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บทที ่4 
กำรแพทย์พืน้บ้ำนชำวม้งชุมชนหนองหอย 

    

1 . องค์ควำมรู้ด้ำนกำรแพทย์พืน้บ้ำนชำวม้ง  แบบแผน  ขั้นตอนและวธีิกำรรักษำ  

 ชาวมง้เป็นกลุ่มชาติพนัธ์ุหน่ึงท่ีมีประวติัความเป็นมายาวนานหลายพนัปี พวกเขามีความ
เช่ือวา่โลกเช่ือมโยงกบัธรรมชาติ เช่ือว่าทุกหนทุกแห่งลว้นมีผีหรืออ านาจเหนือธรรมชาติเฝ้าดูแล
ปกปักรักษาอยู่ โดยชาวมง้เช่ือว่าอ านาจเหนือธรรมชาตินั้นมีความสัมพนัธ์กบัการมีชีวิตอยู่ ทั้งน้ี
ชาวมง้เช่ือว่าการท่ีมนุษยถื์อก าเนิดข้ึนมาไดน้ั้นเป็นเร่ืองของอ านาจเหนือธรรมชาติ ดงันั้นการจะ
รักษาชีวติไวก้็จึงเป็นเร่ืองของอ านาจเหนือธรรมชาติเช่นเดียวกนั   
 วถีิชีวติของชาวมง้ตั้งแต่เกิด เติบโต จนตายจะมีความผกูพนัธ์และมีความเช่ือดั้งเดิมเก่ียวกบั
ขวญัหรือวิญญาณท่ีชาวม้งเรียกว่า “ปล่ี” โดยชาวมง้เช่ือว่าพื้นฐานของการก าเนิดมนุษย์มีสอง
องคป์ระกอบหลกัคือ ร่างกายท่ีประกอบข้ึนดว้ยอวยัวะต่าง ๆ กบัวญิญาณ 3 ตน เงา 7 ตนและ ขวญั  
3 ขวญั14  จ  านวนขวญัในร่างกายน้ีอาจจะต่างกนัในมง้แต่ละกลุ่ม เช่น มง้น ้ าเงินบางกลุ่มเช่ือว่าใน
ร่างกายมีขวญั 7 ขวญั อยูท่ี่ตาและหูขา้งละ 1 ขวญั ท่ีจมูก 1 ขวญั ท่ีปาก 1 ขวญัและท่ีหวัใจ 1 ขวญั 15  
 “ขวญั”หมายถึงการมีชีวติอยู ่ดงันั้นเม่ือเกิดการเจ็บป่วยข้ึน ชาวมง้ส่วนใหญ่จะเช่ือวา่มีเหตุ
ท่ีท าให้ขวญัหนีหายไป จึงท าให้เจา้ของร่างกายนั้นๆ เกิดอาการป่วยไข ้เม่ือเกิดอาการเจ็บป่วยข้ึน
ชาวมง้จึงมกัจะประกอบพิธีกรรมเพื่อใหท้ราบวา่อาการป่วยนั้นเกิดจากอะไร และจะรักษาดว้ยวธีิใด  
 จากการศึกษา ชาวมง้ในชุมชนหนองหอยส่วนใหญ่มีความเช่ือวา่อาการเจ็บป่วยมกัมีสาเหตุ
มาจากปัจจยัใหญ่ ๆ ดงัน้ี  
 1) กำรเจ็บป่วยที่เกิดจำกกำรกระท ำของผีท ำหรือผีแกล้ง(ดล๊ำงอัว) ชาวม้งเช่ือว่าผีมีอยู่

ทัว่ไปทุกหนทุกแห่ง มีทั้งผีท่ีดุร้ายและผีทัว่ไป ในบริเวณบา้นก็จะมีผีบรรพบุรุษ ผีบา้นผีเรือน ซ่ึง

คือผทีัว่ไป ในป่าก็จะมีผดุีร้ายเช่นผถี ้า ผภูีเขา ผจีอมปลวก ผตีน้น ้า เป็นตน้ 

 ผีต้นน ้ำ เป็นผีท่ีอยู่ประจ าตน้น ้ า ล าธาร การเขา้ไปกระท าการใด ๆ ท่ีไม่เหมาะสมหรือ
ส่งผลเสียต่อตน้น ้าล าธารหรือก็จะท าใหค้นคนนั้นเจบ็ป่วย   
                                                           
14 เสถียร ฉนัทะ. 2547. รำยงำนวจิยัฉบับสมบูรณ์โครงกำรวฒันธรรมกำรบริโภคและกำรแพทย์พืน้บ้ำนกลุ่ม           
    ชำตพินัธ์ุม้ง                        ของกำรจดักำรควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพเพือ่กำรพฒันำทีย่ัง่ยนื. 
    เชียงราย : โรงพยาบาลเวยีงแก่น ส านกังานสาธารณสุข จงัหวดัเชียงราย. หนา้ 84.     
15 Chindarsi  Nusit. 1976.  The Religion of Hmong Njua.  Bangkok : Siam Society. p.56. 
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ผจีอมปลวก เป็นผท่ีีเฝ้าจอมปลวกขนาดใหญ่ หากมีใครมาท าอะไรไม่ดีกบัจอมปลวกนั้นก็
จะท าใหค้นคนนั้นเกิดการเจบ็ไขไ้ดป่้วย   

ผีต้นไม้ มกัจะสิงสถิตยอ์ยู่ตามตน้ไมใ้หญ่เพื่อคอยดูแลตน้ไมต้น้นั้นไม่ให้ใครมาท าลาย 
หากมีคนมาท าลายหรือตดัโค่นตน้ไมน้ั้น คนคนนั้นก็จะเกิดอาการเจ็บป่วย ดงันั้นก่อนท่ีจะเร่ิมเขา้
ไปท าไร่ ท าสวนชาวมง้ในชุมชนหนองหอยจึงมกัจะท าการขออนุญาตจากผีตน้ไม ้ผีป่า ผีดอยก่อน
ลงมือกระท าการใด ๆ เสมอ 
 ผีดุร้ายเหล่าน้ีเม่ือโกรธหรือไม่พอใจใคร ก็จะท าให้เกิดอาการเจ็บป่วยอย่างหนกัดว้ยการ
เขา้มาสิงอยูใ่นตวัคน จะตอ้งให้หมอผีท าพิธีขบัไล่ ซ่ึงผีบางตนท่ีดุร้ายมาก ๆ จะไม่ยินยอมออกจาก
ร่างผูป่้วยนั้นไปโดยง่าย ตอ้งไหวข้อขมาและใชส้ัตวใ์หญ่ เช่น หมูหรือววั มาท าพิธีเซ่นไหวเ้พื่อขอ
แลกกบัชีวิตของผูป่้วย ในขณะท่ีผีธรรมดาทัว่ไปท่ีไม่ดุร้าย เช่นผีป่าเขา ผีบรรพบุรุษ ผีท่ีอาศยัอยู่
ตามวดัหรือศาลเจา้ต่าง ๆ  ผีตายโหง16 เป็นตน้ เม่ือโกรธหรือไม่พอใจใคร หรือเม่ือพลดัหลงเขา้ไป
ในบริเวณท่ีมีผเีหล่าน้ีสิงสถิตยอ์ยู ่ผเีหล่าน้ีก็อาจท าใหผู้น้ั้นเกิดอาการเจ็บป่วยแต่ไม่ร้ายแรงเท่ากบัผี
ดุร้าย หมอผเีพียงแค่ท าพิธีเซ่นไหวด้ว้ยไก่หรือขา้ว ก็ยนิยอมไปจากร่างของผูป่้วยโดยง่าย แมก้ระทัง่
ผีบรรพบุรุษซ่ึงเป็นผีท่ีคอยดูแลคุม้ครองสมาชิกในครัวเรือน แต่หากสมาชิกในครัวเรือนนั้นไม่
สนใจ ปล่อยปละละเลยท่ีจะดูแลเซ่นไหวผ้บีรรพบุรุษท าใหผ้บีรรพบุรุษอดอยากหรือโกรธ ก็อาจท า
ใหส้มาชิกในครัวเรือนนั้น ๆ เจบ็ป่วย จะหายป่วยไดก้็ต่อเม่ือไดท้  าพิธีขอขมาผีบรรพบุรุษ17โดยการ
เซ่นไหวด้ว้ย หม ูหรือ ไก่ เป็นตน้  

 2) กำรเจ็บป่วยที่เกิดจำกขวัญหำย(ปลี่ป๊ง) ชาวมง้ในชุมชนหนองหอยมีความเช่ือเช่ือว่า
มนุษยทุ์กคน สัตวทุ์กตวั จะมีขวญัประจ าตวั ส าหรับมนุษยแ์ลว้เม่ือใดท่ีขวญัหายไปจากตวั ผูน้ั้นก็
จะเกิดอาการเจ็บป่วย ดังนั้ นจะต้องรีบให้หมอผีท าพิธีเรียกขวญั(ฮูปล่ี)ให้กลับคืนร่างโดยเร็ว 
มิฉะนั้นจะไม่หายป่วยและตายในท่ีสุด โดยหมอผท่ีีสามารถติดต่อกบัอ านาจของผีต่าง ๆไดจ้ะเป็นผู ้
ประกอบพิธีเรียกขวญั มีการเซ่นไหวด้ว้ยสัตวเ์ช่น ไก่ หมู หรือววั เพื่อแลกขวญัของผูป่้วยกบัของท่ี
น ามาเซ่นไหว ้ 

 3) กำรเจ็บป่วยที่เกิดสภำพอำกำศเปลี่ยนแปลง(ฟ้ำจัว(ฮ)หลง) เช่น อาการไขอ้าการเป็น
หวดั ไอ เป็นตน้ ชาวมง้ในชุมชนหนองหอยมกัจะรักษาอาการเจ็บป่วยประเภทน้ีด้วยสมุนไพร

                                                           
16 วญิญาณของคนท่ีเสียชีวติจากอุบติัเหตุ ซ่ึงเช่ือกนัวา่เป็นวญิญาณเร่ร่อนไม่มีญาติพ่ีนอ้งท าบุญอุทิศส่วนกศุลไป
ให ้เม่ือเกิดอาการหิวจึงมกัท าใหค้นท่ีเขา้ไปในบริเวณท่ีวญิญาณตนนั้นอาศยั เกิดอาการเจ็บป่วย เพ่ือใหค้นป่วยคน
นั้นน าของมาเซ่นไหว ้หรือขอขมา  
17 สมัภาษณ์นายหรือ เตชะเลิศพนา. 17 มกราคม 2554.  
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พื้นบา้นท่ีส่วนใหญ่มกัจะมีปลูกไวใ้นครัวเรือนอยูแ่ลว้  หากหาไม่ไดก้็จะสอบถามจากเพื่อนบา้น
หรือไปขอยาจากหมอสมุนไพร ซ่ึงอาจจะมีค่าตอบแทนให้หมอสมุนไพรหรือไม่มีก็ได ้ข้ึนอยู่กบั
หมอสมุนไพร หรือข้ึนอยูก่บัผูป่้วยหรือญาติผูป่้วยจะตกลงกบัหมอ การเจ็บป่วยเช่นน้ีมกัเป็นการ
เจบ็ป่วยท่ีหาสาเหตุได ้ส่วนใหญ่จะรักษาไดด้ว้ยการกินยาสมุนไพรพื้นบา้น หากรักษาเป็นเวลานาน
แล้วก็ย ังไม่ ดี ข้ึนหรือไม่หายก็อาจจะต้องไปรักษาด้วยแพทย์แผนปัจจุบันท่ีอนามัย 18หรือ
โรงพยาบาล ดังท่ีนายซัว นทีไพรวัลย์หน่ึงในหมอสมุนไพรแห่งชุมชนหนองหอยก็เคยมี
ประสบการณ์จากการเป็นไขห้วดั รักษาตวัเองดว้ยยาสมุนไพรพื้นบา้นเป็นเวลาประมาณหน่ึงเดือน
ก็ยงัไม่หาย ยงัคงมีอาการไขข้ึ้น ๆ ลง ๆ จึงไดต้ดัสินใจไปรักษาท่ีอนามยัถึงจะหายจากอาการไข ้    

 4) กำรเจ็บป่วยที่เกิดจำกลมไหลย้อนกลับ(จัว(ต)จ๋อ)  ชาวม้งเช่ือว่าภายในร่างกายของ
คนเราจะมีลมหรืออากาศหมุนเวียนเพื่อท าให้เกิดการไหลเวียนของเลือด ซ่ึงจะไหลไปในทิศทาง
เดียวกนัเม่ือลมไหลยอ้นกลบั ก็จะท าใหล้มตีกนัเองเป็นสาเหตุใหเ้กิดการเจบ็ป่วยดว้ยอาการจุกเสียด 
ปวดทอ้งอย่างกระทนัหัน หรือการปวดเกร็งกลา้มเน้ือ ซ่ึงจะรักษาดว้ยการท าให้เลือดเสียนั้นออก
จากร่างกาย โดยวธีิการบีบหรือดูดเอาเลือดเสียออก  ซ่ึงจะไดก้ล่าวถึงรายละเอียดในหวัขอ้ต่อไป 

 5) กำรเจ็บป่วยที่เกิดจำกเลือดไม่ดี(ฉังตือยง)ชาวมง้เช่ือว่าหากในร่างกายมีเลือดท่ีไม่ดี
หรือไม่สมบูรณ์ก็จะท าให้เกิดอาการเจ็บป่วยไม่สบายด้วยอาการเลือดลมไม่ปกติได ้อาการป่วย
เช่นน้ีผูป่้วยมกัจะมีอาการซีด หน้าซีด อาจมีอาการใจสั่นร่วมด้วย สามารถรักษาด้วยการน าเอา
สมุนไพรท่ีมีช่ือวา่ ดากล๊าง มาตม้แลว้ด่ืมน ้าตม้สมุนไพรนั้น ๆ อาการตวัซีด หนา้ซีด ก็จะดีข้ึน19   

 

ภำพที ่4-1 ดำกล๊ำง 
ทีม่ำ :          

                                                           
18 ปัจจุบนัเปล่ียนช่ือเป็น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล-ผูเ้ขียน 
19 สมัภาษณ์นายหรือ เตชะเลิศพนา. 17 มกราคม 2554.  
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 6) กำรเจ็บป่วยทีเ่กดิจำกกนิผดิ(น่อจือหุ) คือการกินอาหารแลว้ไม่ถูกกบัร่างกายในบางเวลา 
หรือแพอ้าหารบางชนิดท่ีรับประทานเขา้ไป ท าให้เกิดอาการปวดทอ้ง คล่ืนไส้ วิงเวียน เป็นตน้ 
วิธีการรักษาก็จะใชว้ิธีบีบหรือดูดเอาเลือดเสียออก เช่นเดียวกบัการรักษาการเจ็บป่วยจากลมไหล
ยอ้นกลบั หรือใชพ้ริก เกลือ และยาสูบมาผสมกบัอาหารท่ีกินแลว้เกิดอาการกินผิด มาคลุกเคลา้กนั
แลว้รับประทานเขา้ไปอีก หลงัจากนั้นก็ใชว้ธีิบีบเอาเลือดออกดว้ยการใชมี้ดขดูปลายเล็บมือ20 

 7) กำรเจ็บป่วยที่เกิดจำกอุบัติเหตุ อาการเจ็บป่วยประเภทน้ีมกัเกิดจากความประมาท เช่น 
อุบติัเหตุทางรถ มีดบาด หกลม้ ขาหกั ซ่ึงนอกจากจะเป็นการเจ็บป่วยท่ีเกิดจากความประมาทของ
ผูป่้วยเองแล้ว ชาวม้งบางคนยงัเช่ือว่าเกิดจากการมีเคราะห์ของผูบ้าดเจ็บเองด้วยจึงท าให้เกิด
อุบัติเหตุข้ึน หากบาดแผลนั้นเป็นบาดแผลเล็ก ๆน้อย ๆ ชาวม้งในชมุชนหนองหอยยงัคงใช้
สมุนไพรพื้นบา้นท่ีมีปลูกไวใ้นครัวเรือนรักษาด้วยตนเองอยู่ เช่น ขาหัก แผลจากของมีคมบาด 
อาการฟกช ้า เป็นตน้ แต่หากเป็นอุบติัเหตุรุนแรงมีบาดแผลใหญ่หรือมีอาการหนกัไม่สามารถรักษา
ด้วยสมุนไพรพื้นบ้านได้ ชาวม้งในชุมชนหนองหอยก็จะไปรับการรักษาท่ีสถานีอนามัย  
โรงพยาบาลนครพิงค ์โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่หรือ โรงพยาบาลเอกชนต่าง ๆ ในตวัเมือง
เชียงใหม่ 

นอกจากจะรักษาอาการบาดเจ็บต่าง ๆ ด้วยสมุนไพรพื้นบา้นหรือรักษาด้วยแพทยแ์ผน
ปัจจุบนัแลว้ ชาวมง้ในชุมชนหนองหอยยงัมีการท าพิธีสะเดาะเคราะห์ดว้ย เน่ืองจากชาวมง้เช่ือว่า
การท่ีเกิดอุบติัเหตุข้ึนนั้นอาจเป็นเพราะคนคนนั้นมีเคราะห์ จึงตอ้งมีการสะเดาะเคราะห์ เพื่อให้
เคราะห์ร้ายหายไป และยงัถือเป็นการเสริมสร้างก าลงัใจให้กบัผูท่ี้ไดรั้บอุบติัเหตุ ให้หายจากการ
เจบ็ป่วยไดใ้นเร็ววนั   
 อาการการเจบ็ป่วยสามารถแบ่งประเภทตามความเช่ือของชาวมง้ ได ้2 ประเภท คือ  
 1) กำรเจ็บป่วยที่มองไม่เห็น  (จือปุ ตู่ม้อ) เป็นการเจ็บป่วยท่ีเกิดข้ึนภายในร่างกาย ไม่
สามารถมองเห็นจากภายนอกได ้ไม่สามารถหาสาเหตุของการเจ็บป่วยไดอ้ย่างแน่ชัด หรือรักษา
ดว้ยวิธีใดก็ไม่หาย ไม่ทุเลา ชาวมง้ในชุมชนหนองหอยเช่ือว่าการเจ็บป่วยเช่นมกัจะเกิดจากการ
กระท าของภูติผ ีวญิญาณ จะตอ้งรักษาดว้ยการท าพิธีกรรมต่าง ๆ ตามความเช่ือของชุมชน  

 2)กำรเจ็บป่วยที่มองเห็น(ปุ ตู้ม่อ) เป็นการเจ็บป่วยท่ีเกิดข้ึนกับส่วนท่ีเป็นร่างภายนอก  
สามารถสังเกตุเห็นอาการเจ็บป่วยไดช้ดัเจน เช่น การบาดเจ็บจากอุบติัเหตุ บาดแผล อาการฟกช ้ า 
อาการหวดั อาการไข ้เป็นตน้ ซ่ึงการเจ็บป่วยประเภทน้ีชาวมง้เช่ือว่าไม่ไดเ้กิดจากการกระท าของ

                                                           
20 สมัภาษณ์นายหรือ เตชะเลิศพนา. 17 มกราคม 2554.  
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ภูตผแีละวญิญาณ และเป็นอาการของโรคท่ีวินิจฉยัไดโ้ดยการสังเกตุอาการ ดงันั้นจึงสามารถรักษา
ดว้ยสมุนไพรพื้นบา้นได ้
 

2. ประเภทและกระบวนกำรเป็นหมอพืน้บ้ำนชำวม้ง 
    หมอพื้นบา้นในชุมชนหนองหอยมีหลายประเภท ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัวิธีการท่ีใชใ้นการท าการ
รักษา  มีทั้งหมอสมุนไพร หมอคาถา หมอผี หมอต าแย ทั้งน้ีหมอสมุนไพรส่วนใหญ่จะเป็นหมอ
คาถาดว้ย ผูท่ี้เป็นหมอพื้นบา้นชาวมง้นั้นมาจากทั้งการสืบทอดจากบรรพบุรุษและการเรียนรู้จากผูท่ี้
มีความรู้หรือเรียนรู้ดว้ยตนเองโดยอาศยัประสบการณ์  

   1)  หมอผี(เน้ง)  คือหมอท่ีความช านาญทางด้านการใช้คาถาอาคม ใช้เวทมนต์ในการ
ประกอบพิธีกรรมต่าง ๆ ซ่ึงถือวา่เป็นผูท่ี้มีบทบาทส าคญัในการรักษาผูท่ี้มีอาการเจ็บป่วยในชุมชน
อย่างมาก โดยเฉพาะอาการป่วยท่ีไม่ปรากฏให้เห็นเด่นชดัดว้ยอาการภายนอก ดงันั้นเม่ือมีอาการ
เจบ็ป่วยและไดรั้บการรักษาดว้ยการใชส้มุนไพรหรือยาแผนปัจจุบนัแลว้อาการไม่ดีข้ึนหรือไม่หาย 
ชาวมง้ก็มกัจะเช่ือวา่การเจบ็ป่วยนั้นเกิดจากการกระท าของภูติผีวิญญาณหรืออ านาจเหนือธรรมชาติ 
ชาวมง้ก็จะเชิญหมอผมีาประกอบพิธีกรรมตามความเช่ือของพวกเขาเพื่อรักษาอาการป่วยนั้น ๆ 

ชาวมง้เช่ือวา่หมอผเีป็นผูท่ี้สามารถท าหนา้ท่ีติดต่อระหวา่งมนุษยก์บัอ านาจเหนือธรรมชาติ
และผ ีจึงท าใหห้มอผทีราบวา่ผูป่้วยนั้นป่วยดว้ยโรคอะไร ตอ้งท าอยา่งไรจึงจะหายจากการเจ็บป่วย 
นอกจากจะเชิญหมอผมีาเพื่อรักษาอาการเจบ็ป่วยแลว้ ชาวมง้ในชุมชนหนองหอยบางส่วนก็ยงัมีการ
เชิญหมอผีมาท าพิธีเรียกขวญั(ฮูปล่ี)ผูป่้วยอีกคร้ังหลงัจากท่ีหายป่วยดีแลว้ เพื่อเป็นการสร้างขวญั
และก าลงัใจใหก้บัผูป่้วยท่ีรักษาหายดีแลว้ ไม่วา่จะดว้ยการรักษาโดยหมอพื้นบา้นชาวมง้หรือรักษา
โดยแพทยแ์ผนปัจจุบนั  

ผูท่ี้จะสามารถเป็นหมอผีโดยเฉพาะหมอผีเข้ำทรง(เน้งหมั่วดู้)นั้น ส่วนใหญ่ไม่ไดเ้ป็นผูท่ี้รู้
ล่วงหนา้หรือตั้งใจวา่ตนเองจะเป็นหมอผ ีโดยมากผูท่ี้เป็นหมอผีนั้นมกัจะเป็นผูท่ี้เกิดอาการเจ็บป่วย
อย่างหนักโดยหาสาเหตุไม่ได้และรักษาอย่างไรก็ไม่หาย ไม่ว่าจะเป็นการรักษาด้วยสมุนไพร
พื้นบ้านหรือรักษาด้วยพิธีกรรมตามแบบแผนความเช่ือของชาวม้งและ  แม้กระทั่งรักษาด้วย
การแพทยแ์ผนปัจจุบนั เม่ือท าอยา่งไรก็รักษาไม่หายญาติพี่นอ้งหรือคนในครอบครัวก็จะทดลองให้
เป็นหมอผี โดยญาติจะจุดธูปเทียนและตีล่อบริเวณท่ีผูป่้วยนอนอยู ่หากเป็นเพราะซีหยี่21ท าให้ป่วย 
                                                           
21 ซ่ีหยีห่รือซีย ีคือปรมาจารยห์มอผีผูย้ิง่ใหญ่ หรือเทพของหมอผีชาวมง้ทั้งปวง กล่าวกนัวา่เม่ือคร้ังท่ีมนุษยไ์ดเ้ร่ิม
อุบติัข้ึนมาในโลกน้ีนั้น ซีหยีคื่อหมอผูเ้ป็นเทพท่ียิง่ใหญ่ มีความสามารถในการรักษาโรคทุกชนิดในโลก(ดู)้ใหแ้ก่
มนุษยแ์ละสตัวท์ั้งปวงแมก้ระทัง่มดและปลวก(ทรงวทิย ์เช่ือมสกลุ, 2542 หนา้ 33)  
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เพื่อใหผู้ป่้วยผูน้ั้นเป็นหมอผสืีบทอดพิธีกรรมและเจตนารมยใ์นการรักษาผูป่้วยของซีหยี่ ผูป่้วยผูน้ั้น
ก็จะมีอาการตวัสั่นหลงัจากนั้นจะมีอาการเหน่ือยลา้และหลบัไป เม่ือต่ืนข้ึนมาก็จะมีอาการดีข้ึน 
ญาติพี่น้องของผูป่้วยท่ีเห็นเช่นนั้นก็จะปักใจเช่ือว่าผูป่้วยผูน้ั้นเป็นผูท่ี้ไดรั้บเลือกจากซีหยี่ให้เป็น
หมอผีแน่ ๆ ก็จะท าพิธีจุดธูปเทียนและตีล่อต่อไปอีกประมาณ 3-4 วนัจนกวา่จะหายป่วย หลงัจาก
นั้นผูป่้วยผูน้ั้นก็จะกลายเป็นหมอผเีขา้ทรงโดยอตัโนมติั   

ผูท่ี้ไดรั้บการเลือกให้เป็นหมอเขา้ทรง(เนง้หมัว่ดู๊)นั้น ชาวมง้ส่วนใหญ่เช่ือวา่เป็นลิขิตจาก
สวรรคท่ี์เห็นวา่คนผูน้ั้นเป็นผูท่ี้มีจิตใจเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผแ่ก่เพื่อนมนุษยแ์ละมีคุณสมบติัเหมาะสมท่ีจะ
เป็นผูช่้วยเหลือเพื่อนมนุษยใ์ห้หายจากอาการเจ็บป่วย โดยส่วนใหญ่แลว้มกัจะเป็นคนท่ีแต่งงานมี
ลูกแลว้และสามารถเป็นไดท้ั้งผูห้ญิงและผูช้าย  

หมอผตีามความเช่ือของชาวมง้แบ่งได ้2 ประเภท คือ 
               1.1 หมอผีท่ีมีความช านาญทางด้านการใช้คาถาอาคม เช่น เป่าคาถารักษาผูป่้วยท่ีถูกไฟ
ไหม ้น ้าร้อนลวก เป่าคาถารักษาโรคตา และผูป่้วยท่ีเช่ือกนัวา่มีสาเหตุการเจ็บป่วยท่ีเกิดจากการถูกผี
ร้ายกระท าใหเ้จบ็ป่วย 
               1.2 หมอพิธีกรรม คือหมอท่ีมีความรู้ความช านาญในการประกอบพิธีกรรมต่าง ๆ ส่วน
ใหญ่จะเป็นพิธีกรรมท่ีช่วยเสริมสร้างก าลงัใจให้กบัผูป่้วย เช่น พิธีเรียกขวญั พิธีต่อสะพาน พิธีขอ
แซ่  พิธีขบัไล่ผ ีทั้งน้ีหมอคนเดียวกนัอาจมีความสามารถในการประกอบพิธีกรรมไดห้ลากหลาย 
 ในบา้นของหมอผีจะมีการท าห้ิงผีใหญ่ติดผนงัดา้นตรงขา้มกบัประตูใหญ่ของบา้น เพื่อให้
เป็นท่ีอยูห่รือบา้นของผท่ีีหมอผเีล้ียงไวเ้ป็นผูช่้วยเวลาท่ีหมอผีท าพิธีเขา้ทรงรักษาผูป่้วย ทั้งน้ีหมอผี
จะตกแต่งห้ิงผีให้สวยงามตามท่ีคิดวา่ผีชอบ โดยบนห้ิงผีจะตอ้งมีถว้ยใส่น ้ าอยูต่ลอดเวลา เพื่อให้ผี
ไดด่ื้มหรืออาบน ้ าช าระลา้งและ เล่นน ้ า ซ่ึงจ านวนผีบนห้ิงจะมีก่ีตนนั้นข้ึนอยูก่บัวา่หมอผีคนนั้นมี
ลูกก่ีคน ตามความเช่ือท่ีสืบทอดกนัมานั้น กล่าวไวว้า่หมอผีท่ีมีลูก 1 คนจะตอ้งเล้ียงผีหรือมีผี 2 ตน 
เพื่อให้ช่วยดูแลและคุม้ครองลูกของหมอผี   ดงันั้นถา้หมอผีมีลูก 3 คนก็ตอ้งเล้ียงผีทั้งหมด 6 ตน 
โดยหมอผจีะตั้งช่ือใหก้บัผทุีกตน เพื่อใชเ้รียกผตีนนั้นมาช่วยในตอนท่ีท าพิธีรักษาผูป่้วย 
 ผูใ้ดท่ีไดเ้ป็นหมอผแีลว้จะไม่สามารถเลิกหรือยุติการเป็นหมอผีได ้ทั้งน้ีหากเลิกเป็นหมอผี
เม่ือใดหมอผีผูน้ั้นจะกลบัไปเจ็บป่วยอยา่งหนกัเหมือนเดิมรักษาอยา่งไรก็ไม่หาย จึงตอ้งเป็นหมอผี
ไปจนตลอดชีวติ ซ่ึงปัจจุบนัน้ีภายในชุมชนหนองหอยเก่าไม่มีผูท่ี้เป็นหมอผีเขา้ทรง(เนง้หมัว่ดู)แลว้ 
ดงันั้นหากมีพิธีกรรมท่ีตอ้งใชห้มอผเีขา้ทรง(เนง้หมัว่ดู) จะใหห้มอผจีากหมู่บา้นอ่ืนมาท าพิธีให้22 

                                                           
22 สมัภาษณ์นายซวั นทีไพรวลัย ์หมอสมุนไพร. 26 มิถุนายน 2554.  
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 2) หมอสมุนไพร (กือ่ซ่ัว) คือหมอผูมี้ความรู้ความช านาญในการใชย้าสมุนไพรพื้นบา้นเพื่อ
รักษาโรคหรืออาการป่วย ทั้งน้ีหมอชาวมง้มีความเช่ือวา่สมุนไพรแต่ละชนิดต่างก็มีเจา้ของ ดงันั้นผู ้
ท่ีเป็นหมอสมุนไพรทุกคนจะมีการท าห้ิงบูชาผยีาสมุนไพร เม่ือใดก็ตามท่ีตอ้งการน ายาสมุนไพรไป
รักษาคนไข ้ก็จะตอ้งมีการท าพิธีขอยา โดยการให้คนไขห้รือญาติคนไขน้ าธูปสามดอกมาไหวข้อยา
ก่อน การท าพิธีขอยาเช่นน้ีจะกระท าเม่ือมีคนไขน้อกครอบครัวมาขอให้รักษา ส่วนคนในครอบครัว
เดียวกนัไม่ตอ้งท าพิธีขอยา  

 

ภำพที ่4-2 หิง้บูชำผยีำสมุนไพร 

ทีม่ำ : ผูเ้ขียน 

 ผูท่ี้เป็นหมอสมุนไพรในชุมชนหนองหอยแห่งน้ีมีอยูห่ลายท่าน ทั้งท่ีเป็นผูห้ญิงและผูช้าย 
ส่วนใหญ่อาศยัประสบการณ์จากการใช้สมุนไพรพื้นบา้นรักษาตนเอง ด้วยความรู้ท่ีได้รับการ
ถ่ายทอดมาจากบรรพบุรุษ โดยหน่ึงในหมอสมุนไพรไดก้ล่าววา่คนแก่ในหมู่บา้นทุกคนจะรู้วา่จะ
ใชส้มุนไพรชนิดใดรักษาอาการแบบใด เพราะไดรั้บถ่ายทอดความรู้มาจากพอ่แม่ ปู่ ยา่ตายาย   

“...คนแก่ ๆในหมู่บ้านรู้จักสมนุไพรกันทุกคน  
รู้มาจากพ่อแม่แล้วกใ็ช้รักษาตัวเองมาเร่ือย ๆ  

     ถ้ามีคนมาขอยากใ็ห้ไปแล้วกมี็คนมาขออีกเร่ือย ๆ...”23 

 ในขณะท่ีนายซัว นทีไพรวลัย์หมอสมุนไพรอีกท่านหน่ึง24ได้ไปเรียนรู้การเป็นหมอ
สมุนไพรจากหมอชาวมง้ท่ีจงัหวดัสุโขทยั เม่ือปี พ.ศ. 2525 โดยใชเ้วลาเรียนประมาณ 1 ปี มีค่าเรียน
                                                           
23 สมัภาษณ์นางหม่าย  เตชะเลิศพนา หมอสมุนไพร. 9 กรกฏาคม 2554. 
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(ค่าครู)ประมาณ 800 บาท ขั้นตอนการเรียนเร่ิมจากการท าความรู้จกักบัสมุนไพรดว้ยการออกไป
ตามป่าเขาเพื่อเสาะหาสมุนไพรกบัครู เป็นการเรียนรู้ชนิด ลกัษณะและสรรพคุณของสมุนไพรชนิด
ต่าง ๆ ซ่ึงตอนท่ีเรียนอยู่ท่ีสุโขทยัก็ได้ท  าการรักษาผูป่้วยจ านวน 2-3 คน และหลังจากนั้นก็ได้
กลบัมาท่ีชุมชนหนองหอยซ่ึงเป็นบา้นเกิดของตน แล้วจึงได้เร่ิมบทบาทการเป็นหมอสมุนไพร
ตั้งแต่นั้นเป็นตน้มา  
 ขั้นตอนการรักษานั้นจะตอ้งให้ผูป่้วยหรือญาติ น าธูป 3 ดอกมาไหวข้อยาก่อนท่ีจะเร่ิม
รักษา สมุนไพรท่ีใชรั้กษานั้นหากมีอยูแ่ลว้ก็น ามาใชรั้กษาไดเ้ลย แต่หากเป็นโรคท่ีไม่สามารถรักษา
ไดด้ว้ยสมุนไพรท่ีมีอยู ่ก็ตอ้งออกไปหาสมุนไพรมาจากป่า โดยจะตอ้งออกไปหาสมุนไพรในช่วง
เชา้ตรู่เท่านั้น หากไปตอนสาย ๆ หรือบ่าย จะไม่สามารถหาสมุนไพรเจอ ดงัค าโบราณท่ีกล่าวกนัวา่ 
“ ยาไม่อยู่แล้ว ยาไปไร่ไปสวนแล้ว ”  

“...ยาท่ีจะเอามารักษาถ้าไม่มีกต้็องไปหาในป่า 
และต้องไปแต่มืด เพราะถ้าไปสายจะหายาไม่เจอ 
ผู้เฒ่าผู้แก่ถึงมีค าบอกว่า ยาบ่อยู่ ยาไปสวนแล้ว...”25 

 ในกรณีท่ีสมุนไพรชนิดนั้น ๆ ไม่สามารถหาไดใ้นชุมชนหนองหอย ก็จะไปขอจากชุมชน
ใกล้เคียงหรือหมู่บา้นอ่ืน ๆ ทั้งในเชียงใหม่และจงัหวดัใกลเ้คียง ทั้งน้ีหมอพื้นบา้นชาวมง้มีการ
รวมกลุ่มกันอยู่แล้ว ดังนั้นจึงมีการแลกเปล่ียนข้อมูลเร่ืองยาและเร่ืองสมุนไพรกันได้ง่าย เม่ือ
ต้องการใช้สมุนไพรชนิดใดท่ีไม่สามารถหาได้ในหมู่บ้าน ก็จะมีการสอบถามข้อมูลจากหมอ
พื้นบา้นชาวมง้ในชุมชนอ่ืน ๆ เพื่อจะไดท้ราบว่าควรไปหาจากแหล่งใดหรืออาจจะขอสมุนไพร
ชนิดนั้น ๆ จากหมอพื้นบา้นชาวมง้ท่ีมี เน่ืองจากสมุนไพรบางชนิดก็ไม่สามารถปลูกและเติบโตได้
ในหมู่บา้น บางคร้ังก็ตอ้งเขา้ไปหาตามป่าในแต่ละทอ้งถ่ิน เช่น ดากลัง๊ซ่ึงเป็นสมุนไพรส าหรับ
บ ารุงเลือด ตอ้งไปหาแถวดอยปุย26  
 วิธีการเก็บสมุนไพรในป่าของหมอพื้นบา้นชาวมง้นั้น นอกจากจะตอ้งเขา้ป่าไปเก็บตั้งแต่
เชา้ตรู่แลว้ ยงัตอ้งระวงัไม่ใชมี้ดดายหญา้ไปตดัสมุนไพร ให้ใชมื้อเด็ดหรือหกั ถา้หากจ าเป็นตอ้งใช้
มีดตดัสมุนไพรนั้น ๆ ก็จะใชมี้ดเล็ก ๆ ท่ีไม่ใช่มีดดายหญา้ไปตดั เพราะเช่ือกนัวา่จะท าให้สมุนไพร
ชนิดนั้นหนีหายไปจากถ่ินท่ีสมุนไพรนั้นข้ึนอยู ่และหลงัจากเก็บหรือตดัสมุนไพรนั้น ๆ มาแลว้ยงั

                                                                                                                                                                      
24 สมัภาษณ์นายซวั นทีไพรวลัย ์หมอสมุนไพร. 26 มิถุนายน 2554. 
25 สมัภาษณ์นายซวั นทีไพรวลัย.์ หมอสมุนไพร. 26 มิถุนายน 2554. 
26 สมัภาษณ์นายหรือ เตชะเลิศพนา. 9 กรกฎาคม 2554. 
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ห้ามเอาสมุนไพรใส่ในตะกร้าท่ีใช้เก็บพืชผกัผลไมใ้นไร่ในสวน ให้ใส่ถุงย่ามสะพายขา้งเท่านั้น 
เพราะการเอาสมุนไพรใส่ตะกร้าท่ีใชเ้ก็บพืชผกัในไร่ในสวนจะท าให้สมุนไพรนั้นเส่ือมสรรพคุณ 
ไม่เกิดผลในการรักษา27 
 ค่าตอบแทนในการรักษา ส่วนใหญ่จะคิดตามอาการและยาสมุนไพรท่ีใช้รักษา 
ค่าตอบแทนท่ีคนไขห้รือญาติคนไขใ้หก้็คือค่าสมุนไพรนัน่เอง  

“ ...ส่วนมากคิดค่ารักษาคร้ังละ 50-200 บาท 
         ถ้าคนไข้หรือญาติเขาจะให้มากกว่านั้นกจ็ะไม่รับ... ” 28 

 นางยิ่ง ถนอมวรกุล หมอสมุนไพรแห่งบา้นหนองหอยอีกท่านหน่ึงไม่ได้เรียนรู้การเป็น
หมอสมุนไพรจากครูแต่อยา่งใด อาศยัประสบการณ์จากการใชย้าสมุนไพรตามท่ีไดรั้บถ่ายทอดมา
จากบรรพบุรุษ เร่ิมรักษาตนเองและคนในครอบครัวก่อน หลงัจากนั้นก็มีเพื่อนบา้นมาขอให้ช่วย
รักษาบา้ง หรือมีเพื่อนบา้นมาขอสมุนไพรท่ีมีปลูกไวใ้นบา้นหลายชนิดอยู่แลว้ เม่ือมีคนมาขอยา
สมุนไพรก็จดัให้ไปตามอาการของโรค ก่อนจะให้ยาไปก็ตอ้งมีการซักถามอาการก่อนว่ามีอาการ
อยา่งไร ส่วนค่าตอบแทนนั้น ถา้ผูป่้วยให้ก็รับแต่ถา้ไม่ให้ก็ไม่เรียกร้องค่ารักษาแต่อยา่งใด ถือเป็น
การช่วยเหลือเก้ือกลูกนั   

“...พ่อแม่บอกว่าสมนุไพรนีใ้ช้อย่างนี ้กใ็ช้มาเร่ือยๆ 
   รักษาไปเร่ือย กพ็อจะรู้ว่ายานีใ้ช้ท าอะไรยานีใ้ช้ยงัไง 
เวลามีคนมาขอกใ็ห้เขาไป เขามาขอเฉยๆกใ็ห้ไป 
บางคนให้เป็นเงินกมี็ ไม่ได้เรียกร้องอะไร...”29 

3) หมอต ำแย  คือ หมอผูมี้ความช านาญทางดา้นการดูแลครรภ ์และมีความช านาญทางดา้น
การท าคลอด นอกจากน้ียงัตอ้งเป็นผูมี้ความช านาญการใชย้าสมุนไพร ส่วนใหญ่แลว้หมอต าแยจะ
เป็นผูห้ญิงซ่ึงถือว่ามีความเขา้ใจเร่ืองสรีระของผูห้ญิงด้วยกนัเป็นอย่างดี  ปัจจุบนัหมอต าแยใน
ชุมชนหนองหอยแทบจะไม่มีบทบาท เพราะสตรีในชุมชนมกัจะไปคลอดท่ีโรงพยาบาลกนัทั้งนั้น30  
 ปัจจุบนัหมอต าแยในชุมชนหนองหอยจะยงัมีบทบาทก็เฉพาะในขั้นตอนของการตั้งครรภ ์
การบ ารุงครรภ ์ดว้ยการจดัยาสมุนไพรใหก้บัสตรีท่ีตั้งครรภเ์พื่อการบ ารุงครรภแ์ละดูแลสุขภาพของ 
                                                           
27 สมัภาษณ์นายซวั นทีไพรวลัย ์หมอสมุนไพร. 9 กรกฏาคม 2554. 
28 สมัภาษณ์นายซวั นทีไพรวลัย ์หมอสมุนไพร. 9 กรกฏาคม 2554. 
29 สมัภาษณ์นางยิง่ ถนอมวรกลุ หมอสมุนไพร. 9 กรกฏาคม 2554. 
30 สมัภาษณ์นางหม่าย  เตชะเลิศพนา หมอสมุไพร. 9 กรกฏาคม 2554. 
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สตรีท่ีตั้งครรภห์รือสตรีหลงัคลอดท่ีมีปัญหาเก่ียวกบัเลือดลมเป็นส่วนใหญ่  

“...เด๋ียวนีม้กัจะมีคนมาขอยาเก่ียวกับเลือด 
เขามีลูก เขาไม่สบายเลือดไม่เข้ากันกม็า 
ขอยาไปต้มกิน กินแล้วกห็ายสบายดี... 
บางคนจะมีลูกแต่ไม่แขง็แรง แท้งลูก 

     กม็าขอยาไปต้มกิน เพ่ือให้เลือดลมดี...”31 

 ค่าตอบแทนของหมอต าแยจะเหมือนกับหมอสมุนไพรคือ หมอต าแยจะไม่มีการเรียก
ค่าตอบแทนจากผูป่้วย ให้ข้ึนอยูก่บัผูป่้วยหรือญาติวา่จะให้ค่าตอบแทนเท่าไหร่ จากการสัมภาษณ์
นางซ่าย นทีไพรวลัยซ่ึ์งเป็นหมอสมุนไพร นางซ่ายไดก้ล่าววา่ผูป่้วยมกัจะให้ค่าตอบแทนเป็นเงิน 
ซ่ึงนางซ่ายก็มกัจะไม่รับเงินท่ีเป็นจ านวนมาก ส่วนใหญ่แลว้จะรับไม่เกิน 200 บาท แต่ในกรณีท่ี
ตอ้งมีการใชส้มุนไพรท่ีหายากและไม่สามารถหาไดใ้นหมู่บา้นหรือบริเวณใกลเ้คียง  ก็อาจจะตอ้งมี
การจ่ายค่าสมุนไพรเพิ่ม ซ่ึงก็มกัจะไม่เกิน 600 บาท  

 4) หมอนวด คือ หมอผูมี้ความช านาญด้านการนวดกดจุดเพื่อรักษาอาการปวดเม่ือยท่ี
เกิดข้ึนตามจุดต่าง ๆ ของร่างกายหรือรักษากลุ่มผูป่้วยท่ีป่วยเป็นอมัพฤกษ์อมัพาต โรคกะเพาะ
อาหารหรือการอกัเสบของล าไส้ อาการปวดแน่นทอ้ง เป็นตน้ ส่วนใหญ่แลว้หมอนวดจะเรียนรู้จาก
ประสบการณ์ของตนเองและคนรอบขา้งหรือจากการแลกเปล่ียนขอ้มูลระหวา่งหมอดว้ยกนั 
  เม่ือรู้สาเหตุของการเกิดโรคแลว้ หมอนวดพื้นบา้นชาวมง้จะท าการนวดตามจุดท่ีจะช่วยใน
การรักษาให้หาย หรือท าให้อาการของโรคทุเลาลงได ้เช่น โรคกระเพาะ หมอจะนวดบริเวณจุด
กระเพาะใตล้ิ้นป่ี นวดตามมือและเทา้ใตต้าตุ่ม บางคร้ังอาจมีการใช้น ้ ามนัละหุ่งทาบริเวณท่ีปวด
แลว้นวดเพื่อให้ตวัยาซึมเขา้ใตผ้ิวหนงั ซ่ึงการนวดนั้นจะมีทั้งการนวดทั้งและการนวดเฉพาะจุดท่ี
ปวดเม่ือย หรือจุดท่ีท าใหเ้กิดการเจบ็ป่วย32 

3. ข้อพงึปฎบิัติของหมอพืน้บ้ำนชำวม้ง 

 หมอพื้นบา้นชาวมง้ซ่ึงมีทั้งหมอผี หมอสมุนไพร หมอนวด หมอต าแยนั้น ต่างก็เป็นผูท่ี้มี
บทบาทส าคญัในการรักษา เป็นผูท่ี้มีกุมชะตาชีวิตของผูค้นในชุมชน รวมทั้งบางคร้ังอาจมีเร่ืองของ

                                                           
31 สมัภาษณ์นางซ่าย  นทีไพรวลัย ์หมอสมุนไพร.19 มิถุนายน 2554. 
32สมัภาษณ์นางซ่าย  นทีไพรวลัย.์ หมอสมนุไพร.19 มิถุนายน 2554. 



45 
 

 

ผลประโยชน์มาเก่ียวขอ้งได ้ดงันั้นกลุ่มชาวมง้จึงไดมี้การก าหนดกรอบหรือขอ้ท่ีพึงปฏบติัและไม่
พึงปฏิบติัส าหรับหมอพื้นบา้นชาวมง้ไวด้งัน้ี33  
 1. หมอพื้นบา้นไม่ควรโออ้วดตวั ไม่เสนอตวัไปรักษาผูป่้วยเม่ือผูป่้วยไม่ไดร้้องขอ แมว้่า
จะเป็นการเจบ็ป่วยท่ีเกิดข้ึนต่อหนา้ต่อตา  
 2. หมอสมุนไพรจะตอ้งเซ่นไหวบู้ชา และขออนุญาตผีสมุนไพรทุกคร้ังท่ีจะน าสมุนไพร
ไปใช้ มิฉะนั้นสมุนไพรจะเส่ือมสรรพคุณและไม่เกิดผลในการรักษา และตวัหมอสมุนไพรก็จะ 
ปวดขอ้ ปวดกระดูกและตามองไม่เห็น  
 3. การถ่ายทอดความรู้เร่ืองสมุนไพรและการรักษาจะตอ้งถ่ายทอดให้เฉพาะคนท่ีประพฤติ
ดีเท่านั้น 
 4. ห้ามหญิงท่ีก าลงัตั้งครรภ์และหญิงท่ีก าลงัมีประจ าเดือนรวมทั้งสามีของหญิงผูน้ั้นจบั
ตอ้งหรือเก็บสมุนไพรทุกประเภท เพราะสมุนไพรจะเส่ือมสรรพคุณหรือตาย 
 ซ่ึงในเร่ืองของขอ้พึงปฏบติัของหมอสมุนไพรนั้น นายซัว นทีไพรวลัยก์ล่าวว่าเป็นเร่ือง
ของความเช่ือดั้งเดิมตั้งแต่โบราณกาล ท่ีหมอพื้นบา้นชาวมง้ทุกคนจะให้ความส าคญักบัขอ้ห้าม
เหล่าน้ีเป็นอยา่งยิง่ เปรียบไดก้บัจรรยาบรรณของแพทยแ์ผนปัจจุบนั 

4. วธิวีนิิจฉัยโรคของหมอพืน้บ้ำนชำวม้ง 

 อาการเจบ็ป่วยต่าง ๆท่ีเกิดข้ึนนั้น มีทั้งการเจบ็ป่วยท่ีมองเห็นได ้หมายถึงอาการป่วยท่ีเกิด
ข้ึนกบัร่างกายภายนอก สามารถมองเห็นวา่มีบาดแผล มีอาการเช่นใด หรือมีอาการเด่นชดัท่ีท าให้
ทราบไดว้า่ป่วยจากสาเหตุใดและ การเจบ็ป่วยท่ีไม่สามารถมองเห็นได ้หมายถึงการเจ็บป่วย ท่ีไม่มี
บาดแผล หรือไม่มีลกัษณะอาการท่ีบ่งช้ีแน่ชดัพอท่ีจะสามารถวนิิจฉยัไดว้า่ป่วยเป็นโรคใด  
 หากเป็นอาการป่วยท่ีเห็นไดช้ดัเจนจากภายนอก หรือสามารถวนิิจฉยัอาการไดจ้ากคนใน
ครอบครัวเดียวกนั ส่วนใหญ่ชาวมง้ในชุมชนหนองหอยก็มกัจะรักษากนัเองในครอบครัวดว้ย
สมุนไพรท่ีมีอยูภ่ายในบา้นก่อน แต่เม่ือใดท่ีเป็นอาการเจ็บป่วยท่ีไม่สามารถบ่งช้ีได ้หาสาเหตุไม่ได ้
ก็จะตอ้งอาศยัผูรู้้ในชุมชนทั้งหมอผแีละหมอสมุนไพร ดว้ยการวนิิจฉยัจากอาการป่วย  หรือจากการ
เส่ียงทายตามความเช่ือของชาวมง้  ซ่ึงสามารถสรุปวธีิการท่ีหมอพื้นบา้นชาวมง้ในชุมชนหนองหอย
ใชว้นิิจฉยัอาการป่วยไดด้งัน้ี 
                                                           
33

 ทรงวทิย ์ เช่ือมสกลุ. 2542. รำยงำนทดลองน ำเสนอ (Working Papers) ควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพและ 

    ภูมปัิญญำท้องถิ่นเร่ืองภูมปัิญญำพืน้บ้ำนในกำรจดักำรทรัพยำกรธรรมชำตแิละกำรรักษำพยำบำลของม้ง. 
    เชียงใหม่: ศูนยศึ์กษาความหลากหลายทางชีวภาพ และภูมิปัญญาทอ้งถ่ินเพ่ือการพฒันาอยา่งย ัง่ยนื 
   คณะสงัคมศาสตร์  มหาวทิยาลยัเชียงใหม่. หนา้ 37-38.  
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 1) กำรซักถำมอำกำรของผู้ป่วย  วิธีน้ีเป็นวิธีท่ีหมอพื้นบา้นชาวมง้ส่วนใหญ่ใช้ในตอน
เร่ิมตน้การรักษา เพื่อให้ไดข้อ้มูลมาประกอบการวินิจฉัยอาการป่วย โดยมากมกัจะมีการซักถาม
ประวติัการเจบ็ป่วย ตลอดจนถึงประสบการณ์ในการเจบ็ป่วยทั้งของผูป่้วยและของคนในครอบครัว 
รวมถึงการซกัถามขอ้มูลเก่ียวกบัการใชชี้วิตประจ าวนั เพื่อให้ทราบวา่อะไรเป็นสาเหตุให้เกิดความ
เจบ็ป่วย ทั้งน้ีความเจบ็ป่วยนั้นๆ อาจเกิดจากอาการกินผิด ก็จะไดท้ราบวา่กินอะไร หรือหากอาการ
เจบ็ป่วยนั้นๆ บ่งช้ีวา่น่าจะเกิดจากการกระท าของอ านาจเหนือธรรมชาติหรือผี การซกัถามวา่ผูป่้วย
ได้เดินทางไปท่ีใดหรือได้กระท าการอนัใดท่ีเป็นการลบหลู่ผีตนใดบา้งก็จะช่วยให้ได้ทราบถึง
แนวทางในการรักษาง่ายและเร็วข้ึน 34 

 2)  กำรสังเกตอำกำรของผู้ป่วย วิธีน้ีเป็นการวินิจฉัยอาการป่วยโดยดูจากลกัษณะอาการ
ของความเจบ็ป่วย เช่นการสังเกตจากบาดแผล ตุ่ม หรืออาการบวมต่างๆท่ีเกิดข้ึนและปรากฏให้เห็น
ไดจ้ากภายนอก รวมทั้งการสังเกตจากอาการเดินเช่น เดินสะลึมสะลือ เดินอย่างอิดโรย  เดินตวังอ
หรือการสังเกตอาการอ่ืนๆ ประกอบกับการซักถามอาการและประวติัของผูป่้วยไปด้วย เพื่อ
ประกอบการวนิิจฉยัโรคใหแ้น่ชดัมากข้ึน  

 3)  กำรคล ำ วิธีน้ีเป็นวิธีการวินิจฉัยอาการป่วยท่ีเกิดข้ึนและสังเกตเห็นได้ชัดเจนจาก
ภายนอก เช่น อาการกระดูกหัก อาการปวดทอ้ง อาการฟกช ้ า อาการปวดบวมตามส่วนต่าง ๆ ของ
ร่างกาย ซ่ึงหมอพื้นบา้นมง้จะใชมื้อคล าบริเวณท่ีปวดบวม หรือบีบเส้นเอ็น แต่ก่อนหมอต าแยก็ใช้
วธีิคล าทอ้งเพื่อตรวจสอบอาการของหญิงมีครรภ ์เพื่อพิจารณาลกัษณะ ความปกติหรือไม่ปกติของ
ครรภ ์หากมีความผดิปกติ เช่น ลูกในทอ้งอยูผ่ิดท่า หมอต าแย ก็จะใชมื้อค่อยปรับดว้ยการนวดคลึง
ทอ้งหรือใชย้าสมุนไพรช่วยแกอ้าการผดิปกติเหล่านั้น35 

 4)  กำรท ำนำยหรือกำรเส่ียงทำย วิธีน้ีมกัจะเป็นวิธีสุดทา้ยในการประกอบการวินิจฉัย
อาการเจ็บป่วยเพื่อเร่ิมตน้รักษอาการเจ็บป่วย โดยหากหมอพื้นบา้นชาวมง้ไดพ้ยายามวินิฉยัอาการ
ดว้ยวิธีการต่างๆ ดงักล่าวขา้งตน้แล้วก็ยงัไม่สามารถวินิฉัยหรือไม่สามารถหาสาเหตุของอาการ
เจ็บป่วยนั้นได ้ รวมถึงหากวิธีการรักษาไม่ประสบความส าเร็จ ชาวมง้มกัจะใช้วิธีการท านายหรือ
เส่ียงทาย36 โดยจะตอ้งอาศยัหมอท านายท่ีเป็นผูท่ี้สามารถติดต่อส่ือสารกบัภูติผี วิญญาณตลอดจน
ส่ิงเหนือธรรมชาติไดม้าประกอบพิธีกรรมเซ่นไหว ้การเรียกขวญั และการผกูขอ้มือให้กบัผูป่้วย ซ่ึง

                                                           
34 สมัภาษณ์นายซวั นทีไพรวลัย ์หมอสมุนไพร. 26 มิถุนายน 2554. 
35 สมัภาษณ์นางซ่าย  นทีไพรวลัย ์หมอสมุนไพร. 19 มิถุนายน 2554.  
36 สมัภาษณ์นายซวั นทีไพรวลัย.์ หมอสมนุไพร. 19 มิถุนายน 2554.  
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ความเช่ือในการประกอบพิธีกรรมเช่นน้ี เน่ืองจากชาวมง้เช่ือในเร่ืองของอ านาจเหนือธรรมชาติ 
อ านาจของผี ดงันั้นเม่ือมีอาการเจ็บป่วยแลว้หาสาเหตุไม่ไดห้รือรักษาไม่หาย ชาวมง้จึงเช่ือวา่การ
ประกอบพิธีเซ่นไหว ้การเรียกขวญั จะเป็นวิธีท่ีจะช่วยให้หายจากอาการเจ็บป่วย โดยการท านาย
หรือเส่ียงทายของชาวมง้ในชุมชนหนองหอยมี ดงัน้ี 

4.1 กำรเส่ียงทำยจำกไก่  โดยจะท านายจากส่วนต่างๆของไก่ เช่น หัวไก่ ขาไก่ ล้ินไก่
เพื่อเส่ียงทายหาสาเหตุของอาการเจ็บป่วย และการเชือดไก่แลว้ปล่อยตรงประตูทางเขา้บา้นให้ไก่
ด้ินจนไปหยดุอยูท่ี่ใด ก็ท  านายอาการเจบ็ป่วยตามลกัษณะและจุดท่ีไก่ด้ินไปหยดุวา่มีอาการเจ็บป่วย
หนักเบาอย่างไร ตอ้งรักษาอย่างไร เช่น หากเชือดไก่แล้วปล่อยและไก่ได้ด้ินไปหยุดโดยหันหัว
ออกไปทางประตูบา้น แสดงวา่ผูป่้วยจะไม่รอด   

4.2 กำรเส่ียงทำยจำกไข่ไก่  วิธีการท านายเช่นน้ีเป็นการท านายเพื่อให้ทราบว่าเป็นผี
ตนใดมาท าให้เกิดอาการเจ็บป่วย หลงัจากนั้นก็จะไดท้  าพิธีเช่นไหวผ้ีตนนั้นดว้ย ไก่หรือหมู เพื่อ
เป็นการต่อรองใหผ้ปีล่อยขวญัของผูป่้วยรายนั้นกลบัมาสู่ร่างกาย แลว้จะไดห้ายป่วย  
 วธีิน้ีจะใชไ้ข่ไก่จ านวน 1 ฟอง วางตั้งบนถว้ยท่ีตะแคงไวบ้นถาดขา้วสาร  แลว้ท าพิธีเรียกผี
ทีละตนวา่ผใีดมาท าให้คนผูน้ั้นเจ็บป่วยก็ให้มาจบัไข่ท่ีตั้งไวบ้นถว้ยท่ีตะแคงบนถาดขา้วสาร เม่ือผี
จบัไข่แลว้หมอผูท้  าพิธีก็จะบอกใหผ้ปีล่อยมือจากไข่ ผตีนใดท่ีปล่อยมือจากไข่ แลว้ไข่ตกลงบนถาด
ขา้วสารโดยไม่แตก ก็แปลว่าเป็นผีตนนั้นท่ีท าให้คนผูน้ั้นเกิดอาการเจ็บป่วย ท าวิธีน้ีซ ้ ากนั 3 คร้ัง 
เพื่อใหแ้น่ใจวา่เป็นผตีนน้ีแน่ หลงัจากนั้นจึงไปท าพิธีขอขมาและเซ่นไหวด้ว้ยไก่หรือหมูต่อไป   

          4.3 กำรเส่ียงทำยจำกตะเกียบ โดยการท าพิธีเรียกผีมาจบัตะเกียบท่ีปักไวใ้นถว้ยท่ีใส่
น ้าพอประมาณ  โดยเรียกผท่ีีมาวา่หากเป็นผท่ีีท าใหค้นผูน้ั้นเจบ็ป่วยก็ให้มาจบัตะเกียบไม่ให้ลม้ ท า
เช่นน้ีซ ้ ากนั 3 คร้ัง หากตะเกียบไม่ลม้ทั้ง 3 คร้ังก็แสดงวา่เป็นผีตนน้ีท่ีท าให้เจ็บป่วยก็จะท าพิธีเซ่น
ไหวด้ว้ยหมูหรือไก่ เช่นเดียวกบัการเส่ียงทายดว้ยไข่ไก่ต่อไป  

          4.4 กำรเส่ียงทำยจำกเมลด็ถั่ว ใชถ้ัว่เหลืองจ านวน 3 เมล็ดวางในถว้ย แลว้ท าพิธีเรียก
ผท่ีีท าใหค้นผูน้ั้นเจบ็ป่วยมาท าใหเ้มล็ดถัว่ทั้ง 3 เมล็ดวางเรียงกนัในลกัษณะ 3 แฉก ท าซ ้ ากนั 3 คร้ัง
หากเมล็ดถัว่เรียงเป็นลกัษณะ 3 แฉกทั้ง 3 คร้ัง ก็แสดงวา่เป็นผีตนน้ีท่ีท าให้เกิดอาการเจ็บป่วย ก็จะ
ไดท้  าพิธีเซ่นไหวด้ว้ยหมูหรือไก่ เช่นเดียวกบัการเส่ียงทายดว้ยไข่ไก่และตะเกียบ 

           4.5  กำรเส่ียงทำยจำกเขำควำย(กั่วะ) การท านายโดยวิธีน้ีจะใช้เขาควายท่ีตดัมาจาก
ส่วนปลายของเขาแล้วน ามาผ่าคร่ึงให้สามารถประกบกนัได้สนิท เม่ือจะท าการเส่ียงทาย หมอ
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พื้นบา้นชาวมง้จะท าควบคู่ไปกบัการสั่นกระด่ิงท่ีท ามาจากเหรียญท่ีร้อยไวด้ว้ยกนั ซ่ึงจะท าให้เกิด
เสียงเม่ือสั่นกระด่ิงน้ี ระหวา่งท่ีหมอท าพิธีก็จะสั่นกระด่ิงไปพร้อมๆกบัการกล่าวเรียกผีท่ีมาท าให้
เจบ็ป่วย หลงัจากนั้นหมอจะโยนเขาควายลงท่ีพื้น เพื่อดูวา่เขาควายคว  ่าหรือหงาย37 

 

ภำพที ่4-3 เขำสัตว์ทีใ่ช้ส ำหรับเส่ียงทำย 

ทีม่ำ : ผูเ้ขียน 

5. โรคทีม่ชีำวบ้ำนมำให้หมอพืน้บ้ำนชำวม้งรักษำบ่อย ๆ  

ชาวมง้ในชุมชนบา้นหนองหอย เม่ือเจ็บป่วยมกัจะรักษาดว้ยตวัเองเบ้ืองตน้ก่อนโดยใชภู้มิ
ปัญญาทางดา้นสมุนไพรท่ีไดรั้บสืบทอดกนัมาหรือบางคร้ังก็ไปหาหมอพื้นบา้นชาวมง้ในชุมชนท่ีมี
ความรู้ มีประสบการณ์ในการรักษา โดยวิธีรักษาส่วนใหญ่จะใชส้มุนไพรพื้นบา้น หรือรักษาดว้ย
สมุนไพรพื้นบา้นควบคู่กบัการท าพิธีกรรมตามความเช่ือของชาวมง้ ถา้หากยงัไม่หายก็จะเปล่ียนไป
รักษาดว้ยแพทยแ์ผนปัจจุบนั  

กลุ่มอาการหรือโรคท่ีพบวา่มีผูม้ารักษากบัหมอพื้นบา้นชาวมง้อยูบ่่อย ๆ  ไดแ้ก่38 
1) อาการปวดตามจุดต่างๆของร่างกาย ไดแ้ก่ ปวดหลงั ปวดเอว ปวดขอ้ 
2) การบาดเจบ็ท่ีเกิดจากอุบติัเหตุ ไดแ้ก่ ขอ้เทา้แพลง กระดูกหกั ฟกช ้า 
3) โรคเก่ียวกบัทางเดินอาหาร ไดแ้ก่ โรคกระเพาะ ทอ้งอืด ปวดทอ้ง  
4) โรคระบบทางเดินปัสสาวะ ไดแ้ก่ ปัสสาวะขดั  
5)  โรคท่ีเก่ียวกบัเลือดลม ไดแ้ก่  ความดนัโลหิต  เลือดจางซีด โรคดีฝ่อ  

                                                           
37 สญัญา สะสองไดถ้อดบทสมัภาษณ์นายซวัะ  เตชะเลิศพนา. หมอทรง. 17 มกราคม 2553.  
38 สมัภาษณ์นายซวั นทีไพรวลัย ์หมอสมุนไพร. 26 กนัยายน 2553. 
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6)  อาการไข ้ไดแ้ก่ ไขห้วดั ไขห้นาวสั่น ไอ 
7)  อาการตาแดง  

 กลุ่มโรคต่างๆเหล่าน้ีส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มโรคท่ีสามารถรักษาให้หายได้ด้วยสมุนไพร
พื้นบา้น การเป่าคาถาดว้ยหมอคาถาหรือดว้ยวิธีการแพทยพ์ื้นบา้นท่ีเรียกวา่กายบ าบดั เช่น การนวด 
การกดจุด การบีบเลือด การปล่อยเลือด เป็นตน้ อาจจะมีบางกรณีท่ีรักษาอยา่งไรก็ไม่หาย เปล่ียนตวั
ยาสมุนไพรแลว้ก็ยงัรักษาไม่หาย ในกรณีเช่นน้ีชาวมง้ในชุมชนหนองหอยบางคนก็จะเปล่ียนไป
รักษาดว้ยการแพทยแ์ผนปัจจุบนั รักษาดว้ยหมอสมยัใหม่ตามโรงพยาบาลต่าง ๆ  หรือบางคนก็หนั
ไปพึ่งหมอผเีพื่อใหห้มอผปีระกอบพิธีกรรมตามความเช่ือ เช่นการเขา้ทรง การฮอ้งขวญั(เรียกขวญั) 

กำรรักษำด้วยกำยบ ำบัด39  นอกจากจะใช้สมุนไพรในการรักษาอาการเจ็บป่วย ตลอดจน
การป้องกนัไม่ให้เกิดการเจ็บป่วยแล้วก็ยงัมีการรักษาดว้ยกายบ าบดัจาก จากการศึกษาพบว่าการ
รักษาดว้ยกายบ าบดันั้นแบ่งเป็น 4  ลกัษณะใหญ่ ๆ ไดแ้ก่ 

1) การนวด 
2) การคลึง 
3) การบีบเลือด  
4) การปล่อยเลือด  

 รูปแบบและวธีิการรักษาดว้ยกายบ าบดัของชาวมง้ในชุมชนหนองหอยสามารถจ าแนกได้
ตามรูปแบบ และขั้นตอนในการรักษา  ดงัน้ี  

 1) กำรรักษำด้วยวธีิกำรก๋ำ 
        ก๋า เป็นการท ากายบ าบดัในลกัษณะของการดูดเพื่อระบายหรือลดความร้อนภายในร่างกาย 
เพื่อลดอาการไข ้โดย มีจุดประสงคเ์พื่อขบัพิษท่ีอยูใ่นร่างกายออกมาทางผวิหนงั และขบัความร้อน
จากภายในร่างกายใหร้ะบายออกทางผวิหนงั  
       อุปกรณ์ทีใ่ช้ 
                            1) ปูฮูแ้ปง หรือยาหม่อง , น ้ามนัหมู (เพื่อใหล่ื้นและติดไฟ) 

 2) แกว้ใบเล็ก 
 3) เหรียญบาท 

                                                           
39 กายบ าบดั ไม่ใช่กายภาพบ าบดั ซ่ึงกายบ าบดัน้ีมีกล่าวถึงในต าราของหมอเมืองดว้ย เช่น การนวด การจบัเสน้ 
การย  ่าขาง การบ่งมือในกรณีมีไขสู้งโดยหมอเมืองจะเอาหนามสม้โอบ่งท่ีปลายน้ิวมือ(คลา้ยเจาะเลือด)แลว้บีบให้
เลือดออก ผูป่้วยก็จะสร่างไขห้ลงัจากบ่งมือแลว้ไม่ก่ีชัว่โมง-ผูเ้ขียน 
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 อำกำรป่วยทีค่วรใช้วธีินี ้  อาการเป็นไขต้วัร้อน ปวดเม่ือยตามร่างกาย หนาวสั่น  

 ขั้นตอนกำรก๋ำ 
ห่อเหรียญบาทด้วยกระดาษแล้วมดัหรือท าให้ปลายยาวออกมา   หลังจากนั้นก็ น าเอา

เหรียญบาทท่ีห่อกระดาษแลว้ไปชุบน ้ามนัหมูใหห้มาด ๆและน าไปจุดไฟ จากนั้นก็น าไปวางท่ีแขน
หรือหลัง หรือบริเวณท่ีปวด แล้วน าแก้วมาครอบเหรียญท่ีจุดไฟนั้น รอให้ไฟดับ แก้วก็จะดูด
ผวิหนงั พอ่หมอก็จะเอาแกว้ถูบริเวณท่ีปวดไปมาจนแกว้ไม่ดูดผวิหนงัแลว้  ก็ให้หยุด โดยผิวหนงัท่ี
เกิดจากการถูไปมาจะช ้าและมีเลือดออกใตผ้วิหนงั 

 2) กำรรักษำด้วยวธีิกำรเบ่อร์ 
การเบ่อร์ เป็นการท ากายบ าบดัในลกัษณะของการหนีบกลา้มเน้ือแลว้ดึงข้ึนเพื่อกระตุน้ให้

เลือดลมเดินดีข้ึน คลายอาการปวดตามส่วนต่างๆของร่างกาย  
อุปกรณ์ทีใ่ช้    ยาหม่อง น ้ามนัหมู 

 อำกำรป่วยทีค่วรใช้วธีินี ้     เม่ือเป็นหวดัไม่สบายมีอาการตวัร้อน เหง่ือออกมาก รู้สึกแน่น
หนา้อก บวมตามร่างกายและมีอาการหนาวสั่น 
 ขั้นตอนกำรเบ่อร์     ทายาหม่องหรือนั้ ามนัหมู บริเวณท่ีจะท าการหนีบดึง จากนั้นใช้
ดา้นหลงัน้ิวช้ีและน้ีวกลางหนีบตามจุดหรือเส้น จากนั้นก็ดึงและท าอยา่งนั้นไปเร่ือย ๆ จนกวา่จะมี
รอยข้ึนเป็นป้ืนหรือจนกวา่คนไขจ้ะทนไม่ไหว หรือประมาณ 3-5 นาที 

 3) กำรรักษำด้วยวธีิกำรฉ่ัว 
       การฉัว่ เป็นลกัษณะของการดูดเพื่อคลายอาการปวดหวัหรือปวดเม่ือยตามร่างกายหรือลด
ไขซ่ึ้งท าเพื่อใหค้ลายจากอาการปวดหวัและท าใหเ้ลือดท่ีเสียออกจากร่างกาย 
       อุปกรณ์ เขาสัตว ์เช่น เขาววั เขาควาย และข้ีผึ้ง  
         อำกำรป่วยทีค่วรใช้วธีินี ้ อาการปวดหวั เป็นไขต้วัร้อน  
         ขั้นตอนกำรฉ่ัว 

น าเขาสัตวม์าตดัส่วนปลายพอให้เป่าลมเขา้ไปได ้หลงัจากนั้นก็น าไปคว  ่าท่ีหนา้ผากของ
ผูป่้วย แลว้ดูดส่วนปลายของเขาสัตวเ์พื่อเอาลมออกจากเขาสัตวจ์นหมด ไม่ให้มีอากาศแลว้เอาข้ีผึ้ง
อุดรูไว ้ดงันั้นส่วนบนของเขาสัตวก์็จะติดแนบกบัหนา้ผากของผูป่้วย หลงัจากปล่อยให้เขาสัตวติ์ด
แนบกบัหนา้ผากผูป่้วยแน่นจนผูป่้วยทนไม่ไหวแลว้ก็ค่อย ๆ เอาข้ีผึ้งท่ีอุดรูเขาสัตวอ์อก จะเห็นว่า
เกิดรอยแดงบริเวณท่ีดูด บริเวณท่ีนิยมฉัว่มี 3 จุด ไดแ้ก่  ขมบัทั้ง 2 ขา้งและหนา้ผาก  
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4) กำรรักษำด้วยวธีิกำรเหย่อจ่อ (เจาะเลือดจากปลายน้ิว) 
การเหยอ่จ่อ   เป็นการท ากายบ าบดัรักษาอาการไม่สบายดว้ยการเอาเลือดเสียออกจากร่างกาย 

  อุปกรณ์   ดา้ย เขม็ น ้าเกลือ น ้ าตะไคร้ 
อำกำรป่วยทีค่วรใช้วธีินี ้ อาการปวดทอ้ง จุกเสียด แน่นหนา้อก หรือส าลกัขา้ว  กลืนขา้ว 

ไม่ลง  
ขั้นตอนกำรเหย่อจ่อ  
1. ผูป่้วยนัง่ในท่าท่ีผอ่นคลาย  
2. หมอเอาน ้ าตะไคร้(น ้ าท่ีแช่ตะไคร้ทุบ) หรือน ้ าเกลือ มาลูบหน้าทอ้งและหลงัของผูป่้วย 

โดยลูบและตบข้ึนขา้งบนให้พร้อม ๆกนัแล้วนวดข้ึนไปขา้งบนจนถึงหลงั จากนั้นนวดลงมาตาม
แขนไล่ลงมาท่ีน้ิวมือทุกน้ิว จากนั้นก็เอาดา้ยมามดัน้ิวมือทุกน้ิวแลว้จึงไปสู่ขั้นตอนการเจาะเลือด 

3. เอาส าลีชุบน ้ าเกลือทาปลายน้ิวแลว้เอาเข็มแทงให้เลือดออก ให้เลือดหยดลงในถว้ยน ้ า
สะอาดท่ีเตรียมไวแ้ลว้  

4. สังเกตดูวา่เลือดลอยหรือเลือดจม ถา้เลือดลอยแสดงวา่ กินน ้ าผิดแต่ถา้เลือดจมแสดงว่า 
กินอาหารผดิ  
 ลกัษณะอาการป่วยเช่นน้ีชาวมง้เช่ือกนัวา่เกิดจากการรับประทานอาหารท่ีไม่ถูกกบัร่างกาย
ในบางเวลา เช่นการรีบรับประทานอาหารหรือด่ืมน ้ าในขณะท่ีร่างกายก าลงัเหน่ือยจดัและอากาศ
ร้อน ดงันั้นชาวมง้จึงมกัจะเตือนกนัว่าหลงักลบัมาจากท างานเหน่ือย ๆ ไม่ควรรับประทานอาหาร
หรือด่ืมน ้ าในทนัที ควรพกัผ่อนให้หายเหน่ือยก่อน เพื่อจะไดไ้ม่เกิดอาการผิดขา้วหรือผิดน ้ า หรือ
บางคร้ังอาจเกิดจากการกินอาหารตอ้งห้ามส าหรับแซ่สกุลนั้นๆ ดงัท่ีนายหรือ เตชะเลิศพนา กล่าว
ว่า แซ่ของตนนั้นมีขอ้ห้ามในการรับประทาน หัวใจหมู หากรับประทานหัวใจหมูคร้ังใดมกัจะมี
อาการวงิเวยีน40 

  5)  กำรรักษำด้วยวธีิกำรจุ๊จูซัว 
     การจูจู๊ซวั เป็นการกระตุน้ให้เลือดไหลเขา้สู่หวัใจดว้ยการกดกลา้มเน้ือแรง ๆ ส่วนใหญ่จะ
ใชใ้นกรณีผูป่้วยหมดสติหรือหายใจขดั 
 อำกำรป่วยทีค่วรใช้วธีินี ้  อาการท่ีเกิดจากการกินอาหารผิดส าแดง จุกเสียด หายใจไม่ออก
หรือเป็นลมหมดสติ 

ขั้นตอนกำรจู๊จูซัว  
 1. ใหผู้ป่้วยคลายเส้ือผา้ใหห้ลวมสบายแลว้นัง่พิงเกา้อ้ีหรือผนงั 
                                                           
40สมัภาษณ์นายหรือ เตชะเลิศพนา. 26 มิถุนายน 2554. 
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 2. หมอใชข้อ้น้ิวหวัแม่มือและน้ิวช้ีทั้งสองขา้ง กดบริเวณใตส้ะบกัลงมาจนถึงเหนือราวนม
โดยจะตอ้งกดใหแ้รงมาก ๆหรือใชถ้ว้ยแกว้ดูดบริเวณดงักล่าวแทนการใชมื้อก็ได ้โดยใหท้ าหลาย ๆ 
คร้ังจนกวา่ผูป่้วยจะรู้สึกตวั 

5) กำรรักษำด้วยวธีิกำรก่ำหล่ำ (หยกิ) 
การก่าหล่า (หยิก)  เป็นวิธีการรักษาผูป่้วยท่ีเสียงหายดว้ยสาเหตุจากการเป็นหวดัหรือการ

กินอาหารผดิส าแดง 
อำกำรป่วยที่ควรใช้วิธีนี้   อาการไม่มีเสียงหรือเสียงหายเน่ืองมากการเป็นหวดัหรือการกิน

อาหารผดิ 
 ขั้นตอนกำรก่ำหล่ำ   
 1. ใหผู้ป่้วยกินขิงเล็กนอ้ยก่อนเร่ิมขั้นตอนรักษา 
 2. หมอใช้น้ิวหัวแม่มือหยิกท่ีง่ามมือระหว่างน้ิวหัวแม่มือกบัน้ิวช้ี โดยหยิกและกดแรง ๆ 
ทั้งสองขา้งซา้ยและขวา  
 3. เปล่ียนไปหยกิบริเวณล าคอโดยเร่ิมจากตน้คอ เป็นแนวขนานกบัล าคอลงมาจนถึงบริเวณ
เหนือกระดูกไหปลาร้าแลว้หยกิเลาะแนวกระดูกไหปลาร้า ทั้งสองขา้ง หลงัจากนั้นก็หยิกบริเวณใต้
คางท าแบบน้ีประมาณ 2-3 คร้ัง อาการพดูไม่มีเสียงก็จะทุเลาข้ึน 

6. กำรประกอบพธิีกรรมเพือ่รักษำอำกำรเจ็บป่วย 

ชาวมง้มีความเช่ือดั้งเดิมเก่ียวกับส่ิงเหนือธรรมชาติ เช่ือว่าผีเป็นส่ิงเหนือธรรมชาติท่ีมี
อ านาจท าใหเ้กิดการเจบ็ป่วยไดห้ากผตีนนั้นโกรธหรือไม่พอใจผูใ้ด ซ่ึงชาวมง้ในชุมชนหนองหอยก็
เช่นกนัท่ีเช่ือวา่ผมีีอยูอ่ยูทุ่กหนทุกแห่ง ในบา้น ในหมู่บา้นจะมีผีบรรพบุรุษคอยปกป้องดูแล ส่วนผี
ป่าจะอยูใ่นป่าเช่น ผีตน้ไม ้ผีจอมปลวก ผีน ้ า ซ่ึงผีท่ีดุร้ายมกัจะท าให้เกิดการเจ็บป่วยอยา่งหนกัเม่ือ
ท าพิธีกรรมตอ้งใช้สัตวใ์หญ่เซ่นไหว ้ ส่วนผูท่ี้มีอาการป่วยเล็กน้อยไม่หนกัก็เช่ือกนัว่าเกิดจากผี
ทัว่ไปท าก็จะเซ่นไหวด้ว้ยไก่  เป็นตน้ ลกัษณะการเจบ็ป่วยแบ่งไดเ้ป็น 2 ลกัษณะ  

1) การเจบ็ป่วยท่ีมีสาเหตุ   ซ่ึงเป็นการเจบ็ป่วยภายนอกเช่น อาการฟกช ้ า  บาดแผล  ไขห้วดั  
และโรคร้ายแรงต่าง ๆ เป็นตน้   

2) การเจบ็ปวยท่ีหาสาเหตุไม่ได ้ ซ่ึงเป็นการเจบ็ปวยท่ีเกิดจากภายในชาวมง้มกัจะเช่ือกนัวา่
เกิดจากการกระท า ของภูตผ ี หรือวญิญาณ 

เม่ือมีอาการป่วยท่ีหาสาเหตุไม่ไดช้าวมง้จะเช่ือวา่เกิดจากการกระท าของภูตผี วิญญาณก็จะ
มีการประกอบพืธีกรรมโดยมีหมอผี (หมัว่ด๊า) เป็นผูป้ระกอบพิธีกรรมนั้น ๆ โดยการประกอบ
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พิธีกรรมนั้นมีข้ึนเพื่อเป็นการเรียกขวญัและก าลงัใจ เช่นพิธีฮูปลี  พิธีเหย่ง  พิธีเป้าเหย่ง  และเป็น
การขจดัปัดเป่าโรคภยัไขเ้จบ็  เช่น พธีิอวัเนง้ พิธีไฟ้เทีย พิธีเด๋อด๊า พิธีฉวัเกล พิธีซวัหมีเต  
 ชาวมง้ในชุมชนหนองหอยนิยมท าพิธีเรียกขวญั(ฮูปล่ี) เม่ือเกิดการเจ็บไขไ้ดป่้วย หรือเกิด
เหตุร้ายต่าง ๆ ดว้ยการประกอบพิธีอวัเนง้ เพื่อเรียกขวญักลบัเขา้มาในร่าง โดยการเซ่นไหวด้ว้ยหมู 
เพื่อแลกขวญัของสัตว์ท่ีน ามาเซ่นไหวก้บัขวญัของผูป่้วย แล้วขอขวญัของผูป่้วยนั้นกลบัคืนมาสู่
ร่างกาย โดยชาวมง้มีความเช่ือวา่มนุษยผ์ูห้น่ึงจะประกอบไปดว้ยขวญั ซ่ึงเปรียบไดก้บัพลงัชีวิตของ
มนุษยเ์ม่ือขวญัหายไปก็อาจท าใหเ้จบ็ป่วยหรือตายได ้ บุคคลใดท่ีขวญัไม่อยูก่บัเน้ือกบัตวัและเผอิญ
ไปเห็นงานศพคนอ่ืน ๆ ท่ีมีบทสวด มีพิธีกรรม มีการร้องไห้เสียใจ หรือมีการประโคมดนตรีก็อาจ
นึกวา่ตนเองไดต้ายไปแลว้  และขวญัไม่ยอมกลบัเขา้ร่างหนีออกจากร่างกาย อาจท าให้คนนั้นป่วย
หรือเสียชีวติได ้
 หากขวญัของมนุษย์ผูใ้ดหายไป เน่ืองจากได้รับบาดเจ็บทางด้านร่างกาย เช่น ประสบ
อุบติัเหตุจนส่งผลต่อสภาพจิตใจ  ท าให้ขวญัตกหล่นอยู่ในบริเวณท่ีเกิดเหตุนั้น ๆ  หรือขวญัไป
ประจ าอยู่กบัส่ิงอ่ืน ผูน้ั้นก็จะเจ็บป่วย ร่างกายไม่แข็งแรงซ่ึงอาจเสียชีวิตได ้ ชาวมง้จึงมีพิธีกรรม
เรียกขวญั(ฮูปล่ี)  เพื่อแลกขวญัผูน้ั้นกลบัคืนเขา้ร่าง ดว้ยการประกอบพิธีกรรม ซ่ึงเป็นการเชิญขวญั
มนุษยก์ลบัเขา้ร่างโดยแลกกบัสัตวท่ี์ไดน้ ามาเซ่นไหว้  
 นายซวัะ เตชะเลิศพนาเล่าวา่มูลเหตุท่ีท าให้ผีป่าน าขวญัของคนไปไดคื้อการอนุญาตของผี
ประตู หรือ ด๊าเช่ียเม่ง  อาจเน่ืองจากผปีระตูไม่ไดรั้บการเซ่นไหว ้จึงยอมอนุญาตให้ผีป่าน าขวญัของ
คนไป41 
  “...ดังนั้นจึงต้องมีการประกอบพิธีกรรมเซ่นไหว้ผีประตู 
  เป็นประจ าทุกปี เพ่ือให้คุ้มครองขวญัของคนทุกคนใน 
  ครอบครัว  นอกจากนีห้ากเราไม่ระวงัตัวเม่ือเข้าไปในป่า 
  หรือท่ีใดกต็ามท่ีมีผีสิงอยู่แล้วเราไปล่วงเกินผี (เตร่าค๊า) 
  หากผู้นั้นล้มป่วยลง สันนิษฐานได้ว่า ผีได้น าขวญัของ 
  ผู้นั้นไปเพราะได้ล่วงเกินผี  ณ  ท่ีบริเวณนั้น กจ็ะมีการ 
  ประกอบพิธีกรรมทรงเจ้าเช่นกัน...”42 

 นายสุริยา  แซ่ลี ซ่ึงสมยัเป็นเด็กเคยป่วยเป็นโรคไข้สมองอกัเสบ พ่อแม่พาไปรักษาท่ี
โรงพยาบาลแต่ก็ไม่หาย และหมอใหก้ลบัมาอยูบ่า้น เน่ืองจากไม่มีทางรักษา ครอบครัวจึงไปปรึกษา

                                                           
41 สญัญา สะสองไดถ้อดความจากการสมัภาษณ์นายซวัะ เตชะเลิศพนา. พฤษภาคม  2553. 
42

 สญัญา สะสองไดถ้อดความจากการสมัภาษณ์นายซวัะ เตชะเลิศพนา. อา้งแลว้. 
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หมอทรง และท าพิธีอวัเนง้เพื่อเรียกขวญั เน่ืองจากเช่ือวา่ ผีร้ายมาเอาขวญัของนายสุริยาไป หลงัจาก
ท าพิธีอวัเน้งได้ประมาณ 3-4 วนั นายสุริยาก็หายจากโรคไขส้มองอกัเสบอย่างน่าอศัจรรย์  ใน
ปัจจุบนัน้ี เขายงัคงแขง็แรงและท างานหนกัไดโ้ดยท่ีไม่เจบ็ป่วยอีกเลย 43 

นายสุรินทร์ นทีไพรวลัย ์ผูใ้หญ่บา้นบา้นหนองหอย กล่าววา่ ขวญั เป็นส่ิงส าคญัมากตอ้ง
ดูแลรักษาไม่ใหข้วญัหนีหรือหาย เพราะหากขวญัหาย ก็จะท าใหเ้กิดอาการเจบ็ป่วย บางคร้ังอาจถึง
แก่ชีวติได ้

“....ขวญั หรือวิญญาณเป็นส่ิงส าคัญมากต้องดูแลรักษา 
ไม่ให้ขวญัหนีหรือหาย ในอดีตจะมีพวกวยัรุ่นท่ีไม่ชอบกัน 
ไปจ้างหมอผี (ท่ีไม่ดี) ให้ท าพิธีขโมยขวญัของคนท่ีตนเอง 
ไม่ชอบแล้วเอาไปฝังไว้ในเตาไฟของบ้านหมอผีหรือเอาไป 
ฝังไว้ในหนองน า้ คนท่ีถกูขโมยขวญัไปจะรู้สึกร้อนรุ่ม 
กระวนกระวายตลอดเวลา หากเขาเอาขวญัไปฝังไว้ในเตาไฟ  
 หรือรู้สึกเยน็ยะเยือกตลอดเวลา หากเขาเอาขวญัไปฝังไว้ 
ในหนองน า้ ฝ่ายท่ีถกูขโมยขวญักจ็ะตามฆ่าหมอผีคนท่ี 
ประกอบพิธีกรรม ในชุมชนหนองหอยมีหมอผีประเภทนี ้
ถกูยิงตายไป 3 คนแล้ว...” 44 

แนวคิดเร่ืองขวญั หรือวิญญาณถือเป็นแนวคิดพื้นฐานท่ีชาวมง้ทุกคน ให้ความส าคญัเป็น
อยา่งมากโดยชาวมง้ถือวา่การมีชีวติอยูไ่ดก้็เพราะมีขวญัเป็นเคร่ืองหล่อเล้ียง และเป็นกระบวนการท่ี
ส าคญัมากของการมีชีวติอยู ่ดงันั้นการด าเนินชีวิตของชาวมง้จึงมกัจะอาศยัขวญัเป็นหลกัใหญ่ หาก
ขวญัดีชีวติก็ดี มีก าลงัต่อสู้ และท างานดูแลครอบครัวได ้หากขวญัเสียหรือขวญัอ่อน ก็จะท าให้ชีวิต
ไม่ดี มีอุปสรรค ไม่สามารถท างานสร้างครอบครัวให้เจริญรุ่งเรืองได ้จึงตอ้งมีพิธีเรียกขวญั(ฮูปล่ี)
ใหอ้ยูคู่่กบัการมีชิวติอยู ่ ซ่ึงแบ่งไดเ้ป็น 2 ประเภท  

1) ฮูปลแีปะจำวหรือฮูปลซีงเซียะ ( พธีิเรียกขวญัปีใหม่ ) 
พอถึงปีใหม่ชาวม้งจะมีการท าพิธี สู่ขวญั ฮ้องขวญั(เรียกขวญั)ของสมาชิกทุกคนใน

ครอบครัว และขวญัของสัตวท่ี์เล้ียงในครอบครัว เช่น หมู หมา ไก่ ตลอดจน ขวญัขา้ว ขวญัน ้า  

                                                           
43 สญัญา สะสองไดถ้อดความจากการสมัภาษณ์นายสุริยา  แซ่ลี. เมษายน 2553. 
44 สญัญา สะสองไดถ้อดความจากการสมัภาษณ์นายสุรินทร์  นทีไพรวลัย.์ ผูใ้หญ่บา้นบา้นหนองหอย. พฤษภาคม   
   2553. 
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ขวญัเงิน ขวญัทอง ให้กลับมาบ้านเพื่อฉลองปีใหม่ด้วยกัน และอยู่กับครอบครัวนั้น ๆ เพื่อให้
ครอบครัวนั้นมีความสุข ความเจริญ ร ่ ารวย ตลอดจนถึงให้ทุกคนในครอบครัวไม่มีโรคภยัไขเ้จบ็  

อุปกรณ์ทีใ่ช้ในกำรท ำพธีิ 
 1.ธูป 3 ดอก 
 2.ไก่  ตวัผู ้1 ตวั  ตวัเมีย 1 ตวั 
 3.ไข่ จ  านวนเท่ากบัสมาชิกในครอบครัว และอีก 1 ฟองส าหรับขวญัขา้ว ขวญัน ้า ขวญัเงิน 
ขวญัทอง  

4. ขา้วสาร 1 ถว้ย ส าหรับวางไข่ 
 5.  เขาสัตวห์รือไมผ้า่คร่ึงเพื่อใชใ้นการเส่ียงทาย  
 6.  เกา้อ้ีหรือโตะ๊ส าหรับวางอุปกรณ์ในการประกอบพิธีกรรม 
 ขั้นตอนในกำรประกอบพธีิกรรม 
        1. ตั้งโตะ๊เตรียมอุปกรณ์ใหเ้รียบร้อยท่ีประตู  
         2. พอ่หมอหรือแม่หมอ น าไก่ตวัผูม้ามดัรวมกบัตวัเมียแลว้เอามือซ้ายอุม้ไก่ไวข้า้งซ้าย โดย
ใหห้วัไก่หนัไปทางดา้นนอก พร้อมกบัจุดธูป 3 ดอกวางไวข้า้ง ๆ  
         3. มือขวาจบัไมผ้า่คร่ึงหรือเขาสัตวผ์า่คร่ึงตีขา้ง ๆ ขอบประตู แลว้เร่ิมฮอ้งขวญั(เรียกขวญั)
ของทุกคนในครอบครัวใหก้ลบัมาฉลองปีใหม่  ขวญัขา้ว ขวญัน ้ า ขวญัเงิน ขวญัทอง ตลอดจนขวญั
ของสัตวท่ี์เล้ียงใหก้ลบัมาบา้น เพราะไดเ้ตรียมเน้ือไก่ ไข่ ขา้ว ไวใ้หแ้ลว้  
          4. พอพูดจบก็ฆ่าไก่ถอนขน ผ่าทอ้งเอาไส้ออกลา้งให้สะอาดแลว้น าไปตม้ ทั้งตวัผูต้วัเมีย 
ส่วนไข่ก็น าไปตม้ใหสุ้กเช่นเดียวกนั 
          5. พอไก่สุกแลว้ก็ตกัใส่ถาดพร้อมกบัไข่และเอาขา้วสุก อีก 1 ชอ้น วางไวใ้นถาดจากนั้นก็
เอาไปตั้งบนโต๊ะท่ีเดิม จุดธูป 3 ดอกแลว้ปักในถว้ยขา้วสารท่ีเตรียมไว ้ในขั้นตอนนน้ีพ่อหมอหรือ
แม่หมอก็จะเรียกขวญัอีกคร้ัง โดยคร้ังน้ีเรียกให้รู้ว่าได้ท าสุกแล้ว ให้ขวญัทั้งหลายมากินและให้
กลบัมาอยูบ่า้นไดแ้ลว้ ซ่ึงลกัษณะการเรียกก็คลา้ย ๆ กบัคร้ังแรก  
           6. พอฮอ้งขวญั(เรียกขวญั)เสร็จก็จะโยนเขาสัตวห์รือไมผ้า่คร่ึงลงบนพื้นเพื่อเส่ียงทาย ถา้ไม้
หรือเขาสัตวห์งายข้ึนทั้งสองขา้งก็แสดงวา่ขวญัตกลงท่ีจะกลบัมาอยูบ่า้น  แต่ถา้หงายขา้งเดียวแสดง
วา่ขวญัมีเร่ืองหรือมีปัญหา ก็ให้เส่ียงทายอีกจนกว่าจะหงายทั้งสอง  แต่ถา้คว  ่าทั้งสองขา้งแสดงว่า
ขวญัโกรธหรือขวญัไม่ยอมกลบัมา พ่อหมอหรือแม่หมอก็จะพูดขอร้องให้กลบัมา และให้เส่ียงทาย
อีกถา้หงายข้ึนทั้งสองขา้งก็เป็นอนัเสร็จส้ินการเส่ียงทาย แต่ถา้ไม่หงายก็ใหเ้ส่ียงทายจนกวา่จะหงาย 
           7. หลังจากพิธีกรรมเสร็จส้ินก็จะแจกไข่ให้สมาชิกในครอบครัวรับประทาน  ส่วนไก่
จะตอ้งเก็บเอาไว ้1 คืนจึงจะเอามารับประทาน 
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 2) ฮูปลคีอมอหรือฮูปลปีลงปล ี(เรียกขวัญเจ็บป่วย)หรือ (เรียกขวัญเมื่อเจ็บป่วย) 
 เป็นการเรียกขวญั(ฮอ้งขวญั)ใหก้ลบัมาในกรณีท่ีป่วยไข ้ ซ่ึงชาวมง้ในชุมชนหนองหอย
ส่วนใหญ่มีความเช่ือวา่การท่ีเรามีอาการเจบ็ป่วยนั้น อาจเน่ืองมาจากขวญัตกไปอยูท่ี่อ่ืนหรือไปอยู่
กบัคนอ่ืน จึงมีการท าพิธีเรียกขวญั(ฮอ้งขวญั)เพื่อความสบายใจและเสริมสร้างก าลงัใจแก่ผูป่้วยให้
สามารถต่อสู้กบัอาการป่วยไขข้องตนเองได ้

  อุปกรณ์ทีใ่ช้ในกำรท ำพธีิ 
1. ธูป 3 ดอก 
2. ขา้วสาร 1 ถว้ย ส าหรับปักธูป และวางไข่ 
3. ไก่ 1 ตวั  ผูช้ายใชไ้ก่ตวัเมียส่วนผูห้ญิงใชไ้ก่ตวัผู ้
4. ไข่ 1 ฟอง 

 5. เขาสัตวห์รือไมผ้า่คร่ึงเพื่อใชใ้นการเส่ียงทาย 
 6. เกา้อ้ีหรือโตะ๊ส าหรับวางอุปกรณ์ในการประกอบพิธีกรรม 

    ขั้นตอนในกำรประกอบพธีิกรรม 
 1. พอ่หมอหรือแม่หมอถือไก่ดว้ยมือซา้ยส่วนมือขวาจบัเขาสัตวท่ี์ผา่คร่ึงแลว้เคาะประตูฮอ้ง
ขวญั(เรียกขวญั) 
  2. พอฮ้องขวญั(เรียกขวญั)เสร็จก็จะเร่ิมเส่ียงทายโดยการโยนเขาสัตว์หรือไม่ผ่าคร่ึงท่ี
เตรียมไวล้งกบัพื้น ถ้าเขาสัตว์หรือไม้หงายทั้งสองขา้งแสดงว่าขวญัมาแล้ว แต่ถ้าเขาสัตว์หรือ
ไมค้ว  ่าแสดงวา่ขวญัยงัไม่มา  
 3. ถา้เขาสัตวห์รือไมห้งายแลว้ ก็ฆ่าไก่แลว้น าไปตม้ทั้งตวั หลงัจากนั้นเอามาตั้งท่ีโต๊ะโดย
ให้หัวไก่หันเขา้ไปในบา้นแลว้ฮอ้งขวญัอีกคร้ังหน่ึง  ท าเหมือนเดิมจนจบแลว้น าไก่ไปตม้อีกคร้ัง
เพื่อประกอบอาหารรับประทานไดเ้ลย 

4. หลงัจากฮอ้งขวญั (เรียกขวญั) เสร็จแลว้พ่อหมอจะอุม้ไก่ดว้ยมือซ้ายโดยให้ไก่หันหน้า
ออกดา้นนอกประตู ส่วนมือขวาจะถือเขาควาย 1 คู่ แลว้พูดเป็นภาษามง้แปลไดว้่าท่ีเล้ียงมาไม่ได้
เล้ียงเพื่อดูเล่น หรือเล้ียงไวโ้ชว ์แต่เล้ียงไวเ้พื่อขอให้กวาดขวญักลบัมา ขอให้ปัดเป่าโรคภยัไขเ้จ็บ
ออกไป และขอกบัไก่โดยใหต้าของไก่ไม่ยบุ น้ีวของไก่ไม่บิดเบ้ียว ไม่งองุม้ ล้ีนไก่แฉกตรงกลางงอ
เขา้ดา้นใน และกะโหลกไก่ขอใหมี้สีขาวไม่หมองหรือด าคล ้า 

5. พ่อหมอจะเส่ียงทายดว้ยเขาควายคู่ ท่ีอยูใ่นมือขา้งขวา ถา้ผลของการเส่ียงทายออกมาว่า
เขาควายหงายทั้งคู่ แสดงว่า  ขวญัยอมรับและคุม้ครอง  ถ้าหากเขาควายคว  ่าทั้งคู่ แสดงว่าขวญั
รับรอง ยอมรับและคุม้ครองแต่ถา้หากเขาควายคว  ่า 1  หงาย 1 แสดงวา่  ขวญัไม่ยอมรับหรือปฏิเสธ 
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ซ่ึงในกรณีท่ีขวญัไม่ยอมรับเช่นน้ี พ่อหมอจะเส่ียงไปทายเร่ือย ๆ จนกวา่ผลจะออกมายอมรับหรือ
รับรอง ( เขาควายคว  ่าทั้งคู่ หรือ หงายทั้งคู่ ) 
              6. ถ้าผลของการเส่ียงทายแสดงว่ายอมรับแล้ว ญาติหรือผูช่้วยจะน าไก่ไปเชือดคอโดย
ไม่ให้บอบช ้ ามาก จากนั้นก็น าไก่ไปท าความสะอาดแลว้ตดัเอ็นขอ้พบัไก่ น าไปตม้พอคร่ึงสุกคร่ึง
ดิบ แลว้น าออกมาใส่ชามพร้อมไข่ 1 ฟอง และขา้วสุก 1 ชอ้น แลว้วางไก่ไวท่ี้โต๊ะพิธีโดยหนัหวัไก่
เขา้ดา้นในบา้น จุดธูป 1 ดอก แลว้พ่อหมอก็จะท าพิธีบอกผีและฮอ้งขวญั(เรียกขวญั)อีกคร้ังพร้อม
กบัเผากระดาษเงินกระดาษทอง ตามจ านวนแลว้แต่พอ่หมอจะตกลงกบัผวีา่จะเรียกเท่าไหร่  
          กระดาษเงินกระดาษทองใชเ้ป็นสัญญลกัษณ์แทนเงิน โดยจะใชอ้ยา่งละ 2 ชุด เท่ากบั 4 ชุด 
ซ่ึงกระดาษท่ีใชมี้ความหมาย ดงัน้ี 

1. กระดาษท่ีตดัมีลวดลายเป็นพวง ใชแ้ทน เงินจ านวน   1,000 บาท 
2. กระดาษท่ีตดัเป็น 4 เหล่ียมดา้นเท่ามีลวดลายเล็กนอ้ย  ใชแ้ทน เงินจ านวน 100 บาท 

พอเสร็จส้ินการบอกผีรอบ 2 แล้วก็เป็นอันเสร็จพิธีฮ้องขวญั(เรียกขวญั) ก็น าไก่ไปท าอาหาร
รับประทานไดเ้ลย 

พธีิอวัเน้ง(เข้ำทรง) 
 พิธีอัวเน้ง ถือเป็นพิธีส าคัญของชาวม้งโดยทัว่ไป และชาวม้งในชุมชนหนองหอยซ่ึง
พิธีอวัเน้งเป็นพิธีท่ีชาวม้งนิยมประกอบพิธีข้ึนเพื่อเป็นการเช่ือมโยงโลกมนุษย์กับโลกของจิต
วญิญาณ  พิธีอวัเนง้มี 2 ระดบัคือ พิธีอวัเนง้ท่ีเป็นประกอบพิธีกรรมเล็ก ๆ โดยหมอผีท่ีเรียนมาหรือ
ท่ีเรียกว่า “เน้งหมัว่เดอ้” และพิธีกรรมท่ีตอ้งอาศยัหมอผีท่ีตอ้งท าพิธีเขา้ทรงท่ีเรียกว่า “เน้งหมัว่ดู๊” 
ซ่ึงจะมีรายละเอียดขั้นตอนพิธีกรรมท่ีต่างกนั โดย การท าพิธีอวัเนง้ดว้ย“เนง้หมัว่ดู๊”จะเป็นพิธีกรรม
ท่ีใหญ่กวา่45 

ในกรณีท่ีมีคนเจ็บป่วยโดยหาสาเหตุไม่ได้ หรือรักษาอย่างไรก็ไม่หาย ชาวมง้ในชุมชน
หนองหอยจะให้หมอผีเขา้ทรง(เน้งหมัว่ดู๊)มาประกอบพิธีอวัเน้ง เพื่อแลกขวญัหรือวิญญาณของ
สัตว ์คือ หมู ไก่ หรือววั กบัขวญัหรือวิญญาณของคนเจ็บให้กลบัคืนสู่ร่าง  ส่วนในกรณีท่ีเกิดส่ิงไม่
ดีหรืออาเพศ หรือ ขึด (ขอ้ห้าม ส่ิงตอ้งห้าม) ข้ึนในครัวเรือนหรือในชุมชน เช่น อยู่ดี ๆ มีเลือดตก

                                                           
45 เสถียร ฉนัทะ. 2547. รำยงำนวจิยัฉบับสมบูรณ์โครงกำรวฒันธรรมกำรบริโภคและกำรแพทย์พืน้บ้ำนกลุ่ม           
    ชำตพินัธ์ุม้ง                        ของกำรจดักำรควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพเพือ่กำรพฒันำทีย่ัง่ยนื. 
    เชียงราย : โรงพยาบาลเวยีงแก่น ส านกังานสาธารณสุข จงัหวดัเชียงราย. หนา้ 100.     
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ตามหมู่บา้น มีสัตวมี์พิษ เช่น งู หรือตะขาบ เขา้มาในบา้น ถือวา่เป็นลางร้าย เป็นส่ิงอปัมงคล จะตอ้ง
ประกอบพิธีอวัเนง้เพื่อปัดเป่าใหส่ิ้งชัว่ร้ายออกไปจากครัวเรือนหรือชุมชน46 
   ส าหรับการท าพิธีอวัเนง้ในกรณีท่ีมีสมาชิกคนใดคนหน่ึงในครอบครัวเจ็บป่วยนั้น จะเร่ิมท่ี
หวัหน้าครอบครัวไปขอให้พ่อหมอเส่ียงทายดว้ยเขาควาย ไก่ ไข่ไก่ เมล็ดถัว่หรือตะเกียบอย่างใด
อย่างหน่ึงตามแบบแผนความเช่ือของชาวมง้ก่อน ถา้พ่อหมอเส่ียงทายแล้วว่าจะตอ้งมีการอวัเน้ง 
หวัหนา้ครอบครัวก็จะไปขอให้พ่อหมอท่ีอวัเนง้เป็นมาท าพิธีอวัเนง้เพื่อหาสาเหตุของการเจ็บป่วย
และรักษาอาการป่วยนั้น ๆ นอกจากน้ียงัมีการท าพิธีอวัเน้งเพื่อเสริมสร้างก าลังใจให้กบัผูป่้วย
หลงัจากท่ีหายป่วยแลว้อีกดว้ย 

 อุปกรณ์ทีใ่ช้ในกำรท ำพธีิ 
 1.กัว่ะเนง้(เขาควายผา่ซีก) เป็นสัญญลกัษณ์แทนอุปกรณ์ส าหรับส่ือสารกบัโลกของจิต
วญิญาณ เพื่อช่วยช้ีน าและการท านาย เป็นทางท่ีให้ผบีอกผา่นวา่ควรจะรักษาอยา่งไร 
 2.เจ่ียเนง้(เหล็กเสันมดัผา้แดงเป็นวงกลม) 
 3.ใจเ้นง้(เหล็กวงกลมลกัษณะคลา้ยฉาบแต่เล็กกวา่) 

 4.จ้ือณ้ง(วสัดุทรงกลมท าจากทองเหลืองลกัษณะคลา้ยฉ่ิง มีกระด่ิงดา้นใน มีผา้แดงผกู)  1 คู่  
 5.ดัว่ (ฆอ้งส าหรับตีเรียกผใีห้มาช่วยพอ่หมอ) 

 6.ก่ือดัว่ (คอ้นส าหรับตีฆอ้งใชผ้า้แดงมดั) 
 7.คา้เนง้(มีดปลายแหลมผกูดว้ยผา้แดง) 1 ดา้ม 

 8.อูห้รือเถา(ภาชนะท่ีมีฝาปิด) 
 9.อ้ีชวัเด๋อ(กระดาษท่ีใชแ้ทนเงิน) เพื่อใชเ้ป็นค่าใชจ่้ายในการเดินทางหรือซ้ือขายในอีกภพ
หน่ึงของผี 
 10.ชา้(ธูป)  5 ดอก เป็นสัญญลกัษณ์แทนส่ิงอญัเชิญ 

11.ปร้ามเบร้(ขา้วตอก) 1 ก ามือ 

12.เบร้(ขา้วเปลือก) 1 ถว้ย   

13.แคง้โล่งแคง้จ๋า(ตะเกียง)  1 อนั 

14.จอ้งเนง้ (เกา้อ้ีพนัดว้ยผา้ ใชส้ าหรับรองนัง่) 

15.ปิเด,้ ปิเจ๋อ (แกว้น ้าใหญ่) 1 ใบ (คลา้ยบาตรน ้ามนตข์องศาสนาพุทธ) 

                                                           
46 สญัญา สะสองไดถ้อดความจากการสมัภาษณ์นายสุรินทร์  นทีไพรวลัย.์ ผูใ้หญ่บา้นบา้นหนองหอย. พฤษภาคม  
    2553. 
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16.ปิชัว่, ปิเจ๋อ (แกว้น ้าเเละน ้ า)  3 ใบ เป็นสัญญลกัษณ์ส าหรับการด่ืมกิน พดูคุยระหวา่ง 

หมอผกีบัวิญญาณ 

17.ไก๊(ไก่) 1 ตวั 

18.บวั(หมู) 1 ตวั 

19.จ่ือเเย(เทียน) 

20.เกล่(ไข่) 1 ฟอง 

      ขั้นตอนกำรท ำพธีิ 

 1. ขอหมอผีให้มาประกอบพิธีกรรม เม่ือหมอผีรับท าพิธีเจา้ของบา้นตอ้งมาจดัเตรียมโต๊ะ
ส าหรับประกอบพิธี และเตรียมบริเวณบา้นใหเ้ป็นระเบียบเรียบร้อยสะอาดตา 
 2. เม่ือหมอผีมาถึงจะประกอบพิธีกรรมภายนอกตวับ้านก่อนด้วยการตีโหม่งพร้อมกับ
บริกรรมคาถาพร้อมกบัท าพิธีเส่ียงทายดว้ยเขาควายบริเวณประตูหนา้บา้นเพื่อท่ีจะติดต่อกบัผีวา่จะ
ใหท้  าพิธีกรรมบริเวณไหนและท าพิธีอยา่งไร 
 3. เม่ือไดข้อ้ตกลงร่วมกนัระหวา่งผีกบัหมอผีแลว้ หมอผีจะเขา้มาประกอบพิธีกรรมภายใน
บา้น  โดยหมอผีจะไปยืนท่ีหนา้โตะท่ีเตรียมไวแ้ลว้เอาผา้ด าคาดปิดตา และหยิบกระด่ิงส่ายไปมา
ระหวา่งท าพิธี ซ่ึงถือว่าเป็นขั้นตอนของการเจรจาต่อรองกนัระหวา่งหมอผีกบัวิญญาณหรือผีท่ีท า
ใหเ้จบ็ป่วย ระหวา่งน้ีผูช่้วยหมอผหีรือญาติพี่นอ้งของผูป่้วยจะตีฆอ้งเม่ือหมอผบีอก 
 4. จากนั้นหมอผีจะก าหนดให้ผูป่้วยมายืนตรงกลางบา้น โดยจะมีผูจ้บัไก่อยู่ทางดา้นหลงั
ของผูม้ารักษา และหมอผจีะเดินตีโหม่งไปรอบๆ ตวัของผูป่้วยประมาณ 2 – 3 รอบ พร้อมๆ กบัการ
บริกรรมคาถา 
  ในขณะท่ีหมอผีก าลงัประกอบพิธีอยู่นั้นจะยงัไม่มีการฆ่าไก่  จนกว่าหมอผีเดินไปรอบๆ 
ผูป่้วยเสร็จเรียบร้อยแลว้จึงจะสั่งให้น าไก่ไปฆ่า จากนั้นจึงใช้เขาควายหรือไมไ้ผท่ี่ท าการเส่ียงทาย
ไปแตะเลือดของไก่แลว้น ามาแตะท่ีหลงัของผูป่้วย เพื่อให้ไก่น าเอาโรคภยัไขเ้จ็บออกไปจากผูป่้วย 
ซ่ึงก็เป็นไปตามประเพณีความเช่ือ จึงจะถือวา่เสร็จครบขั้นตอนพิธีกรรม  เม่ือเสร็จพิธี หมอผีจะลง
จากมา้นัง่ เอาผา้ปิดตาออก จากนั้นก็จะอธิบายให้ผูป่้วยและญาติวา่วิญญาณหรือผีตนนั้นตอ้งการส่ิง
ใด และตอ้งท าอยา่งไรเพื่อใหห้ายจากการเจบ็ป่วย  
  ค่าตอบแทนของหมอผท่ีีมาประกอบพิธีนั้น ญาติผูป่้วยจะให้หวัหมูและขาหมูท่ีน ามาท าพิธี
หน่ึงขา้งพร้อมกบัเงินเล็กน้อย ข้ึนอยู่กบัความสมคัรใจของผูป่้วยและญาติ ทั้งน้ีหมอผีจะตอ้งเก็บ
กระดูกคางหมูท่ีน ามาจากการประกอบพิธีกรรมมาไวท่ี้ห้ิงผี เม่ือถึงวนัข้ึนปีใหม่ก็จะตอ้งน ากระดูก
ท่ีไดม้าทั้งหมดในปีนั้น ๆ ไปท าการเผาเพื่อปลดปล่อยวญิญาณหมูใหไ้ปผดุไปเกิด 
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  ส าหรับพิธีอวัเนง้หมัว่เดอ้ใหก้บัผูป่้วยทั้งครอบครัว หมอผีจะก าหนดให้ใชห้มูและไก่อยา่ง
ละ 1 ตวั โดยหมอผีจะน าผา้และด้ายมดัตวัหมูไวแ้ละบงัคบัให้หมูเดินวนไปรอบๆ สมาชิกของ
ครอบครัว จากนั้นหมอผีจะน าเอาผา้และดา้ยไปวางไวท่ี้โต๊ะพิธี แลว้เร่ิมท าการตีโหม่งและเดินไป
รอบๆ สมาชิกภายในครอบครัวพร้อมกบับริกรรมคาถาจนเสร็จพิธีกรรม  ก็จะสั่งให้ท าการฆ่าหมู
และไก่  และน าเขาควายหรือไมไ้ผ่ท่ีใช้ในการเส่ียงทายแตะเลือดหมู แลว้น าไปแตะสมาชิกทุกคน
ในครอบครัว ต่อดว้ยการแตะเลือดไก่แลว้น าไปแตะสมาชิกทุกคนในครอบครัว หลงัจากเสร็จส้ิน
พิธีกรรม  หมอผีจะผกูขอ้มือดว้ยดา้ยเส้นท่ีผูกกบัตวัหมูนั้น  จากนั้นเจา้บา้นจะตอ้งท าการแบ่งหมู
ให้กบัหมอผีในส่วนท่ีเป็นหัวกบัขาหนา้ 1 ขา ส่วนท่ีเหลือก็จะน าหมูและไก่มาท าเป็นอาหารเล้ียง
เพื่อนบา้นท่ีมาร่วมงาน 47 

7.  กำรใช้สมุนไพรพืน้บ้ำนรักษำอำกำรเจ็บป่วยด้วยตนเองของชำวม้งบ้ำนหนองหอย 

           กลุ่มชาติพนัธ์ุท่ีอาศยัอยูต่ามระบบนิเวศน์ต่าง ๆ มกัจะมีความรู้เก่ียวกบัการดูแลสุขภาพของ
ตนเองบนพื้นฐานท่ีสัมพนัธ์กบัธรรมชาติแวดลอ้ม มีการสั่งสมประสบการณ์และการเรียนรู้จากชีวิต
จริง การถ่ายทอดจากบรรพบุรุษ โดยเฉพาะการน าเอาทรัพยากรจากธรรมชาติทั้งพืชและสัตวม์าเป็น
องค์ประกอบในการบ าบดัอาการเจ็บป่วยของตนเอง รวมถึงสมาชิกในครัวเรือนและคนในชุมชน 
กลุ่มชาติพนัธ์ุมง้ก็เป็นกลุ่มหน่ึงท่ีอาศยัความหลากหลายทางชีวภาพมาใชเ้ป็นองคป์ระกอบพื้นฐาน
ในการรักษาพยาบาล  โดยชาวม้งเช่ือว่าสมุนไพรทุกชนิดท่ีอยู่รอบ ๆ ตัวเรานั้นล้วนแต่เป็น
สมุนไพรท่ีสามารถน ามาบ าบดัความเจ็บป่วยและบ ารุงสุขภาพได ้แต่ตอ้งตั้งอยูบ่นพื้นฐานขององค์
ความรู้ท่ีน ามาใชใ้หถู้กกบัความเจบ็ป่วยท่ีเกิดข้ึน  
 แนวคิดเก่ียวกบัการก าเนิดสมุนไพรบางชนิดของชาวมง้นั้น มีพื้นฐานมาจากความเช่ือใน
อ านาจเหนือธรรมชาติ เช่น “วาไพจ๋า” หรือไพลท่ีเป็นพืชสมุนไพรประจ าครัวเรือนของชาวมง้นั้นมี
ต านานของชาวมง้ท่ีเล่าเก่ียวกบัสมุนไพรชนิดน้ีวา่ 
 สมุนไพร “วาไพจ๋า” น้ีเดิมเป็นสมุนไพรท่ีซือหยี่ไดป้ลูกไวส้ าหรับใชรั้กษาคนป่วยบนโลก
มนุษย ์เม่ือเกิดเร่ืองระหวา่งซ่ือหยีก่บัหมอคงตอ้งฉ่าย ท่ีท าใหซ่ื้อหยีต่อ้งข้ึนไปบนสวรรคเ์พื่อแยง่ชิง
ภรรยาตนเองกลบัมาและไม่สามารถกลบัมายงัโลกมนุษยไ์ดอี้กเน่ืองจากบนัไดท่ีเช่ือมระหวา่งโลก
มนุษยก์บัสวรรคห์กั จึงท าให้สมุนไพรท่ีซ่ือหยี่ปลูกไวไ้ม่มีคนดูแล ดงันั้นพืชสมุนไพรชนิดน้ีจึงได้
กลายเป็นพืชลม้ลุกมาจนถึงปัจจุบนั48  
                                                           
47 สญัญา สะสองไดถ้อดความจากการสมัภาษณ์.นายซวัะ  เตชะเลิศพนา, นายจีรศกัด์ิ  เตชะเลิศพนา และนายซวั   
    นทีไพรวลัย.์ พฤษภาคม 2553.    
48 เสถียร ฉนัทะ. 2547. รำยงำนวจิยัฉบับสมบูรณ์โครงกำรวฒันธรรมกำรบริโภคและกำรแพทย์พืน้บ้ำนกลุ่ม           
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     สมุนไพรแบ่งเป็นประเภทได ้ 2 ประเภท ดงัน้ี  
 1. สมุนไพรปลูกหรือสมุนไพรเล้ียง ซ่ึงหมายถึงสมุนไพรท่ีสามารถปลูกข้ึนไดใ้นครัวเรือน 
รอบๆบา้น ในสวนครัว หรือในไร่ ในสวน โดยมากมกัจะเป็นสมุนไพรท่ีหาใชเ้ป็นประจ า หาไดง่้าย 
เม่ือเกิดการเจบ็ป่วยเล็ก ๆ นอ้ย ๆ เช่นปวดหวั ปวดทอ้ง วงิเวยีน หนา้มืด เป็นตน้  
    2. สมุนไพรป่า เป็นสมุนไพรท่ีข้ึนอยูต่ามธรรมชาติ ทั้งในป่าและริมห้วย ริมบึงมกัจะเป็น
สมุนไพรท่ีปลูกข้ึนยาก บางชนิดเป็นพืชท่ีมีเฉพาะทอ้งถ่ิน เช่น”ซัว่(ต)เส่อยื่อ” สมุนไพรท่ีใชรั้กษา
แผลเป็นหนองเร้ือรัง ซ่ึงชาวมง้มีความเช่ือวา่หากหญิงตั้งครรภ์หรือสามีของหญิงตั้งครรภ์ รวมถึง
หญิงท่ีมีประจ าเดือนไปจบัตอ้ง จะท าใหส้มุนไพรนั้นเส่ือมสรรพคุณ จึงจะไม่น าสมุนไพรชนิดน้ีมา
ปลูกไวใ้กลบ้า้นหรือในบริเวณบา้น  

 เม่ือเกิดอาการเจ็บป่วยชาวม้งบ้านหนองหอยส่วนใหญ่จะรักษาอาการในเบ้ืองต้นด้วย
ตนเองก่อนโดยใชส้มุนไพรพื้นบา้น ตามแบบแผนท่ีเคยไดรั้บการถ่ายทอดความรู้มาจากบรรพบุรุษ 
หากอาการยงัไม่ทุเลาก็จะไปให้หมอพื้นบา้นรักษาดว้ยวิธีการตามแบบชาวมง้ หรือไปรักษาโดย
แพทยแ์ผนปัจจุบนัต่อไป โรคท่ีพบวา่มกัจะรักษาดว้ยตนเองไดแ้ก่  

 1)  อำกำรขำหัก กระดูกหัก 

         สำเหตุ  เกิดจากการหกลม้  การตกจากท่ีสูง หรือเกิดจากอุบติัเหตุ 

             อำกำร  เจบ็ ปวดบวมจากบริเวณท่ีกระดูกหกั  

           สมุนไพรทีใ่ช้ท ำกำรรักษำ   ยอดอ่อนของกั้งก่ีและตะไคร้  ใบมอหา สีส่าง 

 วธีิกำรรักษำ   

 1. น ากั้งก่ีและตะไคร้มาทุบให้ละเอียดพอประมาณ น าไปดว้ยห่อใบตอง แลว้หมกในข้ีเถา้

ท่ีมีความร้อนสูงเพื่อให้ตวัยาสุกแล้วน าออกมาพรมด้วยเหล้าขาว (35 ดีกรี) หรือน ้ าปัสสวะของ

เด็กผูช้าย พรมลงไปในยาสมุนไพรท่ีหมกไฟมาแลว้น าไปพอกกบัขาส่วนท่ีหกัแลว้น าผา้มาพนัให้

แน่นกบัขาส่วนท่ีหกัไปแลว้49 

                                                                                                                                                                      

    ชำตพินัธ์ุม้ง                        ของกำรจดักำรควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพเพือ่กำรพฒันำทีย่ัง่ยนื. 
    เชียงราย : โรงพยาบาลเวยีงแก่น ส านกังานสาธารณสุข จงัหวดัเชียงราย. หนา้ 109. 
49สมัภาษณ์นางสาวลลิต  เตชะเลิศพนา. 28 กนัยายน 2553. 
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 2. น าใบมอหาและสีส่าง มาบดแลว้น ามาโปะบริเวณอวยัวะท่ีกระดูกหกัแลว้น าผา้มาพนัให้

แน่น50 

 

ภำพที ่4-4  ใบมอหำ 
ทีม่ำ : ผูเ้ขียน 

 2) อำกำรท้องร่วง  
 สำเหตุ  เกิดจากการรับประทานอาหารท่ีไม่ถูกสุขลกัษณะ  

 อำกำร  ถ่ายเป็นน ้า อ่อนเพลีย มีอาเจียนบา้งเล็กนอ้ย 

 สมุนไพรทีใ่ช้ท ำกำรรักษำ ไดแ้ก่ ข้ีฝ่ินด า  กระชายด า  

วธีิกำรรักษำ    

1. น าข้ีฝ่ินด าขนาดเท่ากบัเม็ดถัว่เหลืองผสมกบักระชายด าดิบหรือแห้งแลว้น ามาเค้ียวให้

ละเอียดและด่ืมน ้าตามไปจะท าใหอ้าการทอ้งร่วงดีข้ึน51  

 2. น าคร่ังอ่อนๆ สัก 4-5 ฝักมาตม้ด่ืม สัก 2 แกว้ แกอ้าการบิดท่ีถ่ายเป็นเลือด52 

 3. ด้ืมน ้าผึ้งท่ีผสมกบัน ้าอุ่นเพียงเล็กนอ้ย เพื่อแกอ้าการทอ้งเสีย 53   

 

                                                           
50 สมัภาษณ์นายหรือ เตชะเลิศพนา. 11 กรกฎาคม 2554. 
51 สมัภาษณ์นางนิรมล  เตชะเลิศพนา. 28 กนัยายน 2553.  
52สมัภาษณ์ นางยิง่ ถนอมวรกลุ. 11 กรกฎาคม 2554. 
53 สมัภาษณ์นายพา่ง  เมธาอนนัตก์ลุ. 17 มกราคม 2553. 
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3) อำกำรไอ  
 สำเหตุ  เกิดจากการอกัเสบในล าคอ 
 อำกำร  ไอแหง้ ๆ ไม่มีเสมหะ 
 สมุนไพรทีใ่ช้ท ำกำรรักษำ ไดแ้ก่ ยาเส้นป่า สระแหน่  
 วธีิกำรรักษำ   
 น ายอดยาเส้นป่า 2-3 ยอดมาหัน่เป็นช้ินเล็กๆ แลว้น าไข่ 1 ฟองมาตีกบัยาเส้นแลว้ผสมให้
เขา้กนั จากนั้นน าไปน่ึงใหสุ้กแลว้รับประทานแกไ้อ 54  

     4) อำกำรไข้ 
 สำเหตุ  เกิดจากสภาพอากาศเปล่ียนแปลง 
            อำกำร   มีอาการไขข้ึ้นสูง หนาวสั่น  
             สมุนไพรทีใ่ช้ท ำกำรรักษำ ไดแ้ก่  ก๊าง 
 วธีิกำรรักษำ   

น าก๊างมาทุบให้ละเอียดน ามาผสมกบัขา้วจา้วท่ีสุกแล้วน ามาผสมกนัแล้วน าไปหมกกบั
ข้ีเถา้เพื่อให้ตวัยาสมุนไพรนั้นสุกแลว้น ามาพอกมือซ้ายและมือขวาหรือขาขวาและขาซ้าย ใชเ้วลา
ในการพอกเวลา 1 วนัหรือ 1 คืน เม่ือครบก าหนดก็จะเปิดผา้ออกมาดูวา่มีอาการเป็นอยา่งไรบา้ง55 

 

ภำพที ่4-5  ก๊ำง 
ทีม่ำ : ผูเ้ขียน 

 

                                                           
54 สมัภาษณ์นางวจิิตรา  ถนอมวารี. 20 กนัยายน 2553.  
55 สมัภาษณ์นางอรัญญา เตชะเลิศพนาและนางหม่าย เตชะเลิศพนา. 28 กนัยายน 2553. 



64 
 

 

 
 5)   ปัสสำวะขัด  
 สำเหตุ  เกิดจากการท างานหนกั หรือการกลั้นปัสสาวะเป็นเวลานาน 
 อำกำร  ปัสสาวะกระปริบประปรอย  ปัสสาวะขดั  
 สมุนไพรทีใ่ช้ท ำกำรรักษำ  รากหญา้คา  
 วธีิกำรรักษำ  
       น ารากหญา้คามาตม้ให้เดือดแลว้น าไปด่ืม อาการก็จะทุเลาลง56  

 6)  แผลสด   
 สำเหตุ  เกิดจากถูกของมีคมบาด 
 อำกำร  บาดแผลใหญ่ มีเลือดไหล 
 สมุนไพรทีใ่ช้ท ำกำรรักษำ  หญา้สาบเสือ  หญา้ป๋อใจแดง 

วธีิกำรรักษำ   
   น าตน้หญา้สาบเสือหรือหญา้ป๋อใจแดงไปทุบใหล้ะเอียด แลว้น าไปพอกบริเวณแผลท่ีถูก
มีดบาด ก็จะสามารถหา้มเลือดไม่ใหไ้หลอีก  เป็นวธีิหา้มเลือดเบ้ืองตน้  57  

 

ภำพที ่4-6 หญ้ำสำบเสือ 
ทีม่ำ : ผูเ้ขียน 

 

                                                           
56 สมัภาษณ์นางชาลิสา สุริยะค า. 20 กนัยายน 2553.  
57 สมัภาษณ์นางปราณี  เตชะเลิศพนาและนายตอง  เตชะเลิศพนา. 11 กมุภาพนัธ์ 2554. 
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 7) กนิผดิ (รับประทานอาหารหรือด่ืมน ้าไม่ถูกเวลา)  
 สำเหตุ  เกิดจากการรับประทานอาหารหรือด่ืมน ้าไม่ถูกเวลา 
 อำกำร  จุกเสียดแน่นทอ้ง แน่นหนา้อก  
 สมุนไพรทีใ่ช้ท ำกำรรักษำ  มั้นอา้  
 วธีิกำรรักษำ   

1.น ามั้นอา้มาทุบใหล้ะเอียด หรือรับประทานสด ๆ แลว้ตามดว้ยน ้าก็จะสามารถแกอ้าการ
กินผดิได ้ 58            
            2. น ากระเทียม เกลือ ยาสูบและอาหารชนิดท่ีกินมาคลุกรวมกนัแลว้รับประทาน หลงัจาก
นั้นใช้มีดขูดท่ีปลายเล็บเพื่อบีบให้เลือดออกมาแล้วสังเกตว่าเลือดจมหรือเลือดลอย 59 เป็นวิธี
เดียวกบัการเหยอ่จ่อ  

 

ภำพที ่4-7 มั้นอ้ำ 
ทีม่ำ : ผูเ้ขียน 

 8) แผลงูกดั  
 สำเหตุ  งูกดั 
 อำกำร   บาดแผลจากงูกดั  
 สมุนไพรทีใ่ช้ท ำกำรรักษำ  พริกและเกลือ 

                                                           
58สมัภาษณ์นางสาวกานดา เตชะเลิศพนา. 28 กนัยายน 2553. 
59 สมัภาษณ์นายหรือ เตชะเลิศพนา. 11 กรกฎาคม 2554. 
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 วธีิกำรรักษำ 
   น าพริกมาต ากบัเกลือแลว้น ามาโปะแผลท่ีถูกงูกดั โดยเช่ือวา่พริกและเกลือจะสามารถดูด
พิษงูได ้60 

 9) แผลไฟไหม้ น ำ้ร้อนลวก 

 สำเหตุ   ไฟไหม ้น ้าร้อนลวก 
 อำกำร   ปวดแสบปวดร้อนจากน ้าร้อนลวกหรือไฟไหม ้  
 สมุนไพรทีใ่ช้ท ำกำรรักษำ  เกลือและข้ีเถา้   
 วธีิกำรรักษำ 
   น าเกลือและข้ีเถา้มาคลุกใหเ้ขา้กนัแลว้น าไปโปะบริเวณแผลเพื่อลดอาการปวดแสบปวด
ร้อน 61 
 10. แผลผึง้ต่อย  
 อำกำร  ปวดบวมจากการถูกผึ้งต่อย 
 สมุนไพรทีใ่ช้ท ำกำรรักษำ  พริกข้ีหนู 
 วธีิกำรรักษำ 
    น าพริกข้ีหนูมาจ้ิมบริเวณแผลท่ีถูกผึ้งต่อย 62 

8. ควำมคดิเห็นของชำวม้งบ้ำนหนองหอยทีม่ต่ีอกำรแพทย์พืน้บ้ำน 

จากการสัมภาษณ์ ชาวมง้บา้นหนองหอยทุกคนล้วนแต่เคยมีประสบการณ์ในการรักษา
อาการป่วยเบ้ืองตน้ดว้ยสมุนไพรทั้งรักษาดว้ยตนเองและรักษากบัหมอสมุนไพร รวมถึงรักษาดว้ย
การประกอบพธีกรรมตามความเช่ือของชาวมง้ ดงัท่ีนางประทุม  ยงัชีพสุจริต63ซ่ึงเคยรักษาอาการ
ปวดทอ้งเน่ืองจากมดลูกหยอ่น โดยนางประทุมเคยไปรับการรักษาดว้ยแพทยแ์ผนปัจจุบนัแลว้ ก็ไม่
หายขาดเน่ืองจากแพทยใ์ห้แต่ยาแกป้วดมารับประทาน จึงไดห้ันกลบัมารักษาดว้ยแพทยพ์ื้นบา้น
แลว้หายปวดทอ้ง  

 

                                                           
60 สมัภาษณ์นายหรือ เตชะเลิศพนา. 11 กรกฎาคม 2554. 
61 สมัภาษณ์นายหรือ เตชะเลิศพนา. 11 กรกฎาคม 2554. 
62 สมัภาษณ์นายสาคร เตชะเลิศพนา. 17 มกราคม 2553. 
63 สมัภาษณ์นางประทุม ยงัชีพสุจริต. 28 กนัยายน 2553. 
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                 “หมอพืน้บ้านกจ็ะท าการนวดบริเวณท้องน้อย 
                  เพ่ือดูอาการและถามเวลาหมอกดหน้าท้อง 
                 ว่าเจบ็หรือไม่  ถ้าหากมีอาการเจบ็กแ็สดงว่า 
                  เป็นมดลูกหย่อนจริง กจ็ะหายามารักษา ...”64 

นางประทุมยงัไดใ้ห้ความเห็นเก่ียวกบัการแพทยพ์ื้นบา้นว่า ระบบการแพทยพ์ื้นบา้นเป็น
การใชห้ลกัของการรักษาแบบการแพทยพ์ื้นบา้นโบราณ  โดยการเทียบเคียงกบัโรคและอาการท่ีเคย
รักษา  และบางรายจะใช้หลกัแนวคิดการแพทยแ์ผนไทยว่าดว้ยเร่ืองธาตุ  การวินิจฉัยธาตุ สาเหตุ
ของโรค  นอกจากน้ีมีการซกัถามพฤติกรรมการกิน  การอยูท่ี่ไม่เหมาะสม ท่ีท าให้ร่างกายเกิดภาวะ
ไม่สมดุล  มีขั้นตอนการวินิจฉยัโดยใช้วิธีการซักประวติั  ร่วมกบัการสังเกต  และตรวจอาการตาม
ร่างกายประกอบกนักบัการวินิจฉัยโรค  การแพทยพ์ื้นบา้นมีการสั่งสมความรู้และหลกัการรักษา
โรค  การดูแลผูป่้วยสัมพนัธ์กบัระบบภูมินิเวศน์ชุมชนวฒันธรรม  และความเช่ือเร่ืองการเจ็บป่วยวา่
เป็นเร่ืองอ านาจเหนือธรรมชาติ  เป็นโรคกรรม  โรคผีท า  วิธีการรักษาโรคส่วนใหญ่จะมีพิธีกรรม
มาเก่ียวขอ้ง ในขณะท่ีอีกดา้นหน่ึงก็มีความเช่ือในเร่ืองของการรักษาความบกพร่องของร่างกายท่ีมา
จากพฤติกรรมการกิน การเปล่ียนแปลงทางส่ิงแวดลอ้ม ท่ีใช้การรักษา โดยการใชส้มุนไพรท าให้
เห็นถึงผล และรูปแบบการรักษาความเจบ็ป่วยของหมอพื้นบา้นท่ีแตกต่างกนั  

ขั้นตอนการรักษาโรคของหมอพื้นบา้นมีหลกัการเก่ียวกบัการขบัถอนพิษในร่างกาย เม่ือ
กินยาสมุนไพรเขา้ไปก็จะท าให้ขบัถ่าย อีกทั้งเขา้ไปบ ารุงร่างกายภายใน ล าดบัต่อมาก็จดัยาบ ารุง
ร่างกายตามอาการเพื่อรักษาสุขภาพ  และขั้นสุดทา้ยเม่ือรับประทานยาเขา้ไปท าให้ร่างกายภายใน
เกิดความสมดุลร่างกายไม่บกพร่องก็เป็นตวัสมานภายใน อีกทั้งท าลายพยาธิหรือโรคในร่างกายของ
ผูป่้วย การรักษาโรคของหมอพื้นบา้นมกัจะท าควบคู่ไปกบัการแนะน า ให้ญาติหรือผูป่้วยเขา้ใจ
วธีิการใชย้า ส่ิงส าคญัคือการถือขอ้ปฏิบติัดา้นการรับประทานอาหาร นอกจากการฟ้ืนฟูร่างกายแลว้  
ยงัมีการฟ้ืนฟูทางดา้นจิตใจร่วมดว้ย ความเช่ือของผูป่้วยกบัการรักษาด้วยสมุนไพรหรือพิธีกรรม
ของหมอพื้นบา้น พบไดจ้ากการตั้งขนั 5 การจ่ายค่าครู ค่ายาใหก้บัหมอพื้นบา้นเป็นการตอบแทน 
            การติดตามการรักษาผูป่้วยของหมอพื้นบา้นนั้น เม่ือหมอพื้นบา้นตดัสินใจรับรักษาผูป่้วย
รายใดแลว้ หมอพื้นบา้นก็จะท าการติดตามและรักษาผูป่้วยอยา่งต่อเน่ือง ในเร่ืองการปฏิบติัตวัใน
การกินยา การกินอาหาร การท ากายบ าบดั หมอจะติดตามและดูแลอาการอยา่งใกลชิ้ด บางคร้ังก็จะ
จดัยาและเดินทางไปเยี่ยมผูป่้วย ถา้อยู่ไกลขา้มจงัหวดัก็จะไปนอนคา้งคืนเพื่อท าการทดลองสาธิต
การใชย้าใหญ้าติและผูป่้วย จะไดช่้วยใหผู้ป่้วยฟ้ืนฟูร่างกาย และจิตใจใหห้ายเป็นปกติไดเ้ร็วข้ึน 

                                                           
64 สมัภาษณ์นางประทุม ยงัชีพสุจริต. 28 กนัยายน. 2553.  
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            ดา้นนางพิม เตชะเลิศพนา65 ซ่ึงเคยรับการรักษาโรคดีฝ่อกบัหมอสมุนไพรแลว้หาย เห็นว่า 
การรักษาด้วยการแพทยพ์ื้นบ้านเป็นการรักษาในระยะยาว  และสามารถหายปวดหรือบางคร้ัง
อาจจะไม่หายสนิทแต่ก็ยงัเป็นการรักษาท่ีท าใหอ้าการเจบ็ ทุเลาลงได ้  

 “...การรักษาแบบพืน้บ้านนี ้ เป็นการรักษาท่ีท าให้ 
                                    เกิดผลดีในบางโรคและบางชนิด  แต่ส่วนใหญ่ 
                                    การรักษาด้วยการแพทย์พืน้บ้านจะหายทุกโรค 
                                    ถ้าถกูกับตัวยาสมนุไพรนั้น ๆ  เพราะเป็นยาท่ีหา 
                                   มาได้จากป่าจากธรรมชาติไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ”  66  

            นางสาวสมเพช็ร เตชะเลิศพนา67และนางวจิิตรา ถนอมวารี68 ต่างก็มีความเห็นเช่นเดียวกนัวา่
การแพทย์พื้นบา้นเป็นการรักษาตามอาการท่ีพบเห็น และใช้การรักษาแบบค่อยเป็น ค่อยไปใช้
เวลานานในการรักษา แต่ก็ยงัเป็นท่ียอมรับของคนในชุมชน  

         “...การรักษาแบบพืน้บ้านเป็นการรักษาได้ 
ตรงจุดดีถึงจะใช้เวลานานกว่าจะหาย 

         แต่กไ็ด้ผลดี ไม่กลับมาเป็นอีกและยงัเป็น 
                                                 การรักษาด้วยสมนุไพรท่ีหาได้ตามหมู่บ้าน 
           ท าให้ประหยดัเงินในการรักษา...69 

            นายหรือ เตชะเลิศพนาและนายสาคร เตชะเลิศพนา 70 มีความเห็นต่างว่า โรคบางชนิดก็
ตอ้งการการรักษาดว้ยแพทยแ์ผนปัจจุบนั เช่นโรคร้ายแรงบางชนิด บาดแผลจากอุบติัเหตุ และการ
ผา่ตดั เป็นตน้ และนายสาครยงัไดก้ล่าวอีกว่า บางคร้ังก็ตอ้งใช้การรักษาทั้งแบบพื้นบา้นและแบบ
สมยัใหม่ร่วมกนั เช่น ถ้าเกิดอุบติัเหตุรุนแรง มีบาดแผลฉกรรจ์ก็ตอ้งรักษาแบบสมยัใหม่ให้หาย
ก่อน เม่ือหายแลว้กม็าท าพิธีเรียกขวญัอีก  

 
                                                           
65 สมัภาษณ์นางพิม เตชะเลิศพนา. 28 กนัยายน 2553. 
66 สมัภาษณ์นางพิม เตชะเลิศพนา. 28 กนัยายน 2553. 
67 สมัภาษณ์นางสาวสมเพช็ร เตชะเลิศพนา. 28 กนัยายน 2553. 
68 สมัภาษณ์นางวจิิตรา ถนอมวารี. 28 กนัยายน 2553. 
69 สมัภาษณ์นางชาลิสา สุริยะค า. 28 กนัยายน 2553. 
70 สมัภาษณ์นายหรือ เตชะเลิศพนา,นายสาคร เตชะเลิศพนา. 17 มกราคม 2553. 
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“...บางคร้ังกรั็กษาท้ังด้วยหมอสมนุไพรและ 
หมออนามยัไปพร้อมๆกัน หรือถ้ารักษา 
ด้วยหมออนามยัไม่หายกก็ลับมารักษา 
กับหมอสมนุไพร บางคร้ังหเหมออนามยั 
หายแล้วกก็ลับมาท าพิธีเรียกขวญัอีก ”71 

            นายซัว นทีไพรวลัย์ หมอสมุนไพรก็เป็นอีกผูห้น่ึงท่ีเคยไปรับการรักษากับแพทย์แผน
ปัจจุบนัดว้ยอาการไขห้วดั หลงัจากท่ีรักษาตวัเองดว้ยยาสมุนไพรมาระยะหน่ึงแลว้อาการก็ยงัไม่
ทุเลาเน่ืองจากมีไขสู้ง จึงไปให้แพทยท่ี์สถานีอนามยัรักษา ซ่ึงนายซวักล่าววา่ท่ีรักษาดว้ยสมุนไพร
อย่างท่ีเคยท าแลว้ไม่หายนั้น น่าจะเป็นเพราะตนเองมีเร่ืองกงัวลใจ สภาพจิตใจอ่อนแอ ร่างกายจึง
อ่อนแอไปดว้ย ท าใหก้ารรักษาดว้ยสมุนไพรพื้นบา้นไม่ไดผ้ล  

“ ...ช่วงนั้นไม่ค่อยสบาย เป็นหวดั ไอ มีไข้ 
ต้มไก่กินยงัไงกไ็ม่หาย เป็นอยู่  2-3 อาทิตย์ 

                                            เลยบอกให้ลูกชายพาไปหาหมอท่ีอนามยั 
 แต่คิดว่าเป็นเพราะตอนนั้นไม่สบายใจเร่ืองลูก 
คิดเยอะ จิตใจไม่แขง็แรง เลยไม่หายสักที...”72       

 

สรุป 

 กล่าวไดว้่าชาวมง้ในชุมชนหนองหอยยงัคงมีความเช่ือในเร่ืองของอ านาจเหนือธรรมชาติ 
เช่ือในเร่ืองของผีและวิญญาณ ซ่ึงปรากฎทางการประกอบพิธีกรรมในการรักษาอาการป่วยท่ีไม่
สามารถหาสาเหตุได้ และนอกจากหมอสมุนไพรแล้วชาวม้งในชุมชนยงัคงมีความรู้ในการใช้
สมุนไพรพื้นบา้นรักษาอาการป่วยเล็กๆน้อยๆดว้ยตนเองตลอดจนรักษาคนในครอบครัว โดยทุก
ครัวเรือนจะมีผูท่ี้รู้วิธีการใช้สมุนไพรพื้นบ้าน โดยเฉพาะผูห้ญิงท่ีมีอายุทุกคนจะต้องรู้เร่ืองยา
สมุนไพรอย่างน้อย 3-4 ชนิด เม่ือไปสอบถามก็จะบอกได้ว่าอาการแบบน้ี โรคแบบน้ีต้องใช้
สมุนไพรชนิดใดรักษา  

อย่างไรก็ตามการถ่ายทอดความรู้ให้กบัเยาวชนรุ่นหลงัยงัคงมีน้อย ทั้งน้ีเน่ืองจากเด็กใน
ชุมชนบา้นหนองหอยส่วนใหญ่เม่ือโตข้ึนก็จะเขา้ไปเรียนหนงัสือในตวัเมืองเชียงใหม่ ท าให้โอกาส

                                                           
71 สมัภาษณ์นายสาคร เตชะเลิศพนา. 17 มกราคม 2553. 
72 สมัภาษณ์นายซวั นทีไพรวลัย.์ 26 มิถุนายน 2554. 
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ท่ีจะได้รับการถ่ายทอดมีน้อยลง และปัญหาหลกัในการถ่ายทอดองค์ความรู้เก่ียวกบัการแพทย์
พื้นบา้นชาวมง้นั้น อาจจะเน่ืองมาจากกฏเกณฑ์หรือขอ้พึงปฏิบติัต่าง ๆ ของหมอพื้นบา้นชาวมง้เอง 
ท่ีท าให้การหาผูท่ี้มีความประพฤติดีและมีความสมัครใจท่ีจะรับการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้าน
การแพทยพ์ื้นบา้นมง้นั้นหาไดย้าก โดยเฉพาะอยา่งยิง่ต  ารับยาท่ีเป็นยาสมุนไพรส าคญั หรือเป็นยาท่ี
อาจก่อใหเ้กิดอนัตราย หากถ่ายทอดให้กบัผูท่ี้มีความประพฤติไม่เหมาะสม ก็อาจน าไปใชใ้นทางท่ี
ผิดได้ ด้วยเหตุน้ีจึงท าให้องค์ความรู้ด้านการแพทย์พื้นบ้านชาวม้งบ้านหนองหอย ไม่ได้มีการ
รวบรวมไวอ้ยา่งเป็นระบบ ไม่มีการบนัทึกเป็นลายลกัษณ์อกัษร มีแต่การบอกเล่าต่อ ๆ กนัมาเท่านั้น 
ซ่ึงนบัวนัก็อาจจะมีความคลาดเคล่ือน และตกหล่นสูญหายไปตามกาลเวลาได ้ 

ดว้ยเหตุน้ีผูอ้  านวยการโรงเรียนเจา้แม่หลวงอุปถมัภ ์2 ซ่ึงเป็นโรงเรียนประถมศึกษาในเขต
พื้นท่ีชุมชนหนองหอยเก่าจึงไดใ้ห้ความสนใจท่ีจะรวบรวมความรู้เก่ียวกบัสมุนไพรพื้นบา้นชาวมง้ 
ดว้ยการสร้างสวนสมุนไพรพื้นบา้นในโรงเรียน ทั้งน้ีอาจารยสิ์ทธิศกัด์ิ สุวรรณโชติ ผูอ้  านวยการ
โรงเรียนเจา้แม่หลวงอุปถมัภ ์2 ไดก้ล่าวไวใ้นตอนหน่ึงวา่ มีโครงการท่ีจะจดัใหน้กัเรียนโรงเรียนเจา้
แม่หลวงอุปถมัภ์ 2 และปราชญ์ชาวบา้นในชุมชนหนองหอยท่ีมีความรู้เก่ียวกบัสมุนไพรพื้นบา้น
เป็นอย่างดีไดเ้ดินป่าร่วมกนั เพื่อศึกษาเก่ียวกบัสมุนไพรชนิดต่างๆท่ีมีอยู่ตามป่าใกล ้ๆหมู่บา้น มี
การถ่ายรูปและรวบรวมขอ้มูลจดัท าเป็นรายช่ือสมุนไพรพื้นบา้นชาวมง้ และจดัท าสวนสมุนไพร
พื้นบา้นมง้ในโรงเรียนเพื่อใหน้กัเรียนไดศึ้กษาต่อไป  

นอกจากอาจารยสิ์ทธิศกัด์ิ สุวรรณโชติ ผูอ้  านวยการโรงเรียนเจา้แม่หลวงอุปถมัภ ์2  ท่ีได้
ใหค้วามสนใจและสนบัสนุนแนวคิดท่ีจะส่งเสริมใหมี้การเก็บรวบรวมองคค์วามรู้เก่ียวกบัสมุนไพร
พื้นบา้นมง้อย่างเป็นระบบแลว้ นายสุรินทร์ นทีไพรวลัย ์ผูใ้หญ่บา้นบา้นหนองหอย ยงัไดก้ล่าวว่า 
ตนเองพร้อมท่ีจะสนบัสนุนโครงการสวนสมุนไพรพื้นบา้นชาวมง้ของอาจารยสิ์ทธิศกัด์ิ สุววรณ
โชติ เพราะถือว่าเป็นโอกาสดีท่ีจะไดร้วบรวมความรู้เก่ียวกบัสมุนไพรพื้นบา้นมง้ให้เยาวชนใน
หมู่บ้านได้ศึกษาและยินดีท่ีจะส่งเสริม โดยอาจจะจดัพื้นท่ีให้ส าหรับจดัท าเป็นสวนสมุนไพร
พื้นบา้นโดยเฉพาะ73  

ผูว้ิจยัเช่ือว่าหากสามารถน าแนวคิดเร่ืองสวนสมุนไพรพื้นบา้นมง้มาบูรณาการกบัธุรกิจ
ท่องเท่ียวในพื้นท่ีบริเวณบา้นหนองหอยซ่ึงขณะน้ีก าลงัได้รับความนิยมในหมู่นักท่องเท่ียวเป็น
อย่างมาก ด้วยการจดัทวัร์ส าหรับเท่ียวชมสวนสมุนไพรพื้นบา้นมง้ และมีการจ าหน่ายสมุนไพร
พื้นบา้นมง้บางชนิดให้กบันกัท่องเท่ียวดว้ย ก็จะท าให้องค์ความรู้การแพทยพ์ื้นบา้นชาวมง้ไม่สูญ
หายหรือถูกละเลยจากชนรุ่นหลงั อีกทั้งจะยงัเป็นการแสดงถึงอตัลกัษณ์ของชุมชนหนองหอยให้
เป็นท่ีประจกัษแ์ก่ชาวโลกไดไ้ม่แพก้ลุ่มชาติพนัธ์ุใด ๆ  
                                                           
73 สมัภาษณ์นายสุรินทร์ นทีไพรวลัย.์ 9 กรกฏาคม 2554. 




