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abstract

This article explores key concepts in the understanding of 

local medicine as one of alternative medicines and its relationship 

to “madness” healing in Northern Thailand. It reviews literatures 

on “madness” in two major areas of discussion. Firstly, I summarise 

key issues in modern medicine and its treatment of mental 

illness. Secondly, I discuss indigenous concepts of “madness”, 

drawn from comparative studies in different societies. In the final 

section, I provide a preliminary discussion of “madness” and local 

ways of “madness” healing in Northern Thai society, where local 

medicine is recognized as an alternative treatment of mentally 

related symptoms. I argue that local medicine is a form of situated 

knowledge that is closely intertwined with both local systems of 

beliefs and social relationship within each society. It is a dynamic 

system of knowledge which is open to constant changes and 

exchanges in the context of transforming contemporary societies.   
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บทคัดย่อ

บทคว�มนี้เป็นก�รสำ�รวจแนวคิดเพื่อทำ�คว�มเข้�ใจคว�มสัมพันธ์

ระหว่�งคว�มรู้ในระบบก�รแพทย์พื้นบ้�นกับก�รรักษ� “คว�มบ้�” ในสังคม

ไทยภ�คเหนือ  ผู้เขียนได้สำ�รวจพรมแดนคว�มรู้ว่�ด้วย “คว�มบ้�” ใน 2 

ประเด็นหลัก  ทั้งในแง่ที่เชื่อมโยงกับก�รแพทย์แผนใหม่และก�รแพทย์พื้นบ้�น 

ได้แก่  ข้อถกเถียงในประเด็นก�รแพทย์สมัยใหม่กับปัญห�สุขภ�พจิต  และง�น

ศึกษ�ว่�ด้วยวิธีคิดเรื่อง “คว�มบ้�” และก�รเยียวย�รักษ�ด้วยระบบก�รแพทย์

พื้นบ้�นในสังคมต่�งๆ  ส่วนสุดท้�ยของบทคว�มได้นำ�เสนอประเด็นพิจ�รณ�

เบื้องต้นเกี่ยวกับวิธีคิดและก�รเยียวย�รักษ� “คว�มบ้�” ในสังคมไทยภ�ค

เหนือ  ซึ่งก�รแพทย์แบบพื้นบ้�นได้รับคว�มยอมรับเป็นหนึ่งในระบบก�รแพทย์

ที่ส�ม�รถตอบสนองต่อวิธีคิดของผู้คน  และเป็นท�งเลือกในก�รเยียวย�รักษ�

ผู้มีอ�ก�รเจ็บป่วยที่เชื่อมโยงกับสภ�วะท�งจิตได้  ผู้เขียนเสนอว่�  คว�มรู้ก�ร

แพทย์พื้นบ้�นเชื่อมโยงกับระบบคว�มเชื่อของแต่ละสังคมและคว�มสัมพันธ์

ของผู้คนในสังคม  จึงเป็นคว�มรู้ที่ไม่หยุดนิ่งหรือจำ�กัดอยู่ภ�ยในกรอบแบบ

แผนเดิมๆ แต่มีก�รแลกเปลี่ยน ปรับปรุง และหยิบยืมข้�มพรมแดนคว�มรู้ต�ม

บริบทท�งสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป

คำ�สำ�คัญ  

คว�มบ้�, ก�รเจ็บป่วยท�งจิต, ก�รแพทย์พื้นบ้�น, คว�มรู้ภ�ยใต้บริบทเฉพ�ะ
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บทน�า

ก�รเปลี่ยนแปลงท�งสังคมและสภ�พแวดล้อมในปัจจุบัน  ทำ�ให้เกิดโรคใหม่ๆ  และ

โรคเรื้อรังม�กม�ย  คว�มเจ็บป่วยท�งจิตก็เป็นอีกหนึ่งปัญห�สุขภ�พท่ีเพิ่มข้ึนต�มผลพวงก�ร

เปลี่ยนแปลงท�งสังคมอย่�งรวดเร็วในปัจจุบัน  ซ่ึงเป็นกรณีปัญห�สุขภ�พท่ีสัมพันธ์กับบริบท

ท�งสังคมวัฒนธรรมเฉพ�ะ  และก�รแพทย์สมัยใหม่จิตเวชศ�สตร์เองก็ไม่ส�ม�รถจัดก�รได้

อย่�งเบ็ดเสร็จ

ในช่วงสองทศวรรษที่ผ่�นม�  อิทธิพลของแนวคิดด้�นสังคมศ�สตร์และมนุษยศ�สตร์ 

เร่ิมตั้งคำ�ถ�มกับ  “คว�มรู้”  “เหตุผล”  และ  “คว�มเชื่อ”  จึงได้หันม�ศึกษ�กระบวนก�รท�ง

วัฒนธรรมในก�รนิย�มคว�มหม�ยของคว�มเป็นจริง ผ่�นก�รศึกษ�ระบบคว�มคิด คว�มเช่ือ 

และพฤติกรรมก�รรักษ�พย�บ�ลในสังคมวัฒนธรรมต่�งๆ  (ยศ  สันตสมบัติ  2542,  84-85) 

ก�รแพทย์สมัยใหม่  โดยเฉพ�ะจิตเวชศ�สตร์เริ่มถูกตั้งคำ�ถ�มถึงประสิทธิภ�พในก�รรักษ� 

และคว�มเหม�ะสมในบริบทสังคมอื่นท่ีไม่ได้มีแนวคิดเรื่องคว�มเจ็บป่วยแบบวิทย�ศ�สตร์

ตะวันตก ก�รแพทย์สมัยใหม่ที่ให้คว�มสนใจและรักษ�ต�มอ�ก�รที่ปร�กฏโดยไม่ได้ดูบริบท

แวดล้อม จึงไม่ส�ม�รถตอบสนองต่อปร�กฏก�รณ์คว�มเจ็บป่วยที่มีคว�มสลับซับซ้อนได้อย่�ง

ชัดเจน เนื่องจ�กคว�มเจ็บป่วยของคนไม่ได้มีส�เหตุท�งก�ยภ�พเพียงอย่�งเดียว แต่มีส่วนของ

น�มธรรม  เช่น  ในเรื่องอ�รมณ์ คว�มรู้สึกนึกคิด ค่�นิยม ทัศนคติต่�งๆ  เข้�ม�ประกอบด้วย  

ดังนั้น  แม้คว�มรู้ท�งก�รแพทย์สมัยใหม่อ�จจะให้ก�รรักษ�ได้ในหล�ยๆ  โรค  แต่ก็มีคว�ม 

เจ็บป่วยอีกหล�กหล�ยที่ไม่ส�ม�รถห�คำ�ตอบหรือวิธีก�รรักษ�ได้

โรคท�งจิตก็เป็นอีกหนึ่งปัญห�สุขภ�พท่ีก�รแพทย์สมัยใหม่ไม่ส�ม�รถจัดก�รได้อย่�ง

เบ็ดเสร็จ  ในปัจจุบัน  จ�กข้อมูลสำ�รวจเบ้ืองต้น1  ยังพบว่�ในสังคมภ�คเหนือของไทยมีผู้ป่วย

จ�กโรงพย�บ�ลหรือช�วบ้�นโดยทั่วไป  ได้แสวงห�หนท�งรักษ�โรคท�งจิตจ�กกลุ่มผู้รักษ�

พื้นบ้�นท่ียังมีบทบ�ทในก�รบำ�บัดรักษ�โรคท�งจิตของคนในชุมชน  ไม่ว่�จะเป็นหมอเมือง 

1 จากการลงพื้นที่เก็บข้อมูลชาวบ้านที่ไปรับการรักษาอาการเจ็บป่วยทางจิตใจ ที่วัดดอยกะโหลก อำาเภอ

จอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ และการไปสอบถามชาวบ้านในเมืองอำาเภอเมืองเชียงใหม่ ที่ไปรับการรักษาตาม 

สำานักทรง ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์-ธันวาคม พ.ศ. 2556. 
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หมอสมุนไพร คนทรงเจ้� หรือพระสงฆ์ ฯลฯ ซึ่งมีคำ�อธิบ�ยเกี่ยวกับคว�มเจ็บป่วยท�งร่�งก�ย

และจิตใจว่�สัมพันธ์กัน  ไม่ได้มีก�รแบ่งแยกส่วนของร่�งก�ยออกจ�กจิตใจดังระบบก�รรักษ�

แบบก�รแพทย์สมัยใหม่  สถ�นก�รณ์ในปัจจุบันจึงพบว่�  แม้ว่�จะมีคว�มรู้ท�งก�รแพทย์

จิตเวชศ�สตร์และโรงพย�บ�ลจิตเวชในเขตภ�คเหนือ  จังหวัดเชียงใหม่  ที่เติบโตและขย�ย

ตัวอย่�งกว้�งขว�ง  แต่คว�มรู้ก�รแพทย์พื้นบ้�นที่เกี่ยวข้องกับสุขภ�พจิตในเขตภ�คเหนือก็

ยังคงมีปฏิบัติก�รท�งคว�มรู้ต่�งๆ  ที่ตอบสนองต่อคว�มต้องก�รของชุมชนช�วบ้�นในท้องถิ่น  

ซึ่งมีผู้ป่วยจำ�นวนม�กเลือกไปรับก�รรักษ�จ�กหมอพื้นบ้�น อีกทั้งยังมีพลวัตคว�มหล�กหล�ย

ของกลุ่มผู้รักษ�พื้นบ้�นในก�รอธิบ�ยโรคท�งจิตและวิธีก�รรักษ�ด้วย  ดังจะเห็นได้จ�กที่

จังหวัดเชียงใหม่มีสม�ชิกของกลุ่มผู้รักษ�พื้นบ้�นใน “เครือข่�ยหมอเมือง”2 จำ�นวนม�ก หรือมี 

หมอเม่ือ3 หมอขอนกระด้�ง4 หรือคนทรงเจ้�และพระสงฆ์ที่ยังใช้พิธีกรรม ย�สมุนไพร และวิธี

ก�รรักษ�พื้นบ้�นในก�รบำ�บัดรักษ�คว�มบ้�อยู่

บทคว�มชิ้นนี้แบ่งเนื้อห�ออกเป็น  2  ส่วนหลัก  คือ ส่วนแรก  ทำ�ก�รสำ�รวจข้อถกเถียง

ประเด็นก�รแพทย์กับสุขภ�พจิต  โดยแบ่งออกเป็น  1)  ข้อถกเถียงเรื่องก�รแพทย์แผนใหม่กับ

ปัญห�สุขภ�พจิต และ 2) ก�รแพทย์พื้นบ้�นกับวิธีคิดเรื่องโรคภัยและคว�มบ้� ในกรณีศึกษ�

จ�กพื้นท่ีต่�งๆ ส่วนที่สอง  คือก�รนำ�เสนอข้อมูลเบื้องต้นจ�กกรณีศึกษ�ว่�ด้วยวิธีคิดและก�ร

เยียวย�รักษ�คว�มบ้�ในสังคมภ�คเหนือของไทย

2 สามารถเข้าไปดูรายช่ือและข้อมูลเบื้องต้นของหมอเมืองได้ท่ีเว็บไซต์ http://www.mormuang.khon-

muang.com/member.htm.

3 หมอเมื่อ หมายถึง ผู้รักษาพื้นบ้านภาคเหนือที่ใช้การตรวจดูสาเหตุความเจ็บป่วยด้วยการดูดวงชะตา

และแนะนำาวิธีการแก้ไขดวงชะตาให้คนป่วย หมอเมื่อมักเป็นคนทรงด้วย.

4 หมอขอนกระด้าง หมายถึง คนทรง ซ่ึงทำาการเข้าทรงเพื่อให้คนป่วยหรือคนท่ีประสบปัญหาต่างๆ 

สอบถามสาเหตุและการแก้ไขปัญหาในชีวิต เรียกวิธีการเข้าทรงเพ่ือให้คนมาถามปัญหาต่างๆ ว่าการลงขอน

กระด้าง.
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ข้อถกเถียงเรื่องการแพทย์สมัยใหม่กับปัญหาสุขภาพจิต

ในปัจจบุนั แม้ว่�ก�รแพทย์สมยัใหม่จะมพีลงัในก�รให้คำ�อธิบ�ยต่อคว�มเจ็บป่วยท�งจิต

อย่�งมีลักษณะท่ีค่อนข้�งแน่นอนต�ยตัว แต่ก็มีง�นศึกษ�ช้ินสำ�คัญของมิเชล ฟูโกต์ (Michel 

Foucault) ได้แก่หนังสือ Madness and Civilization: A History of Insanity in the Age 

of Reason (1964)5  ทีส่บืส�ววงศ�วทิย�ของคว�มคิด และชีใ้ห้เหน็ว่�ประวตัศิ�สตร์ของ “คว�ม

บ้�” เป็นสิ่งท่ีไม่ต�ยตัว ห�กเปลี่ยนแปลงเชิงคว�มหม�ยไปในแต่ละช่วงเวล� ฟูโกต์ชี้ให้เห็นว่� 

“คว�มบ้�” เป็นปฏิบัตกิ�รของว�ทกรรมทีแ่ตกต่�งกนัในแต่ละยุคสมยั ในช่วงยคุกล�งทีศ่�สน�

คริสต์เฟื่องฟูม�ก คุณค่�เชิงศีลธรรมจึงเป็นคุณค่�ท่ีคนยอมรับ คนท่ีเป็นโรคเรื้อนถือว่�เป็นคน

บ�ปหรือเป็นผู้ท่ีล้มเหลวท�งศีลธรรม  และถูกพระเจ้�ลงโทษ  ดังนั้น  จึงมีก�รจับคนที่เป็นโรค

เรื้อนให้เข้�สู่สถ�นที่กักกัน แต่คนบ้�ไม่ได้ถูกจับกักขังไปด้วย เน่ืองจ�กมองว่�คนบ้�เป็นเพียง

คนท่ีอ่อนแอ ชอบเพ้อฝัน แต่ไม่ได้ผิดคุณค่�เชิงศีลธรรมของศ�สน�คริสต์ ในสมัยนั้นคนบ้�ถูก

มองแบบกำ�กวมทัง้ในเชงิอนัตร�ยและน่�สนใจ บ�งครัง้คนบ้�กส็�ม�รถอยูร่่วมกบัครอบครวัและ

ชุมชน บ�งครั้งก�รจัดก�รกับคนบ้�ก็มีประเพณีก�รเนรเทศคนเหล่�นั้นใส่เรือให้ลอยไปดินแดน

อื่น หรือท่ีเรียกว่� “Ship of Fools” (Foucault 1964 อ้�งใน ธีรยุทธ บุญมี 2551, 68-72)

แต่ในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 17 ว�ทกรรมเกี่ยวกับคว�มบ้�เปลี่ยนแปลงไป เนื่องจ�กก�ร

เกิดขึน้ของชนชัน้กระฎุมพ ีเช่น น�ยทนุ พ่อค้� น�ยธน�ค�ร ทำ�ให้เกดิค่�นยิมทีเ่รยีกว่�จรยิธรรม

ก�รทำ�ง�น คนบ้� คนจน คนว่�งง�น ซึ่งเป็นกลุ่มคนที่ไม่ได้ช่วยเพ่ิมผลผลิตในท�งเศรษฐกิจ

ถูกจับเข้�สู่สถ�นกักกัน  เพื่อให้พวกเข�ทำ�ง�นขณะที่อยู่ในสถ�นกักกันนั้น  ในช่วงน้ีจึงเริ่ม

เกิดก�รจัดต้ังสถ�นที่เพ่ือกักกันคนบ้�ขึ้น ขณะที่ในคริสต์ศตวรรษที่  19  เกิดก�รเปลี่ยนแปลง 

อีกครั้งจ�กก�รเฟื่องฟูของคว�มคิดแบบเหตุผลนิยมและก�รเกิดขึ้นของโรงพย�บ�ลบ้�  คว�ม

คิดแบบเป็นเหตุเป็นผลปฏิเสธคว�มมีอยู่ของคนบ้�  รวมทั้งก�รขย�ยตัวของคว�มคิดแบบ 

ปัจเจกชนนยิม ซึง่มองว่�คนบ้�กต้็องรับผดิชอบต่อคว�มบ้�ของตวัเอง ทำ�ให้คนบ้�ต้องถกูกกักนั

ให้อยูใ่นโรงพย�บ�ลบ้� นอกจ�กนัน้ ก�รเกดิส�ข�วชิ�คว�มรูใ้นด้�นจิตเวชต�มหลกัก�รแพทย์

สมัยใหม่  ยังได้กล�ยม�เป็นคว�มรู้ที่รองรับก�รนิย�ม  จำ�แนกแยกแยะ  และบำ�บัดรักษ�คน

5 เน้ือหาเก่ียวกับแนวคิดของฟูโกต์ในส่วนนี้ อ้างอิงสรุปจาก ธีรยุทธ บุญมี (2551).
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บ้�อย่�งเป็นระบบ  ก�รแบ่งแยกกักกันคนบ้�กระทำ�ผ่�นส�ข�วิช�คว�มรู้ท�งวิทย�ศ�สตร์ท�ง 

ก�รแพทย์ท่ีเกี่ยวข้อง อ�ทิ ประส�ทวิทย� จิตวิทย� นำ�ไปสู่ก�รจัดตั้งสถ�บันต่�งๆ ที่สนับสนุน 

ชุดคว�มรู ้ท�งวิทย�ศ�สตร์ก�รแพทย์เหล่�นี้  เช่น  กรมก�รแพทย์  กระทรวงส�ธ�รณสุข 

มห�วิทย�ลัย โรงพย�บ�ล เป็นต้น

นอกจ�กนี้  ในขณะที่คว�มรู้ท�งจิตเวชศ�สตร์มักมองโรคท�งจิตว่�เป็นเรื่องเฉพ�ะของ

ปัจเจก แต่จ�กง�นของอ�ร์เธอร์ ไคลน์มัน (Arthur Kleinman [2012], 178-196) ได้เสนอ

ข้อถกเถียงว่�ปัญห�สุขภ�พจิตไม่ใช่เรื่องเฉพ�ะปัจเจก แต่มีคว�มเหลื่อมทับซ้อนกับคว�มทุกข์

ท�งสังคมที่ไม่ส�ม�รถแยกออกจ�กกันได้อย่�งเด็ดข�ด  โรคท�งจิตหล�ยๆ  โรคมีทั้งคว�ม

เจ็บป่วยท�งใจ  และยิ่งกว่�น้ัน  เกณฑ์ท�งจิตเวชศ�สตร์6 ในปัจจุบันยังกำ�หนดเกณฑ์วินิจฉัย

ครอบคลุมไปถึงพฤติกรรมบ�งอย่�งท่ีก้�วร้�วรุนแรง  คว�มล้มเหลวในครอบครัวและปัญห�

ก�รเรียน อ�ชญ�กรรมและบ�ดแผลท�งจิตใจ อย่�งไรก็ดี จะเห็นว่�ในหล�ยๆ โรค พฤติกรรม 

เหล่�นั้นล้วนมีคว�มเก่ียวข้องกับบริบทท�งสังคมและวัฒนธรรมทั้งสิ้น  ไม่ว่�จะเป็นคว�ม

ตงึเครยีดท�งก�รเมอืง ก�รสัน่คลอนท�งศลีธรรม นโยบ�ย เศรษฐกจิ หรอืระบบร�ชก�รทีเ่ข้มข้น 

ฯลฯ ต่�งมีส่วนเกี่ยวข้องในก�รทำ�ให้ผู้คนเกิดคว�มไม่สบ�ยใจ และนำ�ไปสู่ปัญห�ท�งสุขภ�พ

จิตได้ท้ังสิ้น ในแง่นี้ คว�มทุกข์ท�งสังคม จึงเป็นประสบก�รณ์ร่วมของปัจเจกบุคคล ที่เป็นผล

ม�จ�กสังคมที่บุคคลน้ันๆ มีสำ�นึกของคว�มทุกข์ร่วมกัน อ�ทิ ก�รติดโรคร้�ยแรง คว�มย�กจน 

ก�รฆ่�ตัวต�ย เป็นต้น คนในสังคมนั้นๆ ได้สร้�งคว�มหม�ยต่อคว�มทุกข์เหล่�นั้น เช่น กรณี

ก�รใช้คว�มรุนแรงในก�รเข่นฆ่�ทำ�ล�ยคนจีนในช่วงปฏิวัติวัฒนธรรมของสังคมจีน ที่ส่งผลให้

คนจีนบ�งกลุ่มท่ีได้รับผลกระทบท�งก�รเมืองประสบปัญห�ท�งจิต เป็นต้น

สอดคล้องกับง�นของวอลเทอร์ เออร์ไวน์ (Walter Irvine 1982) ที่ศึกษ�คว�มบ้�ใน

กลุ่ม “คนไทยวน” หรือคนพื้นเมืองภ�คเหนือในปัจจุบัน เข�วิเคร�ะห์ว่�แนวคิดเกี่ยวกับคว�ม

บ้�ในสังคมไทยวนถูกเชื่อมโยงกับ 2 บริบทหลักในประวัติศ�สตร์ก�รพัฒน�ในเขตภ�คเหนือ 

คือ กระบวนก�รสร้�งคว�มทันสมัยและก�รพัฒน�ท�งเศรษฐกิจ กับก�รขย�ยตัวของรัฐช�ติใน

6 เกณฑ์ซึ่งเป็นที่ยอมรับกันอย่างแพร่หลาย เช่น เกณฑ์ตามคู่มือการวินิจฉัยและสถิติสำาหรับความผิด

ปกติทางจิต (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders: DSM) ของสมาคมจิตแพทย์อเมริกัน 

(American Psychiatric Associoation).
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สถ�นก�รณ์ก�รต่อต้�นลทัธิคอมมวินิสต์ พทุธศ�สน� และสถ�บนัพระมห�กษัตรย์ิ จนม�ถงึช่วง

ยุคหลังก�รพัฒน� ที่ผู้คนเริ่มกลับม�ทบทวนถึงผลกระทบด้�นลบจ�กก�รพัฒน�ม�กขึ้น ก�ร

แพทย์สมัยใหม่เริ่มถูกตั้งคำ�ถ�มถึงผลกระทบที่ต�มม�  พร้อมๆ  กับบริบทดังกล่�ว  ยังได้เกิด

กระแสท้องถ่ินนิยมขย�ยตัวในช่วงหลัง ทำ�ให้ก�รแพทย์พ้ืนบ้�นได้รับก�รรื้อฟื้น และสนับสนุน

อกีครัง้จ�กคนกลุม่ต่�งๆ ซึง่จะได้กล่�วโดยละเอยีดต่อไปในหวัข้อ “วธิคีดิและก�รเยียวย�รกัษ�

คว�มบ้�ในสังคมไทยภ�คเหนือ”

ก�รให้คุณค่�ของคว�มคิดแบบสมัยใหม่  ทำ�ให้ก�รแพทย์สมัยใหม่เองได้รับก�รเชิดชู

ว่�เป็นระบบก�รรักษ�ที่ดีที่สุด  และได้เบียดขับก�รก�รรักษ�แบบอื่นที่ไม่เป็นไปต�มหลัก

วิทย�ศ�สตร์ให้ตกเป็นช�ยขอบ  เกิดลำ�ดับขั้นสูงตำ่�ท�งคว�มรู้  แต่ห�กมองในทัศนะที่ว่�ก�ร

แพทย์สมยัใหม่เป็นเพยีงระบบก�รรกัษ�แบบหน่ึงในพหกุ�รแพทย์ ทีม่ชีดุคว�มรูใ้นก�รรกัษ�อนั

หล�กหล�ยแล้ว จะพบว่�ก�รแพทย์สมยัใหม่ไม่ได้เป็นคว�มรูเ้พียงชุดเดยีวทีใ่ช้อธบิ�ยคว�มเจ็บ

ป่วยของคนได้อย่�งเบ็ดเสร็จ ฉะนั้น คำ�อธิบ�ยปัญห�สุขภ�พจิตจึงไม่ใช่สิ่งส�กล ห�กแต่เป็น

ชุดคว�มรู้หรือคำ�อธิบ�ยแบบหน่ึงท่ีใช้ได้ในบ�งบริบทเฉพ�ะ  ซึ่งมีก�รเลื่อนไหลปรับเปลี่ยนไป

ต�มยุคสมัยและปัจจัยทั้งภ�ยนอกและภ�ยในสังคมที่เปลี่ยนแปลง

การแพทย์พื้นบ้านกับวิธีคิดเรื่องโรคภัยและ “ความบ้า”

ห�กตรวจสอบระบบก�รแพทย์แบบพื้นบ้�นในหล�ยๆ สังคม จะพบว่�ยังคงมีบทบ�ทใน

ก�รดแูลรกัษ�สขุภ�พอยูอ่ย่�งต่อเน่ือง ง�นของพฒัน� กติอิ�ษ� (2549) ได้ชีใ้ห้เหน็ว่�ก�รแพทย์

สมัยใหม่ไม่ส�ม�รถเข้�ไปแทนที่ก�รแพทย์พื้นบ้�นได้อย่�งสมบูรณ์ ไม่ว่�สังคมมนุษย์จะเจริญ

ก้�วหน้�ท�งเทคโนโลยีไปม�กเท่�ไรก็ต�ม  ก�รแพทย์แผนใหม่ก็ไม่อ�จเข้�ไปแทนที่คว�ม

หม�ยและประสบก�รณ์ชีวิตท่ีช�วบ้�นได้รับจ�กวิธีก�รรักษ�พย�บ�ลแบบพื้นบ้�นทั้งในระดับ

ปัจเจกบคุคลและชุมชน แน่นอนว่�ช�วบ้�นมองเหน็และยอมรบัประสทิธภิ�พของเทคโนโลยีและ

คว�มรู้ท�งก�รแพทย์สมัยใหม่ในก�รวินิจฉัยและรักษ�โรคที่เกี่ยวข้องกับร่�งก�ยโดยตรง  แต่

ขณะเดยีวกนัช�วบ้�นกเ็ข้�ใจด้วยว่�ก�รรกัษ�โรคทีอ่�ศัยผ ีไสยศ�สตร์ และพิธีกรรมท�งศ�สน�

ส�ม�รถช่วยเก้ือหนุนต่อก�รสร้�งขวัญกำ�ลังใจ ก�รฟื้นฟูคว�มสัมพันธ์ของคนในครอบครัวและ

ชุมชน รวมทั้งตอบคำ�ถ�มเก่ียวกับอัตลักษณ์และประวัติศ�สตร์ของตนเองและชุมชน ท่�มกล�ง

กระแสก�รเปลี่ยนแปลงท�งเศรษฐกิจ สังคม และก�รเมืองของชุมชนได้อีกด้วย 
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ก�รแพทย์พื้นบ้�นนั้นเป็นระบบก�รรักษ�ท่ีมีม�แต่ด้ังเดิม  ซึ่งเป็นเรื่องที่เกี่ยวพันกับ

ลักษณะท�งสังคมและวัฒนธรรมในท้องถ่ินอย่�งม�ก  วิลเลียม  ฮัลแลม  ริเวอร์ส  (William 

Hallam Rivers 1924 อ้�งใน จรรย� เศรษฐบุตร 2529, 10-13) ได้เสนอแนวคิดว่�ก�รแพทย์

พื้นบ้�นกับลักษณะท�งวัฒนธรรมและก�รจัดระเบียบท�งสังคมมีคว�มสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน 

 ผลง�นของเข�ได้ให้แนวคว�มคิดหลกัแก่วงก�รม�นษุยวทิย�ก�รแพทย์ 2 ประก�ร คอื ประการ

แรก  ก�รเยียวย�ในกลุ่มสังคมท่ีมีคว�มเจริญท�งเทคโนโลยีตำ่�นั้นจะเป็นไปต�มคว�มเชื่อ 

เก่ียวกับส�เหตุของก�รเกิดโรคของกลุ่มชนนั้นๆ ประการที่สอง ทั้งก�รรักษ�เยียวย�และคว�ม

เชื่อในก�รรักษ�พย�บ�ลนี้  เปรียบเสมือนส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมมนุษย์  ไม่ใช่จ�รีตประเพณี

ที่แปลกประหล�ดแต่อย่�งใด  ริเวอร์สยังอธิบ�ยว่�พฤติกรรมในก�รรักษ�พย�บ�ลของคนขึ้น

อยู่กับโลกทัศน์  ซึ่งหม�ยถึงคว�มเชื่อของสังคมเกี่ยวกับลักษณะและส�เหตุของโรคภัยไข้เจ็บ  

โดยเข�ได้แยกโลกทัศน์ออกเป็น 3 ประก�ร ได้แก่ ประการแรก โลกทัศน์เวทมนตร์ค�ถ� ซึ่ง

เชือ่ว่�โรคภยัมสี�เหตเุกดิจ�กคนปล่อยพลงัเวทมนตร์ค�ถ�ใส่ ฉะนัน้ วธิกี�รรกัษ�จึงเป็นก�รใช้ 

เวทมนตร์ค�ถ�ต่อต้�น พ่อมดหมอผีจงึเป็นผู้มบีทบ�ทในก�รรกัษ�ต�มโลกทศัน์นี ้ประการทีส่อง 

โลกทัศน์ศ�สน� มีคว�มเชื่อว่�โรคภัยเกิดจ�กพลังเหนือธรรมช�ติ ดังนั้น ก�รรักษ�จึงกระทำ�

โดยก�รวิงวอนขอร้องหรือนำ�พลังเหนือธรรมช�ติม�รักษ�  โดยมีพระหรือนักบวชเป็นผู้นำ�ก�ร

รักษ� ประการสุดท้าย โลกทัศน์ธรรมช�ติ ซึ่งเช่ือว่�โรคภัยเกิดจ�กกระบวนก�รต�มธรรมช�ติ

หรือปร�กฏก�รณ์ท่ีเป็นเหตุและผลจ�กธรรมช�ติ ก�รรักษ�จึงรักษ�ต�มวิธีธรรมช�ติที่โรคน้ัน

เกิดขึ้น  โดยมีผู้ชำ�น�ญเฉพ�ะด้�นหรือผู้ที่มีประสบก�รณ์เป็นผู้รักษ�  ริเวอร์สไม่ได้คิดว่�ก�ร

แพทย์พื้นบ้�นของกลุ่มสังคมที่มีคว�มเจริญท�งเทคโนโลยีตำ่�เป็นสิ่งไร้ส�ระหรือไร้เหตุผล 

ห�กแต่เป็นสิ่งท่ีมีเหตุผลและพิสูจน์ได้ ทั้งยังก่อให้เกิดสถ�บันท�งสังคมสถ�บันหน่ึงที่มีคุณค่�

เทยีบเท่�สถ�บนัท�งสังคมอืน่ จงึกล่�วโดยสรุปได้ว่�ก�รรกัษ�ต�มแบบพ้ืนบ้�นมคีว�มสมัพันธ์

กับคว�มเชื่อในเรื่องส�เหตุก�รเกิดโรค รวมท้ังแสดงให้เห็นด้วยว่�ก�รรักษ�และคว�มเช่ือเป็น 

ส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมที่มีคว�มสัมพันธ์เชื่อมโยงกับวัฒนธรรมส่วนอื่นๆ ของสังคม

สอดคล้องกับง�นศึกษ�ของฟอร์เรสต์ เคลเมนท์ส (Forrest Clements) ที่กล่�วถึงก�ร

แพทย์พ้ืนบ้�นเป็นลักษณะย่อยท�งวัฒนธรรม ทั้งเคลเมนท์สและริเวอร์สต่�งก็มีหลักก�รเบ้ือง

ต้นท่ีคล้�ยกัน เพียงแต่เคลเมนท์สไม่ได้แบ่งรูปแบบก�รรักษ�เหมือนริเวอร์ส โดยเข�ได้จำ�แนก

คว�มคิดเรื่องส�เหตุของโรคภัยของมนุษย์ยุคแรกออกเป็น 5 ประเภท คือ เวทมนตร์ค�ถ� ก�ร

ละเมดิข้อห้�ม ก�รถกูของคณุไสย วญิญ�ณเข้�สงิ และเสยีขวญั ซึง่ได้กระจ�ยก�รแสดงลกัษณะ
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แบ่งแยกท�งวฒันธรรมหรือประเภทของส�เหตโุรคต�มทีท่ร�บจ�กวรรณคดีลงในแผนทีโ่ลก เข�

ได้ใช้ก�รกระจ�ยบนแผนที่นี้ศึกษ�ข้อเท็จจริงของเวล�และเส้นท�งก�รกระจ�ยของลักษณะท�ง

วัฒนธรรม ผลจ�กก�รศึกษ�นี้พบว่�ก�รใช้เวทมนต์ค�ถ�ได้เกิดขึ้นเป็นเวล�น�นม�แล้ว เรียก

ได้ว่�เป็นคว�มเชื่อเกี่ยวกับส�เหตุของก�รเกิดโรคที่เก่�แก่ที่สุด ลักษณะที่เก่�แก่รองลงม�คือ

ก�รเชื่อว่�มีวัตถุเข้�ไปสิงสู่ร่�งก�ย ต่อม�คือก�รเสียขวัญ และก�รถูกวิญญ�ณเข้�สิง เพร�ะไป

ละเมิดข้อห้�มท�งสังคมต่�งๆ (Clements 1932 อ้�งใน จรรย� เศรษฐบุตร 2529, 13-15) 

 เม่ือพิจ�รณ�แนวคิดก�รแพทย์พื้นบ้�นของทั้งเคลเมนท์สและริเวอร์สพบว่�ทั้งสองให้

คว�มเห็นในประเด็นที่ตรงกันคือในสังคมดั้งเดิมนั้น ระบบก�รรักษ�พย�บ�ลมักข้ึนอยู่กับเรื่อง

ไสยศ�สตร์และศ�สน�เป็นสำ�คัญ ส่วนในสังคมสมัยใหม่ ระบบก�รแพทย์และก�รพย�บ�ลจะ

ข้ึนอยู่กับหลักเหตุผลต�มแบบวิทย�ศ�สตร์ม�กกว่� จ�กแนวคิดของทั้งสอง  ได้แบ่งโลกทัศน ์

ท�งก�รแพทย์ของสังคมมนุษย์อย่�งชัดเจนและมีลักษณะที่ต�ยตัว  ก�รแพทย์พื้นบ้�นจึงไม่มี

คว�มเกี่ยวข้องกับก�รแพทย์สมัยใหม่  แต่จ�กแนวคิดของเฟรดริค  ดี.  โวลินสกี้  (Fredric  D. 

Wolinsky  1980  อ้�งใน  เสงี่ยม  กองธรรม  2544,  หน้�  5-7)  เข�ได้เสนอว่�โลกทัศน์ก�ร

แพทย์สมยัใหม่เป็นผลม�จ�กโลกทศัน์ก�รแพทย์ยคุแรกๆ เข�ยังได้กล่�วว่�มีทวลิกัษณ์ทีส่ำ�คญั

ท�งก�รแพทย์สมัยใหม่ 4 ประก�ร คือ ประการแรก คว�มเป็นทวิลักษณ์ระหว่�งไสยศ�สตร์กับ

วิทย�ศ�สตร์ โดยลักษณะก�รแพทย์แบบไสยศ�สตร์กับวิทย�ศ�สตร์ปร�กฏอยู่ในวงก�รแพทย์

ระหว่�งยุคหินใหม่ คือ ก�รรักษ�โดยก�รผ่�ตัดสมอง (กะโหลกศีรษะ) ซึ่งเกิดจ�กคว�มเช่ือที่

ว่�คว�มเจ็บป่วยเกิดจ�กวิญญ�ณชั่วร้�ยเข้�ยำ่�ยีร่�งก�ย  ศัลยแพทย์ดั้งเดิมจึงได้เจ�ะกะโหลก

ศีรษะของคนป่วยเพ่ือขับไล่วิญญ�ณชั่วร้�ยออกไป ประการที่สอง คว�มเป็นทวิลักษณ์ระหว่�ง

ก�รแพทย์ส่วนบุคคลและก�รแพทย์ส่วนรวม  โดยวิธีก�รเบื้องต้นของก�รแพทย์ส่วนบุคคลคือ

ก�รเยียวย�บำ�บัดรักษ�และบำ�รุงกำ�ลัง ส่วนก�รแพทย์ส่วนรวมมุ่งด้�นส�ธ�รณสุข เน้นวิธีก�ร

ป้องกัน ประการท่ีสาม คว�มเป็นทวิลักษณ์ระหว่�งกลุ่มที่เช่ือว่�ร่�งก�ยกับจิตใจแยกออกจ�ก

กัน และกลุ่มท่ีเชื่อว่�ร่�งก�ยกับจิตใจเป็นหน่วยเดียวกัน ประการสุดท้าย คว�มเป็นทวิลักษณ์

ระหว่�งก�รบำ�บัดรักษ�คว�มเจ็บป่วยเฉพ�ะโรคต�มวิธีวิทย�ศ�สตร์ และก�รบำ�บัดรักษ�แบบ

บูรณ�ก�รหรือองค์รวมต�มแนวม�นุษยวิทย� (เสง่ียม กองธรรม 2544) กล่�วคือ ในก�รรักษ�

คว�มเจ็บป่วย มนุษย์จะเลือกรับวิธีก�รรักษ�ต�มคว�มเช่ือหรือโลกทัศน์ของตน และอ�จเลือก

ใช้วิธีก�รเยียวย�ม�กกว่�หน่ึงอย่�งก็ได้
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คว�มรู้คว�มเข้�ใจเกี่ยวกับสุขภ�พนั้นเป็นผลม�จ�กบริบทท�งสังคมแวดล้อมที่สร้�ง 

โลกทัศน์ของคนคนนั้น  ง�นศึกษ�ท�งม�นุษยวิทย�ว่�ด้วยวิถีของก�รแพทย์พื้นบ้�นในสังคม 

อืน่ๆ สะทอ้นใหเ้หน็มติทิีแ่ตกต�่งไปจ�กก�รแพทยส์มยัใหม ่เปน็ก�รผสมผส�นกนัระหว�่งเรือ่ง

ท�งวตัถุและท�งน�มธรรม มเีรือ่งของคว�มเชือ่ส่ิงเหนอืธรรมช�ตแิละโลกทศันแ์บบจักรว�ลวทิย� 

เข้�ม�ผสม ส่งผลให้คนเกิดก�รรับรู้ อธิบ�ยส�เหตุ และเลือกวิธีก�รรักษ�ที่สอดคล้องกับคว�ม

คิดคว�มเชื่อของตน ดังเช่นง�นศึกษ�ของเอแวนส์-พริทช�ร์ด (E.E.  Evans-Pritchard 1937 

อ้�งใน Worsley 1982, หน้� 324) เข�ศึกษ�ช�วอะแซนดี (Azande)  ท่ีมีคว�มเข้�ใจส�เหตุ

ของคว�มเจ็บป่วยว่�ม�จ�กผีหรือค�ถ�มนตร์ดำ� คนท่ีป่วยจึงเลือกไปรักษ�คว�มเจ็บป่วยกับหมอผี 

ซ่ึงเอแวนส์-พริทช�ร์ดเสนอให้มองคว�มรู้เป็นกระบวนก�รท่ีสัมพันธ์กับบริบทเฉพ�ะ (situational 

analysis)  เช่น  คนท่ีป่วยไปห�หมอผีให้รักษ�คว�มเจ็บป่วย  ดังน้ัน  หมอผีจะต้องรู้บริบทสังคม

แวดล้อมผู้ป่วยน้ันๆ เป็นอย่�งดี จึงจะทำ�ให้หมอผีส�ม�รถอธิบ�ยเร่ืองคว�มเจ็บป่วยแก่คนน้ันได้

แอนน�  โลเวนฮ�วปท์  ซิง  (Anna  Lowenhaupt  Tsing  1993)  ศึกษ�ช�วเมร�ทัส 

(Meratus) ในเขตก�ลิมันตัน บนเก�ะบอร์เนียว ของประเทศอินโดนีเซีย พบว่�ช�วบ้�นมีคว�ม

เชื่อเรื่องผีและไสยศ�สตร์  คนเกิดคว�มเจ็บป่วยเพร�ะก�รไปละเมิดกฎเกณฑ์บ�งอย่�งของ

ธรรมช�ติ จึงทำ�ให้พลังอำ�น�จของธรรมช�ติ ซึ่งช�วบ้�นมองว่�เป็นสิ่งศักดิ์สิทธ์ิ เช่น ผีป่�ผีเข� 

ผีของสัตว์ป่� (animal spirit) เข้�ม�ทำ�ให้คนเจ็บป่วยหรือประสบเรื่องร�วที่ไม่ดี คนทรงจะเป็น

ผู้ทำ�พิธีกรรมเพื่อขอขม�ส่ิงศักดิ์สิทธิ์ ไล่ผี หรือปัดเป่�สิ่งช่ัวร้�ยออกไป สอดคล้องกับง�นศึกษ�

ของเจอร์ร�โด ไรช์เชล โดลม�ทอฟฟ์ (Gerrado Reichel Dolmatoff 1976) ที่เข้�ไปศึกษ�

ช�วทูค�โน (Tukano) ในเขตป่�ฝนอะแมซอน พบว่�ช�วทูค�โนอธิบ�ยเร่ืองคว�มเจ็บป่วยใน

กรอบแนวคิดแบบจักรว�ลวิทย� โดยมองว่�ส�เหตุของคว�มเจ็บป่วยมี 3 ส�เหตุ ประการแรก 

คือ ก�รแก้แค้นของพวกสัตว์ที่ถูกล่� ประการที่สอง คือ มีผู้ไม่ประสงค์ดีต้องก�รให้คนนั้นเจ็บ

ป่วย ประการที่สาม คือ อำ�น�จของผี หรือ “Master of Animals” ดังนั้น คว�มเจ็บป่วยจึงมัก

ถูกตีคว�มว่�เป็นผลจ�กก�รกระทำ�ผิดบรรทัดฐ�นร่วมของสังคม  ซึ่งก็คือก�รไม่รักษ�สมดุล

ของธรรมช�ติ จ�กก�รล่�สัตว์หรือมีกิจกรรมท่ีใช้ทรัพย�กรอย่�งล้�งผล�ญม�กเกินไป หมอผี

มีหน้�ที่รักษ�คว�มป่วยไข้ โดยก�รกำ�กับผู้ป่วยไม่ให้ไปล่�สัตว์ เนื่องจ�กเชื่อว่�ก�รล่�สัตว์หรือ

ตัดไม้ทำ�ล�ยป่�เป็นส�เหตุท่ีทำ�ให้ส่ิงชั่วร้�ยเข้�ม�ทำ�ร้�ยคน ดังนั้น ถ้�ไม่อย�กป่วยก็ต้องหยุด

ล่�สัตว์ หรือตัดไม้ เป็นต้น ก�รรักษ�ผู้ป่วยจึงไม่ใช่ก�รรักษ�คนไข้คนเดียว แต่เป็นก�รรักษ� 

ป้องกัน ควบคุม และจัดก�รคนและทรัพย�กรในชุมชนไปพร้อมๆ กันด้วย 
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นอกจ�กนั้น ตัวอย่�งง�นศึกษ�ของแนนซี เอเบอร์ฮ�ร์ดท์ (Nancy Eberhardt 2006) 

ที่ศึกษ�คนฉ�นหรือคนไทใหญ่  พบว่�คนฉ�นให้คว�มสำ�คัญกับเร่ืองชีวิตและก�รพัฒน�ท�ง 

จติวิญญ�ณซ่ึงส่งผลต่อพฤตกิรรมทีเ่หม�ะสม โดยได้รบัอทิธพิลจ�กหลกัคำ�สอนท�งพทุธศ�สน�

ในเรื่องบุญกรรมและก�รเวียนว่�ยต�ยเกิด นอกจ�กนั้นแล้ว คนฉ�นยังมีก�รนับถือผี มีคว�ม

เช่ือและพิธีกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับผี  ซึ่งเป็นก�รผสมผส�นคว�มเชื่อเรื่องผีกับพุทธศ�สน�เข้�ด้วย

กันในก�รรักษ�ก�รเจ็บป่วยของคนฉ�น ที่รักษ�ทั้งท�งร่�งก�ยและท�งด้�นจิตใจ จ�กแนวคิด

ที่ว่� “ใจเป็นน�ย ก�ยเป็นบ่�ว” โดยมีคนทรงเจ้�เป็นผู้ดำ�เนินก�รรักษ� ด้วยแนวคิดว่�ศ�สน�

และจิตวิทย�ไม่ได้แยกออกจ�กกัน  รวมทั้งเป็นหนึ่งเดียวกันของจักรว�ล  ร่�งก�ยของคนจะ

ประกอบไปด้วย  “ขวัญ”  กับ  “ผี”7  ซ่ึงแยกกันอย่�งชัดเจน  เมื่อมีคนป่วยก็จะมีก�รจัดพิธีเรียก

ขวัญ  และเป็นก�รสังเวยเพ่ือขอให้ผีออกไป  โดยจัดเครื่องสังเวย  ซึ่งประกอบไปด้วย  อ�ห�ร 

เสื้อผ้�  เงิน  ฯลฯ สิ่งของที่นำ�ม�เป็นเครื่องสังเวยจะมีลักษณะเหมือนเครื่องใช้ในก�รดำ�รงชีวิต

ประจำ�วันของคนทั่วไป  หัวใจสำ�คัญของพิธีกรรม  คือ  หลังจ�กปรึกษ�กันหล�ยวัน  หมอผีจะ

เป็นคนม�ปร�บผี โดยต้องมีก�รอัญเชิญ “เจ้�เมือง” ให้ม�เข้�ร่�งทรงและมีก�รร้องเรียกขวัญ  

ไล่ผี  ต่อรองกับผีให้ออกไปจ�กร่�งของคนป่วย  โดยปกติผู้ใหญ่จะมีขวัญที่แข็งแรงกว่�เด็ก  

ในก�รประกอบพิธีกรรมของช�วบ้�นซึ่งเชื่อมโยงกับเรื่องพลังอำ�น�จแห่งพุทธ  เพื่อท่ีจะทำ�ให้

สุขภ�พและคว�มเป็นอยู่ดี  ซ่ึงในสังคมไทใหญ่จะมีพิธีกรรมหล�กหล�ยเพ่ือให้ผู้คนมีชีวิตรอด

ผ่�นพ้นช่วงเปร�ะบ�งเช่นในวัยเด็ก เพ่ือจะจัดก�รกับเคร�ะห์ โรค หน้ี ก�รสูญเสีย หรือสิ่งต่�งๆ 

ที่คุกค�มต่อก�รอยู่ดีมีสุขของชีวิต

7 คนพื้นเมืองภาคเหนือมีความเชื่อเรื่องขวัญ โดยในร่างกายของคนจะมีขวัญตามอวัยวะส่วนต่างๆ รวม

ทั้งส้ิน 32 ขวัญ หากขวัญส่วนใดส่วนหนึ่งหายไป ก็จะทำาให้เกิดความเจ็บป่วย ในบางครั้งเมื่อคนเกิดอาการขวัญ

หาย ผี ซึ่งเป็นวิญญาณคนที่เสียชีวิตไปแล้วอาจจะมาทำาให้ป่วยหรือเข้าสิงคนที่ขวัญหายนั้น ฉะนั้น เมื่อมีคนเจ็บ

ป่วยจึงมีพิธีกรรมเรียกขวัญ เพื่อเรียกขวัญที่หายไปให้กลับเข้ามาสู่ร่างกายเจ้าของตามเดิม ความเจ็บป่วยก็จะ

หายไป.
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การแพทย์พื้นบ้านกับ “ความบ้า” : กรณีศึกษาในสังคมหลากหลาย

ในส่วนโรคท�งจิตใจ พบว่�ก�รแพทย์พ้ืนบ้�นมีก�รอธิบ�ยคว�มเจ็บป่วยที่เช่ือมโยงกับ

อำ�น�จเหนือธรรมช�ติและคว�มสัมพันธ์ของคนในสังคม ตัวอย่�งเช่น ง�นของอะโยเดเล แซม

มวล เยเกเด (Ayodele Samuel Jegede 2005) ที่กล่�วถึงมุมมองเกี่ยวกับโรคท�งจิตของ

คนโยรูบ�  (Yoruba)  หน่ึงในกลุ่มช�ติพันธุ์ท่ีตั้งรกร�กอยู่แถบตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศ

ไนจีเรีย  ในสังคมน้ี  คนท่ีบ้�มักถูกสังคมมองในท�งลบ  เพร�ะเชื่อว่�คนคนนั้นได้กระทำ�ผิด 

กฎเกณฑ์ของสังคมบ�งอย่�ง ดังนั้น เทพเจ้�จึงลงโทษให้เกิดคว�มเจ็บป่วยท�งจิตขึ้น นอกจ�ก

นั้น  ยังมีง�นศึกษ�โรคจิตในคนโดกอน  (Dogon)  ประเทศม�ลี  ของโรแบร์โต  เบเนดิวส ์ 

(Roberto  Beneduce  1996)  ที่เสนอว่�  “คว�มบ้�”  มักถูกให้คว�มหม�ยโดยลักษณะ

พฤติกรรมหรืออ�ก�รท่ีผิดปกติไปจ�กบรรทัดฐ�นท�งสังคม  เช่น  คนไม่สวดมนต์  พูดเสียง

ดังก้�วร้�วใส่ผู้อ�วุโส  เก็บตัว  ไม่เข้�สังคม  นอกจ�กนั้น  ยังมีคว�มแตกต่�งแบบคู่ตรงข้�ม

ระหว่�งเพศ เช่น หญิงที่ไม่ดูแลลูกและบ้�น ช�ยที่ไม่ทำ�ง�นห�เลี้ยงครอบครัว ก็เป็นส�เหตุของ  

“คว�มบ้�” เช่นกัน โดยเบเนดิวส์ได้จำ�แนกส�เหตุรูปแบบ “คว�มบ้�” ออกเป็น 4 รูปแบบ ได้แก่ 

1) ร้อน-เย็น หม�ยถึง พฤติกรรมที่ไม่เป็นไปต�มกรอบของสังคม เช่น ก�รไม่ปฏิบัติต�ม

บทบ�ทของหญิงช�ย เย็น คือ อ�ก�รของคว�มบ้� เกิดจ�กก�รไม่ม่ันคงท�งใจ หรือหญิงช�ย

ไม่ทำ�ต�มบทบ�ทท�งสังคม เป็นสิ่งที่ค่อยๆ เกิดข้ึน (เย็น) พฤติกรรมที่พบบ่อยครั้งคือ อ�ก�ร 

ก้มหัวเม่ือเจอคนอื่นหรือหัวเร�ะโดยไม่มีเหตุผล  ส่วนร้อน  คือ  อ�ก�รบ้�แบบก้�วร้�วและมี

ลักษณะภ�ยนอกปร�กฏให้เห็น เช่น ต�มีไฟ ถอดเสื้อผ้� คลุ้มคลั่ง เป็นต้น

2) ลมและป่า โดยมองว่� ลมเป็นส�เหตุของคว�มบ้� ลมและฝุ่นท่ีพัดม�เป็นสัญลักษณ์

ของปีศ�จร้�ยที่เข้�ม�ทำ�ให้คนป่วย  ส่วนป่�เป็นพื้นท่ีลึกลับเต็มไปด้วยพลังอำ�น�จเหนือ

ธรรมช�ติม�กม�ย  คนที่บ้�บ�งครั้งก็ถูกผีป่�ทำ�ให้เป็นบ้�  เพร�ะเข้�ไปทำ�ผิดกฎบ�งอย่�งใน

ป่�หรือทำ�ให้ผีป่�ไม่พอใจ เช่น ล่�สัตว์ป่�ม�กิน  

3) ผีตายทั้งกลม ซึ่งคนในสังคมโดกอนมักมีจินตภ�พเรื่องผีต�ยทั้งกลมนี้ว่�เป็นผีผู้หญิง

ท่ีใส่ชุดคลุมท้องสีข�ว  ผีต�ยทั้งกลมมีพลังอำ�น�จม�ก  นอกจ�กนั้นยังมีก�รวิเคร�ะห์ว่�คว�ม

เชื่อเร่ืองผีต�ยทั้งกลมเกี่ยวข้องกับคว�มรุนแรงท่ีผู้ช�ยกระทำ�ต่อผู้หญิง เป็นเร่ืองคว�มสัมพันธ์
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ระหว่�งส�มีภรรย�จึงเกิดคว�มเชื่อนี้ขึ้น ห�กภรรย�เสียชีวิต ส�มีจะไปมีภรรย�ใหม่ทันทีไม่ได้ 

ต้องไปทำ�พิธีในป่�ก่อนท่ีจะมีภรรย�ใหม่

4) การจัดกลุ่มโรคเร้ือนและคนบ้าให้อยู่ในพวกเดียวกัน  ซึ่งเป็นไปในลักษณะท่ีตีตร� 

รังเกียจเดียดฉันท์ คนที่เป็นโรคเรื้อนและคนบ้�มักถูกซ่อนเก็บไว้โดยครอบครัวของเข� เพร�ะ

ครอบครัวอับอ�ย ส�เหตุหลักๆ ของคว�มบ้�ที่หมอผีอธิบ�ยให้ผู้ป่วยรับรู้โดยส่วนใหญ่ คือ ก�ร

ถูกพ่อมดทำ�คุณไสย หรือมีคนปองร้�ยโดยก�รว�งย�พิษ ซึ่งหมอผีทำ�หน้�ที่เป็นผู้รักษ� ในแง่

นี้ บทบ�ทหน้�ท่ีของหมอผีสะท้อนให้เห็นบทบ�ทที่แตกต่�งไปจ�กคนอื่นๆ ในสังคม ในฐ�นะ

ที่เป็นผู้ควบคุมท�งสังคมนั่นเอง

ในหล�ยๆ สังคม หมอพื้นบ้�นมักอยู่ในฐ�นะผู้ควบคุมท�งสังคม ซึ่งมีสถ�นะที่พิเศษกว่�

ช�วบ้�นทั่วไป ก�รจะดำ�รงสถ�นะท่ีพิเศษน้ีได้ หมอพื้นบ้�นต้องยึดถือคุณค่�บ�งอย่�งหรือมีข้อ

ห้�มบ�งประก�รท่ีสังคมยกย่อง เช่น หมอท่ีรักษ�คนต้องไม่เรียกเก็บเงินค่�รักษ� ประพฤติตัว

อยู่ในศีลธรรม ใช้ชีวิตสันโดษ เป็นต้น

ในง�นศึกษ�ของร�วินเดอร์  ลัล  ค�พูร์  (Ravinder  Lal  Kapur  1979)  ศึกษ�หมอ 

พื้นบ้�นที่รักษ�ผู้มีปัญห�สุขภ�พจิตในอินเดีย  พบว่�มีก�รจำ�แนกแยะแยะหมอพื้นบ้�นออก

เป็น 4 ประเภทคือ เวช (Vaids) มนตรวาที (Mantarwadis) ปัตรี (Patris) และหมอที่ใช้ย�

ตะวันตก โดย เวช คือ หมอที่รักษ�ผู้มีปัญห�ท�งจิตโดยใช้คว�มรู้ท�งอ�ยุรเวท ซึ่งเป็นศ�สตร์

ด้ังเดิมอ�ยุกว่�  3,000  ปี  อ�ยุรเวทเป็นศ�สตร์ว่�ด้วยก�รรักษ�สมดุลของธ�ตุท้ังส�ม  ได้แก่ 

ว�ตะ (Vata: ลม) ปิตตะ (Pitta: ไฟ) และกผะ (Kapha: ดินและนำ้�) ซึ่งธ�ตุทั้งส�มทำ�หน้�ที่

ควบคุมก�รทำ�ง�นของอวัยวะ ก�รรับรู้ และจิตใจ ผู้ที่ป่วยท�งจิตเกิดจ�กก�รเสียสมดุลของธ�ตุ

หรือมีธ�ตุม�กเกินไป  ซึ่งส�ม�รถแบ่งประเภทของอ�ก�รป่วยท�งจิตต�มลักษณะธ�ตุที่เสีย

สมดุล นอกจ�กนั้น ยังมีก�รเสียสมดุลของธ�ตุจ�กก�รกินผิด กินของแสลง และก�รหมกมุ่น

ท�งเพศม�กเกินไปอีกด้วย เช่น อ�ห�รท่ีให้ธ�ตุร้อนจะทำ�ให้คนตื่นตระหนก ส่วนอ�ห�รที่ธ�ตุ

เย็นจะทำ�ให้คนซึมเศร้� เป็นต้น

 ส่วน มนตรวาที และปัตรี คือ ก�รใช้อำ�น�จของเทพในก�รรักษ�คว�มเจ็บป่วย นอกจ�ก

นั้นยังช่วยในเรื่องธุรกิจ  ห�ของห�ย  วัวห�ย  ขอฝน  ขอผลผลิตเพ่ิม  และช่วยเด็กที่ร้องไห้ไม่

หยุด สำ�หรับ มนตรวาที คือ หมอที่มีพลังอำ�น�จในตัวเอง ส่วน ปัตรี คือหมอที่เป็นร่�งทรงของ

เทพอีกทอดหนึ่ง  ไม่ได้มีอำ�น�จวิเศษในตัวเอง  โดยท้ังสองกลุ่มหมอพื้นบ้�นนี้มองคว�มเจ็บ
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ป่วยว่�มีส�เหตุม�จ�กก�รทำ�บ�ปในอดีต ที่ทำ�ให้ต้องม�รับผลในปัจจุบัน  โดยมีพระศิวะเป็น 

ผู้ลงทัณฑ์และลิขิตชะต�ชีวิตของแต่ละคนเอ�ไว้แล้ว  นอกจ�กนี้  คนที่ป่วยท�งจิตยังเกิดจ�ก

ชะต�กรรมท่ีถูกผีร้�ยเข้�สิงจนทำ�ให้เสียสติ ก�รรักษ�จึงต้องทำ�ด้วยก�รติดต่อสื่อส�รกับผีที่สิง

ในร่�งของผู้ป่วยนั้นๆ ห�กผีตนนั้นมีอำ�น�จน้อยก็จะถูกขับไล่ออกไปจ�กร่�งได้โดยง่�ย แต่ห�ก

ผีที่เข้�ร่�งมีอำ�น�จม�กเกินกว่�ผู้ทรง  ก็จะต้องนำ�ของม�ถว�ยบูช�และทำ�ต�มคว�มต้องก�ร

ของผีน้ันๆ เพื่อแลกกับก�รคืนร่�งให้แก่คน สำ�หรับก�รรักษ�โดยหมอที่ใช้ย�แบบตะวันตกนั้น

ได้รับก�รยอมรับในกลุ่มของผู้ป่วย  ช�วบ้�น  และหมอพื้นบ้�นว่�เป็นส่วนเสริมก�รรักษ�แบบ

พื้นบ้�นม�กกว่�เป็นก�รแข่งขันกัน  ท้ังน้ีเป็นเพร�ะประเทศอินเดียมีประช�กรจำ�นวนม�กและ

ประช�กรส่วนใหญ่มีฐ�นะย�กจน  ก�รให้บริก�รท�งก�รแพทย์สมัยใหม่จึงมีข้อจำ�กัดในก�ร 

กระจ�ยก�รให้บริก�รท่ีทั่วถึง  ดังนั้น  ในแง่หนึ่งรัฐบ�ลอินเดียจึงได้สนับสนุนให้ประช�ชนใช้

บริก�รก�รแพทย์พื้นบ้�นอยู่เช่นกัน

อย่�งไรกด็ ีก�รรกัษ�คว�มเจบ็ป่วยท�งจิตต�มคว�มรูข้องแพทย์พ้ืนบ้�นในหล�ยสงัคมมี

ก�รผสมผส�นคว�มรู้เกี่ยวกบัย�สมุนไพรพืน้บ้�นเข้�กบัก�รรักษ� โดยมองมติิท�งจิตวิญญ�ณ

ประกอบไปด้วย  ดังจะเห็นได้จ�กง�นศึกษ�ของ  เอมิลิโอ  โอวูก�  (Emilio Ovuga Ovuga  

et  al  1999)  ที่พบว่�หมอพ้ืนบ้�นในสังคมพ�ลลิส�  (Pallisa)  ประเทศอูกันด�  มีก�รแบ่ง 

หมอพื้นบ้�นกับสุขภ�พจิตออกเป็น 2 ประเภท คือ หมอสมุนไพรกับหมอจิตวิญญ�ณ 

ส่วนกรณีประเทศไทย มีตัวอย่�งง�นศึกษ�ในสังคมภ�คใต้ ซึ่งมีคำ�อธิบ�ยเกี่ยวกับคว�ม

เจ็บป่วยท�งร่�งก�ยและจิตใจว่�สัมพันธ์กัน  รวมทั้งมีก�รอธิบ�ยที่ผสมผส�นทั้งเรื่องคว�มผิด

ปกติท�งร่�งก�ย ธ�ตุทั้งสี่ พฤติกรรมก�รดำ�เนินชีวิต คว�มเช่ือเรื่องผี ขวัญ และเรื่องบุญกรรม

ท�งพุทธศ�สน� (ยงศักดิ์ ตันติปิฎก, 2548) เม่ือคนเกิดป่วยท�งจิตข้ึนม� ญ�ติมักนำ�ตัวผู้ป่วย

ไปรบัก�รรกัษ�กับหมอเมอืง คนทรงเจ้� หรอืพระสงฆ์ เช่น ง�นศึกษ�ของวร�รตัน์ ว่องอภวัิฒน์กลุ 

และผุสดี เลขะกุล (2551) ที่ศึกษ�ผู้ประสบปัญห�ท�งสุขภ�พจิตในภ�คใต้พบว่� ผู้ป่วยเหล่�

นั้นส่วนหนึ่งเข้�รับก�รรักษ�ในวัด  ซึ่งมีพระสงฆ์เป็นผู้รักษ�ด้วยสมุนไพร  หลักธรรมท�งพุทธ

ศ�สน� และก�รใช้ค�ถ�อ�คมของพระท่ีเป็นเจ้�อ�ว�ส และผู้ป่วยอีกส่วนหนึ่งได้ใช้ก�รรักษ�

ที่โรงครูโนร�ห์  ซึ่งเป็นก�รรักษ�คว�มป่วยท�งจิตโดยใช้พิธีกรรมท�งไสยศ�สตร์  ต�มคว�ม

เชื่อของคนใต้นั่นเอง
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ง�นศึกษ�เกี่ยวกับก�รแพทย์พ้ืนบ้�นท่ีกล่�วม�น้ัน จะเห็นได้ว่� ก�รรักษ�สุขภ�พต�ม

หลักของก�รแพทย์พื้นบ้�นไม่ได้แยกส่วนระหว่�งร่�งก�ยกับจิตใจ  หรือวัตถุกับน�มธรรม  แต่

กลับเชื่อมโยงท้ังสองส่วนว่�เป็นเหตุเป็นผลต่อกัน และมีระบบก�รรักษ�และกลุ่มผู้รักษ�ที่แตก

ต่�งหล�กหล�ยกนัไป ขณะท่ีก�รรักษ�โรคท�งจติด้วยก�รแพทย์สมยัใหม่ แม้ท�งจิตเวชศ�สตร์

จะมีคำ�อธิบ�ยในส�เหตุ อ�ก�ร และก�รรักษ�อย่�งครบถ้วน แต่จ�กผลก�รรักษ�ที่ไม่ส�ม�รถ

ทำ�ให้ห�ยอย่�งเด็ดข�ดได้ เนื่องจ�กจิตแพทย์มักรักษ�ต�มอ�ก�ร พอคนไข้เริ่มมีอ�ก�รสงบลง

ก็สัง่ย�ให้ แล้วบอกครอบครัวให้รบัคนไข้กลบัไปอยูด่แูลกนัเองทีบ้่�น ซึง่ทำ�ให้คนไข้ต้องกลบัม�

รับย�บ่อยๆ คนไข้บ�งร�ยท่ีครอบครวัไม่มเีวล�ดูแลหรอืลมืไปรบัย� ทำ�ให้อ�ก�รป่วยกำ�เรบิหนกั

กว่�เดิม จึงไม่ห�ยป่วย และกล�ยเป็นคนไข้เรื้อรังไปในที่สุดในส�ยต�ของก�รแพทย์สมัยใหม่

วิธีคิดและการเยียวยารักษาความบ้าในสังคมไทยภาคเหนือ: 
บทสำ รวจเบื้องต้น

ก�รรักษ�ปัญห�ท�งสุขภ�พจิตเป็นส่วนหน่ึงในอ�ณ�บริเวณของก�รแพทย์ท�งภ�ค

เหนือของไทยด้วย แม้ว่�ปัจจุบัน คว�มรู้ก�รแพทย์สมัยใหม่จะขย�ยตัวอย่�งกว้�งขว�ง แต่พบ

ว่�ช�วบ้�นในสังคมภ�คเหนือยังคงพ่ึงพ�ระบบก�รแพทย์พ้ืนบ้�นอยู่  และกลุ่มผู้รักษ�พ้ืนบ้�น

เองก็มีพลวัตในก�รอธิบ�ยโรคท�งจิตและวิธีก�รรักษ�ด้วย  ดังจะเห็นได้จ�กก�รขย�ยตัวของ

กลุ่ม  “เครือข่�ยหมอเมือง”  ซึ่งได้รวมเอ�กลุ่มผู้รักษ�พื้นบ้�นที่เป็นท้ังหมอสมุนไพร  คนทรง

เจ้� และพระสงฆ์ท่ียังใช้พิธีกรรม ย�สมุนไพร และวิธีก�รรักษ�พื้นบ้�นในก�รบำ�บัดรักษ�คว�ม

บ้�เข้�ไปด้วย

ก�รแพทย์พ้ืนบ้�นท่ีเก่ียวข้องกับสุขภ�พจิตดังกล่�วมีคำ�อธิบ�ยเกี่ยวกับคว�มเจ็บป่วย

ท�งร่�งก�ยและจิตใจว่�สัมพันธ์กัน  รวมท้ังมีก�รอธิบ�ยที่ผสมผส�นทั้งเรื่องคว�มผิดปกติ

ท�งร่�งก�ย ธ�ตุทั้งสี่ พฤติกรรมก�รดำ�เนินชีวิต คว�มเช่ือเรื่องผี ขวัญ และเรื่องบุญกรรมท�ง

พุทธศ�สน� (ยงศักด์ิ ตันติปิฎก, 2548) เมื่อคนเกิดป่วยท�งจิตข้ึนม� ญ�ติมักนำ�ตัวผู้ป่วยไป

รับก�รรักษ�กับหมอเมือง  คนทรงเจ้�  หรือพระสงฆ์  ซึ่งกลุ่มหมอพื้นบ้�นเหล่�นี้ต่�งมีวิธีก�ร

รักษ�ท่ีค�บเก่ียวกันในบ�งจุด เช่น คว�มเชื่อเรื่องดวงชะต� ผี คุณไสย เป็นต้น โดยหมอเมือง

เป็นกลุ่มผู้รักษ�ท่ีมีวิธีก�รวินิจฉัยโรคจ�กก�รตรวจดูธ�ตุจ�กวันเดือนปีเกิดของคนที่ป่วย และ

สอบถ�มถึงพฤติกรรมที่เป็นก�รทำ�ผิดผีหรือผิดบรรทัดฐ�นของสังคมน้ันๆ แล้วให้ก�รรักษ�ท้ัง
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ใช้สมนุไพร ก�รบบีนวด และค�ถ�อ�คมประกอบ สำ�หรบัคนทรงเจ้�จะมีก�รวนิจิฉยัโรคจ�กก�ร

ดูดวงชะต� และใช้อำ�น�จของผีท่ีม�เข้�ทรงในก�รตรวจดูส�เหตุ ห�กส�เหตุเกิดจ�กก�รที่ถูกผี

ทำ�ให้เจบ็ป่วยก็ต้องรกัษ�โดยก�รเซ่นไหว้เพ่ือขอขม�ผตีนนัน้ ห�กส�เหตมุ�จ�กก�รถกูคณุไสย

มนตร์ดำ�จ�กคู่อริ ก�รรักษ�ก็จะต้องแก้ด้วยวิธีไสยศ�สตร์ต่อไป สำ�หรับพระสงฆ์นั้น ส่วนม�กมี

ก�รใช้วิธีรักษ�ผสมผส�นท้ังพุทธคุณและไสยศ�สตร์ กล่�วคือ พระสงฆ์จะวินิจฉัยโรคด้วยก�ร

นั่งสม�ธิ ก�รดูดวงชะต�ของคนป่วย หรือสอบถ�มส�เหตุจ�กญ�ติๆ แล้วใช้พิธีกรรมท�งพุทธ

ศ�สน�แบบท้องถิน่ เช่น ก�รทำ�พธีิเพือ่สวดมนต์ไล่สิง่ชัว่ร้�ยและต่อชะต�ชวีติให้คนป่วย เป็นต้น

 ในภ�คเหนือของไทยน้ัน  ระบบก�รแพทย์พื้นบ้�นมีชุดคำ�อธิบ�ยต่อโรคท�งจิตที่เชื่อม

โยงเรื่องของอำ�น�จเหนือธรรมช�ติกับคว�มสัมพันธ์ของคนในสังคม คุณค่�ร่วมและศีลธรรม 

ง�นศึกษ�เรื่องคนบ้�ในสังคมภ�คเหนือของวอลเทอร์ เออร์ไวน์ (Irvine 1982) พบว่�คนเหนือ

เรียกคนป่วยท�งจิตว่� “ผีบ้�” ซึ่งมีคำ�อธิบ�ยส�เหตุว่�ไปรบกวนหรือทำ�ให้ผีไม่พอใจ หรืออ�จ

มีส�เหตุม�จ�กก�รเสียสมดุลของธ�ตุเจ้�เรือนที่สัมพันธ์กับอ�รมณ์คว�มรู้สึก

 เออร์ไวน์เสนอว่�คว�มเชื่อพื้นบ้�นภ�คเหนือที่เกี่ยวกับส�เหตุคว�มบ้�มีอย่�งน้อย  5  

รูปแบบ ดังนี้ (Irvine 1982, 102-140)

1) กรรม เคร�ะห์ ชะต� โดยคนไทยวนในสังคมภ�คเหนืออธิบ�ยว่�คนบ้�เกิดจ�กกรรม

ท่ีทำ�ม�ท้ังในช�ตินี้และช�ติก่อน ซึ่งเป็นชะต�ฟ้�ลิขิต จึงไม่อ�จฝืนชะต�ได้ 

2) ก�รทำ�ร้�ยจ�กผีและคว�มตั้งใจ โดยมองว่�ผีมีอำ�น�จให้คุณและโทษกับคนได้ คน

ท่ีไปรบกวนหรือไปทำ�ให้ผีไม่พอใจก็จะถูกผีทำ�ร้�ยให้เจ็บป่วยได้ 

3) จติแข็งกบัจติอ่อน ท่ีเชือ่ในเร่ืองขวัญว่�คนเร�มขีวญัทัง้หมด 32 ขวญั ห�กขวญัใดขวญั

หนึ่งห�ยไป ก็จะเกิดคว�มเจ็บป่วยหรือต�ยได้ทั้งช�ยและหญิง  อย่�งไรก็ต�ม  ช�ยและหญิงมี

ขวัญแตกต่�งกัน ช�ยมีขวัญที่แข็งกว่� ส่วนหญิงมีขวัญที่อ่อน เม่ือขวัญห�ยจะทำ�ให้คนไม่มีสติ

อยู่กับตัว กล�ยเป็นบ้� จึงต้องรักษ�ด้วยพิธีกรรมก�รเรียกขวัญกลับคืน 

4) ก�รเคลื่อนย้�ยของจิตหรือวิญญ�ณ เม่ือขวัญห�ย ทำ�ให้คนไม่มีสติอยู่กับเนื้อกับตัว 

ร่�งก�ยจึงถูกผีเข้�ม�ใช้ กล�ยเป็น “ผีกะ” 

5)  ก�รเสียสมดุลของธ�ตุเจ้�เรือนทั้งสี่  ด้วยช่วงอ�ยุที่เปลี่ยนแปลงและ/หรือก�รมี 

รอบเดือน  ทำ�ให้ธ�ตุเกิดก�รเสียสมดุล  โดยเฉพ�ะก�รเสียสมดุลของธ�ตุลม  นอกจ�กน้ัน  
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ยังมีปัจจัยภ�ยนอกอื่นๆ  เช่น สภ�พดินฟ้�อ�ก�ศ ฤดูก�ล สิ่งแวดล้อมรอบตัว ส�ม�รถทำ�ให้

ธ�ตเุจ้�เรอืนเปลีย่นแปลงได้ นอกจ�กน้ี ทัง้ผูห้ญงิและผูช้�ยต่�งกมี็คว�มคิดเรือ่งคว�มบ้�ทีแ่ตก

ต่�งกันต�มรูปแบบของระเบียบท�งสังคม (social order model) โดยเช่ือว่� ผู้หญิงมีโอก�ส

เป็นบ้�ม�กกว่�ผู้ช�ย เนื่องจ�กเป็นผลม�จ�ก “กรรม” ที่เชื่อกันว่� ผู้หญิงมีกรรมม�กกว่�ผู้ช�ย 

จึงเกิดม�เป็นหญิง และผู้หญิงมีรอบเดือนทำ�ให้ธ�ตุลมเสียสมดุล เกิดเป็นบ้�ได้ง่�ยกว่�ผู้ช�ย 

 ธวัช มณีผ่อง (2548) ชี้ให้เห็นว่� คว�มคิดเกี่ยวกับร่�งก�ยสัมพันธ์กันระหว่�งวัตถุธ�ตุ

กับดวงจิต คว�มเจ็บป่วยจึงมีส�เหตุม�จ�กท้ังคว�มไม่สมดุลของวัตถุธ�ตุในร่�งก�ยและคว�ม

ไม่มั่นคงท�งจิตใจ ซึ่งมองผ่�นเรื่องบุญกรรมท�งพุทธศ�สน� คว�มเช่ือเรื่องผีและไสยศ�สตร์ 

จ�กคว�มเสีย่งต่อคว�มเจบ็ป่วยทีม่�จ�กเทคโนโลยีและส�รเคม ีทำ�ให้ก�รรกัษ�ท�งก�รแพทย์

สมัยใหม่ไม่ส�ม�รถตอบสนองต่อคว�มเจ็บป่วยทั้งท�งก�ยและจิตใจได้ครอบคลุม  เกิดโรค 

รนุแรงใหม่ๆ หรือคว�มเจ็บป่วยเรื้อรังที่ไม่ส�ม�รถรักษ�ด้วยแพทย์แผนปัจจุบันได้ ยังผลให้คน

เกิดคว�มไม่มั่นใจและต้องก�รแสวงห�ท�งเลือกอื่นในก�รรักษ�  ในแง่นี้  สำ�นักเจ้�ทรงจึงมี

คุณค่�ในก�รตอบสนองชีวิตของคนในก�รให้คว�มเช่ือม่ันท�งด้�นจิตวิญญ�ณอย่�งม�ก ก�ร

รักษ�โดยเจ้�ทรงจึงเป็นก�รรักษ�แบบองค์รวมที่ไม่ได้แยกร่�งก�ยและจิตใจออกจ�กกัน  ดัง

น้ัน  ก�รบำ�บัดรักษ�ต�มแนวก�รแพทย์พ้ืนบ้�นจึงรักษ�ได้คลอบคลุมทั้งบริเวณร่�งก�ยของผู้

ป่วยและสภ�พจิตใจของผู้ป่วยและชุมชนด้วยเช่นกัน

 นอกจ�กเหตุผลด้�นคว�มเชื่อในส�เหตุคว�มเจ็บป่วยที่เกี่ยวกับจิตวิญญ�ณแล้ว  เรื่อง

คว�มสบ�ยใจในก�รรับบริก�รท�งก�รแพทย์ คว�มสัมพันธ์ระหว่�งหมอกับคนไข้ ขั้นตอนก�ร

ติดต่อรักษ�ท่ียุ่งย�ก ระยะท�ง ค่�ใช้จ่�ย และคว�มเบื่อหน่�ยกับก�รรักษ�เรื้อรังที่ให้คำ�ตอบ

ชดัเจนไม่ได้ กย็งัเป็นเหตผุลสำ�คญัทีท่ำ�ให้คนไข้เลอืกก�รแพทย์พ้ืนบ้�น ซึง่ส�ม�รถตอบคำ�ถ�ม

เรื่องส�เหตุและให้คว�มสะดวกหล�ยๆ อย่�งแก่เข�ได้

 ดังเช่นกรณีตัวอย่�ง พี่เอ8 เป็นคนไข้เพศหญิง อ�ยุ 47 ปี ที่เข้�ม�รับก�รรักษ�คว�มเจ็บ

ป่วยท�งจิตใจท่ีวัดแห่งหนึ่ง  ในเขตอำ�เภอจอมทอง  จังหวัดเชียงใหม่  จ�กก�รสอบถ�มข้อมูล

เกี่ยวกับคว�มเจ็บป่วยพบว่�พี่เอมีอ�ก�รร้อนในช่องอกอย่�งม�ก จนไม่ส�ม�รถนอนหลับและ

8 ช่ือของผู้ให้ข้อมูลที่ปรากฏในบทความนี้เป็นนามสมมติทั้งหมด.
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ใช้ชีวิตต�มปกติได้  ช่วงแรกท่ีมีอ�ก�รดังกล่�ว  พ่ีเอได้เข้�รับก�รรักษ�ที่โรงพย�บ�ลประจำ�

อำ�เภอ  แต่แพทย์ก็ไม่ส�ม�รถห�ส�เหตุอ�ก�รร้อนในช่องอกได้  และวินิจฉัยว่�พ่ีเอเป็นโรค

เครียด โรคประส�ท และแนะนำ�ให้พี่เอไปรักษ�ต่อที่โรงพย�บ�ลจิตเวช แพทย์ทำ�ได้แค่จ่�ยย�

แก้เครียดและย�นอนหลับให้เพื่อบรรเท�อ�ก�รเท่�นั้น  พี่เอจึงย้�ยไปรักษ�ต่อที่โรงพย�บ�ล

เอกชนในตัวเมืองเชียงใหม่อีกหล�ยแห่ง  แต่ก็ได้รับคำ�ตอบและก�รรักษ�เช่นเดิม  จนญ�ติๆ 

เห็นว่�เสียเงินและเสียเวล�โดยเปล่�ประโยชน์ คนไข้เองก็เสียกำ�ลังใจไปด้วย ญ�ติจึงได้พ�พ่ี

เอม�รักษ�ท่ีวัดแห่งนี้ต�มคำ�แนะนำ�ของเพื่อนบ้�น

 วันแรกที่พี่เอม�ถึงวัด ครูบ�ส� ซึ่งเป็นพระที่รักษ�คนป่วย ได้ให้พ่ีเอเขียนข้อมูลส่วนตัว

และประวัติคว�มเจ็บป่วยเบื้องต้นลงในสมุดบันทึก อ�ทิ ช่ือ เพศ อ�ยุ วันเดือนปีเกิด ภูมิลำ�เน� 

อ�ชีพ อ�ก�รเจ็บป่วย ประวัติก�รรักษ� เป็นต้น จ�กนั้นก็ซักถ�มอ�ก�รและประวัติก�รรักษ�

โรคจ�กญ�ติอีกเล็กน้อย ครูบ�ส�จะใช้ก�รดูดวงเพื่อดูว่�คนไข้ถึงคร�วเคร�ะห์หรือไม่ พอเสร็จ

จ�กก�รบันทึกประวัติผู้ป่วยแล้ว  ครูบ�ส�ได้ส่งตัวคนไข้ไปให้คนทรง  เพื่อให้เข้�ทรงดูส�เหตุ

คว�มเจ็บป่วยของพี่เอต่อไป เมื่อรู้ส�เหตุแล้ว คนทรงจะบอกส�เหตุคว�มเจ็บป่วย และบอกให้

ญ�ติคนไข้เตรียมของเพื่อทำ�พิธีกรรมแก้ไขต�มส�เหตุที่ตรวจพบ

 ส�เหตุคว�มเจ็บป่วยต�มก�รวินิจฉัยของคนทรงและพระวัดนี้ส�ม�รถแบ่งได้เป็น  3 

ส�เหตุ  คือ  หนึ่ง  คว�มเส่ือมของอวัยวะภ�ยใน  ซึ่งเกิดจ�กคว�มแก่ชร�  อุบัติเหตุ  และคว�ม

บอบชำ้�จ�กก�รผ่�ตัดจ�กหมอในโรงพย�บ�ล ส�เหตุที่สองคือ ก�รถูกผีทำ�ร้�ย เนื่องจ�กดวง

ชะต�ของผู้นั้นตกตำ่� ผีเข้�ม�ทำ�ร้�ยได้ง่�ย หรือไปทำ�ผิดผี ทำ�ให้ผีไม่พอใจ จึงม�ทำ�ร้�ยโดย

ก�รสิงสู่หรือแกล้งทำ�ให้ป่วย ส่วนส�เหตุสุดท้�ยคือ ก�รถูกคุณไสยมนตร์ดำ�จ�กคนที่ปองร้�ย 

เมื่อคนทรงตรวจดูส�เหตุของคว�มเจ็บป่วยเสร็จแล้ว ห�กเกิดจ�กส�เหตุแรกคือคว�มเสื่อมของ

อวัยวะภ�ยใน คนทรงจะบอกให้ญ�ติพ�คนไข้กลับไปรักษ�ที่โรงพย�บ�ลต�มเดิมหรือบอกให้

พ�คนไข้กลับบ้�นเพื่อทำ�ใจต่อไป  เนื่องจ�กคนอวัยวะภ�ยในผู้ป่วยเสียห�ยจนไม่ส�ม�รถใช้

ง�นได้อีกแล้ว แต่ห�กส�เหตุเกิดจ�กถูกผีทำ�ร้�ยและถูกคุณไสย คนทรงจะบอกให้ญ�ติคนไข้

เตรียมของท่ีใช้ทำ�พิธีกรรมแก้และเตรียมอ�ห�รบ�งชนิดเพ่ือใช้เซ่นไหว้ผี โดยก�รถูกคุณไสยก็

ต้องมีก�รเซ่นไหว้ผีเช่นกัน ซึ่งครูบ�ส�จะเป็นผู้ทำ�พิธีกรรมเหล่�น้ัน

 หลงัจ�กท่ีพีเ่อไปตรวจดูส�เหตจุ�กคนทรงแล้ว คนทรงได้บอกว่�พ่ีเอถกูคณุไสยจ�กศัตร ู

นั่นคือภรรย�น้อยของส�มีพี่เอนั่นเอง  โดยคนผู้น้ันได้ให้หมอผีทำ�พิธีจุดไฟลนที่หน้�อกตุ๊กต�
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ดินปั้นรูปคน  ซ่ึงตุ๊กต�ดินนั้นเป็นตัวแทนของพี่เอ ทำ�ให้พ่ีเอร้อนรุ่มในช่องอกเช่นนั้น  ครูบ�ส�

เป็นผู้ทำ�พิธีแก้คุณไสย  โดยปั้นตุ๊กต�รูปคนเพ่ือม�เป็นตัวแทนพ่ีเออีกตัว  นำ�ตุ๊กต�ม�พันส�ย

ศีล  จ�กนั้นครูบ�ส�ก็จะสวดมนต์และบริกรรมค�ถ�ตลอดก�รทำ�พิธี  และข้ันตอนสุดท้�ยคือ

ก�รตัดส�ยศีลท่ีพันตุ๊กต�รูปคนนั้น  โดยพี่เอจะต้องเดินออกจ�กที่แห่งนั้นทันทีที่ส�ยศีลโดน

ตัดโดยห้�มหันหลังกลับม�มองเด็ดข�ด ตุ๊กต�ตัวนั้นจะถูกนำ�ไปว�งทิ้งไว้ท่ีในป่�ข้�งๆ ที่ทำ�พิธี

พร้อมท้ังอ�ห�รท่ีนำ�ม�เซ่นไหว้ผี หลังจ�กที่พี่เอทำ�พิธีกรรมแก้คุณไสยไปแล้ว พ่ีเอยังต้องอยู่ที่

วัดแห่งนั้นต่อเพื่อปฏิบัติธรรมและกินย�สมุนไพร ช่วงเวล�นี้จึงเป็นก�รพักฟื้นร่�งก�ยและจิตใจ

ก่อนกลับไปดำ�เนินชีวิตต�มปกติ พี่เอพักต่อท่ีวัดสักประม�ณ 1-2 วัน จึงห�ยดีและกลับบ้�นได้

 จ�กกรณีตัวอย่�งของพี่เอ  ชี้ให้เห็นถึงเหตุผลที่คนไข้เลือกม�รับก�รรักษ�แบบพื้นบ้�น 

เนื่องจ�กคว�มไม่สะดวกในเร่ืองระยะท�งจ�กท่ีบ้�นไปโรงพย�บ�ล  เรื่องค่�ใช้จ่�ยที่ค่อนข้�ง

สูง  และแพทย์จ�กโรงพย�บ�ลก็ไม่ส�ม�รถให้คำ�ตอบและรักษ�อ�ก�รเจ็บป่วยของคนไข้ได ้

แม้ว่�คนไข้จะพย�ย�มเปลี่ยนโรงพย�บ�ลที่รักษ�ไปหล�ยแห่งก็ต�ม  ทำ�ให้คนไข้และญ�ติๆ 

หันม�สนใจก�รรักษ�แบบพื้นบ้�น ที่ค่�รักษ�ไม่แพง สถ�นที่อยู่ไม่ไกล อีกทั้งมีชุดคำ�อธิบ�ย

โรคท่ีเข้�กับคว�มเชื่อของท้องถิ่นน้ันๆ  จึงอ�จให้คำ�ตอบและรักษ�เข�ให้ห�ยข�ดได้  เสมือน

เป็นก�รแสวงห�ท�งเลือกอ่ืนเพื่อเพ่ิมโอก�สห�ยจ�กโรคนั่นเอง

 ในด้�นกระบวนก�รรักษ� ผู้รักษ�ซึ่งก็คือครูบ�ส�และคนทรง ได้ใช้ชุดคว�มรู้อันหล�ก

หล�ยท้ังพุทธศ�สน�แบบช�วบ้�น คว�มเชื่อเร่ืองผี โหร�ศ�สตร์ ไสยศ�สตร์ สมุนไพร นอกจ�ก

น้ันยังมกี�รจดัเกบ็ข้อมลูประวัตผิูป่้วยเหมอืนกบัระบบทะเบยีนผูป่้วยของก�รแพทย์สมยัใหม่ เพือ่

ใช้เป็นกรณตีวัอย่�งกบัคนไข้ร�ยต่อไป และใช้เป็นประวัตคินไข้ในกรณท่ีีคนไข้เดมิกลบัม�รกัษ�

ซำ้�  ก�รทำ�ง�นร่วมกันของพระและคนทรงก็เหมือนลักษณะก�รทำ�ง�นของหมอและพย�บ�ล

ที่มีก�รแบ่งง�นกันแต่ละส่วน โดยคนทรงเป็นผู้ตรวจวินิจฉัย ส่วนพระเป็นผู้รักษ� ฉะนั้น ก�ร

แพทย์พ้ืนบ้�นจึงเป็นก�รผสมผส�นและปรับเปล่ียนคว�มรู้ชุดต่�งๆ เข้�ด้วยกัน เพ่ือตอบสนอง

ต่อสภ�พบริบทท่ีมีคว�มเฉพ�ะของสังคมนั้นๆ



87การแพทย์พื้นบ้านกับการเยียวยารักษา “ความบ้า” 

บทสรุปและข้อเสนอพิจารณา

ห�กพิจ�รณ�ก�รแพทย์แผนใหม่กับก�รแพทย์พ้ืนบ้�นในก�รเยียวย�รักษ�คว�มบ้�แล้ว 

ก�รแบ่งแยกคว�มรู้ของทั้งสองออกจ�กกัน อ�จทำ�ให้เกิดก�รจัดขั้วตรงข้�ม และส่งผลต่อก�ร

จดัลำ�ดบัสงูตำ�่ท�งคว�มรู ้โดยคว�มรูก้�รแพทย์พ้ืนบ้�นถกูผกูโยงกบัคว�มล้�หลงัและไร้เหตผุล 

ขณะที่ก�รแพทย์สมัยใหม่มีคว�มก้�วหน้�และทันสมัย  อย่�งไรก็ต�ม  ง�นเขียนชิ้นนี้มองว่�

ท้ังคว�มรู้ก�รแพทย์สมัยใหม่และก�รแพทย์พื้นบ้�น  เป็น  “พหุลักษณ์ท�งก�รแพทย์” ที่มีก�ร 

หยิบยืมแลกเปลี่ยนข้�มคว�มรู้ชนิดอื่นๆ  เพื่อนำ�ม�ปรับเปลี่ยนให้เข้�กับบริบทเฉพ�ะท้องถิ่น

และสังคมโลกที่เปลี่ยนแปลงไป

จนเมื่อไม่น�นม�นี้ มุมมองเกี่ยวกับคว�มรู้พ้ืนบ้�นส่วนใหญ่มักอยู่ภ�ยในกรอบแนวคิด

แบบคู่ตรงข้�ม  ดังท่ีอันญ�  นูวก์เรน  (Anja  Nygren  1999)  ได้นำ�เสนอว�ทกรรมที่สร้�ง

ภ�พตัวแทนของคว�มรู้พื้นบ้�นโดยแยกออกเป็น  2  ด้�น  คือ  ด้�นหนึ่ง  คว�มรู้พ้ืนบ้�นเป็น

เสมือนแพะรับบ�ปของก�รพัฒน�  กับอีกด้�นหนึ่ง  คว�มรู้พ้ืนบ้�นเป็นก�รดำ�รงชีพอย่�งย่ังยืน 

มมุมอง ในด้�นแรกน้ัน คว�มรูพ้ืน้บ้�นถกูนำ�เสนอว่�เป็นคว�มไม่พัฒน� คว�มล้�หลงั ป่�เถือ่น  

ไม่ศิวิไลซ์  ไร้เหตุผล  ซ่ึงคว�มคิดเช่นน้ีเกิดข้ึนในช่วงยุคของก�รพัฒน�  ที่คว�มคิดแบบสมัย

ใหม่ได้รับคว�มนิยม ก�รผลิตแบบอุตส�หกรรมได้เข้�ไปจัดก�รกับท้องถิ่นและทรัพย�กรอย่�ง

ม�ก ส่วนมุมมองด้�นที่สอง ที่มองว่�คว�มรู้พื้นบ้�นเป็นก�รดำ�รงชีพอย่�งย่ังยืน เป็นภูมิปัญญ� 

ท้องถิ่นซึ่งเกิดข้ึนภ�ยหลังมุมมองแรก  เน่ืองจ�กคนเริ่มมองเห็นถึงผลกระทบด้�นลบของก�ร

พัฒน�และก�รผลิตแบบอุตส�หกรรมที่ได้ทำ�ล�ยทรัพย�กรและสิ่งแวดล้อมไปม�ก  ผู้คนจึง 

หวนกลับม�มองคว�มรู้พื้นบ้�นกันใหม่และต้องก�รฟื้นฟูสิ่งท่ีเป็นท้องถิ่นไว้

แต่มุมมองทั้ง 2 ด้�นนี้ ยังเป็นมุมมองที่แช่แข็งคว�มรู้พ้ืนบ้�นให้อยู่ในกรอบของตัวเอง

เท่�น้ัน ซ่ึงในคว�มเป็นจริงแล้ว บริบทท�งสังคมวัฒนธรรม ก�รเมือง และเศรษฐกิจได้เปลี่ยน

ไป  คว�มรู้จึงไม่ใช่สิ่งที่จำ�กัดอยู่กับแบบแผนเดิม  แต่มีคว�มเป็นไปได้ที่คว�มรู้ก�รแพทย ์

พื้นบ้�นส�ม�รถมีกระบวนก�รแลกเปลี่ยน  ปรับปรุง  และหยิบยืมข้�มพรมแดนคว�มรู้กันได้ 

ดังเช่นในกรณีตัวอย่�งปัจจุบัน  ที่หมอเมืองบ�งส่วนได้ผสมผส�นนำ�เอ�คว�มรู้ก�รแพทย์แผน

ใหม่เข้�ม�รักษ�คนบ้�ไปพร้อมๆ กับก�รแพทย์พ้ืนบ้�นดั้งเดิม หรือในส่วนของผู้ป่วยเอง ก็ยัง

พบว่�ชุมชนในสังคมไทยภ�คเหนือต่�งมีแบบแผนในก�รเลือกรับก�รรักษ�คว�มเจ็บป่วยที่ 
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หล�กหล�ย  อ�นันท์  ก�ญจนพันธุ์  (2555)  ได้เสนอถึงก�รเลือกรับก�รรักษ�พย�บ�ลว่�  

ช�วบ้�นไม่ได้ปักใจเลือกก�รรักษ�แบบหนึ่งแบบใดเพียงวิธีเดียว  แต่ช�วบ้�นได้พย�ย�มลอง

รักษ�ทุกวิถีท�ง ทั้งก�รรักษ�ต�มแบบแพทย์สมัยใหม่และแบบพ้ืนบ้�น ซึ่งพบว่�ในปัจจุบันเม่ือ

เกิดคว�มเจ็บป่วยขึน้ ช�วบ้�นจะเลอืกท�งรกัษ�แบบแพทย์สมัยใหม่ก่อน ห�กยังไม่ห�ยหรือช�ว

บ้�นแบกรบัค่�ใช้จ่�ยจ�กโรงพย�บ�ลไม่ไหว จงึจะแสวงห�ก�รแพทย์แบบอืน่ๆ รวมท้ังก�รแพทย์

พื้นบ้�นด้วยเช่นกัน ฉะนั้น จึงเห็นได้ว่�ช�วบ้�นได้เลือกใช้วิธีก�รรักษ�ท่ีหล�กหล�ย เนื่องจ�ก

ก�รแพทย์เพียงแบบใดแบบหนึ่งไม่ส�ม�รถตอบสนองต่อบริบทสภ�พก�รณ์และเงื่อนไขต่�งๆ 

ของคนป่วยได้ครบถ้วนนั่นเอง

จ�กปร�กฏก�รณ์ท่ีเกิดขึ้นในปัจจุบัน ก�รแพทย์สมัยใหม่อ�จไม่ส�ม�รถตอบสนองต่อ

คว�มเจ็บป่วยของคนได้อย่�งครอบคลมุเบ็ดเสรจ็ ยงัมอีกีหล�ยปัญห�คว�มเจ็บป่วยทีก่�รแพทย์

สมัยใหม่ไม่ส�ม�รถอธิบ�ยและรักษ�ให้ห�ยข�ดได้  โดยเฉพ�ะคว�มเจ็บป่วยท�งจิตใจ  ที่มี

ส�เหตุนอกเหนือจ�กเรื่องก�ยภ�พ ทำ�ให้คำ�อธิบ�ยโรคที่มองเพียงคว�มผิดปกติท�งก�ยภ�พ

หรือระบบประส�ทอ�จไม่ส�ม�รถใช้เยียวย�รักษ�คนให้ห�ยจ�กโรคได้  ผู ้คนในสังคมที่ 

แตกต่�งก็ไม่ได้ยึดเอ�ก�รรักษ�เพียงแบบเดียว  ห�กแต่เลือกใช้ระบบก�รรักษ�หล�ยๆ  แบบ

ในพหุลักษณ์ท�งก�รแพทย์  เพื่อลดคว�มเสี่ยงและสอดคล้องกับวิธีคิดเรื่องคว�มเจ็บป่วยของ

เข� คว�มรู้ก�รแพทย์พื้นบ้�นเองจึงยังมีหน้�ท่ีในก�รตอบสนองคว�มเจ็บป่วยของคนในหล�ยๆ 

สังคมอยู่  ดังเช่นในตัวอย่�งก�รเลือกใช้คว�มรู้แบบพื้นบ้�นในก�รรักษ�คว�มบ้�ของคนใน

สังคมไทยภ�คเหนือ 
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