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บทที่  4 

 
ผลการวิเคราะหขอมลู 

 
 
 การศึกษาวิจัยคร้ังนี้ ผูวิจัยนําขอมูลมาวิเคราะหโดยมาจากการศึกษาเอกสารและงานวจิยั
แลวนํามาประกอบกับขอมูลที่เก็บไดจากภาคสนามดวยการสัมภาษณ   สนทนากลุมกับชาวบาน    
และหมอพื้นบาน ตลอดจนการสังเกตแบบมีสวนรวมและการสังเกตแบบไมมีสวนรวม ในกิจกรรม
กระบวนการเรียนรูและถายทอดความรูภูมิปญญาการรักษาสุขภาพของชาวไทเขิน  บานปาไผ       
หมูที่  4  ตําบลชอแล  อําเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม  โดยนําเสนอในประเด็นตาง ๆ  ดังนี้ 
 1.  บริบทของชุมชนบานปาไผ 
 2.  ภูมิปญญาการรักษาสุขภาพของหมอพื้นบานชาวไทเขินชุมชนบานปาไผ 
 3.  กระบวนการเรียนรูภูมิปญญาการรักษาสุขภาพของหมอพื้นบานชาวไทเขินชุมชน
บานปาไผ 
 4.  กระบวนการถายทอดภูมิปญญาการรักษาสุขภาพของหมอพื้นบานชาวไทเขินชุมชน
บานปาไผ 
 5.  สภาพปจจุบันของการดูแลรักษาสุขภาพของหมอพื้นบานชาวไทเขินชุมชนบาน     
ปาไผ 
 
บริบทของชุมชนบานปาไผ 
 

จากแผนทีแ่สดงเขตการปกครองอําเภอแมแตง  จังหวัดเชยีงใหม  และการสัมภาษณ      
ผูนําในชุมชนบานปาไผของผูวิจัย  ทําใหทราบรายละเอียดที่เปนบริบทของชุมชนดังนี้ 
    1.  ลักษณะทางกายภาพ 

บานปาไผ  ตั้งอยูหมูที่  4  ตําบลชอแล  อําเภอแมแตง  จังหวัดเชียงใหม          
ทิศเหนือ    ติดกับ   บานใหม  ตําบลชอแล 

        ทิศใต  ติดกับ   บานกาด  ตําบลแมหอพระ 
 ทิศตะวนัออก ติดกับ   บานหนองบวั  ตําบลชอแล 
 ทิศตะวนัตก ติดกับ   บานสันปาสัก  ตําบลชอแล 
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มีถนนหลวงแผนดินหมายเลข  107  ผานอําเภอแมแตง  ถึงหมูบานประมาณ  13  
กิโลเมตร  การเดินทางเขาสูหมูบานมีรถโดยสารจากตัวอําเภอแมแตง  จังหวัดเชียงใหม  เดินทาง   
เขาสูหมูบานตลอดวัน  ถนนภายในหมูบานเปนถนนคอนกรีต  การคมนาคมไปมาไดสะดวก         
ทุกฤดูกาล 

ลักษณะพื้นที่ของชุมชนบานปาไผ  เปนที่ราบลุม  สภาพดินมีความชุมชื้นเหมาะแก   
การเพาะปลูกอยูในเขตชลประทานของเขื่อนแมงัดสมบูรณชล ซ่ึงกรมชลประทานไดทํา             
การกอสรางขึ้นเพื่อวัตถุประสงคในการยกระดับฐานะของชาวบานในพื้นที่รับน้ําจากโครงการที่มี

อาชีพเกษตรกรรมใหมีฐานะความเปนอยูที่ดีขึ้น  ดวยการเพิ่มผลผลิตทางดานการเกษตร  และ   
สภาพพื้นที่โดยรวมแลว  ชุมชนบานปาไผมีพื้นที่ทั้งหมดจํานวน  750  ไร  แยกเปนพื้นที่เพื่อ         
การอยูอาศัยของชาวบานในชุมชนจํานวน  200  ไร  โดยตั้งบานเรือนอยูริมสองฝงถนนเขาหมูบาน  
และเปนพื้นที่เพื่อการประกอบอาชีพทางเกษตรกรรมจํานวน  550  ไร  แยกเปนพื้นที่ทํานาจํานวน  
250  ไร  พื้นที่ปลูกพืชสวนจํานวน  225  ไร  และพื้นที่ปลูกพืชผักจํานวน  75  ไร   (จากขอมูล      
การสัมภาษณพระอธิการบุญยืน  จริธมฺโม  เจาอาวาสวัดปาไผ   และนายเพชร  ยานะ  อดีต               
ผูใหญบาน  หมูที่  4  ชุมชนบานปาไผ) 
 

2.  ประวัติศาสตรของชุมชนบานปาไผ 
จากการสัมภาษณผูอาวุโสของชุมชนบานปาไผไดเลาใหผูวิจัยฟงวา  เมื่อประมาณ      

พ.ศ. 2311  ไดมีลุงแสนคําและลุงขุนหมื่นนําเอาวัวควายผานเสนทางนี้และถือโอกาสพักคางแรม  
(แรมวัว  แรมควาย)  และบริเวณนี้สมัยกอนเรียกกันวาโหลงเมืองแกน  (ตําบลชอแลในปจจุบัน)  
บริเวณนี้เดิมมีตนไผขึ้นหนาแนน  รองลงมาเปนตนไมหา  (ไมยืนตนใบ  มีลักษณะคลายใบลิ้นจี่)   
และทั้งสองทานเห็นวาบริเวณแหงนี้มีความอุดมสมบูรณดี  จึงไดทําการบุกเบิกเปนที่อยูอาศัยและ
เปนที่ทํากินเรื่อยมา  จนกระทั่งตอมาไดมีคนจากหมูบานอื่น ๆ ไดเขามาอาศัยบริเวณนี้ดวย  ซ่ึงคน
สวนใหญที่อพยพครอบครัวมาจากหมูบานในโหลง  (บริเวณ)  ใกลเคียง  เชน  บานปง  บานชอแล  
บานมวงคํา  บานหนองบัว  เปนตน  และคนพื้นเมืองเหลานี้เปนชนกลุมเดียวกันซ่ึงเรียกกันวา     
“ชาวไทเขิน”  (ชนเผาพื้นเมืองเหนือมีภาษาพูดที่ เปนเอกลักษณของตนเอง  ไมเหมือนกับ               
คนพื้นเมืองเหนือทั่วไป  ซ่ึงสําเนียงการพูดของชาวเขินจะคลาย ๆ “ชาวยอง” ที่อาศัยอยูมากใน
จังหวัดลําพูน)  ปจจุบันภาษาเขินก็ยังคงใชในการสื่อภาษากันอยูในชุมชนบานปาไผและชุมชน   
ใกลเคียงในโหลงเมืองแกน   แตสวนมากจะเปนผูใหญที่มีอายุ  40  ปขึ้นไปใชเปนภาษาพูดกัน     
สวนคนรุนใหมก็มีพูดกันบาง    แตสวนมากจะพูดภาษาพื้นเมืองทั่วไป  (จากการสัมภาษณพออุย  
บุญมี   มูลแฝง) 
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ตอมาป  พ.ศ. 2409  ชาวบานปาไผกับครูบา  (ไมทราบชื่อ)  ไดรวมแรงรวมใจกันสราง
วัดปาไผขึ้นในหมูบาน    เพื่อเปนสถานที่ประกอบพิธีกรรมตาง ๆ    ตลอดถึงจัดกิจกรรมตาง ๆ  
ของชาวบานศรัทธาบานปาไผ   และไดมีเจาอาวาสไดสืบทอดกันมาถึงปจจุบันนี้   รวมแลว 7 รูป         
เจาอาวาสองคปจจุบันเปนคนในหมูบานปาไผ  ช่ือ  พระอธิการ บุญยืน  จริธมฺโม (จากการสัมภาษณ  
พระอธิการบุญยืน  จริธมฺโม) 

ชาวบานในชุมชนบานปาไผยังคงรักษาขนบธรรมเนียม ประเพณีและความเชื่อดั้งเดิม   
ที่สืบทอดกันมากวา   100   ป    (จากขอมูลการสัมภาษณ    พระอธิการบุญยืน  จริธมฺโม)                 
จนกระทั่งปจจุบันนี้  นอกจากจะมีวัดเปนศูนยกลางที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวไทเขินบานปาไผแลว      
ยังมี  “เส้ือบาน”  ซ่ึงสรางเปนศาลอยูในพื้นที่สาธารณะประโยชนของหมูบาน  ในเดือน  9  (เหนือ)  
หรือเดือน  7  ไทย  กอนขึ้น  15 ค่ํา  ของทุกป  ชาวบานทุกครัวเรือนจะมารวมกันจัดเล้ียงเสื้อบาน
โดยพรอมเพรียงกัน  ความเชื่อเรื่องผีของชาวไทเขินหมูบานปาไผ  ชาวบานมีความเชื่อวา  ผีเปน   
ส่ิงศักดิ์สิทธิ์  สามารถดลบันดาลใหทั้งคุณและโทษแกคนในครอบครัวและชุมชน  ดังนั้นจึงตองมี
ตัวแทนในการติดตอกับผี  เรียกวา  “ตั้งขาว”  คนที่เปนตัวแทนจะตองมีความอาวุโส  มีสุขภาพดี  
และคนในครอบครัวหรือชุมชนนั้นใหความนับถือ  โดยที่ใชพิธีกรรมนั้นเปนกิจกรรมตัวขับเคลื่อน  
“ตั้งขาว”  นั้นจะแตกตางกันไปตามงานพิธีกรรม  ซ่ึงเรียกวา  “เล้ียงผี”  เชน  เล้ียงผีเจาบานที่         
หอเจาบาน  เล้ียงผีเสื้อวัดจะใชผูชายเปนผูประกอบพิธีกรรมหรือเปนมัคนายกของหมูบาน  สวน   
การเลี้ยงผีปูยาจะใหผูหญิงที่อาวุโสของบานที่หอผีปูยานั้นตั้งอยูเปนตั้งขาว  การเลี้ยงผีดังกลาวมานี้    
ชาวบานในชุมชนจะนิยมเลี้ยงกันในเดือนพฤษภาคมและวันสงกรานตของทุกป  โดยที่จะมารวม   
กิจกรรมกันที่บริเวณหอผี  (ชุมชน)  หรือบานที่มีผีปูยาอยู  (เกาผี)  ในกรณีที่ไมไดไปเขารวมดวยก็
จะสงสิ่งของเครื่องสังเวยมารวมดวย  นอกจากนี้แลวยังมีพิธีกรรมเล้ียงผีของแตละบุคคลกําหนด   
ไมไดแนนอน  เชน  เล้ียงผีนาผีไร  เล้ียงผีเรรอน  และบางครั้งก็มีเล้ียงผีที่ตําหนักเจาทรง  พิธีกรรม
เล้ียงผีที่เกิดขึ้นชาวบานเชื่อวาเปนพิธีที่แสดงออกถึงความเคารพและขอขมาเมื่อมีเหตุลวงเกิน  
เพื่อที่หวังวาชีวิตจะมีความสุข  ปราศจากอุปสรรคขัดของตาง ๆ   (จากการสัมภาษณ  นายทวี  จอม
เปด  และนางแกว  พงษพันธ) 

การประกอบอาชีพของชาวบานในอดีตจนถึงปจจุบัน อาศัยการเกษตรกรรมเปน     
อาชีพหลัก  เนื่องจากสังคมชนบทไทยไดแปรเปลี่ยนไปตามกระแสของการพัฒนาประเทศไทยที่มี
นโยบายมุงเนนพัฒนาประเทศสูความทันสมัย ชาวบานปาไผสมัยกอนไดทําการเกษตรเพื่อยังชีพ
เปนสวนใหญ  ถาผลผลิตการเกษตรเหลือจากเลี้ยงชีพจึงจะนําไปแลกเปลี่ยน  แตปจจุบันนี้ไดทํา    
การเกษตรผลิตเพื่อขาย  ดังนั้นพืชผลหรือสัตวเล้ียงจึงมุงเนนพืชสัตวเศรษฐกิจที่มีราคา  ชาวบาน   
ปาไผสวนใหญจึงมีฐานะ จะเห็นไดบานเรือนมีการปลูกสรางดวยปูน  มุงหลังคาดวยกระเบื้องลอนคู 
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พาหนะและสิ่งอํานวยความสะดวกในการดํารงชีวิต  ตลอดถึงถนนหนทางและมีรานคาเล็ก ๆ  
มากมาย  ถาเปรียบเทียบกับขนาดของชุมชนซึ่งไมใหญมาก (จากการสัมภาษณ นายกองมูล  พรมปญญา  
ผูใหญบานชุมชนบานปาไผ) 

ชาวบานปาไผไดมีวิถีชีวิตแบบเรียบงายและมักจะเปนเครือญาติกัน  ดังเห็นไดจากบานปาไผ 
จะมีเครือญาติใหญอยู 3  ตระกูล คือตระกูลมูลแฝง  ตระกูลพรมปญญา  ตระกูลยานะ  ในอดีต 
การคมนาคมมีความลําบากมาก  มีคนเจ็บปวยจะตองหามลองแพพากันไปรักษาที่ตัวอําเภอซึ่งอยู
หางไกลมาก  ดังนั้น คนในชุมชนจึงสนใจที่จะเรียนรูในการรักษาการแพทยพื้นฐาน 

 
3.  โครงสรางทางสังคมของชุมชนและองคกรตาง ๆ ในชุมชน 

3.1 การตั้งบานเรือนในชุมชนบานปาไผ 
ชุมชนบานปาไผไดตั้งบานเรือนตามสองฟากถนนเขาสูหมูบาน  และบานเรือนที่อยู

ลึกเขาไปก็มีการจัดแบงอาณาเขตบานเรือนดวยร้ัวรอบขอบชิดชัดเจน  ซ่ึงโดยภาพรวมแลว  
บานเรือนของชาวบานไดตั้งอยูเปนกลุมใหญเพียงกลุมเดียว  ไมกระจัดกระจายหางกันออกไป  และ
สามารถฟงการประกาศจากหอกระจายขาวของหมูบาน  โดยไดยินทั่วกันทั้งหมูบาน ในชุมชนมี
บานเรือนทั้งหมด  104  หลังคาเรือน  และบานเรือนทุกหลังคาเรือนมีลักษณะมั่นคงแข็งแรง  และมี
ถนนคอนกรีตภายในชุมชน  และรอบ ๆ เขตรั้วบานเรือนออกไปก็จะเปนทุงนา  สวน  ไร  ของ 
ชาวบานในชุมชน  และยังมีคลองสงน้ําของระบบชลประทานเขื่อนแมงัดไหลผานเพื่อใชใน 
การกสิกรรมตามไรนาของคนในชุมชน 

 
3.2 วิถีการดําเนินชีวิตประจําวันของชาวบานชาวไทเขินชุมชนบานปาไผ 
ชาวบานแหงนี้มีการดําเนินชีวิตอยางเรียบงายเชนเดียวกับชาวไทเขิน  หมูบาน 

ใกลเคียงและชาวพื้นเมืองเหนือโดยทั่วไป  ไดรับอิทธิพลจากวัฒนธรรม  ประเพณี  ความเชื่อดั้งเดิม
ที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษ  แตปจจุบันคนไทยเขินที่นี่ไดมีการปรับตัวใหเขากับสังคมสมัยใหม 
พยายามทําตัวใหเหมือนกับคนในชุมชนเมือง  การดําเนินชีวิตของชาวบานที่ผูวิจัยไดทําการศึกษานั้น   
เปนกลุม ๆ   เพื่อใหเห็นการดํารงชีวิตประจําวันของคนแตละกลุมไดดังนี้  (จากการสัมภาษณ นายกองมูล  
พรมปญญา  ผูใหญบานชุมชนบานปาไผ) 

กลุมผูใหญ  เปนกลุมที่มีอายุระหวาง  40  ปขึ้นไป  จนถึงผูอาวุโสที่มีอายุมากที่สุดคือ 

90  ป  มีจํานวนประมาณ  180 คน  คนกลุมนี้จะเปนที่พึ่งของลูกหลานในชุมชน  ซ่ึงลูกหลาน  ให

ความเคารพ  ศรัทธา  เนื่องจากวัฒนธรรมของคนในชุมชนจะเคารพนับถือผูใหญเสมอ และ 

จํานวนของผูใหญจะมีมากกวาเด็ก  การดําเนินชีวิตประจําวันของคนกลุมนี้สวนใหญอาชีพหลัก 
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ทําการเกษตร     ดังนั้นเวลากลางวันก็จะไปเพาะปลูกถ่ัวลิสง  พืชผักสวนครัว    ดายหญา    ใสน้ํา 

ในทุงในไร  สวน   ตอนเย็น ๆ ใกลค่ําจึงจะกลับมาบานเรือนของตนและหลังจากรับประทานอาหาร

เย็นก็จะไปมาหาสูกันในกลุมบานพี่บานนองของกลุมเครือญาติ   เพื่อพูดคุยแลกเปลี่ยน 

ประสบการณโดยมากจะเปนเรื่องของการเกษตรและเรื่องอื่น ๆ  บางคนทํางานบริการ  เชน  รับจาง

กอสรางทั้งในหมูบานและหมูบานใกลเคียง  ตลอดถึงในตัวอําเภอซึ่งที่ไหนมีการรับจางแรงงานก็

จะไปรับจางที่นั่น  โดยนิยมทํางานแบบไปกลับซึ่งมีรถในหมูบานทําหนาที่รับสง  สวนคนที่มีอายุ

มากตั้งแต   60  ปขึ้นไปจะมี   ประมาณ   54  คน   คนเหลานี้ ถือวาเปนผูอาวุโสของชุมชน   

การดําเนินชีวิตประจําวันก็มีหนาที่คอยดูและบานเรือน  เล้ียงลูกหลาน  และไปชวยงานในไรสวน

บาง  มีบางคนเปนหมอพื้นบานเก็บยาไวรักษาผูปวยเมื่อมีคนมาขอความชวยเหลือ  หรือก็เก็บไวใช

ในครอบครัวและเครือญาติ  และบางคนก็เก็บยาไวเพื่อจําหนายแกผูตองการ  สวนมากจะเปน 

ยาสมุนไพรมาจากสวนที่ปลูกไวและในปาชุมชนของหมูบานประเภทตม   และมีรายหนึ่งคือ  

หมอสมใจ   เรือนแกว      เนื่องจากผูนั้นไดสอบใบประกอบโรคศิลปแผนโบราณไดแลว  จึง

สามารถทําไดอยางเปดเผยไมผิดกฎหมาย    
         กลุมวัยแรงงาน  กลุมนีม้ีอายุระหวาง  25  ป  ถึง  40  ป  ซ่ึงเปนกลุมที่มีจํานวนมาก

ที่สุดในชุมชนมีประมาณเกือบ 200 คน และวิถีชีวิตประจําวนัของกลุมนี้สวนใหญแลว จะมี          

การประกอบอาชีพเกษตรกรรม   ไดแก   ขาว   ถ่ัวลิสง   มนัฝร่ัง   กระเทยีม   ขาวโพด  ออย       

เล้ียงไก  เล้ียงโค  เล้ียงหมู  เล้ียงปลา  เล้ียงกบ  เปนตน  และเนื่องจากคนกลุมนี้มกีารศึกษาระดบั  

การศึกษาภาคบังคับ (ป.4)  เกือบทั้งหมด  จึงมีสวนนอยมากทีไ่ปทํางานราชการและรัฐวิสาหกิจ  

และในชวงนอกฤดูกาลเกษตรก็จะทํางานดานบริการ  ไดแก   ไปรับจางงานกอสรางทั้งในหมูบาน

และนอกหมูบาน  ทั้งในเมอืงและตางจังหวัด  และบางคนก็ไปตางประเทศ  สวนผูหญิงในชุมชน 

จะมีอาชีพทีห่ลากหลายกวาผูชายในชุมชน  เชน  ทํางานในโรงงาน  รับจางกอสราง  ขับรถรับจาง  

และคาขายในชุมชน  ฯลฯ กลุมวัยแรงงานนี้มีผูที่ไดเรียนรูการรักษาพยาบาลพื้นบานจํานวน  2  คน  

เปนชาย  1  คน  และหญิง  1  คน  สําหรับคนที่เปนชายนั้นสวนมากไดนําเอาวิชาความรูมาไวใชใน

ครอบครัวและเพื่อนบานเมื่อยามเพื่อนบานรองขอ ซ่ึงจะเปนลักษณะของหมอจําเปน และสวนสตรี

ที่เปนหมอพืน้บานมักจะไปหาซื้อสมุนไพรแลวนํามาปรงุตามตํารับยา   แลวก็ขายยาสมุนไพรใหแก

เพื่อนบานทั้งในชุมชนและนอกชุมชน  แตก็เพียงเปนอาชีพเสริมเทานัน้   

         กลุมวัยเรียน  กลุมนี้จะมีนอยกวากลุมอื่น ๆ  ประมาณ  35  คน  มีเด็กวัยเรียน      

ทุกระดับตั้งแตอนุบาล  ประถมศึกษา  มัธยมศึกษา  และสูงกวามัธยมศึกษา  แตสวนมากจะอยูใน

ระดับมัธยมศึกษา    เด็กวัยเรียนระดับประถมศึกษาตองไปเรียนที่โรงเรียนชุมชนวัดชอแล   ไมไกล
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จากหมูบานปาไผมากนัก  ประมาณ  1.5  กิโลเมตร  สวนเด็กนักเรียนระดับมัธยมศึกษาก็จะไปเรียน

ที่ตัวอําเภอแมแตงและอําเภอเมืองเชียงใหม  สวนใหญจะเดินทางไปกลับ  ในระดับสูงกวา        

มัธยมศึกษามีประมาณ  5  คน  บางคนก็เชาอาศัยอยูในอําเภอเมืองเชียงใหม  (ขอมูลบานปาไผ          

ที่ทําการตําบลชอแล  อําเภอแมแตง  จังหวัดเชียงใหม)   

 
       3.3   การศึกษาของชุมชน 

        ชุมชนบานปาไผตั้งอยูในเขตเทศบาลเมืองแกนพัฒนา     ชาวบานไดรับการศึกษา
จากโรงเรียนดีกวาหมูบานที่อยูนอกเขตเทศบาล เด็กชาวบานบานปาไผไดรับการศึกษาโดยถวนหนา  
โดยเด็กในหมูบานนิยมเรียนหนังสือพออานออกเขียนไดตามเกณฑการศึกษาภาคบังคับ  แลวก็เขาสู
อาชีพการเกษตรกรรม   เนื่องจากหมูบานมีพื้นที่ทําเลเหมาะแกการเกษตรและมีน้ําอุดมสมบูรณ     
แตปจจุบันความคิดเห็นเปลี่ยนไป  ชาวบานนิยมสงบุตรหลานเรียนสูงขึ้น 
         ในอดีตชุมชนบานปาไผมีโรงเรียนระดับประถมศึกษาอยูในชุมชน  ตั้งอยูที่
สาธารณะประโยชนของชุมชน  ซ่ึงมีนายหมื่น  ตรากิจ  เปนผูจัดตั้งและไดตั้งชื่อโรงเรียนวา         
โรงเรียนวัดปาไผสําเริงราชกิจวิทยา  (สําเริงราชกิจ  เปนราชทินนามของนายหมื่น  ตรากิจ  ผูกอตั้ง
โรงเรียน)  และไดเปดสอนตั้งแตช้ันประถมปที่  1  ถึงชั้นประถมปที่  6  ตอมาในป  พ.ศ. 2527  
สํานักงานการประถมศึกษาอําเภอแมแตง  สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ
ไดประกาศยุบโรงเรียนวัดปาไผสําเริงราชกิจวิทยา     โดยใหเด็กนักเรียนระดับอนุบาลและระดับ
ประถมศึกษาไปเขาเรียนรวมกับโรงเรียนชุมชนวัดชอแล      ซ่ึงโรงเรียนตั้งอยูหางจากหมูบาน       
ระยะทางประมาณ  1.5  กิโลเมตร  

        การศึกษานอกระบบของชุมชนบานปาไผ มีการศกึษานอกระบบที่รัฐบาลจัดใหใน
ชุมชน  ไดแก 
         -  สํานักงานปศุสัตวอําเภอ  ไดฝกอบรมการเลี้ยงสัตว  เชน  โค  หมู 
         -  สํานักงานประมงอําเภอ  ไดฝกอบรมการเลี้ยงกบ  ปลา 
         -  สํานักงานพัฒนาที่ดนิ  ไดฝกอบรมการปรับปรุงดินและการใชปุย 
         - สํานักงานเกษตรอําเภอ  ไดฝกอบรมการออมทรัพยใหแกเกษตรกร  โดยจดัตั้ง 
กองทุนเพื่อชวยเหลือเกษตรกรดวยกันเองของสมาชิก  และอบรมการปลูกพืชแบบผสมผสาน  เชน  
ขาว  ถ่ัว  มันฝรั่ง  หอม  แตง  พริก  เปนตน  นอกจากนี้ไดอบรมการถนอมอาหารใหแกกลุมแมบาน
เกษตรกร 
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        -  สํานักงานสาธารณสุข ไดฝกอบรมการดูแลรักษาสุขภาพของชาวบานในเรื่อง  
ตาง  ๆ  เชน  โรคเอดส  และการรับบริการสาธารณสุขทั้งสถานีอนามัยตําบลและโรงพยาบาล
ประจําอําเภอ  (สํานักงานพัฒนาชุมชน  อําเภอแมแตง  จังหวัดเชียงใหม 2538 : 25)     
         การจัดการศึกษานอกระบบของหนวยงานตาง ๆ  ที่ไดจัดฝกอบรมใหแกชาวบาน
ชุมชนบานปาไผที่ผานมา ก็นับวาเปนการเพิ่มพูนความรูความสามารถใหชาวบานไดเรียนรูจาก    
การฝกอบรมทําใหทุกครัวเรือนมีรายไดจากการประกอบอาชีพเกษตรกรรมดีขึ้นกวาสมัยกอน     
และประกอบกับชุมชนบานปาไผมีศักยภาพในดานอื่น ๆ  เชน  แหลงน้ํามีพอเพียงแกการเกษตร
ตลอดป    ซ่ึงกลาวโดยสรุปการจัดการศึกษานอกระบบที่องคกรภายนอกไดเขาไปจัดใหแกชาวบาน
แตก็ไมไดจัดบอยครั้งและมักจะจัดในหลักสูตรระยะสั้น ๆ   ในระหวางการดําเนินงานโครงการ                
เฉลิมพระเกียรติเทานั้น 
 
                           3.4  เศรษฐกิจและการประกอบอาชีพของชุมชน 
         ชาวบานชุมชนบานปาไผ    ในอดีตมีการประกอบอาชีพเกษตรกรรมเปนการผลิต
เพื่อการยังชีพโดยที่มีการทํานาขาวเหนียวเปนหลัก  หลังจากฤดูเก็บเกีย่วแลวก็จะปลูกพืชชนิดอื่น ๆ  
เมื่อผลผลิตเหลือจากการบริโภคในครัวเรือน ก็จะนําไปแลกเปลี่ยนสินคาอุปโภคบริโภคที่ตนเอง

ขาดแคลน  บางคนก็หาของปาไมวาจะเปนพืชพันธุธัญญาหารและสัตวปา  ซ่ึงอยูหางจากหมูบาน
ออกไปทางดานทิศเหนือตดิเขตอําเภอพราว  และการเขาปามักจะไปหาพวกสมุนไพรดวยเพือ่

นํามาใชในครอบครัวและชวยเหลือคนเจ็บปวยในหมูบาน 
         จนกระทั่ง  ป พ.ศ. 2528  เปนตนมา  วิถีการผลิตของชาวบานบานปาไผได 
แปรเปลี่ยนไปจากเดิม  เนื่องจากหมูบานปาไผอยูภายใตโครงการชลประทานเขื่อนแมงัดสมบูรณชล
ซ่ึงอยูใกลกับหมูบาน      ทําใหพื้นที่ของบานปาไผไดรับน้ําจากชลประทานตลอดทั้งป      จึงทําให
ชาวบานไดมีโอกาสทําการเกษตรกรรมไดอยางเต็มที่      ดังนั้นการผลิตของเกษตรกรจึงไดมุงเนน
เพื่อขายเปนผลทําใหชาวบานไดเปล่ียนแปลงฐานะทางครอบครัวใหดีขึ้น สามารถสรางรายได
เพิ่มขึ้นทุกครัวเรือน  คือในป  2546  มีรายไดเฉลี่ยตอครอบครัว  42,000  บาทตอป  ซ่ึงกอนที่
โครงการชลประทานยังไมมี  รายไดเฉล่ียแตละครอบครัวจะไมเกิน  10,000  บาทตอป  และในป  
พ.ศ. 2534 – 2536   สํานักงานเกษตรอําเภอแมแตงไดคัดเลือกหมูบานปาไผเขาอยูใน “โครงการ
สงเสริม     การเกษตรแบบผสมผสาน”  เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจาพระบรมราชินีนาถ  
ในวโรกาสพระชนมายุครบ  60  พรรษา  โดยไดรวมมือกับหนวยงานตาง ๆ    สงเสริมใหชาวบาน
บานปาไผเขารวมโครงการและมีการปลูกพืชตาง ๆ  ดังนี้ 
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 ขาวนาป 400 ไร 
 ถ่ัวเหลือง 150 ไร 
 กระเทยีม   80 ไร 
 มันฝร่ัง   30   ไร 
           ถ่ัวลิสง   30 ไร 
                           บวบ      10 ไร 
                           พริก      10 ไร 
 แตงกวา   10 ไร 
 กระเจีย๊บเขียว          10 ไร 
 ถ่ัวฝกยาว   55 ไร 
 นอกจากนี้ยังมกีารเลี้ยงสัตว  ไดแก  เล้ียงไก  สุกร  ปลา  โค  โดยไดขยายผลครบ
ทุกครัวเรือนในป  พ.ศ. 2536  (สํานักงานเกษตรอําเภอแมแตง  จังหวัดเชียงใหม 2540 : 30)  

        นอกจากอาชีพเกษตรกรรมแลว ชาวบานชุมชนบานปาไผยังมีรายไดสวนอื่น    
โดยใชเวลาที่วางเวนจากการทําเกษตรกรรมไปประกอบอาชีพอ่ืน  เชน  ไปรับจางงานกอสรางใน  
ตัวอําเภอและในอําเภอเมือง โดยมีรถยนตรับจางในหมูบานรับสง สวนผูหญิงในชุมชนจะทํางาน 
รับจางทั่วไป  จะสังเกตไดวาบานปาไผมีรายไดหลายทาง  จึงทําใหฐานะทางเศรษฐกิจคอนขางดี    
จะเห็นไดจากแทบทุกครัวเรือนมีการสรางบานเรือนที่มั่นคงถาวรทันสมัย  และไดรับการศึกษา    
โดยถวนหนา 
 
                           3.5  ศาสนา  ความเชื่อ  จารีตประเพณีและวัฒนธรรมของชุมชน 
         ชาวไทเขนิชุมชนบานปาไผทั้งหมดนบัถือพุทธศาสนา  วัดบานปาไผไดมีอายกุวา   
128  ป  ชาวบานไดใหความสําคัญแกวดัและถือเปนศนูยกลางของชมุชน  ซ่ึงจะเห็นไดจากที ่    
 ชาวบานทุกครัวเรือนไปรวมทําบุญในโอกาสตาง ๆ  เชน  วันพระ  วนัสําคัญทางศาสนาตาง ๆ      
วันสงกรานต  ตลอดจนเปนสถานที่จัดพิธีกรรมตาง ๆ ของชาวบาน เชน พิธีกรรม  “ทานขาวใหม”  
ซ่ึงเปนพิธีกรรมที่ทําหลังจากเก็บเกีย่วขาวแตละปเสร็จแลว ทุกครัวเรือนกจ็ะนําเอาขาวใหมมา      
ทําบุญรวมกันที่วัด  นอกจากนั้นวัดจึงเปนสถานที่จัดกิจกรรมตาง  ๆ ของหมูบาน  เชน  เคยจัดตัง้
โรงเรียนประถมศึกษาที่บริเวณธรณีสงฆปจจุบันใชเปนสถานที่ประชุม  และศูนยขอมูลของหมูบาน
เปนสถานที่บริการฝกดานการอาชีพ   โดยจะอํานวยความสะดวกใหหนวยงานตาง ๆ  ทั้งภาครัฐ
และเอกชนที่มาขอความรวมมือและเปนศนูยกลางการพบปะของชาวบาน 
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         ความเชื่อส่ิงศักดิ์สิทธ์ิ  เปนความเชือ่ที่ชาวไทเขินชุมชนบานปาไผใหความนบัถือ
สืบทอดกันมาตั้งแตบรรพบรุุษและยังเชื่อถือปฏิบัติสืบตอกันมาใหเหน็ในปจจุบนั  เชน  ความเชื่อ
เกี่ยวกับเสื้อบาน  ผีปูยา  ผีขุนน้ํา  ผีไรนา  ผีตนขาว  ฯลฯ  ดังนี ้
 
     “เสื้อบาน”    ซ่ึงชาวไทเขินชุมชนบานปาไผไดสราง “หอ” หรือ  “ศาล”   (มีลักษณะ
คลายบานขนาดเล็ก) สําหรับใชประกอบพิธีกรรม  ตั้งอยูในที่สาธารณะประโยชนของหมูบาน      
ชาวบานไดใหความนับถือกันอยางมาก  ซ่ึงมีความเชื่อวาเสื้อบานเปนสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือเทพที่คอย
ขจัดปดเปาภัยพิบัติใหแกหมูบานและใหหมูบานเปนสิริมงคล    ซ่ึงความรูสึกในดานจิตใจในเรื่องนี้
ทําใหชาวไทเขินบานปาไผทุกครัวเรือนจะตองมารวมกันเลี้ยงเส้ือบานทุกปในชวงเดือน  9  เหนือ    
ในวันนั้นชาวบานก็จะหยุดงานเพื่อเขารวมพิธีกรรมนี้  ผูที่เปนผูนําในการประกอบพิธีกรรม        
เล้ียงเสื้อบานเรียกกันวา  “ตั้งขาว” โดยจะคัดเลือกผูชายที่มีอายุ  60  ปขึ้นไป   มีสุขภาพรางกาย    
แข็งแรงและเครงครัดในศีลธรรม  ถาหากผูนั้นตายไปก็จะเลือกตั้งขาวคนใหมสืบแทนตอไป    
เครื่องเซนจะใชหมู  โดยทําเปนลาบ  ตม  เปนหลักแลวก็จะมีพวกขนม  เหลา  และขาวตอก  ดอกไม  
ธูปเทียน  เมื่อเซนเสร็จแลวทุกครัวเรือนก็นําเอาบรรดาเครื่องเซนทั้งหลายไปรับประทานกันที่บาน 
 
         ผีปูยา    สวนใหญยังคงใหความเคารพนับถือซ่ึงเชื่อวาผีปูผียาเปนบรรพบุรุษที่   
ลวงลับไปแลว  จะคอยมาปกปกรักษาบานเรือนลูกหลานใหอยูเย็นเปนสุข  ปราศจากโรคภัยไขเจ็บ  
จะนิยมเลี้ยงผีปูยาในชวงเดือน  9  เหนือ 
 
        ผีขุนน้ํา ชาวบานเชื่อวาแมน้ําที่ชาวบานไดนํามาใชในการเกษตรกรรมนั้นมีเจาของ
รักษาและจะมกีารเซนไหว  ซ่ึงเรียกวา  เล้ียงผีขุนน้ํา  และชาวบานในชุมชนบานปาไผจะเลีย้ง         
ผีขุนน้ําที่หวยออกรู  อยูทิศตะวนัออกของเขื่อนแมงัดสมบูรณชล  และจะเลี้ยงกนัในเดือนมิถุนายน
ของทุกป 
 
         ผีไรผีนา  ชาวบานสวนใหญเชื่อวาไรนามีผีปกปกรักษาอยู  กอนจะทําไร   ทํานา  
จะตองบอกใหเจาที่ทราบเพื่อเปนการขออนุญาตเจาที่และรวมถึงขอใหชวยดูแลรักษาพืชพันธุ

ธัญญาหารงอกงามใหเจริญงอกงามไดผลผลิตดี  การเลี้ยงผีไรผีนาจะทํากัน  2  คร้ัง  คือ  กอนทําไร  
ทํานาและชวงจะเก็บเกี่ยว  ซ่ึงเปนการบอกถึงความกตัญูรูคุณตอเจาที่ไรนา 
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        ผีตนขาว  ชาวบานบางครอบครัวจะมีการเลี้ยงผีตนขาว  เนื่องจากมีความเชื่อวา    
ถาตนขาวออกรวงเขียวแลวก็จะมีส่ิงศักดิ์สิทธิ์คอยดูแลใหตนขาวที่ออกรวงไมเสียหายพนจากภัย

ตาง ๆ 
 
        สวนประเพณีตาง  ๆ  ชาวไทเขินชุมชนบานปาไผก็จะปฏิบัติสืบทอดกันมา          
เชนเดียวกับชาวไทเขินบานอื่น ๆ  ในตําบลชอแล  และสวนใหญแลวจะเปนประเพณีที่เกี่ยวของกับ
วิถีชีวิตของชาวบาน 
 
         ประเพณีปใหม  ชาวบานจะจัดขึ้นในชวงเดือนเมษายน  ชวงสงกรานต   สวนใหญ
ทุกคนไมวาจะไปทํามาหากนิ หรือแยกครอบครัวไปอยูภายนอกหมูบานก็จะกลับมาบานของตนเอง
แลวก็จะมีกจิกรรมตาง ๆ  รวมถึงพิธีกรรมตาง ๆ  มีทั้งทํากันในครอบครัวและทํารวมกันทั้งหมูบาน 
         ในครอบครัวก็จะมีการดําหัวผู เฒาผูแก   เชน  ปู   ยา   ตา   ยาย   บิดามารดา                
ครูบาอาจารย  ที่เคยรับเอาความรูและเวทยมนตคาถา  สวนประเพณีที่ไปทํารวมกัน  ไดแก  การไป
ทําบุญที่วัด  ขนทรายเขาวัด  (กอเจดียทราย)  สงเคราะหหมูบาน  สรงน้ําพระ  และดําหัวผูเฒาผูแกที่
อายุมากที่สุดในหมูบาน  และพอหลวง  (ผูใหญบาน)  นอกนั้นก็จะมีการสนุกสนานกันในระหวาง
ครอบครัว  และมีการจะเลนไมวาเด็กหรือผูใหญ  ถือวาชวงนี้เปนชวงแหงการพักผอนการทํางาน
ของชาวบานเพื่อเปนการรวมเครือญาติ 
 
         ประเพณีกินขาวใหม หลังจากเก็บเกี่ยวขาวและนําเอาขาวเขาบานกันเรียบรอยแลว     
ชาวบานทุกครัวเรือนก็จะนําเอาขาวเปลือก  (จํานวนเทาใดก็ไดตามศรัทธา)  โดยนําเอาขาวเปลือก
มารวมกันที่วัดและรวมกันจัดพิธีทําบุญ  ซ่ึงมีความเชื่อกันวาขาวใหมจะตองนําไปทําบุญ  เพื่ออุทิศ
สวนกุศลใหแกเทวบุตร  เทวดา  เจากรรมนายเวร  รวมถึงผูลวงลับไปแลว  และเปนการตอบแทน
พระคุณใหแกส่ิงศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายไดชวยใหขาวงอกงามดี มีผลผลิตสูง และประเพณีนี้ทุก 
ครัวเรือนจะขาดไมได  ดังนั้นจึงหยุดงานตาง ๆ  ไมวาจะไปไรไปสวน  หรือไปทํางานอื่น ๆ   
 ถือเปนประเพณีที่สําคัญ 
 
         ประเพณีสงผ ี  ชาวบานเชื่อวาผูที่เจบ็ไขไดปวยนัน้อาจจะถูกผีตาง ๆ  มารบกวน   
แมวาจะอยูในระหวางการรักษาที่บานหรือโรงพยาบาลก็ตาม   คนในครอบครัวก็จะขอใหผูเฒาผูแก
ในหมูบานหรอืหมอพื้นบานชวยทําพิธีสงผีให และบางคนพอสงผีแลวอาการจะดีขึน้จนกระทั่งหาย  
ดวยเหตนุี้จึงทาํใหชาวบานมรีะบบความเชือ่นี้อยู 
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         ประเพณีสูขวัญ การสูขวัญสวนใหญจะทําในกรณหีลังจากการเจบ็ปวยไดหายแลว   
ซ่ึงเชื่อวาคนปวยมกัจะขวัญตกหายไป    จึงมีพิธีสูขวญัเพื่อเรียกขวญักลับคืนมาหาเจาของ   และ
กรณีบางคนจะออกไปที่อ่ืนนาน ๆ    หรือไปไกล ๆ    ก็จะมีการสูขวญักอนไป    ซ่ึงเชื่อวาสูขวัญให
เปนสิริมงคลติดกับตัวไป  และรวมถึงไมใหขวัญไดไปตกหายทีไ่หน ๆ  ใหอยูกับเนื้อกับตัว  สวน   
ผูทําพิธีสูขวัญสวนมากก็จะเปนหมอพื้นบาน  หรือบางคนก็เรียกวาหมอสูขวัญ  และมักจะเปนผูชาย
ที่สูงอายุ   (จากการสัมภาษณ  นายทวี  จอมเปด  มัคนายกวัดปาไผ  ผูนําการประกอบพิธีกรรมตาง ๆ 
ในชุมชน) 
 
                           3.6  สภาพดานการแพทยและสาธารณสุขของชุมชนบานปาไผ 
         ในอดีตการแพทยและการสาธารณสุขของชาวบานปาไผ    เหมือนกับชุมชน
ชนบทโดยทั่วไป นั่นคือ สมัยกอนชาวบานไดพึ่งพาอาศัยในการดูแลความเจ็บปวยตามมีตาม        
เกิดบาง  อาศัยยาสมุนไพรกลางบานบาง    อาศัยหมอพื้นบานบาง   เนื่องจากวาวิถีชีวิตของชาวบาน
ในชนบทในสมัยกอนมักจะพึ่งพากับธรรมชาติเปนสวนใหญ   และอาศัยประสบการณที่ไดรับ 
การ   อบรมสั่งสอนจากบรรพบุรุษสืบทอดกันตอมารุนสูรุน  แลวก็แนะนําคนอื่น ๆ ตอไป  ซ่ึง 
บางเรื่องคนในชุมชนจะมีความรูในการปองกันการดูแลรักษาสุขภาพ  โดยไมตองมีใครสั่งสอน
เพราะวาความสัมพันธจากการปฏิสัมพันธทางสังคมของคนในชุมชน ไดใหชาวบานเรียนรูไป 
โดยไมรูตัว  แลวก็จดจํานําไปปฏิบัติ  แลวยังบอกเลาใหคนอื่น ๆ ตอไป  เชน ผูหญิงก็จะมีความรู
เรื่องการปองกันดูแลรักษาสุขภาพของตนเองเกี่ยวกับการตั้งครรภ  การคลอดลูก  การเลี้ยงลูก   
สวนผูชายก็จะมี   ความรูเรื่องเกี่ยวกับตนเอง  เชน  การหามเลือดดวยยาสมุนไพร  ดวยเวทยมนต
คาถา  เปนตน  และหากเปนการดูแลรักษาสุขภาพที่เปนเรื่องเฉพาะทาง  ซ่ึงไมใชเปนเรื่องปกติ 
ทั่วไปก็จะอาศัย     หมอพื้นบานในชุมชน  หรือชุมชนใกลเคียงเปนผูใหการดูแลรักษาการเจ็บปวย 
         การดูแลรักษาสุขภาพของตนเองชาวไทเขิน ทั้งในชุมชนบานปาไผและชุมชน   
ใกลเคียงใชวิธีการดั้งเดิมดวยการรักษากับหมอพื้นบาน  หรือแพทยแผนโบราณ  ซ่ึงยังคงมีอยูและ    
ผูเจ็บปวยก็ยังคงไปใหหมอพื้นบานดูแลรักษาทุกวัน  จะเห็นวาการเจ็บปวยที่ตองอาศัยความเชื่อทาง
เวทยมนตคาถา ยาสมุนไพร  การนวด   ในการรักษาของชาวบานก็ยังมิไดหดหายไปตามจํานวน
หมอพื้นบานที่ลดลง  เนื่องจากมีการสืบทอดกันคอนขางนอยและในแวดวงที่จํากัด สวนใหญจะมี
การสืบทอดกันทางเครือญาติ    ประกอบกับมีผูสนใจที่จะเรียนรูมีคอนขางนอย     เนื่องจากผูที่จะ
เรียนรูจะตองใชระยะเวลามากพอสมควรกวาที่จะสามารถเปนหมอพื้นบานได  และมีขั้นตอนใน
การเรียนรูสลับซับซอน  มีกฎและขอหามบางประการที่ผูเรียนจะตองยึดถือปฏิบัติ    เวนแตบางคน
เรียนรูเล็ก ๆ นอย ๆ  เพื่อนําไปใชในครอบครัวเทานั้น  และคนในชุมชนบานปาไผสวนใหญแลว      
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ผูสูงอายุที่มีวิชาความรูดานเวทยมนตคาถา    และรูจักการปรุงยาสมุนไพรเพื่อรักษาโรคภัยไขเจ็บ  
ซ่ึงความรูเหลานี้ก็จะเปนความรูติดตัวเพื่อนําไปใชครอบครัวและเครือญาติกันเทานั้น  ซ่ึงบางคนก็
ไมเรียนรูจากหมอพื้นบานแตจะเรียนรูจากผูเฒาผูแกที่ไดถายทอดสืบตอกันมา         และบางเรื่องก็
สังเกตจากผูใหญสมัยกอนแลวจดจําเอา  ทุกวันนี้ความรูเหลานี้ถือวาเปนภูมิปญญาชาวบาน  ยังใช
ในการดูแลรักษาสุขภาพทั้งของตนเองและเครือญาติ  ตลอดถึงเพื่อนบานที่มีความศรัทธาใน 
การรักษาก็ยังคงใชวิธีการรักษาพื้นบานควบคูกับการแพทยปจจุบันและมีใหไดเห็นอยูเสมอ ๆ 
         สถานีอนามัยตําบลชอแล  ตั้งอยูหมูที่  1  บานชอแล  ไดจัดตั้งมาตั้งแต  พ.ศ. 2496  
เพื่อบริการในการใหความชวยเหลือรักษาผูเจ็บปวยในทองที่ตําบลชอแล  ซ่ึงไมหางไกลจากชุมชน
บานปาไผมากนัก  ใชเวลาเดินทาง  (รถยนต)  ประมาณ  10  นาที  และนอกจากนี้ยังไดรับ        
ความสะดวกในการไปตรวจรักษาโรคภัยไขเจ็บจากโรงพยาบาลแมแตง ซ่ึงอยูหางจากหมูบานไมถึง 
10 กิโลเมตร   ดังนั้นชาวบานจึงไดรับความสะดวกเมื่อยามเจ็บไขหรืออุบัติเหตุตาง ๆ  นอกจากนี้ยัง
มีคลินิกแพทย  2  แหง  และรานขายยา  2  แหงอยูในเขตตําบลชอแล  ซ่ึงการแพทยการสาธารณสุข
ของตําบลชอแลมีทางเลือกรับบริการไดหลายแหงหลายวิธี  อาจเปนเพราะวาตําบลชอแลเปนตําบล
ที่มีฐานะทางเศรษฐกิจคอนขางดีและยังเปนตําบลที่ตั้งอยูในเขตสุขาภิบาล    จึงทําใหมีความพรอม
ดานปจจัยพื้นฐานตาง ๆ  ในการดํารงชีวิต   และบานปาไผยังไดอยูในโครงการ    “ศูนยสาธารณสุข
มูลฐานชุมชน”  (ศสมช.)  ซ่ึงอยูในความดูแลและใหความชวยเหลือจากสถานีอนามัยตําบล  และมี      
อาสาสมัครในหมูบานจํานวน  10   คน  ซ่ึงอยูในความดูแลและใหความชวยเหลือจากสถานีอนามัย
ตําบลแมแตงมาแลว  และอาสาสมัครเหลานี้มีหนาที่ใหคําแนะนําปรึกษาเกี่ยวกับปญหาดานสุขภาพ
อนามัยและสิ่งแวดลอม  รวมถึงชวยเหลือผูปวยในเบื้องตนก็นําสงสถานีอนามัยตําบลชอแล   หรือ
โรงพยาบาลแมแตง  นอกจากนั้นทําหนาที่ประชาสัมพันธและใหความรู  ความเขาใจแกชาวบาน 
ในดานสุขภาพอนามัยโดยผานสื่อตาง ๆ  เชน  หอกระจายขาวหมูบานหรือเสียงตามสาย  แผนพับ  
โปสเตอร  รวมทั้งรวมชี้แจงในการประชุมประจําเดือนของหมูบาน  และมีกองทุนยาเพื่อจําหนาย 
ยารักษาโรคใหแกชาวบานในชุมชน  ซ่ึงนับวาเปนเครือขายในการสาธารณสุขของหมูบานไดอีก     
ทางหนึ่ง  ในปจจุบันคนสวนใหญนิยมไปตรวจและรักษาโรคภัยไขเจ็บที่สถานีอนามัยตําบล  และที่
นิยมมากที่สุดของชาวบานก็จะเลือกไปตรวจรักษาที่โรงพยาบาลอําเภอ  (สํานักงานสาธารณสุข  
อําเภอแมแตง  จังหวัดเชียงใหม 2542 : 43) 
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                           3.7   การเมืองและการปกครองในชุมชนบานปาไผ 
         ในอดีตหมูบานปาไผ  หมูที่ 4  ตําบลชอแล  อําเภอแมแตง  จังหวัดเชียงใหม   ไดมี
การปกครองเชนเดียวกับหมูบานอื่น ๆ  ทั่วไป    และมีผูนําหมูบานที่ชาวบานเรียกวา  พอหลวง     
(ผูใหญบาน)   ตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบันนี้รวม  5  คน 
         1)  นายหมื่น ตรากิจ 
         2)  นายสงา ชอศรี 
         3)  นายคาํอาย เรือนแกว 
          4)  นายเพชร  ยานะ 
          5)  นายกองมูล พรมปญญา     (ผูใหญบานคนปจจุบัน)  

         หมูบานปาไผไดเปลี่ยนการปกครองในรูปของสุขาภิบาล ตั้งแตป พ.ศ. 2517  และ
เทศบาล  ตั้งแตป  พ.ศ. 2545  และเปนหมูบานที่อยูในเขตรับผิดชอบของสุขาภิบาลเมืองแกนพัฒนา  
ในการปกครองของหมูบานมีผูนําเปนทางการ  คือ นายกองมูล พรมปญญา  ผูใหญบานคนปจจุบัน  
ไดแบงโครงสรางการปกครองเพื่อปกครองดูแลความเปนอยูของหมูบาน  โดยไดแบงออกเปน     
ฝายตาง ๆ  ดังนี้ 
         1)  ฝายปกครอง 
         2)  ฝายพฒันาและสงเสริมอาชีพ 
         3)  ฝายการศึกษาและวฒันธรรม 

        4)  ฝายการคลัง 
         5)  ฝายสวัสดิการและสังคม 
         6)  ฝายสาธารณสุข 

ชาวบานไดเลือกผูทําหนาที่ประธานคณะกรรมการฝายตาง ๆ  ขึ้นมา    เพื่อทําหนาที่
รับผิดชอบฝายนั้น ๆ   และหมูบานไดมีคณะกรรมการกลางหมูบาน  ซ่ึงประกอบดวยผูใหญบาน
เปนประธาน  ผูชวยผูใหญบานจํานวน  2  คน  เปนรองประธาน  และประธานคณะกรรมการ 
ฝายตาง ๆ  ฝายละ  1  คน  ผูทรงคุณวุฒิจํานวน  2  คน  รวมจํานวนคณะกรรมการกลางหมูบานมี  
11  คน  สวนคณะกรรมการฝายตาง ๆ  จะมีฝายละไมเกิน  7  คน  คณะกรรมการทุกฝายจะดําเนินการ
หรือมีบทบาทก็ตอเมื่อมีกิจกรรมของหมูบาน    โดยปกติกิจการตาง ๆ  จะเปนหนาที่ของผูใหญบาน    
และผูชวยผูใหญบาน   ในการเปนผูนําในการจัดการตาง ๆ    เชน    การไปประชุมของทางราชการ
ที่ไดเชิญมา  เวนแตการประชุมอบรมที่มีลักษณะของความชัดเจนเกี่ยวของกับฝายใดก็จะมอบหมาย
ใหฝายที่รับผิดชอบนั้น ๆ  ไปประชุม  และนํามาปรึกษาหารือคณะกรรมการเพื่อดําเนินการ 
ในหมูบาน    หากมีสวนราชการหรือหนวยงานทั้งภาครัฐ   และเอกชนเขาไปในหมูบานเพื่อ 
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จะดําเนินการใด ๆ     ผูที่รับผิดชอบคือผูใหญบาน    เวนแตผูใหญบานติดภารกิจอื่นก็จะมอบหมายให 
ผูชวยผูใหญบานคนใดคนหนึ่งรับผิดชอบในการอํานวยความสะดวก  ตัวอยางที่เห็นไดชัดเจน 
จากประสบการณของผูวิจัยเองไดเขาไปหมูบานปาไผคร้ังแรกก็ไดไปขออนุญาตและชี้แจงให               
ผูใหญบานทราบ  ซ่ึงในระหวาง ผูวิจัยเก็บขอมูลอยูนั้น  ผูวิจัยมีความประสงคจะสนทนากลุมกับ   
คนในชุมชนโดยไดขอความกรุณาจากผูใหญบานใหชวยนัดหมายกลุมเปาหมาย  (หมอพื้นบาน)  
และในวันนั้นผูใหญบานมีภารกิจสําคัญจึงไดมอบใหผูชวยผูใหญบานชวยจัดดําเนินการให    และ
หลังจากผูใหญบานเสร็จภารกิจ    แลวไดติดตามไปยังที่วัดปาไผที่ผูวิจัยใชเปนสถานที่สนทนากลุม
หมอพื้นบาน  จะเห็นไดวาหมูบานปาไผไดมีการปกครองในลักษณะเปนทางการ  ซ่ึงมีรูปแบบ          
ที่เปนตัวแทนของภาครัฐบาลมากกวาการปกครองที่มีอยูอยางปกติธรรมดาธรรมชาติของชุมชน      
( ที่วาการอําเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม 2538 : 21) 
         ระบบการเมืองการปกครองของชุมชน จะทําหนาที่เพื่อควบคุมสังคม  และกลไก
ทางสังคมอยางเปนทางการ  เชน  กรณีผูนําชุมชนไดรับขอราชการการประชุมประจําเดือนจาก        
ที่วาการอําเภอ    แลวจะนําเอาขอราชการเหลานั้นมาประชุมชาวบานในชุมชนและแจงใหถือปฏิบัติ 
                             ชุมชนบานปาไผในขณะนี้ไมมีปญหาขัดแยง  หรือหลีกเลี่ยงการประพฤติปฏิบัติ
ในดานการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข       ชุมชน
ไดมีการปกครองกันอยางสงบสุขและเรียบงาย  พรอมกับสงเสริมสนับสนุนการเมือง   การปกครอง
ของประเทศดวยการเปนพลเมืองดีของประเทศชาติ 
 
                           3.8   องคกรตาง ๆ ในชุมชน 
         ชุมชนบานปาไผไดมีองคกรตาง ๆ  ในชุมชน  ทั้งที่เปนทางการและไมเปนทางการ   
ผูวิจัยขออธิบายพอสังเขปยอ ๆ  จากการสัมภาษณ  นายกองมูล  พรมปญญา    (ผูใหญบานคน
ปจจุบัน)   ดังนี้ 
         องคกรท่ีเปนทางการ  เปนองคกรที่ทางราชการจัดตัง้ขึ้นเพื่อการเมอืง การปกครอง  
และการพัฒนาดานตาง ๆ  ในชุมชน  และมีองคกรที่เปนทางการดังนี ้

        คณะกรรมการหมูบาน  (กม.)  เปนองคกรที่ทางราชการจัดตั้งในการบริหารงาน  
รูปแบบของเทศบาล  ซ่ึงคณะกรรมการชุดนี้จะขึ้นตรงกับคณะกรรมการเทศบาลเมืองแกนพัฒนา
อําเภอแมแตง  จังหวัดเชียงใหม  มีคณะกรรมการทั้งส้ิน  50  คน  โดยแบงหนาที่รับผิดชอบออกเปน
ฝายตาง ๆ   ดังที่ไดกลาวมาแลว 

        ศูนยสาธารณสุขมูลฐานชุมชน  (ศสมช .) มีคณะกรรมการซึ่งประกอบดวย 
อาสาสมัครจํานวน 10 คน ซ่ึงหมูบานปาไผไดเขาอยูในโครงการของสาธารณสุข อําเภอแมแตง ตั้งแต
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ป  พ.ศ. 2535  และอาสาสมัครเหลานี้เดิมเปนอาสาสมัครผูส่ือขาวสาธารณสุข (ผสส.)  และ          
อาสาสมัครสาธารณสุขหมูบาน (อสม.)  แลวไดทําการอบรมจากสาธารณสุขอําเภอมาแลวทุกคน 
และอาสาสมัครมีหนาที่รับผิดชอบดานสาธารณสุขมูลฐาน   1  คน  ตอ  10  หลังคาเรือน 

        กลุมยุวเกษตรกร  มีสมาชิก  15  คน โดยสํานักงานเกษตรอําเภอแมแตงเปนผูจัดตั้ง  
มีวัตถุประสงคเพื่อสงเสริมการเลี้ยงสัตว  การซอมบํารุงเครื่องยนตเล็ก  ยุวเกษตรกรไดรับการอบรม
จากเจาหนาที่เกษตร  เพื่อใหมีความรูเร่ืองการเลี้ยงสัตว  เชน  โค  ไก  สุกร  ปลา  และกบบูลฟอรค    
และจัดหาวิทยากรมาฝกอบรมการซอมบํารุงเครื่องยนตเล็ก   โดยเนนการซอม    เครื่องสูบน้ําและ
รถจักรยานยนต 
         กลุมแมบานเกษตรกร  มีสมาชิก  30  คน  จัดตั้งโดยสํานักงานเกษตรอําเภอแมแตง 
ใหเจาหนาที่เคหะกิจเปนผูใหความรูแกเกษตรกรแมบาน  ในการสงเสริมแปรรูปผลผลิตทาง        
การเกษตร  เชน  การทําเตาเจี้ยว  การดอง  การตากแหง  งานศิลปประดิษฐและการทําขนม  เปนตน 

        กลุมออมทรัพยเพื่อเฉลิมพระเกียรติ  มีสมาชิก 31 ราย  จัดตั้งโดยสํานักงานเกษตร
อําเภอแมแตงและกลุมนี้ไดจัดตั้งขึ้นในโครงการสงเสริมเกษตรผสมผสานที่สํานักงานเกษตรได

เสนอเปนโครงการเพื่อเฉลิมพระเกียรติ  สมเด็จพระนางเจาพระบรมราชินีนาถ  พระชนมายุครบ   
60 พรรษา  ป พ.ศ. 2535  โดยกรมสงเสริมการเกษตรรวมมือกับธนาคารเพื่อการเกษตร เพื่อสงเสริม
สนับสนุนใหแมบานเกษตรกรรูจักการออมเงินเพื่อเก็บไวใชเปนทุนในยามจําเปน ซ่ึงแยกเปน 2 
กลุม  คือ  กลุมธุรกิจจํานวน  10  ราย  สมาชิกจะออมรายละ  100  บาทตอเดือน  และกลุมบริโภค
จํานวน  21  ราย  สมาชิกจะออมรายละ  20  บาทตอเดือน 

        กลุมเลี้ยงสัตว  ซ่ึงไดแยกเปนกลุมตาง ๆ  ตามความสนใจของชาวบานที่จะ

ประสงคเล้ียงสัตวอะไร  โดยสํานักงานเกษตรอําเภอเปนผูจัดตั้ง  และประสานงานกับปศุสัตวและ
ประมง  เพือ่ใหความรูแกเกษตรกรและจัดหาพนัธุสัตวมาใหเกษตรกรในราคาถูก ซ่ึงมีกลุมเลี้ยง

สัตวตาง ๆ  ดังนี้ 
                           -  กลุมผูเล้ียงไก มีสมาชิก  15  คน 
        -  กลุมผูเล้ียงสุกร มีสมาชิก  33  คน 
        -  กลุมผูเล้ียงปลา มีสมาชิก    5  คน 
        -  กลุมผูเล้ียงโค มีสมาชิก    4  คน 

   และยังมีสมาชิกบางรายไดประกอบอาชีพเล้ียงกบและนกกระทา 
        กลุมปลูกถ่ัวเหลือง  มีสมาชิก  20  คน  ในพืน้ที่  50  ไร  ในป  2533 – 2534  และ
ไดขยายพื้นทีป่ลูกในป  2534 – 2535  เปน  150  ไร  กลุมปลูกถ่ัวเหลืองไดจดัตัง้โดยสํานักงาน
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เกษตรอําเภอแมแตง  โดยขอความรวมมอืกับหนวยงานอื่น  เชน  พัฒนาที่ดินใหความรูการทาํ       
ปุยหมักใหแกเกษตรกร 
 
         องคกรท่ีไมเปนทางการ  ที่ชาวบานไดจดัตั้งกนัขึ้นมาเองดวยความสนใจ  ดวย
ปญหาและเปาหมายเดียวกนั  ไดแก 
         กลุมหนุมสาว ชุมชนแหงนี้ไดมหีนุมสาวไดรวมตวักันเปนกลุมขึ้น  เพื่อชวยเหลือ
กิจกรรมตาง ๆ  ของหมูบาน  และเพื่อสรางความสามัคคีกันของชุมชน  มีสมาชิก  32  คน 

        กลุมหมอพื้นบาน  เปนกลุมที่จัดขึ้นกันเองในกลุมของหมอพื้นบานดวยกัน เพื่อ
เรียนรูในการเปนหมอพื้นบานซึ่งใชวิธีการรักษาดวยการประกอบพิธีกรรม  การนวด  และยา
สมุนไพร  เปนกลุมเล็ก ๆ ไมถึง  10  คน  ประกอบดวย 
         1.  พออุยบุญมี       มูลแฝง        อายุ      90   ป    ผูอาวุโสของกลุม 
         2.  พอหมอปนแกว     ตันนวล        อายุ      52   ป    ผูนํากลุมหมอพื้นบาน 
         3.  หมอเปง     ชมพู        อายุ      63   ป    หมอพื้นบาน 
         4.  หมอประพัฒน     บิดา        อายุ      55   ป    หมอพื้นบาน 
         5.  หมอประพันธ     พรมมินทร     อายุ      46   ป    หมอพื้นบาน 
         6.  หมอมุกดา     วงศา         อายุ     44   ป    หมอพื้นบาน 
         7.  หมอสมใจ     เรือนแกว        อายุ     41   ป    หมอพื้นบาน 
         8.  หมอสวาง     หนอเงิน         อายุ     39   ป    หมอพื้นบาน 

จะมีการพบปะกันและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ตลอดจนการรักษาโรคภัยไขเจ็บ
ตาง ๆ แตจะไมคอยเปดเผย  ผูวิจัยทราบจากหมอพื้นบานหลาย  ๆ  คน  พูดทํานองเดียวกันก็คือ 
กลัวถูกตํารวจจับ   เพราะพวกเขาทราบดีวาผิดกฎหมาย และพวกเขาก็พยายามที่จะไปสอบ 
ใบประกอบโรคศิลปแผนโบราณ  เพื่อที่จะไดยึดเปนอาชีพอยางเปดเผยไดอยางถูกตองตามกฎหมาย 
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ภูมิปญญาการรักษาสุขภาพของหมอพื้นบานชาวไทเขินชุมชนบานปาไผ 
 
 จากการบอกเลาของหมอพื้นบานในชุมชน  (พออุยบุญมี  มูลแฝง)  เลาวา คนสมัยกอน
จะรูจักการดูแลรักษาการเจ็บปวยสืบทอดกันมารุนสูรุน  เนื่องจากสมัยกอนยากแกการที่จะไปทํา  
การรักษาที่โรงพยาบาลซึ่งอยูในจังหวัด   หรือสถานีอนามัยอําเภออยูหางไกลและถนนหนทางก็
ทุรกันดาร  ดังนั้นการเจ็บปวยหรือการปองกันการเจ็บปวยเปนเรื่องปกติของชาวบานที่จะมีความรู
ติดตัวกันทั่วทุกครัวเรือน  ซ่ึงไดรับการถายทอดมาจากบรรพบุรุษทั้งบุคคลในครอบครัว  เครือญาติ  
และเพื่อนบาน  โดยคนที่รูจะสั่งสอนใหคนที่ไมรูแลวนําไปปฏิบัติ  แลวก็จดจํานําไปแนะนํา          
ส่ังสอนบุคคลอื่นตอไป  เวนแตเจ็บปวยที่เกินกวาจะรักษากันไดเองภายในชุมชนแลวจึงจะนําผูปวย
ไป  แตก็นําผูปวยไปดวยความยากลําบาก  ตองแบกหามขามน้ําและเดินทางดวยแพที่ชาวบาน        
ทําขึ้นเอง  แลวก็เดินทางดวยเทาแบกหามกันไปในตัวอําเภอ  ดวยเหตุนี้ชาวบานจึงไดใหความสนใจ
ในการรูจักการรักษาพยาบาลเพื่อรักษาคนในครอบครัวและเพื่อนบาน  โดยเฉพาะการรักษา      
ความเจ็บปวยที่มักจะเกิดขึ้นอยูเสมอ  แตชาวไทเขินชุมชนบานปาไผก็ไดมีภูมิปญญาการรักษา     
สุขภาพที่ส่ังสมมาจากบรรพบุรุษถูกถายทอดลงสูบุคคลผูเปนหมอพื้นบานของชุมชน  ไดเรียนรู    
มาใชในการดูแลรักษาสุขภาพแกคนในชุมชน  เมื่อยามเจ็บปวยใหมีชีวิตที่มีสุขภาพอนามัยดีตาม     
วิถีชีวิตที่ดํารงอยูในชุมชน  ดังรายละเอียดดังนี้ 
 

1.  ยาแกบวม  ฟกช้ํา 
      รักษาโดยการเสก / เปา / คาถา 

สมุนไพรที่ใชรักษา  ไดแก  หมากพลู  รากหญาตีนกา  ดงมะพราวหาว 
      ขั้นตอนการรกัษา    นําตวัยาทั้งหมดตําใหแหลก   เสกดวยนะโม พุทธายะ ใชทาบริเวณ
ที่บวม  ฟกช้ํา  หรือเส้ียนไมตํา 
                    หมอพื้นบาน   คอื   หมอเปง  ชมพู 
 

2.  โรคอัมพฤกษ 
                    รักษาโดยการนวด 
                    สมุนไพรที่ใชรักษา  ไดแก  น้าํมันมะพราว  ยาดํา  เกลือ  หวัไพล    
                    ขั้นตอนการรักษา  ใชการนวดแบบชาวบานโดยเอาตัวยาสมุนไพรทั้งหมดมาบดให

ละเอียด  แลวลงกระทะรวมกันเคี่ยวไฟออน ๆ  ประมาณ  15  นาที  ใชนวดผูปวย 
                    หมอพื้นบาน  คอื  หมอมุกดา  วงศา  และหมอประพันธ  พรมมินทร 
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3.  โรคนิ่ว 
รักษาโดยการใชยาสมุนไพร 
สมุนไพรที่ใชรักษา  ไดแก  เหงาสับปะรด 1 สวน   ดนิประสิว  ½  สวน  รากหญาคา     

1  สวน  โดกกระสุน  1  สวน   สารสม  1  สวน 
 ขั้นตอนการรกัษา  นําตัวยาสมุนไพรทั้งหมดใสในหมอดินใสน้ํา  3  สวน  เคี่ยวเอา       

1  สวน  รับประทานครั้งละ  1  ถวย  หลังอาหาร  30  นาที 
 หมอพื้นบาน  คือ  หมอสมใจ  เรือนแกว 

 
4.  โรคริดสีดวงลําไส  กรณถีายเปนมูกเลอืด  ทองอืด 
 รักษาโดยการใชยาสมุนไพร 
 สมุนไพรที่ใชรักษา  ไดแก  ขมิ้นแกง  ขิง  กระเทียม  ชะราดํา – ขาว  หนกั  1  บาท    

ขมิ้นออย  หนกั  1  บาท   บอระเพ็ด  หนัก  1  บาท   พริกไทย  หนัก  1  บาท   ใบชะดัด  หนัก         
3  บาท    เพ็ดสังฆาต  หนัก  1  บาท 

  ขั้นตอนการรกัษา  ใชรับประทานสดโดยไมตองปรุง  วันเวนวัน   นําตัวยาสมุนไพร    
ทั้งหมดตากแหง  บดเปนผง  รับประทานครั้งละ  1  ลูกกลอนเทาเมลด็พุทรา  หลังอาหารเชา –  เย็น 

  หมอพื้นบาน  คือ  หมอบุญมี   มูลแฝง   และหมอปนแกว  ตันนวล 
 

5.  โรคภูมิแพ  เชน  แพอากาศ  แพกล่ินสารเคมี  อาการจาม  คัดจมกู  น้ํามูกไหล  เปน
ผ่ืนคัน 

รักษาโดยการใชสมุนไพร 
สมุนไพรที่ใชรักษา  ไดแก  ฟาทะลายโจร  สังกะระณี  (หนุมานประสานกาย) 
ขั้นตอนการรกัษา    ใชตมรับประทาน 
หมอพื้นบาน  คือ  หมอประพัฒน  บิดา  และหมอสวาง  หนอเงิน 

 
นอกจากนี้ก็จะเจ็บปวย  เชน  ปวดทอง  เจ็บตา  ปวดหัว  เปนตน  และบางอยางตอง

รักษาดวยทั้งยาสมุนไพรและประกอบพิธีกรรมควบคูไปดวย  เชน  กระดูกหัก  ก็จะอาศัย            
หมอพื้นบานตอกระดูกดวยการใชยาสมุนไพรเสกเปาดวยน้ํามนตทา  และใชไมไผกับเชือกฝาย     
พื้นเมืองทําเปนระนาด เพื่อพับสวนที่อวัยวะหักราว  (เขาเฝอก)  แลวใชน้ํามนตที่เปนยาสมุนไพร 
ทาสวนที่บาดเจ็บ  ซ่ึงสวนมากจะไมเกิน  1  เดือนก็จะหาย  และเจ็บปวย  บางอยางก็ใชเวทยมนต
แหก  แลวดื่มน้ํามนตดวย 
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 การเจ็บปวยบางอยางก็ไมตองใชยารักษาก็หายไดซ่ึงชาวบานมีความเชื่อจากการไปถาม

หมอพื้นบานจากการเขาทรง  หรือนั่งทางใน  หรือถามผปีูยา  โดยญาติผูปวยจะไปถามใหวาเจ็บไข
เปนดวยโรคอะไร  หรือมีอะไรทําใหเจ็บปวย  แลวก็จะรักษาตามทีห่มอไดบอกให  บางรายไมตอง
ใชยารักษาก็หายได เชน เพียงแตไปสงเคราะหโดยนําเอาตนกลวยมาทําเปนกะบะรูปสามเหลี่ยม  
หรือส่ีเหล่ียมแลวใสอาหาร  ขนม  รูปปน  ดอกไม  ธูปเทียน  เปนตน  ซ่ึงหมอจะเปนผูกําหนดแลว
ใหนําไปสงเคราะหตามที่หมอไดกําหนดแลวก็จะหายจากเจ็บปวย  และบางคนกห็ายจริง ๆ จงึทํา
ใหเกิดความเชือ่สืบตอกันมา แมแตปจจบุันมีความเจรญิดานวิทยาศาสตรในการรักษาการเจ็บปวย

จากแพทยแผนปจจุบัน  แตญาติของผูปวยก็จะทําควบคูไปดวย 
 
การที่คนในหมูบานปาไผไดรูจักการดแูลรักษาสุขภาพของตนเองและเพื่อนบาน  ไดรับ

การถายทอดการเรียนรูมาจากบรรพบุรุษเปนผูให    และผูใดรูกจ็ะบอกใหผูไมรูแกเครือญาติและ
เพื่อนบาน  สวนมากจะถายทอดความรูกนัดวยวิธีธรรมชาติ  ไมมีรูปแบบตายตวั  และโดยปกติ    
การเจ็บปวยของคนในบานปาไผ  ถามีใครเจ็บปวยชาวบานจะไปเยีย่มเยยีนกัน  แลวแตละคนก็จะ      
แนะนําวิธีการรักษา  หรือบอกใหใครมารักษา  พวกเขาจะนําเอาประสบการณที่เรยีนรูมาบอกเลา
กันตอ ๆ ไป  จนทําใหคนทั้งชุมชนสามารถดูแลรักษาสุขภาพรวมถึงการปองกันการเจ็บปวย  และ    
การถายทอดการเรียนรู  โดยผูที่ทําหนาทีถ่ายทอดใหก็จะเปนบุคคลในครอบครัว  เครือญาติ  และ     
เพื่อนบานในชุมชน  และถาหากเปนเรื่องการรักษาเจ็บปวยที่ไมเปนการเจ็บปวยเล็ก ๆ นอย ๆ     
ชาวบานกจ็ะพึง่พาผูมีความรูทําการรักษา  นั่นคือ  หมอพืน้บานในชุมชนหรือชุมชนใกลเคียง 
 
 นอกจากนีห้มอพื้นบานในชมุชนยังมภีูมิปญญาเกี่ยวกับการเกบ็ยาสมนุไพร โดยไดรับฟง
จากการบอกเลาของหมอปนแกว ตันนวล ไดอธิบายวิธีการเก็บตนยาสมุนไพรใหไดสรรพคุณที่มี

ฤทธิ์ทางยาแกผูวิจัยดังนี ้
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ตารางที่  1       การเก็บยาตามวันและเวลา 
 

วันเก็บยา เชา สาย เที่ยง เย็น 
อาทิตย ตน ใบ ราก เปลือก 
จันทร ราก แกน ใบ เปลือก 
อังคาร ใบ เปลือก ตน ราก 
พุธ ราก เปลือก ตน แกน 

พฤหัสบดี แกน ใบ ราก เปลือก 
ศุกร ใบ ราก เปลือก ตน 
เสาร ราก ตน เปลือก ใบ 

 
ท่ีมา  :  หมอปนแกว   ตันนวล 
 
 การเก็บยาตามฤดูกาล 
 ฤดูรอน ใหเก็บรากและแกน 
 ฤดูฝน ใหเก็บลูกและดอก 
 ฤดูหนาว ใหเก็บเปลือก  กระพี้  และเนือ้ไม 
 
 วิธีเก็บยาตามทิศ 
 วันพฤหัสบด ี ใหเก็บบาทิศเหนือด ี
 วันพุธและศุกร ใหเก็บยาทิศใตดี 
 วันอาทิตยและอังคาร ใหเก็บยาทิศตะวนัออกด ี
 วันจนัทรและวันเสาร ใหเก็บยาทิศตะวนัตกด ี   
                    และยาสมุนไพรที่ปรุงเปนตํารับยาหมอพื้นบาน จะตองเสกคาถากํากับกอนที่จะให

นําไปรักษาโรค 
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กระบวนการเรียนรูภูมิปญญาการรักษาสุขภาพของหมอพื้นบานชาวไทเขินชุมชนบานปาไผ 
 
 จากการศึกษาของผูวิจัยพบวา  หมอพื้นบานในชุมชนบานปาไผ  มีทั้งหมด  8  คน  ซ่ึง
ไดมีการเรียนรูและการถายทอดการเรียนรูเกี่ยวกับการดูแลรักษาสุขภาพของคนในชุมชนในการเปน

หมอพื้นบานตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน  กลาวคือ  กระบวนการเรียนรูและถายทอดความรูภูมิปญญา
ดานการรักษาสุขภาพของหมอพื้นบานชาวไทเขิน สวนใหญจะเปนการเรียนรูและรับการถายทอด
ความรูโดยการสืบทอดมาจากบรรพบุรุษในตระกูล  และเครือญาติในชุมชนและนอกชุมชน  ซ่ึง
กระบวนการเรียนรูในการดูแลรักษาสุขภาพในอดีตของชุมชนบานปาไผเปนชนเผาไทยเขิน   มี
ความเชื่อ  ขนบธรรมเนียม  และประเพณีเปนเอกลักษณเชนเดียวกับคนเมืองเหนือโดยทั่วไป  และ
ความเชื่อ  ขนบธรรมเนียมประเพณีของชาวไทเขินชุมชนบานปาไผ  มีการดํารงอยูมานานกวา  128  ป  
ดังนั้นความสัมพันธของคนในชุมชนจึงมีความสัมพันธกันมาเปนเวลาอันยาวนาน  ทําให           
ความสัมพันธเปนไปอยางแนบแนน  คนในชุมชนบานปาไผจะรูจักกันทุกคน    ประกอบกับใน      
ชุมชนมีการสืบสายเผาพันธุวงศตระกูลกันภายในชุมชนมีเพียง  3  ตระกูล  จากเงื่อนไขทางสังคมใน
ลักษณะเครือญาติจึงมีคอนขางสูงตอการเรียนรูในการดํารงชีวิตของชุมชนในดานตาง ๆ  จะเห็นได
จากกรณีหมอพื้นบานในชุมชนบานปาไผไดมีการเรียนรูจากบรรพบุรุษของตนเองสืบตอกันมา อาจ
เรียกไดวาเปน  “มรดกทางปญญา” การเรียนรูจะอาศัยความมานะพยายามและความสนใจของผูรับ
เปนสิ่งสําคัญ ซ่ึงจะเห็นไดจากลูกหลานบางคนก็ไมสืบทอดความรูจากบรรพบุรุษ  แมจะอยูใกลชิด       
ก็ตาม  และสวนใหญการเรียนรูจะเรียนรูดวยวิธีการบอกเลาแลวจดจํา  และวิธีฝกปฏิบัติที่เริ่มตน
ดวยการเขาปาเพื่อไปหาสมุนไพรดวยกัน  แลวก็จดจําลักษณะลําตน  ใบ  ดอก  ผล  รวมถึงแหลงที่
จะมีมากวาอยูที่ใด  หมอปนแกว  ตันนวล  ไดเลาใหผูวิจัยฟงวา  การเรียนรูที่ดีจะตองเรียนรูจากพอแม 
หรือปูยา ตายาย  เนื่องจากทานเหลานี้ถือวาใหความรูแกลูกหลานเพื่อจะไดสืบทอด  การสืบทอด
เชนนี้ผูวิจัยถือวาเปนมรดกทางปญญาของภูมิปญญาที่บรรพชนมอบใหคนรุนหลัง และหากเรียนรู
จากผูอ่ืนบางครั้งอาจไดไมหมดหรือไมครบ  เปนความเชื่อของคนสมัยกอนเกรงวาลูกศิษยจะลางครู  
และคนสมัยโบราณยังมีความเชื่อวาถาถายทอดวิชาใหใครไปแลว  ตัวหมอผูถายทอดวิชาจะอายุส้ัน  
ถาจะถายทอดก็ตอเมื่อใกลตายแลว  (อายุมากแลว) 
 
    กระบวนการเรียนรูของหมอพื้นบานที่มีอยูในปจจุบัน พออุยบุญมี มูลแฝง หมอพื้นบาน
อาวุโสของกลุมไดกลาววา  นอกจากจะเรียนรูจากบรรพบุรุษของตนเองแลว  ก็จะพยายามแสวงหา
ความรูจากที่อ่ืนเพิ่มเติม  ซ่ึงคนสมัยกอนมักจะเกงคนดานสองดาน  หมอพื้นบานสวนใหญได
เรียนรูจากวัด  โดยการเขาไปมอบตัวกับพระ  มักจะเปนเจาอาวาสที่มีอายุมากที่เรียกกันวา  “ครูบา”       
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การเรียนรูในวัดก็ตองอาศัยความมานะพยายาม    เคารพนบนอบ     เปนคนดี   และครูบาสวนมาก
แลวจะทดสอบศิษยวัดที่จะเรียนวิชาความรูดวย  เชน  เปนคนที่มีคุณธรรมหรือไม  มีความซื่อสัตย
สุจริตหรือไม  เปนคนเขมแข็งหรือไม  เปนตน  ถาหากครูบาแนใจแลววาคนนั้นเปนคนดีก็จะ
อนุญาตใหเปนศิษยฝกวิชาความรูให    ความรูก็จะมีทั้งการรักษาดวยยาสมุนไพร  เวทยมนตคาถา    
การเรียนรูจากครูบาสวนมากแลวจะบอกใหจดเปนภาษาพื้นเมือง  (คําเมือง)     ซ่ึงครูบาก็มีตํารายา
อยูแลวในใบลานหรือปบสาที่ครูบาไดสืบทอดมา  ดังนั้นผูเรียนจะตองฝกเรียนภาษาพื้นเมืองใหได
เสียกอน 
 
 การเรียนรูในดานยาสมุนไพรของกลุมหมอพื้นบาน ไดเลาประสบการณใหแกผูวิจัยวา  
ในสมัยกอนปาไมรกทึบอุดมสมบูรณหาตนยาไดงาย    ไมเหมือนสมัยนี้ที่บางอยางตองสั่งซื้อจาก    
ที่อ่ืน  เชน  จังหวัดแมฮองสอน  เปนตน  เนื่องจากวาอยูใกลกับอําเภอแมแตงสามารถติดตอไดงาย  
ประกอบกับชาวพมาที่อพยพหลบหนีมาในอดีตเปนผูถายทอดความรูให  ซ่ึงตนยาบางอยางเปนชื่อ
พมา  จึงตองอาศัยส่ังซ้ือจากแมฮองสอนหรือไทยใหญ  ซ่ึงในอดีตเมื่อคร้ังหมอพื้นบานในปจจุบัน
ไดเร่ิมสนใจเรียนรูยาสมุนไพร  ทุกคนเคยเดินปาเพื่อเขาไปหาสมุนไพรดวยตนเองทั้งนั้น  ซ่ึงจะมี   
ผูรูเปนผูบอกใหวาตนไมชนิดใดเปนตนยาสําหรับรักษาโรคอะไร  จนกระทั่งจดจําไดภายหลังจึงจะ
ไปหาตนยาเองได  การเรียนรูถาหากมิใชเรียนรูจากบรรพบุรุษตนเองแลวจะมีความลําบากอยูบาง
กวาจะไดรับความรูนั้น  เชน  จะตองคอยรับใช  ทํางานใหเพื่อที่จะแลกเปลี่ยนกับวิชาความรู  และ   
ผูสนใจจะตองหมั่นไปพบปะอยูเสมอ  หรือถาเปนพระจะตองขอเปนศิษยวัดแลวก็บวชเรียนไปดวย 
 
       ผูวิจัยยังไดเห็นการรักษาของหมอพื้นบานบานปาไผ  หมูที่ 4  ตําบลชอแล  อําเภอ      
แมแตง  จังหวัดเชียงใหม  นั่นคือ  การเรียนรูและการถายทอดการเรียนรูของหมอพื้นบานดวยกันเอง  
ระหวางหมอปนแกว  ตันนวล  กับหมอสมใจ   เรือนแกว     (เคยเปนลูกศิษยของหมอปนแกวมาใน
อดีต)  ซ่ึงหมอสมใจไดนําเอาผูปวยที่ญาติพามาหาไปรักษากับหมอปนแกว  ผูวิจัยเห็นวาเปน       
พฤติกรรมที่มีคุณคาในการดูแลรักษาสุขภาพอนามัย  คือ  หมอสมใจรูวาหมอปนแกวมีความชํานาญ
ในการรักษาโรคชนิดนั้น  จึงนําเอาผูปวยไปทําการรักษาเยียวยากับหมอปนแกว  แลวทําให        
หมอสมใจไดรับการเรียนรูวิธีการรักษาจากหมอปนแกว  และรวมถึงหมอปนแกวไดพยายามอธบิาย
เกี่ยวกับการตรวจ  การดูอาการ  การใหตํารับยาชนิดใดใหแกหมอสมใจ  นั่นแสดงใหเห็นวา         
การเรียนรูและการถายทอดการเรียนรูในระหวางกลุมหมอดวยกันเอง  จากการปฏิบัติจริงเปน         
รูปแบบของการเรียนรูและการถายทอดการเรียนรูดวยวิธีการแลกเปลี่ยนและการเชื่อมความรูจากผูรู  
(ภูมิปญญาทองถ่ิน) 
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 ดังนั้นการถายทอดการเรียนรูของชาวบานในชนบทเกี่ยวกับการดูแลรักษาสุขภาพมักมี

ลักษณะการเรียนรูดังนี้  คือ 
 1.  การเรียนรูเชิงปจเจก  การถายทอดการเรียนรูในการดูแลรักษาสุขภาพของชาวบาน
จึงมีลักษณะของปจเจกคอนขางสูง จะเห็นไดจากผูที่มีความรูในการดูแลรักษาเยียวยาการเจ็บปวย  
จะไดรับการสืบทอดมาจากบรรพบุรุษ  ไดแก  ปู  ยา  ตา  ยาย  พอ  แม  ใหสืบทอดแกลูกหลาน  
และการถายทอดของบรรพบุรุษเพื่อใหสืบทอดเปน  “มรดก”  เนื่องจากวาถาหากฝกฝนจนชํานาญ
แลวก็จะเปนหมอพื้นบานและยึดเปนอาชีพได  ถาหากญาติพี่นองหรือเพื่อนบานที่สนิท   สนใจก็จะ
ไปขอเปนศิษย  หมอพื้นบานก็จะถายทอดใหดวยแตไมมากนัก  และวิธีการเรียนรูจะเปนแบบ        
ไมเปนทางการซึ่งจะตองเรียนไปฝกหัดไปดวย  แลวผูเรียนก็จดจําเอา  บางคนก็เรียนรูเพื่อนําไปใช
ในชีวิตประจําวัน  และในชุมชนไดมีพระ (ครูบา) และผูอาวุโส  ถือวาเปนผูนําบารมี  มีความรูดาน         
ยาสมุนไพร  และเวทยมนตคาถาเพื่อรักษาผูเจ็บปวย  ซ่ึงผูที่สนใจไปมอบตัวเปนศิษยแลวก็ได       
ฝกเรียนภาษาพื้นเมือง   ครูบาหรือผูอาวุโสก็จะพิจารณาดูวาศิษยคนไหนมีนิ สัยอยางไร              
ความประพฤติเปนอยางไร  ถาหากวาเปนคนที่มีจิตใจหนักแนน  อดทน  และมีความประพฤติดี      
มีศีลธรรม  ครูบาก็จะสอนคาถาให  และจะสอนใหรูจักสมุนไพรเพื่อปรุงเปนยารักษาโรค  ซ่ึง      
การเรียนรูและการถายทอดการเรียนรูในลักษณะที่บรรพบุรุษถายทอดใหแกลูกหลานเกือบจะมี        
ทุกครัวเรือน      โดยเฉพาะการดูแลรักษาโรคภัยไขเจ็บธรรมดา   ซ่ึงคนสมัยกอนก็มีความรูติดตัว
และไดนํามาใชในชีวิตประจําวัน   จึงไดแนะนําสั่งสอนใหลูกหลานไดมีความรูความเขาใจเพื่อจะ
ไดนําไปใชตอไป  เชน หญิงสมัยกอนทุกคนจะมีความรูความเขาใจในการปฏิบัติตนขณะมีครรภ
จนกระทั่งคลอดลูก  ควรปฏิบัติอยางไรที่ใหรางกายสมบูรณแข็งแรง  และมีวิธีปองกันอยางไร  ดูแล     
ตัวเองอยางไรเพื่อใหลูกคลอดออกมามีรางกายสมประกอบและสมบูรณแข็งแรง รวมถึงการดูแล    
ตนเองภายหลังคลอดซ่ึงสิ่งที่ชาวบานกลัวมากคือ  “ผิดเดือน”  เหลานี้  เปนตน  การถายทอด        
การเรียนรูในการปองกันไมใหเจ็บปวยและการรักษาเยียวยา สวนใหญแลวจะเปนในลักษณะ         
เชิงปจเจก ใครสนใจมากก็จะมีความรูมาก  ชํานาญมาก  จนสามารถเปนหมอพื้นบานได  แตก็มี
จํานวนไมมากนัก  ถาเปนการเรียนรูเพื่อเปนความรูติดตัวและนําไปใชในครอบครัวเมื่อยามจําเปน
เกี่ยวกับเรื่องธรรมดาจะมีมากในผูที่มีอายุประมาณ  40  ปขึ้นไป 
 2.  การเรียนรูรวมกับทั้งชุมชน คนชนบทมักจะมวีัฒนธรรมเดียวกันและเปนญาติพีน่อง
กันเปนสวนใหญ  ดังนัน้ขนบธรรมเนียม  ประเพณี  และวัฒนธรรม  จึงมีลักษณะเดยีวกันซึ่งจะเหน็
ไดจากตัวอยางพิธีกรรมตาง ๆ ในชุมชน ซ่ึงเปนวัฒนธรรมสืบทอดกันมาและมกีารจัดการเรยีนรู
ผานพิธีกรรม จึงทําใหชาวบานทั้งชุมชนเกิดการเรียนรูและสามารถสืบทอดกันมาจนปจจุบนันี ้ 
นอกจากนี้กจ็ะมีการเรียนรูจากผูนําชุมชน  ผูใหญบาน  กรรมการหมูบาน  อาสาสมัครสาธารณสุข
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หมูบาน  ไดประชุมช้ีแจง  ตลอดถึงองคกรภายนอกไดเขาไปจดัการเรียนรูการดแูลรักษาสุขภาพ
อนามัยในลักษณะของการเรียนรูรวมกนัทั้งชุมชนมีคอนขางนอยมาก  สวนใหญจะเปนลักษณะของ
ปจเจกตามผูทีส่นใจใฝรูเทานั้น 
 3.  การเรียนรูกลุมเล็ก กระบวนการเรยีนรูและการถายทอดภูมิปญญาของชาวบานปาไผ
เปนกลุมเล็ก ๆ ประมาณ 2 - 3  คน  มกัจะเปนผูที่มคีวามสนใจในการที่จะมีความรูเพื่อจะไปเปน
หมอพื้นบาน  ซ่ึงพอจะแบงไดเปน  2  ลักษณะ  คือ   กลุมของเครือญาติ   และกลุมของเพื่อนบาน 

กลุมของเครือญาติ  มีลักษณะเปนไปโดยปกติตามธรรมชาติ  ซ่ึงลูกหลานและบุคคลที่
เปนญาติในเครือญาติเดียวกนัก็จะมีการถายทอดการเรยีนรูใหอยูแลว ทั้งที่โดยตั้งใจและไมตัง้ใจ  
เพราะวาผูเปนหมอพื้นบานมกัจะเปนบรรพบุรุษที่สืบทอดมาจากตนตระกูล และไดทําการรักษา

เยียวยาทั้งบุคคลในครอบครัวและผูอ่ืนทีม่าขอรับการรักษา  ลูกหลานและบุคคลในเครือญาตมิักจะ
เปนผูใหการชวยเหลือหรือรับใช  ทําใหไดเรียนรูไปดวยโดยปรยิาย  และบางครั้งก็จงใจบอกใหรู  
บางครั้งก็ไมไดจงใจบอก  แตลูกหลานก็ไดศึกษาจากการสังเกต  หรือรวมกิจกรรมภายในครอบครวั  
และจะเปนเชนนี้ตลอดไป จึงทําใหลูกหลานเกิดการเรียนรูดวยการผูใหญส่ังสอนผูนอยในลักษณะ

ของการกลอมเกลาทางสังคมดวยวิธีธรรมชาติ 
  กลุมของเพื่อนบาน  มีลักษณะแตกตางจากกลุมของเครือญาติ  เนื่องจากวาคนสมัยกอน
ถือวาเปนความรูของตระกูลที่ไดรับการสืบทอดมาจากบรรพบุรุษ  ดังนั้นคนสมัยกอนจึงหวงความรู
ไมยอมถายทอดใหผูอ่ืนงาย ๆ นอกจากเครือญาติของตนเองแลว  ยังแบงใหกับคนที่สนิทนับถือ  
หรือรักใครกันเสมือนญาติจึงจะถายทอดให  แมแตพระจะถายทอดวิชาความรูใหใครก็ตองทดสอบ
ดูพฤติกรรมเสียกอนวาเปนคนดีมีศีลธรรมพอที่จะถายทอดใหได แตในปจจุบันการหวงวิชาความรูมี
ไมคอยมากเหมือนกับสมัยกอน ดังจะเห็นไดจากชุมชนที่ศึกษาไดมีหมอพื้นบานที่ไดรับการสืบทอด
มาจากบรรพบุรุษของตนแลวไดมีการถายทอดใหกับเพื่อนบานที่มีความสนใจ  แตก็มีการพิจารณา
ดวยวาผูที่มาขอสืบทอดวิชาความรูนั้นเปนคนดีมีศีลธรรมหรือไม ซ่ึงคนในชุมชนชนบทยังเปน        
ชุมชนที่มีความสัมพันธทางสังคมที่แนนแฟน    ดังนั้นจึงไมยากที่จะพิจารณาความเหมาะสมของ     
ผูเปนหมอพื้นบาน  และอีกประการหนึ่งหมอพื้นบานไดมีพิธีกรรมของการใหวิชาความรู  ไมวาจะ
เปนเรื่องยาสมุนไพร  เวทยมนตคาถา  การสูขวัญ  สงเคราะห  สะเดาะเคราะห  โดยจะใชพิธีกรรม
ทางพุทธศาสนา คือ การไหวพระพุทธรูปกอนที่จะทําการถายทอดวิชาความรูใหและใหกลาวคํา
สาบานเพื่อรักษาสัจจะ  นั่นคือ  เมื่อเรียนรูไปแลวจะตองนําไปทํากรรมดี  ละเวนความชั่ว ชวยเหลือ
ผูอ่ืนดวยจิตใจบริสุทธิ์และมีคุณธรรม  จะเห็นไดวากระบวนการเรียนรูและการถายทอดการเรียนรู
ใหแกบุคคลอื่นหรือเพื่อนบานที่ไมใชเครือญาติของหมอพื้นบาน  จะมีพิธีรีตองคอนขางจะมากมาย
ลึกซึ้ง  ซ่ึงอาจจะเปนเพราะวาหมอพื้นบานในสมัยกอนไดถายทอดใหกับหมอพื้นบานในปจจุบันนี้
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อยางไรก็ไดนําเอามาเปนแบบอยางสืบตอมาจนปจจุบันนี้  หรืออาจจะเปนเพราะวาหมอพื้นบาน
เกรงวาผูอ่ืนเมื่อไดความรูไปแลวจะไมอยูกับรองกับรอยและควบคุมยากลําบาก   ซ่ึงถาหากลูกศิษย
นําไปใชในทางที่ผิดศีลธรรม      ก็จะทําใหหมอพื้นบานผูเปนพอครูที่ถายทอดใหไดรับบาปดวย  
เหลานี้  เปนตน  ดังนั้นจะเห็นไดวาหมอพื้นบานที่สามารถดูแลรักษาการเจ็บปวยไดมากมาย        
หลายอยางนั้นคอนขางมีจํานวนนอยมาก    และลักษณะของการถายทอด     การเรียนรูของชาวบาน
โดยทั่ว ๆ ไป  สามารถสรุปเปนแผนภูมิไดดังนี้ 
 
 

กระบวนการ 
การถายทอดภมูิปญญา 

 
 
 
 
 
        การเรียนรู                                           การเรียนรูรวมกัน                                       การเรียนรู 
       เชิงปจเจก                                                   ทั้งชุมชน                                              กลุมเล็ก ๆ      
 
 

แผนภูมิท่ี   1      ลักษณะของกระบวนการถายทอดภูมิปญญาของชุมชนชาวไทเขนิ 
 
 การถายทอดภมูิปญญาของชาวบานในชุมชนชนบท   จะมีการถายทอดหลายลักษณะซึ่ง
สามารถจําแนกออกไดเปน  2  ลักษณะใหญ ๆ  ไดแก 
 
 1.  การถายทอดภูมิปญญาแบบดั้งเดิม 
 การถายทอดภูมิปญญาในลักษณะแบบดั้งเดิม     เปนการถายทอดภูมิปญญาที่เปนไป
ตามปกติธรรมชาติ  ที่สอดแทรกในวิถีชีวิตของคนในชนบท  อันไดแก  กระบวนการถายทอด      
ภูมิปญญาเรียนรูที่ผานทางวัฒนธรรมของชุมชน   เชน    ผานทางพิธีกรรมตาง ๆ     ซ่ึงเปน           
การถายทอดภูมิปญญาการเรียนรูที่เรียนรูรวมกันทั้งชุมชนแลวสืบทอดกันมารุนสูรุน 
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นอกจากนี้การถายทอดภูมิปญญาของชาวบานแบบดั้งเดิม  ไดมีการถายทอดจาก      
ประสบการณชีวิตจริงของตนเองหรือจากผูอ่ืน  แลวไดนํามาเปนขอมูลเพื่อการตัดสินใจในการ
นําเอาการถายทอดจากประสบการณที่ไดรับมาปรับปรุงใชในวิถีชีวิต 
 
 2.  การถายทอดภูมิปญญาแบบใหม 
 การถายทอดภูมิปญญาแบบใหม เปนสิ่งที่นอกเหนือจากการถายทอดภูมิปญญา 
แบบดั้งเดิม  ซ่ึงเปนการถายทอดภูมิปญญาจากภายนอกชุมชนเขาไปกระตุน สงเสริม สนับสนุน   
ใหเกิดการถายทอดภูมิปญญาที่มีความสัมพันธกับภูมิปญญาแบบดั้งเดิม  และการถายทอดแบบใหม         
จะช วยให เกิดการถ ายทอดการ เรี ยน รูที่ มุ ง เนนการพัฒนาความคิดใหชาวบ านได รับ                        
มวลประสบการณมากยิ่งขึ้น  เพื่อพัฒนาตนเองและชุมชน  อันไดแก  การถายทอดดวยวิธีการศึกษา
ดูงาน  การฝกอบรม  การจัดเวทีชาวบานใหมีโอกาสไดเสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและ     
ประสบการณซ่ึงกันและกัน  เพื่อเปนการแสวงหาแนวทางในการแกไขปญหาหรือการพัฒนาของ
ตนเองและชุมชน 
 

         การถายทอดภูมิปญญา 
 
 
                              แบบดั้งเดมิ         แบบใหม 
 
 
           วัฒนธรรม       ประสบการณชีวิต       ประสบการณจากผูอื่น               เวทีชาวบาน           ดูงาน        อบรม         แลกเปลี่ยน    
                                                                       

 
 
 
 
           พิธีกรรม                       บอกเลา                    วิธีธรรมชาติอื่น ๆ 
                                                                                          

 
 

แผนภูมิท่ี  2     ลักษณะของการถายทอดภมูิปญญาของชุมชนชาวไทเขนิ 
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กระบวนการถายทอดความรูภูมิปญญาการรักษาสุขภาพของหมอพื้นบานชาวไทเขินชุมชน 
บานปาไผ 
 
 การถายทอดการเรียนรูของหมอพื้นบาน  หมอปนแกว ตันนวล หมอพื้นบานผูนํากลุม
ไดกลาววา   ในอดีตการถายทอดการเรียนรูของหมอพื้นบานถาหากเปนเครือญาติก็ไมคอยจะมี    
พิธีรีตองมากมายนัก  เพราะวาถือวาเปนลูกหลาน  ใครสนใจก็ใหไป  ใครสนใจมากก็ไดมาก    
สนใจนอยก็ไดนอย สวนใหญจะถายทอดดวยการบอกใหจําและมักจะเปนการถายทอดที่บางครั้ง     
ผูรับอาจจะไมรูสึกตัว   เพราะวาถือเปนเรื่องปกติธรรมดาที่ลูกหลานจะตองคอยชวยเหลือ หรือ 
คอยรับใชจากผูใหญ  ไมวาจะเปนการไปหาสมุนไพร  การหั่นสมุนไพร  การตากสมุนไพร    
ตลอดถึงการปรุงสมุนไพร ถาลูกหลานคนไหนสนใจก็จะไดรับความรูไป  ในกรณีรักษาเยียวยา 
ก็เชนเดียวกัน  ผูเปนหมอก็จะเรียกใชลูกหลานคอยชวยเหลือระหวางการรักษา  และลูกหลานก็จะ
สามารถสังเกตเห็นบอย ๆ แลวก็จดจําได  การถายทอดจากบรรพบุรุษใหแกบุคคลในครอบครัวหรือ
เครือญาติ  มักจะเปนในรูปของการถายทอดโดยบอกใหทํา ทําใหดูควบคูไปกับกระบวนการขัดเกลา
ทางสังคม  เพื่อใหเกิดคุณธรรมของการเปนหมอพื้นบาน  จากนั้นผูเปนหมอพื้นบานจะเรียนรู 
จากประสบการณของตนเองจากการเปนหมอพื้นบาน  ดังแผนภูมิที่  3  และแผนภูมิที่  4  ดังนี้ 
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  กรณีของหมอปนแกว  ตันนวล  ไดรับการถายทอดมาจากบรรพบุรุษและคนอืน่ ๆ  
แลวไดนํามาปฏิบัติใหแกผูที่จะมาขอเปนศษิยตอ  โดยการใหผูรับตั้งขัน  ซ่ึงประกอบดวยธูปเทียน  
ดอกไมและจดุธูปบอกกลาวคําประกาศิตในพระเวทย  ไดกํากับไววา “ผูทําดีไดดี  ทําชั่วไดช่ัว และ
ถาทําชั่วแลว จะไดรับการตอบสนองใหวิชาความรูเสื่อมไป” หมอปนแกวไดบอกวาเปนคําสาปของ
พระเวทย  และการถายทอดการเรียนรูกจ็ะตองเรียนตามตํารา  คือ  วันจันทรจะเรียนวิชาความรูทาง
เมตตา  วันอังคารจะเรียนทางคาถาอาคม  วันพฤหัสจะเรยีนรูเกีย่วกับยา  ถายทอดเริม่ตนเรียนจาก
คาถากอน  ถือวาถารับไดแลวจะมีเทพคอยชวยเหลืออยูและผูเรียนจะตองมีขอปฏิบัติกํากับ เชน  
หามกินของเหลือเดน  (งานศพ)  การตรวจผูปวยจะตองมีสมาธิจะตองตัดความกําหนัดของตนเอง  
ในระหวางการถายทอดความรูจะมีการอบรมจิตใจใหแกศิษยไปดวย เพราะจะตองมีสมาธิและ    
พิธีกรรมในการรับ  และหมอพื้นบานไดถือวาถารักษาแลวคนตายก็จะตกนรก  ทํามดิีมิรายคนปวยก็
ตกนรก  ใหมุงดวยจิตกุศล  ถือวาโปรดสัตวโลก  การถายทอดการเรยีนรู  หมอปนแกวถือคติที่วา  
“ใหปญญาดีกวาใหทรัพย”  เพราะวาใหวิชาความรูไปแลวกย็อมนําไปหาทรัพยได  และรูปแบบ   
การถายทอดการเรียนรูของหมอแตละคนจะไมเหมือนกนัขึ้นอยูกับหมอแตละคน 
 

นอกจากนั้นกระบวนการถายทอดภูมิปญญาการรักษาสุขภาพ   จะเกิดขึ้นจาก            
การแลกเปลี่ยนภูมิปญญาในการรักษาสุขภาพระหวางหมอพื้นบานดวยกัน  จนเกิดสุภาษิตพื้นบาน   
เกี่ยวกับการรักษาสุขภาพของหมอพื้นบานวา  “ยาบนักจะไปใครเปนหมอความฮูบปอ  จะไปเปน  
แกบาน”  (จากการสัมภาษณหมอสมใจ  เรือนแกว)  สามารถอธิบายและชี้ใหเห็นวา  คนที่จะเปน
หมอรักษาคนนั้น  จะตองมีความรูเกี่ยวกับยารักษาโรคใหมากเพียงพอที่จะไปรักษาเยียวยาคนอื่น  
และขณะเดียวกันถาคนไหนมีความรูดานสติปญญาและรอบรูในเรื่องตาง ๆ  รวมถึงสามารถแกไข
ปญหา  หรือมีวิธีการแกไขปญหาของชุมชนมากพอ  หรือมีประสบการณไมมากพอแลวก็อยาคิดไป
เปนผูใหญบาน   เนื่องจากผูใหญบานมีภาระหนาที่ความรับผิดชอบของคนทั้งหมูบานทุกเรื่อง      
ทุกราว  นั่นแสดงวาใครจะเปนหมอจะตองหมั่นหาความรูเพิ่มเติมอยูเสมอ 
 
       ปจจุบันการถายทอดการรักษาสุขภาพของกลุมหมอพื้นบานอีกทางหนึ่ง   ก็คือ  การที่
ทางราชการหรือภาคเอกชนใหความสนใจการแพทยพื้นบาน  มักจะจัดประชุมสัมมนาและให     
เชิญหมอพื้นบานจากที่ตาง ๆ  มาประชุมสัมมนารวมกันอยู เสมอ  เชน  สถาบันวิจัยสังคม  
มหาวิทยาลัยเชียงใหม  สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม  โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม  
(คณะเภสัชศาสตร  มหาวิทยาลัยเชียงใหม)  อีกทั้งเคยเชิญแพทยพื้นบานทั้งในจังหวัดเชียงใหม  
และจังหวัดใกลเคียงมาประชุมสัมมนาถึงแนวทางการรักษาของหมอพื้นบาน  แนวทางการรักษา    
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โรคเอดส   เปนตน   นับวาเปนการถายทอดใหหมอพื้นบานไดมีโอกาสแลกเปลี่ยนความรูซ่ึงกัน
และกัน  และยังใหหมอพื้นบานไดมีความรูสึกวาตนเองยังมีคุณคาแกสังคมที่ทางราชการไดเห็น
ความสําคัญ  และยังไดเกิดการเชื่อมความรูระหวางนักวิชาการ  แพทยแผนปจจุบันและแพทย        
พื้นบานในอันที่จะใหหมอพื้นบานไดเพิ่มพูนความรูและประสบการณไปประกอบอาชีพ  หรือ
นําไปรักษาเยียวยาผูปวย    เมื่อมีผูปวยไปขอใหรักษา      ผูวิจัยถือวาเปนการเปดโอกาสใหนําเอา         
ภูมิปญญาชาวบานมารวมกันแกไขปญหาของสังคม     แตอยางไรก็ตามการถายทอดในการ
รักษาการเจ็บปวยเฉพาะทางของหมอพื้นบาน  โดยเฉพาะการดูแลรักษาและการปองกันที่เกี่ยวกับ        
การประกอบพิธีกรรมก็ยังปกปดอยู  ซ่ึงจะถายทอดความรูใหก็ตอเมื่อเปนญาติพี่นอง  สวนคนอื่น ๆ 
จะมีบางแตไมมากนัก  และยังไดสอบถามจากหมอพื้นบานหลาย ๆ คน  พอสรุปไดวา  การถายทอด
วิชาความรูเกี่ยวกับคาถาอาคมนั้น มีการพิจารณาการที่จะใหคนอื่นที่ไมใชญาติพี่นองของตนเอง
คอนขางจะพิจารณามากกวาญาติพี่นองกันเอง  ซ่ึงสิ่งที่อาจารยหรือครูระมัดระวังก็คือ  ผูที่รับ
คาถาอาคมไปแลวไมแนใจวาจะปฏิบัติตนตามขอหามตาง ๆ ไดมากนอยเพียงใด  และการให              
ถายทอดความรูดานคาถาอาคมมิใชวาจะใหแลวทุกคนจะนําไปปฏิบัติได  ซ่ึงบางคนไดรับ            
การถายทอดไปแลวนําไปรักษาผูปวย  หรือนําไปปองกันตนเองไมได  ซ่ึงคนสมัยกอนเชื่อวาความรู
ดานคาถาอาคมผูที่จะนําไปใชไดผลดีจะตองเปนที่มีอะไรหลาย ๆ อยางประกอบกัน  เชน  วันเกิด       
ดวงเกิดของคนนั้น  สภาพจิตใจ  และการปฏิบัติตนเอง  ดังนั้นการถายทอดการดูแลรักษาสุขภาพ
ของชาวบานในชุมชนบานปาไผ  และชุมชนใกลเคียงจะถูกถายทอดอยูในวงจํากัด 
 

ทามกลางกระแสการพัฒนาและจํากัดในการประกอบอาชีพของหมอพื้นบานตาม      
บทบัญญัติของกฎหมาย  ที่กําหนดใหผูทําหนาที่วินิจฉัยดูแลรักษาโรคแกบุคคลทั่วไป  ตองมี        
ใบประกอบโรคศิลปแผนโบราณ  กระทรวงสาธารณสุข  จึงจะสามารถทําหนาที่ของหมอพื้นบาน
ได    ดังนั้นหมอพื้นบานก็จะออกจากชุมชนเพื่อไปรับการถายทอดการเปนหมอพื้นบานที่เปน     
ทางการจาก  “สมาคมผูประกอบโรคศิลปแผนโบราณภาคเหนือ”  ตั้งอยูเลขที่  78 / 1  ถนน         
สายเชียงใหม – หางดง  ตําบลหายยา  อําเภอเมือง  จังหวัดเชียงใหม  และการถายทอดมีวิทยากรผูที่
มีความรูความสามารถตามแขนงวิชานั้น ๆ และยังไดมีการประสานงานเพื่อใหการถายทอด            
มีประสิทธิภาพ  และเปนที่ยอมรับโดยทางสมาคมไดขอความรวมมือจากคณะเภสัชศาสตร  
มหาวิทยาลัยเชียงใหม  ในการจัดการถายทอดการเรียนรูแกนักศึกษาของสมาคม  ซ่ึงหมอพื้นบาน
ตําบลชอแลก็ไดเคยไปเรียนมาแลวหลายคน     เมื่อนักศึกษาเรียนจบหลักสูตรแลวก็จะสมัครสอบ
เพื่อขอใบอนุญาตใบประกอบโรคศิลปแผนโบราณ เปนที่นาสังเกตนักศึกษาที่มาเรียนนี้ก็มุงที่ 
จะสอบใหผานเนื่องจากหมอ    พื้นบานสวนใหญแลวจะมีความรูพื้นฐานสายสามัญต่ํา  สวนมาก 
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จะเรียนจบชั้นประถมปที่  4  การที่มาเรียนก็เพื่อท่ีจะฝกฝนในการอานเขียน รวมถึงเพื่อใหไดทราบ
หลักสูตรการสอบดวย  ซ่ึงนักศึกษาบางคนก็จะสอบผานทั้ง  2  แขนงวิชา  คือ  ทั้งเภสัชกรรม      
แผนโบราณและเวชกรรมแผนโบราณ  แตบางคนก็ผานเพียงสาขาเดียว  ปหนึ่ง ๆ จะมีผูสอบผาน
คอนขางนอย  สําหรับศิษยเกาจากสมาคมจะสามารถสอบผานปละไมเกิน  8  คน  ซ่ึงบางปก็
สามารถสอบได  2 – 3  คนเทานั้น   ถาผูใดไมผานก็จะสมัครสอบในปตอ ๆ ไป      ซ่ึงทาง
กระทรวงสาธารณสุขไดกําหนดเปดการสอบปละ  1  คร้ัง  หมอพื้นบานตําบลชอแลมีผูสอบผาน
เพียง  1  คน (หมอสมใจ  เรือนแกว)   จากการสอบถามผูที่ผานและไมผาน   จากหมอพื้นบาน      
หลาย ๆ คน  จะพูดทํานองเดียวกันคือขอสอบยาก  และสวนใหญจะมีปญหาในการเขียนไมคอยถูก  
และประกอบกับไมคอยมีเวลาอานทองตํารา  ซ่ึงหมอพื้นบานจะตองใชเวลาหมดไปกับการรักษา
เยียวยาผูปวยที่ไปใหทําการรักษา    ตลอดถึงจะตองไปประกอบอาชีพอ่ืน ๆ อีกดวย  เนื่องจาก
รายไดจากการเปนหมอพื้นบานไดรับคอนขางนอย      เพราะวาคนที่ไปใหทําการรักษาสวนมากจะ
เปน     ผูปวยที่มีฐานะทางเศรษฐกิจไมคอยดีเปนสวนมาก  ซ่ึงจะเปนชาวบานทั่ว ๆ ไป  และ
ประกอบกับความมีคุณธรรมของหมอพื้นบานที่มักจะไมเรียกรองคารักษาที่แพง  เพราะวาหมอ
พื้นบานไดรับการถายทอดจากครูบาอาจารย  โดยใหหมอพื้นบานจะตองมีคุณธรรมกับผูเจ็บปวย  
ซ่ึงเปน             คุณสมบัติของหมอพื้นบานที่พึงมี  นอกเหนือจากการถือศีล  5  การมีความเขมแข็ง
อดทน  การเปนคนที่ขยัน 
 

การเรียนรูและการถายทอดของหมอพื้นบาน  ซ่ึงถือวาเปนสิ่งที่มีคุณคาและเปนบารมี
ของผูที่เปนหมอพื้นบานในอดีต  และผูที่เปนหมอพื้นบานทําหนาที่เปนผูดูแลรักษาสุขภาพของคน
ในชุมชน  ซ่ึงคนสมัยกอนมักจะเรียกหมอพื้นบานวา  “พอหมอ”  หรือ  “พอเล้ียง”   นั่นแสดงให
เห็นถึงการใหความเคารพและศรัทธาของผูเรียก  หมอพื้นบานที่สามารถรักษาเยียวยาการเจ็บปวย
ไดหลาย ๆ โรค  หลาย ๆ ชนิดนั้น  จะมีจํานวนคอนขางนอยของแตละหมูบาน  ผูวิจัยไดสัมภาษณ
และสนทนากลุมกับกลุมหมอพื้นบานถึงสาเหตุที่ทําไมคนที่เปนหมอพื้นบานจึงมีจํานวนไมมาก

และไดคําตอบเดียวกัน   กลาวคือ  การเรียนรูและการถายทอดการเปนหมอพื้นบานใหสามารถ 
ออกไปทํามาหากินเปนหมอพื้นบานไดนั้น    มีการเรียนรูและการถายทอดการเรียนรูที่อยูในวงแคบ ๆ    
สวนใหญแลวจะไดรับการเรียนรูจากครอบครัวหรือเครือญาติ  และมีจํานวนนอยมากที่จะถายทอด
การเรียนรูใหแกผูอ่ืน  และกระบวนการเรียนรูจะมีลักษณะที่คอยเปนคอยไป  เปนการเรียนรูโดย
ธรรมชาติ  จากการที่ไดศึกษาประวัติการเปนหมอพื้นบานของแตละคน  สวนใหญลวนแลวแต    
สืบทอดมาจากวงศตระกูลที่สืบจากสายทางพอ  หรือไมก็จะเปนสายทางแมแทบทั้งนั้น  เนื่องจาก
กลุมของหมอพื้นบานจะกวางขวางมากไกลออกไปถึงตางจังหวัด  และประเทศใกลเคียง  เชน  พมา  
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ซ่ึงหมอพื้นบานเหลานี้เมื่อไดพบปะกันก็จะบอกเลาประสบการณซ่ึงกันและกัน  เมื่อทราบวาหมอ
คนไหนเกงเรื่องอะไรแลวตนเองสนใจก็จะเพียรพยายามไปขอเรียนรู  (ขอสืบ)  ซ่ึงจะแสดงใหเห็น
ถึงระบบคิดของภูมิปญญาทองถ่ินที่มีการอนุรักษสืบดํารงไว  เพื่อมิใหสูญหายไปกับหมอผูนั้นเมื่อ
ส้ินชีวิตไปแลว 
 
สภาพปจจุบันของการดูแลรกัษาของหมอพื้นบานชาวไทเขินชุมชนบานปาไผ 
  

ปจจุบันยังมีการดูแลรักษาสุขภาพของหมอพื้นบานแบบดั้งเดิมอยู  คือ  มีการรักษาดวย
ยาสมุนไพรและการประกอบพิธีกรรมควบคูกันไป  แมวาหมอพื้นบานบางคน  (หมอสมใจ        
เรือนแกว)   จะมีใบประกอบโรคศิลปแผนโบราณมาแลวก็ตาม  แตเปนเพียงการทําใหถูกกฎหมาย  
มีความชอบธรรมในการใชวิชาชีพอยางเปดเผย  ภูมิปญญา  กระบวนการเรียนรู  กระบวนการ      
ถายทอดในการดูแลรักษาสุขภาพของหมอพื้นบานใชวิธีการแบบเดิมตามที่เคยปฏิบัติกันมา  และมี
การจัดตั้งกลุมหมอพื้นบานเพื่อเปนศูนยกลางในการเรียนรูและถายทอดภูมิปญญาในการดูแลรักษา

สุขภาพของหมอพื้นบานใหแพรหลาย  ดังแผนภาพที่  5  ดังนี้ 
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สายเหนือ สายกลาง สายใต 

กลุมที่  1 
(หมอบุญมา   การหมั่น) 
- อ.เชียงดาว 
- อ.แมอาย 
- อ.ฝาง 
- อ.ไชยปราการ 
 
กลุมที่  2 
(หมอสมใจ  เรือนแกว) 
- อ.พราว 
- อ.สันทราย 
- อ.แมแตง 
 
กลุมที่  3  
(หมอสอน  ชางเหล็ก) 
- อ.แมริม 
 
กลุมที่  4 
(หมอสุดใจ  เครื่องชนะ) 
- อ.ดอยสะเก็ด 

กลุมที่  1 
(หมอบุญเรือง การหมั่น) 
- อ.เมือง 
- อ.สารภี 

กลุมที่  1 
(หมอบุญชู   จันทรบุตร) 
- อ.หางดง 
- อ.สันปาตอง 
- อ.อมกอย 
- กิ่ง อ.แมวาง 
- อ.ฮอด 

ชมรมเครือขายหมอพืน้บานจังหวดัเชยีงใหม 

 
 

แผนภูมิท่ี  5    เครือขายหมอพื้นบานจังหวดัเชียงใหม 
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 นอกจากนี้จากการสัมภาษณหมอปนแกว  ตันนวล  ซ่ึงพบวามีลักษณะเปนเครือขาย    
การเรียนรูในการดูแลรักษาสุขภาพจากบคุคลหนึ่งไปสูบุคคลอื่นเปนจํานวนมาก  แตโดยมากจะเปน
การเรียนรูที่ไมคอยเปนทางการ  เชน  เพือ่นบาน  หรือหมอพื้นบานคนอื่น  ไมวาจะเปนในชุมชน
และนอกชุมชน  โดยมีการเรียนรูดวยการสนทนาแลกเปลี่ยนซ่ึงกันและกัน  จากประสบการณที่    
แตละคนไดรับประสบการณจากการรักษาผูปวย จากนัน้จึงนํามาปรับปรุงในการรักษาเยยีวยาผูปวย
ของตนเอง  ดงัในแผนภูมิที่  6  และ  7  ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
      

เงื่อนไขที่มีผลคอนขางมาก 

   ความสัมพันธที่เกิดขึน้ระหวางบุคคลและชุมชน 

   ระยะเวลาความสัมพันธของบุคคล 

   ความถี่ของการพบปะหรือความใกลชิดกัน 

   การแลกเปลี่ยนและการพึ่งพากัน 
 
 
 

                    กระบวนการเชื่อมความรู 

เงื่อนไขที่มีผลตอ

การเกิดเครือขาย

การเรียนรูใน 
การดูแลรักษา 
สุขภาพของคนใน

ชุมชนชนบท 
เงื่อนไขที่มีผลคอนขางนอย  (รองลงมา) 

   กระบวนการอาศัยผูนําบารมี 

 กระบวนการทีน่ักวิชาการและองคกรภายนอก 
เขาไปสงเสริมสนับสนุน 

 
 
 

แผนภูมิท่ี  6      เงื่อนไขที่มีผลตอการเกิดเครือขายการรับรูในการดแูลรักษาสุขภาพของคน 
                                 ในชุมชนบานปาไผและชุมชนใกลเคียง 
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     วิธีการเรียนรู       เครือญาติ 
     ไดแก 
      -  การกลอมเกลา 
         ทางสังคม         เพื่อนบาน/พระ                        ครอบครัว 
      -  การแลกเปลี่ยน 
      -  การปฏิบัติจริง 
      -  การประชุมสัมมนา                                         ชุมชนบานปาไผ 
      -  การอบรม 
 
 
                          ชุมชนใกลเคยีง     ชุมชนอื่น ๆ 
 
 

    -  เพื่อนบาน -  หมอพื้นบาน 
    -  พระ  -  พระ 
    -  หมอพื้นบาน -  แพทย / นักวิชาการ 
      -  สถาบันรัฐ / เอกชน 
 
หมายเหต ุ                   :  การเรียนรู / การถายทอด / การแลกเปลี่ยน  ทั้ง  2  ทาง 
                                    :  การแลกเปลี่ยนทางเดียว  (จัดภายนอกชุมชน) 
 
 

 
แผนภูมิท่ี   7      เครือขายการเรียนรูในการดูแลรักษาสุขภาพของชาวบานชุมชนบานปาไผ 

 
 
 
 


	 
	       3.3   การศึกษาของชุมชน 


