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กระบวนการแสวงหาการรักษาพยาบาล: โลกวัฒนธรรมสุขภาพ  

การตอรองเชิงอํานาจ และพหลุักษณทางการแพทย  
 

        นางสาวสมศรี จังโสพานิช 
                สถานีอนามัยบานดอนใหญ  

อําเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี 

 
สวนที่ 1 

 
บทนํา 
 “หมอ ฉันจะมาทําบัตรทอง” 
 “พ่ีไมไปโรงพยาบาลแนนอน  หมอไมตองพูดใหพ่ีไปโรงพยาบาลซะใหยากเลย  หมอทําแผล                
ใหพ่ีอยางเดียวพอ  สวนขาพี่ไปนวดน้ํามันกับพระทีบ่านโปงมาแลว” 
 “ออ ปาพึ่งกลับมาจากโรงพยาบาล แตหมอที่น่ันไมฉีดยาใหปา  ปาก็เลยจะมาฉีดที่อนามัย” 
 “หมอ ไปดูไออูดที มันเปนอะไร  เหมือนผีเขาเลยเขากาํลังตีมันใหญแลว” 
 “นองที่สถานอีนามัยสงผูปวยที่จมน้ําตายมาโรงพยาบาลทําไมทั้งที่รูวาเขาตายแลว” 
 “คุณพ่ีครับ  บานหมอจันทรที่เปนหมอรถน้ํามนตไปทางไหนครับ” 
 “ฉันยอมเสียวนัละรอยใหหมอเกิดวัดเตาอิฐนวดลุงนะ ไมง้ันแกคงเดินไมไดแน” 
  ฉันไดฟงเหตกุารณเหลานีต้ลอดชวีิตการทํางานในชุมชนของฉัน และขณะเดียวกันก็ทํางานรับ
นโยบายของรฐับาลที่พยายามใหทุกคนไดมีโอกาสเทาเทียมกันในระบบหลักประกนัสุขภาพ  ตั้งแตระบบ
บัตรประกันสขุภาพ 500  บาท ตอครอบครัว  นโยบาย  30  บาทรักษาทุกโรค  มาจนถึง 30  บาทชวย
คนไทยหางไกลโรค  ฉันปฏิบตัิงานแบบมนุษยเงินเดือนเหมือนเพ่ือนๆ ทุกคน   ทุกวันพยายามให
ประชาชนทุกคนไดเขาถึงบริการใหมากที่สุด  ในชวงแรกๆ ฉันก็ไมรูสึกขัดแยงอะไรมากมายกับชองวาง
ระหวางเหตุการณคําพูดขางบนกับนโยบายของรัฐบาล เพราะม่ันใจวาถาทาํใหประชาชนทุกคนมี
หลักประกันสขุภาพถวนหนาแลว เหตกุารณขางบนคงจะลดลง  หรือจะไดไมมีภาพคนจนนอนตาย
เพราะไมมีคารักษาเหมือนในทีวี  จึงมุงม่ันสํารวจใหประชาชนของฉันทุกคน  มีระบบสวัสดิการ การ
รักษาพยาบาลโดยเฉพาะกลุมคนยากคนจน  คนพิการ หรือคนดอยโอกาส  กลุมน้ีเปนกลุมทีไ่มมีวันที่
ฉันจะใหเกิดการตกหลนเปนแน 
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แตเม่ือฉันพบวากลุมคนดังกลาวโดยเฉพาะคนที่แมแตจะกิน  ในบางครั้งเพ่ือนบานยังตองให
หยิบยืม  แตก็ยังคงไปคลนิิกเอกชน  ไปนวดน้ํามัน  หรือขามขั้นตอนยอมเชารถรับจาง  หอบห้ิวคนเจ็บ
นอนกระบะทายรถ  ไปโรงพยาบาลเอกชนแลวกลบัมาไมหายขาด แถมหมดเงินไปมากมาย  พวงทาย
ดวยหนี้สิน สุดทาย ก็ตองกลับมาโรงพยาบาลของรัฐ จากผลการที่ไมสนใจเดินตามเสนทางทีส่ิทธิบตัร
ทองคุมครองตามลําดับ  มันชางไมสมเหตุผลเอาเสียเลย  อุตสาหตั้งใจทําหามรุงหามค่ํา ใหทุกคนไดใช
สิทธิ์ทันตามกาํหนดที่รัฐบาลประกาศเมื่อเดือนตุลาคม  2544   ทําใหฉันรูสึกไมพอใจและมอบคาํวา “จน
แลวไมเจียม” ใหแกบุคคลเหลานั้นไป    

ตัวละครแหงชวีิตที่ไมซํ้าเรื่องราวไดผานเขามาในชวีิตหมออนามัยอยางฉันเรื่อยมา ทําใหฉนั
ครุนคิดวา  ทําไมประชาชนเหลานี้จึงตัดสนิใจเชนนั้น  ทั้งเสยีเงินซ้ําซอน มากมาย (บางครั้งจะกินก็แทบ
ไมคอยจะพอ)  ทั้งเสียเวลา  ทั้งเหนื่อยยากมากมาย   บางครั้งยาทีไ่ดจากคลินิกเอกชนมา  ก็คือชนิด
เดียวกับที่สถานีอนามัยจายใหไป  มันมีเหตุผลอยางไรกันแน  ทําไมจึงตัดสินใจอยางนั้น   

คนกลุมน้ีทําไมไมไปสถานบริการของรัฐ ตามเสนทางที่รัฐไดจัดไวให (คือตองเร่ิมจากสถานี
อนามัย ไมหาย ตองไปโรงพยาบาลชุมชุน ไมหายตองใหแพทยโรงพยาบาลชุมชนสงตอ โรงพยาบาล
ทั่วไป  และสงตอโรงพยาบาลศูนย  หรือโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแพทยตอไปตามขั้นตอน)  
 จากคําพูดและหลายๆ ปรากฏการณ  ดังประโยคดานบนเม่ือนํามันมาศึกษาพิจารณา  ทําใหฉนั
ไดพบวามนษุยทุกคนตองการสุขภาพที่ดีทั้งทางกายและจิตใจ  และตองการใหสถานะสุขภาพดงักลาวคง
อยูตลอดไปเทาที่จะสามารถทําได  เพราะเม่ือสุขภาพที่ดีถูกแทรกแซงบั่นทอนดวยสภาวะตางๆ จนเกิด
การเจ็บปวยแลว ก็จะนํามาซึ่งความทุกขอันเกิดจากการสูญเสียแกบุคคลนั้นได เชน สูญเสยีเวลาและ
ความกาวหนาของงาน  สูญเสียทรัพยสินเงินทองในการรักษาอาการเจ็บปวยเหลานั้น  รวมตลอดถึง
สูญเสียชวีติได  ถาหากภาวะความเจ็บปวยทีเ่กิดขึ้นมีความรุนแรงมาก เปนตน  ความเจบ็ปวยก็จัดวา
เปนสภาวการณที่เปนสัญญาณของความทุกขทรมาน (signal  of  misery)  ที่มนุษยทุกคนจะพยายาม
หาแนวทางหรือวิธีการตางๆ ที่สามารถกําจัดอาการเหลานั้นใหลดนอยลงหรือจนกระทั่งหายเปนปกติเร็ว
ที่สุด  ไมวาจะเปนการดูแลรกัษาตนเอง  (self  care)  หรือแสวงหาการชวยเหลือดานการรักษาจากผูอ่ืน
ที่คิดวาสามารถใหการรักษาเยียวยาความเจ็บปวยทีต่นเองกําลังประสบอยู 
 จากการศึกษาการแสวงหาการรักษาเยียวยาของประชาชนพบวามากถึง 80 เปอรเซ็นต  ที่
มนุษยเยียวยาตนเองตามชดุความรูของครอบครวั  สงัคมและวัฒนธรรมของชุมชน  (Kleinman  1980: 
50)  แตทีผ่านมาการคนหา  ความพึงพอใจของประชาชนมกัจะถูกหยิบยกเปนอันดับตน ๆ การ
ประเมินผลเทคนิคการบริการการรักษาพยาบาลแผนปจจุบัน ซ่ึงเปนเปอรเซ็นตนอยที่สุดเสียดวยซ้ําใน
โลกของความเปนพหุลักษณตามที่ไคลแมนดไดกลาวไว แตกลบันํามาเปนแกนหลักเพื่อทําการประเมิน 
หวังปรับปรุงบริการ เพ่ือกาวสูการพัฒนาคุณภาพชีวติของประชาชน  ในระดับนโยบายชาติ     อันจะ
นําไปสูการพฒันาระบบการสาธารณสุข  แตไมเคยคิดแบบประเมินที่ครอบนําเอา สังคมและวัฒนธรรม
ของชุมชนเขาไปมีสวนเกีย่วของดวยเลย 
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  ดังที่ประสบมาตลอดชีวติการเปนหมออนามัยของฉันก็เชนกัน  ที่ผานมา ไมไดมองการ
เยียวยานอกเหนือจากเชิงวทิยาศาสตรการแพทยตามที่รํ่าเรียนมา  แถมรูสึกอายถาจะแสดงใหเจาหนาที่
สาธารณสุขดวยกันรบัรูวา ประชาชนเชือ่เรื่องที่นอกเหนือวิทยาศาสตรพิสูจนได  และก็เกิดความสงสัย
วา  ทุกเม่ือเชื่อวันชาวบานไมเวนแต พอ-แมของเรา ทําไม จึงกระทําการตัดสนิใจเลือกวธิีการเยยีวยา  
แบบไมมีเหตผุลดังกลาวทัง้ๆ ที่ระบบการแพทยแผนปจจุบัน  ไดพยายามจัดระบบใหไวใหเดินตาม  
เปนอยางดีแลว พิสูจนไดทางวิทยาศาสตร  และเปนทีย่อมรับกันเปนสากล มีระบบการแพทยสมัยใหม
เขาถึงทุกชุมชน  จะสังเกตไดจากการสรางสถานีอนามัยคลอบคลุมทุกตําบลทัว่ประเทศมาตั้งแต ปพ.ศ. 
2520 ในแผนพัฒนาสาธารณสุขฉบบัที่ 4 (พ.ศ. 2520- 2524)   มุงเนนการเพิ่มปจจัยโครงสรางพื้นฐาน
ทางดานบริการสาธารณสุขใหครอบคลุมประชาชนในสวนภูมิภาค  ใหมีการสรางโรงพยาบาลอําเภอให
ครบทุกอําเภอและสรางสถานีอนามัยใหครบทุกตําบล   กลับกันการใชการแพทยแผนเกา (พหุลักษณ
ทางการแพทย)หลาย ๆ ศาสตร  ก็ยังมีใหเห็นอยูในทกุชุมชน  ไมเวนแมแตในเมืองหลวง ก็ยังมีการนับ
ถือสิ่งเหนือธรรมชาติ  และการเยียวยาในแบบแผนอืน่ (วรัญญา  2550)   

ฉันรับรูไดวามันมีความสําคัญตอชาวบาน แมวาการแพทยแผนปจจุบันจะกาวหนาไปถึงขัน้ที่
ชาวตางชาติจากประเทศที่เปนตนแบบการแพทยแผนปจจุบัน1 ยังมาทําการผาตัดรักษาเยียวยาใน 
ประเทศไทยที่นับวันจะไดรับความไววางใจมากขึ้นก็ตาม แตก็หาทําใหชาวบานคนไทยไวใจเลือก
การแพทยแผนปจจุบันเปนรูปแบบเดียวที่สามารถจัดการ  เยียวยาไดเบ็ดเสร็จ  ดังประโยคคําพูดของ
ประชาชนที่ฉนัไดยกมาเกริ่นนํา 

ดังน้ันการศึกษาใหไดรูถึงเหตุผลการตัดสินใจในโลกของความเปนจริงของชาวบาน  นาจะเปน
สิ่งที่ชวยแกขอสงสัยดังกลาว  มันอาจจะทําใหฉันเขาใจเพิ่มมากขึ้น  และกระทาํการทางเวชปฏิบตัิแก
พวกเขาเหลานั้นดวยความเขาใจ  ในฐานะที่เราไดเปรียบศาสตรดานอ่ืนที่รัฐยังไมไดใหอํานาจทาง
กฎหมายเปนเครื่องปองกันตัว ดวยใบประกอบโรคทางศิลปะ   เราจะใชความไดเปรียบดังกลาวอยางไร  
จะไดไมกาวละเมิดศิลปะการเยียวยาสาขาอื่น  ที่เชื่อถือสืบทอดมากอน  พรอมที่จะเขาใจประชาชน คน
เจ็บปวย ที่ทุกคน  ตางก็มีเหตุผล ในการเลือกวธิีการเยียวยาดวยเชนกัน  

งานวิจัยชิ้นนี ้ ศึกษาถึงกระบวนการการแสวงหาการรักษาพยาบาลของประชาชนภายใตสังคม
วัฒนธรรมของชุมชนวามีขัน้ตอนอยางไร  มีวิธีคิดหรือชุดความรูใดที่ใชประกอบการตัดสินใจมอํีานาจใด
กํากับการตัดสินใจหรือไม  รวมถึงมีขั้นตอนการตอรองทางอํานาจในการรักษาพยาบาลเปนอยางไร  ใคร
บางที่เขามาอยูในกระบวนการ    เพ่ือใหเห็นถึงความซับซอนของกระบวนการเยียวยาในแตละครั้งของ
ผูปวย   โดยคําถามวิจัยมีดังน้ี 
  ภายใตเสนทางการแสวงหาการรักษาพยาบาล  ผูปวยและญาติใชตรรกะวิธคีิดชดุใด  ในการ
ตัดสินใจเลอืกวิธีการรักษาพยาบาล  และกระบวนการตอรองเชิงอํานาจภายใตกระบวนการแสวงหาการ
รักษาพยาบาลเปนอยางไร  โดยเฉพาะอํานาจของการแพทยสมัยใหม   

                                                        
1 การทําใหเมืองไทยเปน hup ทางการแพทยของโลก ออกอากาศทางสถานีโทรทัศนชอง 11 วันที่ 2 ตุลาคม 2550 
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เพ่ือทําความเขาใจกระบวนการเยี่ยวยาของประชาชน ในแงมุมทางสังคมวัฒนธรรมซึ่งถือวาเปน
สิ่งสําคัญใหการปฏิบตัิงานในชุมชน  ไดเกิดการทํางานที่มีประสิทธิภาพ  กาวสูการทํางานแบบบองค
รวมอยางแทจริง  จึงทําการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ  เก็บขอมูลโดยการสัมภาษณเชิงลึก (In-dept 
interview) สังเกตแบบมีสวนรวม (Participation  Observation)  และบันทึกประวตัิการรักษาพยาบาล 
ดวยเครื่องมือ  เสนทางของการแสวงหาการรักษาพยาบาล ( Illness Episode  Record)  โดยศึกษาเกบ็
รวบรวมขอมูลจากผูปวยในหมูบานดอนใหญ  ตําบลดอนใหญ  อําเภอบางแพ  จังหวัดราชบุรี  เน่ืองจาก
เปนหมูบานทีอ่ยูในเขตรับผดิชอบ  และมีวัฒนธรรม  ขนบธรรมเนยีม  ประเพณี   และเปนชุมชนที่ยังมี
ความเปนชนชาติมอญอยู   แมจะอพยพมาจากเมืองมอญเปนรอยกวาปผานมาแลวกต็าม  ดังจะแสดง
ถึงที่มา  ในบริบทหมูบานดอนใหญตอไป 

ในการศึกษาวจัิยครั้งน้ีจะแบงการนําเสนอเปน 5 สวนกลาวคือ  สวนที่ 1 เปนการนําเสนอให
เห็นถงึความสาํคัญของประเด็นที่ศึกษา  วธิีการศึกษาและวัตถุประสงค  สวนที่ 2 เปนบริบทของหมูบาน
ใหเห็นถึงประวัตศิาสตรชาติพันธุ  เห็นถึงพัฒนาการของการดิ้นรนเพื่อความอยูรอดของคนไทยเชื้อสาย
มอญที่อพยบเดินทางมา ตั้งเปนชุมชนทีฉ่ันตองมาปฏบิัติงาน ประเพณีตาง ๆ ความเชื่อเรื่องผี รวมถึง
โลกวัฒนธรรมการเยียวยาของคนบานดอนใหญ สวนที่ 3 คือการนําเสนอรายละเอียดเรื่องเลา  กวาปา
ลําดวนจะหายปวย  ประวัติการรักษาพยาบาลของปาลําดวน  ที่ไมเปนไปตามลําดับขั้นตอนตามที่ฉัน
เขาใจวาควรจะเปน  มีความเปนพหุลักษณทางการแพทย มีความซบัซอน  และเปนพลวัตถูกกาํกับดวย
แนวคิดทีล่ะเอียดออน ไมตายตัว  ระหวางแตละจุดพกัรักษามีการตอรองเชิงอํานาจที่นาสนใจ  โดยจะ   
แทรกอยูในเรือ่งราว  จากเริ่มตนตั้งแต ฉันรูจักเม่ือยายมาปฏิบตัิงานใหม ถึงปจจุบัน   ใหเห็นถึงเสนทาง
การเยียวยา โดยจะมีการวิเคราะหแทรกอยูในบางประเด็น  สวนที่ 4 เปนการวิเคราะห็ขอมูลผานแนวคิด
ทฤษฎีเกี่ยวกบัการแสวงหาการรักษาพยาบาล และการเลือกใชแหลงบริการรกัษาพยาบาลของ
ประชาชน  ศกึษาภายใตกระบวนการทางสังคมวัฒนธรรม สวนที่ 5 คือ  การสรุปประเด็น และสิ่งที่ได
เรียนรูหลังจากศึกษาวิจัย 
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สวนที2่ 
 
บริบทหมูบานดอนใหญ 

เม่ือกวารอยหาสิบปที่ผานมา  ไดมีการอพยพของชาวมอญที่ลองมาจากเมืองมอญผานมาทาง
ชายแดนไทย – พมา ทางอําเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี มาตามลุมแมนํ้าแมกลองทําใหชุมชน 2 
ฝงแมนํ้าแมกลองเต็มไปดวยชนชาติมอญอพยพ  และบริเวณริมแมนํ้า อําเภอโพธาราม  จังหวัดราชบุรี 
ก็เชนกัน  โดยกลุมที่มาหยดุปกหลักทํามาหากิน ตั้งแตบริเวณวัดคงคาราม จนมาถึงบรเิวณวัดไทรอารีย
รักษ คือตนสายของการอพยพเดินเทาของบรรพบุรุษมอญบานดอนใหญ   

สาเหตุของการอพยพ เน่ืองจากชาวมอญกลุมดังกลาวเมื่อเวลาผานไป  พ้ืนทีท่ํามาหากินแถบ
ลุมแมนํ้า อําเภอโพธาราม  มีความหนาแนนมากขึ้น  จึงทําใหตองพยายาม  ขยับขยายหาทีท่ํากินแหง
ใหม  ไวรองรับลูกหลานทีเ่พ่ิมมากขึ้น  จึงเกิดการเดินเทาจากอําเภอโพธาราม  มายังอําเภอบางแพ  
ระยะทางประมาณ 30 กิโลเมตร  ในสมัยน้ันยังเปนปารก  และเม่ือผานตวัอําเภอมาประมาณ 5 
กิโลเมตร  กพ็บวาตําบลดอนใหญ  เปนพ้ืนที่ที่มีลําคลองทอดผานหลายสาย  ประกอบกับยังไมมีใครมา
จับจอง จึงแผขยายการจับจองจนเต็มพ้ืนที่ตําบลดอนใหญ  โดยจะสรางบานเรือนกระจุกตวัอยูเปนหมู ๆ 
ใกล ๆกัน  สวนที่ทํากินก็จะหาง  ออกจากตัวหมูบาน  โดยทําการจับจองเพ่ือปรับเปนทีท่ํานา  มีคิดจอง
เผื่อแบงใหลูกหลานบาง  แตก็ไมมีรายใดมากมาย  จนล้ําหนากัน 

การประกอบอาชีพ  ด้ังเดิมบรรพบุรุษไดหักลางถางพง  เพ่ือปรับใหเปนที่นา  อาชีพหลักคือการ
ทํานา  และจับปลา  มีการแปรรูปอาหารไวกินตลอดป  เหลือเผื่อไวแลกเสื้อผา ,เกลือและน้าํตาลบาง  
โดยชาวบานจะหาบเดินเทาไปแลกเปลี่ยนผลผลติในตวัอําเภอบางแพ  ใชเวลาเดินเทาลัดทุงนาไป – 
กลับตั้งแตเชาตรู กลับมาถงึบานก็ตอนสาย  หรือบายกลางวัน ตอมา เริ่มมีการสงลูกสาวไปหัดเรียนตัด
เย็บที่นอนใน อําเภอโพธารามหลังฤดูทํานา  ทําใหทุกบานมีรายไดที่เปนตัวเงินจากลูกสาว  สวนลูกชาย
จะอยูบาน เลีย้งวัวควาย เผาถาน  และหาปลากิน ทาํกินกันไดตลอดป   มาระยะหลังทีช่าวบานมีความ
เชี่ยวชาญดานการตัดเย็บ ประกอบที่นอนมากขึ้น  ทําใหไดรับการติดตอจากนายทุนชาวจีนใน อําเภอ
ออมนอย  จังหวัดนครปฐมใหไปเยบ็ที่นอน  โดยระยะแรกทําเปนอุตสาหกรรมเลก็ๆ ในครวัเรอืน  ตอมา
ขยายการผลติมากขึ้นจนเปนอุตสาหกรรม  ผลิตภัณฑ เครื่องนอนรายใหญที่มีชื่อเสียงของประเทศ  ที่
ขยายใหญมากขึ้น ตองการแรงงานมากขึ้น ทําใหมีการชักชวนเพื่อนบานกันทุกครัวเรือนไปเปนแรงงาน  
เพศชายกเ็ริ่มมีบทบาทกาวออกนอกหมูบานมากขึ้น ไปเปนชางเครื่องบาง  ขับรถบาง  และอ่ืน ๆ   

ปจจุบันมีอยูประมาณ 180 ครอบครวั  ประชาชนมีอาชพีรับจางเปนสวนใหญ  เน่ืองจากการเนา
เสียของน้ําในลําคลอง  จากการเขามาเชาที่ทาํนากุงของชาว จ.นครปฐมเม่ือ 20 ปที่ผานมาทําใหวถิีการ
ทํานาของประชาชนตองหยดุลง  มาระยะหลังชาวสวนจากอําเภอดําเนินสะดวกขยายพื้นที่ปลูกองุน และ
พืชไรรวมถึงสวนผลไมกันเต็มเน้ือที่นาของ ตําบลดอนใหญ  วัยรุนหนุม – สาว ทีมี่ลูก  ก็จะเอามาใหพอ 
แมเลี้ยงดู  ตนเองตองออกไปรับจางในตางอําเภอบาง  ทําใหมีคนแก และเด็กเลก็เต็มหมูบาน  
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ตําบลดอนใหญ หางจากตัวอําเภอบางแพ 8 กม.(ทางถนน)  ปจจุบันไมมีรถโดยสารประจําทาง  
เน่ืองจากประชาชนมีพาหนะเปนของตนเอง สวนใหญจะเปนรถจักรยานยนต   ซ่ึงเปนที่นิยมเกือบทุก
บาน  และมีรถกระบะในบางบาน  มีสถานีอนามัย 2 แหง  ไมมีโรงเรียนระดับมัธยม  มีเพียงโรงเรียน
ประถมซึ่งสรางประมาณ 70 ปเศษ ในอดีตตองพาลูกหลานไปอยูบานญาติทีต่วัอําเภอโพธารามเพื่อจะได
เรียนตอในชั้นมัธยม เน่ืองจากบานดอนใหญยังไมมีถนนเชื่อมตอถึงตัวอําเภอบางแพ  ตองเดินเทาลัดทุง
นา (ประมาณ 5 กม.) หลังจากมีถนนเม่ือ 20 ปที่ผานมาทําใหลูกหลานไมตองไปอยูบานญาติ  สามารถ
ไปเรียนตอในระดับมัธยมในตัว อ.บางแพได   ถาบานใดไมมีรถ  โดยเฉพาะคนแก  หรือคนที่ขับรถไม
เปนก็ตองอาศยัรถสงนักเรียน  ซ่ึงตองเตรียมตัวแตเชา    แลวรอกลับพรอมนักเรียนตอนบาย  หรือไมก็
ตองจางเหมาหรือโบกรถฟรี 

จากขอมูลดังกลาวจะเห็นวาประชาชนสวนใหญที่อยูในหมูบานจะเปนผูสูงอายุและเด็ก โดยมี
ลูกหลานวัยกลางคนเปนผูดูแลประชาชนวัยแรงงานสวนใหญ (โดยเฉพาะวัยรุน) จะตองออกไปทํางาน
นอกหมูบาน แมจะมีการไดเขยและสะใภจากตางถิ่น แตวัฒนธรรม  ประเพณีมอญ   ก็ยังคงเปนตัวรอย
รัดของความเปนกลุมชาติพันธ  ที่ยังมีอิทธิพลในหมูบาน แมจะสั่นไหวไปบาง   ตามกระแสความ
เปลี่ยนแปลงจากภายนอกที่กําลังเชีย่วกราดสูภาคชนบททัว่ไปกต็ามท ี  แตพิธีรับผีบรรพบุรุษสืบตอทาง
บุตรชายคนโตของทุกบาน ทําใหสะใภกต็องปฏิบตัิตามประเพณี  และพิธีกรรมตาง ๆของชาวมอญอยาง
เครงครัด  

โดยพบวาอิทธิพลวัฒนธรรมทางสังคม ในพ้ืนทีแ่หงน้ียังยึดถือขนบธรรมเนยีมแบบเดิมอยาง
เหนียวแนน  เชนพบวา การเคารพเชือ่ฟงบิดามารดาและตองมีความกตญั ู  สังเกตจากเลี้ยงดู บิดา  
มารดาเมื่อยามเจ็บปวยและชราภาพ  ถาบานใดปฏบิัตติอบิดา-มารดาไมดีเทาที่ควรก็จะถูกสังคมติเตยีน  
จึงทําใหเห็นภาพคนแกในหมูบานถูกทอดทิ้งมีอยูนอยหรือแทบไมมี  รองลงมาคือลูกคนโตของครอบครัว
ที่นอง ๆ ทุกคนตองเชื่อฟง ดังที่ผูเถาผูแกมักจะพูดปลอบใจลูกคนรองวา “ชางเขาเถอะ เขาเปนพ่ี”     
แมจะเปนเพียงลูกพี่ลูกนอง หรือเปนญาติผูที่มีอาวุโสกวาก็ตาม  ผูดอยอาวุโสกวาตองเชื่อฟง  เพ่ือจะได
ไมถูกติเตียนในหมูญาติ อาจไดรับคําชมเชยภายหลังวา “เด็กคนนี้ไมด้ือ  วานอนสอนงาย”  ซ่ึงมีผลตอ
การตัดสินใจตอเรื่องราวในครอบครัว  แมจะเปนผูที่มีอายุมากสักเพียงใด (ดังกรณีเรื่องเลากวาปาลําดวน
จะหายปวย  ที่พ่ีลูกอินทร นองสาวคนสดุทองของบาน ตองลําบากใจตอการออกคําสั่งไมยินยอมของครู
ชินผูเปนพ่ีชายขัดขืนไมใหพาแมไปรักษาแผนไสยศาสตรในชวงแรก) 

บางครอบครวัแมลูกไปร่ําเรยีนวิทยาการ การเยียวยาแผนปจจุบันมา แตก็อาจแสดงบทบาททาง
วิชาการในสังคมนี้ ไดในบางจังหวะเทานั้น กระทําไดไมมากพอโดยเฉพาะแบบแผนความเชื่อเรื่องของ
การเยียวยาทางไสยศาสตร  ทางดาราศาสตร การนับถอืพระ  และการแพทยแผนโบราณที่ยังคงมี  และ
ใชในหมูบาน  เชน ในกรณีของการวิเคราะหหาสาเหตุการปวย ดวยการทรงเจา,หรือการนั่งทางในของ
หมอรดน้ํามนต,และการปรกึษาพระครทูี่เปนที่นับถือของชาวบาน  สังเกตไดวา สิ่งเหลานี้ยังคงมอียูใน
หมูบาน  เพราะบางโอกาสที่การแพทยแผนปจจุบันตอบไดไมชัดเจน ในแนวความเขาใจแบบชาวบาน 
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อันสงผลใหกระบวนการเยีย่วยาของประชาชนที่น่ี  จึงเปนแบบผสมผสานระหวางแผนปจจุบันภายใต
สังคมและวัฒนธรรมของพืน้ที่ซ่ึงอุดมไปดวยความเปนพหุลักษณทางการแพทย    

ในสังคมวัฒนธรรมความเชือ่ของชาวบานดอนใหญ  เทาที่ฉันไดซึมซาบ สัมผัสและยังพอมีให
พบเห็น  ซ่ึงชาวบานใชกันบอย ๆ ในปจจุบัน พอจะแยกใหเห็นไดดังน้ี 

 
พิธีกรรม รวมถึงความเชือ่ตางๆ  

พิธีกรรม รวมถึงความเชื่อตาง ๆ ที่สบืทอดกันมาจนถึงปจจุบันที่ยังยดึปฏิบัติกันใหเห็นกันอยูใน
หมูบาน  ดังจะแยกกลาวออกกวาง ๆ เปน 2 กลุม ดังน้ี 

 1.ความเชื่อประเพณีการเซนไหวผีดี รวมถึงประเพณีตางๆ  
2. ความเชื่อกรณีของผีไมดี  ในที่น้ีจะกลาวเฉพาะเรื่องราวผีปอบ เน่ืองจากในปจจุบัน ผีไมดีอ่ืน 

ไมปรากฏ  หรือถูกกลาวถึงแลวในหมูบาน   
 
การเซนไหวผีดี  รวมถึงประเพณีนิยมที่อยูในดานดี  
ประเพณีการเลี้ยงผีเดือน 6 ที่ยังปฏิบตัิกนัอยูทั้งหมูบาน ประเพณีน้ีเปนการเลี้ยงผเีจาที่ของบาน  

ที่ศาลพระภูมิหนาบาน โดยจะทํากันในวนัพฤหัสภายในเดือน6  สัปดาหใดก็ได ปละหนึ่งครั้ง   จึงทําให
เห็นภาพ ลูกหลานลางาน  กลับมาจากตางถิ่นกันมากมาย  ชาวบานเชื่อวาถาไมจัดทําพิธี  จะเกิดสิ่งราย
กับครอบครวั ที่ไมทําการเลี้ยงดูเอาใจผีในบาน  อันหมายถึงเจาที่ ผีปูยา  ตายาย และบรรพบุรุษ  ถา
กระทําไมถูกตอง  คนในบานรวมถึงลกูหลานแมอยูตางถิ่นกต็าม  จะถูกทําโทษ  ใหมีเหตุราย  หรือ
ความเจ็บปวยไมสบาย  หรือไมก็อาจถึงแกชีวติได  ชาวบานเชื้อสายมอญแทบทุกหลังคาเรือน จึงไมกลา
ละเวน  ทําใหเห็นภาพการสั่งจอง หรือวางขาย กลวย มะพราวออนจากรานคาในหมูบานเตม็แทบทุก
รานในชวงเทศกาลไหวผีเดือนหก    มีการปนขนมตมแดง ตมขาว ขนมบวัลอย  และทําอาหารกันใน
ตอนเย็นวันพุธ   ที่ลูกหลานยังน่ังรายลอมชวยกันปนขนมและรวมกินขาวกันเต็มบาน  ในบานใหญของ
ตระกลู  ซ่ึงถอืเปนการเลี้ยงดูผีที่ปกปกษ รักษาประจําครัวเรือน 

  และจะตอดวยการเลี้ยงดผูีผูปกปกษรักษาเพศภยัตางๆ ประจําหมูบาน  ไมใหมีอาเพศหรือ
เหตุรายบังเกดิขึ้นมาในหมูบาน  ดังคําที่ผูเถา ผูแกพูดวา “ เลี้ยงแลวจะไดไมเกิด ขาวยาก หมากแพง  
ชวยปดเปาภยัพิบัดตาง ๆ ใหหางหายจากหมูบานของเราจึ่งจําเปนตองเลี้ยงดูเอาใจผี”  สําหรับใน
หมูบานเชื้อสายมอญแหงน้ีก็ไดกระทําการดังกลาว เชนกัน ซ่ึง เรียกวา  การเลี้ยงผีเปะจุ 
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ประเพณีการเลี้ยงผีเปะจุ ของหมูบาน กระทําโดยชาวบานจะชวยกันนําอาหารคาว-หวาน ไป
เซนไหวใตตนไม  กลางทุงนา  ชาวบานบอกวา  ผเีปะจุ  คือผีเจาที่ของหมูบานที่คอยดูแลหมูบานไมให
มีเหตุราย  ในวันทีเ่ลี้ยงมักจะมีการเขาทรงเพ่ือไถถามความทกุขยาก หรืออาการเจ็บปวยของคนใน
หมูบาน   เพ่ือจะไดกลับไปแกไขใหถูกตอง  สวนใหญ  จะเปนความทกุขยาก  หรือปวยไขในชวงนั้น ๆ  
ผูเขารวมพิธีสวนใหญ  จะเปนผูที่วางงาน หรือสามารถละการปฏิบตัิงานประจําได  ประมาณ 10-20 คน 
เปนตวัแทนของหมูบาน  ไมจําเปนตองเขารวมพิธีกรรมกันทั้งหมูบาน 

สวนอาหารทีนํ่าไปเลี้ยงก็จะเปนของเซนไหวทัว่ๆ ไปที่ชาวบานรวมบริจาคเงินใหตวัแทนไป
จัดหา  เม่ือทําพิธีเสร็จก็จะแบงกันกินเพ่ือความเปนศริิมงคล  พิธีน้ีจะละเวนไมได  เปนที่นาสังเกตวาคน
ที่จะเปนผูนําในพิธีการนี้  มักจะเปนผูหลัก ผูใหญที่นับถือของหมูบาน  สวนใหญจะเปนผูที่ไปทําบุญที่
วัดสม่ําเสมอ   ถือศีลในวนัพระ  และอยูในการดํารงครอบครัวแบบเรียบงาย  มีจิตใจเยือกเย็น  ในบาง
หมูบานจะเปนผูนําในการประกอบพิธีกรรมตางๆ ทางศาสนาประจาํหมูบานดวย   การเซนไหวครั้งน้ีมี
ชาวบานวัยกลางคนเปนผูชวยเพ่ือจะไดเขาใจขั้นตอน เม่ือยามที่ผูนําพิธีอายุมากทําไมไหว  หรือ
เสียชวีิตลง  ก็จะสามารถกระทําพิธีสบืตอได  เขาใจวาประเพณีน้ีจึงมีการสงตอการปฏิบตัิเรื่อยๆ ไปไม
ขาดหายไปจากหมูบานไดงายๆ  

 แตถึงกระนั้นก็ตามที  การทํางานของผีดีทั้งสอง  ก็ยังไมสามารถปกปกรักษาลูกหลานได
ตลอดเวลา  เพราะเมื่อไดก็ตามที่ชาวบานหาทางออกไมได      ในขณะเขารวมพิธีไหวผีเปะจุ ชาวบาน
จะรอยคอยจังหวะไตถามปญหาตาง ๆ  สวนคนที่เขาขายอาการหนัก  ก็จะคอยเปนคนสุดทายของการ
ไถถามเพราะกินเวลานาน   สวนปญหาที่ชาวบานหาทางออกไมได  ที่สังเกตไดโดยชาวบานจะบอกวา 
“ก็ปญหา ทุกเรื่องแหละหมอ  แตถาคนไหนปน้ันบานมีแตเรื่อง  หนักๆ เชนวา  ปน้ีเด๋ียวคนโนนเปน
อยางโนน   เด๋ียวคนนี้เปนอยางนี้  เจ็บปวยก็รักษาไมหายซะที  มากเรื่องทั้งป  อยางนี้มันก็ตองจัดพิธีรํา
ผีมอญ ซักหน  จะไดรู  และแกไขใหถูกตองไป ”   

จากคําพูดดังกลาว  จึงทําใหไดเห็นการรําผีมอญอยูบาง  แตนานๆ ครั้ง  เน่ืองจากจะตองใช
งบประมาณสงู  โดยปจจุบันในหมูบานไมมีใคร เปนเจาพิธี   ตองไปวาจางเจาพิธีมาจากวัดคงคา  ซ่ึง
เปนตนตอรากเหงาเดิมของชาวบานที่น่ี   

สําหรับครวัเรอืนที่ยากจน ก็จัดพิธีไดโดยจะทําการชักชวนในหมูญาติ  ใหมาลงขัน  แลวรวมพิธี
ดวยกัน  ทําใหพิธีรําผีมอญในครั้งน้ัน  มีลูกหลานเขารวมรํากันมากมาย     

ประเพณีการราํผีมอญ  จะกระทําเมื่อเกิดเหตุรายแกสมาชิกในบานซ้ําๆ  ทําเพื่อถามไถความ
ผิดพลาดของลูกหลานที่กระทําตอผบีรรพบุรุษ หรือผดิครรลองคลองธรรมของชาติพันธุ  พิธีน้ีใชการราย
รําประกอบเสยีงดนตรี  เพ่ือสื่อ  อัญเชิญผีมาประทับราง ของรางทรง  แลวลูกหลานที่ถูกเรียกใหมารวม
พิธี ตองรวมนุงผาจุงกระเบนสีแดง  มารํารวมกับผทีี่มาประทบัทรงทั้งหญิงและชายไมเวนแมแตหนุม ๆ 
วัยรุนทีต่องรายรําในทวงทาเดียวกับผีที่มาประทับทรง  แมจะเอียงอายหมออนามัยสมัยใหมอยางฉันที่
ไปขอสังเกตพิธีกรรม  แตก็รายรํา  ใหเกิดความสนุกสนาน  เพ่ือใหผีบรรพบุรุษสนกุสนาน   
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ในพิธีจะมีอาหารคาวหวาน  เหลา  บุหร่ี  ไขตมเสี่ยงทาย   เม่ือผีอ่ิมหนําสําราญ  ก็จะนั่งลงพัก   
และลูกหลานตอง  สังเกตดูจังหวะที่ผีอารมณดีจากการชวนคยุ ของพี่เลี้ยงที่คอยจุดบุหร่ี  รินเหลา  หรือ
ประเคนกลับแกลม ใหตั้งแตมาประทบัราง  จนถึงประคองไมใหลมหัวฟาด เม่ือเวลาออกจากรางทรง  
สวนใหญพ่ีเลีย้งจะเปนผูหญิง  เพราะเชื่อวา  เอาอก  เอาใจเกง  พ่ีเลี้ยงจะพูดนําเปดทาง  เพราะรู
วัตถุประสงคของเจาภาพมากอน  วาจัดรําผีมอญครั้งน้ี  เพราะมีอะไรทีต่องการไถถาม   เพ่ือจะไดทํา
การแกไขใหถกูตอง ซ่ึงยังมีใหเห็นอยูในหมูบาน   

นอกจากนั้น  ชาวบานที่น่ีก็ยังมีความเชื่อในเรื่องการประกอบพิธีกรรมเหมือนทองถิ่นอ่ืนทั่วๆ 
ไป   สวนใหญ ไมไดเปนประเพณีที่สบืทอดกันมา  ตามเชื้อชาติ   แตมารับเอาวัฒนธรรมใหมที่นิยมกัน
ทั่วไป  ดังคาํกลาว “เชื่อไวไมเห็นเสียหาย แตอยาไปลบหลูก็แลวกนั  เม่ือยามเราตองพ่ึง ก็จะไดขลัง”  
ดังเชน 

ความเชื่อในพธิีกรรมทางไสยศาสตร  เชนรดน้ํามนตจากผูมีคาถาอาคมของหมูบานจะชวยขจัด
สิ่งชั่วรายที่บังเอิญมาปะทะในยามที่ตกอยูในชวงของการมีเคราะห หรือน่ังทางในดูเหตุการณความ
เปนไปเชนของหาย การทําใหสามีที่นอกใจกลับคืนมา  ซ่ึงดําเนินการโดยฆราวาส (หมอบุญจันทร)  และ
พิธีน่ังทางในใหเห็นสิ่งที่ไมดี เพ่ือบอกกลาวทักทายใหแกไขสิ่งทีเ่ชื่อวาผิดผีหรือเปนกาลกิณีที่มีอยูใน
บาน  อันเปนสาเหตุทําใหเกิดความไมสบายใจตางๆ     

หรือเม่ือหมดที่พ่ึง  หรือศรัทธาหมอบุญจันทรนอยลง ก็จะไปพึ่งพระเจาอาวาส  ซ่ึงเปนพระที่
ชาวบานเลื่อมใสดวยบุคลิกของทาน  ดูสงบนิ่ง  สํารวม  ระวังกิริยา  ไมคอยพูดจากับโยมที่เปนผูหญิง  
บวชเรยีนมาตัง้แตวัยปลดทหารเกณฑ ปจจุบันบวชเรียนได 30 พรรษา  ไมเคยมีภรรยามากอน  ตลอด
มาสนใจศึกษาการนั่งวิปสสนากรรมฐาน  ยามวางจะศึกษาเกี่ยวกบัโหราศาสตร  ชาวบานเคยบอกวา 
“หมอ ไปหาหลวงพอซิ ใหทานดูดวงชะตาของคนที่เขากําลังมาจีบหมอ ซิวาเปนเนื้อคูกันหรือเปลา”  
หรือไมก็ “หมอหลวงพอทานปฏิบตัิดี น่ังสมาธิเกง  ขนาดบานนองสาวอยูที่เพชรบุรี  ทานไมเคยไปเลย  
ทานยังหลับตา เห็น ฐานพระพุทธรปูในบานนองสาวราว  ทานใหไปเปลี่ยน  ถึงวาซิ นองเขยจอดรถไว
เฉย ๆ ยังมีคนมาชน  เน่ียถาไมมาดู  ยังไมรูวาจะมีอะไรเกิดขึ้นอีก”  เจาอาวาสทานนี้  จะไมประกอบ
พิธีกรรมใด ๆ อันไมใชกิจของสงฆ  ถามีความจําเปนทานก็จะบอกวา “ไปหาหมอจันทรไป” 

สถานที่ทั้งสองแหง  กระทําการโดยไมคิดมูลคามากมาย  มีเพียงคายกครู 12 บาท  บุหร่ี1ซอง  
ดอกไมธูปเทยีน  ซ่ึงงายตอการจัดหา  จึงเปนที่นิยมเรื่อยมา   

ที่ตั้งทั้งสองแหงทั้งรดน้ํามนตและน่ังทางในบอกปญหาใหแกไข  อยูไมหางจากระบบการแพทย
แผนปจจุบันในทองถิ่น  คือสถานีอนามัยบานดอนใหญ  แตทั้งสามสถาบันดังกลาวยังคงเปดดําเนินการ
ตามแบบแผนของตนเอง  โดยไมมีความขัดแยง   

นอกจากนั้น  ชาวบานที่น่ี ยังมีการนับถอืเทพตางๆ เห็นไดจาก  ยังมีประชาชนในหมูบานที่เปน
รางทรงอยูหลายบาน  สังเกตไดจากมีการจัดวางขันบชูาที่จัดวางในที่สูง  ประดับประดาดวยดอกบัวแหง  
หรือดอกบัวทีท่ําดวยผาเงินผาทองบรรจุอยูเต็มในขัน  บางบานก็เขียนชื่อของเทพที่ตนเองนับถอืติดไวที่
ขัน  หรือห้ิงที่วางขัน  น่ันแสดงวาบานหลังน้ันมีสมาชกิของบาน  ไดไปรับขันธหา  แสดงตนเปนลูกศษิย
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ของเทพดังกลาว  เม่ือถึงป  ตองมีการเลี้ยงเทพ  หรือที่ชาวบานเรียกวา จัดงานป ดวยการทําบุญเลี้ยง
พระในตอนเชา  หลังสงพระภิกษุกลับกจ็ะตอดวยการเชิญเทพที่ตนเขาขอเปนลูกศิษย  มาประทับราง
ทรง ใหไดมาสําราญดวยเสยีงระนาดปพาทย อาหารคาวหวาน  บหุร่ี  ตามแตความชอบของเทพแตละ
องค   ซ่ึงชาวบานจะเตรยีมคําถามที่ตนอยากปรึกษา  ไปเขาควิรอถาม  ไมเวนแมแตหมออนามัยอยาง
ฉันที่ไดรับเชญิใหไปรวมเลีย้งพระตอนเชา       ก็ยังถกูรบเราจากชาวบาน  ใหอยูรอถามถึงเรือ่งของเนื้อ
คู  ในชวงพิธีเขาทรงตอนบาย  กอนที่จะกลับบาน 

 ในการนี้รางทรงบางคนมีเทพมาเขาทรงหลายองค สังเกตไดจาก บุคลิกน้ําเสียงเม่ือยามเขา
ประทับรางที่เปลี่ยนไป  เชน จากเสียงของคนแก  เดินหลังคอม  ก็กลายเปนเสียงเด็กทําทาขอกินทอฟฟ
คลายกุมารทอง ทํากริยาสนกุสนานเหมือนเด็กไดของถูกใจแสดงออกมาใหเห็น  หรือไมก็เปลี่ยนไปเปน
เสียงของผูหญิงพูดดวยสํานวนภาษาถิ่น  เปนการแสดงใหรูวานี่คือเจาแมคําหลา  ที่มาจากภาคอีสาน 

หรือบางบานก็จะตั้งศาลไวหนาบาน  แลวแตวาจะศรัทธามากนอยตามกําลงัของเจาของบาน  
ศาลดังกลาวไมใชศาลพระภูมิ  เม่ือมองเขามาในเขตบานจะมีลักษณะเหมือนสรางบานหลังนอยไว  
สําหรับเปนทีอ่ยูของเทพทีนั่บถือ  ซ่ึงในรั้วบานพักของสถานีอนามัย  ก็มีศาลดังกลาวอยูดวย ถึง 2 ศาล  
ทราบมาวาเปนศาลของพอปูโสม  และศาลของแมจันเทวี  ซ่ึงเทพทัง้สองเปนเทพที่ชาวบานใหความนับ
ถือเปนอยางมาก  เม่ือยามมีเหตุรายไมดี  ชาวบานก็จะมาสักการะขอพร  หรือถาเปนปญหามาก  เชนมี
อาการเจ็บปวยของคนในหมูบาน  ญาตขิองผูเจ็บปวยเยียวยารักษา ดวยวธิตีางๆ แตไมดีขึ้น  ก็จะมา
ขอใหรางทรงพอปูโสม  ชวยอัญเชิญพอปูโสมมาประทับทรง  เพ่ือซักถามความไมถูกตอง  และขอใหพอ
ปูโสมแนะนําวิธีแกไข  ใหอิทธิฤทธิ์ของพอปูโสมชวยเยียวยารักษาอาการปวย  หรือเปดทางใหการ
เยียวยาในแผนปจจุบันบรรลุผล  เชนกรณีของปาลําดวนที่นอนปวยอยูโรงพยาบาล  แลวไมสามารถแทง
นํ้าเกลือได  เน่ืองจากมีการเปราะบางของเสนเลือดทําใหเกิดอาการเสนบวมแตก เปนเหตใุหไมสามารถ
ใหสารน้ําทางเสนเลือดได  จึงมาขอใหพอปูโสมเปดทางในการใหนํ้าเกลือของปาลําดวนเปนไปดวยความ
เรียบรอย ไมแตกหรือตันตอไป 

สวนเทพอื่นๆ ก็มีเจาแมตางๆ เชนแมคาํหลา  แมยาโขน กุมารทอง เปนตน  แตก็ไมคอยมี
บทบาทมากเหมือนพอปูโสม  สวนที่มาของเทพตางๆ ชาวบานไมรูวามาไดอยางไร  รูแตเพียงวา กอนที่
ตนเองจะขอรบัขันธหา เพ่ือแสดงตนเปนลูกศษิย  มักจะปวยบอย  หาสาเหตุไมได  รักษาแผนปจจุบัน
อยางไรก็ไมหาย  หรือไมก็มีแตความทุกข  เสียเงินทองทั้งป  แตเม่ือไปใหรางทรงประจําหมูบาน  หรือ
แมแตรางทรงจะยายไปอยู กทม. ถาชาวบานศรัทธามาก  ก็จะวาจางรถไปหา  หลังจากนั้น  รางทรงของ
เทพองคอ่ืนก็จะบอกวา  ตนเอง  หรือลูกคนใดที่เปนตนตอ  ของปญหามีองค ตองทําพิธีรับองค  หรือที่
เรียกวา  รับขันธหานั่นเอง  แลวอาการปวยตาง ๆ ก็จะหาย เชนกรณีของพี่บุญเรือน มีลกูเกเร ติด
กัญชา  เรียนหนังสือกี่สถาบันก็ไมจบ ตแีทบตายก็แกไมหาย  หมดปญญาจึงด้ันดนไปหา  ทรงตุน  ซ่ึง
ปจจุบันยายไปอยูถึง กทม.ก็เหมารถตามไป   พบวาลกูมีองค  คือกุมารทองและเมื่อใหลูกไปรบัขันธ  ขอ
เขาเปนลูกศษิย  เลี้ยงดกูุมารทองทุกวันโกน  ตั้งแตน้ันเรื่อยมา  ลูกก็เลิกเกเร  ตัง้ใจเรียนหนังสือ จนจบ
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ไดเปนทหารเรือ     เม่ือถงึฤดูก็จะตองทําการเลี้ยงดเูทพ ดังกลาว  สวนใหญมักจะมาเลี้ยงรวมในบานพี่
เล็ก  ซ่ึงเปนลกูสะใภของปาลําดวน ตวัละคร ในเรื่องเลา  กวาปาลําดวนจะหายปวย 
 
2.ความเชื่อในเรื่องของผีไมดี 

ในหมูบานแหงน้ียังคงหลงเหลือเรื่องผีไมดีมีเพียงเร่ืองผีปอบ ที่จะไดรายละเอียดชัดเจนกวาผี 
ไมดีประเภทอ่ืน  เชนผีกระสือที่ชาวบานบอกวาปจจุบัน  มีไฟฟา ทําใหผีกระสอืที่ชอบกินของสกปรก
แลวมาเช็ดปากกับผาถุงทีต่ากไวขามคืนน้ัน ในสมัยกอนมี  แตปจจุบันไมมีแลว  หรือผีตายโหงที่ชอบมา
กระทําซ้ําในคนปวย  แตก็ไดรายละเอยีดที่ไมชัดเจนมาก เหมือนเรื่องความเชื่อเรื่องปอบกิน ซ่ึงมี
อิทธิพลตอชาวบานดอนใหญ   ดังจะไดกลาวตอไป   

ปอบคือผีที่อยูในกลุมของผีไมดีดังที่ไดจําแนกไวในวัฒนธรรมการเยยีวยาแบบพื้นบาน (โกมาตร  
2550)  สําหรับบานดอนใหญ  ใหความรูสึกกลัวเม่ือกลาวถึงผีดังกลาว  คือเชื่อวามักจะมากินอวัยวะ
ภายในของผูที่อยูในภาวะออนแอ  โดยเฉพาะในคนแกที่อยูระหวางการลมปวย  ปอบจะมาเขาสิงคน
ดังกลาวและอยูกินอวัยวะภายในไปเรื่อยๆ ไมวาจะเปนตับ ไต หัวใจ เปนตน  โดยสังเกตไดจากการที่คน
ปวยมักจะผอมลง  ไมมีแรง  นอนซึมตอนกลางวัน ไมสบตาผูคน  หรือพูดกับลกูหลานและผูคนก็จะหัน
ขาง  หรือหันหลังให  และถาเพื่อนบานที่มีคาถาอาคม มาเยี่ยมก็จะมีปฏิกริยา  เชนมีไข  หนาวสั่น  และ
ผูปวยจะไลใหกลับ ไมอยากพูดจาดวย  รวมถึงผูปวย  จะมีนิสัยการกินที่เปลีย่นไปจากนิสยัการกินเดิม  
และมักจะมีเรีย่วแรงลุกขึ้นมาแอบหากินในครัว  ตอนกลางคืนชวงที่ปลอดคน   จึงเปนที่ลําลือวา  เม่ือมี
คนแกเจ็บปวยอาการดังกลาว  ตองเปลีย่นกันเฝา  และตองเปลี่ยนกันแอบดู  และแอบซุมสังเกต วาจะ
กินอาหารมากเกินวิสัยของคนแก  มีเรี่ยวแรงมากตอนคนเผลอ  ซ่ึงถามีพฤติกรรมดังกลาว  ชาวบานก็
จะลงความเห็นวา  โดนปอบเขาสิงหรือปอบกินแนนอน 

ความเปนปอบถูกถายทองทางสายพันธกุรรม  สวนใหญมักถายทอดมาทางลูกสาวทีต่องรับชวง
ตอ  หรือถาไมมีลูกสาวก็จะถายทอดมาทางหลานสาวไดเชนกัน  โดยในหมูบานดอนใหญ มีทายาทปอบ
อยูประมาณ 5 สายนามสกุล  สวนใหญชาวบานจะรูกันเอง  และบอกตอๆ กันใหรู  เพ่ือจะไดระวังไมทํา
ใหทายาทปอบไมพอใจ  เพราะเชื่อวาถาผูที่ถูกกลาวหาวาเปนปอบไมพอใจ  เขาจะมาทํารายทาง เวทย
มนต  เชนเขามาสิงรางบาง  ทําใหปวยบาง (ทําของใส) อาจทําใหบาหรือถึงตายได  แมแตตัวผูวจัิยเองที่
ผูใหขอมูลไดเตือนวาตองระวังอยาไปถามขอมูลถูกตัวเครือญาติของปอบเพราะอาจถูกกระทําไดเชนกัน   
หรือกรณีถามีคนปวยในบานก็มักจะพูดบอกกันวา อยาใหคนที่ถูกหาวาเปนปอบรู   เด๋ียวเขาจะมาเยี่ยม
เพ่ือดูอาการ  แลวมาเขาสิงกินอวัยวะของคนปวย  ซ่ึงกําลังอยูในภาวะออนแอ  ตอไป 

การเกิดขึ้นของปอบบานดอนใหญ  คนแกในหมูบานบอกวาไมรูวามีมาตั้งแตเม่ือไร  เกิดมาก็
เห็นมีพิธีไลปอบแลว เชนบางคนก็ใชคาถาไลกอน  แลวเอาปูนวงรอบแขนขา  เปนการปองกันการ
กลับมาเขาซ้ํา หรือสมัยที่เจาอาวาสองคเกา  ทานเกงที่สุด  ทานใชกระบอกไม เจาะชองตรงกลาง 
ประมาณหากระบอก  แลวนําผาขาวมาปดไว  เม่ือทําพิธีเสร็จทานก็จะรีบมัดผาขาว  เหมือนหออะไรไว  
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แลวยัดใสกระบอกไม สักครูกระบอกไมดังกลาวก็สั่นกลิ้งระเนระนาด  เสมือนวิญญาณรายในหอผาที่ผูก
ไวในนั้นมันด้ิน  เปนตน 

ปจจุบันวธิีการแกไข  ญาติก็จะตองไปตระเวนหาหมอ ไลปอบเกง ๆ แลวแตชวง  ถาหมอใน
หมูบานไมมี  หรือไมวาง  ก็จะไปหาที่อ่ืน  ปจจุบันหมอผีที่เปนที่นิยมในหมูบานดอนใหญ  คือ   

หมอบุญจันทรซ่ึงเปนหมอผปีระจําหมูบานดอนใหญ (มาชวงหลัง  ชาวบานบอกวาคาถาอาคม
ลดลง  หลังจากแตงงาน  ก็เลยไมคอยเปนที่นิยม  จะมีก็แตเพียงคนตางถิ่นที่  มักจะมาใชบริการอยู) 
หมอบุญจันทรเปนคนมาจาก จังหวัดอุบลราชธานี  มาเปนยามที่โรงงาน เครื่องนอนที่ออมนอย  แลวมา
เที่ยวบานพี่สะใภ ซ่ึงเปนคนบานดอนใหญ  มาพบวาในชุมชนแหงน้ีมีความตองการ หมอทางไสยศาสตร
ซ่ึงตนเองไดฝกฝนติดตัวมาแตเด็ก  จึงมาพักอาศัยอยูกับวัดดอนใหญ  ในสมัยน้ันเจาอาวาสคนเกา  ก็
ชอบทางคาถาอาคม  จึงอนุญาตใหมาอาศัยรักษาคนโดนของ  ผีเขาทั้งหลายไดที่ศาลาทาน้ําขางวัด  มา
ภายหลังจึงมาแตงงานกับหญิงหมายบานดอนใหญ  ซ่ึงถูกตตีราวาเปนทายาทปอบ เชนกัน  ดวยความ
ศรัทธาที่นอยลง  ประกอบการการเกรงใจที่ภรรยาหมอบุญจันเอง  ก็เปนหนึ่งในผูที่ถูกกลาวหาวาเปน
ปอบของหมูบาน  มาระยะหลัง เม่ือมีการไลปอบของหมูบาน  ชาวบานเกรงวาจะทําใหกระทบกระเทือน
ใจหมอบุญจันทร  จึงไดหันเหไปหาหมอไลปอบนอกหมูบาน   

ดังกรณีหมอไลปอบบานหวัโปง  อยูที่อําเภอบานโปง  รายนี้คือหมอไลปอบที่ทําการไลปอบให
ปาลําดวน  ซ่ึงลูกสาวปาลําดวนบอกวาคาบริการแพงสกัหนอย  แตกค็ุม คือตวัละหารอยบาท  บริการให
คําปรึกษาทางโทรศัพทไดดวย  อัธยาศยัดี  ไปไลปอบมาหลายที่ แมแตใน โรงพยาบาลศิริราช ก็ไปไล
ใหถึงโรงพยาบาลเลย  บรกิารด ี ทราบไดจากหลานชายปาลําดวน ที่ไปมีภรรยานอยเปนคน อําเภอบาน
โปง  จึงแนะนําให  หลังจากไดรับการบอกเลาลงความเห็นวาปาลําดวนโดนปอบกิน  แตจะมีขอหามของ
หมอทานนี้คือ  หามบอกใหญาติพ่ีนองของปอบตนเหตุใหรูวาไดมาทําการแกไข และไลปอบกับทาน 
เพราะจะทําใหปอบดังกลาวกลบัมาแกไดถูกทาง  จึงตองมีการเสาะแสวงหา หมอไสยศาสตร ทานอ่ืนอีก
ตอไป เชน 

หมอไลปอบและแกไขปญหาการทําของใสกนัที่นครปฐม   รายนี้ก็เปนที่นิยมในเรือ่งการแกเคลด็
จากการทําของใสกัน  ลักษณะของคนที่โดนของคือ จะไมสบายเจ็บออดๆ แอดๆ บางครั้งก็เหมือนเจา
เขา  จะพูดจาเพอเจอ  ชวงหลังชาวบานดอนใหญ  รวมถึงหมูบานใกลเคียงนิยมไปใหแกอาการโดนของ
เขากันมาก  เน่ืองจากเมื่อไมกี่เดือนที่ผานมา  มีสตรีวยัแรงงานคนหมูบานติดกัน  มีอาการโดนของ ไป
รักษา  มาหลายที่  ทั้งแผนปจจุบัน และทางไสยศาสตร  ก็ไมดีขึน้  มารักษาหายก็ที่แหงน้ี  จึงเปนที่
โจษยขาน  ทาํใหมีการบอกตอ ๆ กัน 

ปจจุบันความเชื่อในเรื่องของปอบยังมีอิทธิพล ตอการตัดสินใจเลือกเสนทางการเยียวยาวิธีหน่ึง  
แกสมาชิกในครอบครวัยามเจ็บไขของผูสูงอายุที่ปวยอยูนานๆ  ซ่ึงชาวบานบอกวา  มันเปนอาการปอบ
กิน  การแพทยแผนปจจุบนัอาจตอบสนองการรักษาอาการออนเพลียไมมีแรงไดไมเฉียบพลัน  ทันกับ
ความตองการใหหายจากอาการดังกลาว  ในเวลาอันรวดเร็ว  รวมถงึไมสามารถใหคําตอบถึงสาเหตุการ
ปวยใหชาวบานเขาใจในแงมุมของเขา  และชาวบานที่ไมเขาใจ ศพัท  หรือคําอธิบายทางการแพทยที่ใช
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ทําการรักษาแกผูปวย ญาต ิและคนในหมูบานที่เฝารอพรอมที่จะแสดงความชวยเหลือแบบอ่ืนๆ ตามแต
ประสบการณ (วรัญญา   2550)  แตก็ไมไดหมายความวาศาสตรดานอ่ืนจะไมถูกเลือกใช  ในบางราย ใช
ควบคูกันไปพรอม ๆ กัน ในชวงเวลาเดียวกัน  หรือใกลเคียงกันดวยซ้ํา   พหุลักษณทางการแพทยที่ยัง
วนเวียนใชอยูเปนหลัก ๆ ของหมูบานพอจะเห็นใชกันในปจจุบันไดแก  

1.การเยียวยาในระบบการเขาทรงจากเทพที่นับถือ ดังไดกลาวไว 
2.การดูดวง  และการนั่งทางในจากพระเจาอาวาส (การวินิจฉัย)  บอกวาตองไปแกไขอยางไร 
3.การอาบน้ํามนตจากหมอบุญจันทรในหมูบาน (การรักษา) เม่ือไดรับการวินิจฉัยวาโชคไมดี  

หรือมีเคราะห  หรือมีสิ่งไมดีมากระทบใหเกิดความไมสบายตาง ๆ ซ่ึงบางครั้ง หมอบุญจันทรก็
วินิจฉัยโรคเอง  พรอมทําการรักษาเอง  หรือบางครั้ง  คนเจ็บปวยไดรับการวินิจฉัยจากพระ แลวมา
รักษากับหมอบุญจันทร  รวมถึงหมอไสยศาสตร  ตางหมูบาน 

4.การกินยาตมจากวัดตางๆ นอกหมูบาน หรือมีใชเองในหมูบาน  ซ่ึงไดจากหมอบุญจันทร 
5.การตอชะตา  และอาบน้าํมนตทีว่ัดโบสถ ในอําเภอโพธาราม ซ่ึงคลายกับขอสาม 
6.การรักษาเบื้องตนจากสมุนไพรที่ปลูกใชในบานของตนเอง เชนฟาทะลายโจร การทํายา

มะกรูดบํารุงกําลัง การทํายางูเหาบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามตวั การกินเหลายาดองหลังเลิกงาน การ
บีบนวดแผนโบราณ 

7.การนวดน้ํามันตอกระดูกหัก  จากพระในอําเภอบานโปง  รวมถึงการนวด  อาการอัมพาต อัม
พฤกษ จากหมอเกิดวัดเตาอิฐ (ปจจุบันเสียชีวติแลว  แตก็มีศษิยเอกเปดดําเนินการเองที่บาน ในอําเภอ
โพธาราม) 

8.การมารักษาแผนปจจุบัน เชนที่สถานีอนามัยบานดอนใหญ โรงพยาบาลบางแพ (โรงพยาบาล
ขนาด 60 เตียง) โรงพยาบาลโพธาราม (โรงพยาบาลทั่วไปขนาด 160 เตียง) โรงพยาบาลราชบุรี
(โรงพยาบาลทั่วไปขนาด 400 เตียง)  โรงพยาบาลเอกชนเมืองราช และสนามจันทรขนาด 120 เตยีง
โรงพยาบาลเอกชนพรอมแพทยขนาด 90 เตียง ซ่ึงทั้งสองแหงอยูในตวัจังหวดัราชบุรี  และจังหวัด
นครปฐม ซ่ึงหางจากบานดอนใหญประมาณ 35 กิโลเมตร และศูนยแพทยของมหาวิทยาลัยแพทย
ศาสตรในกรุงเทพมหานคร 

 
9.คลินิกเอกชนในตลาดบางแพ  
  คลินิกยอดนิยมอยางหมอสาโรจนที่ใหบรกิารครบวงจรในอําเภอโพธารามซึ่งอยูไกล รวมถงึ
คลินิกอ่ืนๆ ที่มีการบอกตอๆ กันถึงความเชี่ยวชาญดานตางๆ ซ่ึงมีบางไมมาก 
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วัฒนธรรมสขุภาพกับการเยียวยา  ของชาวบานดอนใหญ 
 ในสังคมบานดอนใหญ  ใหนิยามการเปลี่ยนบทบาทจากคนปกตมิาเปนคนเจ็บปวยไมซับซอน
มากนัก สวนใหญใหความหมายงายๆ วาเม่ือไรก็ตามทีบุ่คคลไมสามารถปฏิบตัิกิจของตนเองได  เหมือน
เชนเคย  โดยมีภาวะการลมหมอนนอนเสื่อรวมดวย  น่ันแสดงวา  เกิดการเจ็บปวยขึ้นกับบคุคลนั้น 
 สวนสาเหตุการปวยมักจะมองหาเปนอันดับตอมา  และกระทํารวมพรอมกับการรักษา โดยจะ
แยกวาถาปวย  แลวรักษาดวยระบบการเยียวยาตามภูมิรูที่มีอยูในบาน  เชนการทายาหมอง  นํ้ามัน
มนต  ใสยารักษาแผลสด  กวาดยา  กินยาหอม  หรือใชยาสามญัประจําบานของแผนปจจุบันอยูหลาย
วัน แลวไมหาย  จึงจะมองวาสาเหตุนาจะมาจากสิ่งอ่ืน โดยจะสังเกตพฤติกรรมอาการของผูปวยประกอบ  
วาควรจะแยกไปรักษาดวยวิธใีด  หรือหลายๆ วิธีพรอมๆ กันไป ซ่ึงอยูภายใตโครงสรางและวิธีคิดของ
ทองถิ่น  และผสมผสานกับการแพทยแผนตะวันตก (ปจจุบัน) ดังที่ปรากฏในคําอธบิายสุขภาพ อยูทั่วไป
ทั้งภาคเมืองและชนบท (โกมาตร 2550: 49-54)     
 การรักษาพยาบาลผูปวยแยกเปนหลักใหญ ไดสองแนวทางคือ 
1.การใชการแพทยแผนปจจุบัน 

สวนใหญจะถกูใชหลังจากชาวบานไดใชระบบการเยียวยาตามภูมิรูของครัวเรือนกอน  แลวไมดี
ขึ้นจึงไปพ่ึงการรักษาแผนปจจุบัน (บางรายใชการแพทยแผนปจจุบันประกอบการแพทยพ้ืนบานไป
พรอมกันก็มี)   
2. การใชแนวทางการรักษาที่เปนพหุลักษณ (หลายๆ ศาสตรของการเยียวยา) 

หลังจากขอหน่ึงแลวไมหาย ผูปวยมีอาการอยางใดอยางหนึ่งรวม  เชน คุมคลั่ง รวมกับการ
พูดจาเพอเจอ  หรือไมเพอเจอก็ตาม ระบายความอัดอ้ันอันไมประทับใจที่โดนถูกกระทําทีผ่านมา แต
ไมไดแสดงออกใหรูมากอน  หรืออ่ืนๆ อันมีมูลใหญาติเขาใจไดวาเปนการโดนของ  หรือผีเขา  หรือ
แมแตอาการปวยบอยๆ หรือที่พูดวา “ปวยทั้งป  โชคไมดี ดวงปน้ีเปนอยางไร” ผูปวยรายนี้  หลังจาก
ไดรับการวินิจฉัยจากญาต ิ (ซ่ึงไมใชบคุลากรทางการแพทย)  ก็จะไดรับการนําพาไปบําบดัรักษาทาง
ศาสตรอ่ืนๆ ซ่ึงมีอยูหลายระบบในหมูบาน  และหมูบานใกลเคียง เชนเดียวกับการแยกระบบการแพทย
พ้ืนบานไทย (โกมาตร  115-144  2535)  ที่แยกออกเปนสี่ระบบยอย  อันไดแก  

1)ระบบการแพทยประสบการณของทองถิ่น ในชุมชน   
2)การแพทยแบบอํานาจเหนือธรรมชาติ  ที่มีโลกในมโนคติทางวิญญาณอันศักดิ์สิทธิ์  ที่มีอํานาจ

บงการความเปนไปของสรรพสิ่ง   
3)การแพทยแบบโหราศาสตรที่นับถือและเชื่อวาสรรพสิ่ง  เปนไปบนวถิีหรือชะตาที่ถูกกําหนด

โดยตําแหนงหวงแหงจักรราศี และตําราแหงโหราศาสตรคือเคร่ืองมือที่ทําใหเขาใจกับภาวะที่กําลัง
ประสบหรือดํารงอยู (โกมาตร  2549)   เชนเดียวกับเจาอาวาสวัดดอนใหญที่มีความเชี่ยวชาญในศาสตร
ดานนี้ที่ชาวบานใหความเชือ่ถือเปนอยางมาก  
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4)การแพทยแบบทฤษฎีธาตุ  ในบานดอนใหญ ไมคอยไดใหความสําคัญในศาสตรแขนงนี้มาก
นัก  เน่ืองจากเปนแขนงทีต่องใชความเชี่ยวชาญเฉพาะ แตก็มีใหเห็นในเรื่องของการจัดหายาพ้ืนบานมา
บํารุงธาตุอยูบาง  แตก็เปนแตความเขาใจ  และความนิยมเพียงเล็กนอย  

 
 ตอไปน้ี ผูวิจัยจะเสนอเรื่องราวเสนทางการเยียวยาของปาลําดวน  ที่เลือกวิธีการรักษาพยาบาล 
โดยมีฐานคิดที่มาจากสังคมวัฒนธรรม ทองถิ่นบานดอนใหญอยางเขมขน แทบทกุศาสตร  ในระบบการ
เยียวยาแบบพื้นบานตามทีไ่ดเกริ่นนํา    แตทั้งน้ี  กไ็มไดละเลยระบบการแพทยแผนปจจุบันที่แมจะไม
โดดเดนในเสนทางการรักษาดังกลาว  

 เสนทางการเยียวยาดูเหมือนไมซับซอนมากมาย แตก็นาสนใจ ในแนวคิดที่แฝงใชประกอบการ
เยียวยา  และการรักษาผูปวย  จากผูทีใ่ชใบประกอบวิชาชีพเวชกรรมที่ถูกกฎหมาย   อยางชาญฉลาด  
และรอบคอบ   แสดงออกถึงความรอบรู   รับผิดชอบตอตัวผูปวย ไมเวนญาต ิ ดังจะไดนําเสนอตอไปน้ี 
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สวนที3่ 
 
กวาปาลําดวนจะหายปวย 
 ปาลําดวนเปนหญิงชราหมายเชื้อสายมอญ  วัย 79 ป  รางกายผอมบางมาก  ไมมีฟนหลงเหลอื
อยูเลย  กินอาหารไดเฉพาะอาหารที่ออนนุม  ทําใหแกมสองขางตอบ มองเห็นโหนกแกมสองขางโปนโต  
มักพูดภาษาไทยสําเนียงมอญ (ยานคาง)  คนในหมูบานมักจะพบเหน็ปาเดินหาบของขายตามหมูบาน  

สองสามปกอนบอยครั้งที่ปามักปวยดวยอาการกินขาวไมได  ออนเพลีย  ลูกหลานจะพามาให
นํ้าเกลอืบนสถานีอนามัยอยูเสมอ    มาระยะหลังปาลาํดวนไมคอยมานอนปวยบนสถานีอนามัย   มันทํา
ใหฉันเดาวา  ปาไมอยากสํารองจายเงินคารักษากอน  กวาลูกจะเบิกคารักษาคืนไดก็หลายเดือนอยูโข  
เพราะลูกชายที่เปนครูอยูไกลตางอําเภอ   กอนหนานี้หมออนามัยไมรูวาปาเบิกคารักษาได ปาจึงเดินขึ้น 
– ลงอนามัย  รับยาฟรีดวยตัวเองเปนประจํา 

 ปจจุบันปาลําดวนอาศัยอยูบานใกลกบัลกูชายคนโตและสะใภ    แมปาอยูบานแยกกับลกูๆ 
หลานๆ แตเดินไปมาใกลกัน  จึงเปนเหตุใหหลานๆ มักจะฝากเหลนใหทวดลําดวนดูแลเสมอ  บางครั้ง
เด็กวิ่งเลนซนสมวัยตามประสา  แตทําเอาปาลําดวนวิง่ตามเหนื่อยแบบไมสมวัย  พาลพาใหปามีอาการ
ปวยตามมา 

ฉันเคยถามปาลําดวนวาสมัยกอน รถจากหมูบานเราไมสะดวก  เวลาเจ็บปวยปาลําดวนจะกินยา
ตมหมอกลางบาน  คลอดลกูก็คลอดเองที่บาน  ถาอาการหนัก ๆ ก็น่ังเรอืไปสถานีอนามัยหัวโพ  แตเม่ือ
มีสถานีอนามัยบานเรา  กใ็ชบริการที่น่ี  แตมาปน้ี กินขาวไมไดบอย  ออนเพลียไมมีแรง  ลูกมีรถยนตก็
ขับพาไปคลินิกในตลาดบางแพบาง  ไมหายก็ไปคลินิกหมอสาโรจนที่อําเภอโพธารามเอายากลับมากิน
บานก็ดีขึ้นบาง 

มางวดนี้ปาลําดวนหายไปจากสถานีอนามัยบานดอนใหญ นานมากหลายเดือนเกอืบป จนฉันลมื
ปาลําดวนไปเลย  มีแตไตถามเพื่อนบานวาปาหายกลบัมาจากโรงพยาบาลหรือยัง หลังจากไดยินเสียงรํา
ลือวาปาลําดวนไมสบายนอนโรงพยาบาล  แตก็ไมไดตามผลอีก   

ระยะหลังมานีป้าปวยดวยอาการเดิมๆ เปนๆ หายๆ แตมาสะดุด  ตอนทายทีเ่พ่ือนบานบอกวา 
ปาลําดวนแย  นอนอยูโรงพยาบาลโพธาราม (รพ.ทั่วไปตางอําเภอที่ประชาชนมักจะลัดขั้นตอนโดยไม
ผานโรงพยาบาลชุมชนในพืน้ที่กอนดวยเหตุผลมีแพทยเฉพาะทาง  จึงยอมจายเงินเอง)   แตฉนัคิดวาปา
ลําดวนคงหายกลับมาเหมอืนทุกครั้งเปนแน  เพราะอาการของปาลําดวนทีป่วยคืออาการโรคชรา  ที่เม่ือ
ไดรับการดูแลเปนอยางดี  ก็สามารถหาย  กลับมาดํารงชีวติประจําวันไดเชนเดิม    

และก็เปนเชนน้ัน จริงๆ ในวันที่ฉันไปเยีย่มผูปวยรายหนึ่งเพ่ือเปลี่ยนสายใหอาหาร  ก็ไดรับคํา
บอกเลาแบบนอยเน้ือต่ําใจจากปาคิดภรรยาของผูปวย  “หมอไปเยี่ยมปาดวนมาหรือยัง  แกกลับบาน
มาแลวนะ  ฉนัยังไมไดไปเยี่ยมเลย  มัวแตยุงดูคนปวยที่บานนี”่  ฉันฟงพลาง  แตไมไดสนใจอะไรมาก
มัวแตการเงีย่ฟงเสียงจากหูฟงเพ่ือทดสอบ  เสียงอัดลมลงกระเพาะอาหารของคนปวยหลังจากเปลี่ยน
สายใหอาหารทางจมูกผูปวย   แตกต็องผละหันมาตั้งใจฟงปาคิด   “หมอ ฉันนะโกรธมากเลย  วันกอน
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ฉันกับไอเตือนลูกสาว  แตงตัวเรียบรอยจะไปเย่ียมปาดวนที่โรงพยาบาลโพธาราม ญาติๆ เขานะแอบฉัน
ไปกันเงียบๆ ทั้งๆ ที่รูวาฉันจะไปดวย”  มันทําใหฉันรูสึกแปลกใจวา เอะ! ที่ผานมาการไปเยี่ยมเพ่ือน
บานที่ปวยอยูโรงพยาบาล  เปนประเพณีของคนดอนใหญที่จะเฮโลกันน่ังกระบะทายรถปกอัพจนเต็ม  
แลวก็จะพากนัไปเยี่ยมผูปวยอยูเนืองๆ  แตแลว  แคปาคิดกับลูกสาว 2 คน ทําไมเพื่อนบานถึงไมให
อาศัยรถไปดวย  ฉนัจึงถามปาคิดดวยอาการไมเขาใจ “อาวทําไมละปา” ไดรับคําตอบแบบอารมณโกรธ
คางอยูในใจวา “เขาคงกลัวตัวม้ัง” แลวปาก็ทําทาไมอยากพูดตอ ปาคิดบอกวา“ เขากลัวปอบขางบาน
ฉันจะตามพวกฉันไปกินปาดวน เพราะคนทางตะวนัออก เขากลัวบานสองพี่นองคือยายจิตกับยายมูล 
ที่บานติดกบัฉัน หมอก็รูน่ี”               

ฉันฟงเทานั้นแหละ มันทาํใหประสบการณเดิมของฉันผุดขึ้นมา  และเขาใจความรูสึกของ
ลูกหลานปาลาํดวน  และเขาใจความรูสกึของปาคิดทนัที เพราะฉันเองก็เคยประสบมาดวยตนเอง ตั้งแต
สมัยที่ฉันยายลงมาปฏิบตัิงานที่สถานีอนามัยแหงน้ีใหม ๆ เพราะชาวบานแถวน้ีมักจะพูดแปลก ๆ 
ในชวงแรก ๆ เชน ฉันแอบไดยินคําพูดวา  “สงสัยมีตัว” หรือประโยคที่วา  “อยาบอกใหไอกิมฮวยรูนะ 
เพราะมันเปนหลานยายจิต ยายมูล เด๋ียวตวัมันตามมา” คําพูดเหลานี้มักพูดกันในชวงทีมี่คนแกใน
หมูบานอยูในระยะปวย ปวยหนัก หรือใกลตาย ในชวงแรก ๆ ฉันก็ไมไดสนใจอะไรในประโยคนัน้ ๆ ก็ได
แตเยี่ยมผูปวย หรืออยูเปนเพ่ือนคนแกทีก่ําลังใกลตายที่บาน แตกส็งัเกตไดหลายรายเหมือนกันที่วา มัก
ไดยินดังประโยคขางตน   

   ชาวบานทีน่ี่โดยเฉพาะคนตั้งแตวัยกลางคนขึ้นไป  มีความเชื่อเรื่องปอบของหมูบาน  ซ่ึงฉัน
เองก็ไมทันไดคิดวาจะมาสัมผัสกับตวัเองตั้งแตเม่ือไร  บนฐานคิดของชาวบาน ดังเชน พ่ีเรือน  เพ่ือน
บานติดบานพกัของสถานีอนามัยที่จะคอยใหขอมูลทีต่กหลนเกี่ยวกบัคนในหมูบานใหฉันเสมอในตอน
เย็น ๆ พ่ีเรือนจะเอ็นดูฉันเพราะฉันเปนหมออนามัยโสด แตอาศัยอยูบานพกัเพยีงลําพัง   พ่ีเรือนเคย
เตือนฉันเรื่อง  บานพี่นองสองสาวคือยายมูลและยายจิต วา  “หมอ อยาไปบานนี้นะคนแกๆ เขาบอกวา 
บานนี้เปนปอบกันทั้ง 2  พ่ีนองเลย แลวยังถายทอดถึงอีกิมฮวยหลานสาวดวย”  ฉันก็ไมไดสนใจกับ
คําพูดของพี่เรือนอีก  หลังจากวันทีฉ่นัไปเยี่ยมปามูลและปาจิตได 3 วันฉันก็ถูกสงตวัไปรักษาอาการ
ปวดทองอยางรุนแรงที่โรงพยาบาลชุมชนที่ฉนัอยู พ่ีเรือนและเพ่ือนบานตองชวยกันจัดหาเครื่องใชสําคัญ
เอาตามไปใหฉันที่โรงพยาบาล 
              ฉันนอนปวดทองทรมานมาก อยูที่โรงพยาบาลชุมชนอยูหลายวัน อาการไมทุเลาลงเลย 
เพ่ือนๆ จึงสงตัวไปโรงพยาบาลราชบุรี พบวาฉันมีกอนน่ิวคางทอไต จึงทําใหฉันมีอาการปวด และ
อาเจียนมากทุกวัน  เม่ือฉันหายปวยกลบัมาทําใหพ่ีเรอืนเขาใจวาฉนัไมเชื่อตามคาํเตือน ที่เคยเตือนไว
แตแรก แมฉนัจะพยายามจะอธิบายถึงกลไกการเกิดนิว่และอาการปวดทองที่ปรากฏ  แตขาวการปวย
ของฉันที่เชื่อวามีผลเกีย่วเนื่องจากการที่ฉันไปเยี่ยมผูปวยจากก  บานที่ไดชือ่วาเปนปอบสองพี่นองก็
แพรไปทั่วหมูบานมันทําใหฉันรูสึกวา  เออ! มันมีอิทธิพลจริงๆ นะ 
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 จากวันนั้นก็ทาํใหฉันไดรับรูประเพณีความเชื่อของคนในหมูบานดอนใหญ กรณีปอบเปนตนมา  
รวมถึงประเพณีการทรงเจาพอปูโสม พอปูโสมคือเทพที่ชาวบานดอนใหญนับถอืมาก  แมแตในรัว้
บานพักอนามัยที่ฉันอยูก็มีศาลพอปูโสมอยูดวยเวลาที่ชาวบานทุกขใจ เจ็บไขไดปวย ชาวบานที่น่ีก็จะ
เขาทรงพอปูโสม   ที่รูวาเปนพอปูโสมเพราะเสียงของรางทรงจะแก  ทาทางเขาเหมือนคนแกมาก  
ลูกหลานมัก ถามไถถึงอาการปวยไข หรือ ความยากลาํบาก  ในวันที่มีการทรงพอปู 
 ในวันนีฉ้ันไดไปเยี่ยมปาลําดวนที่พ่ึงกลบัจากโรงพยาบาลโพธาราม ไดพบพ่ีเล็กซึง่เปนลูกสะใภ 
น่ังอยูกับปาลาํดวนพรอมเหลนๆ อีก 5 คน  ฉันหันทักทายปาดวนซึ่งน่ังอยูใกลๆ    “ปาเดี๋ยวนี้ไมเห็นไป
ใหนํ้าเกลือเลย  แข็งแรงขึน้เยอะเลยนะชวงนี้หายหนาไป  อยากกินขนมเบี้องไมขายแลวเหรอ”   เสียงพ่ี
เล็กลูกสะใภตอบแทรกขึ้นวา  “ไมไดขายแลวหมอวันกอนแทบแยแนะตองไปนอนโรงพยาบาลโพธาราม”   
เสียงฉันสวนเสียงพ่ีเล็ก   “อาวทําไมไมไปโรงพยาบาลบางแพละ ทําไมขามไปโรงพยาบาลโพธาราม” พ่ี
เล็กจึงตอบฉนักลับมาวา  “โถหมอ แมแกเปนมากกวาทุกครั้ง ฉันเลยเอาเขาโรงพยาบาลใหญไปทีเดียว
เลย”  พ่ีเล็กบอกวา  ปาลําดวนนั่งบนแครไมแลวหงายพลาด  กนกระแทก   “วันแรกที่ลมแมลกุไมถนัด  
พวกเราเลยพาแมมานอนในบาน  แลวหายามาทา  พอวันที่สอง  แมปวดมากขึ้น  ลุกไมไหว   พวกฉัน
ตกใจ  เลยพาแมไปโรงพยาบาลใหญ  เพราะโรงพยาบาลบางแพ  ไมมีหมอกระดูก  สูเราไปโรงพยาบาล
โพธารามเลยทีเดียว   แมนอนอยูเกือบเดือน  แตก็ยังดีนะแมยังหายกลับมาบาน   เน่ียยังคดิกันอยูกับ
นองสามีที่ชื่อ ลูกอินทร วามันดีแลว ที่แมโดนแคกระดูกสะโพกแตก  ถือวาเปนเคราะหที่ไมถึงชีวติ  
เพราะตอนนัน้แมมีเคราะห  เหมือนกับการรับเคราะหเล็ก  แกเคล็ดเคราะหใหญ   ดีกวาถึงชวีติ  ตอนนี้ก็
ระวังแตวาไมใหแมโดนของเทานั้น  พวกนี้ยิ่งคอยจองอยู”(ผูปวยและญาติมองวา  สาเหตุการปวยครั้งน้ี
มาจากการที่ปาลําดวนกําลังตกในชวงมีเคราะห  อยางไรก็ตองประสบไม  ชาก็เร็ว  และถือวาการ
ประสบเคราะหครั้งน้ีไมรายแรง ถึงแกชีวติ  และเพิ่มความสบายใจวา  “แมหมดเคราะหเสียที  เพราะ
ความเปนคนดีของแม  ทําใหแมไมตาย”  แตก็ยังระแวงเรื่องการโดนของ  เพราะปาลําดวนอยูในชวงที่
พ่ึงจะหมดเคราะห ไมอยากใหเหมือนเหตกุารณที่ผานมา    ดังจะไดเลาตอไป)   

จากนั้น  ฉันจึงเริ่มเขาเรื่องที่สองที่มาหาพี่เล็กในวันนี้   วันนี้มาหาพี่เล็กเพราะวา  สงสัยทําไม
ปาลําดวนหายไป  ไมเห็นไปเอายา  ที่สถานีอนามัยเหมือนกอน  รูสึกจะนานเปนปแลว 

พ่ีเล็กใหประวตัิวา  ปาเริ่มไมมีแรง  กินขาวไมได  ในชวงแรกก็ใหลกูสาวไปซื่อ นํ้าตาลเกลือแร 
มากิน  แตก็ไมดี  ใหไปขอยาที่เคยกินที่สถานีอนามัย  ก็ไมดี  นองลูกอินทรไปซ้ือยาที่รานขายยาใน
ตลาดมาใหกนิก็ไมหาย  ปาลําดวนเปนชวงน้ีอยูรวม 1 สัปดาห  ยังมีอาการออนเพลียอยู  ลูกๆ ปาจึง
ตั้งใจจะพาไปหาคลินิกหมอธวชัในตัวอําเภอบางแพ  พ่ีเล็กบอกวาลองดกูอนถาไมหายคอยไปหมอ
สาโรจน   ไปครั้งน่ีปาลําดวน  ไดฉีดยาตามความตองการของญาติ  และไดยามากินที่บาน อาการดีขึ้น  
แตยังไมสามารถไปหาบของขายไดอยางเดิม  พ่ีเล็กจะเอาปาลําดวนมานอนตอนกลางวันที่บานตัวเอง  
คอยดูแลเรื่องการกินยา  และอาหาร รวมสังเกตอาการพรอมไปกับสามีและลูกสาว แตปาลําดวนก็ยังไม
มีแรง  กินไดเปนบางมื้อ  กลับมาจากฉีดยาคลินิกหมอธวัชดีอยูไดประมาณ 7 วัน ก็มีอาการไมมีแรง
เหมือนเดิม  
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พ่ีเล็กกับพ่ีอิน  พาปาลําดวน  ไปคลินิกแพทยสาโรจนซ่ึงเปนแพทย  เฉพาะทางดานอายุรกรรม  
ที่ลาออกจากราชการมา เปดคลินิกเต็มวัน  แตอยูตางอําเภอ  ที่น่ัน   จะมีบริการครบวงจร ตั้งแต
เอ็กซเรย  แลป และฉีดวคัซีนทุกชนิด   ซ่ึงขีดความสามารถในการใหบริการ  จะคลาย ๆโรงพยาบาล  
ตางกันก็เพียงไมรับผูปวยพักคาง   แตคลินิกทัว่ไป  ไมมีบริการดังกลาว  มีเพียงตรวจรักษาโรคตาม
อาการที่ผูปวยบอกเลา  และใชการตรวจรักษาเบื้องตนเทานั้น  ถาหนักหนาก็จะแนะนําใหคนไขไปพบ
ตนที่โรงพยาบาลทีต่นสังกดัอยู  หรือรายใดที่ยากจนก็จะแนะนําใหไปเอาหนังสือสงตัว  จากโรงพยาบาล
ที่ระบุไวในบตัรทอง  เพ่ือไปรักษากับตนเองตอ  ที่โรงพยาบาลใหญที่ตนสังกัดอยู ตอไป    

จากการที่ชาวบานใชบริการคลินิกแพทยสาโรจนกันมานาน  ชาวบานดอนใหญสวนใหญจะนิยม
มาก  จนเปนที่ล่ําลือบอกตอกัน ในยามที่เจ็บปวย  ในระยะแรกทีฉ่ันยายมาปฏบิัติงานใหมๆ  ฉันมักได
ยินกิตติศัพทหมอสาโรจนบอยครั้งมาก  แทบทุกบานที่ฉันเดินสาํรวจ   คลนิิกหมอสาโรจนเปนสถาน
บริการที่มักถกูเลือกใช  เม่ือยามเจ็บปวย  ไมวาจะปวยหนักหรือไมหนัก   บางครัวเรือนมีผูสงูอายุปวย
เปนเบาหวาน หรือความดันโลหิตสูง  ตองรับยาประจาํ  แมคายาจะแพงมาก   ตนเองมีรายไดแคพอกิน
ไปวัน ๆ  แตก็ยังไปใชบรกิาร  เน่ืองจาก มีความคิดวา ยาที่น่ีเกงกวา  ยาจากสถานีอนามัย  หรือ
โรงพยาบาล  ดังน้ันจึงมีราคาแพงเปนธรรมดา  บางครั้งยอมขาดยา หรือแบงทอนลดสวนขนาดยากิน
เอง  กินแตนอย  กลัวยาจะหมดกอน เพราะภาวะการเงินที่ไมคลองตัว  หรือสาเหตุจากไมมีคารถ  ใน
การไปเอายาที่คลินิกหมอสาโรจน   บางรายคนไขจะมาขอยาที่สถานีอนามัยกินประทังไปกอน  เม่ือมี
เงินก็จะจางเหมารถ  เพ่ือไปเอายาที่คลนิิกหมอสาโรจนตอไป  สดุทายถาไมหายถึงจะยอมไปรักษาที่
โรงพยาบาลของรัฐ  เพ่ือพักคางนอนรักษาตวัที่โรงพยาบาล  

ในครั้งน้ัน  ปาลําดวนไดรับการเอ็กซเรย และฉีดยา  แลวใหกลบัมากินยาตอที่บานหมอสาโรจน
บอกวาถาไมดีขึ้นตองพามาหาใหม 

ปาลําดวนกลบัมานอนกินยาอยูบานไดเพียงสองวัน ก็บนอยากไปโรงพยาบาล  แตลกูชายคนที่
เปนครูอยูไกลตางอําเภอที่ชือ่ชินยังไมทันมา  ปาลําดวนก็รองขอใหพาไปโรงพยาบาลอีก  พ่ีเลก็ สามี พ่ี
อินทร พ่ีจวดซึ่งเปนลูกสาวคนโต  จึงพาปาลําดวน ไปโรงพยาบาลบางแพ   

ในระหวางที่นอนพักรักษาตวัอยูโรงพยาบาลบางแพ  พ่ีเล็ก  พ่ีอินทร พ่ีจวด  ลงความเห็นวาแม
มานอนอยูรวมหาวัน  แมไมเห็นดีขึ้นเลย  แตก็ไมรูจะทําอยางไร  หมอเองก็ลองใหยาแมหลายตวั  แต
แมก็ยังกินไมได  เอาแตนอน  จนพ่ีอินทร พ่ีจวด และพ่ีเล็ก   ตางก็ลงความเห็นวาแมนาจะเปนอะไรสัก
อยางที่เหนือธรรมชาติ  ยกเวนพ่ีชินซ่ึงเปนครู ที่ไมเชื่อ 

  “ตอนที่ฉันไปเฝาแมที่โรงพยาบาลบางแพ  ฉันแอบสังเกตแมนะ มองฉันตาขวาง ๆ พูดจา
อะไรก็ไมเหมือนเดิม โดยเฉพาะกับนองอินทร  แมจะไมคอยคุยดวย  ไมมองสบตา  เวลานองอินทรถาม
อะไร  ก็จะหันขางให  หรือบางครั้งก็ชอบไลใหนองอินทรกลับบาน  เหมือนจะเกรงกลัวในตวัของนอง
อินทรที่มีเทพคุมครอง”  (พ่ีเล็กเชื่อวาพี่อินทร  เปนสาวกของเทพ  เน่ืองจากพี่อินทรไดรับขันธมา  ทําให
มีเทพคุมครอง  ซ่ึงภูตผี ปศาจ จะเกรงกลัว )  
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พ่ีอินทร  พ่ีจวด พ่ีเล็ก และพี่ชายคนโต (พ่ีคลองสามีพ่ีเล็ก)  ขาดแตพ่ีชิน  ซ่ึงอยูไกลตองกลบัไป
สอนหนังสือ  หลังจากที่มาเยี่ยมแมที่โรงพยาบาล  ไดลงความเห็นวา  แมนาที่จะไดรับการรักษาดวยวธิี
อ่ืนๆ ดวย จึงแยกกันไปหาน้ํามนตมาใหแมด่ืมบาง  ยาไทยบาง  แตแมก็ยังไมหาย   

เพ่ือนบานที่มาเยี่ยมก็ใหคําแนะนําตางๆ นานา  ตามแตประสบการณวาวธิีของตนดี  แตทําแลว  
ปาลําดวนก็ไมเห็นดีขึ้น   นอนโรงพยาบาลบางแพ ไดเกือบ 10 วนั  

 พอดีมีหลานปาลําดวน  ชื่อสมชายมาเยี่ยม  แลวฟงอาการจากพี่เล็ก  พ่ีอินทร  จึงไดให
คําแนะนําวา  นาจะพาปาลําดวนไปไลปอบ  ที่หัวโปงซ่ึงอยูใกลบานของภรรยา  เพราะดูอาการปา
ลําดวนนาจะโดนของ  หรือไมก็มีผีปอบเขาสิง (ชาวบานที่น่ี จะรูการวินิจฉัยอาการปอบเขาสิงเปน
พ้ืนฐานแทบทกุครัวเรือน  คนไขจะถูกกนิอวัยวะภายในไปทีละสวน  แตคนไขยงัไมเสียชีวติทนัทีทันใด  
แตจะทําใหคอยๆ ไมมีแรง  ออนเพลียไปเรื่อยๆ  กินยาอะไรก็ไมหาย  ตองใหผูมีคาถาอาคมเปนผูขับไล
เทานั้น)  

ทั้งพ่ีเล็ก พ่ีจวด  พ่ีลูกอินทร  ก็เห็นดวยกับคําวนิิจฉัยของสมชาย  จึงตกลงกันวาจะพาแมไป
รักษา โดยวธิีไลปอบ  ขาดเสียแตพ่ีชินคนเดียวที่ไมเห็นดวย  และไมยอมเซ็นตชื่อรวมยินยอม
รับผิดชอบ  ใหเอาปาลําดวนไปรักษาแผนอื่น   ปญหาจึงตกหนักที่พ่ีอินทรซ่ึงเปนนองเล็ก  ตองฟงคํา
ของพี่ชินที่มาพูดเปนการสวนตวัเพราะเห็นวาพี่อินทรเปนตวัยืนในการดูแลแมในครั้งน้ี    ทําใหพ่ีอินทร
ตองวิ่งไป  เพ่ือกลับคํา  บอกพยาบาลวาไมตองรายงานหมอแลวนะ  วาจะขอเอาแมไปรักษาทาง
ไสยศาสตร  เพราะพ่ีชายไมเห็นดวย ซ่ึงขณะนั้นเปนชวงที่หมอกําลงั จะมาตรวจคนไขตอนเชา   

ปาลําดวนนอนปวยที่โรงพยาบาลบางแพ  เขาสูวันทีส่ิบสามแลวกย็ังไมดีขึ้น  จึงตัดสินใจรวมกับ
พ่ี ๆ ทุกคนยกเวนพ่ีชิน วาไมไหวแลวขนือยูอยางนี้  แมตายแน  กเ็ลยโทรไปคุยกับหมอไลปอบที่หัวโปง  
ไดรับคําตอบจากหมอไลปอบมาวา“หนู รักแมม้ัย ถารัก  ตองรีบจัดการกับสิ่งราย ๆ ในตวัแมนะ ไมง้ันมัน
กินอวัยวะภายในแมหมดแน” 

พ่ีอินทร  ไดรับหนาที่ใหไปขออนุญาตหมออีกครั้งจากพี่เล็ก พ่ีจวด พ่ีคลอง  ยกเวนพ่ีชิน  ทําให
พ่ีอินทรตองรวบรวมความกลาอยูพักใหญ คิดวาจะทาํอยางไรใหหมอเขาใจ เพราะกลัวจะถูกหาวางมงาย  
แลวหมออาจจะไมอนุญาตใหแม กลับมาพักรักษาตวัที่โรงพยาบาลอีกหาก  กลบัจากรักษาโดยวิธทีาง
ไสยศาสตร แลวไมดีขึ้น  แตถาไมทํา  แมก็ตองตายแน  จึงตัดสินใจ  รวมกันในหมูพ่ีนอง  คิดแผนโกหก
หมอวา  จะพาแมไปรดน้ํามนต ทุกคน ไมกลาบอกวาไปไลปอบ  กลัวโดนหมอตําหนิวางมงาย  เพราะ
พยาบาลเองกเ็คยตําหนิพ่ีอินทรมาครั้งหน่ึงแลว  วามันไมเกี่ยว กอนที่จะโดนพี่ชนิหามซ้ํา   ครั้งน้ีจึงแค
โกหกวาไปรดน้ํามนต  เพราะดูจะไมรุนแรง  เหมือนบอกวาไปไลปอบ   

พ่ีอินทรรวบรวมความกลา แลวดักรอพบแพทยเองในตอนเชาที่จะมาตรวจอาการของแม “หมอ
คะ  ฉันขอพาแมไปรดน้ํามนตไดไหม   เสร็จแลวจะพาแมกลับมา  ไปแคเด๋ียวเดียว”  แลวคําตอบที่ไดคือ  
“หมอเฉลิมพงษเขาดีนะ ฉันบอกวาฉันขอเอาแมไปรดน้ํามนตที่บานโปง หมอเขาก็อนุญาต    “แตหมอ
เขาก็ใหฉันสญัญานะ  วา  จะตองพาแมกลับไปหาเขาอีกนะ   หลังจากรดน้ํามนตเสร็จแลว  เชื่อไหมตอง
ชวยกันพยุงแมเดินไปขึ้นรถ  เวนแตพ่ีชนิคนเดียวที่ไมยอมชวย  เขาไมเชื่อแตเขาก็ไป  เขาจะไปดูใหเห็น
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กับตา  เขาบอกวาถาหมอไลปอบเกงจริง  ตองจัดการใหแมเดินไดเอง   วันน้ันลูกสาวหมอไลปอบเขาดี
มาก ๆ เลย  เขามารับที่หนาบาน  แลวชวยพยุงแมเขาบาน  แลวกท็าํพิธีจนเสร็จ  แตพอพาแมกลับมาสง
ที่โรงพยาบาล  นางพยาบาลยังแซวเลยวาปาเดินปรอเลยนะ”  

 จากประโยคดังกลาวใครฟงก็ตองสนใจวามันเกิดอะไรขึ้น  เพราะอะไรหรือ   หมอไลปอบเขาทํา
วิธีไหน  พ่ีเลก็เลาตอวา  เม่ือรถที่บรรทกุปาดวนเทียบกระไดบานของหมอไลปอบ  ตองชวยกันพยุงปา
ลําดวนเขาไปภายในบาน  โดยวันนั้นพ่ีนองทุกคนไปกนัหมดทุกคน    แลวหมอไลปอบก็เริ่มพิธีเหมือน
น่ังทางใน  แลวใชดาบยาวมาแตะที่ตวัปาลําดวนแลวถามวา “มึงมาเขาสิงปาลาํดวนทําไม มึงชื่ออะไร  
อยูที่ไหน แลวกินอะไรของปาไปบาง  เอาของปาลําดวนมาคืนนะ”  แลวหมอไลปอบก็หันมาถามลูก ๆ
ของปาลําดวน   วาจะเอาอยางไร  ตอนนี้มีทั้งหมดเกาตัว  มีผีตายโหงดวย   หมอคิดตัวละ  500 บาท  
ทุกคนก็หันปรึกษากัน  แลวจึงตกลงกนัวา  4,500  บาท ไมเปนไรหมอจัดการไดเลย   แมครั้งน้ันพ่ี
อินทร  ซ่ึงเปนนองเล็กที่มีอาชีพแครับจาง  ตองหนักหนาจายมากที่สุด  สวนพ่ีชายที่เปนครูไมเห็นดวย
จึงไมออกความเห็นใด ๆ   สวนพ่ี ๆ คนอ่ืนก็ยากจน แตก็ชวยมาบาง      

หมอไลปอบก็เริ่มพิธี  โดยเอาไมเหมือนไมหนีบ  มาหนีบน้ิวเทาของปาลําดวนทลีะนิว้  แลวทอง
คาถาไลทีละตวั  จนครบเกาตัว  ใชเวลาประมาณ 2 ชั่วโมง  แลวปาลาํดวนก็สามารถลุกขึ้นเดินมาขึ้นรถ
ไดเอง  หนาตาสดใสขึ้น   

แตก็ไมไดเสรจ็เรื่องอยางที่คิด  ปาลําดวนโดนปอบตามมาถึงโรงพยาบาลอีก  เน่ืองจากในสอง
วันตอมา  ปาลําดวนตองเอ็กซเรย  แลวตองถอดสรอยที่มีเขี้ยวเมน (ของรางที่ชาวบานเชื่อวาปอบกลวั  
ไดแกของมีคมตาง ไมวาจะเปนเขี้ยวสัตวตาง ๆ หางปลากระเบน  หนามแหลม  แอกผูกววั เปนตน )    
ซ่ึงพ่ีอินทรใสหอยคอปาลําดวนไว  ตั้งแตวันที่ไลปอบออกจากบานหัวโปง   โดยขณะนั้นผูที่เฝาปา
ลําดวนไมไดระวังตรงจุดนี้  ทําใหปอบ  และวิญญาณรายกลับมาเขาสงิอีก 

ตอมาอีกสองวัน  พ่ีเล็กก็ไดรับคําแนะนาํจากเพื่อนบานวา  ใหไปดูหมอที่เปนฆราวาสที่มหาชยั  
หมอดูบอกวาปาลําดวนมีเคราะห  จึงกลับมาทํามาสะเดาะหเคราะหใหปาลําดวน  แต  ปาลําดวนก็ยังไม
ดีขึ้น  พ่ีเล็กกลับมาบานเพ่ือนบานแนะวา  ทําไมไมไปหาเจาอาวาสวัดดอนใหญ  ทําใหพ่ีเล็กรําพึง
ออกมาวา“แตก็มาตกมาตายที่บานเรานี่แหละ  ฉันไปหาอาจารยรุน เจาอาวาสวัดเรานี่แหละ”     
 “ในตอนแรก  อาจารยรุนน่ังทางใน  บอกวามองไมเห็นอะไร  มันมืดไปหมด  ฉันจึงขอใหอาจารย
รุน พยายามอีกครั้ง  ครั้งน้ีเห็นแตแสงสวางนอยๆ ที่บานฉัน อาจารยรุนบอกวาทีบ่านมีของดี จะวิ่งแรไป
รักษาที่อ่ืนทําไม  ฉันก็เลยนึกถึงพอปู  ในตอนนั้น ฉันกลับบาน  และทําการขอขมาพอปู  ซ่ึงฉันเองก็เปน
รางทรง  แตไดมองขามทาน  วิ่งไปรักษากับหมอคนอื่น ในวันน้ันฉนัทิ้งใหแมนอนรักษาอยูที่โรงพยาบาล
บางแพ  ฉันกลับมาบาน ก็ประทบัทรงพอปู ตอนฉันประทบัทรงพอปูฉันก็นุงผาขาวหมดเลย แลวทํา
ตามที่ อาจารยรุนบอกใหไปหาดอกไมเจ็ดสีมา แลวกบ็ูชาเทาจํานวนอายุแม  หลังเสร็จพิธี แลวฉนัก็
กลับไปเฝาแมที่โรงพยาบาลตอ”  
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“หลังจากนั้นไดสองวัน แมคอยๆ กินขาวได  อาการปวยดขีึ้นมาก หมอใหญ บอกวาจะใหแม
กลับบานกอนหรือจะใหสงตอไปรักษาตับตอเน่ือง  เพราะแมมีปญหาเกี่ยวกบัตบัอยู  พวกฉันพ่ี ๆ นอง ๆ 
ก็เลยตัดสินใจวาเอาใหหายไปเลย  ใหแมไปรักษาตอที่โรงพยาบาลราชบุรี    แม  ไปนอนโรงพยาบาล
ราชบุรีอยูอีกหลายวันรวมเดือนเหมือนกัน  จนแมดีขึ้นมาก  ฉันก็ขอหมอกลับมากินยาตอที่บาน”  

พ่ีเล็กเห็นฉันสนใจจึงเลาเสริมถึงเหตุผลที่เชื่อวาแมลําดวนโดนของ  และปอบกินตอวา  “พอแม
ลําดวนหายได 2 วัน ปาพีแมไอหมูริมคลองก็ปวย  (ปาพีคืออีก 1 คนที่ชาวบานหาวาเปนปอบ  ทําให
ตองยายบานไปปลูกอยูริมคลอง ซ่ึงหางจากบานผูคนแตลูก ๆของ ปาพี่ก็ยังมีปฏิสัมพันธกบัคนในหมู
บานบาง  สวนลูกชายปาพทีุกคน (ปาพีไมมีลูกสาว) จะไมมีใครไดแตงงานกับหญิงสาวในหมูบานเพราะ
ทุกคนกลวั เร่ืองปาพีเปนปอบ (เชนเดียวกับยายมูลและยายจติ ที่ทําใหตองครองตนเปนสาวโสด 2 พ่ี
นอง))    ปาพีปวยหนัก  ฉนัถามขัดจังหวะพ่ีเล็ก 

 “ ปวยหนักมีอาการอยางไร”   พ่ีเล็กตอบ “ ก็ไมกินขาว  นอนอยางเดียว ซึม ไมพูดไมจา ไมมี
แรง” การใหความหมายของการพนสภาพจากคนปกติ เปนคนปวยของชาวบานดอนใหญ คือคนที่มี
พฤติกรรมเปลี่ยนจากที่เคยพบเห็นในการดํารงชีวิตประจําวัน พรอม ๆ กันมากกวา1ลักษณะ  ,รวมถึง
การโตตอบกนั ประกอบกับทาทางของผูน้ันที่เปลี่ยนไปในเชิงลบ  ที่สําคัญตองนอนซม    และพ่ีเล็ก
เสริมย้ําการวนิิจฉัยโรคจากประสบการณในการตัดสินใจ วินิจฉัยปาลําดวน  วามีอาการเหมือนเชนปา
ลวนแมของตนเองที่โดนปอบกิน เม่ือยี่สิบกวาปกอน “เน่ียไอหมูมันหาวาฉันทําแมมัน  ทุกวนัน้ีมันเฉย
กับฉัน  ใหตายเถอะหมอ  ฉันไมไดทําอะไร  ฉันทําตามที่อาจารยรุนบอกเทานั้น”   

ฉันถามถึงเหตุผลที่คิดวาทาํไมเขาจึงปรกัปรําเชนนั้น   เสียงพ่ีเลก็พูดขึ้นแทรก “ก็มันไปพูดกับ
ยายแหวนทีป่มวาฉันทําแนนอน  มันไปเขาทรงที่นครปฐมวาเห็นในขันนํ้ามนต เปนหนาฉันใสชุดขาว
กําลังทําพิธี  มันก็เลยใหทางนครปฐมแกให  ยายแหวนก็ยังพูดกลับไปวา  ก็แมเอ็ง (ปาพี)  อยากไปทํา
แมมันตาย (แมของพี่เล็ก)   เม่ือยี่สิบกวาปกอนน่ี  มันก็เอาคืนบาง    โถหมอดวยความสัตยจริงเลยฉัน
ไมไดทํา”   ฉันยังคงสงสัยตอวาแลวปาพีมามีสวนเกี่ยวของอะไรกับการตายของปาลวนผูเปนแมของพี่
เล็ก เม่ือ 20 ปกอน พ่ีเล็กก็เลยเลาวา  “   ก็เม่ือตอนที่แมฉันกอนตายเนี่ยปกตแิมฉันจะไมเคยพูดหยาบ
กับลูก ๆ  เอ็ด  ดุวาอะไรก็วาไป  แตแมไมเคยดาเลย    จนอยูมาวันหนึ่งแมลมปวยลง   เพราะยายมูลเขา
ทําบุญบานแลวเอาขนมจีนมาใหแมฉันกิน  ตั้งแตน้ันมาแมฉันก็ปวยเรื่อยมา  ไมกินขาวปลา  ผอม  ไมมี
แรง (ชาวบานบอกวาปอบสามารถตามมาหาเหยื่อแลวเขาสิงทางน้าํลายไดถาเราเผลอไปกินอะไรที่เปน
ของปอบ เพราะในของกินน้ันจะถูกปอบถมนํ้าลายใสไว) 
 ตอนแมใกลตาย  แมบอกใหนองสาวไปซื้อตับหมูมาใหกิน  แมไมกลาใชฉัน  เพราะแมรูวาฉนั
เปนรางทรงพอปู  ฉันก็เลยกลับมาบอกแมวา  ไมมีตับหมูนะ  มีแตเน้ือหมู   แมก็เลยบอกใหนองไปทํา
ทอดกระเทียมพริกไทย  หมอเชื่อม้ัย  พอยกลงมารอนๆ แมใชมือ 2 ขางขย้ําเขาปาก (ในตอนนี้ ลูก ๆ
ของปาลวนเริม่ม่ันใจวาปาลวนมีปอบมาแฝงอยูในตวัแน)  นองชายฉันมันแอบเห็น  มันมาเลาใหฉันฟง  
ฉันนี่ขนลุกซู  ก็เลยชวนกนัมาปรึกษากนัอีกหอง  เชื่อม้ัย  แมดาออกมาหยาบๆ  แลวพูดวา  พวกมึง
นินทาอะไรกู  ฉันกับนอง ๆ น่ังงงวาแมไดยินไดงัย   เลยปรึกษากนัเงียบๆ    วาเราจะนิมนตพระมา
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เงียบๆ ไมบอกใหแมรู  พอฉันจะไปนิมนตพระ  แมดาฉันอีก  แมบอกวา “  กูจะตายแลว  ไปเอาดอกไม
ธูปเทียนมาใหกู”  ฉันรูวาตอนนี้แมเกรงฉัน  เพราะฉนันี่แหละรูวาเขาคือไคร(พ่ีเล็กเปนรางทรงของพอปู
ที่ชาวบานนับถือมาก  เสมือนเปนผูที่ติดตอสื่อสารกับปูโสม  เพ่ือนําขาวคราวทีพ่อปูโสมจะตกัเตือนมา
บอกชาวบาน)  ฉันก็พูดสวนแมไปวา “แมฉัน ฉันจะทาํ  แกจะตายก็ตายไป”   วันน้ันฉันนิมนตพระมา  
พอพระลงกระไดบาน ปาพแีมไอหมูก็สวนขึ้นบานไปเยี่ยมแมฉัน (ชาวบานบอกวา  การทีผู่ที่เปนปอบ  
ถารูวามีคนเจ็บในหมูบานปวยเปนไมได  จะจองมาเพื่อกินอวัยวะภายในของผูปวย  แตมักจะมาดู
ลาดเลาไวกอนในลักษณะของการเยี่ยมไข)  ฉันนะอกแหง   ฉันก็เลยไปตามหมอทรงที่ดอนปลาหมอมา
ทําพิธี  เขาใชปูนทาเปนวงกําไลรอบแขนและขาทั้งสองขาง  แมฉันนะพอหมอกลับไป  เขาทาํทาหยิบ
เหมือนจะดึงปูนที่หมอทํากําไลไวออก   ไอทรงนองสะไภเห็น  มันเลยดุ วาแมทําอะไร ไมตองไปลบออก
นะเอาไวอยางนั้นแหละ  ไครเขาจะไดมาทําอะไรไมได  พอสักพักเชื่อไหมหมอ  ไอทรงมันปวดทองมาก  
ด้ินทุรนทุรายเหมือนไครมาบิดไส  ฉันกับนองชวยกันกดไวไมใหมันด้ิน  ยังไงก็ไมหาย  เลยตัดสินใจจะ
พาไปโรงพยาบาล  กอนไปนองฉันจะพานองทรงกลับไปเปลีย่นเสื้อที่บาน  พอถงึบานระยะแคกิโลเดียว
นองทรงหายเปนปลิดทิ้ง  ไมตองพาไปโรงพยาบาล    หลังจากนั้นสองวันพอแมสั่งเสียเสร็จแมก็สิ้นลม”   
(ชาวบานใหความรูวาเปนเพราะปอบกินอวัยวะภายในของผูปวยหมดแลว  ทําใหผูปวยตาย)  

ฉันก็เลยถามตอไปวา  “ตอนแมพ่ีจะตายพี่รูไดอยางไรละ วาแมตายแลวหรือกําลังตาย” พ่ีเลก็
ตอบแบบไมลงัเล  “ก็ดูที่ปลายเทาแมงัย  มันจะเร่ิมเย็นขึ้นไปเรื่อยๆ พวกฉันก็รูแลว  นองๆ รีบหา
ดอกไม  ธูป เทียนมาใสมือแมยังทันเลย”  ฉันยังคงสงสัยตอ  “แลวตอนแมปวยทําไมพีไ่มพาแมไป
โรงพยาบาลละ”  พ่ีเล็กนิ่งคดิอยูครูหน่ึง แลวพูดวา “ฉันรูวาแมฉันมีตัวกินเขาไปแลว  ทั้งๆ ที่ฉนันะระวัง
แลว  คนเขาบอกฉันวาระวังนะไปชวยงานบุญบานยายจิต  ถาเขาใหอะไรมา ก็อยาไปกินนะ  แตแกก็
เอามาใหแมฉันกินถึงบานจนได  ฉันก็ไมไดเอะใจ  มารูตอนหลังแมก็เปนมากแลวฉนัเลยไมพาไป  ให
ตายบานดีกวา (ความหมายคือปาลวน โดนทํารายจากปอบจากยายจิต  และปอบปาพี  ) 

สําหรับกรณีการหายปวยของปาลําดวน  พ่ีเล็กบอกวา “เพราะแมกินขาวไดมากขึ้น  แมหาย
ตั้งแต  หลังจากที่ใหพอปูทาํพิธี   แตฉันก็พาแมไปตามหมอโรงพยาบาลนัดนะ  เพราะหมอเขานัดใหแม
ไปอีก  เทานั้นแหละแมก็อาการดีขึ้นเรื่อยมาจนทุกวันน้ี” 
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สวนที่ 4  

การวิเคราะหขอมูล 
 
 ในการศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมการแสวงหาการรักษาพยาบาล และพฤติกรรมการ

เลือกใชแหลงบริการรักษาพยาบาลของแตละบุคคลนัน้ ผูวิจัยไดนําแนวคิดและทฤษฎีการแสวงหาการ
รักษาพยาบาลของคริสแมน และการเลือกใชแหลงบริการรักษาพยาบาลของยังก เปนแนวทางใน
การศึกษาครั้งน้ี พรอมทั้งจะแสดงใหเห็นวา  แนวคิดที่ผานมามีจุดออนจุด  แข็งตรงไหนอยางไร  ซ่ึง
สาระสําคัญของแนวความคิดและทฤษฎีทั้ง 2 มีดังตอไปน้ี 
 
 การแสวงหาการรักษาพยาบาล 
 คริสแมนไดเสนอแนวความคิดวา กระบวนการทางสังคมของการรักษามี 2 ขั้นตอน คือ ขั้นตอน
ของกระบวนการเปลี่ยนบทบาทและกิจวัตรประจําวนัตางๆ ของบุคคลอันเนือ่งมาจากความเจ็บปวยที่
ไดรับการใหความหมายไวแตแรกแลว และขั้นตอนของกระบวนการปรึกษา หรือการสงตอเพ่ือการรักษา
โดยบุคคลใกลชิดที่มิไดเปนบุคคลทางการแพทย หากแตเปนบคุคลที่มีบทบาทในการใหความหมาย 
ใหคําแนะนําการดูแลรักษา รวมทั้งชวยทําการประเมินผลการรักษาดวย  ซ่ึงแนวคิดนีจ้ะเกิดขึ้น
เปนอันดับหลงั  ตอจาก  ชวงทีบ่ทบาทหรือกิจวัตรประจําวันของผูปวยเปลี่ยนไปใหสังเกตไดชัดเจน  
เพราะการปวยในระยะแรกที่ยังสังเกตเห็นไดไมชัดเจน  น่ันแสดงวาตวัผูปวย  จะพยายามทําการ
เยียวยาตนเองกอนเสมอ  ดังเชนกรณีของปาลําดวน  ที่ชวงแรกไปซื้อนํ้าเกลือแรซองจากรานคาใน
หมูบานมากินเองบาง  หรือบางครั้งก็พยายามไปพบหมออนามัยดวยตนเองกอน   

ในชวงนัน้  บางครั้งปาลําดวนปวยจนหายปวยดวยการเยียวยาตนเอง  ใชวิธกีารเดิม  ตามที่
ตนเองเคยกระทํา  โดยทีญ่าติเองก็ไมรูมากอน  เพราะเห็นแมลุกหาบของขายไดปกติ  ก็ไมคิดวาแมมี
อาการปวย  ไมรู  จนกระทั่ง  มีอาการรุนแรง  ซับซอนมากขึ้น มารูอีกครั้ง ก็ตอเม่ือปาลมหมอนนอนเสื่อ  
ไมสามารถหาบของขายไดเหมือนปกติ  ซ่ึงเปนจุดที่ละเอียดออน ตอผูใหการรักษาพยาบาลในภาครฐั  
ที่มักมองวา ญาติไมใสใจดูแลดีเทาที่ควร   

 ซ่ึงพฤติกรรมแสวงหาการรกัษาเยียวยานีมี้กระบวนการ 5 ขั้นตอน จะขอวิเคราะหเปนบาง
ขั้นตอนที่นาสนใจดังน้ี 
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 1.ข้ันตอนใหความหมายตอความเจ็บปวย (Symtomp Definition) ถือเปนขั้นตอนที่สําคญั  
จากการศึกษา  ผูวิจัยพบวาขั้นตอนนีจ้ะนํามาซึ่งการตัดสินใจ และเลือกวธิีการเยียวยาของประชาชน 
ภายใตความเปนเหตุเปนผล  อยูทีว่าผูใหความหมายเปนใคร  ใชเกณฑทางสังคมวัฒนธรรม  หรือใช
เกณฑการแพทยแนววิทยาศาสตรทฤษฎตีาง ๆ     แตที่สําคญั ทุกฝายตองทําความเขาใจซึ่งกัน  และ
กัน  เพราะมนษุยยังอยูภายใตกฎเกณฑของสังคมวัฒนธรรมเปนฐานราก   ดังน้ันการเยียวยามนุษย  จึง
ไมแปลกทีต่องศึกษาภายใตความหมายเชิงสังคม วัฒนธรรมของแตละบุคคล  

เชน การใหความหมายตอสาเหตุของความเจ็บปวยหรอืการเปนโรคตามความเชื่อ ของทองถิ่น
เรื่องปอบกิน ในกรณีของปาลําดวนทีลู่กหลาน ไดรวมกันสังเกตวา  ปาไมกินขาวหลายวัน  เอาแตนอน   
กินยาบํารุงกแ็ลว  ฉีดยาซึง่ถือวาเปนการเยียวยาที่ดี และรวดเร็วทีสุ่ด  ก็ยังไมหาย  แถมยังไมสบตา
ผูคน    หันขางหรือหันหลังใหคน  มีนิสัยการกินที่เปลีย่นไป   

นอกจากนั้นการใหความหมายโรคยังขึ้นอยูกับประสบการณการเยียวยาของญาติ  และเครือขาย
ทางสังคมเชนกัน  ดังตัวอยางของพี่เล็กลกูสะใภ   ซ่ึงใชประสบการณการเยียวยาแมของตนเองเม่ือยี่สิบ
ปที่แลว  ที่เชือ่วามีอาการปอบกิน  ซ่ึงปรากฏอาการเชนเดียวกับอาการปวยทีป่าลําดวนเปนอยูในขณะนี ้ 
จึงไดใหนิยามโรคแกปาลําดวนวา  ปอบกินเชนกันเปนตน 
  

2.ข้ันตอนการปรึกษาบุคคลใกลชิด (Lay Consultation)  คํากลาวของคริสแมนที่วาบคุคล
ใกลชิดหรือเครือขายทางสังคม (Social Network) มีบทบาทตอความเจ็บปวยทั้งในดานการให
ความหมายตออาการ การรับรองวาปวย ใหคําแนะนาํและเสนอวิธกีารรักษา ซ่ึงอาจจะชวยใหบุคคลที่
กําลังเจ็บปวย สามารถตัดสินใจเลือกการเยียวยารักษาตนเองได รวมตลอดถึงมีสวนรวมในการประเมิน
ผลการรักษาดวย    

 สําหรับกรณีของปาลําดวน  ปาลําดวนมีโอกาสเลือกการเยียวยาตนเองแคในชวงตน  ที่อาการ
ปวยของตนเองยังไมรุนแรง  และยังไมปรากฏการณที่เกิดขึ้นชัดเจน  แตเม่ือชัดเจน  ปาลําดวนแทบไม
มีสวนรวมในการตัดสินในเลือกการเยียวยาเลย  บุคคลใกลชิด  คือลูกๆ มีบทบาทในการตัดสินใจ
มากกวา  

ซ่ึงขั้นตอนนี้ในกรณีการเยยีวยาอาการปวยของปาลําดวน  ถือเปนขั้นตอนทีส่าํคัญที่จะเสริม
แนวคิดนีว้า  เปนขั้นตอนทีล่ะเอียดออน  และใชเหตุผลประกอบการตัดสินใจของญาติเสมอ  จากทั้งตัว
ผูปวยเองและญาติ กลาวคอื  กรณีของปาลําดวน หลังจากที่  บุคคลใกลชิดหรอืเครือขายทางสังคม มา
เยี่ยมและใหคาํแนะนํา   ไมไดหมายความวาลูก ๆ ของปาลําดวนจะทําตามคาํแนะนําทันท ี  แตตองมี
การปรึกษาหารือ ระหวาง  ลูกๆ ของปาลําดวนเองเสมอ  โดยผลที่ออกมา  มีทั้งขัดแยง และเห็นดวย  ,
คําแนะนําของเพ่ือนบาน ,หมอผูบําบัดรักษา (หมอไลปอบ,และแพทยโรงพยาบาลบางแพ) และ
วัฒนธรรมความเชื่อในเรื่องการเยียวยาของหมูบาน  ที่ทุกอยางตองถูกนํามาคิด แมจะลงตัว  หรือไมลง
ตัว  ลูกๆ ของปาลําดวนกจ็ะมีเกณฑหรือแนวทางในการตัดสินใจดาํเนินการ  ดวยความรูสึกวารอบคอบ 
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และเปนวธิีทีดี่ที่สุดแลว  แมวาจะมีการถกเถียง หรือทาํของตอรอง  ออกความคิดเห็นกันกอนในแตละจุด
พักรักษา  แตก็มิไดกระทําโดยไมมีเหตุผล   

ดังน้ันจะเห็นไดวา  ญาติ  มีความสําคญัที่จะกําหนดความเปนไปของการเลือกวิธีการเยียวยา   
และทําใหการเยียวยาไมไดกระทําเฉพาะคนไข  แตยังตอง เขาใจ และเยยีวยาญาติดวยเชนกัน 

นอกจากนั้นขั้นตอนการรักษาเยียวยา (Treatment Action) วธิีการรักษาเยียวยาที่จะตอบสนอง
ตอความเจบ็ปวยกข็ึ้นอยูกบัทรัพยากรของผูปวยดวยเชนกัน ที่อาจเปนสาเหตุ  ทาํใหอาการของโรคเปน
กําเริบมากขึ้น  หรือลดโอกาส คนหาสาเหตุที่แทจริงของโรค    อาจทําใหลาชาสรางความเสียหายได   

ดังกรณีของปาลําดวน  ที่ชวงหลังปาจําเปนตองชําระเงินเองกอน   หลังจากที่สถานีอนามัย  ได
ทราบวาปาเบกิคารักษาจากลูกที่เปนครไูด  จึงขอใหปาชําระเงิน  ทําใหความถี่ในการมารบับริการที่
สถานีอนามัยของปานอยลง  เพราะปาตองสํารองจายเงินของตนเองกอน  การหาบของขายในหมูบาน
รายไดก็ไมมากพอ  ครั้นตองเจียดมาจายเปนคายา   ทําใหปาลําดวน รูสึกเสียดาย และจํากัดจําเขี่ย แม
จะเบิกไดก็ตามที  ซ่ึงบงบอกใหเห็นถึง ระบบสวัสดิการที่รัฐจัดวางใหในสังคม  บางครั้งก็ไมไดสอดรับกับ
สังคม ชีวติความเปนอยูของประชาชนในโลกของความเปนจริง  ของบางทองถิ่น  ดังเชนผูที่เบิกไดใน
หมูบานดอนใหญหลายคนที่ประสบปญหาเชนน้ี 

 
3.ข้ันตอนการประเมินผล (Adherence and Evaluation) เม่ือไดเลอืกการรักษาใดๆ ก็ตามตัว

ของผูปวย บคุคลใกลชิด หรือเครือขายทางสังคมจะมีการประเมินผลการรักษาอยูตลอดเวลา โดยมีการ
ประเมินจากอาการผิดปกตทิี่ทุเลาลงหรือหายไป ทําใหไดรับภาวะสขุภาพดีกลับคนืมา  หรือถาไมหายก็
จะนํามาซึ่งการแสวงหาการรักษาพยาบาลตอไป 

ดังเชนการประเมินอาการปวยของปาลาํดวนที่มานอนพกัรักษาตวัที่  โรงพยาบาลบางแพ ได
รวมสิบวันแลว  แมก็ยังไมดี  แถมยังมองตาขวางๆ ไมคอยพูดจากับคน  จึงลงความเห็นวา แมไมดีขึ้น 
ตองพยายามเยียวยาดวยวธิีอ่ืน  ไดแกการดื่มนํ้ามนต  และยาไทย  ที่เพ่ือนบานเคยกินแลวมีเรีย่วแรง  
ซ่ึงการประเมนิอาการผิดปกติและความรุนแรงของอาการที่เกิดจากความเจ็บปวยนั้น ผูปวย บคุคล
ใกลชิด ฯลฯ จะประเมินจากประสบการณและการเรียนรูที่ไดรับจากวัฒนธรรมและสังคมของตนเอง
ดังกลาว  

 
4.พฤติกรรมการเลือกแหลงรักษาพยาบาล 

 นอกจากนั้น  ยังก (Jame C. Young) ไดเสนอแนวคดิอธิบายพฤตกิรรมการตัดสนิใจเลือกแหลง
และวิธีการรักษาพยาบาลทีมี่อยูในสังคมวา เม่ือบุคคลเกิดมีอาการผิดปกติ หรืออาการเจ็บปวยเกิดขึน้ 
บุคคลนั้นจะแสดงพฤติกรรมตัดสินใจเลือกแหลงและวิธกีารรักษาโดยอยูบนพ้ืนฐานความรุนแรงของ
ความเจ็บปวย (Gravity of Perceived Seriousness of Illness) เปนการรับรูถงึลักษณะอาการความ
เจ็บปวยของบุคคล ญาติ และเพ่ือนสนทิ ซ่ึงจัดวาเปนปจจัยสําคัญที่สุดประการแรกในการตัดสินใจเลือก
แหลง หรือวิธีการรักษา ถาการเจ็บปวยนั้นผูปวยรูวารุนแรงมาก ผูปวยและบคุคลในครอบครัวจะ
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ตัดสินใจเลือกแหลงบริการรกัษาที่คิดวามีประสิทธิภาพมากที่สุด โดยทั่วไปจะเปนการแพทยตะวันตก 
ซ่ึงทําการรักษาตามหลักวชิาการของวิทยาศาสตรการแพทยที่ศึกษามาอยางถูกตองตามหลักสตูร
ทางการศึกษาและมีปริญญาบัตร   

กรณีการศึกษาประเด็นน้ีของยังก    ผูวิจัยเห็นดวยเปนบางกรณี  แตไมไดหมายความวาเห็น
ดวยหมดสําหรับทุกการเยยีวยา ทีว่า โดยทั่วไปชาวบานจะเลือกการแพทยแผนตะวันตก  เม่ือเกิดการ
เจ็บปวยที่รุนแรง  เหตุผลเพราะการตัดสนิใจเลือกวธิีการเยียวยารักษา  หรือการเลือกสถานบรกิาร  จะ
กระทําหลังจากที่ญาติ หรือตัวผูปวยไดใหการนิยามใหความหมายโรคกอน  และการนิยามความหมาย
โรคที่เจ็บปวยขณะนั้น  จากการศึกษา พบวาชาวบานจะกระทําภายใตคานิยมทองถิ่น  และตามแต
ประสบการณการเยียวยา  แลวจึงตดัสินใจอยางมีเหตุมีผลภายใตตรรกะของเขา  จึงจะเลือกวิธีการ
เยียวยา  เชนในบางการเจ็บปวยถาชาวบานวินิจฉัยโรควา เปนการเจ็บปวยที ่ สมควรจะเลือกการ
เยียวยาดวยการแพทยตะวนัตก  ชาวบานก็พาคนเจ็บไปเยยีวยาดวยวิธีการทางแพทยตะวันตก  เชน
กรณีปาลําดวน ที่ลมสะโพกแตก  ชาวบานมองวา ไมใชโรคทีเ่หนือธรรมชาติ  จึงพาปาลําดวนไปรักษาที่
โรงพยาบาล  แตกรณีของปาลวนผูเปนแมของพี่เล็ก  ลูกๆ มองวาเปนความเจ็บปวยทีเ่กิดจากปอบกิน  
จึงเลือกการเยยีวยารักทางไสยศาสตร ไมพาแมไปโรงพยาบาล  ซ่ึงเปนการตอกย้าํใหไดรูวา  การแพทย
ตะวันตก  ไมไดเปนทางเลอืกแรก  หรือเปนทางเลือกหลักในแตละการเจ็บปวยของชาวบานเสมอไป 

นอกจากนั้นการศึกษาทั้งของคริสแมน  และยังก ผูวิจัยสังเกตพบวาละเลยไมไดกลาวถึงการ
ตอรองเชิงอํานาจ  ซ่ึงเปนอีกองคประกอบหนึ่งที่สําคัญไมยิ่งหยอน  ตอการตัดสินใจการเลือกสถาน
บริการหรือเลอืกวิธีการเยยีวยาของชาวบานดวยเชนกนั  ดังในเรื่องเลา ที่วาแมการแพทยตะวันตกจะ
มองวา มันไมถูกตองสําหรบัการพาปาลาํดวนไปไลปอบ  แตพ่ีนองเสียงสวนใหญ  รวมถึงเพ่ือนบาน คือ
พ่ีสมชาย ที่มองวา  แมตองเลือกวิธีไลปอบ ถึงจะหาย จึงทําใหเกิดการไปตอรองกับแพทย ดวยการ
โกหกแพทย เพ่ือจะไดอนุญาต  และญาติจะไดเปลี่ยน วิธีการเยียวยาใหแมเพราะแมกําลังแยลง  หรือ
เจ็บปวยรุนแรงมากขึ้นเชนกัน   

 
 5.ความเชื่อถือในผลของวิธีการรักษา (Faith of Perceived Benefit of Taking Action) 
หมายถึง บุคคลที่มีความเชื่อในวธิีการรกัษาแตละวิธวีาสามารถทําใหความเจบ็ปวยที่เปนอยูหายไดจริง 
บุคคลก็จะเลือกวิธีการรักษาตามความเชื่อถือศรัทธาในประสิทธิภาพของวิธีการรักษานั้น  ซ่ึงจะนํามาซึ่ง
การตัดสินใจเลือกใชแหลงบริการรักษาพยาบาล 

 เชนกรณีที่ชาวบานดอนใหญล่ําลือ  และบอกตอๆ กันวาคลนิิกแพทยสาโรจนเกง ถาใครไมหาย
จากที่ใด  เม่ือไปคลินิกดังกลาวถือวาสดุยอดในยานน้ี จึงทําใหเปนที่นิยมเปนอันมาก  และสงผลตอ
การวินิจฉัยอาการจากชาวบาน  ดวยซ้ําวาปาลําดวนไปฉีดยาที่น่ีซ่ึงเกงแลว  แตก็ยังไมดี  นาที่จะมี
ความผิดปกตทิี่เหนือธรรมชาติ  ทําใหมีการจับจองดูพฤติกรรมของปาลําดวนทีเ่ปลี่ยนไป   และเม่ือตอก
ย้ําความมั่นใจมากขึ้นวาปาโดนปอบกิน  ญาติก็เอนเอียง  และทาํการเปลี่ยนแผนในการเลือกประเภท
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การบําบัดรักษา  เปนทางหมอไสยศาสตร ซ่ึงชาวบานที่น่ีมีภูมิรูด้ังเดิม  และมีความเชื่อถือในพิธีกรรมที่
หมอไสยศาสตรที่เหนียวแนนเปนทุนเดิมอยูดวยแลว  วาสามารถทําใหตนเองหายจากอาการเจ็บปวย
ตางๆ ที่เปนอยูได เปนตน 
 นอกจากนี้ ยังกไดใหความเห็นวาการเขาถึงแหลงบริการ (Accessibility) ไดแก ความสามารถใน
การเสียคาใชจาย สําหรับการบริการดานตางๆ ทีไ่ดรับจากการไปใชบริการจากแหลงบริการดานสุขภาพ
น้ัน การมีเวลาเพียงพอ ความสะดวกในเรื่องระยะทางไปถึงแหลงบริการ รวมทั้งไมมีอุปสรรคเกี่ยวกับ
การติดตอสือ่สาร และความแตกตางดานสังคม วัฒนธรรม ระหวางผูปวยและผูใหการรักษา  
 ผูวิจัยพบวาในการศึกษาทีผ่านมา  เราจะสังเกตเห็นปญหาอุปสรรค เกี่ยวกบัการสื่อสาร หรือที่
ผูวิจัยเรียกวา เปนการตอรองเชิงอํานาจ ไดเกิดขึ้นในหลาย ๆ จุด บางจุดก็ยังมีอุปสรรคอยู แตก็
จําเปนตองดําเนินการเยียวยาในรูปแบบตาง ๆ  ที่ทําใหตองเปลีย่นวิธีการรักษาเยียวยาไป เม่ือการให
ความหมายโรคเปลี่ยนไป  ไมไดเบ็ดเสร็จ สมบูรณ เปนลําดบัตายตัว ในขั้นใดขั้นหนึ่งกอน แลวจึง
กระทํา หรือเปลี่ยนวิธี การรักษาไปเปนรปูแบบอ่ืน   กลับกันบางชวงบางตอน ไดกระทําไปพรอม ๆ กัน
ดวยซ้ําไป เชนปาลําดวนยงัปวยนอนรักษาตวัอยูที่โรงพยาบาล ลูกๆ ก็ยังแอบเอาน้ํามนตมาใหด่ืมกินที่
โรงพยาบาล  หรือแมแตกรณีที่ครูชิน ไมเห็นดวยกับวธิีการไลปอบ   ซ่ึงนับวาเปนอุปสรรคในการสื่อสาร
ที่ยังตกลงกันไมไดเบ็ดเสร็จ   แตก็ตองนําพาแมไปไลปอบกอน  เพราะลูกคนอืน่ ๆ ลงความเห็นวา แม
นอนปวยอยูแบบนี้หลายวันแลว ไมหายสกัที  เชนกัน 
 

 
เสนทางการเยียวยาของปาลําดวน   
 ปาลําดวนมีอาการกินขาวไมได  ไมมีแรงมาสามวันแลว ไมไดขายของ  จึงไปบอกหลานสาวและ
ลูกสะใภ 

1.ซ้ือ นํ้าตาลเกลือแร จากรานคา รักษาอยูหน่ึงวัน มีหลานสาวไปซือ้เห็นยาบนไมมีแรง 
2.ไปขอยาที่เคยกินที่สถานอีนามัย   กินยาไดหน่ึงวัน ลูกสะไภใชใหหลานไปคุยกบัหมออนามัย 
3.ซ้ือยาที่รานขายยาในตลาด  กนิยาไดสองวัน  พ่ีเล็กไปบอกพี่อินทร ๆซ้ือยามาให รวมกับเฝา
นอนเปนเพ่ือนที่บานแม   
4.คลินิกหมอธวชัในตัวอําเภอบางแพ  กลับมากินยาอยูได 7 วัน  พ่ีอินทรตัดสินใจรวมกับพ่ีเลก็ 
พ่ีจวด และพ่ีคลอง แตเริ่มโทรบอกครูชินใหมาเยี่ยมแม 
5.ไปคลินิกแพทยสาโรจนซ่ึงเปนแพทย  กลับมากินยาอยูได 7 วัน  พ่ีอินทร  พ่ีเล็ก  ,พ่ีคลองพา
แมไปหาหมออีก 
6.ไปโรงพยาบาลบางแพ  อยูโรงพยาบาลได 10 วัน  แมรองขอใหพาไปโรงพยาบาล   ลูกทุกคน
เห็นดวย 
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7.นํ้ามนตมาใหแมด่ืมบาง  2วัน  พ่ีจวด,พ่ีเล็ก,พ่ีอินทรเห็นดวย  แตก็บอกครูชินดวย  แมตอรอง
ไมใหพ่ีอินทรเฝา  ใหกลับบาน 
8.ยาไทยบาง สองวัน 
9.ไปไลปอบ  ครึ่งวัน  หลานปาลําดวนแนะนํา  ลูกทุกคนของปาลําดวนตอรองครูชินใหชวยลง
ลายมือชื่อขอเอาแมออกนอกโรงพยาบาล  และไปตอรองแพทย  
10.พ่ีเล็กไปดหูมอที่มหาชัย  เพ่ือนบานแนะนํา  วาปามีเคราะห  และปอบตามมาอีกตอน
เอ็กซเรย 
11.ไปหาพระนั่งทางในรวมกับการดูดวงทางโหราศาสตร 
12.พ่ีเล็กไปเขาทรงพอปูโสมใหชวยทําพธิีไลปอบอีกครั้ง 
11.ไปรักษาตอที่โรงพยาบาลราชบุรี  15  วัน 
ปาลําดวนหายปวยกลับมาบาน  ทําภารกิจไดตามเดิม 
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สวนที5่ 

 
สรุป 
 การกระทําเวชปฏิบตัิใดๆ ตอมนุษยซ่ึงเปนสัตวสังคม    จึงตองกระทําภายใตสังคมและ
วัฒนธรรมของทองถิ่น ถากระทําดวยความเขาใจในพหุลักษณทางการแพทยทีมั่นปรากฏอยูจริงในสังคม
วัฒนธรรมนั้นๆ อยางเขาใจ  รูถึงการนิยามความหมายโรคในตรรกะของชาวบาน  ที่มีความซับซอน  
และเปนพลวตัร ถูกกํากับดวยแนวคิดทีล่ะเอียดออน ไมตายตวัในแตละความเจ็บปวย  พรอมทําความ
เขาใจการตอรองเชิงอํานาจของผูปวยหรอืญาติในระหวางแตละจุดพกัรักษาภายใตกระบวนการทาง
สังคมวัฒนธรรมจะทําใหเขาใจกระบวนการแสวงหาการรักษาพยาบาล   และเชื่อวา เสนทางการเยียวยา
ของประชาชน  จะมีจุดที่เกิด  การตกลงบริการที่พอเหมาะพอควร   ภายใตตรรกะ  การมองโลกสุขภาพ
ที่แตกตางกัน เพราะเชื่อวามนุษยทุกคนมีเหตุผลตางๆ ที่เปนพลวตั ไมตายตัว เราคงตองทําความเขาใจ
ขอตกลงดังกลาวจากชาวบานพอสมควร  จะไดเปนสิง่ตัดสินใจ กําหนด เสนทางการเยียวยาของมนุษย
ดวยกัน ไมมีใครเหนือใคร  มันถึงจะอยูไดในทามกลางความเปนพหุลักษณทางการแพทย  ที่เราหนี
ไมได  เพราะประชาชนยังประสบ  พบ และยัง ใชอยูในโลกของความเปนจริง  แมขณะน้ีจะเปน ยุกต
แหงโลกไรพรมแดน แตสังคมวัฒนธรรมความเชื่อในเรื่องของการเยียวยา ก็ยังมีบทบาทสําคญั  ไมได
เลือนหายไปตาม  ยุกตสมัยดังกลาว  

การศึกษาในลกัษณะนี้  นาจะทําใหบุคคลากรสาธารณสุขเขาใจ  เกิดการทํางานที่มี
ประสิทธิภาพ  เขาถึงองครวมที่แทจริง   

ผูวิจัยไมสามารถสรุปไดวาการปวยของปาลําดวนครั้งน้ี  ประสบความสําเร็จได  เพราะ
การแพทยแผนปจจุบัน  รูแตเพียงวา ในเสนทางการเยียวยาของปาลําดวนในโลกของการเยยีวยาของ
ภาคสังคมวัฒนธรรมของชาวบานทีน่ี่  มีความซับซอนเกินกวาทีเ่ขาจะใจไดทั้งหมด  เพราะนี่คือเรื่องราว
บนเสนทางการเยียวยา  เพียงบางสวนที่ผูวิจัยไดรับการไววางใจจากลูกๆ ของปาลําดวน   ที่ชวยบอก
เลาใหฟง  แมวาผูวิจัยจะอยูในพ้ืนที่น้ีมามากกวา 8 ป  แตก็ยังเปนเรื่องยาก  เพราะในความรูสึกของ
ชาวบาน  มันนาอายสําหรับการเปดเผยขอมูลความเชือ่  ความรูสึกนึกคิด ของครอบครัวในเรือ่งที่เหนือ
ธรรมชาติ  ตอตวัแทนภาคแผนปจจุบันที่ยากจะเขาใจ  เรื่องราวทางนามธรรม  เหนือธรรมชาติ  ไม
สามารถพิสูจนไดทางวิทยาศาสตร  ซ่ึงอาจจะถูกตําหนิวา งมงาย  นอกจากนี้ยังอนุญาตใหผูวิจัย  เขา
รวมในพธิีกรรมตางๆ ของครอบครัว     
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วันนี้ผูวิจัยรูวาตอง  ขอขอบคุณ  นายแพทยเฉลิมพงษ  วิเศษศรีพงษ  หมอใหญของชาวบาน

ที่น่ี  ที่ไดมีสวนทําใหใหลกู ๆ ของปาลําดวน ไดใชพ้ืนที่ของโรงพยาบาล  ทาํการตอรองเชิงอํานาจ  
การรักษาพยาบาลในแบบแผนความเชือ่ของสังคมวัฒนธรรมแบบชาวบาน  จนเกิดความพึงพอใจ  
สงผลทําใหผูวิจัยไดรับอานสิงค ความรวมมือในการใหขอมูล   และลกู ๆ ของปาลาํดวนไมเกิดความอาย  
ที่จะถายทอดความรูเรื่องการเยียวยาภายใตสังคมวัฒนธรรมของชาวบานดอนใหญ   ทําใหผูวิจัยเขาใจ
มากขึ้น  ดังประโยคที่พ่ีเล็กบอกวา 

“เด๋ียวนี้ หมอโรงพยาบาลเขาเขาใจแลว ใหบริการแบบไมรังเกียจเรา   เขาเชื่อวาวิธขีองพวกเรา
มันไมงมงาย  ฉันหลงกังวลแทบตาย  กลัววาเขาจะไมเขาใจวิธีการเยียวยาแบบเรา  ฉันวารปูแบบการ
ใหบริการแบบนี้ดีนะ ดีกวาแตกอนแยะ  กอนหนา  ฉันยงัจําตอนที่เขาตะคอกไอแปว ตอนไปเฝาแมที่
นอนปวยอยูโรงพยาบาลไดเลย  เขาพูดวา เออ ! เอาคนไขไปรดน้ํามนตใหหายนะ ถาไมหายไมตอง
กลับมาอีก  ” 

ในฐานะที่ทํางานในวงการดานการเยียวยามวลมนษุย มันทําใหผูวิจัยรูสึกวานาอาย  ที่ละเลยใน
บางแงมุมของปฏิบตัิการตางๆ ทางสังคม ที่ซับซอนอยูในแตละจุดบนเสนทางกระบวนการการแสวงหา
การรักษาพยาบาล (IER) , การขาดความเขาใจในโลกสุขภาพของชาวบาน   โดยเฉพาะประเด็นการ
ตอรองเชิงอํานาจระหวางคนไขกับหมอ  หมอกับญาติ  หรือคนไขกับญาติหรือเพ่ือนบาน  ซ่ึงคนไขอาจ
ไมไดมีอํานาจเด็ดขาดชัดเจนอยางอิสระในการเลือกตัดสินใจ   แตละจุดของเสนทางเดินมีมิตทิี่มาของ
การคิด  และตัดสินใจ  มีการตอรองเชิงอํานาจ  และ ถาสามารถกระทําการตกลงกันไดพอสมควร 
ระหวางกลุมของผูที่มีบทบาทในการตัดสินใจแตละจุดของเสนทางเดินการเยียวยา ไมวาจะเปนระหวาง
ญาติกับญาต ิ  หรือญาติกับหมอผูใหการรักษา เหตุการณตาง ๆ ในครั้งของการรักษา เยียวยาทั้งโรค
ทางกายและจติใจทั้งผูปวยและญาติก็นาที่จะ ออกมาในเชิงบวกมากกวาเชิงลบ    

วันนี้คําวา จนแลวไมเจียม  มันไดถูกถอดถอนจากความไมรู  ไมเขาใจของผูวิจัยไปมาก  … 
สัญญาวาจะระวังตัวมากขึน้  ตอการกระทําการทางเวชปฏบิตัิใดๆ  ไมใหไปกระทําซ้ําเติมความเจ็บปวด
เม่ือยามที่ประชาชนเจ็บปวย   มาพึ่งพาผูวิจัยซ่ึงเปนตัวแทนการแพทยแผนปจจุบัน  ดวยทางกายหรือ
ทางวาจา  โดยไมรูตัวเหมือนที่ผานมาอีก  เพราะวันน้ีเขาใจโลกวัฒนธรรมการเยียวยาของประชาชน
มากขึ้น 
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ขอคิดที่ไดจากกรณีศึกษา 
ใหไดเรียนรูวา เจาหนาที่ สอ.ควรมีความภาคภูมิใจ   ที่ชาวบานใหเราเปนคนใกลชิด  จึงมาหา

เรา  แมจะไมใชสถานบริการแรกที่เขาเลือก  ฉันจึงพอจะจําแนกบทบาทของหมออนามัยที่ไดจาก
งานวิจัยชิ้นนีไ้ดอยู 2 บทบาท คือ  

1 ทําตัวเปนเหมือนเพ่ือนบานหรือเครือขายทางสังคมที่เขาไววางใจคอยใหคําแนะนํา  
เครือขายดังกลาวจะแสดงความชวยเหลือเม่ือยามที่ในบานมคีนเจ็บปวย  เชนมาบอกวาที่ไหนมีการรด
นํ้ามนตสะเดาะหเคราะหเกง หรือที่ไหนมีหมอไลปอบเกง  แลวชาวบานเขาจะใชตรรกะของเขาพิจารณา  
เขามีสิทธิ์เลือกที่จะเชื่อ  หรือไมเชื่อ  ไมตางไปจากเพือ่นบาน  หรือเครือขายทางสังคมในหมูบานคนอื่น 
ๆเชนกัน  ดังพ่ีสมชายในเรือ่งเลากวาปาลําดวนจะหายปวย  แตเราเจาหนาที่สาธารณสุข  ไมใชหัวหนา
งานสั่งการ เม่ือคนไขหรือญาติไมทําตามก็จะไมใหความสนใจอีกตอไป  ดังที่แมพ่ีแปวเคยโดนพยาบาล
บนวา เอาแมไปเลยนะไปรดน้ํามนต  ถาไมหายก็ไมตองมารักษาที่น่ีอีก  เขาทุกขอยูแลว เขาตองการลด
ความทุกขในขณะนั้นแตเราไปเพิ่มทุกขใหเขาอีกหรือไม  

2.มีหนาที่เปนหมอที่รับฟง และเขาถึงปญหา (สวนใหญจะไมซับซอนมากถึงกับตองใช
เทคนิคทางการแพทยที่สูงสง )ที่เขามาพึ่งพา หรือพูดงาย ๆวาเปนแคนักจิตวิทยา บวกกบันักสังคม
สงเคราะห  ไมจําเปนตองเปนหมออนามัยที่วชิาการแนนเพียบ  ถูกตองตามหลักวิชาการที่รํ่าเรียนมาทุก
เรื่อง   หรือไมจําเปนตองรูสึกนอยเน้ือต่ําใจตอวาคนไข  “หมดเงินทองไปรักษาคลินิกแลวละซิ  ถึงซม
ซานกลับมาหายาฟรีที่สถานีอนามัยกิน”  กลับกันถาเราเขาใจโลกของเขา  หรือตรรกะของเขา ดังคํา
กลาวทีว่า  “เห็นหนาหมอยิ้มแยม  พูดจาดี  โรคก็หายไปครึ่งหน่ึงแลวหละ”  รอยยิ้มที่จริงใจเหลานี้จะ
ออกมาเอง  ไมตองถูกบังคับยิ้ม  แลวคําพูด  และการแสดงตอผูเจ็บปวย ก็จะลื่นไหลออกมาเอง  โดย
อัตโนมัติ  ไมตองฝกยิ้มแบบนางงาม  ,ความรู หรือความเขาใจ สถานการณที่เปนไปของสังคม
วัฒนธรรมที่หมออนามัย  ตองไปปฏิบตังิานดวย    จะชวยหลอเลีย้งวิถีการทํางาน ใหเกิดการทํางาน
แบบมีความสขุ  หรือสนุกกับงาน ไมคับของใจดังทีฉ่ัน หรือนองเจาหนาที่สาธารณสุขจบใหม  ที่ยัง
ปรับตวัเขากบัสังคมวัฒนธรรมของชาวบานไมได  ดังที่ประสบมา  ฉันเชื่อวา  ปญหาใด ๆ ก็จะคลี่คลาย 
เพราะชาวบานทําใหหมออนามัยคับของใจได  ชาวบานก็แกใหหมออนามัยหายปวยหรือหายคับของใจ
ไดเชนกัน เพียงเราชาวสาธารณสุข  ตองเขาใจชาวบานอยางถองแทเสียกอน  ทานละเขาใจอยางถอง
แทหรือยัง ? 

นอกจากนั้นฉันยังไดเรียนรูวาเจาหนาที่สาธารณสุขอยางเราตองพึงระวัง  ไมไปกาวลวงวากลาว  
หรือไมใสใจในรูปแบบของชาวบาน เอาแตโนมนาวใหการแพทยแผนปจจุบัน โดยมีเราเปนพระเอกอยูใน
ชุมชนทีว่า  นาจะมาปรึกษาเรากอน เราจะไดแนะนาํ  ไมตองเสยีเงินเสียทอง เสียเวลา  จาก
การศึกษา  ทาํใหเขาใจมากขึ้นวา  ชาวบานเขาก็มีความรู  และมีตรรกะภายในของเขาเชนกัน แมจะ
ไมไดเปนเจาหนาที่เชนเรา  ดังที่มองมุมเดียววา  จนแลวไมเจีย 
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