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เสี่ยวออนหวานสานสขุ 

การประยุกตใชประเพณีผูกเสี่ยว: มุมมองใหมในการดูแลผูปวยเบาหวาน 
     

                                                                                                                         นางศิริมา โคตตาแสง 
                                                                                                                             โรงพยาบาลหนองกุงศรี  
                                                                                                          อําเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ 

 

บทนํา 

 
ปญหาความเจ็บป วยในปจ จุบันได เกิดการ เปลี่ ยนผ านทางระบาดวิทยา 

(epidemiological transition) จากโรคติดเชื้อมาเปนโรคไรเชื้อเร้ือรัง จําเปนตองใชวิธีการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและวิธีดําเนินชีวิตเปนมาตรการเยียวยาที่สําคัญ โรคเรื้อรังเปนภาพ
ตัวแทนของความนากลัวที่เกิดขึ้นในโลกยุคใหม ที่กําลังทาทายอํานาจของระบบการแพทยที่ยัง
ไมสามารถรักษาอาการเจ็บปวยเรื้อรังไดหายขาดเหมือนกับโรคเฉียบพลันในอดีต และตองใช
ระยะเวลาในการรักษายาวนานขึ้น มีอาการเปนๆ หายๆ คาดการณไมไดวาความเจ็บปวยเรื้อรัง
จะบรรเทาหรือทรุดหนัก ผูปวยจึงเกิดความกังวลและแสวงหาวิธีการรักษาตลอดเวลาเพื่อหลีก
หนีจากอาการทรมานของโรคเรื้อรัง และเสียคาใชจายเปนจํานวนมากเพื่อใชในการรักษาและ
ฟนฟูสภาพ (โกมาตร และคณะ 2550: 129) 

โรคเบาหวาน เปนโรคเรื้อรังที่เปนปญหาสาธารณสุขสงผลกระทบตอทั้งสุขภาพ 
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศเปนอยางมาก ในสถานการณปจจุบันรัฐมีความพยายามในการ
กําหนดนโยบายใหหนวยงานทางดานสาธารณสุขมีการคนหากลุมเสี่ยงตอโรคเบาหวานและ
พยายามลดภาวะแทรกซอนในผูปวยเบาหวานลง  จึงทําใหบุคลากรสาธารณสุขที่มีความถวิลหา
รูปแบบการทํางานแนวใหมที่เรียกวา “นวัตกรรม” ไดพยายามดึงหรือลาก “วัฒนธรรมประเพณี
หรือภูมิปญญาทองถิ่น” มาเปนเครื่องมือในการดูแลผูปวยโรคเรื้อรัง  

แนวคิดกลุมชวยเหลือตนเอง (self help group) ซ่ึงมีรากฐานความคิดมาจากวัฒนธรรม
ตะวันตกโดยมีแนวคิดวา การเขารวมกลุมกิจกรรมชวยเหลือตนเองจะทําใหผูปวยไดรวมกันหา
แนวทางในการแกไขปญหา มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ ความคิดเห็นและมีผูปวยเบาหวานผู
มีประสบการณในการดูแลตนเองเขารวมเปนสมาชิกกลุม  ทําใหผูปวยมีแรงจูงใจใหตนเองมีการ
ปรับตัวเพ่ือจะนําไปสูการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตนเพิ่มความสามารถในการดูแลตนเองชวย
ลดความบกพรองในการดูแลตนเองไดดีกวาการสอนตามปกติ  (เกสรี  2539) 
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ดังนั้นผูวิจัยจึงไดประยุกตงานของเกสรี  เลิศประไพ  มาผนวกกับกับวัฒนธรรม
ประเพณีหรือภูมิปญญาทองถิ่นทําใหเกิดโครงการ “เสี่ยวออนหวานสานสุข” โดยการนํา
วัฒนธรรม “เสี่ยว” ซ่ึงเปนวัฒนธรรมทองถิ่นของชาวอีสานมาประยุกตใชในการดูแลผูปวย
เบาหวาน  เพ่ือหารูปแบบการดูแลผูปวยเบาหวานที่มีประสิทธิภาพสอดคลองกับวิถีชีวิตและ
สังคมวัฒนธรรมของทองถิ่นของชาวอีสาน 

โครงการนี้ มี เป าหมายที่ จ ะ ใช  “คู เ สี่ ยว ” ในการดูแลซึ่ งกันและกัน เ พ่ือลด
ภาวะแทรกซอนตางๆ และเสริมสรางสัมพันธภาพอันดีระหวางสมาชิกในกลุมดวยการมีสวนรวม
ในการแกปญหาของสมาชิกในกลุม  เปนผูใหความชวยเหลือผูอ่ืนโดยมิใชเปนเพียงผูรับฝาย
เดียว   ซ่ึงสมาชิกที่เขารวมในกลุมมาดวยความสมัครใจและปฏิสัมพันธภายในกลุมเกิดจาก
ความไววางใจสวนความรูสึกของสมาชิกภายในกลุมเปรียบเสมือนคนที่ลงเรือลําเดียวกัน  
กิจกรรมภายในกลุมจะชวยสงเสริมใหสมาชิกไดชวยเหลือตนเอง  มีทางเลือกในการตัดสินใจ
แกไขปญหา พรอมทั้งมีเจตคติที่ดีสูการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่พึงประสงคและสรางความรูสึกมี
คุณคาในตนเองและตอสังคม    

 บทความนี้นําเสนอผานประวัติของผูปวยเบาหวานในหมูบานอีสานแหงหน่ึง ที่เขา
รวมโครงการ “เสี่ยวออนหวานสานสุข” โดยแสดงใหเห็นวา การนําแนวคิดกลุมชวยเหลือตนเอง 
มาประยุกตใชรวมกับประเพณีผูกเสี่ยวเพ่ือใหเกิดการดูแลตนเอง ทั้งในระดับบุคคล ครอบครัว 
และสังคมนั้น ถึงแมจะไมเปนไปตามความคาดหวังของบุคคลกรสาธารณสุข เน่ืองจากการ
ละเลยรากฐานทางวัฒนธรรมและประวัติศาสตรชุมชน แตผลของโครงการทําใหบุคลากร
สาธารณสุขมีสัมพันธภาพที่ดีกับชุมชน  

ในการนําเสนอบทความนี้ไดแบงเนื้อหาออกเปน 4  สวน โดย สวนที่หนึ่ง วาดวย
เรื่อง “แรกเริ่มกอนเปนโครงการ : เสี่ยวออนหวานสานสุข” แสดงใหเห็นความเปนมาของ
โครงการ ความสําคัญของประเด็นที่ศึกษา วิธีการศึกษา วัตถุประสงคของบทความและพิธีกรรม
ผูกเสี่ยวในโรงพยาบาลรวมถึงพิธีการในชุมชน สวนที่สอง วาดวยบริบทชุมชน:บริบทเสี่ยว
เฮลปกรูปแสดงใหเห็นประวัติศาสตรชุมชนและความเปนมาของประเพณีเสี่ยวพรอมดวยเสี่ยว
เบาหวาน: บูรณาการจากคนทํางานชุมชน  ผูกใหเห็นประวัติชีวิตของคูเสี่ยว สองรูปแบบ คือ คู
เสี่ยวดั้งเดิม และคูเสี่ยวเบาหวาน สวนที่สาม เปนการทบทวนแนวคิดและวิเคราะหเกี่ยวกับ
กลุมชวยเหลือตนเอง วัฒนธรรมเสี่ยว และประเพณีประดิษฐ  และสวนสุดทาย บทสรุป แสดง
ใหเห็นวา การนําประเพณีผูกเสี่ยวมาประยุกตใชในการดูแลผูปวยเบาหวานในระดับชุมชน 
สามารถสรางสัมพันธภาพที่ดีกับผูปวยและชุมชน ซ่ึงจะสงผลดีตอสุขภาวะและการทํางาน
สุขภาพชุมชน  
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สวนที่หนึ่ง  
แรกเริ่มกอนเปนโครงการ: เสี่ยวออนหวานสานสุข 

 
ฉันปฏิบัติงานในศูนยสุขภาพชุมชนที่มีพ้ืนที่รับผิดชอบอยู 13 หมูบานประชากร 

8,000 กวาคน ปญหาสาธารณสุข 5 อันดับแรกในพื้นที่ หนีไมพนจากปญหาโรคเบาหวานซึ่งฉัน
คิดวาคงคลายคลึงกับพ้ืนที่อ่ืนๆ 

ราวกลางปงบประมาณ 2549 สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ (เขตพื้นที่) 
สาขาสกลนคร มีหนังสือเวียนถึงหนวยงานในสังกัดแจงใหรับทราบถึงการสนับสนุนงบประมาณ
แกหนวยงานที่มีความสนใจเสนอโครงการแกไขปญหาในพื้นที่ ฉันเปนบุคลากรสาธารณสุขคน
หน่ึงที่มีความสนใจในการเรียนรูกับองคกรภายนอกและในปที่ผานๆ มาหนวยงานฉันก็เคยไดรับ
การสนับสนุนงบประมาณจากองคกรดังกลาว จึงเปนแรงบันดาลใจใหลองจัดทําโครงการ
จนกระทั่งผานการพิจารณาและไดรับงบประมาณมาจัดทําโครงการในผูปวยเบาหวาน 

จากการสํารวจและวิเคราะหขอมูลผูปวยเบาหวานในเขตรับผิดชอบ ซ่ึงมีผูปวย
เบาหวานทั้งหมด 181 คน พบมีภาวะแทรกซอนจํานวน 21 ราย คิดเปนรอยละ11.6 และขอมูล
จากการติดตามเยี่ยมที่บานในกลุมที่มีภาวะแทรกซอนของหมูบานที่มีผูปวยเบาหวานมาก
ที่สุดแหงหน่ึง พบวา สาเหตุที่ทําใหผูปวยมีภาวะแทรกซอนใน 3 อันดับแรก คือ เครียดจากการ
ที่ตองอาศัยอยูเพียงลําพังเพราะลูกไปทํางานตางจังหวัด ตามดวยการออกกําลังกายไม
สมํ่าเสมอ และสุดทายการรับประทานที่ไมเหมาะกับโรค อาทิ ชอบรับประทานอาหารรสจัด  และ
รับประทานขาวกับผลไมรสหวาน เชน มะมวง มะขามหวาน กลวยเปนตน  สวนสาเหตุอ่ืนรวม
ดวยอาทิ การลดยาเบาหวานดวยตนเอง  รับประทานยาไมตรงเวลา  ยืมยาเบาหวานจากผูปวย
ในกลุม  การรวมกลุมเลนการพนัน ไมมีความรูเรื่องการดูแลเทา  เปนตน 

นอกจากนั้นจากการประเมินตนเองในคลินิกเบาหวาน พบปญหาการดูแลผูปวยยัง
ไมเปนระบบที่ชัดเจนและตอเน่ือง โดยมีสาเหตุมาจากขาดการทํางานเปนทีมรวมถึงการไมนํา
ศักยภาพของชุมชนหรือองคกรทองถิ่นเขามามีสวนรวมอยางเต็มที่ สวนผลการคัดกรองคนหา
ผูปวยเบาหวานและความดันโลหิตสูงในป 2549 พบวาประชากรกลุมเสี่ยงไดรับการคัดกรอง
รอยละ 88.12 และพบผูปวยเบาหวานรายใหมรอยละ 5.3 

จากขอมูลที่พบประกอบกับนโยบายการดูแลผูปวยเบาหวานในปจจุบันยึดหลัก 3 C.
คือ Class, Club & Camp ผนวกกับประสบการณในการดูแลผูปวยที่ผานมา ในการดําเนินงาน
ในรูปแบบกลุมชวยเหลือตนเอง (self help group) จึงทําใหเกิดจินตนาการในการที่จะนํา
ประเพณีทองถิ่นมาประยุกตใชในการทํางานซึ่งประเพณีของชาวอีสานที่คนสวนใหญคุนเคย 
ไดแก “ประเพณีผูกเสี่ยว” 
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กอนนําประเพณีมาใชฉันไดไปปรึกษาเรื่องประเพณีจากคุณตาทานหนึ่ง ซ่ึงไดคําตอบ
มาในทิศทางสนับสนุน แตฉันไมไดศึกษาเจาะลึกลงไปในรายละเอียดของประเพณีและจากการที่
ฉันเปนคนอีสานมาโดยกําเนิดซึ่งเคยไดยินไดเห็นมาบางวาเสี่ยวเปนสัมพันธภาพอีกรูปแบบ
หน่ึงที่คนสวนใหญยอมรับนํามาใชเปนแนวปฏิบัติในเชิงสังคมคอยใหกําลังใจซึ่งกันและกันพรอม
ทั้งชวยเหลือเกื้อกูลเสริมสรางใหเกิดความรักความสามัคคีในหมูคณะ  จากแนวคิดและหลักการ
ดังกลาว  จึงเปนที่มาของโครงการ “เสี่ยวออนหวานสานสุข” 

โครงการเสี่ยวออนหวานสานสุขซึ่งจัดทําในครั้งนี้ มีวัตถุประสงคหลักตองการลด
ภาวะแทรกซอนของผูปวยเบาหวานโดยใชสัมพันธภาพแบบเสี่ยวเปนแนวปฏิบัติในการดูแลและ
ใหกําลังใจซ่ึงกันและกันรวมถึงมีวัตถุประสงครอง คือ การใชประโยชนจากผังเครือญาติ 
(Genogram) ในการเฝาระวังและคนหาผูปวยรายใหมตั้งแตระยะเริ่มแรก โดยเปดพื้นที่นํารอง
โครงการนี้ในหมูบานที่มีผูปวยเบาหวานมากที่สุดหมูบานหนึ่งในเขตพื้นที่รับผิดชอบ 

กิจกรรมที่ดําเนินการมีทั้งเชิงรุกและเชิงรับ โดย กิจกรรมเชิงรุก จะเนนการจัดอบรม
ใหมี “หมอหวานอาสา” โดยชุมชนคัดเลือกมา 5 คนเขารับการอบรมหลักสูตร 2 วันซึ่งมี
บุคลากรทีมสหสาขาวิชาชีพโรงพยาบาลเปนผูสอน โดยมีเน้ือหา เกี่ยวกับ การคัดกรองคนหา
ผูปวยโรคเบาหวาน การเจาะเลือดเบาหวาน การใหคําปรึกษาเกี่ยวกับโรคเบาหวานที่ประชาชน
ควรรู การเยี่ยมผูปวยแบบบูรณาการและการรายงานผลการปฏิบัติงาน หลังจากทีมหมอหวาน
อาสาผานการอบรมแลวจะมีการรณรงคคัดกรองคนหาผูปวยในชุมชน 1 ครั้งตอป และพิจารณา
ใหคาตอบแทนในการเจาะเลือดที่ปลายนิ้วรายละ 5 บาท สวนคาตอบแทนการเยี่ยมบานรายละ 
20 บาท 

สวนกิจกรรมเชิงรับน้ัน ไดมีการจัดประชุมทีมกอนเริ่มดําเนินการหลังจากนั้นได
ประชาสัมพันธใหชุมชนรับทราบผานเวทีการประชุม อสม.ซ่ึงจัดใหมีการประชุมเปนประจําทุก
เดือนอยูแลว โดยตามโครงการจะเริ่มดําเนินการชวงตนปงบประมาณ 2550 แตเน่ืองจาก
ตองการเตรียมความพรอมกอนเริ่มดําเนินการจึงไดจัดทําบุญเลี้ยงพระรวมกับการทําพิธีขึ้นบาน
ใหม (ขึ้นอาคารทําการหลังใหม) ซ่ึงอาคารแหงนี้จะใชเปนสถานที่ใหบริการคลินิกโรคเบาหวาน
โดยฉพาะ โดยไดเชิญผูสูงอายุ องคกรทองถิ่น และ อสม.รวมถึงผูนําชุมชนมารวมพิธีพรอมกัน
ในชวงปลายปงบประมาณ 2549และในวันน้ันเราไดถือโอกาสนําเสนอผลการดําเนินงานผานสื่อ
ในรูปแบบวีซีดีและจากการพูดคุยแลกเปลี่ยนกับผูมารวมงานไดรับการตอบรับในโครงการที่จะ
ดําเนินการเปนอยางดี 
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เร่ิมเขาสูปงบประมาณใหมฉันไดเปลิ่ยนแปลงวิธีดําเนินการโดยใชขอมูลที่มีอยู
วางแผนใหผูปวยที่อยูบานเดียวกันมารับบริการพรอมกันโดยคลินิกนี้จะเปดบริการตั้งแต 6 โมง
เชา ซ่ึงมีทีมหมอหวานอาสามาชวยวันละ 3 คน และเปดใหบริการ 3 เดือนตอครั้ง เราจะ
พยายามไมนัดผูปวยมารับบริการในชวงตนเดือนและปลายเดือนเนื่องจากในชวงนี้จะมีการ
ประชุมและจัดทํารายงานเปนสวนใหญ  

การบริการในคลินิกจะแบงผูรับบริการออกเปน 3 กลุม ตามระดับนํ้าตาลในกระแส
เลือดในวันนั้นๆ โดยกลุมแรกจะเปนกลุมที่มีนํ้าตาลในกระแสเลือดระหวาง 70-140 mg% กลุม
น้ีจะออกกําลังกายตามวิถีชุมชน เชน การเหยียบกะลา  ฤาษีดัดตน  ฟอนเซ้ิงหมอลํา  กลุมที่
สองจะมีคาน้ําตาลในกระแสเลือดระหวาง 141-199 mg% และกลุมสุดทายจะเปนกลุมที่มี
นํ้าตาลในกระแสเลือดอยูในเกณฑ <70 mg% หรือ >200 mg% โดยเนื้อหาของทั้งสองกลุมหลัง
น้ีจะเนนกิจกรรมกลุมชวยเหลือตนเอง ซ่ึงตัวฉันจะพยายามเขารวมกลุมสุดทายมากที่สุด
ยกเวนวันนั้นติดราชการหรือมีธุระจึงจะมีทีมงานปฏิบัติการแทน 

แนวนโยบาย 3 C ถูกแปลงสูการปฏิบัติในแบบฉบับ โดย Club ไดจัดตั้ง “ชมรมคน
ออนหวาน” โดยสมาชิกทุกคนที่มารับบริการคลินิกจะเปนสมาชิกโดยตําแหนงพรอมกันน้ีจัดใหมี 
“งานวันรวมโคตรเบาหวาน” 1 ครั้งตอป ซ่ึงตั้งแตเร่ิมเขาโครงการไดใหผูปวยเบาหวานเลือก “คู
เสี่ยว” กันเองภายใตเง่ือนไขอยูในคุมเดียวกันกอนแลวจึงมาผูกเสี่ยวกันในงานวันรวมโคตร
เบาหวานรวมกับชุมชน  

สวน Camp ไดบูรณาการเขากับ “นโยบายเมืองไทยแข็งแรง” โดยจัดอบรมแกผูปวย
และญาติซ่ึงเนื้อหาหลักสูตร  2 วันจะยึดหลักแนวคิดหมูบานจัดการสุขภาพ ซ่ึงมีผูเขารับการ
อบรมประมาณ 100 คน สวนการเยี่ยมติดตามผูปวยในชุมชนจะเยี่ยมผูปวยทุกราย ในรายที่มี
ภาวะแทรกซอนจะมีทีมสหสาขาวิชาชีพลงเยี่ยมติดตามในชุมชน ซ่ึงโครงการนี้ไดดําเนินการใน
ระหวางตุลาคม 2549 มีนาคม 2550 โดยไดรับงบสนับสนุนจากสํานักงานหลักประกันสุขภาพ
แหงชาติ (เขตพ้ืนที่) สาขาสกลนคร เปนจํานวนเงิน 110,930 บาท งบประมาณที่ไดรับการ
จัดสรรในครั้ง น้ีทําการเบิกจายในเง่ือนไขคาอาหารและอาหารวางผู เขารับการอบรม  
คาตอบแทน คาของชํารวยผูปวยเบาหวานและที่สําคัญโครงการนี้สนับสนุนงบประมาณอาหาร
เชาใหแกผูปวยที่งดน้ํางดอาหารหลังจากตรวจเลือดเสร็จไดมานั่งรวมรับประทานอาหารดวยกัน
กอนทํากิจกรรมกลุม 

 
 
 
 
 
 



 

 6 

การดําเนินงานในชวงไตรมาสแรก มีประเด็นที่ตองเรียนรูหลายเรื่องโดยเฉพาะการ
เจาะเลือดหลังรับประทานอาหาร (postprandial) ซ่ึงผูอํานวยการตองการใหทดลองดู พอผล
เลือดออกมาผูปวยสวนมากไมพอใจ ฉันในฐานะผูจัดการโครงการไดพยายามหาแนวทางที่ทุก
ฝายพึงพอใจมากที่สุดและไดมาลงเอยโดยแนวทางใชวิธีการงดน้ํางดอาหารหลังเที่ยงคืนและ
เวลามาถึงคลินิกใหเจาะเลือดกอน หลังจากเจาะเลือดเสร็จจะทานผลไมรองทองเม่ือทุกคนเจาะ
เลือดเสร็จจึงรับประทานอาหารรวมกัน และขณะรับประทานอาหารเจาหนาที่จะเขามาพูดคุย
แลกเปลี่ยนโดยใชอาหารในวันน้ันเปน “สื่อการสอน” ไปในตัว อาหารจะวางแผนเมนูเปนราย
เดือน และพยายามใหเปนอาหารพื้นบานที่มีในฤดูกาลนั้นๆ และพยายามสรางความเขาใจโดย
จะใหผูปวยเห็นความสําคัญของการปฏิบัติตัวจะพยายามใชคําวา “ลดปริมาณลง” จะหลีกเลี่ยง
คําวา “หามกิน” โดยเฉพาะอาหารรสหวาน มัน เค็มที่ผูปวยเบาหวานควรตระหนัก หลังจาก
รับประทานอาหารเสร็จจึงจะเขากลุมทํากิจกรรมจนถึงเวลาเกาโมงเชากวาๆ ก็จะทําการตรวจ
รักษาและรับยารวมถึงวันนัดครั้งตอไปจึงคอยกลับบาน การบริการรูปแบบน้ียังคงใชมาจนถึง
ปจจุบัน 

 
เร่ิมตนความเปนเสี่ยว: พิธีกรรมในโรงพยาบาล  
หลังจากผูปวยเบาหวานไดเลือกคูเสี่ยวมาแลวประมาณ 3 เดือนเจาหนาที่ศุนย

สุขภาพชุมชนไดจัดใหมีพิธืผูกเสี่ยวขึ้นในโรงพยาบาล หนองกุงศรี พิธีผูกเสี่ยวเบาหวานจัดที่
บริเวณลานเอนกประสงคของโรงพยาบาลซึ่งตั้งอยูในเขตชุมชนหนองกุงศรี โดยบริเวณแหงน้ีจะ
มีตนไมรมครึ้ม เย็นสบาย พ้ืนลาดดวยซีเมนต เปนลานกวาง และดานขางลาน จะมีหอพระของ
โรงพยาบาลตั้งอยูดานทิศตะวันตก (เม่ือเราหันหนาไปทางทิศเหนือ) และบริเวณรอบๆ ลานแหง
น้ีจะมีสวนหยอมที่ดูแลวเปนการจัดอยางลงตัวซ่ึงชาวบานสวนใหญรับทราบวาบริเวณแหงนี้จะ
เปนที่จัดงานตางๆ ของโรงพยาบาล อาทิเชน งานทําบุญเลี้ยงพระ งานสงกรานต 

การจัดงานผูกเสี่ยวเบาหวานในครั้งนี้ เจาหนาที่ไดไปสอบถามจากผูสูงอายุในชุมชน 
เกี่ยวกับรูปแบบการจัดงานในพิธีผูกเสี่ยว จึงจัดใหมีพิธีบายศรีสูขวัญ โดยมีตาจ้ํามาเปน
ประธาน สวนพานบายศรี ชุมชนเปนคนจัดหามา  การผูกเสี่ยวเริ่มจากคูเสี่ยวที่ผูปวยเบาหวาน
เลือกคูกันเองพรอมกับแขกที่มารวมงาน ประกอบดวย ชมรมผูสูงอายุ  ชมรม อสม.1 ผูนําชุมชน  
สมาชิกเทศบาล   ผูอํานวยการโรงเรียน บุคคลากรจากโรงพยาบาลใกลเคียง 1 แหง   
ผูอํานวยการโรงพยาบาลและทีมงาน พรอมดวยญาติผูปวย ไดมาพรอมกันราว 300 คน  

 
 
 

                                                        
1 อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน 
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ทุกคนที่เขารวมในพิธีจะน่ังบนเสื่อโดยมีหมอสูตรน่ังหันหนาไปทางทิศเหนือน่ังอยู
ตรงกลางพรอมกับมีพานบายศรีตั้งอยูตรงหนา สวนคูเสี่ยวจะนั่งอยูวงในสุด ลอมรอบดวยกลุม
ผูสูงอายุ วงถัดมาจะเปนผูอํานวยการโรงพยาบาลและคณะ น่ังกระจายสลับกับแขกที่มารวมงาน 
สวนวงนอกสุดจะเปนกลุม อสม  .ทุกคนที่เขารวมพิธีในวันนั้นจะอยูในวงลอมของสายสิญจน 

หญิงชราคนหนึ่งซ่ึงมีตําแหนงเปนประธานชมรมผูสูงอายุหมูบานแหงหนึ่ง กลาวผาน
ไมโครโฟนขณะทําพิธีวา “ไหฮักแพงกันเดอ ไหเบิ่งแงงกันเดอ”2 ทุกคนที่มารวมงานในวันนั้น มี
สีหนายิ้มแยมแจมใสและไดยินเสียงหัวเราะดังสลับเปนระยะๆ รับเม่ือผูสูงอายุอีกคนกลาวเรียก
ขวัญ  

หลังจากหมอสูตรทําพิธีเสร็จสิ้น ก็ทําการผูกคูเสี่ยวเพ่ือเปนสิริมงคล หลังจากนั้นจึง
แยกยายชวยกันผูกแขนแขกที่มารวมงาน สวนแขกบางคนและผูปวยเบาหวานก็ไดผูกแขน
ผูอํานวยการและทีมงานพรอมกับใหคําอวยพรกลับมาเชนกัน 

ฉันสังเกตเห็นผูปวยบางคนมีนัยนตาแดงๆ และมีนํ้าตาคลอเบาทั้งสองขาง ขณะมีคน
ผูกแขนให สวนตัวฉันมีความรูสึกตื้นตันใจเหมือนมีอะไรบางอยางเขามาในรางกาย ทําใหฉันมี
แรงเพิ่มขึ้นและรูสึกขนลุกที่แขนทั้งสองขาง พิธีผูกเสี่ยวเสร็จสิ้นทันเวลาถวายภัตตาหารเพล
พอดี  ซ่ึงเปนศรัทธาที่ทางคณะกรรมการจัดงานมีมตินิมนตพระจํานวน  9 รูป จาก 4 วัด เม่ือ
พระฉันภัตตาหารเสร็จไดใหพรและปะพรมน้ํามนตแกผูมารวมงาน หลังจากสงพระกลับวัด
เรียบรอยแลว ทุกคนที่มารวมงานรวมถึงเจาหนาที่ของโรงพยาบาล ไดมารวมรับประทานอาหาร
กลางวันดวยกัน โดยเจาหนาที่ไดน่ังกระจายสลับกับแขกและผูปวยเบาหวาน ถึงกับทําใหผูปวย
เบาหวานทานหนึ่งพูดวา 

 
 “พิธีบายศรีสูขวัญผูกเสี่ยวเบาหวานในมื่อน่ี ถือวาหมอเพ่ินนับถือเฮา เพินไหเกียรติ
เฮา เพินบถือเน่ียถือโต กินเขาเพินกะนั่งกินนํา เฮ็ดจังสี้จังแมนดีหลาย”3  

 

ขณะรับประทานอาหารมีการแสดงศิลปะพื้นบานหมอลําเรื่องตอกลอน จาก
ผูใหญบานและหมอแคนประจําตัวจากหมูบานอีกตําบลหนึ่ง  แรกๆ มีคนออกไปรวมฟอนรํา 2- 
3 คน หลังจากรับประทานอาหารเสร็จจึงมีคนมากขึ้น บางคนไมไดออกไปฟอนรําก็ไปสอย4   

 

                                                        
2 ใหรักกันและดูแลกัน 
3 พิธีบายศรีสูขวัญผูกเส่ียวในวันนี้ถือวาหมอเปนการนับถือและใหเกียรติผูปวย  หมอไมถือเนื้อถือตัว ทาน
ขาวก็นั่งทานดวยกัน ทําอยางนี้ดีมากๆ เลย 
4 สอยเปนวัฒนธรรมอีสานอยางหนึ่งหมายถึงคํากลาวถอยคําตลกหรือเสียดสี เพ่ือใหขบขันแทรกระหวางที่
หมอลําจบกลอน 
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ราวบายโมงกวาๆ การละเลนของกลุมผูปวยเบาหวานและกลุมผูสูงอายุก็ยุติลง จึงได
ทําการมอบของชํารวยแกผูปวยเบาหวานและผูสูงอายุ โดยของชํารวยไดรับการสนับสนุนจาก
พอคาในตลาด  ผูอํานวยการโรงพยาบาลและเจาหนาที่ โรงพยาบาลสนับสนุนยาสามัญประจํา
บาน สวนงบดําเนินการอื่นๆ ไดรับการสนับสนุนจากสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ 
(เขตพ้ืนที่) สาขาสกลนคร โดยผูมอบรางวัลเปนแขกที่มารวมงานจึงทําใหบรรยากาศดูอบอุน
และเปนกัลยาณมิตร หลังจากมอบของชํารวยเสร็จ คนสวนใหญก็เริ่มทยอยกลับบานและในวัน
น้ันงานก็สิ้นสุดลงเวลาประมาณบายสามโมง  

 
พิธีการในชมุชน 
หลังจากมีพิธีผูกเสี่ยวมาแลวประมาณเดือนเศษ  ในตอนเย็นๆ หลังเลิกงาน  ขณะที่ 

ฉันไดลงเยี่ยมติดตามคูเสี่ยว  ในวันนั้นประธานชมรมคนออนหวาน ซ่ึงก็คือผูใหญบานนั่นเอง 
ไดพูดชักชวนฉันจัดรวมกลุมเบาหวานใหมาทานขาวรวมกัน  โดยมีการชี้บอกใชสถานที่บาน
ประธานชมรมคนออนหวานโดยชมรมคนออนหวานกอตั้งพรอมๆ กันกับคลนิิกเบาหวานซึ่งมี
ผูใหญบาน(นายสน) ไดปวยเปนเบาหวานและเปนสมาชิกของชมรมนี้พรอมไดบริจาคเงินสมทบ
กองทุนเปนคนแรกดวยจํานวนเงิน 1,000 บาท 

ในบายวันหน่ึงฉันและทีมงานรวมกับสมาชิกชมรมคนออนหวานราว 20 คน พรอม
ดวยชาวบานอีก 10 คน ซ่ึงประกอบไปดวย อสม. และผูสูงอายุไดมารวมกันตามมติที่ประชุม ซ่ึง
มีการจัดประชุมในวันที่สมาชิกไปตรวจที่คลินิกเดือนที่ผานมา การประชุมในวันน้ันเลือกสถานที่
บริเวณบานประธาน โดยมีเหตุผลหลักเพราะอยูกึ่งกลางของหมูบาน และกิจกรรมในวันนั้น
หลังจากที่ฉันไดพูดคุยถึงการปฏิบัติตัวและถามถึงสารทุกขสุกดิบของผูปวยเบาหวานแลว ก็มี
การมอบของชํารวยใหผูรวมประชุมทุกคน โดยฉันมอบใหผูใหญบานเปนคนแรก สวนคนตอๆ 
ไปจะไดรับจากมือผูใหญบานแทน  

ฉันสังเกตเห็นทุกคนมีรอยยิม้บนใบหนา หลังจากไดรับผาเช็ดตวัขนาดกลางสีสวยสด
คนละผืน เม่ือมอบของชํารวยเสร็จพวกเราก็ใชเวลาทานอาหารรวมกัน ซ่ึงอาหารในวันน้ันทุกคน
ตางคัดสรรอาหารพื้นบานทีอ่รอยสุดๆ มาใหเพ่ือนๆ ทานสารพัดอยาง จนแทบจะทานไมหวาด
ไมไหว ถึงแมเราจะมีความสุขกับอาหารรสชาตทิี่แสนจะอรอย แตมีคนหนึ่งที่ฉันถามถึง “วันนี้ไม
เห็นคูเสี่ยวของยายถินมา??” ทุกคนตอบฉันแทบเปนเสียงเดียวกนัวา “สามียายลุนปวย” 
หลังจากทุกคนอ่ิมหนําสําราญตางคนตางก็แยกยายลากันกลับบาน 
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สวนที่สอง 
บริบทชุมชน: บริบทเสี่ยวเฮลปกรูป 

 
ชุมชนหนองกุงศรีแหงน้ีตั้งมาราว 100 ป แตฉันมีโอกาสสัมผัสชุมชนแหงนี้ทั้งใน

รูปแบบเปนทางการและไมเปนทางการมาประมาณ 5 ป ฉันทราบประวัติหมูบานนี้ผานคําบอก
เลาของคนเฒาคนแกหลายคนในหมูบานรวมถึงชายหญิงชราคูหน่ึงซึ่งทานทั้งสองมีอายุราว 80
ปกวาๆ โดยทานทั้งสองเลาวาชนกลุมแรกที่มากอตั้งบานนั้นประกอบดวย 3 ครอบครัวโดยมี
ครอบครัวของพอใหญจารยพันธและครอบครัวแมใหญตุยศรีโนย   ซ่ึงเปนคนมาจากอําเภอ
กันทรวิชัย  จังหวัดมหาสารคามไดเดินทางมาพักกับญาติเพ่ือรอหาทําเลที่เหมาะในการทํามาหา
กิน  ในชวงน้ันครอบครัวพอใหญจารยพรมยายมาจากอําเภอบรบือ  จังหวัดมหาสารคามได
เดินทางมาเพื่อหาทําเลที่เหมาะสมเชนกันและไดมาพบกับครอบครัวทั้งสองตางฝายตางเลา
ความเปนไปเปนมาใหกันและกันฟง   พอใหญจารยพรมและพอใหญจารยพันธ จึงผูกกันเปน
เสี่ยวเหยเกยฮัก  

หญิงชราที่เลาใหฟงไมสามารถจํารายละเอียดไดวา  การไดมาซึ่งความเปนเสี่ยวของ
ทานทั้งสองนั้นเปนอยางไรเพราะทานรับทราบมาจากคําบอกเลาของคุณตา (พอใหญจารยพรม) 
มาอีกทีและตัวหญิงชราคนนี้มีนามวา ยายคําปุน  ยายเลาวายายเปนเด็กหญิงคนแรกที่เกิดใน
หมูบานนี้ (ปจจุบันยังมีชีวิต) พอโตมาหนอยยายจะเห็นภาพทั้งพอใหญจารยพรมและพอใหญ
จารยพันธไมฆาสัตวตัดชีวิตสัตวใดๆ ทั้งสิ้น  แตจะรับประทานเมื่อมีคนประกอบอาหารเรียบรอย
แลว ทานทั้งสองจะเปนคนซื่อสัตยเม่ือตอนตั้งบานเรือนใหมๆ ทานจะเคารพผีปูตาเปนอยางมาก
และไดอัญเชิญผีปูตามาสถิต  ณ สถานที่บริเวณศาลเจาปูกุงศรีในปจจุบันซึ่งตั้งอยูบริเวณหลัง
วัดสวางกุงศรี 

ศาลเจาปูกุงศรีชาวบานในละแวกนี้ใหความเคารพนับถือเปนอยางยิ่งเชื่อกันวา
ศักดิ์สิทธิ์   อําเภอหนองกุงศรีจึงไดจัดงานบวงสรวงเจาปูกุงศรีเปนงานประจําของอําเภอโดยจัด
ในชวงเดือนมกราคมของทุกป  เปนเวลานานมาแลว 3 ป   

ความคุนเคยกับชุมชนนี้เกิดจากฉันและทีมงานไดมีโอกาสไปรวมงานกับชาวบานใน
การประดับประดารถขบวนแหงานลอยกระทงประจําป และหลังจากนั้นก็ไดมีโอกาสไปรวม
ขบวนแหบั้งไฟของชุมชน งานแตง งานบุญแจกขาว  รวมถึงการทําบุญที่วัดตามประเพณีบุญสบิ
สองเดือนบางประปราย สวนงานในหนาที่มีปหน่ึงไขเลือดออกระบาดทีมงานของเราจึงมีโอกาส
ไดรวมงานกับชุมชนและไดเห็นศักยภาพชุมชนเวลาที่ผูใหญบานประกาศทางหอกระจายขาวให
มาประชุมตอนเย็น จะมีประมาณไมเกินสิบกวาคน นอกจากนั้นก็จะเปนการลงเยี่ยมติดตาม
ผูปวยในชุมชนหรือบางวันในตอนเย็นๆ ฉันก็ปนจักรยานไปซื้อกับขาวที่รานขายของในชุมชน 
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หรือไปเดินกะลาที่ศูนยเรียนรูจึงทําใหฉันไดสัมผัสชีวิตและเร่ืองราวของคนในชุมชนรวมถึงชีวิต
ของผูปวยเบาหวานไปในตัว 

ครูคนหนึ่งที่มาอาศัยในหมูบานนี้มาประมาณ 20 ป พูดใหฉันฟงวา “เลน กิน นอน 
หมูบานนี้พ่ีขอเวาซะเถาะ”5 ในโอกาสที่ฉันไดไปรวมจัดเตรียมสถานที่ตอนรับเทศกาลสงกรานต
ในปที่ผานมา 

หลังจากมีพิธีผูกเสี่ยวในโรงพยาบาล มาแลวประมาณเดือนเศษ ในตอนเย็นๆ หลัง
เลิกงาน ขณะที่ฉันไดลงเยี่ยมติดตามคูเสี่ยว ฉันไดยินนายสนพูดถึงความขัดแยงในหมูบานวา 

  

“ผมรูสึกเบื่อหนายกับการเปนผูใหญบานในหมูบานนี้ ตั้งแตเปนผูใหญบานสมัยแรก
แบงเปน 2 กก ปจจุบันแบงเปน 4 กก ที่พอจะพูดรูเรื่องหนอยมีกลุมผูสูงอายุและผูปวย
เบาหวาน”  
 
ผูใหญบานคนปจจุบันมีนามวา สน เปนคนตางถิ่นที่มาเปนเขยหมูบานนี้ และไดเปน

ผูใหญบาน สมัยที่ 2 นายสนคบหากับเฒาแกรานทองในตลาด การลงสมัครในสมัยหลังสุด นาย
สนชนะคูแขง ซ่ึงเปนอดีตผูชวยผูใหญบาน และประธาน อสม.ซ่ึงไดอันดับสอง โดยไดคะแนน
มากกวาเพียง 3 คะแนน   

การเลือกตั้งผูใหญในสมัยน้ีกอใหเกิดความขัดแยงในชุมชนเปนอยางมาก โดยเฉพาะ
ญาติของประธาน อสม. มีบางสวนไมอยากใหลงในสมัยน้ี โดยไปสนับสนุนฝายผูชวยผูใหญบาน 
แตพอถึงวันเลือกตั้งนายสนซึ่งมีประสบการณมากกวาจึงเปนฝายชนะ  หลังการเลือกตั้งคนที่หัน
หลังใหกับชุมชนและญาติเปนภรรยาของประธาน อสม. และตัวประธาน อสม. ก็ไมอาจมองหนา
กับผูชวยผูใหญไดดีเชนเดิม  สวนผูใหญบานคนปจจุบันก็มีกลุมผูใหญบานเกา ที่ไมพอใจใน
พฤติกรรมจึงไมไดรับความรวมมือจากลูกบานดีเทาที่ควร 

หมูบานหนองกุงศรี แหงนี้อยูหางจากโรงพยาบาลประมาณ 1 กิโลเมตร มีจํานวน 
138 ครอบครัว ประชากร 680  คน ชาย 334 คน หญิง 346 คน โดยมีกลุมผูสูงอายุ จํานวน 
103 คน และผูปวยเบาหวานจํานวน 26 คน ซ่ึงเปนหมูบานที่มีจํานวนผูปวยเบาหวานสูงสุดใน
เขตรับผิดชอบ เปนหมูบานในเขตเทศบาลตําบล แตลักษณะของการปลูกบานเรือนถาตาม
เสนทางถนนลาดยาง สวนใหญจะเปนบานไมสองชั้นรั้วบานทําดวยไมไผ ซ่ึงการปลูกบานจะ
ปลูกตามสองขางทางในแนวเหนือใต สวนภายในหมูบานจะปลูกบานตามความยาวถนนลาดยาง
ในแนวตะวันออก-ตก ลักษณะบานบางชวงเปนบานสองชั้นรั้วคอนกรีตรอบขอบชิด ตรงบริเวณ
ใจกลางของหมูบานจะเปนบานคอนกรีตชั้นเดียวซึ่งมีลักษณะการฉาบที่ไมละเอียดปลูกติดกัน 
 

                                                        
5 ขอพูดเถอะ 
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อยางไมเปนระเบียบเสียสวนใหญ บางชวงมีนํ้าครําไหลตามขางถนนคอนกรีต บางชวงเปนปา
กลวยและจะมีปาไผติดทุงนาดานทิศเหนือของหมูบาน ไมปรากฏเห็นทอระบายน้ําและสถานที่
แหงน้ีแมแตคนตางหมูบานที่อยูแวดวงไพและไฮโลตางรูดี ซ่ึงที่ทําใหสถานที่แหงนี้เปนที่รูจัก
ยิ่งขึ้นเพราะคนที่คุมบอนน้ีเปนผูใหญบานพรอมกับปลอยเงินกูหรือรับจํานํารถมอเตอรไซคหรือ
ทองในอัตราคิดดอกเบี้ยรอยละ 10 ตอเดือน 

 
ความเปนมาเสี่ยว: เสี่ยวในชุมชนหนองกุงศรี 
การผูกเสี่ยวจัดวาเปนประเพณีอันดีงามของชาวไทย  ซ่ึงมีมานานนับศตวรรษ คําวา 

“เสี่ยว”หมายความถึงการเปนมิตรแท  เพ่ือนแท  มีความซื่อสัตยสุจริตและจริงใจตอกัน สามารถ
ตายแทนกันได  เม่ือไดผูกเสี่ยวกันแลวคูเสี่ยวจะมีความผูกพันซึ่งกันและกันทั้งทางดาน
เศรษฐกิจ สังคมและอื่นๆ   ความผูกพันอันนี้จะแผขยายไปถึงเครือญาติของทั้งสองฝายควย  
การผูกเสี่ยวมีแทบทุกภาคของประเทศไทย เชน  ชาวไทยภาคเหนือมีประเพณีความผูกพันกัน
ทางชีวิตจิตใจ เรียกวา “เสี่ยว”   ชาวไทยภาคใตก็เชนกันหากครอบครัวใดมีความสนิทสนมกลม
เกลียวภรรยากําลังตั้งครรภก็เคยมีประเพณีใหทารกในครรภเปนเกลอกันตั้งแตอยูในครรภแม 
ถาคลอดออกมาตางเพศกันก็มักจะไดแตงงานกัน ถาเปนเพศเดียวกันก็มีฐานะเปนเกลอกันหรือ
ผูที่เกิดในปเดียวกัน มีอารมณจิตใจคลายกันก็จะเปนเกลอกัน (วิไลวัจน และวิชิต 2526) 

การผูกเสี่ยวประเพณีของพี่นองภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่สืบทอดกันมา ปรากฏ
หลักฐานในหนังสือที่ถือไดวาเปนวรรณคดีของภาคตะวันออกเฉียงเหนือหลายเรื่องเชน เร่ือง
รามเกียรติ์ตอนพญาครุฑคิดถึงเสี่ยว เปนกลอนวา อันวาปตาพระ พอพญาภายพุนฮอยวา จัก
ไปหาเจา “สหายแพงผูเปนเสี่ยว” และในเรื่องผาแดงนางไอตอน สองพญานาคแบงเมืองกัน
ปกครองและใหสญัญาตอกันเปนกลอนวา “สองก็ฮักขอดมั่นเหมือนฮวมเคหัง การครองคุณเสี่ยว
สหายหลายชั้น จงไดขอด ม่ันหมายฮวมไมตรี เพ่ือจักเปนใจเดียวกันบลอยมายมาง” (อุดม 
2540) 

เสี่ยวในทางพระศาสนาแยกเปนสองจําพวกคือ เสี่ยวดีเรียกสุมิตร  และเสี่ยวชั่วเรียก
บาปมิตร อีสานก็แยกเสี่ยวออกเปนสองจําพวกคือเสี่ยวดแีละเสี่ยวชั่ว 

การปฏิบัติในการผูกเสี่ยว เดิมเปนประเพณีระหวางบุคคลและบุคคลหรือระหวาง
ครอบครัวกับครอบครัวคือพอ แม หรือญาติผูใหญ (ผูเฒา ผูแก)เม่ือเห็นบุตรหลานของตนมี
ลักษณะ ผิวพรรณ นิสัยใจคอ หรือมีความสนิทชิดชอบกับบุตรหลานของอีกฝายก็จะทาบทามขอ
ผกูเปนเสี่ยวกันตอนทาบทามนี้เรียกวา “แฮกเสี่ยว” 

การแฮกเสี่ยว เสี่ยวมีทั้งดีและช่ัวดังที่กลาวมาแลว ดังน้ันการที่จะเอาใครมาเปนเสี่ยว
จะตองคัดเลือกเสียกอน  การคัดเลือกนี้เองเราเรียกวา “แฮก” ถาเลือกดีก็ไดดี ถาเลือกไมดีก็ได
ไมดี เกณฑในการนํามาคัดเลือกเสี่ยวมีดังน้ี รูปรางคลายคลึงกัน ความคิดจิตใจคลายคลึงกัน มี
อายุไลเลี่ยกัน และมีเพศเดียวกัน 
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หลังจากแฮกเสี่ยวเรียบรอยและตกลงเปนเสี่ยวกันก็จะผูกกันเปนเสี่ยวโดยใชดายขาว
ผูกขอมือของแตละคน เพ่ือใหเปนสิริมงคลคูเสี่ยวยิ่งขึ้น บางแหงกอนจะผูกแขนเสี่ยวก็จัดพิธีสู
ขวัญบายศรีคูเสี่ยวเสียกอน ตอนใชดายผูกแขนนี้เรียกวา “ผูกเสี่ยว” 

การผูกเสี่ยว  เม่ือเลือกคนที่มีลักษณะคลายคลึงกันไดแลว ก็จะผูกกันเปนเสี่ยว การ
ผูกก็คือการมัดใหเขากันอยางแนนแฟนไมไดจืดจางหางเหินกัน การผูกเสี่ยวจะทําเปนพิธี
ใหญโตหรือเล็กก็ไดคือถาทําเปนพิธีเล็กผูที่จะเปนเสี่ยวกันจับมือกันแลวกลาวคําสัตยปฏญิาณวา 
ตั้งแตบัดนี้เปนตนไปเราทั้งสองจะเปนเสี่ยวกัน จะรักจะแพงกัน จะไปมาหาสูกัน จะรวมทุกขรวม
สุขกัน จะชวยเหลือเกื้อกูลอุดหนุนกันตลอดจนวันตาย   แตถาทําพิธีใหญก็เชิญญาติพ่ีนองทั้ง
สองฝายมาตั้งพานบายศรีสูขวัญผูกขอตอแขน       

เม่ือสิ้นสุดพิธีผูกเสี่ยวพอแมหรือญาติผูใหญที่เคารพนับถือใหโอวาท ใหศีลใหพร
อบรมสั่งสอนใหคูเสี่ยวรักนับถือกันตลอดพอแมพ่ีนองและวงศาคณาญาติของกันและกันใหการ
ชวยเหลือแกกันตลอดไปตอนนี้เรียกวา “ขอดเสี่ยว” หลังจากนั้นก็เลี้ยงขาวปลาอาหารกัน ตาม
ธรรมเนียมสมควรแกฐานานุรูป 

ในสมัยโบราณคนอีสานหรือคนชุมชนหนองกุงศรีนิยมผูกเสี่ยว ถาไปพบไปเห็นคนที่มี
ลักษณะคลายคลึงกัน  ไมวาจะอยูไกลหรืออยูใกลก็จะผูกคนคนนั้นใหเปนเสี่ยวโดยจะเปนเสี่ยว
ของตนหรือของลูกหลานก็ตาม ถาบานใดเมืองใดอุดมสมบูรณไปดวยขาวปลานาเกลือ คน
โบราณก็มักจะผูกเสี่ยวบานนั้นเมืองน้ันไวเวลามีความจําเปนอยากจะไดสิ่งของมาใช ก็จะไปซื้อ
ไปหาเอาที่บานเสี่ยว อาหารการกินก็ไมตองเตรียมไป ไปกินไปพักพาอาศัยที่บานของเสี่ยว  
นับเปนความสุขความสะดวกสบายอยางยิ่ง 

คนโบราณอีสานจึงสอนลูกไววา “ใหเจาปนเฮือ6 ไวหลายลําแฮทา ใหเจาหมาเขา7 ไว
เต็มบานทั่วเมือง” ซ่ึงก็หมายความวา ทานสอนใหผูกเสี่ยวไวทุกบานทุกเมืองนั่นเอง  

ในประวัติศาสตรบานหนองกุงศรีทําใหทราบวา หลังยุคสมัยเสี่ยวระหวางพอใหญ
จารยพรมและพอใหญจารยพันแลว ยังมีการถายทอดตกมาถึงยุคลูกสาวของพอใหญจารยพรม
ซ่ึงมีนามวา สาวส ี 

สาวสีเปนสาวสวยประจําหมูบานนี้และเปนที่หมายปองของชายหนุมในละแวกนี้ใน
สมัยน้ัน  ชื่อบานหนองกุงศรีไดมาจากวาบริเวณตั้งบานจะมีตนกุง (ตนรัง) เกิดรอบๆ บริเวณ
หนองน้ํา เวลาหนุมตางบานมาจีบสาวหนุมๆ มักจะบอกตอๆ กันวาใหไป บานหนองกุง-สาวสี 
กรอนมาเปนบานหนองกุงศรีตั้งแตเม่ือใดไมมีใครทราบ 

 
 

                                                        
6
 เรือ 

7
 แชขาว 
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จากการเปนลูกสาวคนที่มีฐานะดีและเปนที่รูจักคนหนึ่งของหมูบาน สาวสีไปเยี่ยม
ญาติตางหมูบานจึงไดไปผูกเสี่ยวกับหญิงสาวคนหนึ่งมีนามวา สาวกวาง  สาวกวางเปนคนมี
ฐานะอยูตางตําบลทั้งสองจะไปมาหาสูกันในงานบุญอาทิเชน งานบุญผเวส งานบุญบั้งไฟ งาน
กฐิน  เวลาไปเยี่ยมเสี่ยวจะมีของฝากของตอนที่มีในฤดูกาลน้ันๆเชน นํ้าออย ฟกทอง หัวหอม  
เสี่ยวจะตอนรับขับสูดวยอาหารพื้นบาน สวนมากจะเปนขนมจีนและเหลาสาโท 

คนสมัยกอนเปนเสี่ยวกันไดโดยไมเลือกชั้นวรรณะแลวแตความพึงพอใจของทั้งสอง
ฝาย แตสวนมากคนตางบานตางเมืองผานมามักจะมาผูกเสี่ยวกับคนที่มีฐานะและเปนที่รูจักของ
หมูบาน  ซ่ึงคําบอกเลานี้เปนคําพูดของคุณตาดวง โดยในวันหนึ่งฉันพบคุณตาทานนี้ดวยความ
บังเอิญ 

ฉันอาจจะมีความโชคดีที่ไดพบกับคุณตาทานนี้โดยไมคาดคิดมากอน คุณตามีอายุราว 
70 ปกวาๆ แตทาทางคุณตายังดูแคลวคลอง   โดยในวันนั้นในชวงบายๆ วันหยุดสุดสัปดาหวัน
หน่ึง ขณะที่ฉันกําลังขี่จักรยานเพื่อไปเยี่ยมคุณยายคําปุน ฉันเห็นผูชายคนหนึ่งรูปรางคอนขาง
เตี้ย สวมแวนตา สะพายยามสีดํา ในมือถือไมไผสองชิ้นเคาะเสียงดัง” กอก กอก” กําลังเดินอยู
ขางถนนกลางหมูบาน จึงเปนจุดสนใจใหฉันเขาไปทักทายคุณตาทานนั้นพรอมเชื้อเชิญทานเขา
ไปน่ังบริเวณใตรมมะมวง ซ่ึงมีมาหินออนตั้งอยูบริเวณหนารานขายของชํารานหนึ่งภายใน
หมูบาน 

จากการพูดคุยซักถามทําใหฉันทราบวาคุณตาเปนหมอดู  สาเหตุที่ใชไมไผเคาะกัน
น้ันเปนการใหสัญญาณใหคนหันมาสนใจ  แตสวนมากคนจะรูจักคุณตาทานนี้ในฐานะ “หมอดู
แมน” และในวันน้ันขณะที่ฉันกําลังพูดคุยกับคุณตาทานนั้นอยู มีคุณครูหญิงคนหนึ่งไดเขามา
สมทบและถามฉันวา “มาทําอะไร” ฉันบอกเหตุผลในการมาศึกษาประวัติความเปนมาประเพณี
เสี่ยวในหมูบาน คุณตาทานนี้พูดขึ้นวา “พอฮูจักดี8 บานหนองกุงศรีน่ี” หลังจากคุณตาพูดจบ ใน
ใจฉันพลันคิดวานาจะเปนบุคคลสําคัญในการใหขอมูล ฉันลองถามไปวา “คุณตา ลองเลาประวัติ
บานหนองกุงศรีใหหนูฟงหนอยไดไหม” 

คุณตาเลาใหฉันฟงถึงเรื่องประวัติความเปนมาตรงกับฉันทราบมาและยังบอกวาแม
ของคุณตาเปนเสี่ยวกับแมใหญสี   ยิ่งทําใหฉันม่ันใจในตัวคุณตาเพิ่มมากขึ้น  หลังจากนั้นฉันได
ตกลงกับคุณตาวา  ฉันจะดูหมอกับตากอนจากนั้นจึงจะขอทราบเรื่องราวตางๆ  ฉันใชเวลาไป
กับการดูหมอไปครูใหญ  ใจจริงฉันในวันนั้นไมตองการดูดวงอะไรเลยแตฉันตองการขอมูลจาก
คุณตา  ถาฉันจะถามขอมูลซ่ึงเปนความตองการของตนเองอาจจะทําใหคุณตาเสียเวลาโดยเปลา
ประโยชน  ฉันจึงไดบูชาคาครูเปนจํานวนเงิน 60 บาทและไดกระดาษทํานายดวงมาแผนหนึ่ง 

 
 

                                                        
8
 รูจักด ี
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หลังจากคุณตาดูดวงใหฉันเรียบรอยแลวโดยมีครูหญิงนามวา ครูหวาน หรือพ่ีหวานที่
ฉันคุนเคยเปนอยางดี น่ังฟงรวมกับฉันตลอดเวลา คุณตาเลาใหฉันฟงวา ตาเปนบุตรบุญธรรม
ของแมใหญกวาง  เม่ือสมัยเด็กๆ แมเคยพามาบานหนองกุงศรีมาเยี่ยมเส่ียว (แมใหญสี)เวลามี
งานบุญโดยจะเดินมาและหาบของฝากของตอนมาใหเสี่ยว  คุณตาพูดวา “สมัยกอนบเจริญ ถา
ไปเยี่ยมญาติหรือไปไสมาไส ยางจนขาลาแปงแซง”9 

เม่ือมาถึงหมูบานถาทราบวาเสี่ยวกําลังจะมาถึง เสี่ยวผูเปนเจาถิ่นจะรีบเดินออกไปรับ
และไปหาบของฝากจากบาเสี่ยว มาถึงบานแมใหญสีและลูกสาวก็จะกุลีกุจอหาอาหารมาใหทาน  
บางครั้งเวลามารวมบุญก็จะมารวมหอขาวตม  ตอนบายๆ ขาวตมสุกเสี่ยวจะฝากของที่มีให
เสี่ยวกลับไปบานหรือบางครั้งถาไมไดหอขาวตมก็จะไปเยี่ยมญาติเสี่ยวภายในหมูบาน กอนจะ
กลับบานในตอนบายๆ 

คุณตาเลาวาความสัมพันธระหวางแมใหญกวางและแมใหญสีเปนเสี่ยวดี  เปนคูที่
เหมาะสมกันโดยเฉพาะความมีนํ้าใจโอบออมอารีและเปนคนมีฐานะในหมูบาน ความเปนเสี่ยว
เริ่มหางเหินโดยตาเลาวา  เริ่มเปลี่ยนไปราวป พ.ศ. 2508 รัฐบาลมีนโยบายปราบเหลาเถื่อน
พรอมกันน้ันความเจริญเริ่มเขามา โดยคุณตาพูดมาวา 

 
“สมัยกอนบมีเงินมีทอง ผัดแตเจานายบไหใสเหลาโท เวลาเสี่ยวมาเยี่ยมบมีเงินซื่อ
เหลาไหกิน เริ่มหางเหินกันไป กับอีกอยางพอความเจริญมา โตไผโตมัน สิมาเลนบได 
บพออยูพอกิน แตกี้บมีแนวซื่อแนวขาย ขอกันกินได”10 
 
หลังจากฉันไดรับทราบเรื่องราวตางๆ พอสมควรแลว มีคนที่จะดูดวงตอรออยูแลว  

ฉันจึงลาคุณตาเพื่อไปเยี่ยมคุณยายปุนในลําดับถัดมา   ฉันขี่จักรยานมาจอดหนาบานหลังหน่ึง 
ครั้งแรกไมม่ันใจเพราะบานหลังที่ฉันเคยมาไมใชอยางนี้   แตมาครานี้บานสวยแตกตางจากฉัน
เคยเห็น  ทันใดนั้นสายตามองไปเห็นชายหญิงชราคูหน่ึงกําลังน่ังคุยกันอยูขางบาน  ฉันเดินเขา
ไปใกลจีงทําใหฉันม่ันใจแลวยอตัวลงนั่ง  ยกมือไหวทานทั้งสองพรอมทักทายทานและเกริ่นให
ทราบวากอนหนานี้ไดไปพบใครมา  ฉันไดพูดคุยกับทานทั้งสองครูหน่ึงตอมาจึงไดมีโอกาส
สอบถามประวัติความเปนมาของเสี่ยวในหมูบานนี้ 

 
 
 

                                                        
9
 สมัยกอนไมเจริญ  ถาไปเยี่ยมญาติหรือไปไหนมาไหน เดินจนขาเหนื่อยออนลา 

10
 สมัยกอนไมมีเงินมีทอง  ต้ังแตเจานายไมใหทําเหลาสาโท เวลาเสี่ยวมาเยี่ยมไมมีเงินซื้อเหลาใหเส่ียวกิน  

เริ่มหางเหินออกไป ประกอบกบัความเจริญเขามา  ตัวใครตัวมันจะมาเลนไมได  ไมพออยูพอกิน  แตกอนไมมี
ส่ิงซื้อขาย  ขอกันกินได 
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คุณยายคําปุนเลาใหฟงวา  หลังจากแมใหญสี (แมยายคําปุน ) เสียชีวิตลง
ความสัมพันธระหวางเสี่ยวก็สิ้นสุดลง แตสําหรับลูกหลานก็ติดตอกันบางนานมาแลว หมอดูที่ฉัน
เพ่ิงพบมากอนหนานี้ ก็เพ่ิงออกจากบานคุณยายไปโดยครูหวานหรือพ่ีหวานที่ฉันคุยเคยเปนคน
โทรเรียกมาดูดวงให  สวนยายเองก็เคยมีเสี่ยว  ปจจุบันเสี่ยวไดเสียชีวิตไปแลวไมคอยไดไปมา
หาสูกันแตถามีงานบุญลูกหลานก็จะมาแจงขาว   ยายเลาวาบานหนองกุงศรียังมีวัฒนธรรมการ
ชวยเหลือเกื้อกูลกันเชนเคย  บางครั้งถึงไมเปนเสี่ยวกัน คนตางบานตางเมืองมาขอขาวก็แบง
กันกินไมวาขอกัน แลกกัน  กูยืม   โดยยายพูดวา “มาหากัน กะแบงปนกัน ตามประสาแนว11 
มี” 

ราว 5 โมงเย็นขณะที่ฉันกําลังนั่งคุยกับทานทั้งสองและเพลิดเพลินไปกับเรื่องราวที่
ทานคุยใหฟง พ่ีหวานกลับมาถึงบานเม่ือเห็นฉันยังอยูจึงเขามารวมวงดวยอีกคน พรอมถามวา 
“จะถามขอมูลไปทําอะไรเหรอ” ฉันเลาใหพ่ีหวานฟงอีกครั้งและหลังจากฉันเลาจบ พ่ีหวานพูดวา 

 
“พ่ีเห็นดวยที่มีการผูกเสี่ยวในผูปวยเบาหวาน เพราะปจจุบันการเปลี่ยนแปลงของโลก
มีอยางรวดเร็วโดยเฉพาะสภาพเศรษฐกิจไมดี ทําใหจิตใจถูกกดดันเกิดอารมณ
ฉุนเฉียวกาวราว แมแตตัวพ่ีเองเวลามีปญหาพี่ตองไปคุยกับคนที่รูใจ ซ่ึงอาจจะเปนรุน
นองหรือรุนพ่ีก็มี”  
 
ฉันใชเวลาคุยกับคุณตาคุณยายทั้งสองรวมถึงพ่ีหวานจนถึงเวลาพลบค่ํา  กอนจะกลับ

พ่ีหวานบอกฉันวาคนที่มีเสี่ยวมากอีกคนคือ ครูณรงค พ่ีหวานพูดจบ ฉันขอตัวกลับบานโดยขี่
จักรยานไปถามถนนพรอมกับครุนคิดถึงคําพูดของพี่หวาน  ทันใดนั้นฉันนึกไดวาคูเสี่ยว ของครู
ณรงคขึ้นมา  ทําใหนึกถึงลุงศักดิ์  เปนอีกคนที่ฉันนาจะไปศึกษาดู  บายวันถัดมาฉันขี่จักรยาน
ตรงไปที่บานลุงศักดิ์ซ่ึงตั้งอยูใจกลางหมูบาน  บริเวณหนาบานลุงศักดิ์มีปายเขียนบอกวา “คุม
แสนสนุก” บริเวณแหงน้ีเปนพ้ืนที่โลงประมาณงานกวาๆ พ้ืนที่แหงน้ีจะถูกแปลงเปนสนามกีฬา
เยาวชนในหมูบาน หรือบางครั้งมีหมอลํามาแสดงเพื่อแลกขาวก็จะใชบริเวณแหงน้ี 

ฉันจอดรถจักยานไวหนาบานลุงศักดิ์ วันนี้โชคดีอีกครั้งที่เห็นลุงศักดิ์กําลังนอนอยูบน
เปลซ่ึงแขวนไวบริเวณหนาบานและอีกขางหน่ึง มีลูกสาวลุงศักดิ์กําลังไกวเปลลูกอยู  สวน
ภรรยาลุงพอเห็นฉันก็เดินออกจากแปลงผักเขามาทักทาย  ฉันไดขอตัวลงนั่งบนแครไมไผซ่ึง
ตั้งอยูบริเวณเดียวกันและขณะนั่งลง สายตาของฉันมองเห็นกลุมวัยรุนชายราว 6-7 คน กําลังน่ัง
ลอมวง ซ่ึงอยูหางจากฉันไปประมาณ 10 เมตร พลันสายตาฉันมองไปเห็นวามีขวดเหลาขาว
ขวดหนึ่งและมีวัยรุนชายคนหนึ่งกําลังดีดกีตารบรรเลงเพลงอยู 
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ฉันบอกใหลุงศักดิ์และครอบครัวทราบถึงการมาในครั้งน้ี ลุงศักดิ์แสดงความดีใจพรอม
พูดวาจะเลาใหฟง  โดยลุงไดเริ่มเลาวา ลุงเกิดปพ.ศ. 2499 ปจจุบันอายุ 51ป ราวปพ.ศ.2526
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรอดีตรัฐมนตรีชวยวาการศึกษาสมัยหน่ึง ไดเอาวัวมาใหครูคนหนึ่งเลี้ยง
โดยการเลี้ยงปลอยหากินไปตามทุง วันหนึ่งวัวไดมากินมันที่ลุงศักดิ์ปลูกไว ปตอมาลุงศักดิ์ไดไป
ที่สํานักงานสมาชิกสภาผูแทนราษฎรพบแตเลขาฯ สัปดาหตอมาครูคนที่เลี้ยงวัวใหไดโทรไป
บอกวาวัวออกลูก ส.ส.และภรรยาจึงมากินนองวัวที่บานครูคนดังกลาว 

เวลาประมาณตีสองมีคนมาเรียกลุงศักดิ์  ลุงจึงออกมาดูจึงพบวา ส.ส.และภรรยา
พรอมดวยครูณรงค และครูเกรียงมาพบตนเองพรอมถามเกี่ยวกับเรื่องวัวกินมัน  ในวันนั้นลุง
บอกวาไมตองการอะไร ขอแตใหเอาวัวหนีไปหนอยเพราะรูสึกรําคาญ  ส.ส.จะใหคาเสียหายแต
ลุงศักดิ์ยืนยันไมรับ คุยกันอยูครูหน่ึง  กอนกลับ ส.ส.ควักเงิน 1,500 บาท วางไวบนพ้ืนแครไม
ไผแลวกลับไป หลังจากนั้นก็ทยอยเอาวัวออกไปทีละ 2-3 ตัว จนหมด 

อยูมาวันหนึ่งมีคนมาเรียกลุงศักดิ์ใหไปกินปลาที่ทุงนา  ดวยนิสัยรักสนุกไมชอบขัดใจ
ใครลุงจึงไปตามคําบอก  ในวันนั้นพอไปถึงลุงเห็นตาสุข ตาดี พรอมผูสูงอายุราว 3-4 คนอยูใน
วงรวมกับอดีตสมาชิกสภาจังหวัดและมีครูณรงคน่ังอยูในวงนั้นดวย สวนลุงศักดิ์ไดไปน่ังรวมกับ
อีกวงหนึ่งโดยอาหารในวันนั้นจะมีตมปลา สมตําและมีเครื่องด่ืมคือเหลา ทุกคนที่อยูในวงตางกิน
ตางคุยกันตามประสา 

หลังจากรับประทานอาหารเสร็จ มีเสียงหนึ่งพูดขึ้นมาวา “วันนี้กูจะผูกเสี่ยว” เปนเสียง
ชายคนหนึ่งและลุงศักดิ์รับทราบวาเปนเสียงของครูณรงค ผูสุงอายุไดเรียกลุงศักดเขาไปน่ังรวม
วงดวยและไดทําการไลเรียงอายุระหวางลุงศักดิ์กับครูณรงค หลังจากไลเรียงอายุกันแลวทราบ
วาครูณรงคอายุนอยกวา ลุงปฏิเสธที่จะเปนเสี่ยวดวยแตมีคุณตาทานหนึ่งถามวา”มันหนัก
อยูบอ12 ลุงศักดิ์เม่ือถูกทักดวยคนที่ตนเคารพนับถือ จึงตอบตกลงเปนเสี่ยวแตไดถามครูณรงค
กลับไปวา “จะรับลูกเมียเปนเสี่ยวนําบอ13 เฮามันจนเดะ14” 

ครูณรงคไมปฏิเสธ  วันน้ันคนทั้งสองใชเหลาเปนสัญลักษณในการผูกเสี่ยวโดย
ผูสูงอายุไดเทเหลามาหนึ่งแกว แลวแบงใหกินคนละครึ่ง  ตั้งแตน้ันเปนตนมาชาวบานก็จะ
รับทราบวาครูณรงคเปนเสี่ยวกับลุงศักดิ์และลูกเมียทั้งสองฝายตางเคารพนับถือกันและกันมา
จนถึงปจจุบัน  ครูณรงคเปนคนปกษใตมาจากจังหวัดนครศรีธรรมราช มีนิสัยรักสนุก ชอบคบหา
เพ่ือน เปนคนใจกวางจึงมีเพ่ือนฝูงมากหนาหลายตา แตสําหรับลุงศักดิ์ถือเปนเสี่ยวเหยเกยฮัก
โดยลุงศักดิ์เลาวา ที่ครูณรงคมาขอเปนเสี่ยวกับตนเองเพราะชอบใจตั้งแตวันที่ ส.ส.มาพูดเรื่อง
วัวกินมันและลุงศักดิ์บอกวาไมเอาเงิน  ครูณรงคเห็นวาลุงศักดิ์มีนิสัยคลายกับตนเอง 
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ฉันเคยไดยินชื่อและกิตติศัพทครูณรงคมาบางและเคยทราบมาจากเจาหนาที่ทํางาน
กับฉัน   ซ่ึงเปนคนบานนี้บอกใหฉันทราบวา ครูณรงคกับลุงศักดิ์เปนเสี่ยวกัน และฉันเคยเห็น
ครูณรงค 2-3 ครั้ง   ภาพภายนอกที่ฉันเห็นระหวางคูเสี่ยวคูน้ีที่เหมือนกันคือตัวสูงโยง แตครู
ณรงคจะมีผิวขาวและหนาตาดูหลอเหลากวา ดูเหมือนครูณรงคคลายๆ คนจีน สวนลุงศักดิ์จะมี
ผิวสีแทนหรืออาจจะเปนไดวาลุงเปนชาวไรชาวนาผานการกรําแดดมานาน  จึงทําใหดูวาผิวมีสี
เขมลุงเลาเพิ่มเติมวา หลังจากเปนเสี่ยวกันแลวครูณรงคจะมาชวนไปไหนมาไหนดวย  บางครั้ง
ดึกๆ ก็มาชวนไปงานเลี้ยงหรือบางทีเวลาไปงานดวยครูณรงคจะแนะนําวา “ไอศักดิ์ เสี่ยวกู เปน
ราษฎร ใครจะนั่งดวยหรือไมน่ังดวยก็ตามใจ” 

ลุงศักดิ์รูสึกธรรมดาถือวาครูณรงครักตนเอง ลุงนอกจากจะมีครูณรงคเปนเสี่ยวแลว  
ลุงเลาวามีเสี่ยวอยูตางถิ่นอีกหลายคน ลุงบอกวา “การมีเสี่ยว เราไดไปหามาแวะ ไปพักไปอาศัย 
มีความสะดวกสบาย” 

ความเปนไปเปนมาที่ลุงศักดิ์พยายามผูกเสี่ยวในเกือบทุกแหง ที่ไดผานไป   เพราะ
เม่ือสมัยเปนหนุมลุงพรอมกับเพ่ือน 4-5 คน ไปเที่ยวงานที่ตางอําเภอ ไมมีเงินจะซื้อขาวเลยไป
ขอขาว   ปรากฏวาไดขาวมา 1 ปน ลุงมาถามเพื่อนวาจะกินไหม ทุกคนเห็นวาถาแบงกันกินก็
คงไมอ่ิม ลุงจึงโยนใหสุนัขกิน   จากเหตุการณในครั้งน้ันจึงเปนเหตุใหเวลาไปตางถิ่นจะพยายาม
มองหาเสี่ยว สําหรับตัวลุงเวลาแสดงตนจะขอเปนเสี่ยวกับใครจะใชบัตรประชาชนควักออกมาให
ดู  เสี่ยวนคนลาสุดไดมาจากการไปศึกษาดูงานรวมกับทีม อสม. ในเขตรับผิดชอบของฉัน  โดย
ในครั้งนั้นเทศบาลพาไปศึกษาดูงานที่จังหวัดตราดเมื่อ 2 ปที่ผานมา ปจจุบันลุงถามขาวคราว
เสี่ยวทางโทรศัพท  นอกจากลุงจะเห็นคุณคาของเสี่ยวแลวลุงบอกวา “เสี่ยวบเบิ๊ดไป เพียงแตวา
สิหนอยสิหลายทอได15” 

ดวยความอยากทราบวาวัฒนธรรมเสี่ยวยังมีหลงเหลือถายทอดมาถึงยุคคนรุนใหม
หรือไมอยางไร  ฉันไดขอใหลุงศักดิ์ชวยไปพูดกับคนหนุมที่กําลังน่ังลอมวงอยูหนาบานลุง ครั้ง
แรกลุงปฏิเสธและบอกวาเด็กเมาแลวกลัวคุยไมรูเร่ือง  แตฉันพยายามที่จะหาวิธีคุยกับเด็กกลุม
น้ีใหได  บังเอิญมีหนุมคนหนึ่งเดินออกมาจากกลุมและฉันมีความรูสึกคุนหนาหนุมคนน้ีเพราะ
นองเคยไปทาสีตึกที่โรงพยาบาล  ประกอบกับฉันคุนเคยกับแมเด็กคนนี้ จึงทําใหฉันหาโอกาส
รีบเดินเขาไปหาหนุมคนนั้น ซึ่งกอนไปฉันถามลุงศักดิ์ถึงชื่อหนุมคนนั้นเพ่ือความมั่นใจพรอม
เดินเขาไปหาและถามวา “ตน นาขอเวลาคุยกับตนหนอยไดไหม” 

แรกๆ ตนมีทาทีอายๆ แตฉันพยายามอธิบายเหตุผลใหฟง ครูหน่ึงตอมาตนจึงตอบ
ตกลงและเดินมานั่งบนแครไมไผพรอมกับฉัน 
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ตนอายุราว 25 ปจากการพูดคุยดวยนองยังไมแตงงาน ชีวิตในแตละวันถาวันไหน
ไมไดไปรับจางก็จะมาจับกลุมกัน ฉันถามเรื่องเสี่ยวนองเลาวา เคยไดยินพอแมเลาใหฟงเม่ือ
ตอนอายุราว 15 ป ในความคิดของนองตนในเรื่องเส่ียวนองพูดวา “เสี่ยวมันลึกซึ้ง อิหยังกะนํา
กัน ตั๋วบได เส ี่ยวฮักเสี่ยวแพง ตองฮูใจกัน”16 

นองตนไมเคยมีเสี่ยวนองเลาวาเพราะปจจุบันวัยรุนชอบโกหก ครั้งแรกคบกันเหมือน
จะรูใจ  แตนองเคยจับไดวาโกหกโดยเฉพาะเรื่องเงินและเร่ืองแฟน   จึงไมกลาคบหากันเปน
เสี่ยวโดยนองพูดวา “เสี่ยวมันอ๊ึด17” 

ฉันไดแลกเปลี่ยนมุมมองหลายอยางกับตน ทําใหฉันนึกถึงพฤติกรรมของวัยรุนกลุมน้ี
โดยเฉพาะคานิยมที่วา ”อยากสนุกไปเรื่อยๆ” หลังจากนั้นตนก็ขอตัวไปคุยกับเพ่ือนตอสวนฉัน
น่ังคุยตออีกครูหน่ึงและในระหวางนั้น   ปาพรไดเอาผักกาดที่เก็บสดๆ จากแปลงมาวางใน
ตะกราหนารถจักรยานฉันพรอมบอกวา “ฝากคุณหมอไปกิน” ฉันกลาวขอบคุณพรอมยกมือไหว
และขอลากลับบานในเวลาตอมา  

จากประวัติศาสตรชุมชนและความเปนมาของวัฒนธรรมเสี่ยวโดยเฉพาะชุมชนหนอง
กุงศรี  ทําใหบุคลากรสาธารณสุขกลุมหน่ึงรื้อฟนประเพณีผูกเสี่ยวมาประยุกตใชในการดูแล
ผูปวยเบาหวานและไดทําการวิจัยเชิงคุณภาพใชขอมูลจาการสัมภาษณและการสังเกต การเขา
รวมพิธีผูกเสี่ยวของผูปวยเบาหวาน พรอมทั้งการสัมภาษณและสังเกตอยางมีสวนรวม และเก็บ
ขอมูลสัมภาษณแบบเจาะลึก จากกลุมคูเสี่ยวเบาหวานจํานวน 8 คูโดยจะแสดงชีวิตของคูเสี่ยว
ใหเห็นผานชีวิตเสี่ยวด้ังเดิม จํานวน 1 คูและชีวิตเสี่ยวเบาหวานจํานวน 2 คูดังรายละเอียด
ตอไปน้ี 

 
เสี่ยวสองรูปแบบ: ชีวิตของคนมีเสี่ยว 
เสี่ยวดั้งเดิม: การมีเสี่ยว 

หญิงหมายวัยสูงอายุ    ผิวขาวเหลือง  บุคลิกเปนคนราเริงแจมใส   แตงตัวดูสวย
สมวัยมีนามวา ยายถิน ซ่ึงชาวบานรูจักเปนอยางดี ในบทบาทคนขายหวยและชอบซื้อหวยคน
หน่ึงของหมูบาน ยายถินเปนคนตางอําเภอที่ผานการยายไปอยูในที่ตางๆ แลวประมาณ 3 ครั้ง 
เพ่ือเสาะแสวงหาทําเลในการทํามาหากิน ในที่สุดยายถินตัดสินใจรวมกับครอบครัวยายมาอยูที่ 
หนองกุงศรี ขณะน้ันอายุได 31 ป ดวยเหตุผลวาบานหนองกุงศรี จะตั้งเปน อําเภอหนองกุง
ศรี หลังจากยายมาอยูหนองกุงศรี ไดประกอบอาชีพคาขายและการชื้อขายมันสําปะหลัง ทําให
เปนคนมีเงินมีทองเลยซื้อรถยนตบรรทุก 6 ลอ และรถปกอัพ  

 

                                                        
16

 อะไรก็ดวยกัน โกหกไมได เส่ียวรักเส่ียวถนอม ตองรูใจกัน 
17

 เส่ียวมันหายาก 
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วันหน่ึงสามียายถินไดขับรถยนตบรรทุก 6 ลอ พรอมบรรทุกมันสําปะหลังเต็มคันรถ 
เพ่ือไปขายที่ขอนแกน ระหวางทางไดเกิดอุบัติเหตุขับรถชนกับรถยนตบรรทุก 6 ลอเหมือนกัน 
คูกรณีเสียชีวิตคาที่ สวนสามียายถินถูกสงตัวไปที่โรงพยาบาลขอนแกนและเสียชีวิตในสัปดาห
ตอมา  

หลังจากสามีตายทําใหชีวิตของยายถินตองเลี้ยงลูก 5 คนตามลําพัง ชีวิตขาดๆ เกินๆ 
คาขายไมได เงินทองก็ไมมีดังเดิม เม่ือชําระงวดรถปกอัพหมดประกอบกับรถก็ผานการใชงาน
มานาน  ตองไดซอมบอยๆ ทนสูคาซอมไมไหวจึงขายทิ้งไป  เม่ือไมมีหนทางทํามาหากินลูก ๆ 
จึงพากันไปทํามาหากินที่กรุงเทพ จะกลับมาเยี่ยมมารดาเปนครั้งคราวจํานวน 1-2 ครั้งตอป 
และมักมาเยี่ยมหลังจากเทศกาลตางๆ ผานไปแลว โดยใหเหตุผลวาเวลามาเยี่ยมชวงเทศกาลมี
คนเยอะไปมาไมสะดวก   สวนการสงเงินลูกๆ จะสงเงินมาครั้งละ 1,000-2,000  บาทตอครั้ง 
และนานๆ ครั้งถึงสงมาซักที ตกปละประมาณ 5-6  ครั้ง 

ปจจุบัน ยายถิน เลี้ยงหลานซึ่งเปนลูกของบุตรชายคนสุดทอง เปนเด็กผูหญิงอายุ 1 
ขวบ6 เดือน และอาศัยอยูดวยกันในครอบครัวเพียง 2 คน ยายถินอาศัยการขายหวย และซื้อ
หวยพอเลี้ยงชีวิตในหวงระยะเวลาที่ลูกยังไมสงเงินมาให ยายถินขายหวยไดคาเปอรเซ็นตครั้ง
ละ 600-700 บาท ถาโชคดีหนอยก็ประมาณ 1,000 บาท และถาถูกหวยดวยก็จะไดบางงวดครั้ง
ละ 2,000-10,000 บาท  

จากการที่เปนคนมีนิสัยรักสนุก และมีความชอบในศิลปวัฒนธรรมพื้นบานอีสาน
โดยเฉพาะ “หมอลําเรื่องตอกลอน” เวลามีเทศกาลงานตาง ๆ จึงมักไปชวน นางสมหวัง และ
เพ่ือนบานไปดูการแสดง ถาวันไหนมีหมอลําคณะดังๆ มาแสดง ยายถินและเพื่อนจะดูจนถึงเลิก
การแสดงหรือจนสวางคาตา ยายถินเลาวาชอบหมอลําแตฟอนรําไมเปน ถาชวงไหนสนุกถูกใจก็
จะปรบมือและก็จะยิ้มหัวเราะรา 

หลังจากที่สามีไดเสียชีวิต ยายถินก็มีการคบหากับยายสมหวังดีดังเดิม วันหนึ่ง
ยายถินและยายสมหวังพรอมกับเพ่ือน 5 – 6 คน ไดไปดูการแสดงหมอลําเรื่องตอกลอน วันน้ัน
ดูการแสดงจนถึงเที่ยงคืน จึงชวนกันกลับมาบาน พอรุงเชาก็มาเลนดวยกันอีกครั้ง เน่ืองจากทุก
คนไมมีภาระตองทํา จึงนัดพบกันที่บานยายสมหวัง พรอมกับเพ่ือนที่ไปดูหมอลําเม่ือคืนและมี
กลุมวัยรุน 2 – 3 คนมาเลนดวย  

เพ่ือนเห็นวายายถินและยายสมหวังมีบุคลิกทาทาง ตัวสูงทวม ผิวขาวใบหนารูป
สี่เหลี่ยม คลายๆ กัน อายุเทากัน ชอบหมอลําเหมือนกัน ชอบหวยเหมือนกัน จึงบอกใหทั้งสอง
คนผูกเสี่ยวกัน สมาชิกในกลุมน้ันเห็นดวยทุกคนรวมถึงสามีและลูกยายสมหวัง จึงไดพากัน “ผูก
เสี่ยว” โดยวิธีนํายายถินและยายสมหวังนั่งหันหนาเขาหากัน มี ยายรัตน ซ่ึงเปนอาวุโสสูงสุด 
เปนคนผูกแขนดวยดายที่ขอมือใหเปนคนแรก พรอมกับพูดอวยพร 
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“มันคือกันหละฮายปานเลขสิบเอ็ด มักหมอลําคือกัน ไปพูนกินปลามาพี่กินเขาใหฮัก
แพงกัน ฝากเปนฝากตายกันเดอ”18 

 

หลังจากยายรัตนผูกแขนเสี่ยวทั้งสองแลว สมาชิกในกลุมทุกคนที่อยูในบริเวณนั้นก็ใช
ดายผูกขอมือคูเสี่ยวพรอมอวยพรใหทุกคนแลวก็รับประทานอาหารรวมกันซึ่งเปนอาหารมื้อ
เที่ยงตามสูตรชาว อีสาน โดยไมลืมที่จะมีการดื่มเหลาขาว และเปดเครื่องเสียงกลอนหมอลํารวม
ฟอนรํารวมกันระหวางสมาชิกภายในกลุม 7-8 คนอยางสนุกสนาน ยายถิน เลาถึงความรูสึกที่ได
ผูกเสี่ยวกับ ยายสมหวังวา“ดีใจหลายที่ไดผูกเสี่ยวในม้ือน้ัน ดีใจทอกับถื่กเลขพุนแลว วาแมนมี
เสี่ยวแลว คือมีผัวมีพอนํานั่นหละ ถึงแมนวาจะเปนผัวเสี่ยวกะดาย”19  

หลังจากผูกเสี่ยวก็มีการติดตอไปมาคบหาชวยเหลือเกื้อกูลกันมาโดยตลอด ปญหา
ตางๆ ในครอบครัวก็ปรึกษาไดพอแมเปนเสี่ยวกัน ลูกๆ ก็นับถือกันเปนพอเปนแมเชนกัน เวลา
ยายถินเดือดรอนไมมีขาวกินเสี่ยว (ยายสมหวัง) ก็จะเอามาใหทีละ 2 – 3 กิโลกรัม โดยไมตอง
คืน บางครั้งเวลายืมเงินถาเสี่ยวไมมีก็จะไปยืมจากลูกสาวเสี่ยวเคยยืมสูงสุด 5,000 บาท ยายถิน
จะไปขอความชวยเหลือจากเสี่ยวประมาณ 5-6ครั้ง/เดือน สวนยายถินเวลาไปขายหวยถาทราบ
เลขเด็ดมาก็จะลงใหเสี่ยวโดยไมไดบอกกลาวเสี่ยว เวลาถูกหวยก็จะเอาเงินไปให เคยถูก
ประมาณ 1,000-2,000 บาท ยายถินภูมิใจกับเสี่ยวมากเพราะทั้งเสี่ยวและครอบครัวใหความ
ชวยเหลือมาโดยตลอด ถึงกับพูดวา 

 

 “เสี่ยวดีกวาพี่นอง พ่ีนองบางทีมีการอิจฉากัน  แตเสี่ยวไมมีการอิจฉา มีหยังกะอยาก
ไหเสี่ยว”20  
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
18เหมือนกันทุกอยางชอบหมอลําเชนกัน คูเพ่ือนใหมีความเอื้ออาทรตอกันใหรักกันรวมเปนรวมตายดวยกัน  
19 ดีใจที่ไดผูกเส่ียวในวันนั้น ดีใจเหมือนกับถูกหวย มีเส่ียวที่มีสามีเหมือนมีความรูสึกวาเทากับตัวเองมีพอ มี
สามีเชนกัน 
20 มีอะไรก็อยากใหเส่ียว 
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เสี่ยวฮักเสี่ยวแพง: ยายถิน กับ ยายสมหวัง  

หลังจากฉันไดไปเยี่ยมยายถิน และไดขอมูลมาวา ยายถินรักยายสมหวังมาก และยัง
บอกกับฉันอีกวา “ถาไมเชื่อใหไปถามเสี่ยวดู” จึงทําใหฉันตามมาเยี่ยมยายสมหวังในวันตอมา 

วันหน่ึงฉันไดพบกับ  หญิงวัยสูงอายุผิวขาวเหลืองตัวสูงทวมใบหนาดูอ่ิมและยิ้มแยม 
ผมดัดหยิกจัดดูเปนทรง  ไฮไลทสีแดงประกายทอง เคี้ยวหมาก สวมสรอยทองเสนโตราว 2 
บาท จ้ีจตุคามกรอบทอง และสวมเสื้อสีสมสะดุดตากระโปรง เอวรัดยางสีเปลือกมังคุดแกม
นํ้าตาลคลุมถึงขอเทา เล็บมือเล็บเทาทาสีบานเย็นปนชมพู ชวนใหคิดวาเปนคนนําสมัย กําลังน่ัง
เลี้ยงหลานสาวอายุราว 6 เดือน พรอมกับชายสูงอายุผูเปนของสามียายนั่งอยูขางๆ  

ฉันคุนเคยกับบานหลังน้ีเพราะสามียายเปนอดีต อสม. และปจจุบันถามีการจัดงานก็
จะมาวาจางเชาโตะเกาอ้ีเปนประจําและทุกครั้งที่มาขอใชบริการจะไดรับความรวมมือเปนอยางดี 
ฉันยกมือไหวพรอมยอตัวลงนั่ง และหยอกลอกับหลานของยายดวยกิจกรรม “จับปูดํา” ทําใหฉัน
ไดเห็นรอยยิ้มไรเดียงสาอันแสนนารักของเด็กและดวยสัญชาตญานที่เคยเลี้ยงลูกมาแลวสองคน
ทําใหฉันรับรูวาเด็กคนนี้ซนไมเบาเพราะฉันสังเกตเห็นวาเด็กมีการเคลื่อนไหวรางกาย
ตลอดเวลา และตองเปลี่ยนกิจกรรมหรือหาของเลนมาใหเลนไมซํ้าเดิม  

ความสงสัยของฉันไดรับการยืนยันจากปากของตาเด็กเองวา การเลี้ยงหลานคนนี้
เลี้ยงคนเดียวไมได มีวันหนึ่งตาไปนาแตพอเที่ยงวันยายใหคนไปตามและบอกวาใหรีบกลับยาย
เหน่ือยแลวเลี้ยงหลานไมไหว   ในวันนั้นฉันใชเวลาอยูครูใหญกับการเลนกับหลานยายจึงไดเริ่ม
พูดคุยถามขาวคราวกันและมีบางชวงที่นองตัวเล็กงอแง ฉันก็เปลี่ยนบทบาทมาเปนพ่ีเลี้ยงชวย
หยิบนมและกลอมนอน 

ยายสมหวัง เปนคนหนองกุงศรี โดยกําเนิดปวยเปนโรคลิ้นหัวใจรั่วหลังจากที่ยายถิ
นปวยเปนเบาหวานได 3 ป สวนสามีของยายก็ปวยเปนโรคเบาหวาน ชวงยายสมหวังปวย
ใหมๆ ยายถินจะมาคอยใหกําลังใจแทบทุกวัน โดยพยายามบอกยายสมหวังเสมอวา “พยายาม
อยาคิดมาก ทานยาสม่ําเสมอตามหมอบอก” 

 ปจจุบันยายสมหวังรับยาที่คลินิกแหงหน่ึงในอําเภอยายสมหวัง เลาวาเม่ีอกอน 
ยายถิน มีรานขายของและเปนเถาแกรับเหมามันสําปะหลัง ยายถิน ไมชอบคุยกับใครแตกับยาย
สมหวังคุยดวยเพราะยายสมหวังไปรับจางขุดมันดวยกัน จึงมีความสนิทสนม โดยเฉพาะมีวัน
หน่ึงขณะพักรับประทานอาหารเที่ยงไดซักถามอายุกัน พอทราบวาอายุเทากันจึงนับถือเปน
เพ่ือนกัน หลังจากสามียายถินตาย ยายถินก็ไปรับจางขุดมันหรือตัดออย จึงทําใหทั้งสองเกิด
ความสนิทสนมกันมากขึ้นและจากความสัมพันธฉันเพ่ือนมาประมาณ  20 ปไดกลายมาเปน
ความสัมพันธฉันเสี่ยวตั้งแตป พ.ศ. 2536 เปนตนมา 
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 “บเคยเคียดเคยขมไหกัน ไปนาใสไซไดปลากะเอาไปไหกอนมาบาน หาลังเธี่ย
ยายถินมาเลนนําปลาขังอยูคุกะบอกจับเอาโลดสิเอาไปแกงสิเอาไปปนกะจับเอา มี
หยังกะอยากไหกิน  เวากันออนซอนตั้งแตสิตายปาหนีจากกัน เฮ็ดจังไดจังสิไดพอ
กัน”21  

ครอบครัวยายสมหวังจะเปนฝายชวยเหลือยายถินมาตลอด เม่ือ 4-5 ปที่ผานมา มี
ญาติมาจากตางอําเภอเอาผาถุงมาแลกขาว ขณะนั้นสามียายหวังกําลังตักขาวอยูบนเลาขาว 
ยายถินเดินผานมาเจอพอดีก็เลยขอจากสามียายหวัง สามียายหวังก็ไมปฏิเสธ ยายถินเลือกเอา
ผาถุงหน่ึงผืน มีบางครั้งบริเวณบานยายถินมีตนไมหรือหญาขึ้นรกสามียายหวังก็จะไปชวยตัด 

ถึงแมวายายสมหวังจะมีความสนิทสนมกับเสี่ยวเปนอยางดี แตมีอยูชวงหนึ่งหลังสามี
ตายไดไมนาน ยายถินไปมีความสัมพันธกับสามีของเพื่อนบานและอยูกินดวยกันนานประมาณ 
10 ป ยายสมหวังเลาวา ตัวเองไมเคยพูดตําหนิยายถิน เพราะกลัวเสี่ยวโกรธและคิดวาโตๆ กัน
แลว ชวงสามีใหมยายถินปวยและกลับไปรักษาตัวอยูกับภรรยาคนเดิม ยายถินมาชวนไปเปน
เพ่ือนยายหวังก็ไปเยี่ยม จนสามียายถินตาย  

สวนสามียายสมหวังมีความสนิทสนมกับยายถินเปนอยางดี ยายสมหวังเลาวา ตนเอง
ก็ไมเคยคิดวาสามีจะทําใหเสื่อมเสียเพราะยายหวังเคยบอกสามีวา “ยายถินเปนเสี่ยวฮักเสี่ยว
แพง”   ยายหวังพูดเชนนี้เพราะรูอยูแกใจวา สามีของยายเปนคนเจาชู จึงบอกใหสามีไดรับทราบ
ถึงความรูสึกของตนที่มีตอเสี่ยว (ยายถิน) โดยเฉพาะ “เสี่ยวฮัก” ที่ทั้งสองปฏิบัติตอกันคือ ไม
เคยนินทาวารายใหเสี่ยว  ไมเคยมีเร่ืองผิดใจหรือขุนเคืองกัน   เวลาไดกินอาหารอรอยก็คิดถึง
เสี่ยวถาสามารถซื้อหามาฝากไดก็จะซื้อมาฝากหรือบางครั้งไดไปฟงหมอลําคณะดังๆ แลวเสี่ยว
ไมไดไปดวยก็ยิ่งคิดถึงเสี่ยว  และที่สําคัญยายบอกวา  เปรียบเทียบกับกินเลือดกันได สวนคํา
วา “เสี่ยวแพง” ยายบอกวา  แพงทอหนวยตา 22 วันไหนทราบวาสามีไมทําตามสัญญาวา “จะ
ไมลวงเกินยายถิน” ยายสมหวังจะเลิกทางกับสามีเด็ดขาด สามีทราบถึงความรักที่ภรรยามีตอ 
ตนและเสี่ยว จึงรักและใหเกียรติเสี่ยวเชนเดียวกัน “ผมซอยทุกอยาง ลิโตนซาติ อยางเดียวที่บ
เฮ็ดคือนอนนํากัน” 23  

ความสัมพันธของทั้งสองคน คนในชุมชนทราบเปนอยางดี แมแตบัวลอยซึ่งเปนคน
ตางหมูบานมาเปนสะใภมากวา  30 ป เธอพูดวา “เห็นเพินมาแตได ยาหวังและยาถินเพ่ินเปน
เสี่ยวกันเพินหละคือกันฮาย”24 
             

                                                        
21 ไมเคยโกรธกันไปนาใสไซไดปลาก็เอาไปใหกอนเวลา ยายถินมาเลนดวยมีปลาขังอยูในถังก็บอกใหจับเอา
ตามใจชอบ  มีอะไรก็อยากใหเส่ียวกิน กลัวแตจะตายจากกัน 
22

 มีคาเทาลูกตา 
23 ผมชวยทุกอยางเพราะสงสาร อยางเดียวที่ไมเคยทําคือการมีเพศสัมพันธกัน 
24 เห็นมาตั้งนานแลววายาหวังและยาถินเปนเส่ียวกันทั้งสองเหมือนกันแทบทุกอยาง 
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จากกรณีคูเสี่ยวดั้งเดิมยายหวังและยายถินเปนความผูกพันของเสี่ยวฮักเสี่ยวแพงเพราะ
ทั้งสองมาเปนเสี่ยวกันโดยมีครบองคประกอบของการเปนเสี่ยวคือมีรูปรางคลายคลึงกัน มี
ความคิดจิตใจคลายคลึงกัน มีอายุเทากัน เพศหญิงเชนกันและสัมพันธภาพที่เกิดขึ้นของคูเสี่ยว
มีทั้งในเสี่ยวตอเสี่ยว เสี่ยวในเครือญาติ ไปมาหาตอน  ไปมาหาแวะ ฮวมเปนฮวมตาย  ซ่ึง
ความสัมพันธเหลานี้เกิดขึ้นกอนที่จะดําเนินโครงการและมีอยูในชุมชนอยูแลวแตพอเขาไป
ดําเนินโครงการโดยไมไดศึกษาชุมชนกอน  ซ่ึงอาจจะเนื่องมาจากที่เปนคนของรัฐที่มองวาทุก
ชุมชนลวนเหมือนกัน  วางเปลาหรือปราศจากความขัดแยงใดๆ เวลาจัดทําโครงการก็ละเลย
ศึกษาประวัติศาสตรชุมชนและรากเหงาวัฒนธรรมเดิมใหเขาใจ   มาถึงวันนี้ฉันรับรูดวยตนเอง
แลววาการประยุกตใชประเพณีผูกเสี่ยวจําเปนตองไมละเลยรากเหงาวัฒนธรรมเดิมและ
ประวัติศาสตรชุมชน  

 
เสี่ยวเบาหวาน:  ยายถิน กับ ยายลุน 

ยายถิน ปวยเปนเบาหวานมาตั้งแตป 2540 รับยาประจําที่โรงพยาบาลอําเภอ พอมี
โครงการเสี่ยวออนหวานสานสุข ยายถินก็เขารวมโครงการและสามีของเสี่ยวก็เขารวมโครงการ
น้ีดวย แตจากเงื่อนไขของโครงการใหคนอยูละแวกคุมเดียวกันผูกกัน ยายถินจึงตองผูกเสี่ยวกับ 
ยายลุน โดยยายลุนเปนฝายขอผูกเปนเสี่ยวกอน เน่ืองจากอยูคุมเดียวกัน 

บายวันถัดมา หลังพิธีการที่บานผูใหญสน ฉันชวน อสม. พรอมดวยพนักงานขับรถลง
เยี่ยมบานซึ่งในวันนั้น มีเปาหมายเยี่ยมผูปวยจํานวน 4 ราย โดยไมลืมยายลุนและสามี 
เน่ืองจากไมไดเจอกันเม่ืองานวันกอน รถจอดหนาบานไมสองชั้นใตถุนเปนคอนกรีตรั้วรอบขอบ
ชิดประตูเหล็กทางเขาขนาดเทาประตูบานเชื่อมติดผนังกําแพง ฉันใชมือขางขวาที่ถนัดผลักโดย
ไมตองออกแรงมาก แลวยกขากาวขามเหล็กทีละขางเขาไปทะลุผานเขาในบริเวณบาน  มองเขา
ไปภายในบานขาวของถูกจัดวางอยางเปนระเบียบพ้ืนปูดวยกระเบื้อง แตสัมผัสจากเทาขณะเดิน
ไดวามีการเช็ดถูเปนอยางดี สายตาของฉันมองไปที่ชายสูงวัยผิวคอนขางดูซีด  ผอม  หนาตามี
เคาความหลอเหลาในสมัยหนุมๆ จากใบหนารูปไขบอกใหฉันทราบทันทีวาไมใชคนอีสาน กําลัง
นอนอยูบนเปลและมีหญิงสูงวัยสวมแวนตาสีใสกําลังน่ังนวดขาใหชายคนดังกลาวอยู  ฉันยกมือ
ไหวทั้งสองทานพรอมกับคอยๆ ยอตัวลงนั่งกับพ้ืนอยูขางๆ ฉันทราบมาวาสามีของยายปวยดวย
โรคหัวใจ 

หลังจากที่ฉันไดพูดคุยซักถามถึงอาการปวยสามีของยาย ครูตอมาฉันก็ทําการวัด
สัญญาณชีพ ผลอยูในเกณฑปกติ ฉันไดสอบถามอาการเพิ่มเติมเล็กนอย พรอมกับบันทึกลงใน
แฟมครอบครัวที่ถือติดมือมาดวย  ใจจริงในวันนี้ฉันอยากจะสอบถามยายลุนถึงการเปนคูเสี่ยว
เบาหวานกับยายถิน แตเม่ือฉันเห็นบรรยากาศในวันนี้จึงทําใหฉันตองรอหาโอกาสที่เหมาะสม
กวานี้กอน แลวฉันก็ไดมอบผาเช็ดตัวสีนํ้าเงินใหกับยายลุน และฉันไดไหวทั้งสองทานกอนลา
กลับพรอมบอกวาจะมาเยี่ยมใหม 
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ตอนเย็นๆ ใกลพลบค่ําวันหนึ่ง อากาศเย็นสบายฉันขี่จักรยานไปตามถนนโดยมี
เปาหมายเยี่ยมยายลุน ขณะที่ฉันจะแวะลงจากถนนใหญพลันสายตาก็มองไปที่ศูนยเรียนรูชุมชน
เห็นหญิงสูงวัย รูปรางทวมกําลังเดินบนกะลา โดยขางลําตัวทั้งสองขางจะมีราวไมไผสําหรับเดิน
เกาะยึดไปมาแลวฉันก็หักเลี้ยวจักรยานเขาไปในศูนยโดยไมรีรอ ฉันจอดรถจักรยานไวแลวยก
มือไหวทักทายพรอมกับเดินไปที่ทางเดินกะลาซึ่งสรางอยูขางๆ กันกับที่ยายลุนกําลังเดิน  

ขณะเดินฉันก็ไดชวนยายคุยไปดวยโดยฉันเปนฝายถามถึงอาการสามียายกอน ยาย
เลาวาชวงนี้ปลอยใหนอนพักอยูคนเดียวที่บานเลยขอตัวเดินออกมาคลายเครียดยายบอกวาเดิน
บนกะลาแลวรูสึกวาอาการปวดขาลดลง เม่ือบรรยากาศรูสึกผอนคลายแลวฉันไดเปดประเด็น
เพ่ือขอทราบประวัติชีวิตของยายยายเลาวา เปนคนบานหนองกุงศรีโดยกําเนิด ปจจุบันอายุ 62 
ปมี พ่ีนอง 8 คนยายลุนหรือหมอลุนที่ชาวบานบางคนชอบเรียกเรียนจบหลักสูตรจากวิทยาลัย 
ผดุงครรภแหงหน่ึงในภาคอีสานเมื่อป 2508 เคยทํางานที่ศูนยโรคเรื้อนประมาณ 5 ป จึงได
ลาออกจากงานพรอมกันกับสามี ซ่ึงทํางานอยูที่เดียวกันมาอยูบานเกิด สามีคนแรกเสียชีวิต
หลังจากคลอดลูกคนที่ 4 ไดเพียง 2 เดือน ซ่ึงขณะนั้นอายุยายสามสิบกวาๆ สวนสามีคน
ปจจุบันเปนตํารวจและเคยมีครอบครัวมาแลวกอนที่จะมาอยูกนิกับยาย  

ยายลุนเริ่มปวยเปนเบาหวานตั้งแตป 2543 จากประสบการณสมัยเรียนผดุงครรภ ถา
พูดถึงโรคเบาหวาน “ แพทยในสมัยน้ันจะสั่นหัว เพราะเปนโรครักษาไมหาย”  แรกๆ อายไมกลา
คุยกับใครเชนเดียวกับผูปวยรายอื่นๆ แตพอมารักษาที่โรงพยาบาล มาเจอผูปวยที่ไมมีเฉพาะ
ตน ความรูสึกอายจึงลดลง   

หลังจากผูกเสี่ยวเบาหวานกับยายถิน ทั้งสองคนจะเจอกันบอยครั้งดูเหมือนจะบอย
กวาเสี่ยวดั้งเดิมเสียดวยซ้ํา เพราะตอนเชายายถินจะตองเดินผานบานยายลุนกอนไปซื้อกับขาว 
หรือบางครั้งก็ไปเจอกันที่รานขายกับขาว แตเน่ืองจากวาการเปนเสี่ยวเบาหวานยายลุนเปนคน
ขอเปนเสี่ยวกอน ประกอบกับดวยยายลุนเคยเปนเจาหนาที่สาธารณสุข การเปนเสี่ยวเบาหวาน
ไมไดคบหาดูใจกันมากอนเวลาพูดคุยซักถาม ยายลุนจึงเปนคนพูดถามกอนเสียสวนใหญ โดย
เรื่องที่ถามมักจะถามถึงคาน้ําตาลเทาไหร? หมอนัดอีกวันไหน? มีชวงหนึ่งนํ้าตาลยายถินสูงขึ้น 
ยายลุนก็บอกใหยายถินพยายามดูแลตนเองพรอมแนะนําไปเดินกะลา สัมพันธภาพของทั้งสอง 
อาจจะดูเหมือนไมแนบแนนเชนเสี่ยวดั้งเดิม แตยายถินก็ไดพูดใหฉันฟงวา “การมีเสี่ยวเบาหวาน
เปรียบเหมือนแนวกินใสผงชูรส25มันกะดีอยูดอกมีหมูคอยถามคอยไถยามเจ็บไขไดปวย”26  

สามเดือนตอมาสามียายลุนปวยหนัก ตองพ่ึงออกซิเจนตลอดเวลา จึงตองนอนที่
โรงพยาบาล ฉันไดมีโอกาสไปเยี่ยมโดยไดซ้ือโอวัลตินไปเยี่ยมไข ฉันทราบมาวาตลอด
ระยะเวลาที่สามียายปวยยายตองดูแลคนเดียวมาตลอด    โดยคาใชจายไดมาจากเงินเดือนสามี
ยายที่เหลือจากหักคา สหกรณ และมีลูกสาวที่ติดมากับสามีซ่ึงยายไดดูแลเลี้ยงดูมาตั้งแตเล็กๆ 

                                                        
25 อาหารใสผงชูรส 
26 มันก็ดีอยูหรอกมีเพ่ือนคอยมาถามขาวคราวเวลาเจ็บปวย 
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เปนคนสงเงินมาชวยเปนประจําอีกแรงหน่ึง ฉันไดถามถึงอาการปวยพรอมสอบถามถึงคูเสี่ยว
ยายเลาใหฟงวา“ยายถินเรากะมาถามขาวเฒาพอนี่อยูดอก เพินมาเยี่ยมบไดแหลวเนาะเพินกะ
เลี้ยงหลานอยูพูเดียวเพินกะสิคือฉันน่ีหละหมอ”27 

กรณีคูเสี่ยวเบาหวานยายถินและยายลุนทําใหเกิดการเรียนรูวา การเขาไปดําเนิน
โครงการที่ละเลยเขาไปศึกษาชุมชนกอน  จึงไมเห็นปรากฎการณวิถีชีวิตของชาวบานซึ่งมี
สัมพันธภาพแบบเสี่ยวอยูกอนแลว โดยเฉพาะยายถินไดรับการขนานนามวา เสี่ยวฮักเสี่ยวแพง
ของยายหวัง ประกอบกับการดําเนินโครงการโดยมอง “โรค”เปนตัวตั้งจึงเปนการไปแยก
ความสัมพันธแบบธรรมชาติมาเปนความสัมพันธแบบประดิษฐสงผลทําใหสัมพันธภาพไมแนบ
แนนหรือเบงบานเชนความสัมพันธกับยายหวัง  แตก็ยังมีสิ่งดีเกิดขึ้นท ี่คูเสี่ยวเบาหวานไดมี
เพ่ือนคอยถามไถอาการทุกขสุขพอไดหายจากอาการเครียดและมีกําลังใจที่จะตอสูกับชีวิตที่ตอง
อยูคนเดียวตามลําพังใหสามารถดําเนินชีวิตไดอยางปกติสุขเชนคนอ่ืนๆ   อยางไรก็ตามเสี่ยว
เบาหวานใชวาความสัมพันธจะไมแนบแนนเชนกันทุกคู แตยังมีคูเสี่ยวเบาหวานที่หลังจากมา
เปนคูเสี่ยวกันแลวมีการไปมาหาแวะ  รวมปวยรวมรักษา คอยใหกําลังใจซึ่งกันและกันจากคนที่
มีภาวะแทรกซอนไดกลายมาเปนเสี่ยวเบาหวานตัวจริงและเปนเจาของคําพูดที่วา “จังสั้นหละ 
คนบมีเสี่ยวมันเลยเหงา”(อยางนี้แหละ  คนไมมีเสี่ยวเลยเหงา) 

 
เสี่ยวเบาหวานตัวจริง: ลุงนนท กับ ลุงพา 
ลุงนนทเปนประธาน อสม.ของหมูบานหนองกุงศรีแหงน้ี ปวยเปนเบาหวานมาราว 5 

ป ลุงรับยาเปนประจําที่โรงพยาบาลของฉัน จากผลการตรวจน้ําตาลในกระแสเลือดที่สูงมากกวา 
เกณฑและจัดอยูในขายผูปวยที่มีภาวะแทรกซอนเปนสาเหตุใหฉันตองเฝาติดตามลุงนนทอยาง
ตอเน่ือง ถึงแมวาลุงจะมีลูกสาวเปนพยาบาลทํางานในโรงพยาบาลเดียวกันกับฉันก็ตามแตผล
นํ้าตาลมากกวา สองรอยกวาๆ ทุกครั้งที่มารับบริการ 

จากการที่ฉันลงเยี่ยมทําใหทราบวาลุงนนทมีภาวะเครียดจากภายในครอบครัวเองและ
ปจจัยภายนอก คือขางๆ บานลุงเปนครอบครัวที่มีปญหามากที่สุดภายในหมูบานนี้ โดย
ครอบครัวนี้พอชอบด่ืมเหลา แมชอบเลนการพนัน  ลูกชายติดสุราและมีภาวะสุขภาพจิตรวมดวย  
สวนแมยายปวยเปนโรคเกาท โดยเฉพาะลูกชายจะมีนิสัยชอบเมามาตลอดเวลายิ่งวันไหนเมา
เอะอะอาละวาด  ดาทอยายและแมตางๆ นานา วันนั้นยิ่งทําใหลุงนนทเปนหวงลูกสาวและตอง
คอยรับสงลูกสาวไปปฏิบัติงานลงเวรบายหรือขึ้นเวรดึก 

 

                                                        
27 ยายถินไดมาถามขาวสามียายอยูหรอกแตไมสามารถมาเยี่ยมไดเพราะตองเล้ียงหลานอยูคนเดียวยายถินก็
คงเปนเชนยาย 
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“อยากจะยายบานไปที่อ่ืนอยูหรอก ตอนกลางคืนก็ไมไดหลับไมไดนอน บางวันก็ขวาง
ปาไมมาที่บาน เน่ีย! กระเบื้องที่แตกก็เพราะลูกชายบานบานหลังนั้นนั่นแหละ” ลุง
นนทพูดพรอมชี้ใหดูหลักฐาน 
 
โชคยังดีที่ความทุกขของลุงนนทไดรับการเยียวยาจากคูเสี่ยวเบาหวาน ซ่ึงจะไปมาหา

สูกันเปนประจํา พอใหลุงนนทไดระบายความรูสึกทําใหความเครียดลดลงบาง ลุงนนทเลาวา ใน
ตอนเย็นแทบทุกๆ วันถาลุงนนทไมไปหาเสี่ยวเสี่ยวก็มาหาลุงนนทเชนกัน 

ชวงแรกๆ ลุงนนทเลือกนายสนเปนคูเสี่ยวแตหลังจากนั้นประมาณ 2 เดือนลุงนนท
ไดมาขอเปลิ่ยนคูเสี่ยวใหมเปนลุงพาซ่ึงลุงพาเปนบุคคลหนึ่งที่ใหการสนับสนุนลุงนนทสมัย
เลือกตั้งผูใหญบานและใหเหตุผลในการเลิกเปนเสี่ยวกับนายสนวาไมสนิทใจ   ลุงนนทกับลุงพา
เปนคูเสี่ยวที่คนในชุมชนบอกวาเปนคูที่เหมาะสมกันอีกคูหน่ึงโดยเฉพาะบุคลิกลักษณะเปนคนมี
รูปรางสันทัด ใบหนาสี่เหลี่ยม ผิวดําแดง อายุไลเลี่ยกันโดยลุงพามีอายุมากกวาลุงนนท  3 ป 
และที่เปนบุคลิกเดนของคูน้ี คือ เปนคนพูดนอย และมีความซื่อสัตย ซ่ึงขอมูลน้ีไดรับการยืนยัน
ในการประชุมคัดเลือกคณะกรรมการผูสูงอายุในหมูบานซึ่งในครั้งนั้นฉันไดมีโอกาสเขารวม
ประชุมดวยโดยมีผูใหญบานเปนประธาน ฉันสังเกตเห็นวาพอมาถึงตําแหนงเหรัญญิกกลุม
ผูสูงอายุยกมือสนับสนุนใหลุงนนทและลุงพาเปนเอกฉันทครั้งเดียวผาน 

ลุงพาปวยเปนเบาหวานมาราว 5 ป เชนเดียวกับลุงนนทและทราบวาปวยเปน
เบาหวานโดยลุงพาปวยเปนโรคนิ่วในถุงน้ําดีไดรับการผาตัดที่โรงพยาบาลประจําจังหวัด แต
แผลมีปญหาเรื้อรังแพทยจึงไดทําการตรวจเบาหวานและไดรับการรักษาตั้งแตน้ันเปนตนมา 

ลุงพามีภรรยาคอยดูแลเปนอยางดี ประกอบกับการปฏิบัติตัวตามคําแนะนําของ
แพทยและออกกําลังกายโดยวิธีวิ่งตอนเชา หรือบางวันก็ขี่จักรยานรอบหมูบานจึงทําใหรางกาย
ฟนตัวเร็ว ปจจุบันคาน้ําตาลของลุงพาอยูในเกณฑปกติ  

วันที่ฉันลงเยี่ยมลุงนนทในครั้งแรกก็ไดเห็นบรรยากาศลุงพามาเยี่ยมลุงนนทและใน
เหตุการณอ่ืนๆ ก็มักสังเกตเห็นคูเสียวคูน้ีเปนประจํา รวมถึงการมาตรวจตามนัด ลุงนนทเลาวา 
เวลามารับยาเบาหวานจะขี่รถมอเตอรไซคมาดวยกันโดยลุงนนทเปนคนขับและมีลุงพาเปนคน
ซอน “พวกเราขี่รถไปดวยกัน ตั้งแตมาเปนเสี่ยวกันนี่แหละ” 

เวลาทราบวาผลน้ําตาลของลุงนนทสูง ลุงพาก็จะเปนฝายพูดใหกําลังใจและปลอบใจ
ลุงนนท ในฐานะที่เคยปวยปางตายมากอน“นํ้าตาลมันก็ขึ้นๆ ลงๆ ถาไมถึงสองรอยกวาถือวา
เชย”  

ลุงนนทเลาวา รูอยูแกใจวาน้ําตาลมากกวาสองรอย หมอจะบอกวาแสดงถึงอาการของ
โรคไมคอยดี   แตลุงนนทบอกวาเปนคําพูดของผูปวยเบาหวานเชนกัน จึงทําใหรูสึกวาไมมี
เฉพาะแตตัวเองที่ปวย  ลุงนนทยังมีความหวังวาคาน้ําตาลจะอยูในเกณฑปกติเชนเดียวกับลุง
พาไมวาวันใดก็วันหนึ่ง 
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ปจจุบันลุงนนทมีสีหนาสดชื่นและมีผลน้ําตาลอยูในเกณฑปกติ ฉันมีโอกาสไดพาคู
เสี่ยวจํานวน 5 คูไปรวมงาน “ความรู...สูปญญา...พัฒนาเมืองกาฬสินธุ” ขณะน่ังรถตูจะไป
รวมงานไดเปดซีดีหมอลําเรื่องตอกลอนใหดู   ในตอนหนึ่งของเร่ืองมีตัวแสดงในบทบาทของยาย
ที่มีนิสัยขี้เหนียว แลวเกิดการเจ็บปวยขึ้นมา   ไมมีใครมาเยี่ยมยามถามขาวจึงเกิดความรูสึก
เหงาวาเหว  รูสึกเบื่อหนายกับชีวิต ลุงนนทพูดขึ้นมาวา 

 
“จังสั้นหละ คนบมีเสี่ยวมันเลยเหงา” (อยางนี้แหละ คนไมมีเสี่ยวเลยเหงา) 
 
กรณีคูเสี่ยวลุงนนทกับลุงพาทําใหบุคลากรสาธารณสุขไดเรียนรูการดูแลผูปวย

เบาหวานที่เม่ือกอนจะมองเฉพาะดานชีววิทยาทางการแพทยโดยไดละเลยมุมมองสหวิทยาการ
ทางการแพทย  เวลาผูปวยมารับบริการจึงใชคาน้ําตาลในกระแสเลือดเปนเกณฑตัดสินชะตา
ชีวิตของผูปวยแตโชคยังดีที่ลุงนนทมีเสี่ยวที่มีประสบการณชีวิตการเจ็บปวยปางตายมากอนเปน
แบบอยางในการถือปฏิบัติพรอมกับมีเสี่ยวคอยใหกําลังใจเม่ือทราบวาผลเลือดสูงกวาปกติ  จาก
สัมพันธภาพแบบเสี่ยวซึ่งเปนวิถีชีวิตของคนอีสานและเมื่อไดเปนเสี่ยวกันแลวเกิดความฮักแพง
คอยเปนหวงเปนใย รวมปวยรวมรักษาเวลามาตรวจก็ซอนมอเตอรไซคมาดวยกันจึงทําใหลุง
นนทมีแฮงใจ (คลายความเครียดลง) และมีกําลังใจเกิดความเชื่อม่ันในตนเองมีอารมณม่ันคงที่
จะตอสูกับปญหามีความพยายามที่จะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมพยายามออกกําลังกายสม่ําเสมอ
และพยายามลดการรับประทานอาหารรสหวานและอาหารมันลดลง  สงผลใหมีสุขภาพที่ดีทั้ง
ดานกายจิตสังคมและปญญาพรอมทั้งมีความผาสุกเกิดขึ้นในชีวิต 

จากปรากฏการณที่ฉันเองไดพบเจอตลอดระยะเวลา 6 เดือนที่ไดดําเนินการตาม 
โครงการเสี่ยวออนหวานสานสุข ซ่ึงมีการดําเนินงานทั้งเชิงรุกและเชิงรับ จึงทําใหฉันไดมีโอกาส
เห็นพัฒนาการของผูปวยที่เขารวมโครงการจํานวน 8 คู ฉันสังเกตเห็นบางคูเสี่ยวเวลามารับ
บริการที่คลินิกในโรงพยาบาล จะเดินมาดวยกันและจากการเยี่ยมติดตามในชุมชน โดยมี
เครื่องมือ 7  ชิ้น เปนเครื่องมือนําทาง ทําใหฉันเห็นแงมุมของเสี่ยวเบาหวานแตกตางที่ฉัน
คาดหวัง โดยคูเสี่ยวที่มีการชวยเหลือเกื้อกูลกันมักจะมีสัมพันธภาพที่ดีตอกันมากอนหรือบางคู
เสี่ยวเคยเปนเพ่ือนกันมาตั้งแตสมัยยังเด็กซึ่งมีจํานวน 3 คู สวนคูที่ไปมาหาสูถามขาวคราว กัน
บางมักเปนคูที่ไมคอยไดคบหากันมากอนซึ่งมีจํานวน 5 คู  สวนคาน้ําตาลในกระแสเลือดมี
แนวโนมในทางที่ดีขึ้น   มีจํานวน 3 คูที่มีระดับนํ้าตาลอยูในเกณฑปกติและมีคูเสี่ยวจํานวน 2 คู
โดยที่คนใดคนหนึ่งมีภาวะแทรกซอนที่เหลืออีก 3  คูมีคาน้ําตาลในกระแสเลือดเกินปกติ   

มีสิ่งที่เกิดขึ้นเกินความคาดหวัง พบวา กลุมผูปวยเบาหวานใหความรวมมือแตกตาง
ไปจากเดิม โดยสังเกตไดจากการประชุมในหมูบาน การพัฒนาหมูบาน การรณรงคปองกันโรค
ไขเลือดออกและโรคไขหวัดนกในชุมชน และที่ประทับใจทีมงานฉันมากที่สุดคือการรวมพลังของ
กลุมผูปวยเบาหวานและกลุมผูสูงอายุในการตอนรับการประเมินหมูบานจัดการสุขภาพและศูนย
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เรียนรูในชุมชนซึ่งสงผลใหการประเมินผานเกณฑประเมินและนําความประทับใจแกทั้งผูมา
ประเมินและผูเตรียมรับการประเมิน 

ปรากฏการณที่เกิดขึ้นทําใหฉันตองกลับมาทบทวนตนเอง  ฉันอาจเปนบุคคลากรคน
หน่ึงที่ถวิลหาวัฒนธรรมทองถิ่นมาประยุกตใชในงานสาธารณสุข ที่ยุคสมัยน้ีชอบพูดวา 
“นวัตกรรม” โดยลืมไปวาประเพณีวัฒนธรรมไมใชจะคงอยูหรือแชแข็งโดยไมมีการเปลี่ยนแปลง
ไปตามยุคสมัยและบกพรองที่ไมไดไปศึกษารากเหงาวัฒนธรรมใหเขาใจกอนนํามาใช พรอมกัน
น้ีอาจเปนดวยประสบการณคนของรัฐที่มองวาทุกชุมชนลวนเหมือนกัน วางเปลาปราศจากความ
ขัดแยงใดๆ เวลาจัดทําโครงการก็ละเลยศึกษาประวัติศาสตรชุมชนใหเขาใจ    มาถึงวันนี้ฉัน
ทราบดวยตนเองแลววา การประยุกตใชประเพณีผูกเสี่ยวจําเปนตองไมละเลยรากเหงา
วัฒนธรรมเดิมและประวัติศาสตรชุมชน 
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สวนที่สาม  
การทบทวนวรรณกรรมและวเิคราะหประเพณีผูกเสี่ยวในฐานะประเพณปีระดิษฐ 

 
การบูรณาการประเพณีผูกเสี่ยว เพ่ือตอบสนองนโยบายรัฐในการดูแลผูปวยเร้ือรังใน

ชุมชน โดยนําแนวคิด กลุมชวยเหลือตนเอง (self help group) ซ่ึงเปนกลุมที่เกิดจากบุคคลที่
มีลักษณะเดียวกันมารวมกันโดยสมัครใจ เพ่ือใหความชวยเหลือซ่ึงกันและกัน ในการตอบสนอง
ตอความตองการเอาชนะความพิการหรือแกปญหาชีวิตที่มีรวมกัน มาผนวกรวมกับประเพณี 
“การผูกเสี่ยว” ซ่ึงเปนประเพณีทองถิ่นเพ่ือใชวัฒนธรรมเปนเคร่ืองมือในการดูแลผูปวยเบาหวาน
ในชุมชน  

บุคลากรทางการแพทย ไดนําแนวคิดกลุมชวยเหลือตนเองเกิดขึ้นอยางแพรหลาย 
(Waraporn  2006) สําหรับกลุมผูปวยเบาหวาน เกสรี เลศิประไพ (2539) ไดนําแนวคิดนีม้า
ศึกษาเปรยีบเทียบประสิทธผิลของการเขารวมกิจกรรมกลุมชวยเหลอืตนเองตอความบกพรอง
ในการดูแลตนเองของผูปวยโรคเบาหวานชนิดไมพ่ึงอินสุลิน เปรียบเทียบกับผูปวยทีไ่ดรับการ
สอนตามปกต ิ พบวา ภายหลังเขารวมกจิกรรมกลุมชวยเหลือตนเองผูปวยโรคเบาหวานมีความ
บกพรองในการดูแลตนเองลดลงกวากอนเขารวมกิจกรรมกลุมชวยเหลือตนเอง และลดลง
มากกวาผูปวยโรคเบาหวานที่ไดรับการสอนตามปกต ิ และผูปวยโรคเบาหวานที่ไดรับการสอน
ตามปกติมีความบกพรองในการดูแลตนเองลดลงกวากอนไดรับการสอนตามปกติสวนน้ําตาลใน
เลือดกอนอาหารเชาของผูปวยโรคเบาหวานกลุมทีเ่ขารวมกิจกรรมกลุมชวยเหลอืตนเองและ
ไดรับการสอนตามปกตลิดลงไมแตกตางกนั  

ถึงแมวา สมาชิกของกลุมชวยเหลือตวัเองจะใชประสบการณที่แตละคนไดรับมา
รวมกันอภิปราย เพ่ือหาแนวทาง หรือการเรียนรูวธิีการแกไขปญหาดวยตนเอง  การทํางานของ
กลุมเกิดจากปฏิสัมพันธและความไววางใจ สวนความรูสึกของสมาชิกกลุมในฐานะเหมือนผูลง
เรือลําเดียวกนั เปนรูปแบบหนึ่งของกลุมสนับสนุนทางสังคม (Bender อางใน Taylor 1980: 
609) และสามารถบรรลตุามวัตถุประสงคของกลุมชวยเหลือตนเอง น่ันคือ สามารถสรางเสริม
ความสัมพันธอันดีระหวางสมาชิกภายในกลุม สมาชิกไดชวยเหลือตนเองและมีทางเลือกในการ
ตัดสินใจแกปญหา เกิดเจตคติสูการปรบัเปลี่ยนพฤติกรรมที่พึงประสงค สรางความรูสึกถึงคุณคา
ตนเองในสังคมดวยการมีสวนรวมในการแกปญหาของสมาชิกในกลุมและเปนผูใหความ
ชวยเหลือผูอ่ืนโดยมิใชเปนเพียงผูรับฝายเดียว (Bender อางใน Taylor 1980:609)  

การที่ร้ือฟนประเพณีผูกเสี่ยวมาประยุกตใชในการดูแลผูปวยเบาหวาน จึงถือวาเปน
การเริ่มตนที่ดี เน่ืองจากการนําประเพณีผูกเสี่ยว ซ่ึงมีความหมายลึกซึ้งและเปนวิถีชีวิตของคน
อีสาน ซ่ึงเม่ือคนไดเปนเสี่ยวกันแลวจะเกิดความฮักแพงเกิดความเปนหวงเปนใยคอยดูแลและ
ใหกําลังใจซึ่งกันและกันทําผูปวยเบาหวานมีภาวะเครียดลดลงมีกําลังใจที่จะปรับเปลี่ยน 
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พฤติกรรมสงผลใหผูปวยมีความสมดุลทั้งทางดานรางกาย จิตใจ สังคมและจิตวิญญาณหรือการ
มีสุขภาวะนั่นเอง 

เสี่ยวจึงถือไดวาเปนรูปแบบหนึ่งของกลุมชวยเหลือตวัเอง (self help group) ซ่ึงไดรับ
การสนับสนุนทางสังคม (social support) ไดแก สนับสนุนดานอารมณ ขอมูล และเครื่องมือ ซ่ึง
จะใชสนบัสนนุการปรับภาวะจิตสังคม (psychosocial aspect) มากกวาการปรับเปลีย่น
พฤติกรรม แมวาผูปวยจะสามารถดูแลตัวเองดี ลดความเครยีดใหลดลงได แตระดับนํ้าตาลใน
เลือดกอนอาหารเชาก็ไมไดเปลี่ยนแปลงไป ซ่ึงเปนปรากฏการณทั่วไปของกลุมชวยเหลือตวัเอง
แตอยางไรก็ตามการมีคูเสี่ยวของผูปวยเบาหวานถึงแมจะไมมาชวยลดนํ้าตาลในกระแสเลือด
โดยตรงแตผูปวยสามารถมีสุขภาวะไดซ่ึงเกิดจากการที่คูเสี่ยวมีสมัพันธภาพทีดี่ตอกันคอยเปน
หวงเปนใย ถามไถทุกขสขุ ใหกําลังใจซึง่กันและกันรวมถึงมีพ้ืนที่กลุมคนที่เปรียบเสมือนลงเรอื
ลําเดียวกัน  พรอมกันน้ีสัมพันธภาพแบบเสี่ยวเปนสิ่งไมแปลกแยกไปจากวิถชีีวติโดยเฉพาะคน
อีสานที่ฝงแนนอยูในจิตใจและถือปฏบิตัิสบืทอดกันมาเปนเวลาชานาน 

 
เสี่ยว: เสี่ยวดั้งเดิมและเสี่ยวทางการ 
หากจะพิจารณากลุมชวยเหลือตัวเองในสังคมไทย เราจะพบกลุมชวยเหลือที่มีความ

ผูกพันกันและกันทั้งทางดานเศรษฐกิจสังคม และอ่ืนๆ ความผูกพันอันน้ีจะแผขยายไปถึงเครือ
ญาติของทั้งสองฝาย ซ่ึงชาวอีสานเรียกวา “เสี่ยว” เชนเดียวกับชาวไทยภาคเหนือ ซ่ึงมีความ
ผูกพันกันทางชีวิตจิตใจ สวนชาวไทยภาคใต เรียกวา “เกลอ” ในครอบครัวที่มีความสนิทสนม
กลมเกลียวรักใครกัน หากครอบครัวใดมีภรรยากําลังที่กําลังตั้งครรภก็เคยมีประเพณีใหทารกใน
ครรภเปนเกลอกัน ถาคลอดออกมาตางเพศกันก็มักจะไดแตงงานกัน ถาเปนเพศเดียวกันก็มี
ฐานะเปนเกลอกันหรือผูที่เกิดในปเดียวกัน มีอารมณจิตใจคลายกันก็จะเปนเกลอกัน (วิไลวัจน
และวิชิต 2526) 

การเปนมิตรแท  เพ่ือนแท  มีความซื่อสัตยสุจริตและจริงใจตอกันสามารถตายแทนกัน
ได ที่เรียกวา “เสี่ยว” น้ัน เกิดจากการ “การผูกเสี่ยว” ซ่ึงเปนประเพณีที่สืบทอดกันมา ปรากฏ
หลักฐานในหนังสือที่ถือไดวาเปนวรรณคดีของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (อุดม  2540) เรื่อง 
รามเกียรติ์ตอนพญาครุฑคิดถึงเสี่ยว เปนกลอนวา 

อันวาปตาพระ พอพญาภายพุนฮอยวา จักไปหาเจา “สหายแพงผูเปนเสี่ยว”  

นอกจากนั้นยังปรากฏหลักฐาน ในเรื่อง ผาแดงนางไอ ตอนสองพญานาคแบงเมืองกัน
ปกครองและใหสัญญาตอกัน เปนกลอนวา  

“สองก็ฮักขอดมั่นเหมือนฮวมเคหัง การครองคุณเสี่ยวสหายหลายชั้น จงไดขอด ม่ัน
หมายฮวมไมตรี เพ่ือจักเปนใจเดียวกันบลอยมายมาง”  
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สําหรับในทางพุทธศาสนา  ไดแยกเสี่ยวออกเปนสองจําพวก  คือ เสี่ยวดีเรียก “สุ
มิตร” และเสี่ยวชั่วเรียก “บาปมิตร” ซ่ึงเปนพ้ืนฐานในการแบงประเภทเสี่ยวของชาวอีสานนั่น
คือ เสี่ยวดี และเสี่ยวชั่ว โดย เสี่ยวดี มี 4 กลุม คือ เสี่ยวมีอุปการะ เสี่ยวรวมสุขรวมทุกข เสี่ยว
แนะประโยชน และเสี่ยวมีความรักใคร และเสี่ยวชั่ว มี 4 กลุม คือ เสี่ยวปอกลอก เสี่ยวดีแตพูด 
เสี่ยวหัวประจบ และเสี่ยวชักชวนในทางฉิบหาย 

การปฏิบัติในการผูกเสี่ยว  

กรณีการ “ผูกเสี่ยว” ยายถินและยายสมหวังได ไดเกิดขึ้นในบริบทของครอบครัวและ
เพ่ือนๆ โดยมีกระบวนการตั้งแตการ “แฮกเสี่ยว” “ผูกเสี่ยว” และ “ขอดเสี่ยว” ตามประเพณี
จนได “เสี่ยวดี” หรือ “สุมิตร” ตามหลักศาสนา (สุทธินี  2532) เกิดความสัมพันธระหวางคูเสี่ยว
และเครือญาติจนเรียกไดวาเปน “เสี่ยวฮักเสี่ยวแพง”  

ในกรณีน้ี การแฮกเสี่ยว เกิดจากเพ่ือนๆ สามีและลูก เห็นวาทั้งสองคน มีรูปราง
คลายคลึงกัน (บุคลิก ทาทาง ตัวสูง ผิวขาวใบหนารูปเหลี่ยม) มีความคิดจิตใจคลายคลึงกัน 
(ชอบหมอลํา ชอบหวยเหมือนกัน) มีอายุไลเลี่ยกัน (อายุเทากัน) มีเพศเดียวกัน (เพศหญิง
เหมือนกัน)  

หลังจากแฮกเสี่ยวเรียบรอยและตกลงเปนเสี่ยวกันในพิธี “ผูกเสี่ยว” โดยใชดายขาว
ผูกขอมือของแตละคน เพ่ือใหเปนสิริมงคลคูเสี่ยวยิ่งขึ้น ในกรณีน้ีไมไดพิธีสูขวัญบายศรีคูเสี่ยว
กอนจะผูกแขนเสี่ยว แตก็ยังมีผูใหญที่เคารพนับถือใหโอวาท ใหศีลใหพรอบรมสั่งสอนใหคูเสี่ยว
รักนับถือกันตลอดพอแมพ่ีนองและวงศาคณาญาติของกันและกันใหการชวยเหลือแกกัน
ตลอดไปตอนนี้เรียกวา “ขอดเสี่ยว” หลังจากนั้นก็เลี้ยงขาวปลาอาหารกัน ตามธรรมเนียม 

ความผูกพันของเสี่ยว ระหวางยายถินและยายสมหวัง เรียกไดวาเปน “เสี่ยวฮักเสี่ยว
แพง” ซ่ึงเปนผลจากการมีสัมพันธภาพที่ดีหลังจากเปนคูเสี่ยวกัน ไดแก เสี่ยวตอเสี่ยว เสี่ยวใน
เครือญาติ ไปมาหาตอน ไปมาหาแวะ ฮวมเปนฮวมตาย   

อยางไรก็ตาม “เสี่ยวเบาหวาน” ไมไดเกิดขึ้นในบริบทของครอบครัว หากเกิดจากการ
ประยุกตรวมประเพณี “ผูกเสี่ยว” เขากับแนวคิด “กลุมชวยเหลือตัวเอง” ของบุคลากรทาง
การแพทย ถึงจะมีพิธีกรรม “ผูกเสี่ยว” และ “ขอดเสี่ยว” เหมือนเสี่ยวด้ังเดิม แตไมไดมีการ 
“แฮกเสี่ยว” ตามประเพณี คือ มีลักษณะของรูปรางคลายคลึงกัน ความคิดจิตใจคลายคลึงกัน 
หรืออายุไล เลี่ยกันไดแต เลือกคนที่ เปนเบาหวานเหมือนกัน อยูคุมเดียวกัน จึงทําให
ความสัมพันธไมไดเบงบานไปเหมือนกรณียายถินและยายสมหวัง 
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ในกรณียายถินและยายลุน ซ่ึงเปนเสี่ยวเบาหวานกัน อาจจะมีขอผูกพันของเสี่ยวเชน 
ไปมาหาแวะ รวมปวยรวมรักษา แตการที่ยายลุนเคยเปนเจาหนาที่สาธารณสุขทําใหเกิด
ความสัมพันธคล ายกับความสัมพันธ ระหว าง เจ าหนาที่ และ ผูป วย  (provider-patient 
relationship) ขึ้น น่ันคือ ยายลุนใชความรูทางการแพทยที่แฝงฝงอยูในเนื้อในตัวของตัวเองมา
พูดคุยในชีวิตประจําวัน ซ่ึงยายลุนอาจจะรูตัวหรือไมรูตัวก็ได ทําใหยายถินรูสึกไมสนิทใจ และ
แสดงความรูสึกตอการมีเสี่ยวเบาหวานวา “การมีเสี่ยวเบาหวานเปรียบเหมือนแนวกินใสผงชู
รส28มันกะดีอยูดอกมีหมูคอยถามคอยไถยามเจ็บไขไดปวย”29  

เชนเดียวกันกับกรณีเสี่ยวเบาหวานระหวาง ผูใหญสนกับลุงนนท ในกรณีน้ีถึงแมจะ
จับคูเสี่ยวกันเอง แตการจับคูน้ันก็ไมไดกอใหเกิดความสัมพันธที่ดีจนเกือบจะกลายเปน “เสี่ยว
ชั่ว” หรือ “บาปมิตร” ตามหลักศาสนา (สุทธินี 2532) เน่ืองจากทั้งคูเคยมีความขัดแยงกันในเรื่อง
การเลือกตั้งผูใหญบาน จนกระทั่ง ลุงนนทไดคูเสี่ยวเบาหวานคนใหมน่ันคือ ลุงพา ซ่ึงสราง
ความสัมพันธกันแบบ ไปมาหาแวะ รวมปวยรวมรักษา จนไดรับการขนานนามวาเปน “เสี่ยว
เบาหวาน” ตัวจริง 

ถาจะพิจารณาการผูกเสี่ยวเบาหวานในฐานะ “การผูกเสี่ยวทางการ” ความสัมพันธ
ของลุงนนทและลุงพาไมไดเกิดขึ้นจากการผูกเสี่ยวแบบนี้ ทั้งคูเกิดจากเคยทํางานรวมกันมา
กอนหนานี้โดยลุงนนทมีบทบาทในการสวมหมวกคณะกรรมการกองทุนเงินลานของหมูบานอีก
ใบ   สวนตัวลุงพาก็เปนคณะกรรมการดังกลาวเชนกันประกอบกับสมัยเลือกตั้งผูใหญบานลุงพา
ก็เปนทีมงานคนสําคัญคนหนึ่งในการชวยหาเสียงจึงทําใหทั้งสองทานมีความคุนเคยกันมากอน
ถึงแมวาจะไมถึงขนาดสนิทชิดเชื้อกันก็ตาม แตก็เปนการ แฮกเสี่ยว มาแลวแบบไมเปนทางการ 
พอไดมาผูกเสี่ยวเบาหวานกันจากบุคคลที่มีลักษณะนิสัยพูดนอยและเปนคนมีความซื่อสัตย  
เคยชวยเหลืองานชุมชนมาดวยกันจึงทําใหเกิดความฮักแพงกันมากขึ้น   มีการไปมาหาแวะถาม
ขาวคราวกันแทบทุกวัน รวมถึงเวลามาตรวจที่โรงพยาบาลก็ซอนรถมาดวยกันรวมปวยรวม
รักษา คอยใหกําลังใจโดยเฉพาะชวงที่ลุงนนทมีผลคาน้ําตาลในกระแสเลือดเกินเกณฑปกต ิ 
ชวยใหลุงนนทคลายความตึงเครียดลงได มีกําลังใจที่จะเผชิญกับความเจ็บปวยและปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมโดยมีคูเสี่ยว (ลุงพา)เปนแบบอยาง    ลุงนนทพูดวา “รูสึกวาเสี่ยวใสใจในตนเองมาก
ขึ้น  จะไปไสมาไส30 ก็มาชวน  คูอ่ืนๆ ผมถามขาวดู  ยายปกับยายกา   พอใหญชากับพอใหญมี
กะเปนคือกัน31” 

 
 

                                                        
28 อาหารใสผงชูรส 
29 มันก็ดีอยูหรอกมีเพ่ือนคอยมาถามขาวคราวเวลาเจ็บปวย 
30 ไปไหนมาไหน 
31 เปนเหมือนกัน 
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ใชวาเสี่ยวทางการจะไมใชเร่ืองดี ชาวบานกิ่งอําเภอเปอยนอย  จังหวัดขอนแกน ให
ความเห็นวา การผูกเสี่ยวทางการดีเพราะเปนการสงเสริมความสามัคคี และเห็นวาทั้งเสี่ยว
ด้ังเดิมและเสี่ยวทางการดีคนละอยาง  เสี่ยวดั้งเดิมดีเพราะสวนใหญคูเสี่ยวมีความรักใครกันมา
กอนหลังผูกเสี่ยวแลวยิ่งจะทําใหรักใครสนิทสนมกันยิ่งขึ้น และเห็นวาเสี่ยวทางการดีในแงที่วา
จะทําใหเกิดความสามัคคีอยางกวางขวางและเปนการรักษาประเพณีอันดีงามเอาไว (วิไลวัจน
และวิชิต 2526) ที่ชาวบานสามารถแสดงความเห็นอยางนั้นได เปนเพราะ การผูกเสี่ยวทางการ
เกิดขึ้นเม่ือ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2523 กอนการประเมินผลราว 2 ป และมีเสี่ยวทางการ 110 
ราย เสี่ยวด้ังเดิม 104 ราย การมีเสี่ยวจํานวนมากทําให ทั้ง เสี่ยวดั้งเดิมและเสี่ยวทางการ มี
ความเห็นวา โครงการผูกเสี่ยวทางการดี เพราะเปนการรักษาประเพณีอันดีงาม และสรางสรรค
ความสามัคคีในหมูคณะ และการผูกเสี่ยวทางการทําไดครั้งละหลายคูทําใหมีความสามัคคีอยาง
กวางขวาง   

อยางไรก็ตาม การเล็งเห็นคุณประโยชนของประเพณีในฐานะที่เปนสัญลักษณที่มีการ
ตอกยํ้าคุณคาใหเปนประเพณีอันดีงาม เปนเครื่องยึดเหน่ียวทางสังคมสรางความสามัคคีใน
สังคม ซ่ึงอีริค ฮอบสบอวม (Eric Hobsbawm) เรียกวา ประเพณีประดิษฐ   (Invention of 
tradition ) 

อีริค ฮอบสบอวม (Eric Hobsbawm) เสนอวา ประเพณีประดิษฐ หมายถึงชุดของ
ปฏิบัติการ ระเบียบปฏิบัติที่มีกฎเกณฑของพิธีกรรมหรือสัญลักษณที่มีการตอกย้ําคุณคา หรือ
สรางบรรทัดฐานขึ้นมาชุดหนึ่ง     โดยแสดงถึงความตอเน่ืองกับประวัติศาสตรในอดีต (อางใน 
ชนิดา 2543) 

การผูกเสี่ยวเบาหวาน จึงกลายเปนเครื่องมือที่บุคลากรทางการแพทยผลิตขึ้นมา 
อาศัยความชอบธรรมในวิชาชีพ โดยการใหความรู การควบคุมพฤติกรรม ทั้งจากตัวบุคลากร
เองและผานคูเสี่ยว ในมิติน้ี การผูกเสี่ยวเบาหวานจึงกลายเปน ประเพณีประดิษฐ ในฐานะของ
เครื่องมือหรือทรัพยากรแหงอํานาจที่ถูกผลิตขึ้นเพ่ือใชในการประลองกําลังในสนามของอํานาจ
ผานเทคนิคทางอํานาจ  กลไก  สถาบันตางๆ และปรากฏไหลเวียนปฏิสัมพันธอยูใน
ชีวิตประจําวัน (Hobsbawm 1983b) 

การผูกเสี่ยวเบาหวาน ไมไดจําเพาะอยูในประเภทใดประเภทหนึ่งของ “ประเพณี
ประดิษฐ” แตมีความคาบเกี่ยวทับซอนกันทั้ง 3 ประเภท ไดแก 

1.ประเภทที่สถาปนาหรือสรางความชอบธรรมใหกับสถาบัน สถานภาพหรือ
ความสัมพันธเชิงอํานาจ เชน สรางความสัมพันธระหวางผูใหบริการกับผูปวย (provider-patient 
relationship) 

2.ประเภทที่สถาปนาหรือสรางสัญลักษณที่เปนเครื่องยึดเหนี่ยวทางสังคม (Social 
cohesion) หรือความเปนสมาชิกของกลุมทั้งที่เปนชุมชนแทและเทียม เชน ประเพณีผูกเสี่ยว 
เปนการสรางสัญลักษณใหผูปวยหวลคิดถึงการผูกเสี่ยวดั้งเดิม 



 

 34 

3.ประเภทที่มีเปาหมายหลักเพื่อขัดเกลาทางสังคม (Socialization) อบรมสั่งสอนใน
เรื่องความเชื่อ ระบบคุณคา และแบบแผนพฤติกรรมตางๆ เชน การที่คูเสี่ยวคอยกระตุนเตือน
กันในการดูแลสุขกาพ  เชน ชวนกันมาเดินกะลา   บอกไปรับยาตามนัด 

การประดิษฐ “ประเพณีผูกเสี่ยวเบาหวาน” ขึ้นมา ถึงแมจะเปนขยายขอบขายของ
ความสัมพันธเชิงอํานาจระหวางบุคคลกรทางการแพทยกับผูปวย แตก็ไดฟนฟูประเพณีด้ังเดิม
ของชุมชน ทําใหเกิดความสามัคคีในชุมชนเชนเดียวกับกรณีบุญบั้งไฟยโสธร ซ่ึงเปนทั้งงาน
ประเพณีและงานโชวไปดวยพรอมๆ กัน ความเปนพิธีกรรมยังคงเหลืออยูเฉพาะในกิจกรรมของ
กลุมมเหสักขเทานั้น (นิธิ 2536)  

การเปลี่ยนแปลงของงานบุญบั้งไฟที่ยโสธร เกิดจากระบบราชการซึ่งรวมถึงผูวา
ราชการและขาราชการยึดเอางานบุญบั้งไฟจากชุมชนจากคุม มาเปนงานของตัวเอง  ซ่ึง
กระบวนการนี้ระบบราชการใชอํานาจของตนเปลี่ยนแปลงลักษณะของงานโดยไมเขาใจลักษณะ
และความหมายของพิธีกรรมและประเพณีตามแบบดั้งเดิมของทองถิ่น ซ่ึงการเขายึดครองและ
การแปลงโฉมตางๆ ที่เกิดขึ้นเปนสิ่งที่ทําในนามของการ “สงเสริมการทองเที่ยว”  

การผูกเสี่ยวเบาหวานก็จะตกเปนปญหาคลายกับงานบุญบั้งไฟที่ยโสธร ที่ถูกยกระดับ
เปนงานระดับชาติ ถึงแมจะทําใหชาวบานยโสธรทุกคนโดยเฉพาะพวกที่เปนสมาชิกคุมตางรูสึก
ภูมิใจเปนอยางยิ่ง ที่ไดเห็นวาการทองเที่ยวก็มีสวนชวยรักษาวัฒนธรรมที่มีคุณคาไวได แตการ
ประดิษฐประเพณีเหลานี้จะเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมและประเพณีด้ังเดิม การที่จะชวยรักษา
วัฒนธรรมดั้งเดิมไวเราจะตองทําใหนักทองเที่ยวรูจักและเขาใจวัฒนธรรมของเราอยางแทจริง 

ในกรณีชีวิตของคนมีเสี่ยวทั้งเสี่ยวด้ังเดิม (ยายถินกับยายหวัง) เสี่ยวเบาหวาน 
(ยายถินกับยายลุน และลุงนนทกับลุงพา) เม่ือนํามาเปรียบเทียบเปนตารางใหเห็นความเหมือน
และแตกตางกันของกระบวนการเรียนรูภายในกลุมตั้งแตกลุมชวยเหลือตนเอง เสี่ยวด้ังเดิม และ
เสี่ยวทางการเพื่อชี้ใหเห็นประเด็นความสัมพันธของสมาชิกกลุมชวยเหลือตนเอง  ความสัมพันธ
แบบเสี่ยวดั้งเดิม   ความสัมพันธแบบเสี่ยวเบาหวานดังปรากฏในตารางขางลางนี้  
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ตารางเปรยีบเทียบกระบวนการเรียนรู 
ภายในกลุมระหวาง Self   help  groub และ Seaw help groub 

Seaw  help  group Selp help group 
กลุมชวยเหลอืตนเอง เสี่ยวเบาหวาน เสี่ยวดั้งเดิม 

1.ขั้นเริ่มตน (Initial  Stage) 
-เนนขั้นตอนสรางสัมพธภาพ
ระหวางสมาชิกและสมาชิก
กับผูนํากลุม 
 

1.แฮกเสี่ยว 
-ผูปวยเบาหวานเลือกคูกันเอง
แต อ ยู ใ น เ ง่ื อน ไ ข   อยู คุ ม
เดียวกัน 

1.แฮกเสี่ยว  
-เกิดจากวิถีชีวิตสามีและลูก
พรอมดวยเพื่อนๆเห็นวา
เปนบุคคลที่ มีอายุเทากัน 
เพศเดียวกัน หนาตาและ
อุปนิสัยใจคอคลายคลึงกัน 

2.ขั้นทํางาน (The Working 
Stage) 
-เปนขั้นตอนที่สมาชิกพรอม
จะเปดเผยตนเอง  สํารวจ
เกี่ยวกับปญหาที่ตนเองมีและ
ระดมพลังของสมาชิกทุกคน
มาแกไข 

2.ผูกเสี่ยว 
-พิธีบายศรีสูขวัญและผูกเสี่ยว
จั ด เ ป น ท า ง ก า ร โ ด ย มี
หนวยงานของรั ฐ   องคกร
ทองถิ่นและชุมชนมีสวนรวม 
-ทําบุญเลี้ยงพระ 
-ผูมารวมงานและคูเสี่ยวรวม
รับประทานอาหาร 

2.ผูกเสี่ยว 
-ผูสูงอายุและสามีพรอมดวย
ลูกๆและเพื่อนๆใชดายผูก
แขนคูเสี่ยว 
-ด่ืมเหลา ฟอนรําและรวม
รับประทานอาหารรวมกัน
ภายในกลุมสมาชิกราว 7-8 
คน 

3.ขั้นปดกลุม (The Closing 
Stage) 
-เปนขั้นตอนที่สําคัญ ผู นํา
กลุมจะรวบรวมประสบการณ
และสิ่งที่ไดเ รียนรูจากกลุม
เปนการเสริมแรงใหแกผูที่มี
การเปลิ่ยนแปลงตนเองหรือ
เปนการตกลงและนัดหมาย
ครั้งตอไปซ่ึงใชเวลาในการทํา
กลุมประมาณ 1 ชั่วโมง 
 

3.ขอดเสี่ยว 
-ตาจ้ําใหโอวาทและใหศีลใหพร  
อบรมสั่งสอนใหคูเสี่ยวรักกัน
นับถือกันตลอดพอแมพ่ีนอง
และวงศาคณาญาติของกันและ
กัน  ใหการชวยเหลือแกกัน
ตลอดไป 
-สัมพันธภาพหลังจากผูกเสี่ยว
ในชุมชน ไดแก ไปมาหาแวะ
,รวมปวยรวมรักษา 

3.ขอดเสี่ยว 
-ผูสูงอายุใหพร”มันคือกันห
ละฮายปานเลขสิบเอ็ด ไป
พูนกินปลามาพี่กินเขา ให
ฮักแพงกัน ฝากเปนฝาก
ตายกันเดอ” 
-สัมพันธภาพหลังผูกเสี่ยว
ในชุมชนไดแก  เสี่ยวตอ
เสี่ยว ,เสี่ยวในเครือญาติ,ไป
มาหาตอน ,ไปมาหาแวะ
,ฮวมเปนฮวมตาย 
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จากกรณีขางตนจะเห็นวา ความสัมพันธของกลุมชวยเหลือตนเองและความสัมพันธ

แบบเสี่ยวมีความแตกตางกัน ตั้งแตการเริ่มตนโดยกลุมชวยเหลือตนเองนั้นสมาชิกจะไดมาจาก
ตอนมารับบริการซึ่งอาจจะสมัครใจหรือไมสมัครใจก็ได  สวนประเพณีผูกเสี่ยวนั้นจะมาจากวิถี
ชีวิตและเปนบุคคลที่มีเพศเดียวกัน อายุเทากันหรือไลเลี่ยกัน อุปนิสัยบุคลิกลักษณะคลายคลึง
กันโดยเฉพาะกรณีของเสี่ยวด้ังเดิม (ยายถินกับยายสมหวัง) จึงทําใหเกิดสัมพันธภาพอยาง
ลึกซึ้งมากกวากลุมชวยเหลือตนเองที่ปฏิสัมพันธที่เกิดขึ้นภายในกลุมจะเกิดจากความไววางใจ  
ถึงตรงระยะดําเนินการประเพณีผูกเสี่ยวเกิดจากบริบทของชุมชนที่มีจุดเดนโดยใชพิธีกรรมมา
ชวยสรางสัญลักษณใหกับคูเสี่ยวและยังเปนการปฏิบัติการในพื้นที่ทางสังคมซึ่งประกอบไปดวย 
บุคคล   ครอบครัว และสังคมดวยแลว ยิ่งทําใหความสัมพันธของคูเสี่ยวมีความสนิทชิดเชื้อ 
ลึกซึ้งกวากลุมชวยเหลือตนเองที่มีขั้นทํางานที่ประกอบดวยเฉพาะผูนํากลุมและสมาชิกภายใน
กลุมซ่ึงเปนความสัมพันธในระดับบุคคลเทานั้น    สวนระยะสุดทายกลุมชวยเหลือตนเองเม่ือ
สรุปรวบรวมประสบการณและตกลงนัดหมายกันเรียบรอยแลวก็จะเลิกลาจากกันไปแลวคอย
กลับมาพบกันใหมในคราวตอไป แตการขอดเสี่ยวเปนการใหโอวาทและใหศีลใหพรจากผูอาวุโส
ซ่ึงโดยเฉพาะชาวบานอีสานในระดับหมูบานจะจัดระบบความสัมพันธของตนใหมีผูนําสองแบบ
คือผูนําโดย “อาวุโส” ตามระบบเครือญาติและผูนําตามลักษณะ  “ภูมิปญญา”  

ในกรณีผูกเสี่ยวด้ังเดิมซ่ึงมียายรัตนผูอาวุโสเปนประธาน  สวนการผูกเสี่ยวเบาหวาน
มีตาจ้ําเปนประธานซึ่งเปนผูนําแบบอาวุโสและผูนําแบบภูมิปญญา จึงทําใหคําอวยพรในตอน
ขอดเสี่ยวมีความเปนสิริมงคลและมีความศักดิ์สิทธิ์ไปในตัว  สงผลตอความสัมพันธอีกแบบที่มี
อยูในวัฒนธรรมทองถิ่นคือ เครือญาติสมมติอันไดแกวัฒนธรรมเสี่ยวนั่นเอง 

ประเพณีผูกเสี่ยวเปนประเพณีที่มีคุณคาทางสังคมของชาวอีสานและเปนประเพณี
แหงความรักและการปลูกมิตรภาพระหวางมวลมนุษย (สวางจิต และสมหญิง อางใน อุดม: 
2540) การผูกเสี่ยวเปนเครื่องมือสําหรับชุมชนเพ่ือการสรางเครือขายความสัมพันธที่กวาง
ออกไปภายนอกหมูบานและนํามาใชในการสรางความสัมพันธระหวางครอบครัวภายในหมูบาน
ดวย   ซ่ึงเปนความสัมพันธที่แนบแนนพอๆ กับการดองกัน (นิธิ 2548:48) ดังจะเห็นไดจาก
กรณีเสี่ยวเบาหวานมีการไปมาหาแวะและรวมปวยรวมรักษา สวนเสี่ยวด้ังเดิมความสัมพันธที่
เกิดจะมีตั้งแต เสี่ยวตอเสี่ยว เสี่ยวในเครือญาติ ไปมาหาตอน ไปมาหาแวะ ฮวมเปนฮวมตาย 

การนําประเพณีผูกเสี่ยวมาประยุกตใชรวมกับกลุมชวยเหลือตนเองจึงเปนการ
ประยุกตใชวัฒนธรรมใหเหมาะสมกับยุคสมัยในการเปดมุมมองใหมๆ ในการดูแลผูปวย
โรคเบาหวานซึ่งเปนปญหาสาธารณสุขในยุคปจจุบัน พรอมกันน้ียังเปนการประดิษฐประเพณีขึ้น
เพ่ือสรางสัญลักษณหรือสิ่งยึดโยงทางสังคม (social cohesion) ที่กําลังสูญสลายไปจาก
ผลกระทบของสังคมยุคดิจิตอล แตอยางไรก็ตามการประยุกตใชประเพณีผูกเสี่ยวจําเปนตองไม
ละเลยรากเหงาวัฒนธรรมเดิมและประวัติศาสตรชุมชน 
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สวนสุดทาย 

บทสรุปและขอเสนอแนะ 
 

บทเรียนสอนใจ 
จากกรณีศึกษาทําใหเห็นไดชัดวากลุมชวยเหลือตนเองและความสัมพันธแบบเสี่ยว

ประเพณีของชาวอีสานสามารถนํามาประยุกตใชรวมกันไดเพ่ือใหผูปวยโรคเรื้อรังมีสุขภาวะที่ดี
กลาวคือกลุมชวยเหลือตนเองมีรากฐานความคิดมาจากตางประเทศที่มีวัฒนธรรมกลาคิดกลา
พูด แตเครื่องมือ ดังกลาวจะชวยเยียวยาในดานกายกับจิต สวนวัฒนธรรมเสี่ยวของชาวอีสาน 
เน่ืองจากคนไทยโดยเฉพาะชาวอีสานไมคอยชอบพูด คอนขางขี้อาย สัมพันธภาพแบบเสี่ยวทํา
ใหเกิดความสนิทชิดเชื้อกันมากขึ้น พรอมกันนี้เสี่ยวยังเปนการเสริมสรางความสัมพันธในระดับ
บุคคล ครอบครัว และเครือญาติใหมีความสัมพันธที่ดีตอกันจึงเปนการมาเติมเต็มในดานสังคม
และจิตวิญญาณซึ่งกลุมชวยเหลือตนเองไมสามารถชวยไดในสวนนี้ 

แตการนําวัฒนธรรมเสี่ยวมาประยุกตใชในงานสาธารณสุข ควรพึงระลึกไวเสมอวา 
ตองไมละเลยรากเหงาวัฒนธรรมเดิมและประวัติศาสตรชุมชน เพราะการที่จะเปนคูเสี่ยวกันไดจะ
มีองคประกอบคือ อายุตองเทากัน เพศตองเหมือนกัน หนาตาและอุปนิสัยใจคอคลายคลึงกัน 

จากการศึกษาในครั้งน้ีในกลุมผูปวยเบาหวานจะแสดงใหเห็นชัดวา สิ่งสําคัญอันดับ
แรกที่จะเปนเสี่ยวฮักเสี่ยวแพงกันตลอดไปคือ การมีนิสัยใจคอเหมือนกัน  ซ่ีงคนที่จะมีเสี่ยวได
น้ันตองเปนคนใจกวางมีจิตใจโอบออมอารี สวนประวัติศาสตรชุมชนจะเปนตัวชวยใหเราเห็น
ความเปนไปเปนมาของชุมชนวายังมีความเชื่อในประเพณีเสี่ยวหรือเกิดการเปลี่ยนผานไปหรือ
อยางไร และความขัดแยงของชุมชน ที่มีอยูก็ไมสามารถที่จะทําใหเกิดความไววางใจและทําให
หายลบเลือนไปไดดังจะเห็นไดจากความสัมพันธระหวางผูใหญบานกับผูชวยผูใหญบานรวมถึง
ผูใหญบานและประธาน อสม. ซ่ึงชวงแรกมีการจับเปนคูเสี่ยวกันแตพอเวลาผานไปราว 2 เดือน 
ประธาน อสม. มาขอเปลี่ยนไปเปนเสี่ยวกับอดีตหัวคะแนนตนเองสมัยสมัครเลือกตั้งผูใหญบาน
มาจนถึงปจจุบัน 

หากจะนําวัฒนธรรมเสี่ยวไปใชในโอกาสตอๆ ไปขอเสนอแนะวาควรมีการเขาไป
เรียนรูชุมชนกอน โดยการไปจัดกิจกรรมรวมกันในกลุมผูสูงอายุและกลุมผูปวยโรคเรื้อรัง เพ่ือให
เห็นแงมุมตางๆ เปนการสรางสัมพันธภาพที่ดีและเกิดความไววางใจใหเกิดขึ้นกอนทั้งใน
ผูกระทําและผูถูกกระทําที่ควรมีตอกัน จึงคอยสอดแทรกวัฒนธรรมเสี่ยวเขาไป โดยการใหผูปวย
เลือกคูเสี่ยวกันเองซึ่งอาจจะเปนผูปวยเบาหวานผูกกับคนปกติ หรือผูปวยเบาหวานผูกกับผูปวย
เรื้อรังโรคอ่ืนๆ 
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สวนเง่ือนไขคําวา คุมเดียวกันใหตัดออกไปเพราะปจจัยขอน้ี บางคนอยูคุมเดียวกัน

แตสัมพันธภาพไมดีตอกันก็ทําใหเกิดอุปสรรคได การเปดโอกาสใหเลือกคูเสี่ยวตามความสมัคร
ใจจะทําใหไดคูเสี่ยวที่มีหัวจิตหัวใจเดียวกันและไดกลุมคนที่มีความศรัทธาในวัฒนธรรมทองถิ่น
ซ่ึงนอกจากจะเปนการสรางความรักความสามัคคีในหมูคณะและสังคมแลวน้ัน ยังเปนการคงไว
ซ่ึงรากเหงาของวัฒนธรรมและเปนการอนุรักษไวถึงประเพณีอันดีงามใหสืบทอดสูลูกหลานรุน
ตอๆไปสวนการจัดพิธีผูกเสี่ยวนั้นควรจัดใหตรงกับเทศกาลอาทิเชน บุญเบิกบาน  บุญคูนลาน  
บุญขาวจ่ี เพราะชวงนี้อากาศไมรอนหรือหนาวจนเกินไปประกอบกับเปนชวงตนๆ ป   จาก
การศึกษาทําใหทราบวาผูปวยมีความรูสึกวาไดรับกําลังใจตั้งแตเร่ิมเขาสูศักราชใหมเหมือนการ
ไดรับพรปใหมจากคูเสี่ยวและชุมชนทําใหรูสึกมีกําลังใจเพิ่มขึ้นพรอมกันนี้เปนชวงหลังฤดูเก็บ
เกี่ยวชุมชนมีโอกาสมารวมกิจกรรมไดสะดวกมากขึ้น สวนสถานที่จัดกิจกรรมขอเสนอแนะใหดู
ตามความเหมาะสมกับบริบทนั้นๆ 

หากพิจารณาใหดีจะเห็นไดวาการประยุกตใชวัฒนธรรมเสี่ยวในการดูแลผูปวย
เบาหวานนอกจากจะชวยเติมเต็มใหสุขภาวะผูปวยดีขึ้นแลวน้ัน ในสวนบุคลากรยังไดเปด
มุมมองใหมๆ ในการทํางานและไดเรียนรูจากการปฏิบัติจริง  ที่สําคัญเปนการสรางสัมพันธภาพ
ที่ดีกับชุมชนซึ่งเปนปจจัยสูความสําเร็จในการทํางานสุขภาพทั้งในระดับบุคคล  ครอบครัวและ
ชุมชน ที่ดีไดในอนาคต    
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