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ความเชื่อและพิธีกรรมเกี่ยวกับความตายของชาวมง 
 

 มง (Hmong) หรือแตเดิมเรียกกันวา แมว(Miao) เปนกลุมคนที่พูดภาษาตระกูล Sino-Tibeton  
สาขา Miao-Yao  พวกเขาเรียกตนเองวา “Hmoob”   อาศัยอยูในบริเวณตะวันตกเฉียงใตของจีนและ
บริเวณแผนดินใหญตอนเหนือของเอเชียตะวันออกเฉียงใต   เชื่อกันวาดินแดนดั้งเดิมของมงอยูใน
บริเวณแองที่ราบแมน้ําเหลืองและแมน้ําแยงซี และเนื่องการรุกรานของชาวจีน พวกเขาจึงอพยพ
กระจัดกระจายลงมาทางตะวันตกเฉียงใตของจีนและตั้งบานเรือนในบริเวณนั้น มีเมืองไกวโจว(
Kweichow)เปนศูนยกลาง ในชวงปลายคริสตทศวรรษ 1700 ถึงตนทศวรรษ 1800 มงก็เดินทางเขาสู
ดินแดนสิบสองจุไทซึ่งเปนเขตภาคเหนือของประเทศเวียตนามครั้นประมาณ ป ค.ศ. 1810-1820 มงก็
เขาสูประเทศลาว  เหตุผลในการอพยพนี้นอกจากหนีการรุกรานของจีนแลว ก็เพื่อหาผืนดินอุดม
สมบูรณสําหรับเพาะปลูก  สวนมงที่เขามายังประเทศไทยนั้นคาดกันวาเริ่มต้ังแตปลายคริสตวรรษ 
1800 แลว เขามาทั้งจากประเทศลาวและพมา  เสนทางที่มงเดินทางจากลาวเขามาไทยไดแก จังหวัด
เชียงราย จังหวัดเลยและพิษณุโลก  สวนมงจากพมาเขาสูประเทศไทยทางจังหวัดแมฮองสอนและ
เชียงใหม  ปจจุบัน ในประเทศไทยมีมงตั้งถิ่นฐานกระจายทั่วบนที่สูง เชิงเขาและที่ราบตํ่าในจังหวัด
ภาคเหนือ บริเวณภูเขาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและบนพื้นที่สูงในจังหวัดภาคกลาง  (Kunstadter: 
1990b)    

มงในประเทศไทยมีกลุม 2 กลุม คือ กลุมที่เรียกตนเองวา “Hmoob Ntsuab” มงน้ําเงินหรือมง
เขียว(Blue Hmong) และกลุมที่ เรียกตนเองวา “Hmong Der หรือ Hmoob dawb” มงขาว(White 
Hmong)   ทั้งสองกลุมนี้ตางกันที่เครื่องแตงกายและภาษา ผูหญิงมงเขียวจะนุงกระโปรงผาบาติคสีน้ํา
เงินอัดกลีบมีลวดลาย ขณะที่ผูหญิงมงขาวนุงกางเกงสีน้ําเงินเหมือนผูชาย แตในชวงงานฉลองปใหม
จะนุงกระโปรงสีขาว  สวนภาษานั้นจะตางกันที่การออกเสียงและคําศัพท แตทวาก็ยังพูดเขาใจกัน เชื่อ
กันวายังมีมงกลุมอ่ืนอีกที่อพยพเขามาในประเทศไทย  แตทวามีจํานวนนอยและถูกผสมกลืนกลายเขา
ไปในมงสองกลุมนี้  
 แตเดิมมงเพาะปลูกแบบโคนถางเผา (swidden) เพื่อยังชีพโดยเพาะปลูกพืชแบบผสม มีขาว 
ขาวโพดและฝนเปนพืชหลัก พืชผักอื่น ๆ เปนพืชรอง  เลี้ยงสัตวไวใชงานและประกอบพิธีกรรม  ซึ่งได
แก มา วัว หมูและไก  ลาสัตวเก็บพืชผักในปาเปนอาหาร  ปจจุบันการขาดแคลนทรัพยากรที่ดินและน้ํา 
การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและสิ่งแวดลอม รวมทั้งนโยบายการพัฒนาของรัฐและการหามปลูกฝน ทํา
ใหมงตองปลูกพืชอ่ืนทดแทนฝนซึ่งเปนพืชเงินสดและหันมาเพาะปลูกแบบคาขาย ซึ่งสงผลกระทบตอ
การดําเนินชีวิตดั้งเดิม ทําใหวิถีชีวิตมงเปลี่ยนไป 
 มงเปนสังคมที่สืบสายตระกูลขางพอ (patrilinieal clan) หามคนในตระกูลเดียวกันแตงงานกัน 
หลังแตงงานผูหญิงจะยายมาอยูที่บานพอแมฝายชายและเปนคนในตระกูลสามี  เซนไหวผีบรรพบุรุษ
ฝายชาย  ผูชายมีภรรยาไดหลายคนอยูรวมบานเดียวกัน  ผูชายมงที่ฐานะดีเทานั้นจึงจะสามารถมี
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ภรรยาไดหลายคน  ทั้งนี้ภรรยาคนแรกจะมีฐานะและอํานาจเหนือภรรยาคนอื่น    ครอบครัวมงมี
ลักษณะเปนครอบครัวขยาย ประกอบดวยพอแม บุตรชายบุตรสะใภและหลาน หลานชายหลานสะใภ
และเหลน ซึ่งถือเปนหนึ่งหนวยการผลิต  ซึ่ง Prasit Leepreecha (2001: 49) กลาวถึงการแยกครัว
เรือนของมงขาวในประเทศไทยวา หลังจากนองชายแตงงานพาภรรยาเขาบานได 2-3 ป ครอบครัวลูก
ชายคนโตจะยายออกไปปลูกบานใหมใกลกับบานพอแม สวนครอบครัวลูกชายคนสุดทองจะอยูกับพอ
แม ดูแลสมาชิกในครัวเรือนและรับมรดกจากพอแม  ขณะที่มงน้ําเงินสวนใหญครอบครัวลูกชายทั้ง
หมดจะอยูดวยกันหรืออยางนอยที่สุดก็ไมแยกผีเรือนของตนจนกวาพอแมจะเสียชีวิต 
 
ระบบความเชื่อ  

ในทัศนะของมงตามคติความเชื่อเดิม  โลกมี 2 สวน คือ โลกแหงแสงสวาง ซึ่งมงเรียกวา “yaj 
ceeb” เปนโลกของมนุษยสวนหนึ่ง และโลกแหงความมืดซึ่งเรียกวา “yeeb ceeb” เปนโลกของเทพเจา
และวิญญาณอีกสวนหนึ่ง  ในอดีตโลกทั้งสองไมไดแยกจากกัน มนุษยและวิญญาณสามารถไปมาติด
ตอกันไดโดยใชสะพาน บันได และประตูเปนทางผาน แตปจจุบันโลกทั้งสองไมสามารถติดตอกันได 
เนื่องจากมนุษยไดฆากบ จึงถูกกบสาปใหโลกมนุษยกับโลกแหงวิญญาณแยกออกจากกัน ไมสามารถ
ติดตอกันได ทั้งยังสาปใหโลกมนุษยมีความเจ็บปวย ความตาย มีรอน มีฝน มีหนาว และมนุษยไม
สามารถฟนขึ้นมาไดอีกในวันที่ 13 หลังจากตายไปแลว  ปจจุบันมีแต txiv neeb หรือหมอทรง(
shaman)เทานั้นที่สามารถเดินทางไปมาระหวางโลกทั้งสองไดโดยการเขาทรง(ua neeb) (Robert 
Cooper และคณะ 1991: 54; Patricia Veronica Symonds 1991:45)  
 มงเชื่อในอํานาจเหนือธรรมชาติวาสามารถดลบันดาลใหเกิดเหตุการณและสิ่งตาง ๆ ทั้งดีและ
รายแกชีวิตได  ส่ิงศักดิ์สิทธิ์เหนือธรรมชาตินี้มีอยูทั่วไปทุกหนทุกแหงในปา บนภูเขาและหวยน้ําลําธาร  
เปนสิ่งที่มนุษยมองไมเห็น คาดเดาหรือหยั่งรูอารมณไมได  แตถาทําใหไมพอใจ ก็จะบันดาลใหเกิดเหตุ
การณไมดีกับมนุษยและสัตวเลี้ยง  เชน  

เชื่อวา ภูเขา แมน้ําและปารอบๆ หมูบานที่ตนอาศัยมีส่ิงศักดิ์สิทธิ์ที่เรียกขานวา “thwvtim” มี
อํานาจสูงสุดปกครองดูแลพื้นที่ตนน้ําหรือบริเวณรอบๆ ภูเขา และปกปองคุมครองชาวบาน สัตวเลี้ยง
และพืชพันธุมิใหไดรับอันตรายจากสัตวปาและภัยธรรมชาติ เมื่อต้ังหมูบานใหมผูนําทางพิธีกรรมจะ
เลือกตนไมใหญแข็งแรงที่สุดในบริเวณใกลหมูบาน และทําพิธีเชิญ thwvtim ใหมาสถิตที่ตนไมนี้ พรอม
ทั้งมีขอหามมิใหคนในหมูบานละเมิดในบริเวณตนไมตนนี้ มิฉะนั้นจะประสบอันตราย (Prasit 
Leepreecha  2004)  
 เชื่อวา ในโลกแหงความมืดมี Ntxwj Nyug และ Nyuj Vaj Tuam Teem รวมกันควบคุมชีวิต
และความตาย   Ntxwj Nyug อยูบนยอดเขาใหญ จะคอยเฝาประตูที่วิญญาณคนตายจะตองผานกอน
จะเดินทางกลับไปยังหมูบานที่วิญญาณบรรพบุรุษอาศัยอยู   Ntxwj Nyug จะตัดสินวิญญาณคนตาย
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และกําหนดเวลาการกลับมาเกิดใหมของวิญญาณ   สวน  Nyuj Vaj Tuam Teem จะเปนผูออกใบ
อนุญาตการเกิดใหมแกวิญญาณ  
 เชื่อวา Siv Yis   เปนหมอทรง(shaman)คนแรกและสอนการรักษาใหกับหมอทรง  ทั้งนี้มีเร่ือง
เลาวา เมื่อแรกเร่ิม Ntxwj Nyug ไดฆามนุษยตายเร็วกวาการเกิด Saub จึงเสกเครื่องมือรักษาของเขา
ใหมีชีวิต ชื่อ Siv Yis มีอํานาจรักษาคนเจ็บและคนตาย  Siv Yis ปฏิบัติหนาดวยดีจนกระทั่งตายและ
กลับไปอยูกับ Saub  กอนตายเขาสัญญาวาจะกลับมาโลกมนุษยและชวยเหลือมนุษยอีกในวันที่ 30 
เดือนสิบสอง(ปใหม) เมื่อถึงวันนัดเขาก็ลงบันไดสวรรคมาถึงครึ่งทางที่เปนจุดพบกันของโลกมนุษยกับ
สวรรค แตมนุษยกลับนอนหลับใหล ไมมีใครมาตอนรับทําให Siv Yis โมโห จึงทิ้งเครื่องมือของเขาลง
มายังโลกมนุษย ความสิ้นหวังในมนุษยทําใหเขากลับคืนสวรรค สวนเครื่องมือของเขาบางชิน้ทีท่ิง้ลงมา
มีมนุษยบางคนเก็บได แลวลองนําไปใช ปรากฏวารักษาความเจ็บปวยได  คนเหลานั้นจึงกลายเปน
หมอทรงกลุมแรก สวนเครื่องมือที่พวกเขาใชก็กลายเปนเครื่องมือของหมอทรง  ทุกวันนี้ ขณะเขาทรง
พวกหมอทรงจะอางวา พวกเขาเปน Siv Yis  (Cooper และคณะ 1991) 
 
 ผี (spirits) เปนสิ่งที่มีอํานาจเหนือธรรมชาติ ซึ่งมงเรียกวา dab มีอยูทุกหนทุกแหงตามปา เขา
และลําธาร ผีบางตนชวยปกปองคุมครองมนุษยจากอันตรายตางๆ   ผีบางตนก็เปนอันตรายทําราย
มนุษยใหเจ็บปวย แตก็มีผีบางตนไมดีไมราย จะเปนอันตรายก็ตอเมื่อมนุษยไปลวงเกินเทานั้น  ผีมี
หลายชนิด แตแบงเปนกลุมใหญ ๆ ได 2 ชนิด คือ ผีดี (dab nyeg) และผีราย (dab qus)  
 มงไมไดแยกหรือมีคําเรียกเฉพาะระหวางผีกับเทพเจา  ดังนั้นผีดีจึงรวมถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ทํา
หนาที่ควบคุมดูแลโลกแหงความมืดดวย  ผีดีที่สําคัญและเกี่ยวของกับการดําเนินชีวิตและมงตองทาํพธิี
เซนไหวเปนประจํา ไดแก  

1.  ผีบาน หรือ dab qhuas (house spirits)  ไดแก  ผีประจําเสาเอกซึ่งอยูกลางบาน ผีประตู
บาน ผีเตาไฟ และผีแหงความอุดมสมบูรณ เปนตน  มงเชื่อวาในบานมีผีประจําอยูตามสวนตางๆ ผี
บานจะคุมครองสมาชิกและสัตวเลี้ยงในบานใหปลอดภัยจากอันตรายตาง ๆ  แตทั้งนี้มงจะตองปฏิบัติ
ตอผีบานดวยความเคารพ ไมทําใหผีบานไมพอใจ  ดวยเหตุนี้พื้นที่บางสวนภายในบานจึงถือเปนพื้นที่
ตองหาม มีขอกําหนดในการใชพื้นที่บริเวณนั้น  ซึ่งไดแก  พื้นที่รอบ ๆ หิ้งผีบรรพบุรุษ-dab neeb หิ้งผี
ทองฟา-dab ntawg (the sky spirit) ซึ่งอยูตรงขามกับประตูใหญ และเสาผี-ncej dab (the agnatic 
spirit post) ซึ่งตั้งอยูกลางบานและเปนเสาหลักของบาน  

เสาผีนี้มีความสําคัญมากโดยเฉพาะยามตาย มงเชื่อวา วิญญานของผูชายในเรือนจะตองกลบั
มาที่เสานี้กอนไปพบ Siv Yis และกลับไปเกิดใหม  ทั้งนี้ที่โคนเสาจะฝงรกของเด็กผูชายทุกคนที่เกิดใน
เรือน  ซึ่งรกนี้จะใชพิสูจนวาวิญญาณนั้นเปนสมาชิกในสายตระกูล  คนที่ไมใชสมาชิกในตระกูลจะนั่ง
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หรือนอนที่โคนเสาไมได ถาฝาฝนจะเกิดหายนะและการแตกแยกในเรือน เสานี้ตองตั้งบนพื้นดิน ไมมี
ส่ิงใดปกคลุม เพราะมิฉะนั้นจะทําใหวิญญาณคนตายเขาไปไมได  (Binney 1968)  
 2.  ผีบรรพบุรุษ หรือ neeb (ancestor spirits)  ภายในบานของมงแตละครัวเรือนจะมีหิ้งบูชา
ผีบรรพบุรุษต้ังอยูตรงฝาผนังดานที่ตรงขามกับประตู  ถึงแมจะเปนผีบรรพบุรุษแตถาลูกหลานละเลยไม
เซนไหวหรือทําใหผีบรรพบุรุษไมพอใจ ก็ผีอาจทําใหสมาชิกในเรือนเจ็บปวยได  ดังนั้นสมาชิกในครัว
เรือนจึงตองเซนไหวเปนประจํา   พิธีไหวผีบรรพบุรุษมี 3 พิธี  ไดแก ผีพอแม ผีปูยา และผีทวด  
 3.  ผียา หรือ dab tshuaj (spirits of medicine)  คนที่มีความรูเกี่ยวกับสมุนไพรและรักษา
อาการเจ็บปวยจะมีหิ้งผียาอยูบาน   ผูหญิงมักจะเปนผูทําพิธีไหวผียา เพราะผูหญิงมีความรูความ
ชํานาญสมุนไพร เนื่องจากตองหาผักในปา         
 
 ขวัญหรือวิญญาณ (souls) หรือ plig ในภาษามง   มงเชื่อเร่ืองขวัญและพิธีกรรมทํานองเดียว
กับคนไทย  คนหนึ่ง ๆ มีขวัญหลายอยูตามสวนตาง ๆ ของรางกาย  ขณะนอนหลับขวัญจะออกจากราง
ไปเที่ยวเลน  จํานวนขวัญในรางกายนี้อาจจะตางกันในมงแตละกลุม เชน  มงน้ําเงินบางกลุมเชื่อวาใน
รางกายมีขวัญ 7 ขวัญ อยูที่ตาและหูขางละ 1 ขวัญ ที่จมูก 1 ขวัญ ที่ปาก 1 ขวัญ และที่หัวใจ 1 ขวัญ 
(Nusit Chindarsi 1976)   ในเด็กเกิดใหมยังมีขวัญไมครบ เมื่อเกิดได 3 วัน จึงตองทําพิธีเรียกขวัญให
เขามาสูตัวเด็ก  และหลังจากทําพิธีแลว ก็หามคนนอกบานเขามาในบานเปนเวลาหนึ่งเดือน  เด็กจะได
รับการตั้งชื่อจากผูประกอบพิธี  สถานที่ทําพิธีจัดกันที่ระเบียงหนาบาน บนพื้นดินจะปกกิ่งตนเมเปลไว
ตรงมุมระเบียงทั้ง 4 มุม แลวนําเสนใยตนกัญชงมาผูกโยงกิ่งไมทั้งสี่กิ่งเขาดวยกัน ผูประกอบพิธีจะยืน
หันหนาเขาหาหุบเขา แลวกลาวคําเชิญขวัญที่ทองเที่ยวอยูใหมาสูเด็กแรกเกิด  ของที่ใชในพธิมีไีก 1 ตัว 
เงินกระดาษสําหรับเผา ธูป ไข ขาวหนึ่งจานวางบนโตะ หลังจากเสร็จพิธี ผูประกอบพิธีจะกินอาหาร
รวมกับครอบครัวเด็กและผูกขอมือ (khi hluas) ทุกคนในพิธีดวยเสนใยกัญชง  
  นอกจากนั้น มงยังเชื่อวาเมื่อขวัญเดินทางออกจากรางกาย จะมีรูปรางเปนแมลงมีปกตัวเล็กๆ   
การออกไปนอกรางกายนั้น บางครั้งขวัญอาจจะไปไกลจนหลงทาง หรืออาจจะเขาไปในรูหรือโพรงที่นํา
ไปสูโลกอื่น หรืออาจจะถูกผีรายไว หรือบางครั้งถาตกใจ ขวัญก็อาจจะออกจากรางกายไปไกลหาทาง
กลับไมได เกิดอาการ “ขวัญหาย” ซึ่งมงเรียกวา poob plig  ทําใหเจาของขวัญไมสบาย เจ็บปวย และ
อาจจะตายได  ตองทําพิธีเรียกขวัญ (hu plig)ใหกลับคืน  ปกติสถานที่ทําพิธีเรียกขวัญจะกระทํากัน
นอกบานในที่ที่เชื่อวาขวัญของคนเจ็บหายไป ผูเรียกขวัญจะไปยังที่แหงนั้นพรอมกับนําไก 1 ตัว ธูป 
เงินกระดาษที่จะเผาและเหลาหมักจากขาว 1 ขวด  ผูเรียกขวัญจะนั่งยองๆใกลๆที่ที่จะเรียกขวัญ  เมื่อ
เสร็จพิธี ตอนกลับเขาจะนําแมลงตัวหนึ่งจากที่ตรงนั้นกลับไปดวย เปนเครื่องหมายวาขวัญกลับมาแลว 
เพราะเชื่อวาเมื่อขวัญออกนอกรางกายจะมีรูปเปนแมลง  และระหวางทางกลับบาน ถามีน้ําขวางกั้น
ขวัญเดินทางลําบาก  ก็จะตองสรางสะพานผีใหขวัญขามกลับมายังหมูบาน (Cooper และคณะ 1991) 
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 ปจจุบัน มงจํานวนหนึ่งไดเปลี่ยนความเชื่อหันมานับถือศาสนาพุทธและศาสนาคริสต  ซึ่ง 
ระหวางศาสนาทั้งสองนี้  การหันมานับถือศาสนาคริสตมีผลตอการเปลี่ยนแปลงสังคมมงมากกวา
ศาสนาพุทธ ทั้งนี้เนื่องจากศาสนาคริสตเชื่อในพระเจาองคเดียว  และยังหามเคารพเทพเจาอื่นๆรวมทั้ง
ทําพิธีเซนไหวใด ๆ  ศาสนาคริสตที่ตองการใหมงปฏิเสธความเชื่อด้ังเดิมอยางถอนรากถอนโคน โดย
เฉพาะอยางยิ่งศาสนาคริสตนิกายเซเวนเดยแอดเวนทิสตที่หามดื่มเหลา กินเนื้อหมูและเขารวมพิธีเซน
ไหวผี   
 
ความเจ็บปวย  
 ในทัศนะของมง การเจ็บปวยเกิดจากการกระทําของผี อาจจะเปนการกระทําของผีรายที่อยู
ตามปาทํารายคนเดินทางผานไป  หรืออาจจะเปนการกระทําของผีบรรพบุรุษที่ไมพอใจการปฏิบัติของ
สมาชิกในครัวเรือน  หรือบางคนอาจจะไปละเมิดทําสิ่งไมดีตอผีเจาที่หรือผีดีอ่ืน ๆ จึงถูกทําใหเจ็บปวย  
หรืออาจจะเกิดจากตอนนอนหลับขวัญออกจากรางกายไปเที่ยวเลนแลวหลงทางกลับคืนมาไมได ซึ่งถา
หลงทางนานไปอาจทําใหเจาของขวัญตายได  เปนตน   
 
 การรักษาคนเจ็บ   มี 2 แบบ คือ รักษาดวยสมุนไพรกับรักษาดวยการเขาทรง(shamanism)  
 1.  การรักษาดวยสมุนไพร   ถาเจ็บปวยมงจะรักษาดวยสมุนไพรกอน ถาไมหายจึงปรึกษา
หมอทรงหรือบางครั้งอาจจะใชทั้งสองวิธีพรอมกันก็ได  สวนมากผูหญิงจะเปนผูรักษา  ผูหญิงมงมี
ความชํานาญในการใชสมุนไพรโดยเฉพาะผูหญิงที่มีอายุ  สมุนไพรแบงออกเปนสมุนไพรปาและ
สมุนไพรที่ปลูกเอง  โดยทั่วไป มงจะใชเฉพาะสวนที่เปนรากเทานั้น จะมีบางบางครั้งที่ใชใบ  ในจํานวน
สมุนไพรทั้งหลายนี้   ฝนเปนสมุนไพรพื้นบานอยางหนึ่งที่มงใชรักษาอาการเจ็บปวย  อรัญญา  ศิริผล 
(2544: 114-114) อธิบายการใชฝนเปนยาของมงวา 2 รูปแบบ ไดแก   

1.1.   ใชเปนยาสามัญประจําบาน   ถาเปนอาการปวดกลามเนื้อ เมื่อยหลังเมื่อยเอวจากการ
ทํางานหนัก หรือปวดหัว เปนไข  ปวดทอง  จะใชวิธีสูบควันฝนแลวพนควันบนบริเวณที่ปวดหรือมี
อาการ แตถาปวดฟน ทองรวงรุนแรง หรือถายเปนมูกเลือด ปวดทอง เปนบิด จะนําฝนดิบไปเผาไฟจน
สุกแลวแตะลงบริเวณที่ปวดฟน สวนอาการทองรวงและอุจจาระเปนมูกเลือดจะใชวิธีการสูบกอน  จาก
นั้นถาอาการยังไมทุเลา จะใชฝนสุกชวย  โดยนําน้ํามันมาทามือแลวนําเมล็ดฝนสุกใสไวในชองทวาร
หนัก ตอมาฝนและอุจจาระจะถายออกมาพรอมกัน  สวนการรักษาอาการปวดทองเปนบิด ถายไมหยุด 
หรืออาหารเปนพิษ  จะนําฝนดิบไปตมน้ํา เคี่ยวเนื้อฝนใหสุก  แลวดื่มน้ําตมฝน 2-3 คร้ังบรรเทาอาการ
ปวด     

1.2.   ใชเปนตัวยาหลักของหมอยาพื้นบาน มี 2 ขนาน ขนานแรกใชเปนตัวยารักษาแผลสด 
กระดูกหัก และแผลขนาดใหญ เชน แผลจากปน ใชวิธีสูบฝนเพื่อบรรเทาอาการปวด แลวเปาควันฝนไป
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ที่แผลกอนจะใชน้ําสะอาดลางแผล จากนั้นนําขี้ฝนผสมเหลาใหเหนียวแลวหอผา นําผาบางๆไปโปะที่
แผลกอนแลวจึงนําฝนผสมเหลาโปะแผล ทําอยางนี้ทุกวัน ประมาณ 3-5 วัน แผลจะทุเลา  สวนขนานที่
สอง ใชฝนเปนยาลางแผลใหสะอาด โดยเปาควันฝนลงไปที่แผลกอนลางแผล 
 2.  การรักษาดวยการเขาทรง (shaman treatment)  เมื่อจะรักษาดวยวิธีนี้ หัวหนาครวัเรอืนจะ
เลือกหมอทรงโดยใชไขเสี่ยงทาย ดวยการวางไขบนปากขวดหรือหลังมือ พรอมกับนึกชื่อของหมอทรง
ในใจ ถาไขยังอยูที่เดิมก็เปนอันใชได  หัวหนาครัวเรือนจะไปพบหมอทรงขอใหชวย  หมอทรงจะโยนเขา
สัตวเสี่ยงทายเพื่อดูอาการเจ็บปวยแบบใดและผีผูชวยของเขาสามารถจัดการไดหรือไม  เขาจะรอดู
อาการคนไข 3 วัน ถาอาการแยลงก็แสดงวาผีผูชวยของเขาไมสามารถจัดการได ตองไปหาหมอทรงคน
อ่ืนรักษา  แตถาอาการดีข้ึนเขาก็จะติดตอกับผีที่อาจจะจับ ขวัญหรือวิญญาณที่ไปทองเที่ยวไว  บาง
กรณีเขาอาจจะตอรองกับ Ntxwj Nyugโดยตรง เพื่อขอยืดอายุคนเจ็บ ดวยการแลกเปลี่ยนวิญญาณ
คนเจ็บกับวิญญาณของหมู หรือไก 
 การรักษานี้มี 2 ข้ันตอน ไดแก การดูอาการ – ua neeb saib  หรือ ua neeb qhua ในขั้นแรก 
และการรักษา - ua neeb kho ในขั้นที่สอง   

การดูอาการเปนการวินิจฉัยสาเหตุการเจ็บปวยดวยการเขาทรงที่บานคนเจ็บ  ถาสาเหตุการ
เจ็บปวยมาจากวิญญาณบรรพบุรุษที่ลูกหลานยังไมไดทําพิธีกรรมหลังการฝงศพ  หมอทรงก็ไมตองทํา
อะไรตอไปอีก  ปลอยใหเปนหนาที่ของลูกหลานของวิญญาณผูตายทําพิธีกรรมใหถูกตองเหมาะสม   
แตถาขวัญที่หายไปของคนเจ็บยังอยูในโลกนี้แตไปพันกับทารกในครรภมารดาที่กําลังคอยการเกิด ก็
ตองทําพิธีเขาทรงเพื่อแยกวิญญาณออกจากกัน  หรือถาขวัญหลงเขาไปในโพรงหรือรูที่ไปสูโลกอ่ืน  
หมอทรงก็ตองดําเนินการรักษาในขั้นที่สองตอคือ ua neeb kho   โดยหมอทรงจะเขาทรงที่บานคนเจ็บ
เพื่อออกตามหาวิญญาณหรือขวัญที่หายไป  ระหวางนี้อาจจะทําพิธีเซนไหวหมู  วิญญาณหมูจะไป
เปลี่ยนแทนที่วิญญาณหรือขวัญที่ถูกจับไว หลังจากเสร็จพิธีแลว หมอทรงและเจาของบานจะกินเลี้ยง
รวมกัน และหมอทรงจะไดรับหัวหมูกับขาหนาของหมูเปนการตอบแทน  
 
การเกิด  
 แนวคิดเกี่ยวกับการเกิด  
 มงเชื่อเร่ืองการกลับมาเกิดใหม  เมื่อถึงกําหนดเวลาเกิดใหม วิญญาณในโลกแหงความมืดจะ
เดินทางมายังโลกแหงแสงสวาง  การเกิดจึงเปนกระบวนการที่ตอเนื่องกับการตาย  มงเชื่อวา เด็กเกิด
ใหมมีขวัญอยู 3 ขวัญ ตอนออกจากทองแมมี 2 ขวัญ สวนขวัญที่สามจะมาอยูกับเด็กหลังจากทําพิธี
เรียกขวัญ  เด็กแรกเกิดที่อายุยังไมครบ 3 วันไมถือเปนสมาชิกของสายตระกูลและยังไมมีชื่อ ตอเมื่อ
เด็กอายุครบ 3 วัน ทําพิธีสูขวัญซึ่งเปนการรับเด็กเขาสูโลกมนุษยและยอมรับเขาสูตระกูลแลว  เด็กจึง
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จะไดรับการตั้งชื่อ และเปนสมาชิกในครัวเรือน  และถาเด็กเสียชีวิตในชวง 3 วันแรกนี้จะไมมีการจัดพิธี
ฝงศพ เพราะยังไมมีสถานภาพเปนคนในสายตระกูล      
 
 การดูแลแมหลังคลอดและทารกแรกเกิด  

มงมีธรรมเนียมประเพณีในการปกปองดูแลสุขภาพของมารดาหลังคลอดและเด็กแรกเกิดที่ทํา
ใหมีอัตราการตายของเด็กต่ํากวากลุมชาติพันธุอ่ืน  (Peter Kundstadter และคณะ 1990)  Patricia 
Veronica Symonds (1991) ไดเลาถึงการดูแลแมหลังคลอดและเด็กแรกเกิดของมงขาววา  

เมื่อเด็กออกจากทองแม  แมสามีจะพันดายสีขาวและสีแดงรอบคอเด็ก ดายสีขาวสําหรับผูก
ขวัญไวกับตัว ซึ่งในตอนนี้มี  2 ขวัญ สวนดายสีแดงสําหรับปองกันอันตรายจากผีราย  พอของเด็กจะ
นํารกลูกชายไปฝงใกลๆเสากลางบานซึ่งมีผีสายตระกูลอยู สวนของเสียอื่นๆ ที่เกิดจากการคลอดจะนํา
ไปฝงดินมิดชิดใหปลอดจากการพบเห็นของผีราย เพราะจะเปนอันตรายตอแมและเด็ก  สวนแมสามีก็
จะตมไขใสพริกไทยใหลูกสะใภกินหลังการคลอดเพื่อใหรางกายแข็งแรงและมีน้ํานม  ขณะเดียวกันแม
ใหมจะเอาไขแดงชิ้นเล็ก ๆ ใสปากลูกเพื่อเปนสัญลักษณของชีวิตและเครื่องหมายแหงการตอนรับ 
ระหวาง 3 วันแรกหลังคลอด แมใหมจะตองนอนขางกองไฟพรอมกับลูกนอยเพื่อใหรางกายอบอุน
ตลอดเวลา  มงเห็นวา หลังการคลอดบุตร รางกายของผูหญิงจะเย็น ไมอยูในสภาวะสมดุล เพราะ
ฉะนั้นในชวงหนึ่งเดือนหลังคลอดตองรักษารางกายใหอบอุนเพื่อรางกายจะไดกลับคืนสูสภาวะสมดุล  
ในชวงนี้ นอกจากมะละกอซึ่งเชื่อวาทําใหมีน้ํานมดีแลว หามแมใหมกินผักและผลไมอ่ืน ๆ เพราะผัก
และผลไมเปนของเย็นอาจจะทําใหเลือดในรางกายแมแข็งตัว ไหลไมสะดวก  สุขภาพตอนแกจะไมดี
หรือเจ็บปวย นอกจากนั้นก็หามดื่มน้ําเย็น กินขาวที่หุงไวคางมื้อ สามีหรือแมสามีจะหุงขาวใหแมใหม
กินรอนๆทุกมื้อ และที่สําคัญในชวงหนึ่งเดือนหลังคลอด สามีจะตมไกใสสมุนไพรและพริกไทยให
ภรรยากินทุกวัน สมุนไพรและพริกไทยจะขับเลือดที่คางอยูในรางกายทําใหผูหญิงแข็งแรงและมดลูก
สะอาด สวนไขมันกับเลือดไกจะเขาไปชดเชยไขมันและเลือดที่สูญเสียใหแกทารกขณะตั้งครรภ ทั้งยัง
ชวยใหมีน้ํานมเลี้ยงลูกไดหลายป นอกจากขอปฏิบัติเกี่ยวกับอาหารแลว แมหลังคลอดตองใชน้ําอุน
ลางตัว ไมสระผมจนกวาจะครบหนึ่งเดือน ขณะเดียวก็หามคนนอกครัวเรือนเขามาในบานเปนเวลา
หนึ่งเดือน ยกเวนแตจะไดรับอนุญาตโดยตองถอดรองเทาและวางของไวนอกบาน  ทั้งนี้คนนอกครัว
เรือนจะรูไดจากไมไผสานที่เปนสัญลักษณติดไวนอกบาน   2-3 วันแรกหลังคลอด แมจะยังไมใหนมลูก 
เพราะเชื่อวาน้ํานมเหลืองหลังคลอด(colostrum) ไมดี  แตกระนั้นการทิ้งน้ํานมเหลืองนี้ก็ทําดวยความ
ระมัดระวัง เพราะถาสัตวมากินก็จะทําใหเด็กเจ็บปวยได  มงยังเชื่ออีกวา น้ํานมจากแมที่ใหนมบุตรมี
พลังอํานาจเปนประโยชนในฐานะที่เปนยา แตก็อันตรายเชนกันถาใชในทางที่ผิด  ดังนั้นผูหญิงใหนม
เด็กแรกเกิดจะไมทําอาหารเพื่อปองกันมิใหน้ํานมไหลลงไปในอาหาร  เมื่อเด็กอายุครบ 3 วัน ปูของเด็ก
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จึงจัดพิธีเรียกขวัญ  ขวัญจะเดินทางจากโลกแหงความมืดมาอยูในรางกายเด็กเกิดใหม พรอมกันนั้นก็
ต้ังชื่อเด็กดวย 
 
ความตาย 

แนวคิดเกี่ยวกับความตาย  
มงมองวา ความตายเปนการเดินทางของวิญญาณไปยังอีกโลกหนึ่ง วิญญาณของคนตายจะ

เดินทางไปยังดินแดนที่เปนที่อยูของวิญญาณบรรพบุรุษในโลกแหงความมืด แลวพักอาศัยอยูที่นั่นจน
กวาจะกลับมาเกิดใหม   มงเชื่อวา ยามตายวิญญาณคนมี 3 สวน สวนที่หนึ่งจะเดินทางไปพบกับ 
Ntxwj Nyug ใหตัดสินความผิดและรอคอยการกลับมาเกิดใหม สวนที่สองจะอยูที่หลุมศพ และสวนที่
สามจะเดินทางไปยังดินแดนบรรพบุรุษ ซึ่งเชื่อวาบรรพบุรุษของตระกูลอยูรวมกันเปนหมูบานครัวเรือน
เชนเดียวกับในโลกมนุษย   มงยังเชื่อวา วิญญาณคนตายจะปรากฏเปนตัวจักจั่น ทั้งนี้เพราะหลังจาก
จักจั่นอยูในดิน 4 ปก็จะโผลข้ึนมาบนดินเปนตัวดักแด เติบโตกลายเปนแมลง  จักจั่นจึงเปนเครื่อง
หมายของการกลับคืนมาจากหลุมในเดือนเจ็ด(เดือนจันทรคติ) ซึ่งเปนชวงเวลาที่บรรพบุรุษกลับมา
เยี่ยมญาติในโลกมนุษย (Cooper และคณะ) 

มงถือวา การตายดีคือ อายุยืน 120 ป มีลูกหลานมาก และตายที่บานของตนเอง   ถามงเกิด
ไปเจ็บปวยที่อ่ืน เขาจะถูกนําตัวกลับไปบานของตนเอง แตถาไมสามารถกลับบานของตนได ก็จะไป
บานของคนที่อยูในสายตระกูลเดียวกับตน ทั้งนี้เพราะความเชื่อวาเสากลางบานเปนสิ่งเชื่อมโยง
ระหวางโลกมนุษยกับโลกแหงวิญญาณ และเชื่อมโยงคนในสายตระกูลกับบรรพบุรุษ  การตายในบาน
จะทําใหมั่นใจวาเมื่อตายแลวจะไดไปอยูกับบรรพบุรุษในสายตระกูลตน  เฉพาะสมาชิกในสายตระกูล
เดียวกันเทานั้นที่ตายในบานได  
 ในการประกอบพิธีศพมีคนตายสามประเภทที่มงไมประกอบพิธีให ไดแก คนที่ถูกฆาตายลึก
ลับหรือโหดราย  เด็กที่ตายในทองและเด็กที่ตายกอนอายุครบ 3 วัน ทั้งนี้มงถือวาเด็กเหลานี้ยังไมได
เปนคนในโลกมนุษยและเปนสมาชิกของสายตระกูล  เพราะยังไมผานทําพิธีสูขวัญและตั้งชื่อ 
 
 พิธีกรรมความตาย   
 ในชวงงานศพ   มงจะหามสมาชิกทุกคนในครอบครัวของผูตายทํางานกิจกรรมตางๆ ในพิธี 
รวมทั้งงานในไรนาดวย   พวกญาติผูชายของคนตายจะตองไปเชิญคนมาดําเนินงานและทํากิจกรรม
ตางแทน  ไดแก   
 1.  คนดําเนินพิธี ซึ่งตองเปนคนในตระกูลเดียวกันกับคนตาย  คนดําเนินพิธีจะรูวา มกีจิกรรมน
อะไรบางที่ตองทําและใครคนไหนจะตองทําอะไร  เชน  ใครควรฆาสัตวสําหรับเซนไหว ใครควรตัดตน
ไมทําโลง เปนตน 
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2.  คนดูแลแขกที่มารวมงาน (tus tshwj kab)  คนนี้จะมีหนาที่เลี้ยงดูตอนรับคนจากหมูบาน
อ่ืนที่มารวมงาน  

3.  คนสวดลํานํา (txiv xaiv)  คนนี้จะสวดลํานํานี้  ถาไมมีคนในตระกูลทําหนาที่นี้ได ก็ใชคน
ในตระกูลอ่ืนได  

4.  ผูหญิงที่ควบคุมดูแลการหุงขาว (tus niam fam txam) การหุงขาวเปนกิจกรรมที่ตองทํา
ตลอดเวลา   ผูที่ทําหนาที่นี้จะมีผูหญิงคนอื่นๆมาชวย  โดยเธอจะมอบหมายงาน เชน ตําขาว บดขาว
โพด  ใหแตละคนทํา 

 
 พิธีกอนการฝงศพ เมื่อผูปวยสิ้นลมหายใจ  ญาติผูชายที่ใกลชิดยิงปนไลผีรายที่อาจจะทําราย
วิญญาณคนตาย และที่นอกบานจะแขวนธงขาวไว ลูกชายและพวกญาติผูชายจะนําเหลาไปเชิญเพื่อน
บานและผูทําพิธีศพ พวกญาติ ๆ จะตองมารวมพิธีศพ คนที่อยูใกลจะมาถึงกอนจะเริ่มพิธี สวนคนที่อยู
ไกลอาจจะมาถึงระหวางพิธี  ลูกชายจะชวยกันอาบน้ําศพและแตงตัวใหผูตายดวยชุดที่สวยงามทีสุ่ดซึง่
ทําขึ้นพิเศษสําหรับโอกาสนี้ ที่ผูตายเดินทางไกลไปหมูบานของบรรพบุรุษ   ในการเดินทางไปหมูบาน
บรรพบุรุษจะตองมีคนกลาวเปดทางสวดนําวิญญาณหรือ-  qhuab ke ใหแกวิญญาณผูตาย นอกจาก
นั้นในการเดินทางนี้ผูตายยังตองนํารกที่ฝงตรงเสากลางบานไปดวยสําหรับเปนเสื้อคลุมเดินทาง  ถา
เปนผูหญิงรกจะฝงไวใกล ๆ กับตรงที่คลอด  เมื่อแตงกายศพเรียบรอยแลวจะนําไปวางบนแครและตั้ง
ไวตรงฝาผนังฝงตรงขามกับประ ตู พรอมกับเปาแคนเพลง qeej tsa nees   ที่ใกลๆกับศีรษะผูตายจะ
วางเหลา 1 ขวด ไกสุกแลว1ตัว ไขตม 1ฟอง ธนู 1 คัน มีด 1 เลมและรมกระดาษ 1 คัน ที่ปลายเทาจะ
วางรองแตะ 1 คู สําหรับใหคนตายใชเพื่อขามไปโลกอื่นโดยปลอดภัย  และที่ปลายเทาและศีรษะจะจุด
ธูปขับไลกลิ่นศพ  ระหวางวันทําพิธีผูหญิงจะคอยเฝาศพปดแมลงวันหรือแมลงอื่นๆ  ระยะเวลาการ
ประกอบพิธีจะมากหรือนอยขึ้นอยูกับความสําคัญของผูตาย ยิ่งมีความสําคัญมาก จํานวนวันที่
ประกอบพิธีก็ยิ่งมาก  และจํานวนวันประกอบพิธีอยางนอยที่สุดนาน 3 วัน แตละวันครอบครัวผูตายจะ
ฆาหมูหนึ่งตัวสําหรับเซนไหว  กิจกรรมแตละวันที่สําคัญคือ ชวงเวลาอาหารเชา กลางวันและเย็น กอน
อาหารแตละมื้อ จะเปาแคนและตีกลอง บางครั้งอาจจะรองเพลงสลับกับแคนและกลอง   และจะตอง
นําอาหารไปใหผูตาย โดยตองนําขาวและหมูยื่นไปที่ปากดวย  ขณะที่มีการเปาแคน(rab queej) และ
ยิงปนเปนเครื่องหมายผูตายกินอาหาร  
 
 พิธีฝงศพ   กอนฝงศพ ถาคนตายมีหนี้สิน จะตองจายชําระหนี้สินเหลานั้นกอน มิฉะนั้นหนี้สิน
จะติดตัวผูตายไปดวย ซึ่งเชื่อกันวาเมื่อกลับมาเกิดใหมอาจจะทําใหเกิดเปนหมูหรือสัตวอ่ืนๆในเรือน
ของเจาหนี้  การกําหนดสถานที่ฝงศพ วันและเวลาฝงจะกระทําดวยความระมัดระวัง มงมีความเชือ่เชน
เดียวกับคนจีนวา ความมีโชคในชีวิตปจจุบันของมนุษยข้ึนอยูกับความเปนอยูของบรรพบุรุษในโลกอื่น  
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จะตองตรวจสอบตําแหนงที่ต้ังของภูเขา หุบเขาและแมน้ําเพื่อหาที่ฝงศพที่เปนมงคลอันจะทําใหลูก
หลานผูตายมีความเจริญรุงเรือง    

ทําเลที่ต้ังหลุมศพที่ดีจะตองมีลักษณะดังนี้  มีเทือกเขาหลักทอดตัวยาวในแนวทิศตะวันออก-
ตะวันตก ซึ่งมงถือวาเปน “loojmem” หรือเสนเลือดมังกร  จากเทือกเขาหลักที่เปนเสนเลือดมังกรมี
เทือกเขายอยๆ ทอดตัวแยกลงมาโดยหันมาทางทิศใต  แนวเขาเทือกนี้จะตองมีบอน้ําอยูบริเวณตอน
ปลายสันเขา มงเรียกบอน้ํานี้วา “lubpas zaj” หรือทะเลสาบมังกร  ดานซาย-ขวาของแนวเขาเทือกนี้
จะตองมีเทือกเขายอยขนาบดวย  เทือกเขาดานซายหรือดานทิศตะวันออก ซึ่งเปน Xeeb Looj หรือ 
มังกร(the Azure Dragon)จะสูงกวาและโอบเขาหาเทือกเขาดานขวาหรือดานทิศตะวันตก ซึ่งเปน 
Pem Hwv หรือเสือขาว (the White Tiger) ทั้งนี้เพราะมงถือวาทิศตะวันออกเปนทิศของผูชาย เปนดาน
ที่แข็งแรง สวนทิศตะวันตกเปนผูหญิง  เปนดานที่ออนแอ   ขณะเดียวกัน ระหวางเทือกเขาทั้งสามจะ
ตองมีลําหวย 2 สายไหลลงมาบรรจบกันที่ทะเลสาบมังกร  ตําแหนงที่ต้ังหลุมศพที่ดีจะอยูบนเทือกเขา
ลูกกลาง บนสันเขาตรงกึ่งกลางความยาวของแนวเทือกเขา  ถามงคนใดสามารถฝงศพบรรพบุรุษใน
ทําเลที่ต้ังดังกลาวได วิญญาณบรรพบุรุษจะสามารถเดินทางตามเสนเลือดมังกรไปถึงทะเลสาบมังกร
ได   (Tapp 1988)  
 ในการฝงศพ จะมีเฉพาะผูชายเทานั้นที่เขารวมพิธีฝง   คนเปาแคนจะเดินเปาแคนนําขบวน 
ตามดวยผูนําพิธีที่นําไกมา 1 ตัว เหลา ขาวและไขตมคร่ึงฟอง  และมีเด็กหญิงคนหนึ่งถือถานติดไฟมา
หนึ่งกอนสําหรับใหแสงสวางทางเดินแกผูตาย กอนขบวนศพจะหยุดครั้งแรก เด็กหญิงจะโยนถานแลว
วิ่งกลับหมูบาน  ขบวนศพจะหยุดหลายครั้งเพื่อทําใหผีรายสับสน ไมสามารถติดตามไปทําอันตราย
วิญญาณผูตายได  ในหลุมศพจะไมใสส่ิงของที่ไมเนาเปอยลงไป เพราะถาจะใหการกลับมาเกิดใหมได
ผล ทุกสิ่งทุกอยางในหลุมตองเนาเปอย แตจะจุดธูป เผากระดาษและกลาวชี้ทางใหแกวิญญาณผูตาย 
หลังจากปดฝาโลงและกลบดินแลว จะยิงลูกธนูติดไฟเหนือหลุมศพขึ้นไปในอากาศ  และสับแครหาม
ศพแลววางไวบนหลุม  มงจะไมวางศพหันศีรษะไปทิศตะวันออกหรือหันหนาเขาหาแสงอาทิตย ทั้งนี้
เพราะเชื่อวา จะทําใหมองไมเห็น ซึ่งจะทําใหลูกชายลูกสาวของผูตายโชคไมดี  
 
 การชําระลางมลทิน (purification and cleansing rituals)  จะกระทําในระหวางเดินทางกลับ
บานหลังจากฝงศพแลว ในวันรุงขึ้นหลังจากวันฝง และในวันที่สามหลังจากวันฝง โดยรายละเอียดของ
การประกอบพิธีจะตางกันไปในแตละสายตระกูล  แตทั่วๆไปการทําพิธีวันที่สาม จะกลับไปที่หลุมศพ 
ปกกวาดหลุมศพใหเรียบรอย นํากิ่งไมใบไมมาวางบนหลุม หรือเอาหินมาวางกองบนหลุม   
 
 พิธี xi plig   เปนพิธีเฉพาะคนในครอบครัว หัวหนาครัวเรือนเปนผูทําพิธี  เมื่อครบ 13 วัน 
ครอบครัวผูตายจะทําพิธีเชิญวิญญาณสวนหนึ่งของผูตายกลับบาน วิญญาณที่เชิญมานี้ไมใช
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วิญญาณที่จะกลับไปเกิดใหม แตเปนวิญญาณที่อยูกับรางในหลุม ซึ่งอาจจะกลายเปนวิญญาณรายได 
ถาไมเอาใจใหดีและไมบอกใหกลับมาระหวางทําพิธี  หัวหนาครัวเรือนและสมาชิกจะไปที่หลุมศพเพื่อ
เซนไหว จากนั้นจะเชิญวิญญาณคนตายกลับบานพรอมเขา ในพิธีไมมีการเปาแคนหรือตีกลอง  
 
 การปลอยวิญญาณ - tso plig เปนพิธีสุดทาย พิธีนี้จะทําภายในหนึ่งปหลังจากการตาย เพื่อ
ปลอยวิญญาณใหไปเกิดใหม การประกอบพิธีอาจใชเวลา 1-2 วัน พิธีนี้เปนชวงเวลาแหงความสุข 
เพราะคนตายจะไปเกิดใหม ถาทุกอยางดําเนินไปดวยดี วิญญาณก็จะไปเกิดเปนคนมงในตระกูลเดิม  
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