มีความรู ประสบการณและความ
ชํานาญในการประกอบพิธีกรรมตาง ๆ ที่เกิดขึ้นจากกระบวนหลอหลอม เรียนรูและซึมซับจนเกิดเปน
องคความรูที่อยูภายในกายของหมอพื้นบานรวมกับความรูในการทําพิธีตาง ๆ สอดคลองกับการศึกษา
ของ Meanchanchei (2013) ที่ศึกษาเกี่ยวกับการเปลี่ยนผานทุนทางวัฒนธรรมชาติพันธุไทดําพบวา
หมอมด หมอมนต หมอเสน คือทุนทางวัฒนธรรมสวนที่สถาปนาที่เปนสถาบันในการดูแลสุขภาพของ
ชุมชน นอกจากนี้การทําหนาที่ของหมอพื้นบานในพื้นที่วิจัยยังคงปรากฏคุณคา ของพิธีกรรมบนฐาน
ความเชื่อที่เกี่ยวของกับวัฒนธรรมและวิถีที่ปฏิบัติตอผีตามอัตลักษณทางชาติพันธุตนเอง ซึ่งสอดคลอง
กับ Wisungre et al. (2018) ที่พบวารูปแบบและวิธีการรักษาของหมอพื้นบานในจังหวัดเพชรบูรณ
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มีความเรียบงายสอดคลองกับคานิยม วัฒนธรรม วิถีชีวิตของชุมชน และมีกระบวนการรักษาทางดาน
รางกายควบคูกับจิตใจ
การปรับตัวของหมอพื้นบานในการดูแลรักษาสุขภาพกลุมชาติพันธุไทดําภาคเหนือของไทย
การปรับตัวของหมอพื้นบานของกลุมชาติพันธุไทดําในพื้นที่วิจัยมีการปรับเปลี่ยนไปจากเดิม
โดยในอดี ต จะมีร ะบบคิ ด ที่ เ น น ถึ งคุ ณ คา ของภู มิป ญ ญาและวั ฒนธรรมสุข ภาพที่ อ ยู บ นความเชื่อ ที่
เกี่ยวของและสัมพันธกับผี แถน ขวัญ ผานคุณคาของพิธีกรรมที่หมอเยื้อง หมอมดหมอมนต หมอเสน
ใชในการดู แลรักษาความเจ็บ ปว ยของคนในชุมชน แตเมื่อบริบททางสังคมมีการเปลี่ยนแปลงไปใน
ปจจุบัน คุณคาของพิธีกรรมและวัฒนธรรมสุขภาพไดถูกลดบทบาทลงและถูกจํากัดพื้นที่ในการทําหนาที่
ที่แ ตกต า งกั บ ในอดี ต การปรั บ ตั ว ของหมอพื้น บ า นที่ เ กิ ด ขึ้ นจึ ง เป นผลที่ เ กิด จากอิ ท ธิ พ ลของการ
เปลี่ยนแปลงในดานตาง ๆ ที่เขามาผสมผสานกับทุนวัฒนธรรมเดิม สงผลใหวัฒนธรรมเดิมบางอยาง เชน
ความเชื่อเรื่องผีที่สงผลตอความเจ็บปวยทั้งหมด ไดถูกสรางพื้นที่ไวเพียงแคกลุมคนหรือหมอพื้นบาน
รุนเกา แตสําหรับหมอพื้นบานหรือคนรุนใหมที่รับการเปลี่ยนแปลงอันเนื่องจากการศึกษา เศรษฐกิจ
การเมือง นวัตกรรม และเทคโนโลยีสมัยใหม รวมถึงศักยภาพทางการแพทยและนโยบายดานสุขภาพใน
ปจจุบัน ไดสงผลใหความเชื่อดานสุขภาพและระบบคิดเรื่องการเจ็บปวยของคนกลุมนี้เปลี่ยนแปลงไป
โดยที่หมอพื้นบานบางคนมีการศึกษาในระดับปริญญาตรี สามารถติดตอสื่อสารและแลกเปลี่ยนขอมูล
ผานทางสังคมออนไลน ระบบคิดที่จะอธิบายถึงความเจ็บปวยที่เกิดขึ้นจึงเปนเชิงวิทยาศาสตรมากขึ้น
รวมถึงผลจากนโยบายดานสุขภาพของประเทศไทยที่ขับเคลื่อนใหหนวยงานตาง ๆ เขามามีสวนรวมใน
การใหบริการดานสุขภาพแกชุมชนในทุกระดับ สรางระบบบริการสาธารณสุขครอบคลุมทุกพื้นที่ ทําให
กลุมคนรุนนี้สามารถเขาถึงขอมูลสารสนเทศดานสุขภาพ เพื่อการตัดสินใจในการดูแลรักษาตนเองเมื่อ
เกิดการเจ็บปวยไดมากขึ้นในปจจุบัน ซึ่งสอดคลองกับ Buasonte et al. (2012) ที่พบวากลุมชาติพันธุ
ไทดําในปจจุบันมีทางเลือกในการรับบริการดานสุขภาพจากหลากหลายแหลงบริการ เชน โรงพยาบาล
สงเสริมสุขภาพประจําตําบล คลินิก โรงพยาบาลของรัฐ และโรงพยาบาลเอกชน ทําใหกลุมคนไทดําใน
ปจจุบันสามารถเลือกสถานบริการดานสุขภาพที่ตนเองตองการไดโดยไมคํานึงคาใชจายและระยะทาง
แตในทางตรงกันขามพบวาพื้นที่ของหมอพื้นบานไดถูกลดบทบาทและความสําคัญลงไปในระบบสุขภาพ
โดยรวม โดยไมปรากฏถึงการสรางความเขมแข็งและการสงเสริมภูมิปญญาของการแพทยพื้นบานแบบ
ประสบการณที่มีลักษณะเปนการแพทยที่มีรากฐานแบบพิธีกรรมและศาสนา (Kulsomboon, 2007)
ของหมอเยื้อง หมอมดมนต หมอเสน สอดคลองกับ Meanchanchei (2015) ที่พบวาการเปลี่ยนแปลง
ที่เกิดขึ้นในสังคมปจจุบันสงผลตอการทาทายทุนวัฒนธรรมเดิมของชุมชนที่เปนคุณคาการเรียนรู เขาใจ
และเขาถึงในการดูแลรักษาสุขภาพ การสรางระบบคิดใหมที่อธิบายวาความเชื่อเรื่องผีไมเกี่ยวกับการ
ดูแลรักษาสุขภาพ ทําใหทุนทางวัฒนธรรมเดิมลดความสําคัญลง เหลือเพียงสวนครอบครัวที่เกี่ยวของกับ
เหตุการณตาง ๆ เชน การจัดพิธีเสนเรือน พิธีเสนตัว พิธีเสนปาดตง ในฐานะเปนองคประกอบการดูแล
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สุขภาพทางจิตใจตามความเชื่อเทานั้น และสอดคลองกับ Wisungre et al., (2018) ที่พบวาบทบาทของ
หมอพื้นบานในจังหวัดเพชรบู รณยังคงปรากฏในการดูแลสุขภาพของชุมชนนั้น มาจากกระบวนการ
รักษาทางดานรางกายที่ควบคูกับจิตใจ
การวิจัยในครั้งนี้ไดทําใหเกิดความรูและความเขาใจเกี่ยวกับการปรับตัวของหมอพื้นบานใน
การดูแลรักษาสุขภาพของกลุมชาติพันธุไทดําซึ่งยังคงปรากฏใหพบเห็นและเรียนรูจากรูปแบบพิธีกรรม
ตาง ๆ ทามกลางการเปลี่ยนแปลงไปตามบริบทของสังคมที่ถึงแมจะเขาสูในศตวรรษที่ 21 ไดไมนานนัก
แต ผลการเรียนรู จะเป นสิ่งสํ าคั ญ ที่กอใหเกิดการเขา ใจถึงความเชื่อ ระบบคิดดานการเจ็บ ปวยของ
ชาติพันธุไทดําที่เปนคุณคาของทุนทางวัฒนธรรมดานสุขภาพ ดังนั้นหนวยงานตาง ๆ อาทิ กระทรวง
สาธารณสุข โรงพยาบาล สถานบริการดานสุขภาพ จึงควรสงเสริม สนับสนุน ในการสรางเครือขายหรือ
ความรว มมื อระหว า งรั ฐและภาคประชาชน ในการสรา งการพึ่ งพาตนเองด า นสุ ข ภาพบนฐานของ
ภูมิปญญาและอัตลักษณของชาติพันธุที่เขมแข็งและยั่งยืนตอไป
สรุปผลการวิจัย
กลุมชาติพันธุไทดําในพื้นที่วิจัยเปนกลุมที่ไดอพยพมาจากจังหวัดเพชรบุรีเมื่อประมาณ 100 ป
กอน สถานภาพทางสังคมจะแบงออกเปนกลุมผูตาวและกลุมผูนอย โดยมีรูปแบบของวัฒนธรรมและ
ประเพณีแตกต างกั นในบางประการ แตมีพื้นฐานความเชื่อที่ผูกพันและเกี่ยวของกับการนับถือแถน
ผีโดยเชื่อวามีอิทธิพลตอวิถีชีวิตตั้งแตเกิดจนตาย ทําใหยังคงมีวัฒนธรรม ประเพณี พิธีกรรม และวิถี
ปฏิบัติตอแถนและผีดวยความเคารพยําเกรง ไมลบหลูดูหมิ่นหรือละเลยเพื่อใหเกิดความพึงพอใจและ
บัน ดาลให เกิ ด ความสุ ข ต อ ตนเอง ตามที่ไ ดมีก ารสื บ ทอดตอกั นมาตั้ง แต อ ดีตจนถึ งป จ จุบั น ในบาง
พิธีกรรมผูเปนเจาบานจะสามารถปฏิบัติตอผีไดดวยตนเอง เชน การบอกผีเรือนเมื่อมีผูมาอาศัยพักนอน
หรือ นําเหล ามาดื่ มกิ นในบ านเรือน การปาดตงตามมื้อเวนตง แตในบางพิธีกรรมนั้นไมสามารถที่จ ะ
กระทําไดเอง เชน การเสนเรือน การเสนกวัดกวาย การเสนตัว การเสนฮับมดและตั้งบั้งหนอ เนื่องจาก
ตองมีการติดตอกับสื่อสารกั บแถนหรือผีที่มีสถานะสูง ซึ่งตองเปนการปฏิบัติดวยความเคารพที่ผา น
หมอพื้นบานในกลุมชาติพันธุตนเอง ไดแก หมอมดมนต หมอเยื้อง และหมอเสน ที่มีบทบาทและหนาที่
เสมือนเปนสื่อกลางในการติดตอกับแถน เพราะแถนจะไมติดตอหรือสือ่ สารกับมนุษยโดยตรง แตหมอมด
มนต หมอเสน และหมอเยื้องจะสามารถติดตอระหวางแถน มนุษ ย และผีได หรือการตอสูกับผีไมดี
ซึ่งตองใชความรู พลังอํานาจ และมนตคาถาในการประกอบพิธีกรรมเหลานั้น บทบาทของหมอพื้นบาน
จึงเปนเสมือนสื่ อกลางในการทําหนาที่ติดตอกับผีหรือแถนในประเภทตา ง ๆ เพื่อสื่อสาร ออนวอน
ตอรอง รักษาความเจ็บปวย หรือปดเปาสิ่งไมดีใหกับเจาบาน
จากความเชื่อเรื่องผีและอํานาจเหนือธรรมชาติของชาติพันธุไทดําที่มีอิทธิพลตอระบบคิด
เรื่องความเจ็บปวย และนํามาซึ่งแนวทางหรือกระบวนการในการดูแลรักษาความเจ็บปวยตามฐานคิด
เดิมนั้นไดสงผลใหเกิดเปนรูปแบบ วิธีการ และการปฏิบัติตามวิถีดั้งเดิมที่เห็นไดจากพิธีกรรมหรือวิถี
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ปฏิบัติตอผีที่ปรากฏขึ้นในอดีตและสืบตอมาในปจจุบัน เปนสิ่งสะทอนใหเห็นถึงบทบาทของหมอพื้นบาน
ตาง ๆ ที่มีหนาที่ในการดูแลรักษาสุขภาพและการเจ็บปวย เชื่อมรอยความสัมพันธระหวางความเชื่อดาน
สุขภาพและวัฒนธรรมเอาไวดวยกัน เชน หมอเยื้องจะมีบทบาทและหนาที่ในการคนหาสาเหตุที่เปน
คําตอบรวมถึงแนวทางการรักษาของการเจ็บปวยที่เกิดขึ้น หมอเสนจะมีบทบาทและหนาที่ในการเปน
ผูประกอบพิธีกรรมหรือวิถีปฏิบัติตอผี โดยเชื่อวาเมื่อไดกระทําตามสิ่งนั้น ๆ แลวจะทําใหบุคคลนั้นหาย
จากการเจ็บปวยและดําเนินชีวิตไดอยางปกติสุข
การเปลี่ยนแปลงในดา นความเชื่อที่เกี่ยวของกับผีและความเจ็บปวยในศตวรรษที่ 21 ได
สงผลใหบทบาทของหมอเยื้อง หมอมดมนต หมอเสน ที่เคยมีบทบาทในการเปนหมอพื้นบานไดถูกลด
ความสํ าคั ญลงในป จจุ บัน อั นเนื่องจากการศึกษา เศรษฐกิจ การเมือง วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
การแพทย และนโยบายดานสุขภาพที่มีความเปนสมัยใหมเพิ่มขึ้น ทําใหกระบวนทัศนดานสุขภาพและ
ระบบคิดเรื่องการเจ็บปวยของหมอพื้นบานไดเปลี่ยนไปจากเดิม การปฏิบัติตามพิธีกรรมดั้งเดิม เชน
การเสนเรือน การเสนกวัดกวาย หรือการวิถปี ฏิบัติตอผีเรือนตามแบบอยางเดิม ถูกอธิบายวาไมเกี่ยวของ
กับความเจ็บปวยและการรักษาสุขภาพในปจจุบัน หมอพื้นบานที่เปนกลุมคนรุนใหมไดรับการปลูกฝงวิธี
คิดในเชิ งของความเป นวิ ทยาศาสตรมากขึ้นจากการศึกษาที่สูงขึ้น การติดตอ สื่อสารผานทางสังคม
ออนไลน จํานวนหมอพื้นบานที่ลดลงและขอจํากัดในการสืบทอด ทําใหคุณคาของการดูแลรักษาสุขภาพ
ด ว ยรู ป แบบเดิ ม กลายเป น ทางเลือ กสําหรับ การดูแ ลสุ ข ภาพเชิ งวิ ทยาศาสตร หรือ ยั งมีคุณ คา และ
ความหมายเฉพาะสําหรับคนรุนเกาเทานั้น ดังนั้นการเปลี่ยนแปลงของบริบทสังคมที่เกิดขึ้นในศตวรรษที่
21 ทางดานสังคม เศรษฐกิจ นโยบายดานสุขภาพ และความเจริญกาวหนาทางวิทยาศาสตรนี้ จึงนํามา
ซึ่งการปรับตัวของหมอพื้นบ านในการดูแลรักษาสุขภาพของกลุมชาติพันธุไทดําในพื้นที่วิจัย ที่มีการ
ปรั บ ตั ว ด า นความคิ ด การปรับ ปรนดา นอายุ ข องการออกประกอบพิ ธีก รรม การสื บ ทอดการเป น
หมอพื้นบาน และบทบาทของหมอพื้นบานที่ถูกนิยามวามีผลตอมิติดานจิตใจและสังคม และการเปน
ผูประกอบพิธีกรรมเพื่อการคงอยูทางวัฒนธรรมของชาติพันธุตนเองในปจจุบัน
กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณ หมอกุ ง หมอปาม หมอใจ หมอนง หมอรวม หมอเฉลีย ว อาจารยวิเชีย ร พี่เชาว
พี่โนช หมอเรียบ ปานอย แมมดนวน รวมถึง หมอเยื้อง หมอมดมนต หมอเสน ทุก ๆ ทานที่ไดกรุณาให
ขอมูลจนงานวิจัยสําเร็จลุลวงเปนอยางดี และขอระลึกถึง แมมดสา ผูลวงลับที่เปนจุดเริ่มตนของงานวิจัย
ขอคาราวะแด แถนผูเปน ใหญ ผีมด ผีมนต ผีครู ผีทั้งหลาย ที่ยังคงสถิตอยูในความเชื่อของ
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