
 
 

                                                                                                                                      

 
ไข: ศัพทานวิทยา และปฏิบัติการจริงในชีวิตประจาํวัน 

                                   
                                                                           นายศราวุธ ตุนคําแดง 
                                                                                     โรงพยาบาลพบพระ อ.พบพระ จ.ตาก   

 
สวนที ่1 
บทนํา 

  
 “ไข” (fever) “ความเจ็บปวย” (illness) และ “การเกิดโรค” (disease)  คําสามคํานี้มัก
ปะปนอยูเสมอในการใชชวีติ การดํารงชีวิต จนกลายเปนวิถีชวีติ แมกระทั่งเจาหนาที่สาธารณสุข 
พยาบาล แพทย ซ่ึงมีสวนเกี่ยวของมากที่สุด ก็ยงัมิสามารถไขความของใจนีไ้ดกระจางมาก 
ปริศนาของการใหความหมายคําเหลานี้ทีท่ราบกันทัว่ไปก็เปนเพียงคําอธิบายที่ผูรูหลายๆ ทาน
พยายามจะแสวงหาหลักฐานตางๆ นานา มาสนับสนนุสรางคําอธิบายชุดตางๆ แลวคําอธบิาย
ชุดไหนถูกชุดไหนผิดเราจะเลือกใชคําอธบิายอยางไรดี เปนคําถามที่เกิดขึ้นในใจของคนหลายๆ 
คนเสมอ และงานชนิดนี้ก็เปนคําอธบิายอีกชุดหนึ่ง ที่จะชวยใหเราเขาใจความหมายของ “ไข” 
กับชาติพันธกะเหรี่ยง ทําความเขาใจผานทางหมอสมุนไพร ผูเจ็บไข โดยจะเชื่อมโยงมิติดาน
สุขภาพ พิธีกรรม และการดํารงชีวิต  

ชาติพันธุกะเหรี่ยงเปนกลุมที่อยูกับธรรมชาติอาศัยธรรมชาติในการดํารงชีวิตและมัก
กอสรางที่อยูอาศัยในแหลงที่มีนํ้า มีความอุดมสมบรูณของดินที่เหมาะสมกับการเกษตร มีปาที่
จะสามารถลาสัตว หาของปาเปนอาหาร เม่ือพฤตกิรรมการดํารงชีวิตเกี่ยวของกับปาสิ่งที่จะ
ตามมาก็คือความเชื่อ ไมวาจะเปนความเชื่อเกี่ยวกบัผปีา ผีนา และความเชื่อที่เกีย่วกับเกีย่วกบั
สุขภาพและความเจ็บปวย การรับรูความเจ็บปวย ความผิดปกติของบุคคลสังคมและสิ่งแวดลอม
ที่มีการสูญเสยีสมดุลไปจากเดิม โดยมีสาเหตุมาจากธรรมชาติ และสิ่งเหนือธรรมชาติ ความ
เจ็บปวยจากอาํนาจเหนือธรรมชาติ มีสาเหตุ จากการละเมิดตออํานาจของผีหรือวิญญาณที่มีอยู
ทั่วไป การเจบ็ปวยเพราะขวัญหาย แนวคิดการใหความหมาย ความเจ็บปวยตามกลุมอาการที่
ปรากฏ เกี่ยวกับไข มี 3 แนวคิด 
 แนวคิดที่ 1 จําแนกไขออกเปน 2 ประเภท คือ  
  1.ไขธรรมดา อาการตัวรอน ปวดเม่ือยตามตัว หายเอง 2-3 วัน 
  2.ไขสั่น อาการตัวรอน ปวดเมื่อย หนาวสั่น ถาไมหายตองไปหาผูเฒา  
 แนวคิดที่ 2 จําแนกอาการไขออกเปน 3 ประเภท คือ 
  1.ไขที่ขึ้นไมถงึ อาการรอน ๆ หนาวๆ หายเอง 
  2.ไขแหง อาการปวดเมื่อยตามตัว หายเองได 
  3.ไขสั่น ตัวรอน สั่นชั่วครูชัว่ยาม สั่นตองผิงไฟ 



 
 

                                                                                                                                      

 แนวคิดที่ 3 จําแนกอาการไขออกเปน 2 ประเภท คือ 
1.ไขแหง อาการปวดเมื่อย ตัวรอน ตวัไมสั่น หายเอง 
2.ไขสั่น ไขตวัรอนสูง 

 ผูศึกษามีความสนใจเรื่องไขในมุมมองของชาวกะเหรีย่ง ผานหมอสมุนไพร ผูที่เจ็บไข
ถิ่นการใหความหมายและสิ่งที่สะดุดใจผูศกึษาจากคําขอที่รอคําตอบที่ไดที่วา 
 “หมอๆ เราขอเอาลูกเรากลับบานกอนไดม้ัย เราจะเอากลับไปเลี้ยงผ”ี 

“วันนี้มาอีกแลวเปนอะไรมาครับ” 
 “วันน้ีพาลูกมาตรวจสงสัยจะเปนมาลาเรยีเพราะเปนกนัทุกป” 
“ ไมกลัวหรือครบั” 
 “ไมกลัวหรอกเพราะรูวาเปนไขแลวมีอาการเหมือนที่เคยเปนตองกต็องมาโรงพยาบาล” 
 เริ่มเกิดความสับสนเกิดขึ้นสองสิ่งอยูคนละที่กันแตไฉนเลยเกิดเชื่อมตอกันได 
 
คําถามการวิจัย 

1.ลักษณะและอาการอยางไรที่ถูกระบุวาเปนไข 
2.เม่ือเปนไขมีพิธีกรรมและการปฏิบตัิตวัอยางไร 

 
วัตถุประสงค 

เพ่ือศึกษาไขในสนามความหมายของชาวเขาเผากะเหรี่ยงในเชิงความหมายที่
แสดงออกในชีวติประจําวัน 

 
สิ่งที่คาดวาจะไดรับ 

1.ไดรับทราบวัฒนธรรมทองถิ่น และภูมิปญญาชาวบานชาวเขาเผากะเหรี่ยงในการ
ใหความหมายของไข 

2.ไดมีโอกาสรับรูเกี่ยวกับวฒันธรรมสาธารณสุขในการสุขภาพตนเองในภาวะเปน
ไขของชาวเขา ซ่ึงสามารถนําไปผสมผสานรวมกับการใหบริการของรัฐใหมีคณุภาพสอดคลอง
กับพ้ืนที่บริการ 

 
รูปแบบการวิจัย 

ในการศึกษาครั้งน้ีใชวธิีการศึกษาโดยใชการสังเกตการณ การสัมภาษณแบบไม
เปนทางการ  การสัมภาษณแบบเจาะลกึ    เพ่ือใหไดขอมูลพ้ืนฐานทั่วไปของหมูบาน  แบบ
แผนการดูแลสุขภาพดวยวธิีการแพทยพ้ืนบาน  พิธีกรรมในชุมชน การเจ็บไขไดปวย รวมทั้ง
การใหความหมายของไข วฒันธรรมที่มีผลตอการดูแลสุขภาพตนเองดวยวิธีการแพทยพ้ืนบาน 

 
 



 
 

                                                                                                                                      

 
การเลือกพื้นที่ศึกษา 

การเลือกพื้นที่ศึกษาใชวิธีการเลือกแบบเจาะจง (purposive  sampling) โดยเลือก
ศึกษาหมูบานมอเกอรยาง เขตตําบลพบพระ  อําเภอพบพระ  จังหวัดตาก  เปนพ้ืนที่ที่ผูศึกษา
ทํางานอยูและยังไมเคยมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการใหความหมายไขในชาวเขาเผากะเหรี่ยงก็มี
วัฒนธรรมการรักษาแบบพื้นบานของตนเองอยู การเลือกพื้นที่ดังกลาวคาดวาผลการศึกษาจะ
เปนประโยชนตอพ้ืนที่ตอไปในดานการฟนฟูวัฒนธรรมทองถิ่นดานสาธารณสุขใหเปนอีก
ทางเลือกในการดูแลสุขภาพตนเองของพื้นที่ตอไปอยางเหมาะสม 

 
ชุมชนที่ศึกษา 

หมูบานที่ศึกษาคือบานมอเกอรยาง ตําบลพบพระ  อําเภอพบพระ  จังหวัด เปนหมูบาน
ที่โครงการทางสังคมและวัฒนธรรมไมคอยมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม คือวิถีชีวิตที่ผูกพันกับ
ธรรมชาติ แตมีการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีการเกษตรเพื่อเพ่ิมผลผลิตเชนมีการใชรถไถนา
แทนการใชวัวควายไถนา การใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืช   
 
ประชากรที่ศกึษา 

ประชากรทีศ่กึษาแบงดังน้ี 
1. ผูปวยทีเ่คยเปนเจ็บไขในหมูบาน  เพ่ือทําการสัมภาษณแบบเจาะลกึ 
2. ญาติผูปวยที่เคยเปนมาลาเรียในหมูบานเพื่อทําการสัมภาษณแบบเจาะลึก              

 
 การเก็บรวบรวมขอมูล 

เขาไปดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล 3 ครั้ง  
เพ่ือศึกษาแผนการดูแลสุขภาพเมื่อเปนไขมาลาเรียโดยศึกษาถึงปจจัยทางสังคม

และวัฒนธรรมที่มีผลตอความเชื่อสาเหตกุารเกิดปวยไขมาลาเรีย การใหความหมายของ
มาลาเรีย  

ครั้งที่ 1  
เขาไปในหมูบานแนะนําตัวกับผูใหญบาน ผูชวยผูใหญบาน สมาชิกสภาองคการ

บริหารสวนตาํบล อาสาสมัครสาธารณสขุ เพ่ือขอความรวมมือในการศึกษาครั้งน้ี  
สํารวจหมูบานเพื่อทําแผนที่เดินดิน และขณะทําการสํารวจเพื่อทําแผนที่เดินดินจะ

สังเกตสภาพความเปนอยูของชุมชน และสัมภาษณแบบไมเปนทางการเรื่องการประกอบอาชีพ 
การดําเนินชีวิตประจําวันของชาวบาน  พฤติกรรมในการดูแลสุขภาพตนเอง  รวมทั้งการ
เจ็บปวยของบุคคลในครอบครัว  

 
 



 
 

                                                                                                                                      

ครั้งที่ 2  
สํารวจขอมูลประชากร (field censuses) เกี่ยวกับชือ่ อายุ เพศ ความสัมพันธกับ

หัวหนาครอบครัว การศึกษา ศาสนา อาชีพ  
สํารวจขอมูลเกี่ยวกับผังเครือญาติ จัดทําผังเครือญาตขิองบุคคลในชุมชน จํานวน 4 

ตระกูล  
สํารวจขอมูลโครงสรางองคกรชุมชนแบบทางการและไมเปนทางการ จัดทําแผนผัง 
สอบถามขอมูลปฏิทินชุมชนในรอบป จัดทําตารางกิจกรรมตางๆ ในรอบป 
สอบถามประวัติความเปนมาของหมูบาน จัดทําประวัติศาสตรชุมชน  
สอบถามประวัตชิีวติบุคคลสําคัญของหมูบาน จัดทําประวตัิชวีติบุคคลสําคญัใน

หมูบาน  
 
ครั้งที่ 3  
ผูศึกษาเขาไปเก็บรวบรวมขอมูลครั้งน้ี โดยใชวธิีการสมัภาษณแบบเจาะลึกในหมอ

พ้ืนบาน การสนทนากลุมผูปวยทีเ่คยเปนไข คนหาวาการใหความสําคัญหรือการรับรูในทศันะ
ของคนในวามีเน้ือหาสาระอยางไรในประเด็นดังตอไปน้ี 

สาเหตุการเกดิความเจ็บปวย 
เครือขายทางสังคมที่มีผลตอการดูแลสุขภาพเมื่อเปนไข 
การดูแลสุขภาพมาจากปจจัยอะไรบางเชนความสัมพันธ  กับหมอพ้ืนบาน เครือ
ญาติ  
การใหความหมายของไข อาการ ลักษณะอาการ 
 
ระยะเวลาในการศึกษา 
ตั้งแตเดือน มกราคม 2550 - กันยายน 2550 
 
เครื่องมือที่ใชศึกษา 
1. แบบบันทกึการสัมภาษณแบบเจาะลกึ (in-depth interview) ในกลุมผูปวยที่เคย

เปนไข ญาติผูปวย ในประเด็นแบบแผนการรักษาความเจ็บปวย สาเหตุของความเจ็บปวย 
เพ่ือใหไดมาซึ่งความหมาย คือ การใหความสําคัญหรือการรับรูเหตุการณในทศันะของคนใน 
และชุมชนคิดอะไร โดยผูศึกษาตองสามารถรับรูและเขาใจปรากฏการณเหมือนเปนสมาชิกคน
หน่ึงของชุมชน 

2. แนวทางการสังเกตโดยตรง (direct observation) ในวิถีการดําเนินชีวิตของ
ประชาชนในหมูบาน การสังเกตตองมีองคประกอบคอืสถานที่ บุคคล กิจกรรม การสังเกตเปน
เครื่องมือที่ตองใชตลอดขณะอยูในหมูบาน เพ่ือทําความเขาใจปรากฏการณตางๆ ที่เกิดขึ้นวามี
ความหมายอยางไร 



 
 

                                                                                                                                      

การตรวจสอบขอมูล 
การรวบรวมขอมูลน้ันตองมีความครบถวน ครอบคลุมและตรงวตัถุประสงคของ

การศึกษา สามารถตอบปญหาการศึกษาไดชัดเจน ดังน้ันผูศึกษาตองทําการตรวจสอบขอมูลทุก
ครั้งที่ทําการศกึษาขอมูล การตรวจสอบขอมูลจะทําพรอมๆ กับที่เกบ็ขอมูล ซ่ึงเปนการ
ตรวจสอบขอมูลทันทีในสนาม มีการเก็บรวบรวมขอมูลอยางเปนระบบ โดยจัดทําแบบบันทึก
ขึ้นมาโดยเฉพาะ ทําใหมีความสะดวกในการแยกแยะขอมูลเปนหมวดหมู การตรวจสอบขอมูลผู
ศึกษาใชวธิีการตรวจสอบขอมูลแบบสามเสา (triangulation) มีวิธีการดังน้ี 
 - การตรวจสอบขอมูลแบบสามเสาดานขอมูล (data triangulation) โดยตรวจสอบ
แหลงขอมูลทีไ่ดมา ประกอบดวยแหลงเวลา แหลงสถานที่ แหลงบุคคลและดวูาขอมูลที่ไดมา
จากจุดตางๆ ตามผูใหขอมูลน้ันเปนขอมูลที่เหมือนกันหรือไม ถาหากที่ไดมาเหมือนหรือซํ้ากัน
ถือวาขอมูลน้ันเชื่อถือไดและเปนขอมูลจรงิ แลงจึงบันทกึไว 
 - การตรวจสอบขอมูลแบบสามเสาดานวิธีการเก็บรวบรวมขอมูล (methodological 
triangulation) ใชในการสังเกตแบบไมมีสวนรวมในกิจกรรม การสัมภาษณแบบเจาะลึก การ
สนทนากลุมและขอมูลจากเอกสารประกอบ 
 
การวิเคราะหขอมูล 
 การวิเคราะหขอมูลใชวิธวีิเคราะหเน้ือหา (content analysis method) โดยวิธกีาร 
ดังน้ี 

1.จําแนกและจัดระบบขอมูลภายใตบริบทของสังคมวฒันธรรม เพ่ือหาแบบแผนการ
ดูแลสุขภาพ การใหความหมาย 

2. หาความสัมพันธของขอมูล แยกแยะเงื่อนไข โดยใชแนวคิดเรื่องสุขภาพและ
ความเจ็บปวยในสังคมไทย แนวคิดวัฒนธรรมสุขภาพแบบชาวบาน แนวคิดทฤษฎีชาติพันธุ 
ทฤษฎีการดูแลสุขภาพตนเองและงานศึกษาวิจัยที่เกี่ยวของ เปนแนวทางในการวิเคราะหเน้ือหา
ใหเห็นปจจัยที่เปนพ้ืนฐานและเปนเง่ือนไขแวดลอม หาความสัมพันธของปรากฏการณแบบ
แผนการดูแลสุขภาพตนเอง ดวยวิธีการแพทยพ้ืนบาน 

3.อภิปรายผลใหเห็นสภาพเงื่อนไข กระบวนการขั้นตอนความสัมพันธของ
ปรากฏการณตางๆ ที่มีอยูแลวตามสภาพความเปนจริงมาอธิบายในลักษณะภาพรวม (holistic 
view) คือมองอยางรอบดานและมองอยางสัมพันธทั้งดานเศรษฐกิจ สงัคม และวัฒนธรรม ไมได
มองผิวเผินแตเปนการมองเพื่อสรางความเขาใจถึงความสัมพันธระหวางปรากฏการณน้ันกับ
ปรากฏการณอ่ืนวามีอยูอยางไร (ชยันต 2536: 145) 

 
 
 
 



 
 

                                                                                                                                      

ในการนําเสนอบทความนี้ไดแบงเนื้อหาออกเปน  4 สวนสําคัญดังน้ี สวนที่ 1เปนบทนํา
ที่แสดงใหเห็นความสําคัญของปญหาที่ตองการศึกษา วัตถุประสงคของการวิจัยและคําถามการ
วิจัย สวนที่ 2 จะเปนการทบทวนวรรณกรรมในประเด็นของแนวคิดสุขภาพและความเจ็บปวยใน
สังคมไทย ทฤษฏีการดูแลสุขภาพดวยตนเอง สวนที่ 3 จักรวาลวิทยาความเจ็บปวยของคน
กะเหรี่ยงผานเรื่องเลา  เพ่ือเขาใจถึงวิถีชีวิต การดูแลตนเอง และกระบวนการรักษา การเลือก
การตัดสินใจในการรักษา สวนที่ 4 สรุปประเด็นการวิเคราะหใหเห็นถึงมุมมองที่มีตอการเปนไข
ที่เกิดขึ้นโดยการนําเสนอเรียงไปแตละประเด็นตามลําดับ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

                                                                                                                                      

 
สวนที่ 2 

ทบทวนวรรณกรรมที่เก่ียวของ 
 

แนวคิดเรื่องสุขภาพและความเจ็บปวยในสังคมไทย 
แนวคิดวัฒนธรรมสุขภาพแบบชาวบาน 
ทฤษฎีการดูแลสุขภาพตนเองของโอเรม 
งานวิจัยที่เกี่ยวของ 
แนวคิดเรื่องสุขภาพและความเจ็บปวยในสังคมไทย 

 
ปญหาความเจ็บปวยนบัเปนประสบการณของมนุษยทุกชนชาติ ดังน้ันมนุษยในทุก

วัฒนธรรม จึงไดพยายามแสดงหาทางออกตอปญหาสุขภาพและความเจ็บปวยอยางตอเน่ือง
ตลอดมา โกมาตร จึงเสถียรทรัพย  ไดเสนอแนะไวในแนวคิดเรื่องสุขภาพและความเจ็บปวยใน
สังคมไทย (2535)  วาความรูความสามารถที่มนุษยสังเคราะหขึ้นจากประสบการณไดสะสมเปน
แนวคิดและระบบทฤษฎี  ที่มนุษยใชอธบิายปรากฏการณความเจ็บปวย และใชเปนแนวทางใน
การแกปญหาภูมิปญญาและองคความรูทีม่นุษยสังเคราะหขึ้นในแตละวัฒนธรรม  ไดถูกสะสม
และ   สืบทอดเปนแบบแผน ขนบธรรมเนียมประเพณีปฏิบัตทิี่ผิดแผกแตกตางกันไป  อันเปน
ผลมาจากความคิดความเชือ่และความเขาใจที่มนุษยมีตอสรรพสิ่งและปรากฏการณตางๆ  ตาม
ความรับรูของตนมนุษยในแตละวัฒนธรรมซึ่งมีโลกทัศนที่แตกตางกัน  มีระบบวธิคีิดความเชื่อที่
ใชทําความเขาใจและอธิบายปรากฏการณความเจ็บปวยที่แตกตางกันออกไป  แนวคิดเรือ่ง
สุขภาพและความเจ็บปวย เกิดจากโลกทัศนที่มีฐานรากจากวัฒนธรรมที่ผสมผสานระหวางผี  
พราหมณ  พุทธ  เกี่ยวกับแนวคิดเรือ่งสุขภาพและความเจ็บปวยนั้น  มีแนวคิดที่มีความ
แตกตางกัน 2 ระดับคือ แนวคิดในระดับปญญาชน   และแนวคิดในระดับประชาชน  

แนวคิดในระดับปญญาชน แนวคิดเรื่องสุขภาพและความเจ็บปวย ในระดับ
ปญญาชนมีลักษณะเปนระบบสูง  มีแบบแผนทางความคิดที่ชัดเจนและอธิบายปรากฏการณ
ตางๆ ดวยการใหเหตุผลที่เชื่อมโยงถึงหลักการที่แจมชัด  โดยหลักการที่ใชอางอิงน้ันจะเปน
หลักการที่สามารถใชไดกับปรากฏการณตางๆ ไดในขอบเขตกวางขวาง แนวคิดเรื่องสุขภาพ
และความเจ็บปวยในระดับปญญาชนไดแก แนวคิดเรื่องระบบทฤษฎีธาตุและทฤษฎีทาง
โหราศาสตร แตระบบทั้งสองก็ปรากฏอยูในแนวคิดในระดับประชาชน แตมีลักษณะที่เปนระบบ
นอยกวาแนวคิดในระดับประชาชน เปนแนวคิดที่ไมสลับซับซอนและเปนระบบนอย มักอธิบาย
ปรากฏการณตางๆ อยางตรงไปตรงมา ดวยหลักการหรือเหตุผลอยางงายๆ ไมตองอาศัยการ
อธิบายเปนระบบทฤษฎี 

แนวคิดในทั้งสองระบบดังกลาวมิไดแยกขาดเปนอิสระจากกัน แตจะมีการแลกเปลี่ยน
ถายทอดระหวางกันตลอดมา 



 
 

                                                                                                                                      

ในทางมานุษยวิทยาทางการแพทย (medical anthropology) ระบบการแพทยจะ
ประกอบดวยองคประกอบ 2 ประการ (Foster 1978) คือ ระบบทฤษฎีโรคและระบบการดูแล
รักษาสุขภาพ 

ระบบทฤษฎีโรค (disease theory system) หมายถึงแนวคิดหรือทฤษฎีทาง
การแพทยที่อธิบายถึงสาเหตุของการเกิดโรค  ลักษณะการดําเนินไปของโรค  พยากรณโรค  
ตลอดจนวิธีการดูแลรักษาโรคภัยไขเจ็บตางๆ  ตัวระบบทฤษฎีโรคนี้ในระดับปญญาชนอาจมี
ลักษณะสลับซับซอนและเปนระบบอยางมาก  ในขณะที่ประชาชนโดยทั่วไปอาจอธิบายความ
เปนไปของโรคภัยไขเจ็บตางๆ อยางงายๆ ระบบทฤษฎีโรคนี้เองเปนความรูและความเขาใจที่ใช
สําหรับการแกปญหาตางๆ  เปนแนวคิดที่สําคัญในการกําหนดทาที่พฤติกรรมตางๆ ที่มนุษย
ตองสนองตอความเจ็บปวย  ตลอดจนเปนตัวกําหนดรูแบบและระบบการดูแลรักษาสุขภาพ 

ระบบการดูแลรักษาสุขภาพ (health care system) หมายถึงระบบที่สังคมจัดขึ้น
เพ่ือใหการดูแลรักษาสุขภาพหรือการแกไขปญหาสุขภาพ  ซ่ึงอาจมีรูปแบบแตกตางกันไป  โดย
จะประกอบดวยผูใหการดูแลรักษา  ผูรับการดูแลรักษา  สถานที่ที่ใชสําหรับกิจกรรมการดูแล
รักษาสุขภาพ  รูแบบของการดูแลรักษาสุขภาพตลอดจนยา  อุปกรณหรือเครื่องมือตางๆ รวม
ไปถึงระบบความสัมพันธระหวางผูใหการดูแลรักษาสุขภาพและผูรับ 

โกมาตร  จึงเสถียรทรัพย (2535) เสนอแนวคิดเรื่องสุขภาพและความเจ็บปวยใน
สังคมไทย โดยแบงแนวคิดออกเปน 4 แนวคิด ดังน้ี 

1. แนวคิดเรื่องธาตุ สุขภาพและความเจ็บปวย แนวคิดไทยในเรื่องธาตุน้ีถือวาสุขภาพ
ดีเปนผลลัพธจากดุลยภาพแหงธาตุทั้ง 4 ความผิดปกติที่เกิดขึ้นกับระบบรางกายตองมีสาเหตุ
จากการสูญเสียสมดุลของธาตุ การเยียวยาจึงมุงไปที่การปรับใหเกิดภาวะสมดุลของธาตุ 

ธาตุทั้ง 4 ตามแนวคิดไทยมีดังน้ี 
ธาตุดิน  หมายถึง  องคประกอบในสวนที่เปนเคาโครงราง  มีคุณลักษณะคอนไปทาง

แข็ง  คงตวั  อยูน่ิง  สุขุม (ไมรอนไมเย็น) เปนองคประกอบที่ทําใหองคประกอบรูปรางอยูไดใน
รางกายมนุษยหมายถึง  อวัยวะตางๆ ทีป่ระกอบกันขึน้มาเปนรูปรางกายมนุษย 

ธาตุนํ้า  หมายถึง องคประกอบที่มีลักษณะเหลว  มีคณุสมบัติที่ซึมซาบแทรกตวัไปได
ดีทําใหออนตัวเปนตัวกลางทําใหสิ่งตางๆ ไหลเวียน 

ธาตลุม  หมายถึง  องคประกอบที่มีลักษณะเปนพลังขับดันในระบบ  กอใหเกิดการ
เคลื่อนไหวหมุนเวียนของสิ่งตางๆ  

ธาตุไฟ  หมายถึง  พลังที่ใหความอบอุน  ความรอนมีคุณลักษณะทีเ่ผาไหมและยอย
สลาย 

ตามแนวคิดเรือ่งธาตุน้ี ถอืวามูลเหตขุองโรคหรือสาเหตุที่ทําใหธาตุตางๆ เกดิการ
วิปริตแปรปรวน จนเกิดโรคภัยไขเจ็บขึน้นั้นมีมูลเหต ุ12 ประการดังน้ี 

อาหาร กินมากไปหรือนอยเกินไป กินอาหารบูดเสีย กินอาหารที่ไมเคยกิน 
อิริยาบถ อิริยาบถทั้ง 4 คืน ยืน เดิน น่ัง นอน ไมไดสมดุลกัน 



 
 

                                                                                                                                      

อาการรอน 
อากาศเย็น 
อดนอน 
อดขาว 
อดน้ํา 
การกลั้นอุจจาระ 
การกลั้นปสสาวะ 
ทํางานเกินกําลัง 
ความเศราโศกเสียใจ 
โทสะมาก 
การรักษาความเจ็บปวยตามแนวคิดเรื่องธาตุน้ันมุงที่การปรับใหเกิดภาวะสมดุลขึน้ 

แนวคิดเรื่องธาตุจะจําแนกสรรพสิ่งซ่ึงเปนสมุนไพรออกเปนหมวดหมู ซ่ึงมีคุณสมบัติเฉพาะเพ่ือ
กระทําตอการแปรปรวนของธาตุใดธาตุหน่ึง สมุนไพรจะจําแนกเปนรสตางๆ 9 รส ซ่ึงมี
สรรพคุณตางกัน ดังน้ี 

รสฝาด มีฤทธิส์มาน 
รสหวาน  ซึมซาบไปตามเนื้อ ใหกําลังงาน 
รสเมาเบื่อ แกพิษ 
รสขม แกทางโลหิต 
รสเผ็ดรอน แกลมขับลม 
รสมัน แกเสนเอ็น แกเคล็ดขัดยอก 
รสหอมเย็น ทําใหชื่นใจ บํารุงกําลัง 
รสเค็ม ซึมซาบตามเนื้อ รักษาเนื้อ 
รสเปรี้ยว กัดเสมหะ 
จากการศึกษาของ Marjorie A. Muecke ซ่ึงแปลโดย ลภาพรรณ พันธพิพัฒน (2535) 

เรื่องโรคลมของชาวเหนือกับการแพทยแผนปจจุบัน ระบุวาในทฤษฎีเรื่องธาตุของไทยโบราณ
กลาววา ธาตทุี่เปนสาเหตปุระกอบของอาการตางๆ ก็คือธาตลุม เชื่อกันวาคนเปนโรคลม เพราะ
มีลมในรางกายมากเกินไปหรือนอยเกินไปหรือลมเกิดอัดแนนติดขัด ชาวเหนือรับรูวามนุษย
ประกอบดวยธาตุหลักทั้ง 4 คือ 

ดิน ซ่ึงแข็ง เชนผม เล็บ กระดูก 
นํ้า ธาตุซ่ึงเปนเนื้อเดียวกัน เชนเลือด นํ้าดี 
ไฟ ธาตซ่ึุงใหความอบอุนแกรางกาย และชวยการยอยอาหาร 
ลม ธาตุซ่ึงใหพลังและกอใหเกิดความเคลื่อนไหว เชนการหายใจ 
 
 



 
 

                                                                                                                                      

2. แนวคิดเรื่องไสยศาสตรกับความเจ็บปวย (โกมาตร 2535) คําวาไสยศาสตร
ตามพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 ใหความหมายวา ตําราทางไสย วิชาทาง
ไสย โดยใหความหมายของคําวา “ไสย” วาลัทธอัินเนื่องมาจากเวทมนตคาถาซึ่งไดมาจาก
พราหมณ พระยาอนุมานราชธน ไดใหความหมายคาํวา “ไสยศาสตร” วาหมายถึง ความเชื่อ
ดวยความรูสกึเกรงขาม ในสิ่งที่เขาใจวาอยูเหนือธรรมชาติ หรือสิ่งลึกลับอันไมสามารถจะทราบ
ไดดวยเหตุผลตามหลักวิชาวิทยาศาสตร และสิ่งน้ันอาจใหดีหรือใหรายแกผูที่เชื่อก็ได 

แนวคิดเรื่องผีหรืออํานาจนอกเหนือธรรมชาติในวัฒนธรรมไทย อาจจําแนกออกได
เปน 3 ลักษณะใหญๆ คือ 

2.1 แนวคิดที่ถือวาผีเปนอํานาจศักดิ์สิทธิท์ี่ทําหนาที่พิทักษรักษาหรือปกปองคุมครอง
สิ่งตางๆ อยูในธรรมชาติ ผีเหลานี้จัดเปนผีดีซ่ึงมักมีที่อยูอาศัยประจําอันเปนถิ่นทีท่านทําหนาที่ 
ปกปกรักษาอยูและมักมีชื่อเรียกตามลักษณะทองถิ่นทีท่านสิงสถิตอยูเชน เจาที ่ เจาปา รุกข
เทวดา แมโพสพ แมยานาง ผีฟา ผีปา ผีดง ผีตาแฮก ผีเหลานี้มีลักษณะกึ่งเทพทําหนาที่
คุมครองดูแลเฉพาะในทองถิ่นที่ทานอาศยัอยูในบรรดาผีทั้งหมายเหลานี้ มีผีฟาหรือพญาแถนซึ่ง
ถือวาเปนใหญกวาผีอ่ืนใดทั้งหมด 

2.2 แนวคดิที่ถือวาผีเปนวิญญาณของผูที่ลวงลับไปแลว แตยงัคงมีอํานาจในการ
ควบคุมดูแลสิง่ตางๆ และใหคุณใหโทษแกมนุษยได ผีเหลานี้ไดแก ผีบรรพบุรุษตางๆ มีชื่อเรียก
แตกตางกันไปตามทองถิ่น เชน ผีปูตาในภาคอีสาน ผีปูยาในภาคเหนือ ผีปูยาตายายในภาค
กลาง ผีตายายในภาคใต ผีเหลานี้มีหนาที่ดูแลทุกขสขุของชุมชน 

2.3 แนวคิดวาผีเปนวิญญาณรายที่คอยใหโทษภัยแกมนุษย สวนใหญมักเปนผไีมมี
หลักแหลงที่แนนอน บางชนิดเปนผีรายที่มีอยูในธรรมชาติ เชน ผโีปง ผีกองกอย บางชนิดเกดิ
จากผูที่เรียนวชิาดานคุณไสยแลวไมสามารถรักษาวิชานั้นๆ ไวได หรือกระทําผิดตอขอหามที่
กําหนดไวทําใหตองเปนผีราย เชน ผีปอบ ผีหากอม  

แนวคิดเรื่องผีน้ีทําใหมนุษยดําเนินชีวิตใหสอดคลองไปตามกฎเกณฑที่ศักดิ์สิทธิห์รือ
จารีตครรลอง ความเจ็บปวยหรอืภัยพิบัติที่เกดิขึ้นเปนผลจากการที่มนุษยลวงละเมิดตอ
ธรรมชาติ หรือจารีตประเพณีอันมีผลใหอํานาจศักดิ์สิทธิ์ทีป่กปกษรักษาทําการลงโทษแกมนุษย 
การเยียวยาหรือแกไขภาวะนั้นๆ มนุษยจะตองขอขมาหรือเซนไหวเอาใจผ ี เพ่ือใหอํานาจ
ศักดิ์สิทธิ์น้ันยอมยกโทษ สําหรับผปีระเภทที่สามจะตองแกไขโดยการปราบหรือกําราบดวยวิธีที่
รุนแรง เพ่ือปราบปรามหรือขับไลผทีี่มารังควาน แนวคิดประการหลังน้ีเปนทรรศนะที่ไดรับจาก
ศาสนาพราหมณ 

3. แนวคิดเรือ่งโหราศาสตร เคราะหกรรม กับความเจ็บปวย (โกมาตร จึงเสถียร
ทรัพย,2535) วิถีการเปลี่ยนแปลงมนษุยถือไดวาสมัพันธเกี่ยวของกับวิถีโคจรของดวงดาวใน
จักรราศรี แนวคิดทางโหราศาสตรจึงถือไดวาความเจบ็ปวยเปนเคราะหที่เกิดขึ้น เม่ือวิถีการ
ดําเนินไปของชีวติไดบรรลถุึงจุดที่ชะตากรรมกําหนดไว ความเจ็บปวยหรือเคราะหกรรมนี้จึง
อาจทํานายทายทักลวงหนาไดดวยการพยากรณตามวธิีแหงโหราศาสตร แนวคิดทาง



 
 

                                                                                                                                      

โหราศาสตรไดกําหนดพิธีกรรมสะเดาะเคราะหไว เพ่ือปรับเปลี่ยนเคราะหกรรมหรือผอนหนักให
เปนเบาได 

ปรากฏการณที่ถือวาเปนกลางหรือนิมิตนั้น โดยสวนใหญจะเปนสิ่งที่ไมใครเกิดขึ้น
ตามปกติเทาใด แตเปนสิ่งแปลกๆ ที่อธิบายหาสาเหตุไมไดเชนสัตวตางๆ อาทิ โค กา สุนัข หรือ
ไก รองหรือเหาหอนในยามวิกาล ฟาผาเรือนหรือมีอุกาบาตตก ตนไมลมทับบาน ชาวบานไทย
ถือเปนลางหรอืนิมิตที่ผูประสบเหตุการณจะตองไปดูตําราเพื่อใหทราบถึงเคราะหกรรมและ
ดําเนินการสะเดาะเคราะหเสียแตเน่ินๆ เพ่ือปองกันไมใหเกิดเหตุรายหรือเจ็บปวยขึ้น 

 แนวคิดเรื่องสุขภาพและความเจ็บปวยทั้งในสวนทีเ่ปนแนวคิดเรื่องธาตุ  แนวคิด
เรื่องโหราศาสตร  หรือแมแตแนวคิดเรื่องไสยศาสตรน้ันจะมีการผสมกลมกลืนกันอยูใน
กระบวนการบําบัดรักษาผูปวยอยางที่ไมไดแยกขาดไปจากกัน 

 
แนวคิดวัฒนธรรมสุขภาพแบบชาวบาน 
ลอืชัย ศรีเงินยวง (2534) ไดเสนอแนะแนวคิดวัฒนธรรมสุขภาพแบบชาวบานไววา 

การทําความเขาใจเรื่องระบบการแพทยวาดวยการดูแลรักษาสุขภาพแบบชาวบานนั้น Arthur 
Klienman จิตแพทยและนักมานุษยวิทยา ชาวอเมริกนัเสนอแนวคดิวาดวยระบบการดูแลรักษา
สุขภาพวาการปวย การตอบสนองตออาการปวย การที่บุคคลเคยเผชิญและจัดการกับการปวย
ตลอดจนสถาบันทางสังคมอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับการปวยนั้นๆ ของทุกๆ วฒันธรรม ลวน
เกี่ยวของสัมพันธเปนระบบ ความเปนระบบของการดูแลรักษาสขุภาพจําเปนจะตองมองผาน
แบบแผนรวมของความคิด ความเชื่อและพฤติกรรมของคนในกลุมสังคมและวัฒนธรรมหนึง่ๆ 
โดยระบบการดูแลรักษาสุขภาพมิใชสิ่งทีดํ่ารงอยูจริงภายนอก หากแตเปนสิ่งที่ดํารงอยูในระบบ
คิดของคนในสังคม ซ่ึงแสดงออกดวยพฤติกรรมที่เปนแบบแผนรวม ระบบการดูแลรักษาสขุภาพ
มีลักษณะเปนทั้งผลและเง่ือนไขของการทีค่นในกลุม สังคม วัฒนธรรมหนึ่งๆ จะมีการตอบสนอง
ตอปญหาความจริงที่วาดวยความเจ็บไขไดปวยหรือความจริงที่วาดวยระบบการดแูลรักษา
สุขภาพ จึงเปนสิ่งที่ถูกรับรู ตีความ ผานกลไกการทํางานของบรรทัดฐาน ความสัมพันธทาง
สังคม ซ่ึงแตกตางกันตามกลุมสังคม ครอบครัวและในระดับบุคคล Klienman กลาววาปจจัยทาง
สังคมตางๆ เชน การศึกษา ความเชื่อทางศาสนา การมีวัฒนธรรมยอย อาชีพและการตางกลุม
สังคม ลวนมีอิทธิพลตอการรับรูและพฤติกรรมการจดัการกับปญหาความเจ็บปวย ซ่ึงอาจ
แตกตางกันไดแมภายในทองถิ่นเดียวกนัและแมภายใตระบบการดแูลสุขภาพระบบเดียวกันการ
ดํารงอยูของระบบการดูแลรกัษาสุขภาพของสังคมคือทองถิ่นหนึ่งๆ อาจมีหลายลักษณะในสังคม 
ที่มีเง่ือนไขทางสังคม วัฒนธรรม เชน ความเชื่อ โลกทัศนและโครงสรางสังคมที่เปนเอกภาพ 
ระบบการดูแลรักษาที่สะทอนผานระบบวธิีคิดและการกระทําของบุคคลในสังคม อาจมีความ
คลายคลึงสูง เชน หมูบานเล็กๆ อยูในชมุชนหางไกล ขณะที่สังคมขนาดใหญมีความทันสมัยและ
มีพหุลักษณะกันสูง เชน สังคมเมือง โลกแหงความเปนจริงของบุคคลและกลุมบุคคลในสังคม
แบบน้ีจะแตกตางกันไดมากมายนั้นหมายถึงความจริงวาดวยความเจ็บไขไดปวยของแตละ



 
 

                                                                                                                                      

บุคคล แตละสังคมจะแตกตางกันไดมาก ระบบการดูแลรักษาสุขภาพจึงเตม็ไปดวยความ
หลากหลายแตกตางโดยอาจอยูรวมกันอยางผสมกลมกลืนหรือขัดแยงกัน 

กลาวโดยสรุประบบการดูแลรักษาสุขภาพแบบพื้นบาน เปนสิ่งที่ดํารงอยูภายใต
เง่ือนไขทางสังคมวัฒนธรรม ที่เปนเอกภาพมีคุณคาในตัวเอง และเปนฐานรากในการกําหนด
ความจริงที่วาดวยความเจบ็ไขไดปวย อยางไรก็ตามความจริงที่วาดวยความเจ็บไขไดปวยแบบ
ชาวบานกถ็ูกกระทบและถกูนําไปผสมผสานเขาไปในระบบคิดของชาวบาน ดวยสวนประกอบ
อีก 2 สวน คอืสวนของวิชาชีพ และสวนของการแพทยแบบพ้ืนบาน โดยแตละสวนจะมีบทบาท
และระบบความสัมพันธในกระบวนการการรักษาที่แยกจากกัน ขณะเดียวกันแตละสวนก็สัมพันธ
ซ่ึงกันและกัน 

 
ทฤษฎีการดูแลสุขภาพตนเองของโอเรม 
ในดานการดูแลสุขภาพตนเองนั้นตองมีความสอดคลองกับแนวคิดของบริการสุขภาพ

ในปจจุบันที่มุงใหประชาชนไดพ่ึงพาตนเอง ในทฤษฎกีารดูแลสุขภาพตนเองของโอเรม (สมจิต 
2533: 127-153) การดูแลสุขภาพตนเองเปนเรื่องของธรรมชาตแิละเปนพฤตกิรรมที่เรยีนรู
ภายใตขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม ของชนแตละกลุม แนวคิดของโอเรม การดูแล
ตนเองเปนพฤติกรรมที่จงใจและมีเปาหมายประกอบดวย 2 ระยะ คือ 

1. เปนระยะของการพิจารณาและตัดสินใจ ซ่ึงนําไปสูการกระทํา บคุคลสามารถดูแล
สุขภาพตนเองไดอยางมีประสิทธิภาพ จะตองมีความรูเกี่ยวกบัตนเองและสิ่งแวดลอม และ
จะตองเห็นดวยวาสิ่งที่กระทาํนั้นๆ เหมาะสม จึงตองมีความรูกอนวาสิ่งที่ตองกระทํานั้นจะมี
ประสิทธิภาพและใหผลตามที่ตองการ ดังน้ันการดูแลตนเองจึงตองมีความรูเกี่ยวกับเหตุการณ
และสภาวการณทั้งภายในและภายนอก ความรูที่จะชวยในการสังเกต การใหความหมายของสิ่ง
ที่สังเกตพบมอบเห็นความสัมพันธของความหมายของเหตุการณกับสิ่งที่ตองกระทํา จึงจะ
สามารถพิจารณาตัดสินใจกระทํา 

2. เปนการกระทําและผลของการกระทํา การกระทําตองมีเปาหมาย การตั้งเปาหมาย
มีความสําคัญอยางยิ่งในการปฏิบัติกิจกรรมตางๆ เพ่ือดูแลตนเอง เพราะเปนตัวกําหนดการ
เลือกกิจกรรม ที่กระทําและเปนเกณฑทีจ่ะใชในการตดิตามผลของการปฏิบัตกิิจกรรมตางๆ ใน
การดูแลสุขภาพตนเอง บุคคลจะตั้งคําถามวา ตนเองจะดําเนินอยางไรเพื่อจะไดกระทํากิจกรรม
การดูแลตนเองตามที่ไดเลือก จะกระทําอะไรบาง ตองการแหลงประโยชนอะไรบาง ตนเองมี
แหลงประโยชนเหลานั้นหรือไม จะกระทําไดถูกตองและมีประสิทธิภาพหรือไม และจะตอง
กระทํานานเทาใด การที่ตองกระทําการดูแลตนเองนัน้จะขัดขวางตอกิจกรรมอ่ืนๆ ในชวีิต
หรือไม จะทราบไดอยางไรวากระทําไดถกูตอง และถาตองการความชวยเหลือมีใครชวยไดบาง 

แนวคิดการดูแลสุขภาพตนเองของโอเรม อยูบนพ้ืนฐานความเชื่อเกีย่วกับคนวาเปนผู
ที่มีความสามารถในการเรียนรู สามารถตัดสินใจและพัฒนาความสามารถที่จะกระทํา กิจกรรม
ตางๆ เพ่ือไปสูเปาหมาย 



 
 

                                                                                                                                      

 ความตองการดูแลตนเองทั้งหมด โอเรมกลาววาเปนกจิกรรมที่ตองอาศัยความรูที่มี
หลักเกณฑสอดคลองกับองคประกอบของบุคคลทั้งสภาพแวดลอม ขนบธรรมเนียมและ
วัฒนธรรมซึ่งเม่ือกระทําไปแลวจะมีสวนชวยในการรักษาไวซ่ึงชวีติ สงเสริมสุขภาพและสวสัดิ
ภาพของบุคคล ความตองการดูแลตนเองทั้งหมดหมายถึงกิจกรรมการดูแลตบเองที่จําเปน ซ่ึง
โอเรมแบงการดูแลตนเองทีจํ่าเปนออกเปน 3 อยางคือ การดูแลตนเองที่จําเปนโดยทั่วไป การ
ดูแลตนเองทีจํ่าเปนตามระยะพัฒนาการและการดูแลตนเองที่จําเปนในภาวะเจ็บปวยหรือมีความ
พิการเกิดขึ้น 

 ความสามารถในการดูแลตนเองมี 3 ระดับคือ 
 1.ความสามารถที่จะตรวจสอบสถานการณและองคประกอบในตนเองและ

สิ่งแวดลอมทีส่ําคัญ สําหรับการดูแลตนเอง 
 2.ตัดสินใจเกีย่วกับสิ่งที่สามารถจะกระทาํเพื่อสนองตอบตอความตองการในการ

ดูแลตนเองทีจํ่าเปน 
 3. ปฏิบัติกิจกรรมตางๆ เพ่ือสนองตอบตอความตองการการดูแลตนเองที่จําเปน 
 กลาวโดยสรุปทฤษฎีการดูแลตนเองของโอเรมเปนทฤษฎีที่ตองใหบริการกับ

ประชาชนในดานการสงเสริมสุขภาพ การปองกันโรค การรักษาพยาบาลและการฟนฟู
สมรรถภาพ บุคลากรสาธารณสุขจึงควรมีแนวคดิในการดูแลตนเอง ที่พยายามผสมผสาน
วิทยาศาสตร และเทคโนโลยีสมัยใหมเขากับความเชือ่ สังคมขนบธรรมเนียมประเพณี และ
วัฒนธรรรมของบุคคลเพื่อใหประชาชนไดรูจักเลือกใชเทคโนโลยีอยางชาญฉลาดในการดูแล
สุขภาพตนเอง และรูจักปรับปรุงวธิีการดูแลตนเองทีเ่รียนรูมาจากธรรมชาติ สังคม และ
วัฒนธรรมของตนเองใหสอดคลองกับภาวะสุขภาพและความเจ็บปวยที่เกิดขึ้นเพ่ือสุขภาพของ
ตนเอง 

 
งานวิจัยที่เก่ียวของ 
จากการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับตัวหมอพ้ืนบานพบวา หมอพ้ืนบานคือบุคคลที่มีวิถีชวีติ

อยูในหมูบาน อาศัยความรูดานการแพทยแบบพ้ืนบาน ที่สืบทอดกับมาจากคนรุนเกาและ
ทรัพยากรในทองถิ่น (รุจินาถ และคณะ 2539: 57) ประเภทและบทบาทของแพทยพ้ืนบานมี
ลักษณะหลากหลาย หมอพ้ืนบานที่ยังคงมีบทบาทรักษาในปจจุบัน ไดแกหมอจับชีพจร หมอ
พระ หมอสมุนไพร หมอบีบนวด หมอเสกเปาคาถา เช็ด แหก หมอกระดูก หมอทรง หมอดูเม่ือ 
หมอสะเดาะเคราะห หมอที่มีบทบาทมากขึ้นไดแกหมอทรง หมอบีบนวด หมอดูเม่ือ หมอที่หมด
บทบาทในการทําคลอดแบบพื้นบานคือหมอตําแย (บุษยมาส และคณะ 2538: 52-53) หลวงพอ
โทนแหงวัดเชงิหวาย เปนตัวอยางหนึ่งในเรื่องภูมิปญญาพื้นบานกับการรักษาโรคเอดสที่แสดง
ใหเห็นถึงศักยภาพขององคความรูหมอพ้ืนบานหรือภูมิปญญาแพทยแผนไทยที่มิไดดวยกวา
แพทยแผนตะวันตก แตมีหลักการวธิีคดิทฤษฎีและโลกทัศนที่ตางกันออกไป การอธิบายถึง
สาเหตุของโรค อาการของโรคและวธิีรักษาจึงแตกตางกันไปตามภูมิปญญาของแตละวัฒนธรรม 



 
 

                                                                                                                                      

(กฤษฎา 2539: 100-101) จากการศึกษาการวิจัยเกี่ยวกับผูปวยที่มารับบริการจากหมอพื้นบาน
พบวาการเลือกใชบริการรักษาโรคดวยวิธกีารแพทยพ้ืนบาน ผูมารับบริการมีทั้งผูปวยที่ปรากฏ
อาการทางกายชัดเจนสามารถมองเห็นและรูไดดวยตนเองและผูปวยที่มีอาการเจ็บปวยทีเ่กิด
จากความเชื่อ (ทิพยสุดา 2536: 66) และพฤติกรรมการรักษาเยียวยาแบบพื้นบานจะมีเครือขาย
ทางสังคมทั้งในระดับครอบครัว เครือญาติ และชุมชน มีสวนรวมในการตัดสินใจเพื่อการรักษา 
(ประยงค และคณะ 2536: 21) 

ความเจ็บปวย เปนปรากฏการณที่เกิดขึ้นทั่วไปกับชวีิตมนุษยทุกสังคมและทุก
กาลเวลาแมจะเปนสิ่งที่มนุษยไมตองการ เพราะนํามาซึ่งความทุกขทรมานและบางรายถึงแก
ชีวติ มนุษยทุกสังคม ทุกยุคสมัย จึงไดพยายามตอสูปองกันรักษาความเจ็บปวยที่คนในสังคม
ประสบ เพ่ือใหคนในสังคมมีสุขภาพดี รางกายแข็งแรง ดังน้ันพฤติกรรมในการดูแลสุขภาพ จึง
กลายเปนสวนหนึ่งของวัฒนธรรมการดําเนินชีวติในทกุสังคม ซ่ึงการใหความสําคญัตอโรคภัยไข
เจ็บของคนในแตละสังคม ขึ้นอยูกับสิ่งแวดลอมและวัฒนธรรมของคนในสังคมนั้น การดูแล
สุขภาพมิไดเกี่ยวของอยูแตเฉพาะคนไขกับผูทําการรกัษาพยาบาลเทานั้น แตยงัเกี่ยวกับปจจัย
อ่ืนๆ ในสังคมการแพทยพ้ืนบานจึงนับวามีความสําคญัอยางยิ่งเนื่องจากการแพทยแผนโบราณ
หรือแพทยพ้ืนบานเปนการดูแลสุขภาพแบบองครวม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

                                                                                                                                      

สวนที่ 3 
ไขกับจักรวาลวิทยาความเจ็บปวยของคนกะเหรี่ยง 

 
เร่ืองเลาของลุงขาว 
 ลุงขาวเปนคนกะเหรี่ยงวัย 76 ป ดวยวัยชรา ทําใหเสนผมสีดําบนศรีษะถูกแทนทีด่วยสี
ขาวทัว่ไปหมดทุกเสน และริ้วรอยที่สมวยัใบหนายิ้มแยม พรอมเสียงหัวเราะที่ไมตองเกรงวารอย
ตีนกาจะขึ้น ใบหูทั้งสองขางไดรับการเจาะและมีดายสชีมพูสอดไว รูปรางสัดทัดสีผิวออกจะเขมอ
อกจะเปนสีผิวนํ้าออย เสนเลือดตามแขนขาเห็นเดนชัด เน้ือหนังก็เริ่มเห่ียวยนโตงเตงตามสภาพ
การกําศึกที่ยาวนาน มักจะเห็นลุงขาวสวมเสื้อซาฟารีสีเทา ติดกระดุมเพียงแคสองเม็ดพรอมที่
จะถอดไดทุกเม่ือหากรูสึกรอน นุงกางเกงคลายกางเกงสะดอแตขาสั้น เปนสิ่งที่แปลกทีค่น
กะเหรี่ยงวัยขนาดนี้นุงกางเกงปกติคงตองนุงโสรงกัน  ลุงขาวเปนอดีตผูชวยผูใหญบานในยุค
การกอตั้งหมูบานยุคแรกๆ ยุคแรกๆ หมูบานมีไมกี่หลังคาเรือน แตในปจจุบันก็เพ่ิมมากขึ้น
ลูกหลานก็เตม็ไปหมด นามสกุลที่ใชอยูก็เปนครอบครัวแรกที่ใชนามสกุลในหมูบานแหงน้ี คนใน
ยุคแรกๆ สวนใหญอพยพมาเนื่องจากภัยสงคราม และหาที่ทําไร แหลงนํ้าทีอุดมสมบรูณเพ่ือ
การยังชีพ การประกอบอาชีพของคนสวนใหญก็ทําอาชีพเกษตรกรรม ปลูกขาว ปลูกขาวโพด  
 บทบาทของผูที่เขามากอนการดูแลสุขภาพโดยภาครัฐหรือการดูแลสุขภาพโดย
การแพทยและการสาธารณสุข เปนอีกหนึ่งชีวิตของลุงขาวที่นอกเหนือจะอยูในฐานะผูนําและยัง
เยียบย่ําอยูบนพ้ืนที่ของชีวติ การเยียวยา ในฐานะของ “หมอสมุนไพรพื้นบาน” หมอผูน้ีไดรับ
การถายทอดจากอาจารยที่ขามมาจากฝงพมาแลวมาอาศัยอยูในหมูบาน แลวใครสนใจก็ไป
เรียนรูเอาเอง เหตุที่สนใจก็เพราะวาหากสักวันหนึ่งตวัเองไมสบาย ภรรยาและลกูไมสบายจะได
รักษาไดไมตองไปพ่ึงคนอ่ืน ซ่ึงจะทําใหเดนชัดเจนวาการดูแลสุขภาพตนเองจุดเริ่มตนจะเร่ิมที่
ครอบครัวของตนเองกอน ตอนแรกๆ รักษากนัในครอบครัว เพ่ิมมาเปนญาติพ่ีนอง พอคนรูกัน
ปากตอปากกไ็ดเชิญลุงขาวไปรักษาเมื่อเจ็บปวย สิ่งไหนที่ไมยากเกินไปก็บอกใหผูปวยหรือ
ญาติผูปวยดูแลดวยการใชสมุนไพรที่มีอยูทั่วไปในหมูบาน การตมสมุนไพร รากไม ไมใบ ให
คนไขกินก็ไมทุกคนที่จะกินแลวหายบางคนตองเปลี่ยนสมุนไพรสองถึงสามครั้งจึงจะหาย  

ด.ช.จันทร ก็เปนอีกคนหนึ่งที่ไดรับการรักษาโดยลุงขาวอาการที่เปนไขตวัรอนตลอด “ 
ตะ-งา-เกอ-เก-บือ-เก-ชา” เปนไขไดเกือบสองวันพอก็หาสมุนไพรตมใหกินแตก็ไมดีขึ้นยังมีตัว
รอน กินขาวไมได ก็จึงพาลุงขาวมาดูใหที่บานพอจับที่ขอมือก็รูสึกวาไมเปนอะไรมาก ก็ใหราก
สะเดา “ตะ-ดอ-ฮาคลี่”  ฝนผสม นํ้าซาวขาว “เฮอ-ซา-ที” แลวด่ืมวันรุงขึ้นลุงขาวก็ไปหาที่บาน 
ด.ช.จันทรอีกครั้ง จับขอมือแลวก็บอกวา “ดีขึ้นแลวกินยาสักสองสามวัน” ด.ช.จันทร เปนลูก  
ของพี่ชายลุงขาว ตอนเลก็ๆ เปนคนขีโ้รคเกิดมาก็ปวยตลอด ดังน้ันจึงทําใหพอตองดูแลตลอด 
ลุงขาวซึ่งเปนอาก็พยายามหายาสมุนไพรมาใหกิน ดวยที่ตนเองโชคดีที่ไดเรียนหนังสือกะเหรี่ยง
ไดเรียนการใชสมุนไพรในการรักษาโรค ด.ช.จันทร เร่ิมทําการรักษากับลุงขาวตั้งแตเด็ก ในยุค
น้ันยังยังไมมีโรงพยาบาลหรือสถานีอนามัย การเดินทางจะออกจากหมูบานแตและครั้งตองใช



 
 

                                                                                                                                      

เวลาเปนวันๆ ถาจะไปหาหมอก็ตองไปหาหมอที่อีกอําเภอหนึ่ง รถที่วิ่งกว็ิ่งวันละสองเที่ยวคือ
เที่ยวไปและเที่ยวกลับ ไปสายก็ไมทันรถเพราะรถจะออกจากตัวอําเภอก็ประมาณโมงเชา ถาจะ
ไปก็ตองออกจากหมูบานตั้งแตเชากลบัอีกทีก็เย็นเปนเอาวาแทบไมไดทําอะไรกันเลยวันน้ัน ลุง
ขาวจะไดพบหนาหลานอีกครั้งก็เม่ือหลานปวยทุกที ด.ช.จันทร ปวยอีกครั้งดวยอาการไข (ตะ-
งา-เกอ) หนาว (ตา-เฆอ) สั่น (เตอ-เหนาะ) ลุงขาวก็ใหหาสมุนไพรตมใหกิน วันรุงขึ้นก็มาจับ
ขอมือแลวปรากฏวาไมดีขึน้จึงเปลี่ยน สมุนไพรชนิดใหมใหกิน อาการที่ด.ช.จันทรก็แยลงการ
รักษาของลุงขาวก็ไมดีขึ้น จึงบอกใหพอวาอาการแยนะเด็กเสียขวัญ ขวัญไมอยูกับเนื้อกับตัว
แลว ตั้งทําพิธเีรียกขวญั อาการก็ดีขึ้น 
 
ข้ันตอนการวินิจฉัยโรคของลุงขาวเมือ่ไมสบาย 

ใชการจับบรเิวณขอมือที่มีความรูสึกวามีการไหลของเลือด ซ่ึงในทางการแพทยเรียกวา 
“ชีพจร” ทั้งขอมือซายและขอมือขวาขวาเพื่อประเมินวาเปนมากนอยโดยมีความหมายดังน้ี 
1.มือขวา เปนมือที่เปนของเจาของหรือของตนเอง 
2.มือซาย เปนมือที่เปนของคนอื่นหรือถูกกระทําโดยคนอื่น 
3.การจับที่มีความรูสึกอยางตอเน่ือง หมายถึง “ไมเปนไรสบายดี” 
4.การจับที่มีความรูสึกบางหายไป แลวรูสึกอีกครั้ง หมายถึง “ตองรีบกินยา” 
5.การจับที่มีความไมคอยรูสึกหรือรูสึกชาๆ หมายถึง “อาการแยตองรีบกินยาและอาจไมรอด” 
 
การแปลผลการจับขอมือทั้งซายและขอมือขวา 
ซาย ดี ขวาไมดี       ไมสบาย สภาพตัวเราดูแลไมไดตองใชยาชวย 
ซายไมดี ขวาดี  อาจเปนโรคภัยหรืออะไรที่มาทํารายแตรางกายสูไดไมมีปญหาของเรา
ดี 
ซายไมดี ขวาไมดี ปวย เสียขวัญ ไดรับการกระทําจากภายนอก และรางกายไมพรอมที่จะ
สู 
                                         หรือสูไมไหว ตองกินยา เรียกขวัญ 
ซายดี ขวาดี  ไมเปนไร สบายดี 
 ลุงขาว เปนหมอสมุนไพรนักเขียนไดจดบันไขตางๆ วธิีการรักษาไวในหนังสื่อที่ดูแลว
กระดาษก็เริ่มเปอย ขาดหวิน่ บางก็เปนเศษกระดาษ บางก็เปนดานหลังปฏทิินเกาๆ 
 
 
 
 
 
 



 
 

                                                                                                                                      

สําหรับเรื่องไขแลวลุงขาวไดมีการแยกประเภทของไขและวิธีการรักษาไวดังน้ี 
 1.ไขหนาวสั่นตัวรอนตลอดเวลา 
    (ตะ-งา-เกอ-เก-บือ-เก-ชา) 
 
2.ไขที่มีอาการเกร็ง 
(ตะ-งา-เกอ-ตะ-ป-จือ-ตะ-ป-เคะ) 
3.ไขไมมีเหงื่อออกรอนตลอดเวลา 
(ตะ-งา-เกอ-กะ-เบอ-ตะ-เทอ-เบะ) 
4.ไขครั่นเน้ือครั่นตัว  
(ตะ-งา-เกอ-ตะ-โพ-บา) 
5.ไขรอนใน 
(ตะ-งา-เกอ-สา-โก-อู) 
6.ไขเหงื่อแตกมากๆ 
(ตะ-งา-เกอ-กะ-เปอ-ทอ-อา-ตะ-เชอ) 
7.ไขแลวอวกกินขาวไมได 
(ตะ-งา-เกอ-บั่วะ-ออ-หม่ี-ตะ-เคอ-บะ) 
8.ไข ปากแหง 
(ตะ-งา-เกอ-ตะ-เคอ-เค-ซี) 
9.ไข กระหายน้ําคอแหง 
(ตะ-งา-เกอ-ซา-ออ-ท-ีซอ-โก-อู) 
10.ไขเร้ือรังเปนๆ หายๆ 
(ตะ-งา-เกอ-ตะ-เซ) 
11.ไขไมทราบสาเหต ุ
(ตะ-งา-เกอ) 
12.ไขเจ็บคอกลืนนํ้าลายเจ็บคอ 
(ตะ-งา-เกอ-กอ-ยู-ปู-ชา-ลู-ที-ตะ-เหนอ-บา) 
13.ไขหวัด 
(ตะ-งา-เกอ-ตา-ตะ-ม้ือ) 
14.เด็กเปนไข เกร็ง 
(ตะ-งา-เกอ-ตา-ซา-โป-ซา) 
 
การดูเมื่อ (กะ-ลา-กา-ตะ) 



 
 

                                                                                                                                      

 การดูเม่ือเพ่ือหาสาเหตุของการปวยไขวาเกิดจากอะไร เพ่ือการรักษาใหถูกตองกับ
สาเหตุการเจบ็ปวย เน่ืองจากชาวบานมคีวามเชื่อวาการรักษาจะไมหายหรือดีขึ้นไมทราบสาเหตุ
การเจ็บปวยทีช่ัดเจน การดูเม่ือมีหลายวิธดัีงน้ี 
 1.การดูเม่ือโดยใชกระดูกไก  1 คู (กา-ตา-เลอ-ซอ-คี) จะเปนการดูจากกระดูกไกที่ใชใน
พิธีเรียกขวัญ กอนทําตองทองคาถาเปากระดูกไกทั้งคู แลวจึงไชมีดขูดจนเห็นกระดูกไกจน
เขาเนื้อกระดกูไกเปนรูทั้งคูแลวเทียบกัน โดยใชไมที่เหลาเล็กๆ พอเสียบเขาไปในรูกระดูกไกได 
แลวเปรยีบเทยีบไมที่เสียบ  ขางซายต่ํากวาแสดงวาไมมีอะไรเกิดขึ้น อาการเจ็บจะทุเลาลง 
แตไมดีขึ้นมากนัก 
 ขางซายสูงกวาแสดงวาจะมีโชคดี การเจ็บปวยก็หายเร็วขึ้น 
 2.การดูเม่ือดวยโดยวธิกีารหักตอก (กา-เซ-เด) ตองวัดตอกออกมายาวขนาด 3 กํามือ 
กับอีก 3 มือ จากนั้น ก็อธิษฐานถึงสิ่งทีต่องการทราบแลวทําการเสีย่งทาย โดยหักตอกแลวผล
ออกมาเปนเลขคูหรือเลขคี่ โดยทําการเสี่ยงทายวาเกิดจากผีตนใด พอไดแลวก็ทํานายตอวาตอง
เลี้ยงดวยอะไร จํานวนเทาไหร หากเมื่อประกอบพิธีเซนไหวแลวไมหายก็ตองมาดูเม่ือ อีก 
  

                                            
 
3.การดูเม่ือโดยการใชขนเมน จํานวนหนึ่งแลวแบงออกเปนกองๆ สามกอง  แลวนับแต

ละกองทีละหาเหลือทําไหรกแ็ยกไวแลวนําเศษที่เหลือมารวมกัน ความหมายของจํานวนเสนที่
เหลือมีดังน้ี 

1  หมายถึง  เม่ือไปปาจะพบสิ่งของหรือสัตวหรืออาจไมพบก็ได ไมแนนอน 
2 หมายถึง  ไมพบสิ่งของหรือของที่ตองการไมเหลือแลว 
3 หมายถึง  สิ่งที่ตองการอยูไกลมาก ไปหาจะไมพบ 
4 หมายถึง  สิ่งที่ตองการมีเหลืออยู แตจะหาไมพบเน่ืองจากมีอะไร

บังตา 
5 หมายถึง  จะไดพบสิ่งทีต่องการ และจะไดกลับมา 
6 หมายถึง  จะไดพบสิ่งทีต่องการแตไมทราบวาจะไดมาเปนของ

เราหรือไม 
7 หมายถึง  สิ่งที่ตองการนั้นไมมี 
8 หมายถึง  จะไดสิ่งของที่ตองการโดยไมไดลงทุน 

 ดังจะเห็นไดวาตั้งแตการวินิจฉัยโรคของลงุขาวจากการจับขอมือซายและขอมือขวาขวา
เพ่ือประเมินวาเปนมากนอย การใชยาสมุนไพรในการรักษาโดยการรักษา ดวยอาการที่แตกตาง



 
 

                                                                                                                                      

กันก็ใชสมุนไพรตางชนิดกัน ผนวกการวนิิจฉัยดวยการเสี่ยงทายวาเกิดจากสาเหตุใดเปนสิ่งที่
ชวยตอกย่ําวาการรักษา หรือการดูแลสุขภาพนาจะประสบความสําเร็จ จากการประเมินถึง
สาเหตุการเจบ็ปวย ผูปวยและบุคคลรอบขางยังมีผลตอการการประเมินวาเปนโรคอะไร 
เกี่ยวกับระบบอะไร ซ่ึง Chrisman เรียกวาการจัดประเภทการเจ็บปวย (illness category) ตาม
ระบบวัฒนธรรมโดยบุคคลเก็บสะสม ความรูประสบการณ เกี่ยวกับประเภทของการเจ็บปวยไว
ตั้งแตวัยเด็ก  
 
พิธีกรรมของคนกะเหรี่ยง 
 กะเหรี่ยงนับถอืผี มีความเชือ่เรื่องของวิญญาณ การเจ็บปวย การไมสบายที่เกิดขึน้เปน
การแสดงซึ่งอํานาจของผี โดยที่พระเจาก็ยังเปนสิ่งที่วนเวยีนอยูในวัฏจักรความคิดของคน
กะเหรี่ยงแตไมไดมีบทบาทสําคัญในชวีิตประจําวันของคนกะเหรี่ยง แตผี หรือวิญญาณเปนสิ่งที่
กอใหเกิดอันตรายประสบเคราะหกรรมตางๆ ตองมีการเซนไหว ความเชื่อเรื่องขวัญที่สามารถ
ออกจากรางการและเปนสาเหตุของการเจ็บปวยหรือเสียชีวติได ดังน้ันจึงตองมีพิธีกรรมเพ่ือให
ขวัญกลับมาสูเจาของ เพ่ือใหหายจากการเจ็บปวยนั้นๆ  

พิธีกรรมของคนกะเหรี่ยงทีมี่ความเชื่อเรือ่งวิญญาณและผีของเลาผานพิธีที่เกิดขึน้กับ
นองภูซ่ึงเปนหลานของลุงขาวที่ ไดทําพธิีเรียกขวัญถึง 3 ครั้ง นองภูเกิดมาตั้งแตเด็กก็ไดรับการ
ผูกขอไมขอมือโดยผูใหญในหมูบานการการเรียกขวญัตองมีการสงเคราะหกอนเพราะเชื่อวา
ถึงแมจะเกดิมาเปนเด็กที่บรสิุทธิ์ไมไดไปทําอะไรใคร แตจะมีเคราะหกรรมเปนสิ่งที่ไมดีติดตวัมา
ดังน้ันกอนจะมัดมือก็ตองสงเคราะหกอน พอสงเคราะหเสร็จก็จะทาํพิธีเรียกขวญัเด็กที่เกิดใหม
จะตองทําพิธีเรียกขวัญ เพราะไมเชนนัน้จะไมสบาย บางทีก็รองใหไมยอมหยุด หลังจากการ
เรียกขวญัก็จะเปนการมัดมือ การทําพิธีทัง้หมดจะมีแมหมอประกอบพิธีตลอด 

สาํหรับนองภูแลวการทําพธิีในครั้งที ่1 เสร็จสิ้นแมหมอก็มาบอกกับพอเมนองภูวาการ
เรียกขวญัครั้งน้ีไมคอยดีนะ เพราะวาหมูทีใ่ชในการเซนไหวไมสุก แตวาการเสี่ยงทายที่เกิดขึ้น
ขวัญก็มาอยูกบันองภูแลว สําหรับในครั้งที่ 2 การเสี่ยงทายโดยการจุดไฟที่เสนดายไมไมสําเร็จ
สักที ก็หาสาเหตุกันอยูนานปรากฏวาเงินที่ใสในขันตั้งไมครบแตพอใสเงินใหครบตามจํานวน
การเสี่ยงทายกว็าขวัญมาอยูกับเน้ือกับตวัแลว แตพอแมก็รูสึกไมสบายใจวาอันที่จริงไมนาจะ
เปนปญหาจึงอยากที่จะทําพิธีใหม จึงไดทําพิธีมัดมือขึ้นในวันที่นองภูอายุครบ 14 ปก็ถือเปน
การทําบุญในวันเกิดขับไลสิง่ไมดีไมงามออกจากนองภูออกไปใหหมด  

คําถามที่เกิดขึ้นตามมาหลงัจากที่รูวานองภูตองเรียกขวัญถึงสามครัง้ในระหวางนัน้มันมี
อะไรเกิดขึ้นบาง แลวตกลงนองภูเปนไขหรือเปลา นองภูเปนเด็กยุคใหมที่ไดคลอดที่
โรงพยาบาล แรกเกิดเปนอวนหนารัก งอแงตามภาษาเด็กการเลี้ยงดูก็ไมไดมีพ่ีเลี้ยงแมเปนคน
เลี้ยงดูอีกทั้งครอบครัวก็เปนครอบครัวใหม มีฐานะที่ดีมากในหมูบาน พอคลอดกลับมาที่บานก็
เริ่มสรางความรําคาญใหกลับพอแมกลางคืนก็ไมหลับไมนอนรองใหก็จองงอแง ก็คิดกันไดวา
กลับมาแลวยงัไมไดรับขวญั กจั็ดพิธีรับขวัญพิธีก็จัดขึน้อยาใหญโตเพราะคุณตาเปนผูที่ไดรับ



 
 

                                                                                                                                      

การนับถือของคนในหมูบานไมใชใครที่ไหนก็ลุงขาวนัน้แหละ พีธีเรยีกขวัญ ผูกขอไมขอมือก็
ผานไปไดดวยดี แตตอนทีต่องห่ันเนื่อหมูเพ่ือเสนไหวน่ีซิห่ันก็ห่ันยาก พอห่ันไปแลวหมูก็ไมคอย
สุก แมหมอก็บอกแมนองภูวาการเรียกขวัญครั้งน้ีก็ยังไมสมบรูณถาเปนไปไดก็ใหหาโอกสเรียก
ขวัญอีกครั้ง ในวัยเด็กนองภูก็ถือไดวาเปนขาประจําของโรงพยาบาลมาโรงพยาบาล เปนหวัด
บาง ไมดูดนมบาง เปนไขบาง ทั้งที่คุณตาก็เปนหมอสมุนไพรแตก็ไมไดหามการมารักษาที่
โรงพยาบาล ลุงขาวเคยบอกวา “ยาของหมอโรงบาลมันดีนะหายเร็วดี ของพอมันหายบเร็ว”  

มีครั้งหน่ึงตอนโตไดประมาณ 8 เดือนอยูๆ ก็ตวัรอนแมก็พาไปโรงพยาบาลไดเจาะเลือด
หาเชื้อมาลาเรียก็ไมเจอนานโรงพยาบาล 3 คืนหมอก็ใหกลับบานก็ไมดีขึ้นก็กลับไปโรงพยาบาล
อีกแตคราวนี้ไมไดนอนหมอบอกวาไมเปนอะไร พอกับแมก็ไมสบายใจนอนก็นอนโรงพยาบาล
ใหนําเกลือฉีดยาก็ไมหาย ก็เลยไปหาลุงขาว ลุงขาวก็ดูเม่ือใหหลานก็ปรากฏวานองภูขวัญไม
คอยดี พอแมชอบพาลูกออกไปไหนไกลบาน เด็กยงัเล็กอยู ก็เลยมัดมือใหกับนองภูวันสองวัน
อาการก็ดีขึ้น ลุงขาวเลาวา ตอนเด็กนองภูขี้รองไห เวลานอนกลางคืนอยูดีๆ ก็ลุกตื่นมารองให 
บางทีก็เหง่ือออกลางคืนตัวรอนบาง พอแมนองภูก็ไดปรึกษากันวาจะทําอยางไร ก็เลยตกลงกัน
วาจะไปฝากลกูใหมีแมเลี้ยง ก็ใหลูกมีแมอีกคนลูกจะไดไมเจ็บไดไดปวย เพราะวาคนที่จะไปฝาก
ก็มีหลายคนในหมูบาน ไปขอใหเปนแมแลวไมคอยมีปญหา  

เม่ือนองภูไดแมใหมก็ตองมีการรับขวญัลกูจึงไดจัดพิธีผูกขอไมขอมือเรียกขวัญใหกลับ
นองภูคราวนี้ก็ไมนอยหนาคราวแรก งานก็จัดขึ้นที่บานของนองภูเอง มีทั้งหมู อาหารคราว
หวานครบตามพีธีการ แมหมอก็เร่ิมขั้นตอนการประกอบพิธี พอถงึขั้นตอนการเสี่ยงทายวาขวัญ
มาเขาเนื้อเขาตัวหรือยัง เริ่มจุดไฟที่เสนดายครั้งแรกไมไดก็ตองเร่ิมพิธีกันใหมทําครับสามครั้งก็
ไมไดทั้งสามครั้งแมหมอก็ถามวา มีอะไรขาดเหลือในพิธีเตรยีมไมครบหรือเปลาปกติถาของทกุ
อยางครบก็ไมนาที่จะเปนปญหาพออแมก็บอกแมหมอวาครบทุกอยาตามที่แมหมอบอก แตพอ
แมหมอไปดูก็พบวาเงินทีข่ัน้ตั้งไมครบเปนที่นาแปลกใจวาเพียงแคใสเงินใหครบพธีีกรรมก็ผาน
ไปไดดวยดี ก็ไมมีปญหาใดๆ เกิดขึ้น แตแมหมอไดกระซิบบอกแมนองภูวา อยานี้มันไมคอยดี
นะตองดูแลนองภูดีๆ ขวัญมันออนยิ่งยังเด็กอยูไมไดแข็งแรงเหมือนผูใหม  

พอโตขึ้นเขาโรงเรียนไดเสารอาทิตยก็เลนกลับเพ่ือนบางไปไรนากับพอบางมีครั้งหน่ึง
ก็ๆ ไปไรก็พอพอก็ปลอยใหเลนตามภาษาเด็กเลนวิ่งเลนอยูทั้งวัน พอตกกลางคืนก็อยูดีก็ตัวรอน
ขึ้นมาแมก็หายาลดไขใหกนิไขก็ลดพอตอนเชาก็มีไขอีกก็ไปเจาะเลอืดที่หนวยก็ไมเจอเชื้อ ก็พา
ไปตรวจที่โรงพยาบาลกอนไปมีไขไปตรวจที่โรงพยาบาลก็ไมมีหมอก็ใหกลับมาบาน กินยาก็อ
วกซึม ไปหาลงุขาวก็หาสมนุไพรตมใหอาบจะไดขับไขออก แตวันรุงขึ้นกมี็ไขอีกพอแมก็เริ่มไม
สบายใจ จะทาํอยาไรดี ก็สะกิดใจขึ้นมาวาจะเปนไปไดหรือเปลาที่ลกูมันโดนผีความขัดแยง
เกิดขึ้นในใจทัง้ที่ไมไดใหลูกไปไหนไกลหไูกลตาไมนาจะโดนได แตขอน้ีมันตองไดรับการพิสูจน
จึงไปหาลุงจอที่ซ่ึงเปนหมอผีในหมูบานลงุจอก็ใชกระดูกไกดูเม่ือปรากฏวาโดนผีทาํ เพราะวาไป
ปสสาวะรดไมขอขมาเขากอน พอของนองภูก็งงวาที่ไหนลงุจอก็ถามคืนแลวพาลูกไปที่ไหน พอ
นองภูนึกขื้นไดวาไดพาไปที่ไรแตก็ปลอยใหลูกเลนตามภาษาเด็นแถวน้ันก็มีการเลี้ยงผีกันทุกป



 
 

                                                                                                                                      

ดวย เปนอันเขาใจตรงกันวาตองไปเลี้ยงขอขมาผี หลังจากขอขมานองภูก็กลับมาเปนนองภูคน
เดิมวิ่งเลนตามภาษาเด็กปกติทัว่ไป 

ครั้งสุดทายของการเรียกขวัญครั้งก็คงเปนประจวบเหมาะกับที่นองภูจะตองไปเรียนที่
ตางอําเภอกับวัย 14 ปพรอมที่จะเปนชายอยางเตม็ชาย พอกับแมก็จัดพิธีคราวนี้ใหญอีก
เชนเดียวกันคราวนี้มีการสงเคราะหพรอมดวยการมัดมือ เรียกขวญัจัดวาเปนชดุใหมภาระอนั
หนักหวงคงตกเปนของแมหมอที่จะดําเนินพิธีกรรมทัง้หมด คราวนี้จากประสบการณตางๆ ที่
เกิดขึ้นการประกอบพิธีกรรมผานไปไดดวยดีไมมีปญหาใดๆ เกิดขึ้น นองภูเด็กชายที่พรอมทั้ง
รางการจิตวิญญาณที่จะสูกับสิ่งตางๆ ภายนอก ดวยขวัญและกําลังใจจากหลายๆ คน และวันใด
ที่นองภูกลับมาบาน กอนกลับไปเรยีนก็จะไดรับการผูกขอมือ จากลุงขาวเพื่อเปนขวัญกําลังใจ
ใหหลานชาย แต ณ บัดีกําลังใจนั้นก็ไดสิ้นตามชะตากรรมของอายุไปแลว คนที่อยูก็สูตอไป 

 
พิธีกรรมในชาวเขาเผากะเหรี่ยง 
 

การสะเดาะเคราะห 
 

ขันตั้ง 
 สิ่งที่ขาดไมไดสําหรับกาสะเดาะเคราะหเปนสิ่งที่หมอผูประกอบพิธีใชเปนเครื่องสกัการะ
สิ่งศักดิ์สิทธิท์ีอ่ยูกับตัวหมอผีและเปนเครือ่งมือที่เปนการแสดงพลังอํานาจในการดูแลปกปอง 
การเชิดชูสิ่งศกัดิ์สิทธิ์ และคาตอบแทนการสงผานสิ่งศักดิ์สิทธิ์น้ัน ซ่ึงประกอบดวย 
 

                                                
 
1.ดายดํา 
2.ดายขาว 
3.ใบยาสูบ 
4.เทียนไขทีท่าํจากขี้ผึ้ง 2 เลม 
5.ใบตนวา 
6.ดายที่พันไวสวมคอและจะมีการทาดวยหมาก ปูนแดง เปนชวง 



 
 

                                                                                                                                      

7.เงิน 
 ทุกอยางจะจัดเรียงกันอยูในจานที่จะใหแมหมอใชในการประกอบพธิ ี
 
สะตวง 
 เปนเหมือนถาดที่ทําดวยหยวกกลวยทําเปนสี่เหลี่ยม ใชไมไผเหลาเปนแทงเล็กๆ เสียบ
เปนพ้ืนลางและใชใบตองวางบน มุมทั้งสี่มุมจะปกดวยไมไผที่มีกระดาษสามเหลีย่มติดอยู
ลักษณะคลายธง ภายในสะตวงประกอบไปดวย ขาวทีต่ําใหเหนียวแลวปนเปนรูปคน ขาวสวย 
และเทียนขี้ผึ้ง ขางๆ กจ็ะมีฝกสมปอยที่ผสมกับนํ้าอยูในแกว 
 

                                            
  
แกวเล็กๆ ที่ขางในมีฝกสมปอยผสมกับนํ้า  

ข้ันตอนและวิธีการสงเคราะห 
 

                            
 
 หญิงชราวัยประมาณ 70 ป แมหมอจากตางหมูบานทีไ่ดรับการเชิญมาประกอบพิธีกรรม 
เน่ืองจากหมอภายในหมูบานไมวาง เริ่มดวยการยกขันตั้งในอยูเหนือศีรษะทองคาถาไปดวย 
หลังจากนั้นก็นําดายที่พันไวที่มีหมากแลปูนทาเอาไวมาสวมใสคอนองภู และนํามวนดายสีขาว
ไปพันกับที่ขาวเหนียวที่ปนเปนรูปคน แลวคอยๆ คลายดายขาวมาใหนองภูที่น่ังหันหนาไปทาง
บันไดประมาณเมตรกวาๆ นํามวนดายมาวางไวทีใ่นมือนองภู แมหมอเริ่มทองคาถาอีกครั้ง
พรอมกับหยิบแกวที่มีฝกสมปอยเปาลมลงไป 3 ครั้งหลังจากนั้นก็จุดเทียนไปเสียบไวในสะตวง 
แมยืนขึ้นแลวมือซายก็ถือแกวที่ที่มีนํ้าสมปอยและมือขาวก็ถือกานมะพราวสามกานเหมือนกับ
ถือดาบแลวเดินวนไปทางขวาพรอมกับนําดาบจุมลงไปในน้ําสมปอยแลววนไปทีศ่รีษะ สลัดน้ํา
ใสตวันองภูทําไปเรื่อยๆ ทาํจนครบ 3 รอบ แมหมอก็จะนั่งลงขางๆ นองภูแลวก็นําเทียนที่จุดอยู



 
 

                                                                                                                                      

ในสะตวงมาจุดที่ดายเพื่อทําการทํานายวาการสงเคราะหครั้งน้ันดีหรือไมดีโดยการนําเทียนมา
จุดที่ดายวาไฟที่ดานใดดับกอนหรือไหมไปดานไหนมากกวากันโดยการทํานายในครั้งน้ีมีผลที่
ออกมาสองลักษณะคือ หากไฟไหมเสนดายไปสะตวงแสดงวาการสงเคราะหครั้งน้ันไดผลดี
เคราะหออกนอกไปแลว แตหากไฟไหมเสนดายไปทางนองภูแสดงวาการสงเคราะหในครั้งน้ัน
ไมดีตองทําพิธีการสงเคราะหตั้งแตเริ่มตนใหมจนกวาการทํานายวาดีจนครบ 3 ครั้ง สําหรับหรับ
กรณีนองภูมิแมหมอตองทําพิธีถึง 5 ครั้งจึงผลจะออกมาดีครบ  3 ครั้ง หลังจากนั้นแมหมอก็จะ
นําสะตวงมามาวนรอบศีรษะ 3 รอบก็จะใหคนนําสะตวงไปวางไวนอกบาน  
   
 พิธีรดนํ้ามนต 
 
 
 

                                             
 
 แมหมอจะทองคาถามือหน่ึงจะถือเทียนขีผ้ึ้งหยดบนน้ําในถังนํ้าสมปอยเพ่ือทําพิธีทํา
นํ้ามนต เสร็จจากนั้นก็จะใชขันตักน้ํามนตใสมือนองภูใหลางหนาตนเองกอนแลวจึงราดไปที่
ศีรษะแลวจึงใหพอของนองภูยกถังนํ้ามนตราดไปที่นองเขา พิธีน้ีใชเวลาทําไมนานประมาณ 10 
นาทีหลังจากนั้นก็ตองไปทาํพิธีเรียกขวญั 

 
พิธีเรียกขวญั 
 

    
 

เครื่องที่ใชในการประกอบพิธี 



 
 

                                                                                                                                      

 1.หัวหมู 1 หัว 
 2.ไกตัวผู 1 ตัว ตวัเมีย 1 ตวั 
 3. ขาวสุก 1 จาน 
 4. ลาบหมู 1 จาน 
 5. เหลา 2 ขวด 
 
ข้ันตอนการประกอบพิธีกรรม 
 แมหมอจะทองคาถาและสาวเสนดายขาวจากขันตั้ง เริม่จุดเทียนขี้ผึง้แลวเสียบไวที่ถาด
หัวหมูและไก หลังจากนั้นก็จะเอามวนดายใสไวในมือนองภู สําหรับปลายดายจะนําไปมัดเครือ่ง
เสนตางๆ แมหมอจะนําขาว เน้ือหมูใสในกระบอกไมไผโดยจะทอคาถาพรอมทั้งนํากระบอกไม
ไผไปแตะเครือ่งเสนตางๆ หลังจากนั้นก็จะแมหมอก็จะฉีกหมู ฉีกไก  ขาว มาวางไวในใบตองที่
เตรียมไวพรอมกับนําดายที่มาพาดไว แลวก็จะเร่ิมทําพิธีเสี่ยงทายวาการเรียกขวญัน้ันไดเขามา
หรือยัง โดยการใชเทยีนมาจุดเชนเดียวกับการสงเคราะหแตการทาํนายตางกันโดยที่หากไฟที่
ลุกไปทางผูเรยีกขวัญแสดงวาขวัญมาแลวการเสี่ยงทายจะตองครบ 3 ครั้งถึงจะถือวาการเรยีก
ขวัญน้ันสําเรจ็ ในการเรียกขวัญแตละรอบเม่ือไฟไหมเสนดายแมหมอก็ตองทําพิธีตอเสนดาย
ใหมทุกครั้ง สาํหรับการทําพิธีในครั้งน้ีการเสี่ยงทายทกุครั้งขวัญมาทั้ง 3 ครั้ง หลังจากนั้นแมจะ
สาวดายเพื่อมัดมือนองภูโดยจะใสขาวและเนื้อไวในอุงมือนองภูไว 
 

                           
 

 
 

พิธีมัดมือ 
 การมัดมือเปนการกระทําหลังจากการเรียกขวัญ โดยเริ่มตนมัดมือโดยแมหมอหลังจา
มัดมือเสร็จก็จะนําขางวางไวบนศีรษะนองภู หลังจากนั้นก็จะเปนญาติผูใหมการมัดมือน้ันจะมี
การเชิญญาตหิรือคนรูจักมารวมมัดมือดวย การมัดมือก็จะมีการใหเงินโดยใสเงินไวที่มือผูมัด 
หรือบางคนอาจเปนเสื้อเปนขาวของก็มี พอมัดขอมือเสร็จก็จะหยิบขาวใสไวบนศีรษะเหมือนกับ
แมหมอเชนกัน พอหลังเสร็จพิธีก็จะนําหัวหมูและเครือ่งเสนตางๆ มาเลี้ยงกัน แตกอนการกิน



 
 

                                                                                                                                      

เครื่องเสนจะตองใหคนที่เรยีกขวัญกินกอนทุกครั้ง หากคนเรียกขวญัเปนเด็กการดื่มเหลาไมเปน
ก็ใหจิบและใหพอหรือแมชวยดื่มแทน  
 

                           
 

 ดังจะเห็นไดวาพิธีกรรมที่กระทําตออํานาจเหนือธรรมชาติในชาวเขาเผากะเหรี่ยงนั้นมี
รูปแบบทีเ่กี่ยวของเก่ียวกับการปวยไข โดยเชื่อวาการเจ็บปวยหรือการเปนโรคคือสิ่งที่ชั่วราย
และเลวรายตองมีการขจัดปดเปาใหพนออกจากรางการ การแทนที่ของสิ่งชั่วราย การพบเจอสิ่ง
ไมดีงามก็จะทําใหขวัญหายไมอยูกับเนื้อกับตวั การสงเคราะหเปนตัวแทนแหงพฤติกรรมในการ
ขจัดปดเปานําเอาสิ่งเร็วรายออกจากรางกาย การทําความสะอาดรางกายจากน้ําที่ผานการทาํ
พิธีที่เรียกวาน้ํามนต สิ่งเหลานี้มีขั้นตอน มีลําดับการกระทําพิธี มักจะทํากอนการเรียกขวญัและ
มัดมือ   
 สําหรับการเรยีกขวัญในชาวเขาเผากะเหรี่ยง มักกระทําพิธีหลังจากการเจ็บปวยแตเปน
ลําดับหลังจากการสงเคราะห การเรียกขวัญสําหรบับานที่ฐานะดีก็จะเลี้ยงดวยหัวหมู และไก
เพราะมีญาตมิาก หลังจากเสร็จพิธีก็จะมีการกินเลี้ยงกัน แตหากบานที่มีญาตนิอยหรือฐานะไม
คอยดี ก็จะเลี้ยงเพียงไก  
 การมัดมือผูใหญที่มามัดมือแตเดิมเงินทองไมคอยมี ฐานะการเงินไมดีก็จะมามัดมือดวย
เสื้อผาทอ หรือของใชที่ทําขึ้น แตในปจจุบันเศรษฐกิจดีขึ้นขายพืชผลไดมากขึ้น ก็ใชเงินมาหมัด
มือ แตก็มีบางที่ยังใชผาทอเพราะถือวาเปนสิ่งที่มีคุณคาหาเงินซ้ือไมได   
 การที่มีผูมารวมมัดมือจํานวนมากๆ ก็จะแสดงถึงการไดรับคําอวยพรมากดวยเชนกัน 
หลังจากการทําพิธีเสร็จก็จะมีการกินอาหารรวมกันจากอาหารที่นํามาเซนไหวถือวาเปนเวทีจะ
ไดมาพบปะพูดคุยถามสาระทุกขสุขดิบกัน พิธีกรรมจึงเปนเหมือนสะพานที่จะคอยเชื่อม
ความสัมพันธของคนในหมูบานอีกวิธีหน่ึง 
 
พระศักดา กับประสบการณการเจ็บไข 
 พระศักดาก็เปนอีกคนหนึ่งที่มีประสบการณในการเจ็บปวยเลาวาในวัยเด็กตวัเองเปนคน
ขี้โรค เจ็บปวยบอยๆ ในสมัยน้ันก็ไมมีโรงพยาบาลไมมีสถานีอนามัย เม่ือตัวเองปวยตัวรอน พอ
ก็ไปหายามาตมใหกินก็หาย แตมีครั้งหน่ึงที่กินยาที่พอตมใหก็ไมหาย พอก็เลยไปตามลุงขาวมา
ดูอาการปวยที่บาน ลุงขาวก็มาจับที่ขอมือทั้งสองขาง แลวกบ็อกวาเปนไขธรรมดาเดียวกินยาก็
หาย แตเน่ืองจากเปนหลายวันแลวขวัญไมคอยดีตองทําพิธีสูขวัญเพ่ือเรยีกขวัญมา โดยใหลุงชา



 
 

                                                                                                                                      

ลีทําใหโดยใชไกตม 1 ตัวขาวไขตม แลวก็ดายมัดมือ ทําบริเวณหัวบันไดบาน พอเสร็จพิธีลุงชา
ลีก็จะมัดมือให แตไมไดเลีย้งผี  
 พระศักดาบวชตั้งแตอายุ 35 ป แตกอนเคยเปน อสม.มากอนและเปนคนแรกของ
หมูบานมอเกอรยาง เลาวาในอดีตคนเจ็บไขไดปวยไมคอยมากนัก ถาเจ็บปวยขึ้นก็จะดูแล
กันเองตามบาใครบานมันหากเปนมากก็ไปหาหมอในหมูบานกห็าสมุนไพรใหกินเพราะเม่ือกอน
ยังไมมีโรงพยาบาลหรือสถานีอนามัย การจัดยาสมุนไพรที่ใหก็จะจัดเปนชุดๆ แลวใหไปกิน 
ตอนพระเปน อสม.ก็จะมียาที่เก็บไวเวลาใครไมสบายกม็าขอยาไปกิน หมอฉีดยาก็ไมมีแตมีครูที่
อาศัยเขามาฉดียาใหถือวาเขามีความรูมากหนอยก็เลยใหเคามาฉีดให แตก็มีชาวบานบางคนไม
สบายหลังจากไปเขาปามาก็ไมไดมาขอยานะ เพราะเขาเชื่อวาเกิดจากผีทําเปนผีปา เวลาไปตัด
ตนไมไมขอผีกอนจึงทําใหไมสบาย แตก็มีเหมือนกันที่เลี้ยงผีแลวกไ็มดีขึ้นแตก็ไมไดมาหาพระ
นะ ไปพาหมอผูเฒาในหมูบานมาตรวจ พระก็เคยไปดนูะวาเคาตรวจอยางไง  
 ลุงขาว จับที่ขอมือคนไมสบาย แลวก็บอกวาไมเปนไรเดี๋ยวเอาอันน้ีไปกิน เด๋ียวก็ดีขึ้น 
พระสังเกตคนไข คนไขกินขาวไมคอยได นอนอยูตลอดเวลา กะเหรี่ยงเวลาเจบ็ปวยหรือไม
สบายจะไมใหอาบนํ้า ตองรอหายไขกอนจะเช็ดตวัก็เม่ือเหง่ือออก แลววันรุงขึ้นลุงขาวก็จะมาหา
ที่บานอีกมาถามวาเปนอยางไรบาง ในบางคนถากินยาแลวไมดีขึ้นจับที่ขอมือแลวรูสึกวาแยลงก็
จะเปลี่ยนยาให คนที่เปนไขนานๆ หรือไมหายสักทีก็จะทําพิธีเรียกขวัญ 

การที่จะเลี้ยงผีหรือไมเลี้ยงผีน้ันเกิดขึ้นจากเหตุการณสองเหตุการณดวยกันที่เกีย่วของ
กับการเจ็บปวยดังน้ี 
 1.เหตุการณทีเ่กิดขึ้นทันทีทนัใด จากการเดินทาง จากการกระทําที่ไมเหมาะสมเชน 
อยูๆ ก็เปนไขสั่นขึ้นมาหลังจากไปปา ก็ตองไปเลี้ยงผีปาโดยผูเปนไข หรือพ่ีนองจะรูเอง  
 2.เหตุการณทีเ่กิดขึ้นหลังจากการดูเม่ือวาถูกผีทํา เชน เปนไขรักษาโดยกินยาสมุนไพร
แลวไมดีขึ้น ทําพิธีเรียกขวญัก็ไมดีขึ้น ก็จะใชวธิีการดูเม่ือ หากพบวาเปนผีทําก็เลีย้งผีก็จะหาย 
แตบางคนก็ไมโดย ก็กินยาสมุนไพรตอไป 

ดังน้ันจะเห็นไดวาแบบแผนพีธีกรรมและการดูแลสุขภาพของชาวเขาเผากะเหรี่ยง
สามารถสรางแบบจําลองการเลือกการตดัสินใจการรักษาดังน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 

การเจ็บปวยที่เกิดข้ึนทันทีทันใด 
เขาปา ผิดผี ไม
เคารพสิ่งศักดิ์สิทธิ์ 



 
 

                                                                                                                                      

 

 
หาย   ไมหาย                                                      หมอผูเฒา,หมอ
สมุนไพร 
 
 
                                                                                                            หาย                
ไมหาย     
 
 
 

การเจ็บปวยที่รูจักและรูวธีิการรักษา 
             

มีสาเหตุชักนํา ไมทราบสาเหตุนํา 

เลี้ยงผี เสนไหว ขอขมา             ดูเมื่อ 

เปลี่ยนยา ,เรียกขวัญ  



 
 

                                                                                                                                      

                                

  
หาย                                 ไมหาย                                                ไมหาย                                  
หาย 
 
           
     เปลี่ยนยา                                       ดูเม่ือ 
                                                                                                     
 
หาย           ไมหาย                            เลี้ยงผี                         

 
ด้ังน้ันจะเห็นไดวา การเจ็บปวย ในความหมายทางการแพทยพ้ืนบาน หมายถึงปญหา

การเจ็บปวยซึง่บุคคล และเครือขายทางสงัคมของบุคคล มีประสบการณรวมกัน การเจ็บปวย ใน
ความหมายทางการแพทยพ้ืนบานยังหมายถึง การรับรูเกี่ยวกบัการเบี่ยงเบนจากความเปนปกติ
ที่ถูกกําหนดไวตามวัฒนธรรมและบรรทดัฐานของสังคม ตามที่คํากลาวของ Kleinman  

จักรวาลวทิยาความเจ็บปวยของคนกะเหรีย่งถึงแมจะผานไปในยุคทีเ่รยีกวายุคแหง
เทคโนโลยี แตก็ไมใชคําตอบสุดทายในการดูแลสุขภาพของตนเอง เพราะความเชื่อยังคงแฝง
เรนในเรื่องของวิญญาณ ผ ี และสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือเรื่อง “ขวัญ” (กะ-ลา) ในคนไทยพื้นราบ 
“ขวัญหน้ีดีฟอ”เปนคําที่คุนชนิกัน ความหมายตามพจนานุกรมฉบับราชบณัฑิตยสถานให
ความหมายวา ม่ิงมงคล, สิริ, ความดี สําหรับความหมายของคนกะเหรี่ยงแลว “ขวัญ” คือชีวิต 
ซ่ึงหมายถึงรางกายและจิตใจ สิ่งที่คุมครองชีวิต ถาขวัญไมอยูกับตวัจะทําใหเจ็บปวย ขาดสติ 
หรือมีการกระทําที่ผิดปกตเิกิดขึ้น   

 

รุนแรง,ฉุกเฉิน, รักษาเองไมได ไมรุนแรง,รักษาเองได

         หมอพื้นบาน        สมุนไพร 



 
 

                                                                                                                                      

 
สวนที่ 4 

บทวเิคราะหและสรุป 
 
 การเจ็บปวย “ไข” (ตะ-งา-เกอ) เปนเสนทางที่จะนําไปสูการเรียนรู สรางความเขาใจ
วัฒนธรรมของคนกะเหรี่ยง จากขอมูลที่พบวาการศกึษาการจําแนกไขของคนกะเหรี่ยงที่ศึกษาที่
จําแนกอาการไขอยู 2 รูปแบบดวยกันคือ 

 1.ไขที่สามารถอธิบายดวยความรู ประสบการณในการรักษา และมีผลลัพธจากการ
รักษาแลวไดผล ก็คือหายจากไขหรืออาการเหลานั้น เชน ไขมาลาเรยี ประสบการณของ
ชาวบานที่ไดรับการวินิจฉยัวาเปนมาลาเรีย หรือญาติที่รับรูและใหการดูแลคนที่เปนไข กจ็ะ
สามารถเขาใจลักษณะอาการที่ปรากฏขึน้ และคาดเดาวาเปนไขมาลาเรียเสนทางเดินก็จะเขาสู
ประตูแพทยชวีภาพ ถึงแมวาผลการตรวจไมไดเปนไขมาลาเรีย แตก็ไดรับคําตอบวาเปนอะไร  

2.ไขที่เกิดขึ้นทันทีทันใด ไมสามารถบอกไดวาวาเพราะอะไรชุดคําอธิบายถูกเปลี่ยนสูง
อํานาจเหนือธรรมชาติแตไมรูวาเกิดจากอะไร ตองใชวิธกีารเสี่ยงทายผลการเสี่ยงทายเปน
อยางไรก็ปฏิบัตติามนั้น เชน อยูดีก็สั่นๆ เกิดขึ้นก็ตองใหหมอพ้ืนบานมาดูวาเกิดอะไรขึ้น จาก
สิ่งไหนแลวกแ็กตามสิ่งน้ัน  

ไข สําหรับหมอพ้ืนบานจะเห็นไดวาจะแบงไขตามอาการที่เกิดขึ้น ไขแตและประเภทก็
จะมีวิธีการรักษาดวยยาสมนุไพรที่ตางชนิดกันวิธีการใชก็แตกตางกันออกไป แตสิ่งหน่ึงที่หมอ
พ้ืนบานไมสามารถอธิบายความเจ็บปวยที่เกิดขึ้นได ก็จะอาศัยอํานาจที่อยูเหนือธรรมชาติโดย
ขอความชวยเหลือดวยการเสี่ยงทายดวยวิธีการดูเม่ือ   

การดูเม่ือจึงกลายเปนทางออกสําหรับคําอธิบายและวธิกีารรักษาจากอาการหรือไขที่
เกิดขึ้น การเจ็บปวยทีเ่กิดขึ้นไมวาอาการจะอยูในรูปแบบที่ 1 หรือรูปแบบที่ 2 ก็ตามจะโยงใยสู 
ชีวติและจิตใจ เรียกกันวา “ขวัญ” ความดํารงอยูของชีวิตมิไดเพียงแครางกายแตตองรวมทัง้
จิตใจ การสะสมและสืบทอดแบบแผน ขนบธรรมเนียมประเพณีปฏบิัติอันเปนผลมาจากความคิด
ความเชื่อและความเขาใจทีม่นุษยมีผลตอปรากฏการณตางๆ ที่แตกตางกัน   ตามแนวคิดของ 
โกมาตร จึงเสถียรทรัพย ที่ไดเสนอไวในแนวคิดเรือ่งสุขภาพและความเจ็บปวยในสังคมไทย 
สําหรับคนกะเหรี่ยงก็มีรูปแบบที่แตกตางจากคนไทยพืน้ราบ  

แนวความคิดเรื่องสุขภาพและความเจ็บปวยในสังคมไทย ไดกลาวถึงเรื่องของธาตกุารมี
สุขภาพดีก็เปนความสมดุลของธาตุ คือ องคประกอบในสวนตางดังน้ี สวนโครงราง (ธาตุดิน) 
สวนลักษณะเหลว (ธาตุนํ้า) พลังขับดัน (ธาตลุม) พลังความอบอุน (ธาตุไฟ)  หรือแนวคิดเรื่อง
ไสยศาสตรกบัความเจ็บปวย เปนแนวคดิเรื่องอํานาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ บทบาทหนาที่ของสิ่งศักดิส์ิทธิ์
น้ัน การไดรับโทษภัยจากการกระทําของผี แนวคิดเหลานี้สําหรับคนกะเหรี่ยงแลวสัญลักษณที่
แสดงวาความเจ็บปวยเกิดการเสยีสมดุล แสดงอาการความเจ็บปวยใหเห็น แสดงออกมาเปน
คําพูดวา “ขวญัหาย” การบาดเจ็บทั้งรางกายและจิตใจ สิ่งที่หลุดหายไปจากตัวยอมทําใหโครง



 
 

                                                                                                                                      

รางที่อาศัยอยูสั่นคลอนดังน้ัน “ขวัญ” จึงเปนตัวแทนแหงชีวิต ตัวแทนแหงความสมดุลเปน
เสมือนตัวแทนของธาตุทั้งสี่   

“ขวัญ” ยังเปนเครื่องแสดงเคราะหกรรม การปวยไขการกระทําที่จะนํามาซึ่งอันตรายตอ
ขวัญน้ันมีหลายรูปแบบ ภูตผีปศาจก็เปนอันตรายตอขวัญ พิธีกรรมที่เกิดขึ้นในเรื่องของขวัญคน
เปนภาพสะทอนไดอยางชัดเจนวาคงมีความสําคัญมากนอยเพียงไร การมีสุขภาพที่ดีก็คือการมี
ขวัญที่อยูกับเนื้อกับตัว การที่ขวญัไมกลบัมาสูเจาของแลวก็คือความตาย เปนจุดสิ้นสุดของขวญั 
แตไมใชเปนจุดดับของขวัญ ขวัญก็จะกลบักลายเปนเหมือนวิญญาณที่รอการเกิดใหม ดังน้ันคน
กะเหรี่ยงไมไดนับถือขวัญคือเทพเจาหรือผูมีพลังอันศักดิ์สิทธิ์แตการรักษาไวซ่ึงขวัญ 
เปรียบเสมือนการรักษาซึ่งชวีิต 

ดังน้ันไข ในความหมายของกะเหรี่ยงมิไดมีเพียงเพ่ือใหแพทยทางชีวภาพรกัษา หรือ
เปนภาระที่จะตองเยียวแตไขหรือความเจบ็ปวยยังมีความหมายถึงวิถีชีวติทีช่วยเหลือดูแลกัน 
โรงพยาบาลตัง้อยูกับที่ผูปวยตองเดินทางไปหา ในทางกลับกันผูปวยอยูกับที่หมอพ้ืนบานเขาไป
หา การบริการการดูแลคนในชุมชนดวยคนในชุมชนเกิดขึ้นมานานมาก หลายแหงพยายามจะ
นําวิธีการนี้ไปใชแตมักนําไปใชเพียงวิธีการมิไดศึกษาบริบทที่เปนจริงของชุมชนที่นําไปใช คน
กะเหรี่ยงไมไดมีทางเลือกเดียวที่จะรักษา มิไดหวังใหใครมารักษายงัคงหวังที่จะดูแลตนเอง แต
เม่ือใดมันสุดความสามารถแลวก็จะเปลี่ยนวิธีการรักษา แตมักจะไดรับคํากลาวรายตางๆ นานา  

“ทําไมถึงพ่ึงมาเปนมากแลวนะ ไมรูจะรอดหรือเปลา” 
เพียงสองประโยคดวยความเขาใจของหมอที่โรงพยาบาลเปนเชนนัน้ อันที่จริงแลวความ

พยายามอยางสุดกําลังตนเองที่จะพยายามดูแลตนเองแลวถึงมา 
 “จะขอไปในอยูโรงพยาบาลนี่หละเด๋ียวกแ็ยเอาอีก” 
คําขอที่ญาตขิอใชเวลากลบับานประมาณสองชั่วโมงเพ่ือไปทําพิธีกรรมตามความเชื่อ 

เม่ือหมอไมใหมาทําพิธีที่โรงพยาบาลเพราะเห็นวางมงาย 
สิ่งตางๆ เหลานี้จะไมเกิดขึ้นเลย หากผูทีอ่ยูในฐานะเจาหนาของรัฐเขาใจ วิถชีีวติ ความ

เชื่อ วิธีคิด ของคนกะเหรี่ยงความเขาใจที่เกิดขึ้นจากการศึกษาความใสใจ ความเห็นอกเห็นใจ 
ทําใสใจขวัญของชาวบานแลวเราก็อาจกายเปนขวัญของชาวบานใน ฐานะ “หมอ ขวัญใจของ
พวกเรา”   

ลุงขาว ลุงผมขาวที่มีแตเสยีงหัวเราะก็คงฝากไวทั้งความรู คําอธิบาย แนวคิดการใชชวิิต
ตางๆ สิ่งเหลาคงมิไดสูญสิ้นก็หวังเพียงวาความเขาใจในความเปนมนุษยของกันและกัน น้ันยอม
ทําใหหัวใจความเปนมนุษยเพ่ิมพ้ืนที่มากขึ้นตลอดไป 
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