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เสียงที่ไมอาจสําเหนียก: กระบวนการตีตราและความทุกขของผูปวย 

จิตเวชหญงิในชุมชน 

นางสาวอรชร  โวทว ี
โรงพยาบาลบางแพ  จังหวัดราชบุรี 

 

บทนํา 

ความสําคัญของปญหา 

                   “โนน เดินมาอีกคนหนึ่งแลว” เปนเสียงของเจาหนาที่คนหนึ่งบอกผูเขียน หลังจากที่
ผูเขียนปรารภออกมาวา “คนไขจิตเวชแถวน้ีเยอะจัง” เหตุที่ผูเขียนปรารภออกมาเชนนี้ก็เพราะวาขณะที่
พวกเรานั่งกินกวยเตี๋ยวที่รานใกลๆ สถานีอนามัยในวนัที่ผูเขียนออกไปตรวจติดตามงานที่สถานีอนามัย
อยูน้ัน ผูเขียนสังเกตเห็นคนไขจิตเวชเดินผานรานกวยเตี๋ยวไปแลวถึง 2 คน ในเวลาไมถึงครึ่งชั่วโมง   
หน่ึงในเจาหนาที่สถานีอนามัยแหงน้ีเลยบอกผูเขียนวาถาพวกเรายงัน่ังไปอีกสักพัก ก็จะไดเห็นคนไขจิต
เวชในตําบลน้ีอีกหลายๆ คน 
                   จากขอมูลที่นําเสนอดังกลาวขางตนเปนเสมือนสัญญาณเตือนอะไรบางอยางใหกับเรา
ชาวสาธารณสุขไดสะกิดใจอะไรกันบางวาคนในชุมชนที่เดินๆ กันอยูน้ันมีกี่คนที่เปนบา เพราะสถิติจาก
องคการอนามัยโลกระบุวา 1 ใน 5 ของคนที่อยูรวมในสังคมจะเปน “โรคจิตเวช” น่ันหมายถึงวาแทบจะ
ทุกบานจะตองมีสมาชิก 1 คน ที่มีสิทธิ์เปนโรคนี้ ซ่ึงไมแนวาคนนั้นอาจจะเปนคนในครอบครัวคุณ หรือ
เพ่ือนรวมงานที่น่ังขางๆ คุณ  หากเปนเชนนั้นแลว  ชางเปนขอมูลที่นากลัวจริงๆ    
                   จากรายงานของกรมสุขภาพจิต พบวา  ถึงแมอัตราปวยดวยโรคทางจิตจะมีแนวโนม
ลดลงก็ตาม โดยพบวาในป  พ.ศ.2546  มีผูปวยโรคจิต  474,241  คน  ป พ.ศ.2547  มีผูปวยโรคจิต  
423,078  คน  ป พ.ศ.2548  มีผูปวยโรคจิต  357,241  คน  คิดเปนอัตรา  571.44, 682.67 และ 
572.34 ตอประชากรทั้งหมดในแตละป ตามลําดับ (กรมสุขภาพจิต 2549)    ตัวเลขดังกลาวถือวาเปน
ตัวเลขที่สูงอยูมากเมื่อเทียบกับสัดสวนประชากรทั้งหมด  มีเหตุปจจัยหน่ึงที่ชวนใหสงสัยวาการรายงาน
ขอมูลของกรมสุขภาพจิตนั้นเปนขอมูลที่ไดรับรายงานจากผูปวยที่ขึ้นทะเบียนรักษากับหนวยงานดาน
สาธารณสุขทั้งภาครัฐและเอกชนเทานั้นกระมัง  เพราะจากการสอบถามขอมูลจากเจาหนาที่สาธารณสุข
ที่รับผิดชอบงานสงเสริมสุขภาพจิตในอําเภอบางแพ พบวามีผูปวยโรคจิตอยูในชุมชนเปนจํานวนมาก  
ผูปวยบางคนไมไดรับการรักษาดวยวิธีการใดๆ หรือจากหนวยงานสาธารณสุขใดๆ เลย  ทําใหเกิดขอ
สงสัยวา เพราะเหตุใด ผูปวยจิตเวชจํานวนหนึ่งจึงไมไดรับการรักษา หรือรักษาดวยวิธีการใดกัน 
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จิตเวชในทางการแพทย เปนที่ทราบกันแลววาในทางวงการแพทยน้ัน  การเจ็บปวยดวยโรค
ทางจิตเวช มีสาเหตุหลักคือ  เกิดจากสารโดปามีน (Dopamine) ในสมองมากเกินไป  ทําใหบุคคลไม
สามารถครองสติของตนเองได และยังมีสารเคมีในสมองที่สําคัญอีกชนิดหนึ่ง คือ ซีโรโทนิน (serotonin)  
ซ่ึงหากมีนอยเกินไปจะทําใหกลายเปนคนหดหูซึมเศรา  และถามีมากเกินไปจะทําใหเกิดความกาวราว
ได   นอกจากนี้ยังพบวาการเสพยาเสพติดบางประเภท เชน ยาบา ยาอี เขาไปแลวจะสงผลตอสมอง  
โดยการกระตุนเซลลประสาทใหหลั่งสารโดปามีนและซีโรโทนินออกมาจํานวนมาก  ทําใหผูเสพเกิด
ความกาวราวและประสาทหลอนได    ในทางการแพทยจึงระบุวาโรคจิตเวชเปนโรคที่เกิดจากการมีสาร
ในสมองผิดปกติ ทําใหสมองสั่งการใหจิตใจและรางกายของมนุษยมีพฤติกรรมผิดไปจากที่เคยเปน  หรือ
หลุดพนไปจากจารีตแบบแผนที่สมองสวนเหตุผลเคยควบคุมมนุษยคนนั้นไว ดังนั้น โรคจิตเวชจึงเปน
โรคที่แสดงออกมาทางภาวะจิตใจ ความคิด อารมณที่ไมสามารถควบคุมได  จนทําใหมีการแสดง
พฤติกรรมแปลกๆ ออกมา อยางที่เรียกวา “เสียสติ”  หรือที่เรียกวาเปน “คนบา” 

ถึงแมในระบบการแพทยตะวันตกจะสามารถพิสูจนถึงสาเหตุการเจ็บปวยดวยโรคจิตเวช แตใน
ระบบความเชื่อของคนในชุมชน  มักมีความเชื่อเกี่ยวกับการเจ็บปวยแอบแฝงอยูเสมอ  คือไมมีการปกใจ
เชื่อถึงสาเหตุการเจ็บปวยวาจะเกิดจากเรื่องใดเรื่องหน่ึงโดยเฉพาะ  สาเหตขุองการเจ็บปวยหรือความไม
สุขสบายอาจมีมาจากหลายๆ สาเหตุ  และย่ิงการเจ็บปวยดวยโรคทางจิตเวชดวยแลว  สาเหตุของการ
เจ็บปวยนาจะมีความซับซอนมากกวาการเจ็บปวยทางกายมากนัก  โดยในสมัยกอนเชื่อวาผูที่มีอาการ
ทางจิตนั้นมักจะตองประสบเจอกับเหตุการณบางอยางที่เปนเง่ือนปม ทําใหเกิดการสะสม ฝงใจหรือช็อค
กับเรื่องที่กระทบจิตใจอยางแรงจนเกิดผลตอจิตใจ  ทําใหไมสามารถควบคุมพฤติกรรมของตนเองได
จนกระทั่งหลุดออกไปจากโลกของความเปนจริง 

จิตเวชในทางประวัติศาสตร  ในสมัยกอนมักมองวาคนที่แยกตัวไมเขาสังคมและมีพฤติกรรม

ผิดแผกไปจากบรรทัดฐานทางสังคมเปนบุคคลที่ผิดแปลกไปจากคนปกติ  โดยอาจเชื่อวาเปน “แมมด”  

ซ่ึงคนเหลานี้สวนใหญเปนผูหญิง   แมมดสามารถสรางความเสียหายแกคนในชุมชนได  จึงมีการไลลา

แมมดขึ้น โดยการลงโทษสังหารดวยการจับถวงน้ํา  เผาทั้งเปนและใชกอนหินทับ หรือขวางปาจน

เสียชีวิต เม่ือบริบททางสังคมคลี่คลายไปเราจึงเห็นไดอยางชัดเจนวา การติดปายตีตราวาเปน “แมมด” 

น้ัน เปนความจริงที่ถูกเสกสรรปนแตง หรืออุปโลกนขึ้นดวยอํานาจแหงการนิยามหรืออํานาจเชิง

สัญลักษณ  (system  power)  แบบหน่ึง และเม่ืออํานาจคลี่คลายไปการนิยามความจริงและการติดปาย

ติดตราความผิดปกติก็เปลี่ยนไปดวย จาก  “แมมด”  ในยุคปฏิรูปศาสนา  คือคนที่มีพฤติกรรมผิดแผก

หรือเบี่ยงเบนก็กลายมาเปน “คนบา”  ในยุคตอมา 
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ฟูโกตไดนําเสนอไวในหนังสือ  Madness & Civilization วาในปลายคริสตศตวรรษที่  17  มี
แนวคิดในเรื่องการจัดหมวดหมูเกี่ยวกับความผิดปกตทิางสังคมเริ่มเปลี่ยนแปลงไป  โดยที่ในป 1656  
บริบทของประวัตศิาสตรในขณะนั้นเปนยคุแหงการเฟองฟูของทุนนิยมและการคาทีมี่แรงงาน การผลิตจึง
เปนหัวใจสําคญัในยุคนั้น  และในชวงนี้เองที่โรงพยาบาลทั่วไป  (hospital  general)  ไดเปดขึ้นที่กรุง
ปารีสเพื่อกักขัง “คนผิดปกต”ิ  ที่เหมารวมเอาทั้งคนบา  ขอทาน  คนจรจัด  โสเภณ ี  คนตกงาน  หรือ
แมแตคนจนไวดวยกัน ดังน้ัน “โรงพยาบาล”  ที่วานี้มิไดมีไวเพ่ือการรักษาพยาบาล  แตเปนสถานที่เพ่ือ
บังคับและฝกฝนใหคนเหลานี้รูจักการทํางานและการผลิต   ในระยะตอมา “คนวิกลจรติ”  ไมสามารถ
ผลิตงานไดเปนจํานวนมากๆ อยางที่ทุนนิยมตองการ  พวกเขาจึงถกูคัดแยกออกจากกลุมอ่ืนที่มีรางกาย
สมประกอบและเหมาะสมแกการฝกฝนใหมีวินัยในการทํางานและการผลิต   การแยกคนปกติเหลานี้ออก
จากคนวิกลจริตนั้น  แนวคิดดังกลาวไดพัฒนาตอมาจนเปนสถานบําบัด  (asylum)  และเปน
โรงพยาบาลจิตเวชในทีสุ่ด     

ในทัศนะของฟูโกต  การกักกันและแยกคนบางประเภทออกจากสังคมเปนผลจากการนิยาม
ความเปนจริงทางสังคมของแตละยคุ ในยคุสมัยที่ทุนนิยมกําลังขยายตัวอยางรวดเร็ว สังคมที่พึงประสงค
คือสังคมที่ทุกคนตองทํางานเพื่อการผลิต “ความเกยีจครานและเฉื่อยชาเปนมูลเหตขุองความเสื่อมและ
ความไรระเบยีบทั้งปวงของสังคม” และเม่ือวิทยาศาสตรสมัยใหมไดสถาปนายคุแหงเหตุผลขึ้น ความ
วกิลจรติซึ่งเปนรูปธรรมสูงสดุของความไรเหตุผลจึงตองถูกควบคุมกักขังไว  มิใชปลอยใหเดินเพนพาน
ปะปนกับผูคนของโลกแหงเหตุผล 

จิตเวชในทางสังคมและวัฒนธรรม   จากการที่นิยามทางการแพทยมิไดจํากัดอยูในแวดวง
ของคนปวยหรือคนตายเทานั้น เพราะในการนิยามนั้นการแพทยไดสรางบรรทัดฐานทางสังคมวาสิ่ง
ตางๆ ควรเปนไปอยางไร  สังคมควรปฏิบัติตอเร่ืองหน่ึงๆ อยางไร  และบุคคลควรมีพฤติกรรมอยางไร
จึงถือวาถูกตอง คานิยมและบรรทัดฐานทางสังคมเหลานี้กลายเปนกรอบที่สังคมใชตัดสินไมเพียงแต
ความถูกตองเหมาะสมในแงของสุขภาพเทานั้น  แตยังใชตัดสินความถูกตอง ชั่วดี  ในทางคุณธรรม
จริยธรรมอีกดวย   

ในชุมชนก็เชนเดียวกัน  การเจ็บปวยเปนเรื่องที่เกี่ยวของและเกี่ยวโยงกับสังคมและวัฒนธรรม
ของชุมชนเสมอ   โดยเฉพาะการปวยดวยโรคจิตเวชที่ผูปวยมักมีอาการที่ผิดแปลกไปจากคนปกติ   
ชุมชนจึงมองวาโรคจิตเวชเปนโรคที่ลึกลับเกินกวาจะเขาใจ    ในมุมมองของชาวบานนั้นการที่จะนิยาม
ความหมายของโรคจิตเวชหรือโรคบานั้นขึ้นอยูกับองคประกอบหลายๆ อยาง โดยเฉพาะกลุมชนหรือ
เชื้อชาติที่มักมีเร่ืองของความเชื่อและวัฒนธรรมเขามาเกี่ยวของกับความเชื่อเร่ืองการเจ็บปวยเสมอ    
โดยเฉพาะในชุมชนของคนมอญที่มีการเคารพและนับถือผีบรรพบุรุษอยางเครงครัดนั้น  การทําผิดตอผี
บรรพบุรุษอาจสงผลตอการเจ็บปวยทางจิตเวชได      สําหรับชุมชนแลวการเจ็บปวยดวยโรคจิตเวชเปน
โรคที่มีความซับซอนมาก  ชุมชนอาจมองวาคนที่ เสียสติ หรือที่เรียกวาคนบาน้ัน ไมไดปวย  แตหาก
เกิดจากสิ่งที่อยูเหนือธรรมชาติ  ดังเชน  สันต ผูปวยจิตเวชรายหนึ่งที่ตําบลโพหัก  พอแมมีความเชื่อวา
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สันตเสียสติไปเพราะเกิดจากการเลนหลอกผีกับเพ่ือนที่เปนเด็กวัดดวยกัน  สันตตกใจและกลัวมากจน
เสียสติไป   พอแมพาไปรักษาหลายวิธีก็ไมหายขาด  เพราะแมเชื่อวาเกิดจากสิ่งเหลือธรรมชาติที่ทําให
สันตเปนบา   เชนเดียวกับประจักษผูปวยจิตเวชที่ตําบลดอนใหญ  ปวยเปนจิตเวชมานานถึง  30  ป  มี
พฤติกรรมที่ผิดปกติ เชน  ทํารายคนอื่น  เอะอะ  โวยวาย  ตั้งแตอายุ  11  ป  พอแมพาไปรักษาที่
โรงพยาบาลจิตเวชในกรุงเทพฯ หลายครั้ง  อาการดีขึ้นเพียงชั่วครั้งชั่วคราว  ชาวบานมองวาลุงสายัณห
ทําผิดผีบรรพบุรุษของคนมอญ คือหลังจากที่ร้ือบานของตัวเองที่มีเสาผีมอญอยูแลวนําเสาผีไปพาดไว
กับตนไม  เน่ืองจากยังขาดเงินที่จะปลูกบาน จึงปลูกบานเปนโรงอยูไปพลางๆ กอน  เสาเอกซึ่งเปนเสา
ผีประจําตระกูลไมไดตั้งขึ้น   ชาวบานจึงมองวาที่ลูกชายของเขาปวยเพราะไมไดตั้งเสาผี     

จะเห็นไดวาสาเหตุที่ผูปวยจิตเวชไมไดรับการรักษาเพราะชุมชนมีความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องโรคจิต
วามาจากการกระทําที่ผิดวัฒนธรรมของชุมชน     ยังมีสาเหตุอ่ืนอีกที่ทําใหผูปวยจิตเวชไมไดรับการ
รักษาคือการจัดระดับของการปวยไววาอยางไรจึงสมควรจะรักษาและอยางไรที่ไมจําเปนตองรักษา  ดัง
ตัวอยางที่ไดพบจากผูปวยจิตเวชรายหนึ่งที่ตําบลวัดแกว พอแมใหเหตุผลวาที่ไมไดนําลูกไปรักษาเพราะ
ถึงแมลูกตนเองจะมีพฤติกรรมที่ผิดปกติไป  แตก็ยังดูแลตัวเองไดบางและไมไดไปทํารายใคร จึงไม
จําเปนตองรักษา   

การใหความหมายของโรคจิตเวชที่แตกตางกันนี่เองที่ทําใหผูปวยจิตเวชไดรับการปฏิบัติที่

แตกตางกันออกไป    จึงทําใหยังคงพบผูปวยจิตเวชอยูในชุมชนอยูอีกเปนจํานวนมากเกินกวาจํานวน

ผูปวยที่ไดรับการรวบรวมจากกรมสุขภาพจิต   ดังน้ัน การรักษาโรคจิตใหหายขาดนั้นคงไมสามารถ

รักษาไดแตเพียงลักษณะและอาการของโรคเทานั้น   ตองรักษาและเยียวยาสังคมดวย  จากบทความ

ของแพทยหญิงสมรัก ชูวานิชวงศ จิตแพทย โรงพยาบาลศรีธัญญา  ไดกลาวถึงปญหาของโรคจิตเวชวา 
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“โรคจิตเวชนีมี้อยูในสังคมมานานมากแลว  โดยที่ผูปวยบางคนกส็ามารถอยูในสังคมไดเหมือน

คนปกตเิพียงแตพวกเขาเหลานั้นมีพฤติกรรมที่ผิดเพี้ยนไป ทําใหสังคมคิดวาคนนี้เปนคนนิสยั

ไมดี หรือเพ้ียน ซ่ึงความจรงิคนเหลานี้อาจจะกําลังเปนโรคจิตเวชอยูก็ได และอีกปญหาหนึ่งก็คือ 

ผูปวยจิตเวชสามารถรักษาหายไดเหมือนคนปกต ิ  แตปญหาคือสังคมไมยอมรับพวกเขา”   ซ่ึง

แพทยหญิงสมรัก ชูวานิชวงศ ไดแสดงความเห็นวา "ประเทศไทยยังใหโอกาสแกคนปวยพวกนี้

นอยมากคนเหลานี้รักษาครึ่งๆ กลางๆ จะกลับไปเรียนก็ไมได ไมมีที่ใหพวกเขาประกอบอาชีพ

กัน ไมมีอะไรจะผลักดันใหเขาไดรับการรักษาอยางตอเน่ือง เขาก็กลับไปสูที่เดิมซ่ึงเปนการ

ซํ้าเติมพวกเขาอีก สวนพวกที่รักษาหายขาดเมื่อกลับเขาไปอยูในสังคมไดก็ตองปกปด อยูอยาง

ถูกลิดรอนสิทธิ์ ใครปวยเปนโรคนี้เหมือนเปนตราบาป เพราะสังคมขาดความรูและไมใหโอกาส

พวกเขา"1    

จากขอมูลดังกลาวขางตน  ไมวาจะเปนเรื่องสถิติการปวยดวยโรคจิตเวชที่มาจากการรายงาน
กับที่มีอยูจริงในพื้นที่ไมเทากันน้ัน    ซ่ึงหากมองที่ระบบการเขาถึงบริการดานสาธารณสุขของประเทศ
ไทย ในปจจุบันที่พบวา รัฐบาลที่ไดมีระบบหลักประกันสุขภาพเพื่อใหคนไทยไดเขาถึงบริการดาน
สุขภาพมาตั้งแตป  พ.ศ.2544  ในการรับการรักษาแตละครั้ง ถาไมมีสิทธิการรักษาใดๆ ก็เสียเงินแค  30  
บาท  จนกระทั้งในป พ.ศ.  2549 รัฐบาลก็ไดใหสิทธิในหลักประกันสุขภาพดานการรักษาสําหรับ
ประชาชนแบบไมตองเสียเงินคาใชจายใดๆ ทั้งสิ้น   หากเขารับการรักษาในหนวยงานที่ไดขึ้นทะเบียน
ไวกับสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ      ซ่ึงสิทธิของการเขาถึงหลักประกันสุขภาพยังรองรับการ
เจ็บปวยเกือบทุกโรค แมกระทั่งโรคจิตเวช     และจากขอคิดเห็นของจิตแพทยที่วา การที่ยังคงมีผูปวย
จิตเวชเปนจํานวนมากนั้นมาจากการที่สังคมไมยอมรับและไมใหโอกาสผูปวยกลับไปอยูในสังคมเหมือน
คนปกติ   แทจริงแลวหากเราไมเรียนรูจักระบบวิธีคิดของคนในชุมชนวามีความสัมพันธกับการเจ็บปวย
อยางไรแลว  ตอใหระบบบริการทางการแพทยจะดีและเขาถึงงายเพียงไร  จํานวนผูปวยจิตเวชก็ไมอาจ
ลดลงได  หากเราตองการใหผูปวยจิตเวชลดลง  นอกจากจะตองเยียวยาผูปวยจิตเวชแลว เราตองเรียนรู
บริบทของสังคมเพื่อที่จะเยียวยาสังคมไปพรอมๆ กับการเยียวยาคนไขจิตเวช 

งานวิจัยชิ้นนี้ตองการชี้ใหเห็นวาภายใตความหลากหลายชาติพันธุในชุมชนนั้น  มีบริบททาง
วัฒนธรรม  ความเชื่ออะไรที่เปนตัวกําหนดใหคนในชุมชนมีวิธีการคิดและปฏิบัติตอผูปวยจิตเวช  ซ่ึง
หากละเลยความเชื่อที่มีอยูในความเปนชาติพันธุ    โดยคิดวาทุกชุมชนและทุกชาติพันธุสามารถปฏิบัติ
ไดเปนแบบอยางเดียวกันแลว  การเยียวยาการเจ็บปวยโดยเฉพาะการเจ็บปวยดวยโรคจิตเวชนั้นยอม
ไมประสบความสําเร็จดังเปาหมายแนนอน 

                                                 
1 สมรัก  ชูวานิชวงศ  “ขอสิทธิ์ใหผูปวยบาง”.  www.tddf.or.th/mppt46/mppt   3  กรกฎาคม  2550. 
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ในการนําเสนองานวิจัยครั้งน้ี เพ่ือใหมีความเขาใจในผูปวยจิตเวชในชุมชนมากขึ้น  ผูวิจัยได

แบงการนําเสนอวิธีการศึกษาออกเปน  4  สวน  คือ สวนที่ 1 เปนบทนําที่นําเสนอใหเห็นถึง

ความสําคัญของประเด็นที่ศึกษาในเรื่องเกี่ยวกับอุบัติการณโรคจิตเวชที่เกิดขึ้นจริงในชุมชนของอําเภอ

บางแพ   รูปแบบและวิธีการศึกษา พรอมทั้งบริบทของชุมชน ซ่ึงเปนสวนสําคัญที่จะอธิบายถึงการ

เจ็บปวยดวยโรคจิตเวชในชุมชน  สวนที่ 2  เปนประวัติชีวิตของพี่ทิน  หญิงวัยกลางคนที่ปวยดวยโรค

จิตที่มาจากชุมชนเชื้อสายไทยเขมรแลวมาแตงงานและอาศัยอยูกับสามีซ่ึงมีเชื้อสายมอญ พรอมทั้ง

วิเคราะหใหเห็นมุมมองของคนในชุมชนตอโรคจิตเวช  สวนที่ 3 แสดงใหเห็นรูปแบบการตีตราของคนใน

ชุมชนที่มีตอผูปวยจิตเวช รวมทั้งยุทธวิธีที่ผูปวยใชตอตาน ขัดขืน ตอคนรอบขางที่มาตีตรา กลาวโทษ   

ตลอดจนนําเสนอใหเห็นความอับอาย ความทุกขของคนในครอบครัวที่มีสมาชิกปวยเปนโรคจิตเวชแลว

ถูกสังคมตีตรา และสวนที่ 4 เปนการสรุปประเด็นเพ่ือใหมองเห็นความเกี่ยวโยงกับวิธีคิดของคนใน

ชุมชนเกี่ยวกับโรคจิตเวชและการรักษาวาควรมีการศึกษาถึงบริบทของความคิดของครอบครัวและชุมชน

ที่มีตอผูปวยจิตเวช เพ่ือที่จะไดหาแนวทางในการปรับกระบวนการคิดของครอบครัวและชุมชน  อันเปน

การสงเสริมใหครอบครัวและชุมชนใหการดูแลผูปวยจิตเวชไดอยางสอดคลองกับระบบวิธีคิดตามความ

เชื่อและวัฒนธรรมของชุมชน  ซ่ึงจะชวยสงผลใหผูปวยจิตเวชกลับเขาสูสังคมไดอยางปกติและย่ังยืน    

โดยการนําเสนอจะเรียงไปแตละประเด็นตามลําดับดังตอไปน้ี 
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สวนที่ 1 บรบิทของชุมชน 

อําเภอบางแพ ลักษณะของพื้นที่เปนที่ราบลุม มีคลองธรรมชาติที่ยังใชการไดดีที่ไหลผาน
อําเภอบางแพไปออกที่อําเภอดําเนินสะดวก อาชีพของคนบางแพในสมัยกอนจึงนิยมทํานา  คนดั้งเดิม
ในอําเภอบางแพจึงมีที่นาจํานวนมาก โดยเฉพาะตระกลูใหญๆ เชน นนทสูต  คล้ําเงิน  ปานโทน  นิลสิน 
เปนตน  ซ่ึงที่มีที่ดินเปนพ้ืนที่ทํานามากกวา 100 ไร   ลักษณะการสรางบานเรอืนก็จะสอดคลองกับ
อาชีพคนในอําเภอบางแพ ซ่ึงนิยมปลูกบานทรงไทยเรอืนไมทั้งหลัง 2   

อําเภอบางแพที่พ้ืนที่ทั้งหมด  7  ตําบล  ในแตละตําบลมีกลุมเชื้อชาติอาศัยอยูที่เปนทั้งคนไทย   
คนมอญ  คนลาวโซง (ไททรงดํา)  คนจีน  และคนเขมร  โดยกระจายอยูตามตําบลตางๆ ของอําเภอบาง
แพ  การอพยพเขามาแตละกลุมชาติพันธุ มีลักษณะการอพยพที่แตกตางกันออกไป  เชน การอพยพเขา
มาของคนเขมร ตามประวัตศิาสตรน้ันอพยพเขามาในสมัยสงครามในสมัยพระเจากรุงธนบุรี (พ.ศ. 
2317) ไดกวาดตอนชาวเขมรเขามาเพือ่เปนกําลังสูรบกับพมา โดยใหเชลยเขมรเหลานี้มีหนาที่ทํานา
และเลีย้งชางเพื่อสงไปใหกับกองทัพ (สุจิตต 2547)   จึงจัดใหชาวเขมรตั้งรกรากอยูบริเวณทีลุ่มซ่ึงเปนที่
ที่เหมาะสําหรับการทํานา    

การอพยพเขามาของคนชาติมอญในอําเภอบางแพนั้น มีมาเม่ือ  150  ป ที่ผานมา  
ประวัติศาสตรการอพยพของชาวมอญ เริ่มขึ้นจากการทําสงครามเพื่อแยงดินแดนระหวางพมากับมอญที่
มักจะทําสงครามกันบอยมาก มอญซ่ึงมีกําลังรบออนกวาจึงตองเสียดินแดนใหกับพมาไป มอญและพมา
เปนประเทศที่อยูติดตอกับประเทศไทยทางดานทิศตะวันตก เม่ือมอญตองเสียเมืองใหกับพมาจนไมมี
แผนดินจะอาศัยอยูจึงตองอพยพหนีมาพึ่งพระบารมีของพระมหากษัตริยไทย พระมหากษัตริยไทยมี
ความสงสารชาวมอญที่ถูกพมาโจมตี จึงพระราชทานที่ใหชาวมอญที่อพยพมาไดอยูอาศัยและประกอบ
อาชีพ อาชีพที่ชาวมอญถนัดคืออาการการเกษตร ไดแก การทํานา ชาวมอญที่อพยพเขามาในประเทศ
ไทยสวนใหญจะลองมาตามลําน้ํา จึงเลือกที่จะตั้งถิ่นฐานอยูตามแถบบริเวณฝงแมนํ้า (เพราะเหมาะแก
การทํานาที่ตองพ่ึงแหลงน้ําธรรมชาติในสมัยกอน)  สําหรับจังหวัดราชบุรีพบมากในอําเภอบานโปงและ
อําเภอโพธาราม   โดยเฉพาะในพื้นที่ที่ติดแมนํ้าแมกลอง  (ดูรายละเอียดจาก  อมาวสี  2536) ชาวมอญ
ที่ไดมาอาศัยอยูที่อําเภอโพธารามและอําเภอบานโปงมาเปนเวลานานๆ มีการสืบทอดลูกหลานชาวมอญ
มากขึ้น พ้ืนที่ทําการเกษตรจึงไมเพียงพอ ชาวมอญที่อําเภอโพธารามและอําเภอบานโปงจึงมีการอพยพ
รอบสอง โดยเลือกพื้นที่ที่มีลักษณะเหมาะกับการทําอาชีพเกษตรกรรม  จึงไดอพยพที่มาตั้งถิ่นฐานใหม
ที่อําเภอบางแพ  ถึงแมอําเภอบางแพจะไมมีแมนํ้าไหลผาน  แตอําเภอบางแพก็มีลําคลองและมีลักษณะ
เปนที่ลุมสามารถประกอบอาชีพเกษตรกรรมไดเปนอยางดี ชาวมอญที่อําเภอโพธารามและอําเภอบาน
โปงจึงอพยพเขามาอยูที่อําเภอบางแพโดยเลือกตั้งบานเรือนอยูที่ตําบลดอนใหญ  

 

                                                 
2 พบเรือนไทยภาคกลางไดมากที่ตําบลบางแพ และตําบลโพหัก  ซึ่งสวนใหญจะเปนคนพื้นเพเดิม 
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ชนชาติลาวโซงหรือไททรงดําในอําเภอบางแพ  อพยพเขามาในประเทศไทยในสมัยสมเด็จพระ
เจากรุงธนบุรี (พ.ศ. 2322) พระองคไดโปรดใหเจาพระยามหากษัตริยศึกและเจาพระยาสุรสีห (กรม
พระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาท) เปนแมทัพไปตีเมืองเวียงจันทนและกวาดตอนชาวลาวมา  และตอมาใน
รัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลที่ 3)  ไดอพยพลาวโซงมาอยูตามเมืองตาง ๆ 
รวมทั้งจังหวัดราชบุรีดวย  (ที่อําเภอจอมบึง  อําเภอดําเนินสะดวกและอําเภอบางแพ) 

จากการที่อําเภอบางแพมีกลุมชาติพันธุอาศัยอยูหลายกลุม แตลักษณะการอพยพเขามาของแต
ละกลุมชาติพันธุแตกตางกัน  กลาวคือชนชาติเขมรเขามาเพื่อเปนเชลยสงครามทําหนาที่สงเสบียงใหกับ
กองทัพ  ชนชาติลาวโซงอพยพเขามาในลักษณะของเชลยเชนเดียวกัน แตไมไดมีหนาที่ในการสงเสบียง 
สําหรับชนชาตมิอญน้ันอพยพเขามาเพราะแพสงคราม ลักษณะการอพยพเขามาจึงเปนลักษณะของการ
หนีสงครามมากวา ชนชาติมอญจึงไมใชเชลยสงครามของประเทศไทย  จากลักษณะการอพยพเขามา
บรรพบุรุษแตละชนชาติที่แตกตางกันนี้เอง สงผลใหแตละชาติพันธุมีความรูสึกนึกคิดเรื่องชาติพันธุของ
ตนเองแตกตางกันออกไป กลาวคือ ชนชาวเขมรจัดเปนกลุมที่ต่ําทีสุ่ด เพราะเปนเชลยศึก  ปจจุบันชาว
เขมรในอําเภอบางแพถึงแมจะยอมรับวาตนเองเปนเขมร  แตประเพณีและวัฒนธรรมตางๆ ทีเ่คยปฏิบตัิ
ในแตกอนไดสูญหายไปเกอืบหมดแลวจนแทบไมเหลอืรองรอยตางๆ ไวเลย3 กลุมชาตพัินธุที่ถูก
จัดลําดับรองลงมาคือชาวลาวโซง  และสุดทายคือชนชาวมอญ สิ่งหน่ึงที่เปนเครื่องยืนยันที่ชัดเจนคือใน
การจัดงานฟนฟูประเพณีตางๆ ของอําเภอบางแพ  พบวามีการจดังานประเพณีไททรงดํา  และประเพณี
สงกรานตของชาวมอญ  แตไมเคยจัดงานประเพณีของชาวเขมรเลย 
 
วัฒนธรรม ความเชื่อ และพิธีกรรม ของกลุมชาติพนัธุตางๆ ในอําเภอบางแพ  
  การที่อําเภอบางแพมีหลายชาติพันธุ  ทําใหความเชื่อและวัฒนธรรมที่เกี่ยวกบัความเชื่อของคน
ในอําเภอบางแพมีความแตกตางกันไปตามกลุมของชาติพันธุ ซ่ึงเกือบทุกชาติพันธุมีความเชื่อเกี่ยวกับผี
ของบรรพบุรุษ  การแสดงออกของการเคารพผีบรรพบุรุษก็คอืการเซนไหว4 และการปฏิบัตติาม
ขอกําหนดของผีบรรพบุรุษ  ซ่ึงถาหากใครปฏิบตัติามก็จะนําความสุขความเจรญิมาสูตนเองและครอบ
ครอบ แตถาหากใครไมปฏิบัตติามมักจะทําใหเกิดเหตุรายตางๆ ตามมา โดยเฉพาะเรื่องเก่ียวกับสขุภาพ  
เชน ทําใหเจ็บปวย  ถึงแมจะรักษาดวยวิธทีางการแพทยแผนปจจุบันก็ไมทําใหหายเปนปกตไิด  หาก
พบวาการเจ็บปวยในครั้งน้ันเกิดจากการทําผิดหรือละเมิดตอขอหามตางๆ ของผบีรรพบุรุษ การรักษา
ตองรักษาตามระบบความเชื่อจึงจะทําใหหายปวยได และการเจ็บปวยที่เกิดจากการละเมิดขอหามของผี
                                                 
3 ขณะเก็บขอมูลเชิงลึก ผูเขียนไดพูดคุยกับคนเขมรมักพูดวาประเพณีตาง ๆ ทําเหมือนของไทย  เมื่อใหเลาถึง
ประเพณีเดิม มักจะไมยอมเลาใหฟง 
4 การเซนไหวของลาวโซงเรียกวาเสนเรือน  จะทําในเดือนใดก็ไดยกเวนเดือน 9 และเดือน 10 เพราะเชื่อวาเดือน
ดังกลาวผีเรือนไปเฝาผีแถนหรือผีฟา  การเซนไหวผีบรรพบุรุษของคนมอญเรียกวาการไหวผีมอญ  มักทําในเดือน 6 
ถึง เดือน  9  สวนการเซนไหวผีของชาวเขมรจะไหวในชวงสงกรานต  ปจจุบันในอําเภอบางแพไมพบแลว  พบบาง
เพียงการไหวศาลปูตาที่สรางอยูที่ทุงนา 
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บรรพบุรุษแตละครั้งก็จะไมเหมือนกัน แลวแตวาผบีรรพบุรุษจะดลบันดาลใหเกดิอยางไร และกับใคร5  
บางครั้งก็เจ็บปวยดวยโรคทางกาย  บางครั้งก็กลายเปนโรคจิต ก็ได   

ในปจจุบัน ถึงแมความเจริญทางวัตถุและเทคโนโลยตีางๆ ไดแผขยายมาทั่วทั้งสังคมไทยแลวก็
ตาม   สงผลใหความเชื่อและประเพณตีางๆ ที่คนรุนใหมมักมองวาเปนความลาสมัยไดเลือนรางไปบาง  
หากเกิดความผิดปกติหรือภัยพิบัตติางๆ ขึ้นกับครอบครัวของคนในชุมชนแลว  พวกเขาก็ยังตองหัน
กลับมามองวาตนเองไดละเลยวัฒนธรรมความเชื่อที่เคยปฏบิตัิมาหรือไม ดวยเชนเดียวกัน 

 

สวนที่ 2 ประวัตชิีวติพี่ทิน 

หญิงตางวัยสองคนกําลังน่ังทําปลาอยูที่หนาบาน คนหนึ่งอายุมากกวารูปรางทวมชื่อปาเรียม
เปนแมสามีของพี่ทินซ่ึงดูจากใบหนาแลวแทบไมนาเชื่อวาจะอายุเพียง 45  ปเทานั้น  อีกคนคือพ่ีทินเปน
หญิงรูปรางเล็ก  ฟนหักเกือบหมดแลว เหลือฟนซี่หนาไวซ่ีเดียวที่ยังทําใหพ่ีทินไมเหมือนคนฟนหลอ 
บานซึ่งอยูเบื้องหนาเปนบานไมสองชั้น ชั้นบนเปนไมทาสีแดง  ชั้นลางเปนปูน  มองจากสภาพภายนอก
คงมีหลายหองทั้งชั้นบนและชั้นลาง  แตกตางกับบานพี่ทินที่เปนโรงมุงจากฝาไมไผ ไมมีการกั้นแบงเปน
หองสักหองเดียว  ปาเรียมและพ่ีทินนั่งทําปลาที่ไดจากการซ็อตปลาในบอของปาเรียมที่เลี้ยงไวที่ทุงนา
ซ่ึงอยูไมหางจากตัวบานมากนัก  การเลี้ยงปลาของปาเรียม จะขุดบอเปนบอดินคลายบอธรรมชาติ  
การช็อตปลาทั้งบอจึงทําใหปลาในบอตายทั้งหมด  มีทั้งปลาตัวใหญและปลาตัวเล็ก  หลากหลายชนิด  มี
ทั้ง ปลาหมอ  ปลาชอน และปลาบู    

ดานหนาของปาเรียมมีกะละมังพลาสติกสีดําขนาดกลางใสปลาชอนและปลาหมอไว ปาเรียมนั่ง
ทําปลาชอนแบบผาหลังตามแนวกระดูกปลาเพื่อใหปลามีลักษณะแผออก  แลวนําไปใสเกลือตากแดดให
แหงเปนปลาเค็ม อาจจะตากแดดเพียงแดดเดยีวก็ได หากตองการเก็บไวกินนานวัน ก็อาจจะตาก
ประมาณ 2 แดด    สวนดานหนาของพี่ทินซึ่งกําลังน่ังทําปลาอยูเชนกันนั้น มีตะกราพลาสติกใบใหญสูง
ทวมหัวพ่ีทิน ในตะกราใบนั้นมีปลาบูเตม็ไปหมด  ปาเรียมยกปลาทั้งหมดนั้นใหพ่ีทิน สุดแทแตพ่ีทินจะ
เอาไปทําอะไร  

พ่ีทินปวยเปนโรคจิตมารับยาที่โรงพยาบาลราชบุรี  อาการปวยของพี่ทินเพ่ือนบานหลายๆ คน
รวมทั้งปาเรียมซึ่งเปนแมสามีใหขอมูลไมตรงกันวาเริม่ปวยเม่ือใด  แตสําหรับตวัพ่ีทินเองแลวพ่ีทินคิดวา
ตนเองปวยเปนโรคจิตเวชตัง้แตคลอดลูกคนที่สอง “ทีฉ่ันเปนโรคทางประสาทนี่  เปนเพราะฉันเขาไมถึง
ยา ตอนที่คลอดลูกนะ  ตอนน้ันฉันมีเลือดออกมาเต็มเลย  เห็นแลวนากลัว  ฉนันึกวาฉันจะแยเสียแลว  
แลวฉันกเ็ปนอยางนี้แหละหมอ  ประสาทไมคอยดี”  การเขาไมถึงยา คนเกาแกในหมูบานอธบิายใหฟง
วาหมายถึงการไมไดอยูไฟหลังคลอดบุตร  ซ่ึงคนสมัยกอนมักนิยมอยูไฟเพ่ือใหมดลูกเขาอูเรว็ขึ้น  แต

                                                 
5 การละเมิดขอปฏิบัติบางครั้งก็เกิดกับผูที่กระทําผิด  บางครั้งก็เกิดกับบุคคลในครอบครัวแทน 
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การคลอดสมัยน้ีทางโรงพยาบาลจะจายยาบํารุงโลหิต จําพวกวติามินตางๆ และยาแกปวด   พ่ีทินพูดถึง
ประสบการณการคลอดลูกของแก  พ่ีทินเลี่ยงคําวาตวัเองเปนคนบา มาใชคําวาประสาทไมคอยดีแทน 

การอยูไฟหลังคลอดของคนในชุมชนตองมีการเตรียมการลวงหนาในชวงเดือนสุดทายของการ
คลอดโดยการตัดฟนมาเตรียมไว  สรางกระโจม  กอเตาเผาฟนที่มีแผนสังกะสีวางอยูแลวใหคนหลัง
คลอดนอนอยูใกลๆ เตา ภายในกระโจมนั้น  ไอความรอนจากเตาจะทําใหเหง่ือออกมาก นํ้าคาวปลาไหล
สะดวกดี และมดลูกก็จะเขาอูเร็ว  ซ่ึงในปจจุบันพบวาโรงพยาบาลบางแหงก็มีบริการอบสมุนไพรสําหรับ
หญิงหลังคลอดเชนเดียวกันแตตองเสียคาบริการเอง6  (ไมสามารถใชสิทธิจากบัตรประกันสุขภาพถวน
หนาได) เพราะความที่เกรงใจแมสามีและสามีของตัวเองประกอบกับโดยนิสัยของพี่ทินที่เปนคนไมกลา
พูดหรือโตเถียงตั้งแตสมัยที่อยูบานที่บางแพ ทําใหพ่ีทินไมกลาเอยปากที่จะใหแมสามีหรือสามีของ
ตัวเองเตรียมอุปกรณสําหรับอยูฟงหลังคลอดใหกับตัวเองได 

เพ่ือนบานหลายคนในหมูบานเลาวาพี่ทินไมไดเริ่มปวยตอนคลอดลูกคนที่สอง  แตพ่ีทินมีอาการ
ผิดปกติมานานแลว  เพราะพ่ีทินมักเดินเปดผาใหชาวบานดูวาตวัเองมีตกขาว  “คนดีๆ ที่ไหนเขาจะทํา
กัน”   พ่ีทัยเปนเพ่ือนบานที่อยูใกลกับบานพี่ทินมากที่สุด  พ่ีทัยเปนคนมอญและแตงงานกับคนมอญที่
หมูบานนั้นเอง พ่ีทัยบอกวาที่พ่ีทินกลายเปนคนบาเพราะแมสามีไมยอมไหวผีมอญ  “ยายเรียมแมผัวมัน
เปนคนมอญแตไมยอมไหวผีมอญ เม่ือกอนมันไหวทุกปนะ เม่ือสมัยผัวมันยังอยูหลังจากผัวมันตายฉันก็
ไมเห็นมันไหวอีกเลย  จนกระทั่งยายทนิมันมีอาการแบบนี้แหละ ไปดูโตง7มา โตงเขาบอกมา”   

สําหรับปาเรียมซึ่งเปนแมสามีของพี่ทินบอกวาตนเองนัน้ไหวผีทุกปไมเคยเวน  พ่ีทินเริ่มมี
อาการผิดปกติหรือเปนบาตั้งแตแตงงานกับลูกชายตวัเองใหมๆ “ฉันวามันนาจะมีอาการตั้งแตมันยังอยู
บานที่บางแพนะ  แตยังเปนไมมากเทากับตอนที่แตงงานกับลูกชายฉันแลว”    

เรื่องราวการเจ็บปวยดวยจิตเวชของพี่ทินคอนขางสับสน แตชีวิตของพี่ทินสับสนกวา  พ่ีทินบาน
เดิมอยูที่หมูที่ 10 ตําบลบางแพ ในละแวกหมูบานที่เรียกวาบานโรง ซ่ึงคนพื้นเพเดิมของหมูบานนี้เปน
คนไทยเขมร  ซ่ึงตามความเชื่อของคนเขมรนั้น การมีลูกสาวจะเปนสิ่งดีพอแมมักจะหวงลูกสาวเปนอยาง
มาก การหวงกลายเปนวิธีปฏิบัติที่แตกตางกันไป  เพราะชีวิตในวัยเด็กของพี่ทินนั้นถูกแมเลี้ยงดูแบบกด
ขี่ เครงครัด  เน่ืองจากพี่ทินเปนคนสวย  แมพ่ีทินจึงตั้งความหวังไวกับพ่ีทินมาก แมก็เลยยิ่งหวง  การ
เลี้ยงดูแบบเครงครัดทําใหพ่ีทินเก็บกด  ไมกลาแสดงออก   สิ่งที่พ่ีทินปฏิบัติจึงไมคอยถูกใจแมนัก  แม
ของพี่ทินจึงมักเคี่ยวเข็ญ ดุดา  พ่ีทินเสมอๆ  สิ่งที่พ่ีทินโดนแมทําบอยๆ คือการเอาขันน้ําตีหัวเวลาที่พ่ี
ทินทําอะไรไมถูกใจ ทุกครั้งที่โดนแมตีหัวดวยขันน้ํา พ่ีทินจะไมหลบหรือวิ่งหนีเลย  ไดแตยืนนิ่งๆ ทนให
แมตีแลวก็รองไหอยูตรงนั้น  จนกระทั่งแมเลิกตีไปเอง   “แมจะไมคอยรักฉัน  เพราะฉันเรียนหนังสือไม
                                                 
6  สถานบริการบางแหงใหบริการแบบหองอบสมุนไพรที่รับบริการไดครั้งละ 2 – 3 คน  บางแหงเปนตูอบสมุนไพรที่รับ
บริการไดครั้งละ 1 คน 
7  โตง คือ คนมอญที่มีบทบาทในการดูหมอคลายๆ กับคนทรง  รวมท้ังมีหนาที่ในการประกอบพิธีกรรมตามความเชื่อ
ของคนมอญดวย เชน การไหวผีมอญ  การรําผีมอญ เปนตน  ในการเปนคนทรงเพ่ือดูวาคนในตระกูลทําผิดหรือไม จะ
เปนลักษณะคลายๆ กับการติดตอกับผีของบรรพบุรุษในตระกูลนั้น   
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เกง หัวมันทึบ”   พ่ีทินบอกถึงสาเหตุที่แมตีหัวเอาบอยๆ แมพ่ีทินจะโทษวาลูกสาวไมคอยรูเร่ือง ไม
ฉลาด ไมทันคน ไมวองไว  “ฉันไมวาแมหรอก เพราะฉันเปนคนไมชอบเถียง”   สวนพอของพ่ีทินเปนคน
ใจดี แตก็ไมไดปรามอะไรเมื่อแมของพี่ทินดุหรือตีพ่ีทิน   
  พ่ีทินอยูที่บานบางแพจนกระทั่งเรียนจบชั้นประถมปที่ 4 ไมไดเรียนหนังสือตอเพราะฐานะทาง
บานไมคอยดี แถมยังเรียนไมคอยเกงอยางที่แมพ่ีทินเองก็บนดาอยูบอยๆ วา “หัวมันทึบ”  พ่ีทิน
กลายเปนคนเก็บตัว  เพ่ือนฝูงจึงไมคอยมีมากนักจะมีบางก็เพียงเพ่ือนรุนราวคราวเดียวกันในหมูบาน 
โรงเรียนที่พ่ีทินเรียนจนจบชั้นประถมปที่ 4 ก็เปนโรงเรียนใกลๆ กับหมูบานนั่นเอง  หลังจากเรียน
หนังสือจบช้ันประถมแลวพ่ีทินก็ทําอาชีพเชนเดียวกับที่บานคือทํานาและรับจางทั่วๆ ไป 

รอยตอระหวางหมู 10  ตําบลบางแพ กับหมูที่ 5  ตําบลดอนใหญ (พ้ืนเพเดิมเปนคนมอญ)  
สามารถเชื่อมตอกันไดดวยทองทุงนา  และสวนผลไม ซ่ึงมีถนนลาดยางเชื่อมระหวางหมูบาน  พ่ีทินเดิน
ไปทุงนาตามปกติของแก  จนในวันหนึ่งไดมาพบกับพ่ีสําเริงซ่ึงเปนคนหมู  5  ตําบลดอนใหญ ที่มีอาชีพ
ทํานา ทําสวนเชนเดียวกัน   สมัยยังสาวๆ พ่ีทินเปนคนรูปรางเล็ก  ถึงแมผิวจะคล้ําแดดไปบาง ปากนิด  
จมูกหนอย ดูสมสวน  พ่ีทินจึงจัดไดวาเปนคนสวยคนหนึ่ง  พ่ีสําเริงมาพบกับพ่ีทินและกลายเปนแฟนกัน  
ตอมาก็ไดสงผูใหญมาสูขอพ่ีทิน  พอแมพ่ีทินยอมยกลูกสาวใหแตโดยดี  เพราะคิดวาลูกสาวนาจะมีชีวิต
ที่ดีขึ้น  เน่ืองจากพี่สําเริงเปนคนที่มีฐานะดีคนหน่ึง ลุงสัมฤทธิ์ซ่ึงเปนพอพ่ีสําเริงมีที่นาจํานวนมาก   คิด
วานาจะทําใหพ่ีทินอยูสบายได  แมของพี่ทินคิดอยูเสมอวาชาติน้ีพ่ีทินจะมีสามีหรือเปลาก็ไมรู   “ถึงแม
จะหนาตาสวยแตสมองทึบ ก็ไมรูเหมือนกันวาจะมีใครมาเอามัน”  พ่ีทินแตงงานกับพ่ีสําเริงขณะที่พ่ีทิน
อายุ  22  ป  สวนพ่ีสําเริงอายุ  25  ป 

ครอบครัวของพี่สําเริงเปนคนเชื้อสายมอญ   ลุงสัมฤทธิ์เปนคนมอญที่ตําบลดอนใหญ สวนแม
ชื่อปาเรียนเปนคนไทยมาจากอําเภอโพธาราม   เม่ือแมแตงงานกับพอก็ยายมาอยูที่ดอนใหญ  ลุง
สัมฤทธิ์มีที่นาหลายไร  จึงทําการขุดบอเลี้ยงปลา  ทํานา  และสวนหนึ่งก็ใหคนอ่ืนเชาทํานา ทําสวน  ทํา
ใหมีฐานะดีพอสมควร  ปาเรียมเปนคนพูดมาก  บนดาเกง  ไมเวนแมกระทั่งสามีของตนเอง  ทําใหปา
เรียมไมคอยถูกกับลูกสะใภมากนัก  แมแตสมาชิกในบานก็ทําอะไรไมถูกใจปาเรียมไปเสียหมด  พ่ีทิน
ยายมาอยูกับครอบครัวสามีก็มาพบกับสภาพที่ไมไดแตกตางไปจากครอบครัวเดิมของตนเองเลย  ถึงแม
พอสามีจะเห็นใจตนเองแตก็ไมสามารถชวยอะไรไดมาก  ลุงสัมฤทธิ์และพี่สําเริงก็ถูกปาเรียมบนดาดวย
เชนเดียวกัน  จนกระทั่งลุงสัมฤทธิ์จบชีวิตของตัวเองดวยการฆาตัวตาย  เพ่ือนบานเลาใหฟงวาที่ลุง
สัมฤทธิ์ตองกินยาฆาตัวตายเพราะความเครียด   ลุงสัมฤทธิ์ตายเมื่อพ่ีทินเขามาเปนสะใภไดเพียง  5 ป  
หลังจากที่คลอดลูกชายคนที่ 2 ไดเพียง 2 ป  เม่ือลุงสัมฤทธิ์ตายแลว  ปาเรียมก็เปนใหญในบาน  ปา
เรียมไมคอยชอบหนาลูกสะใภ  เพราะพี่ทินเปนคนจน  เวลาที่แกบนดาคนในบานแกก็จะบนดาทุกคน
รวมกัน  พ่ีทินเองก็จะถูกแมผัวดุดาดวยทุกครั้ง  เม่ือลุงสัมฤทธิ์ตายลง พ่ีสําเริงจําเปนตองแยกบานไป
ปลูกโรงอยูซ่ึงไมไกลจากบานปาเรียมมากนัก   เพราะไมอยากใหเมียถูกบนดาและจะเลยดามาที่ตนเอง
ดวยที่เลือกแตงงานกับเมียสวยแตยากจน   
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ถึงแมลูกชายคนโตจะแยกบานไปแลว  ปาเรียมเองก็ยังไมไดแบงมรดกอะไรใหกับลูกชายเลย  ที่
นาทั้งหมดแกก็ยังเปนเจาของอยู  แตความที่ไมเคยทํานาทําสวนมากอน  เม่ือขาดเสาหลักของบาน  
ทรัพยสินที่มีอยูก็จําเปนตองแบงขายไปเรื่อยๆ  ยังคงเหลือที่นาไวเฉพาะที่ขุดบอเลี้ยงปลา และที่นาอีก
ไมกี่ไร  พ่ีสําเริงถึงแมจะเปนลูกชายก็ไมอาจทัดทานเรื่องขายที่ได  เพราะตนเองก็ไมมีเงินและก็ไมมี
อํานาจพอที่จะหามปรามแมได   ดังนั้น เม่ือแยกบานไปแลว สิ่งที่พ่ีสําเริงและพี่ทินตองทําตอไปคือชวย
แมเลี้ยงปลา    

ชีวิตของพี่ทินไมไดสบายอยางที่คิด  เม่ือสมัยยังเด็กก็ถูกแมตัวเองกดดัน  ครั้นเม่ือแตงงานแลว
ก็ถูกแมสามีบนดา   ไมมีทางออก พอสามีและสามีก็ชวยเหลือหรือเขาขางตัวเองไมได    พี่ทินตองชวย
ตัวเองทั้งในเรื่องอาหารการกินและเงินทอง  แมสามีหยิบยื่นใหบาง พ่ีทินไมกลาที่จะเอยปากขอ  แมสามี
แบงใหเทาใดก็เทานั้น  โชคยังดีที่เม่ือคราวจะคลอดลูกชายคนที่  2 ปาเรียมยังพาพี่ทินไปคลอดที่
โรงพยาบาลแมและเด็ก จังหวัดราชบุรี8   พ่ีทินอยากอยูไฟหลังคลอดแตไมมีใครทําให  ไมกลาที่จะเอย
ปากบอกสามีหรือแมสามี เพราะความไมมีอํานาจจึงจําเปนตองยอมรับสภาพนั้น  จวบจนลูกๆ เขาสูวัย
เรียน  ความขัดสนเงินทองทําใหพ่ีทินไมสามารถสงใหลูกๆ เรียนหนังสือในชั้นสูงๆ ได  ลูกพี่ทินทั้งสอง
คนคงเรียนจบแคชั้นมัธยมตนเทานั้น    

ในละแวกหมูบานที่พ่ีทินอยูน้ัน มีบานพี่ทินเพียงหลังเดียวที่เปนบานโรง  ซ่ึงบานของพี่ทินก็ไม
อยูปลายนา แตอยูกลางหมูบานดวยซ้ําไป   พ่ีทินจะกลับไปบานตัวเองหรือแมแตจะกลับไปเยี่ยมบานที่
บางแพก็ไมกลา  กลัวแมสามีจะบนดาอีก   สามีเองก็ชวยอะไรไมได พ่ีทินรูสึกวาตัวเองโดดเดี่ยว  ไมมี
พวกพองเลย  สิ่งที่ตนเองอยากทําเพื่อตนเองและลูกก็ไมไดทํา  แมกระทั่งการอยูไฟหลังคลอด พ่ีทินคิด
วาการอยูไฟจะทําใหสภาพของรางกายผูหญิงที่เปลี่ยนแปลงไปจากการคลอดบุตรกลับเขาสูภาวะปกติ  
พ่ีทินหมกมุนอยูกับความคิดของตนเอง  จนกระทั่งเริ่มมีพฤติกรรมที่ผิดจากปกติไป  เดินออกจากบาน
ไปตามถนน  ไปเรื่อยๆ ไมมีจุดหมายปลายทาง  กลับบานมืดๆ ค่ําๆ   พูดคนเดียว   คนในหมูบานลง
ความเห็นวาพี่ทิน “เปนบา”  ปาเรียมพาพี่ทินไปตรวจรักษาที่โรงพยาบาลราชบุรี  เน่ืองจากมีอาการ
คลุมคลั่ง  เม่ืออาการดีขึ้นหมอไดจัดยามาใหกินและนัดไปรับยาทุกเดือน  พ่ีทินกินยาบางไมกินยาบาง  
ไมมีใครรูวาพี่ทินไมไดกินยาอยางตอเน่ือง  พ่ีทินยังคงเดินไปเรื่อยๆ ตามถนนและทุงนาใกลๆ บาน   

ชาวบานเองก็รับรูวาปาเรียมไดพาพี่ทินไปหาหมอที่โรงพยาบาลราชบุรีมาแลวหลายครั้ง  แต
ทําไมอาการของพี่ทินยังไมคอยดีขึ้นเทาที่ควร  ยังคงเดินไปเรื่อยๆ  ชาวบานหลายคนเริ่มตั้งขอสังเกต
วา  หลังจากที่สามีของปาเรียมคือลุงสัมฤทธิ์เสียชีวิตลง  ปาเรียมไมเคยไหวผีมอญอีกเลย  แตก็ไมเคยมี
ใครไปเตือนหรือถามวาทําไมถึงไมไหวผีมอญ  เพราะชาวบานรูวาปาเรียมเปนคนไทยที่มาจากอําเภอโพ
ธาราม  คงไมมีความเชื่อเรื่องผีบรรพบุรุษของคนมอญ  จวบจนพี่ทินมีอาการปวยหรือเปนบานี่แหละ
ชาวบานถึงพูดกันวาพี่ทินปวยเพราะปาเรียมไมไดไหวผีมอญ  “มันมาแตงงานกับคนมอญ  พอผัวมัน
ตายมันนึกวาไมใชธุระอะไรแลวที่จะไหวผี  มันเลยเลิกไหวผี  แตมันคงลืมไปแลววามันยังอยูบานซึ่งมีผี

                                                 
8 ปจจุบันคือโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ  เขต 4 
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มอญอยู”   พ่ีทัยซ่ึงเปนคนมอญและสามีของพี่ทัยก็เปนคนมอญพูดดวยเสียงหนักแนน  ซ่ึงถาหากปา
เรียมจะไมอยากไหวผีมอญ ปาเรียมตองยกเสาเอก หรือ “เสาผี”  พรอมทั้งอุปกรณตางๆ ที่เปนของผี
บรรพบุรุษใหกับลูกชายคนโตก็คือพ่ีสําเริงไป   แตบานที่พ่ีสําเริงอยูเปนบานโรง จึงไมไดตั้งเสาผี เสาผี
จึงยังคงอยูที่บานหลังใหญ ซ่ึงเปนบานที่ปาเรียมอาศัยอยู    ดังน้ัน คนที่จะตองไหวผีบรรพบุรุษคือปา
เรียม     และเม่ือชาวบานพูดกันมากๆ เขา  พรอมกับมีคนเสนอตัววาจะไปดูโตงให  ปาเรียมจึงยอมไหว
ผีมอญอีกครั้งเม่ือโตงทักมา 9 
 
จิตเวชกับโลกวัฒนธรรมสุขภาพ 

การเจ็บปวยมักมีความสัมพันธกับระบบความเชื่อของคนเสมอ  ระบบความเชื่อนอกจากมาจาก
ประสบการณของคนแลวยังมาจากวัฒนธรรมของเชื้อชาติตนเอง  โดยเฉพาะวัฒนธรรมเกี่ยวกับการ
เจ็บปวยและการเยียวยารักษา  ไบรอน กูด (Byron  J.  Good)  นักมานุษยวิทยาการแพทยไดเสนอวา  
การที่จะเขาใจความเจ็บปวยไดจําเปนตองเขาใจความเจ็บปวยในฐานะที่เปน “ภาพตัวแทนของความ
เจ็บปวย”  (Illness  representation)  ที่ผูคนและสังคมแตละแหงแสดงออกซึ่งแตกตางกันในแตละ
วัฒนธรรม (โกมาตร และคณะ:  2550) 
             ถึงแมวาในระบบความเชื่อเกี่ยวกับสุขภาพนั้น ความหมายของสุขภาพที่คนทั่วไปหมายถึง คือ 

อาการผิดปกติทางกายที่เห็นและตรวจวัดไดจากการทํางานที่ผิดปกติของระบบอวัยวะ  ในทางสังคมและ

วัฒนธรรมถือวาความเจ็บปวยไมไดมีสาเหตุของการดํารงอยูแตเพียงการเกิดอาการเจ็บปวยทางกาย

เพียงอยางเดียว  (ชาติชาย: 2550)  เพราะการเจ็บปวยบางอยางที่ไมสามารถสืบหาความผิดปกติของ

อวัยวะได มักถูกมองวาเกิดจากการละเลยวิธีปฏิบัติที่เปนไปตามประเพณีและวัฒนธรรมของตนเอง 

ดังนั้น การเจ็บปวยมักจะมีความสัมพันธกับระบบความเชื่อของคนเสมอ โดยเฉพาะความเชื่อในระบบผี

ของคนมอญ      ซ่ึงคนมอญจะมีความเลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนาควบคูไปกับการถือผีบรรพบุรุษ

อยางเครงครัด  พิธีกรรมตั้งแตเกิดจนตายจะเกี่ยวของกับผีและพุทธศาสนาเสมอ   เม่ือคราวที่ผูเขียนไป

ศึกษาขอมูลเกี่ยวกับระบบความเชื่อเร่ืองการเจ็บปวยนั้น  พ่ีวันดีเลาใหฟงถึงหลานสาวของแกซึ่ง

ขณะนั้นอายุประมาณ  7  ขวบ ที่มีอาการปากเบี้ยวหลังจากไปวิ่งเลนใกลๆ กับศาลที่ตั้งของผีประจํา

ตระกูล หรือ เปะจุ ที่ชาวมอญเรียกกัน 

 

   

                                                 
9  เมื่อคราวที่ไปเก็บขอมูล ปาเรียมใหขอมูลวาตนเองไมเคยเวนจากการไหวผีมอญเลย 
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 เด็กมันจะไปรูจักอะไรละ  มันก็วิ่งซนตามประสาของมัน  คงจะวิ่งเลนซอนแอบกับเพ่ือน

อยูตรงแถวๆ เปะจุบานยายฉ่ํานั่นแหละ  กลับมาถึงบานก็รองไหโยเย  เชาตื่นขึ้นมาปากเบีย้ว

เลย กอนหนานี้เด็กมันก็ไมเคยมีอาการปวดฟน  แคฉันเอาดอกไมธูปเทียนไปไหว  ไปขอขมา

แทนมัน  บายๆ ปากมันก็หายเบี้ยวแลว” 

จะเห็นไดวาความเชื่อเกี่ยวกับการเจ็บปวยของคนมอญนั้นมาจากการกระทําที่ผิดตอผีตางๆ ที่

คนมอญตางใหความเคารพนับถือรวมทั้งผีบรรพบุรุษดวย   การขอขมาโทษก็ตองทําใหถูกตองตาม

ประเพณี  การกระทําผิดเพียงแคละเมิดเม่ือรูตัววาผิดก็ปรับปรุงแกไข  แตถาการกระทําผิดใดที่ไม

สามารถแกไขได อาจทําใหเกิดการเจ็บปวยที่รุนแรง     ดังเชนในชุมชนมอญที่บานโปงซ่ึงเปนพ้ืนเพเดิม

ของบานผูเขียนเอง  มีผูปวยจิตเวชรายหนึ่งที่ญาติและชุมชนลงความเห็นวาปวยเนื่องจากทําผิดตอผี

บรรพบุรุษ  คือแตงงานในตระกูลผีเดียวกัน  พี่มะเปนภรรยาของพี่เดือน ซ่ึงทั้งสองคนมีตระกูลผีเปน

ตระกูลเดียวกัน ถึงแมทั้งสองคนจะเปนลูกคนละพอแมกันก็ตาม  ทั้งสองมีความรักตอกันฉันชูสาวโดยที่

พอแมทั้งสองฝายไมไดระแคะระคายอะไรเพราะเขาใจวาทั้งสองคนคงรูวาตนเองเปนตระกูลผีเดียวกัน   

ในชุมชนแหงน้ีเม่ือ 30 ปกอน เม่ือหนุมสาวรักใครชอบพอกัน  ฝายชายมักจะชวนฝายหญิงหนีไปอยู

ดวยกันกอน  แลวฝายชายคอยกลับมาขอขมาพอแมของฝายหญิงภายหลัง  พ่ีมะกับพ่ีเดือนก็

เชนเดียวกัน  ทั้งสองคนไดหนีไปอยูดวยกัน  เม่ือพอแมและญาติพ่ีนองของทั้งสองฝายรับรู  ทุกคนไม

เห็นกับการกระทําของคนทั้งสอง  แตเม่ือเหตุการณไดลวงเลยมาขนาดนี้แลว  พอแมทั้งสองฝายจึงตอง

ยอมรับกับเหตุการณที่เกิดขึ้นโดยมิอาจขัดได  แตความรูสึกของพอแมทั้งสองฝายก็รับรูวาตนเองได

กระทําผิดตอผีบรรพบุรุษที่ยอมใหลูกหลานที่อยูในตระกูลเดียวกันแตงงานกัน   สรางความขุนเคือง

ใหกับพอแมของทั้งสองฝาย  พ่ีมะกับพ่ีเดือนเองก็รับรูไดถึงความรูสึกของพอแมที่มีตอตนเอง  สงผลให

พ่ีมะกับพ่ีเดือนคิดวาตนเองไดทําผิดตอผีบรรพบุรุษไปแลวแตก็แกไขอะไรไมได  ตอมาพี่มะเริ่มมี

พฤติกรรมที่แปลกๆ  คือพูดคนเดียว  พูดทั้งวัน  พูดเรื่องเดียวกันซ้ําๆ  เดินยิ้ม บางครั้งก็หนาดุ  เอา

ขาวของที่มีอยูใหคนอ่ืนหรือเอาไปทิ้ง  ญาติพ่ีนองเห็นพฤติกรรมของที่มะก็ลงความเห็นวาพี่มะเสียสติ

และกลายเปนคนบาไปเพราะไดทําผิดตอผีบรรพบุรุษ   ที่แตงงานในตระกูลผีเดียวกัน  ญาติจึงไดทําพิธี

รําผีมอญเพ่ือขอขมาตอผีบรรพบุรุษ  แตอาการของพี่มะก็ไมดีขึ้น  พอแมของพ่ีมะสงพ่ีมะไปรักษาที่

โรงพยาบาลดานจิตเวชโดยตรง อาการก็ดีขึ้นเพียงชวงสั้นๆ ที่กินยา  พ่ีมะยังคงมีพฤติกรรมที่แปลกๆ 

อยูอีก  ญาติมีเชื่อวาอาการของพี่มะรักษาไมหายเปนเพราะสาเหตุการบาของพี่มะเกิดจากการกระทําผิด

ขอหามของผีมอญ  ซ่ึงถือวาเปนการกระทําผิดที่ใหญหลวง   
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                “เห็นม้ัยละ  สุดทายก็บาจนได  เตือนแลวก็ไมมีใครเชื่อฟง  ชาวบานพูดกันวาสอง

คนนี่เปนแฟนกัน พอแมมันก็ไมมีใครเชื่อ  สุดทายพอมันหนีไปดวยกัน ก็ทําอะไรไมได  มันก็เลย

ตองบาเดินจูงจักรยานอยางที่เห็นนั่นแหละ”       นี่คือคําพูดของเพื่อนบานที่พูดถึงพ่ีมะในวันนี้ 

 
จะเห็นไดวาระบบการรักษาของชุมชนน้ันขึ้นอยูกับการมองวาการเจ็บปวยนั้นเกิดจากสาเหตุ

อะไร  ในสังคมที่ตางวัฒนธรรมก็จะมีความตางของการมองเรื่องการเจ็บปวยแตกตางกันออกไป  ซ่ึงอาร
เธอร  ไคลนแมน  (Kleinman  อางใน คณิศร 2550) นักมานุษยวิทยาทางการแพทยไดเสนอวาระบบ
การแพทยเปนระบบวัฒนธรรมอยางหน่ึง  มีสัญลักษณ  ความหมาย และตรรกะภายในของตนเอง  เขา
ไดเสนอแนวคิดเรื่อง  Explanatory Model (EM)  เปนแนวทางในการคนหามุมมองของคนใน (Emic  
view หรือ  native  point  of  view)  แนวคิดนี้มองวาวัฒนธรรมสุขภาพมิใชเปนเพียงรูปแบบการ
แสดงออกของความเจ็บไขไดปวยและการเยียวยารักษาเทานั้น  แตเปนรากฐานของการสรางความเปน
จริงที่ทําใหโลกสุขภาพของแตละวัฒนธรรมแตกตางกัน  กลาวคือ เม่ือชุมชนมองวาการเจ็บปวยครั้งนี้
เกิดจากการทําผิดตอผีบรรพบุรุษ  แนวทางการรักษาก็ตองปฏิบัติตามวิธีปฏิบัติของความเชื่อน้ัน  จวบ
จนการรักษานั้นไมดีขึ้น จึงมุงที่จะรับการรักษาดวยการแพทยสมัยใหม 

ในการเจ็บปวยของพี่ทินที่ปวยดวยโรคจิตหรือเปนบานั้น   คนในชุมชนคิดวาการที่พ่ีทินปวย
เปนโรคจิตอาจเกิดจากความเครียด  ที่มาจากการถูกกดขี่ตางๆ ทั้งในเรื่องของเชื้อชาติ  เน่ืองจากพ่ีทิน
เปนคนเขมรซึ่งในความเชื่อของคนเขมรจะถือวาการมีลูกผูหญิงเปนสิ่งดี  แมพ่ีทินจึงคาดหวังในตัวพ่ีทิน
มาก เพราะพี่ทินเปนคนรูปรางดี หนาตาสวย  แตพ่ีทินก็ไมเปนอยางที่แมคาดหวังไว  เพียงแคพ่ีทินเปน
คนเงียบๆ แมก็หาวาเปนคนไมทันคน    แมพ่ีทินบนดาเพื่อใหพ่ีทินเปนอยางที่ตนเองอยากใหเปน  แต
เม่ือพ่ีทินเปนอยางที่ตนเองคิดไวไมไดก็จะตีลูก   ครั้นเม่ือโตขึ้นพ่ีทินไดแตงงานกับครอบครัวที่มีวิธีคิดที่
ความเชื่อและไมเชื่อในเรื่องของเชื้อชาติ   แมสามีที่เปนคนไทยที่ไมเขาใจในความเปนเชื้อชาติมอญ    
พ่ีทินซึ่งเปนชนชาติเขมรและมีฐานะยากจนการถูกรังเกียจจากแมสามีจึงทวีเปนเทาตัว   ชีวิตหลัง
แตงงานจึงยังตองเจอกับเรื่องที่ถูกบีบคั้นอีกเชนดังเดิม   เม่ือพ่ีทินกลายเปนคนบา  จึงไดรับการพาไป
รักษาในระบบการแพทยและสาธารณสุข  แตเม่ือครั้นอาการปวยที่เปนอยูไมดีขึ้น  การใหนิยามหรือการ
ใหความหมายของการปวยดวยจิตเวชหรือการกลายเปนคนบานั้นไดเปลี่ยนไป  คนในหมูบาน ซ่ึงถือวา
เปนคนใน คือเปนคนใน  ในฐานะที่เปนคนมอญเหมือนกัน  มองวาการเจ็บปวยดวยโรคจิตเวชครั้งน้ีของ
พ่ีทินเกิดจากอะไรกันแน โดยไดมีการนําเอาความเชื่อตามระบบวัฒนธรรมของชนชาติมาเปนตัวตัดสิน
วาเพราะเหตุใดจึงกลายเปนคนบา  ซ่ึงคนมอญจะมีความเชื่อและวัฒนธรรมเก่ียวกับผีมอญอยาง
เครงครัด  โดยเฉพาะผีบรรพบุรุษ  ซ่ึงหากใครทําผิดหรือละเมิดขอหามของผีมอญ  ก็จะทําใหเจ็บปวย
หรือไมสบาย ซ่ึงสุดแลวแตวาจะปวยแบบไหนแมกระทั่งการปวยเปนโรคจิตเวช  ดังน้ัน  เม่ือคนในชุมชน 
(ซ่ึงเปนคนมอญ)  คิดวาพี่ทินปวยเนื่องจากแมของสามีไดกระทําผิดตอวัฒนธรรมความเชื่อในเรื่องของผี
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มอญ  วิธีการรักษาจึงตองรักษาตามระบบความเชื่อ   ดวยการปฏิบัติตามสิ่งที่ควรจะปฏิบัติ  ซ่ึงเม่ือ
ชาวบานพูดกันมากขึ้น  ปาเรียมซึ่งเปนแมสามีของพี่ทินจึงยอมไปดูโตง และยอมกลับมาไหวผีมอญ  
 

สวนที่ 3 การตีตราและการตอตานขัดขืน 

       ถึงแมปาเรียมจะยอมรับกับคนในชุมชนวาตนเองไดกลับมาไหวผีมอญแลวก็ตาม  พ่ีทินยังคง
ดําเนินชีวิตเหมือนเดิม  ยังคงเดินออกจากบานไปทุกวันเม่ือมีคนทักหรือถามวาไปไหน  พ่ีทินมักจะตอบ
วาไปหาหมอที่สถานีอนามัยเสมอ  “ไปเอายามากิน  ฉันปวดทอง”  พ่ีทินตอบทุกคนและเกือบทุกวันที่
ตอบแบบน้ัน  “มันเปนอะไรนักหนาถึงไดไปเอายาทุกวัน”  พี่ทัยและเพื่อนบานอีกหลายคนตั้งขอสังเกต  
แตเม่ือไปสอบถามขอมูลจากเจาหนาที่สถานีอนามัยบานดอนใหญกลับไดรับคําตอบวาพี่ทินไมไดมาขอ
ยาทุกวันอยางที่ไดบอกชาวบานไป   หรือหากบางวันที่เดินสวนกับชาวบานแลวกลัวจะถูกถามอีกวาจะ
ไปไหน  พ่ีทินรีบเปดผาถุงใหคนดู  “น่ีดูสิ ฉันเปนตกขาว”   เพ่ือนบานยิ่งลงความเห็นกันวาพี่ทินบา
อยางที่เรียกวา  “เสียสติ”  ไปแลว   “คนดีๆ ที่ไหนเขาจะทํากันละ เที่ยวไดเปดผาใหคนอ่ืนดู”   
            พ่ีทินยังคงคิดเกี่ยวกับการเปนตกขาว โดยเชื่อวาอาการตกขาวนั้นเปนโรคติดตอ ซ่ึงเปนโรคที่
ผูหญิงมักจะเปนกัน     พ่ีทินเชื่อมโยงไปถึงลูกสาวคนโตของแกเองวาตองเปนตกขาวเชนเดียวกัน  “ลูก
สาวเปนโรคเดียวกับฉันนะหมอ นากลัวจะติดตอถึงกันได  ตอนนี้ก็มีอาการคันและเปนตุมเหมือนฉันเลย    
ฉันบอกใหลูกสาวเอาไมไผสะอาดมาเจาะตุมนํ้าที่ขึ้นแถวๆ ชองคลอด    มันจะไดแหงและหายไวๆ”      
นอกจากเรื่องเปดผาใหคนดูวาตนเองตกขาวแลว  พีทินก็ยังคงมีอาการทางจิตเวชที่ชัดเจนอยูก็คือการ
กระทําแบบย้ําคิดย้ําทํา (Obsessive – Compulsive  Reaction)   เชน  ซักผาทุกวัน  ซักเสร็จแลวก็ไม
ยอมเอาผาไปตาก  พอรูสึกวาผาเหม็นอับก็เอามาซักใหมอีก     หรือบางทีก็จะเด็ดผักตามรั้วมากินทั้ง
ดิบๆ   “ฉันเห็นมันเด็ดผักหญาขางรั้วมาใสปากกิน  ฉันยังเอ็ดมันไปเลยวา  อะ  ทํานะไรนะ  พอฉันเอ็ด
เอาแบบนี้มันยิ้มเดินหนีเขาบานไป”  พ่ีทัยซ่ึงเปนเพ่ือนบานที่อยูติดกับบานพี่ทินมากที่สุด และคอยแต
จะเห็นพฤติกรรมที่แปลกๆ ของพี่ทิน ในสายตาของตัวเองมากที่สุด 

ปจจุบันนี้ปาเรียมไมไดพาพี่ทินไปรับยาที่โรงพยาบาลอีกแลว  ปลอยใหพ่ีทินไปรับยาเองคน

เดียว  ปาเรียมไมสนใจวายาพี่ทินหมดหรือยัง  หรือวาหมอจะนัดวันไหน  ปาเรียมรูเพียงวาพี่ทิน

สามารถโดยสารรถเมลประจําทางไปรับยาที่โรงพยาบาลราชบุรีได  ซ่ึงในระยะหลังๆ น้ีพ่ีทินไมคอยไป

รับยาตามนัด  ทางโรงพยาบาลราชบุรีไดโทรศัพทติดตามผานมาทางสถานีอนามัย  เม่ือไปสอบถาม  พ่ี

ทินบอกวาตนเองมีอาการอื่นรวมดวย เชน ปวดทอง  ทองเสีย “ฉันไมกลากินยาโรคประสาทจาก

โรงพยาบาลราชบุรี เพราะฉันกลัววายาจะแสลงกัน ฉันเลยขอกินยาอนามัยไปกอน”   
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ในสายตาของชาวบานและปาเรียม   ก็ยังคิดวาพี่ทนิเปนคนบาทีไ่มสามารถรับรูเรื่องราวตางๆ 
ไดเหมือนคนปกติ  แมกระทั่งการแบงปลาใหกินในวันที่ตนเองช็อตปลามาจากบอปลา  ปาเรียมแบงปลา
ใหพ่ีทินเฉพาะปลาบู10  สวนปลาชอนและปลาหมอนั้นปาเรียมเก็บไวกินเอง   พ่ีทินไมมีสิทธิ์ที่จะปฏิเสธ
การรับปลานัน้ถึงแมจะมีปลาอื่นๆ อีกมากมาย พ่ีทินจึงน่ังขอดเกล็ดปลาบูในเขงใบใหญอยางชาๆ “ดูซิ
ปลาตวัเดียว น่ังขอดเกล็ดตั้งนานแลวกไ็มเสร็จสักที อุตสาหยกใหทั้งตะกรา กมั็วแตงุนงานอยูน่ันแหละ 
ตัวปลาแหงหมด”  พ่ีทินไมตอบโต ไดแตน่ังยิ้มอยางเดียว มือก็ยังคงขอดเกล็ดปลาดวยความเรว็เทาเดิม  
ไมไดสนใจกับคําพูดนั้นหรือจะเรงมือขอดเกล็ดปลาใหเร็วขึ้นเลย   
              การเปนคนเสียสติ การเปนคนบา หรือการปวยดวยโรคจิตน้ัน  ในมุมมองของชาวบานมักมอง
วาเปนความดอย  ความมีมลทินและความไมมีคุณคา คนที่เปนคนบาจึงมักถูกตีตรา  ซ่ึงการตีตราเปน
กระบวนการทางสังคมที่สัมพันธกับประสบการณของบุคคลที่ถูกกีดกัน  ปฏิเสธ  ประณามกลาวโทษ  
หรือถูกลดคุณคาความเปนมนุษย  ซ่ึงเปนผลลัพธจากผลรายของคําตัดสินทางสังคม  โดยคําตัดสิน
ดังกลาวตั้งอยูบนพ้ืนฐานของบรรทัดฐานและ อัตลักษณทางสังคมที่สังคมคาดหวัง ซ่ึงก็คือโลกทาง
ศีลธรรมของทองถิ่น (local moral  world)  การที่สังคมไดตีตราพวกเขา (คนบา)  ทําใหพวกเขาไดรับ
การปฏิบัติที่ผิดจากคนปกติที่ควรจะไดรับ  ซ่ึงเปนการเพ่ิมความทุกขทรมานมากขึ้น  ดังน้ัน การ
แสดงออกของผูปวยจึงขึ้นอยูกับการรับรูและประสบการณของผูปวยที่จะยอมใหแสดงออกได   
              พ่ีทินไดรับการกดขี่จากแมสามี  ไมไดรับการเหลียวแลจากสามีเทาที่ควร  แตเธอไมอาจที่จะ

ตอตานกับการกระทํานั้นได สิ่งที่สังคมจะยอมรับใหเธอทําไดคือการมีอาการทางกาย  พ่ีทินตองการอยู

ไฟหลังคลอดแตไมมีใครจัดการให  จากประสบการณเดิมของพี่ทินเกี่ยวกับเร่ืองของเพศหญิง  การ

แสดงออกของพี่ทินจึงเปนเรื่องเกี่ยวกับเพศหญิงเชนเดียวกัน น่ันคือการมีตกขาว  เพราะการมีตกขาว

เปนสิ่งเดียวที่จะทําใหคนอ่ืนยอมรับพ่ีทินได   การเดินออกจากบานอยางไรจุดหมายเปนการตองการให

หลุดพนจากสภาพในบานที่มักถูกแมสามีคอยดุดา  แตก็มักจะถูกชาวบานจับตามองวาเพราะเธอเปนบา

จึงเดินไปเรื่อยไปอยางไรจุดหมาย  สิ่งที่พ่ีทินจะบอกกับชาวบานวาเธอไมไดเดินอยางไรจุดหมายก็คือ

การเดินไปหาหมอที่สถานีอนามัย  ไปรับยาโดยพี่ทินไดผูกโยงเอากับการเจ็บปวย  ไมวาจะเปนการ

เจ็บปวยดวยปวดทอง หรือการเปนตกขาวก็ตาม  และหากตองพบกับผูคนระหวางเดินสวนกัน  พ่ีทินไม

ตองการใหใครถามอีกวาจะเดินไปไหน พ่ีทินก็เลยเปดผาถุงใหดูเสียเลยวาตัวเองเปนตกขาว   การตก

ขาวเปนการแสดงออกไดอยางหน่ึงของการเจ็บปวยที่เกิดกับเพศหญิง  พ่ีทินไดผูกโยงการเจ็บปวยน้ีไป

ยังลูกสาวซึ่งเปนเพศหญิงเชนเดียวกัน  เพ่ือเปนการแสดงวาไมไดมีพ่ีทินคนเดียวที่เปนตกขาว  ลูกสาว

ของเธอซึ่งเปนเพศหญิงเหมือนกันกับเธอก็เปนตกขาวเชนเดียวกัน 

                                                 
10  คนไทยบางพื้นที่ไมนิยมกินปลาบู  สืบเนื่องจากนิทานเรื่องปลาบูทอง 
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              การแสดงออกที่จะตอตานการถูกตีตราอีกอยางหนึ่งก็คือการยอมรับในสิ่งที่สังคมมองพวกเขา   
สิ่งเดียวที่พ่ีทินจะตอบโตแมสามีที่ชอบบนดาเธอคือการไมกระทําตามคําสั่ง    พ่ีทินขอดเกล็ดปลาอยาง
ชาๆ โดยไมสนใจคําพูดของแมสามี  เปนการตอบโตแมสามีที่มองวาเธอเปนคนบา   พ่ีทินซักผาทุกวัน
โดยไมยอมตากผา  หรือเก็บผักหญาตามรั้วกิน น่ันเปนการตอบโตชาวบาน  เพราะชาวบานคอย
สอดสองวาพี่ทินมีพฤติกรรมอะไรที่แปลกๆ บาง  การแอบดูพฤติกรรมหรือการเอ็ดเม่ือเห็นพ่ีทินมี
พฤติกรรมแปลกๆ  เปนการตอกย้ําซ้ําลงไปอีกวานี่คอืพฤติกรรมของคนบา   เปนการลดคุณคาและสราง
มลทินใหกับตัวพ่ีทินอยางซ้ําๆ ตอไป 
              การแสดงออกของการตอตานการเจ็บปวย  (Idiom of Distress)  ที่พ่ีทินถูกตีตราวาเปน “คน
บา” ซ่ึงในภาวะปกติพ่ีทินไมสามารถที่จะตอบโตไดโดยตรงผานภาษาพูด     พ่ีทินจึงแสดงออกผานทาง
ภาษากาย   โดยการเจ็บปวยทางกายแทนพรอมกับการปฏิบัติตัวเองอยางชาๆ ซํ้าๆ  เพราะการทํางาน
อยางชาๆ หรือมีพฤติกรรมซ้ําๆ เปนการตอบโตตอคนรอบขางที่ถูกกลาวหาวาเปนคนบา  การไมปฏิบัติ
ตามคําสั่งและการทําอะไรที่แปลกๆ ไมเหมือนคนปกติเขาทํากันนั้นเปนเหมือนการดื้อเงียบ “ด้ือเงียบ”   
จึงเปนยุทธวิธีที่คนบาที่ไรอํานาจตอรอง อยางพี่ทินใชแสดงออกตอบโตตอการกระทําจากคนรอบขาง 
 

การตีตรา ความอับอาย และความทุกข 
เม่ือคนในชุมชนไดตีตราพี่ทินวาเปนคนบา  พรอมกับการไดเหยียดหยามความเปนคนบาของพี่

ทินไปแลว   การมีคนบาอยูในบานจึงสรางความอับอายใหกับครอบครัว  ลูกสาวของพี่ทินเม่ือเรียนจบ
ชั้นมัธยมและไปทํางานรับจางในโรงงานที่ออมใหญ  จังหวัดสมุทรสาคร  ลูกสาวไมคอยกลับมาเยี่ยมพ่ี
ทิน  ถึงแมเธอจะมีวันหยุดสัปดาหละหนึ่งวันและวันหยุดในเทศกาลตางๆ อีกก็ตาม  ซ่ึงระยะทางจาก
บานดอนใหญไปถึงออมใหญก็ไมไกลกันมากนัก   สามีของพี่ทินไมไดรออยูพบหนาในวันที่ไปเยี่ยมพ่ีทิน
ครั้งแรก  “มีคนมาบอกเหมือนกันวาหมอจะมาเยี่ยม แตแฟนฉันเขาก็ยังแตงตัวออกจากบานไป  บอกวา
จะไปบอปลา  ปกติตอนกลางวันแบบนี้ไมไปหรอก  จะไปตอนเชากับตอนเย็นๆ”     ไดไปเยี่ยมพ่ีทินอีก
หลายๆ ครั้ง ก็ไมมีโอกาสไดพบกับสามีของพ่ีทินเลย  จนกระทั่งครั้งหนึ่งที่ไดไปเยี่ยมพ่ีทิน  ไดพบสามี
พีทินนอนหลับคว่ําหนาอยูที่พ้ืนกระดานบาน  ถึงแมเราจะพูดคุยกันใกลๆ แคน้ันเอง และบางชวงของ
การสนทนาก็ไดพูดพาดพิงถึง แตสามีพ่ีทินก็ไมตื่นและไมไดพลิกตะแคงตัวเลย    สวนลูกชายคนเล็ก
ของพี่ทินนั้นหลังจากเรียนจบชั้นมัธยมตนก็ไมไดเรียนหนังสือตออีกเชนเดียวกัน  แตเดิมก็อยูบานเฉย
รับจางเล็กๆ นอยๆ ตามบาน  ตอมาไดไปรับจางสงของที่รานคาที่ตลาดบางแพก็จะออกจากบานแตเชา
และกลับเขาบานอีกทีก็ตอนเย็น   เพ่ือนบานบอกวาลูกชายพี่ทินไมคอยสุงสิงกับใคร  ไมพูดจา ไม
ทักทายเพื่อนบานสักเทาใดนัก  ชาวบานจึงมักพูดวา  “ลูกชายของมันก็เหมือนกัน  เดินหลบๆ ไมคอย
พูดกับใคร  ไมรูวาจะเปนเหมือนแมอีกคนหรือเปลาก็ไมรู” 
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            ในชมุชนที่เปนชนบท ความเอื้อเฟอเผื่อแผก็ยังคงมีใหเห็น  เพ่ือนบานเม่ือเห็นวาพี่ทินไมคอย
จะมีอาหารกิน  ไมคอยจะมีเงินใช และเห็นวาพี่ทินพอจะทํางานได  ซ่ึงในพื้นทีต่ําบลดอนใหญนอกจาก
การทํานา  การเลี้ยงปลา  เลี้ยงกุงแลว  ก็ยังมีการทําสวนผลไมดวย  เพ่ือนบานที่มีสวนผลไมจึงคิดที่จะ
จางพี่ทินไปทํางานในสวน  แตเห็นวาพีท่ินปวยเปนโรคจิต นายจางมองวาจะทํางานไดชาและนอยกวา
เม่ือเทียบกับแรงงานอื่น และคิดวาพีท่ินไมรับรูเรื่องราคาคาจาง จึงใหคาตอบแทนนอยกวาการจางคนอื่น
ทั่ว ๆ ไป  ปาเรียมซึ่งโดยปกติมักจะไมคอยชอบหนาพี่ทินมากนัก  แตพอรูวามีชาวบานมาจางพี่ทินไป
ทํางานในสวนแลวใหคาจางนอยกวาคนอื่น  ปาเรียมก็กลับมารักษาสิทธิ์ของลูกสะใภโดยการไปดาและ
ตอวานายจางวาไมมีความเปนธรรม  ทําใหนายจางไมวาจางพี่ทินไปทํางานอีกเพราะรําคาญปาเรียมที่
ชอบดาตนเอง 
              โรคทางจิตเวช  ตามความคิดของชาวบานถือวาเปนความผิดปกติที่เกิดจากสิ่งที่ไมสามารถ
ตรวจพบไดทางการแพทย  ใชเวลาในการรักษานาน  ในมุมมองของชาวบานจึงคิดวาเกิดจากการกระทํา
ที่ผิดตอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ตนเองเคารพบูชา  การนับถือผีบรรพบุรุษของคนมอญเปนสิ่งที่คนมอญทุกคนควร
ปฏิบัติอยางเครงครัด    คนมอญมีความเชื่อวาหากใครปฏิบัติดี ไมละเมิดตอขอหามตางๆ ของผีมอญ
แลว   ผีบรรพบุรุษก็จะดลบันดาลใหครอบครัวและตัวเองมีแตความสุข  ชีวิตเจริญกาวหนา  พบแตสิ่งดี 
ๆ ในชีวิต  ดังน้ัน การที่พ่ีทินปวยเปนโรคจิต  คนในชุมชนจึงมองวาปาเรียมซึ่งเปนแมสามีของพี่ทินได
กระทําผิดตอผีบรรพบุรุษ  ไมไหวผีมอญอยางตอเน่ืองทุกป  ถึงตอนนี้จะหันกลับมาไหวผีแลวก็ตาม  คน
ในชุมชนก็ยังเชื่อวายังทําผิดตอผีบรรพบุรุษอยูอีก   ก็คือพ่ีสําเริงซ่ึงสามีของพี่ทินนั้นเปนลูกชายคนโต
ของปาเรียม  ในการสืบทอดเชื้อสายของตระกูลผีมอญน้ันจะสืบเชื้อสายทางผูชาย  โดยเฉพาะลูกชายคน
โต  กรณีของปาเรียมนั้นเม่ือสามีของตัวเองเสียชีวิตลง  คนที่จะสืบตระกูลผีตอก็คือพ่ีสําเริงซ่ึงเปนลูก
ชายคนโต  ปาเรียมจะตองปฏิบัติตอลูกชายอยางดี  เพราะพี่สําเริงจะตองกลายเปนตนผี11 ของตระกูล
ตัวเองตอไป  แตปาเรียมไมไดปฏิบัติกับลูกชายอยางดีเทาที่ควร  และเมื่อลูกชายแยกไปปลูกบานใหม  
ตามธรรมเนียมของการสืบผีตระกูลของคนมอญนั้นจะตองเชิญเสาผี  และกระบุงผี  (หรือหีบผี) ไปบาน
ลูกชายดวย  หากยังไมไดเชิญไปก็ตองมีการบอกผีบรรพบุรุษกอนวาจะทําใหเม่ือใด  หากผีบรรพบุรุษ
เห็นดวยกับการบอกกลาวนั้นก็ไมเปนไร  ชีวิตก็จะยังปกติสุขอยู  แตถาผีบรรพบุรุษไมเห็นดวย  ก็จะทํา
ใหผูน้ันเกิดความเจ็บปวยได   ที่บานปาเรียมน้ันยังมีเสาผีและกระบุงผีอยู  ชาวบานจึงมองวาถึงอยางไร
ปาเรียมก็ยังละเมิดการปฏิบัติตอผีบรรพบุรุษมอญอยูดี 
 
 
     

                                                 
11  ลูกชายคนโตของตระกูลจะเปนผูรับสืบทอดเสาผีไวที่บาน  ถาบุตรคนโตเปนผูหญิงก็ใหมอบแกบุตรชายคนรองถัด
มาได  ตระกูลหนึ่ง ๆ จะมีบานที่มีเสาผีเพียงบานเดียวเทานั้นคือบานของตนผี  เมื่อถึงเวลาทําพิธี ไมวาจะเปนการรําผี
หรือเล้ียงผีทุกคนจะตองมารวมกันที่บานตนผี  (อมาวสี    2536) 
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             การที่ปาเรียมเปนคนไทยที่ไมยอมเชื่อหรือปฏิบัติตามวัฒนธรรมความเชื่อของคนมอญ ถึงแม
ตัวเองจะเปนสะใภมอญแลวนั้น  ชาวบานมองวาปาเรียมเปนคนที่แปลกแตกแยกจากสิ่งที่คนในชุมชน
เปน  ประกอบกับปาเรียมเปนคนชอบดา  เลยทําใหคนในชุมชนไมมีใครกลาเขาไปยุงวุนวายกับปาเรียม
มาก  ไมมีใครกลาบอกหรือกลาเตือนในสิ่งที่ปาเรียมทําไมถูกตองตามความเชื่อของคนมอญ  ดังนั้น สิ่ง
ที่ชาวบานทําไดคือการไปกระทํากับพ่ีทิน  เพราะพี่ทินเปนเสมือนตัวแทนของการถูกลงโทษจากผีบรรพ
บุรุษที่ทําใหกลายเปนคนบา  พ่ีทินถูกชาวบานลงโทษดวยการคอยสอดสองดูพฤติกรรมที่ผิดปกติของพ่ี
ทิน  คอยที่จะเอ็ดวาพี่ทินเม่ือเห็นพ่ีทินทําพฤติกรรมแปลกๆ  คอยสังเกตมองวาพี่ทินจะเดินไปทางไหน  
การถามไถวา “ไปไหน”  ไมใชการทักทายอยางมิตรภาพของเพื่อนบาน  แตเปนการถามเพื่อจับผิดวาจะ 
“ไปไหนกันแน  ไปทําอะไร ไปทําอยางที่บอกจริงหรือเปลา”  ตางหาก   และหากพบวาพี่ทินไมไดไป
อยางที่ตนพูดไว  เพ่ือนบานก็ยิ่งมองวาพี่ทินยังเปนบาอยู  การคอยจับตามองก็จะยิ่งมากขึ้นไปเรื่อยๆ  
เปนการตีตราซ้ําๆ อยูอยางนั้น   
               การถูกตีตราไมไดมีผลเฉพาะกับตัวพ่ีทินเทานั้น  สมาชิกในบานกลับถูกตีตราไปดวย   สามี
หลบหนาไมยอมพบเจาหนาที่ในวันที่ไปเย่ียม   หรือแกลงทําเปนนอนหลับ เพราะไมอยากใหเจาหนาที่
ตอกย้ําตัวเองที่มีภรรยาเปนคนบา  ถึงแมเจาหนาที่จะไปเยี่ยมดวยความปรารถนาดีเพ่ือแนะนําเรื่องการ
ดูแลตนเองก็ตาม   ลูกสาวก็ถูกตีตราวามีแมเปนคนบา  ไมอยากอยูในชุมชนเดิม  จึงหนีออกจากชุมชน
โดยไปทํางานรับจางในโรงงานที่อยูตางจังหวัด ถึงแมในจังหวัดราชบุรีจะมีโรงงานอยูมากมายก็ตาม  
เพราะการไปทํางานตางจังหวัดจะไดพักอาศัยที่หอพัก  ถายังทํางานที่ใกลบาน  เลิกงานตอนเย็นก็ตอง
กลับบาน มาเจอกับสิ่งแวดลอมเดิมที่ไมอยากเจอ  สูไปอยูในสิ่งแวดลอมใหมที่ไมมีใครรูวาตนเองมีแม
เปนคนบาดีกวา  
              สวนลูกชายคนเล็กมักออกจากบานไปทํางานแตเชา และกลับเขาบานอีกครั้งเม่ือตอนมืดแลว   
ชุมชนก็คอยจับตามองวามีพฤติกรรมที่คอยหลบหนาคน  อีกไมนานก็คงจะมีสภาพเหมือนแม   เพ่ือน
บานไมไดสงสารเพราะกลัวจะเปนบาเหมือนแม แตกลับซํ้าเติมดวยการไมยอมใหเปนพวกเดียวกัน  ไม
พูดจาทักทาย  คอยรอเวลาวาเมื่อไรลูกชายพี่ทินจะบาเหมือนพ่ีทิน 
              สําหรับปาเรียมที่ไดบอกวาตนเองไมไดละเวนการไหวผีมอญน้ัน  ไมใชเพราะอับอายที่มี
ลูกสะใภเปนคนบา   หากแตปาเรียมกลัวที่จะถูกชาวบานกลาวหาวาเปนตนเหตุที่ทําใหพ่ีทินกลายเปน
คนบาตามความเชื่อของคนมอญ  เปนการผลักสาเหตุการเจ็บปวยออกจากตัวเอง  จึงเปนการตีตราซ้ํา
ใหกับพ่ีทินมากยิ่งขึ้น 

      โรคจิตเวชกลายเปนปญหาตอสังคมเพราะเมื่อครอบครัวใดที่มีคนเปนโรคนี้ขึ้นมา ก็จะเกิด 
ความอับอายและคิดวาเปนเวรกรรมของครอบครัว ซ่ึงไมเพียงแตจะเปนปญหาของผูปวยเทานั้น แต
กลายเปนทุกขของทุกคนในครอบครัว     
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สวนที่ 4  บทสรุปและขอเสนอแนะ 

                ในงานวิจัยชิ้นน้ีไดชี้ใหเห็นวา แนวคิดเกีย่วกับการเจบ็ปวย ไมไดหมายถึงเฉพาะอาการที่
โรคเกิดขึ้นมาเทานั้น  แตเปนเรื่องกระบวนการดําเนินชีวติมนุษยทีมี่การติดตอสมัพันธกับสิ่งแวดลอมทั้ง
มวลที่เปนการปรับตวัของมนุษยทั้งภายในและตอภายนอก  ดังน้ัน ความเจ็บปวยจึงเกิดจากตัวปจเจก
บุคคลและสิ่งแวดลอม ไมใชอยางใดอยางหนึ่ง    นอกจากนี้ยงัพบวาการใหความหมายของการเจ็บปวย
ในชุมชนนั้นขึน้อยูกับปจจัยหลายอยางมาเปนสวนประกอบกัน  การเจ็บปวยนั้นนอกจากมาจาก
ประสบการณของคนแลว   ยังมาจากวัฒนธรรมความเชื่อของชุมชนดวย ถึงแมความเชื่อจะเปนเรื่องยาก
ที่จะอธิบายไดในทางวิทยาศาสตรแตความเชื่อก็มีอํานาจเหนือสิ่งอ่ืนใดที่มิอาจพิสูจนไดดวยวิทยาศาสตร   
ความเชื่อถือเปนองคประกอบพื้นฐานของพฤติกรรมมนุษย   ความเชื่อจึงเปนสิ่งที่ยึดเหนี่ยวจิตใจใหมี
ความสุข  ความสําเร็จและความสมหวงั    ดังน้ัน การมองการเจ็บปวยจึงไมใชบทบาทของบุคลากร
ทางดานสาธารณสุขแตเพียงอยางเดียวที่มองวาการเจ็บปวยเปนเรื่องของอวัยวะ  ชุมชนกจ็ะมีวิธีมอง
การเจ็บปวยตามรูปแบบความเชื่อของชุมชนเชนเดียวกนั   
               การเจ็บปวยดวยจิตเวชเปนการเจ็บปวยที่มีความซับซอนของสาเหตุของโรค  ชมุชนได
นําเอาสาเหตขุองมาเกี่ยวโยงกับระบบวธิีคิดตามวัฒนธรรมและความเชื่อของตนเองเสมอ  เพราะการ
เจ็บปวยตางๆ  ลวนแตมีความหมายทางสังคม  แตละสังคมก็จะใหความหมายหรือมองโรคแตกตางกัน
ไปในแตละวฒันธรรม (โกมาตร และคณะ: 2550)   ระบบความเชือ่เกี่ยวกับการเจ็บปวยและการรักษาจึง
มีมิติตางๆ แอบแฝงอยูหลายประการ     

    เชนเดียวกับพ่ีทิน  การปวยดวยจิตเวชจะมาจากสาเหตุใดก็ตาม  การรักษาในแตละครั้งที่
ขึ้นอยูกับวธิีคดิของญาติและชุมชนเสมอ เม่ือญาติคิดวาปวยมาจากความผิดปกตขิองอวัยวะญาติก็จะพา
ไปรักษาตวัทีโ่รงพยาบาล แตครั้นเม่ือชุมชนคิดวาพีท่ินปวยเนื่องจากการกระทําผิดตอผีบรรพบุรุษตาม
ความเชื่อของคนมอญ  การรักษาก็จะตองรักษาตามระบบความเชื่อในเรื่องของผีบรรพบรุุษของคนมอญ   
และการที่ครอบครัวของพี่ทนิยังคงอาศัยอยูในชุมชนของคนมอญ แตแมสามีไดละเลยการปฏบิัติในเรื่อง
เกี่ยวกับผีบรรพบุรุษตามความเชื่อของคนมอญอยู  ชุมชนจึงเกิดการตอตานและการไมยอมรับในตวัพ่ี
ทิน (ซ่ึงเปนตัวแทนการกระทําผิดของแมสามี)   การถูกชุมชนตอตานและไมยอมรับเปนเสมือนการตี
ตราใหพ่ีทินตองปวยดวยโรคจิตเวชตอไปอยางไมมีวันที่จะหายเปนปกติได   พ่ีทินไดใชพ้ืนที่เล็กๆ น้ี
ตอตานคนในชุมชนดวยการไมกินยาจิตเวชอยางตอเน่ือง  พ่ีทินจึงยังคงมีพฤติกรรมที่ผิดแปลกหรือ
แตกแยกออกจากคนปกติ  น่ีคือสิ่งเดียวที่พ่ีทินกระทําได  ภายใตภาวะของการดํารงอยูซ่ึงการเปน “คน
บา”    
               การดูแลรักษาผูปวยจิตเวช นอกจากจะดูแลรักษาที่ระดับตัวบุคคลแลว เราจะตองดูแลรักษา
ในระดับสังคมดวย  เพราะสังคมไดกําหนดความเชื่อและพฤติกรรมใหกับมนุษย   การดูแลผูปวยใน
สังคมจึงตองมีความสัมพันธกับความเชื่อในเรื่องขอปฏิบัติและขอหามตางๆ ที่เปนกฎเกณฑของสังคม
ตามระบบความเชื่อน้ัน  การละเลยมุมมองทางสังคมเสมือนหนึ่งเปนการตีตราใหผูปวยมีอาการมาก
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ยิ่งขึ้น   การดูแลผูปวยจิตเวชใหไดผลดี  เราจะตองพยายามลดตราบาปใหกบัผูปวย  โดยการเขาใจ
สมมติฐานที่แทจริงของการเกิดตราบาป   ปองกันพฤติกรรมที่เกิดจากความเชื่อทีม่าจากวัฒนธรรมของ
ชุมชนที่ไดเขาไปกระทําซ้ําๆ กับผูปวยจิตเวชอยางไมรูตัว    ดังน้ัน การดูแลผูปวยจิตเวชในชุมชนให
ไดผลดีที่สุด คือการเรียนรูถึงความสัมพันธและการเกีย่วโยงกับวัฒนธรรมของชมุชน เพ่ือใหผูปวยที่อยู
ในชุมชนไดรับการปฏิบตัิจากครอบครัวและชุมชนไดอยางสอดรับกับวัฒนธรรมและความเชื่อน้ัน  การ
ปฏิบัตเิชนนี้เปนการเยียวยาทั้งผูปวยและเยียวยาสังคมที่ผูปวยอาศยัอยู การเรียนรูบริบทของสังคมจึง
เปนสิ่งสําคัญที่บุคลากรสาธารณสุขทุกระดับควรไดคํานึงถึง  โดยเฉพาะเจาหนาที่ที่ปฏบิัติงานดาน
สุขภาพในชุมชน   ซ่ึงถือเปนกลไกสําคญัที่จะขับเคลือ่นระบบสุขภาพของชุมชนใหเกิดผลดี  อันจะนํามา
สูการอยูรวมกนัของผูปวยและชุมชนไดอยางยั่งยืนตลอดไป 
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