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บทคัดย่อ 
 

วิทยานิพนธ์ เ ร่ืองแนวคิดเชิงปรัชญาในการรักษาแบบแพทย์พื้ นบ้านล้านนา                     
โดยวิธีการนวดตอกเส้นมีวตัถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์แนวคิดทางอภิปรัชญาและจริยศาสตร์           
ในการรักษาแบบแพทย์พื้ นบ้านล้านนาโดยวิธีนวดตอกเส้นซ่ึงใช้วิ ธีวิจัย  2 ลักษณะ คือ                 
การวิจัยเชิงเอกสาร (Documentary Research) ด้วยการศึกษารวบรวมข้อมูลจากเอกสาร              
ต  าราทางวิชาการ และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง และการวิจยัภาคสนาม (Field Research) ดว้ยการเก็บ
รวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึกและการสังเกตแบบมีส่วนร่วมจากกลุ่มตัวอย่าง              
หมอนวดตอกเส้นและผู ้เข้ารับการรักษาในเขตอ าเภอแม่แตง อ าเภอแม่ริม อ าเภอสันทราย       
อ าเภอหางดง และอ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่  

ผลการศึกษาพบว่าในการรักษาแบบแพทย์พื้นบ้านล้านนาโดยวิธีนวดตอกเส้นได้
ปรากฏแนวคิดทางปรัชญาอยู่ 2 แนวคิด คือ แนวคิดทางอภิปรัชญาและแนวคิดทางจริยศาสตร์    
โดยแนวคิดทางอภิปรัชญาสามารถจ าแนกไดอี้ก 4 แนวคิด คือ 1) แนวคิดเก่ียวกบัส่ิงเหนือธรรมชาติ
ท่ีไดก้ล่าวถึงส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิท่ีเคารพนบัถือเพื่อขออ านาจจากส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิให้ช่วยปกปักรักษาตวัของ
หมอให้รอดพน้จากส่ิงชั่วร้ายต่างๆ รวมทั้งช่วยขจดัปัดเป่าอุปสรรคต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนในขณะท า     
การรักษา พร้อมทั้งดลบนัดาลให้ผูป่้วยหายจากโรคภยัไขเ้จ็บ รวมไปถึงการน าเอาวิชาโหราศาสตร์  
และการนัง่ทางในมาวนิิจฉยัหาสาเหตุและวธีิการรักษาโรคท่ีเกิดจากส่ิงเหนือธรรมชาติเป็นผูก้ระท า 
2) แนวคิดจิต วญิญาณไดถู้กสะทอ้นออกมาผา่นทางการนบัถือผคีรูและยงัเช่ืออีกวา่ผีเป็นสาเหตุของ
ความเจ็บไขไ้ดป่้วยอีกประการหน่ึง นอกจากน้ีแนวคิดเร่ืองขวญัเป็นความเช่ือดั้งเดิมในกลุ่มสังคม
และวฒันธรรมไทท่ีเช่ือว่าขวญัเป็นส่วนหน่ึงของจิตท่ีเป็นพลังเช่ือมโยงระหว่างกายกบัจิตด้วย    
การท าหนา้ท่ีประจ าและควบคุมการท างานของอวยัวะต่างๆ ในร่างกาย หากขวญัออกจากร่างกายก็
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จะท าให้เกิดความเจ็บป่วย จึงต้องท าพิธีเรียกขวญักลับคืนมาเพื่อให้หายจากความเจ็บป่วย              
3) แนวคิดเร่ืองพลงัลึกลบัและไสยศาสตร์ไดป้รากฏอยูใ่นเร่ืองอุปกรณ์การรักษา คือ ไมค้อ้นและ 
ล่ิมตอกเส้นซ่ึงท ามาจากไม้ท่ีถูกฟ้าผ่าหรือไม้ตายพรายและเขาควายเผือกท่ีถูกฟ้าผ่าตาย              
รวมไปถึงงาชา้งโดยเช่ือวา่อุปกรณ์ดงักล่าวมีพลงัอ านาจสามารถรักษาโรคโดยเฉพาะโรคท่ีเกิดจาก
ส่ิงเหนือธรรมชาติเป็นผูก้ระท า และยงัพบอีกว่ามีการใช้คาถาอาคมเขา้มาช่วยปัดเป่าให้หายจาก
อาการเจ็บป่วยท่ีเกิดข้ึนอีกดว้ย 4) แนวคิดเร่ืองกรรมเป็นอีกแนวคิดหน่ึงท่ีเช่ือวา่โรคบางอยา่งไดมี้
สาเหตุมาจากกรรมท่ีเคยกระท าไวใ้นอดีต และกรรมนั้นส่งผลให้ผูป่้วยไดรั้บความทุกขท์รมานดว้ย
อาการเจ็บป่วยเร้ือรังอยูต่ลอดเวลา จึงตอ้งมีการขออโหสิกรรมจากเจา้กรรมนายเวรดว้ยการท าบุญ
เพื่อใหผ้ลของกรรมท่ีก าลงัรับอยูเ่บาบางลงหรือท าใหผ้ลกรรมนั้นไม่ส่งผลต่อไปอีกซ่ึงท าให้อาการ
เจบ็ป่วยนั้นไดทุ้เลาหรือหายขาดไปในท่ีสุด 

ส าหรับแนวคิดทางจริยศาสตร์ไดป้รากฏอยูใ่นเร่ืองของคุณสมบติัของหมอ รวมไปถึง
ขอ้ปฏิบติัและขอ้ห้ามทั้งของหมอผูรั้กษาและผูป่้วยโดยมองว่าคุณสมบติั ขอ้ปฏิบติัและขอ้ห้าม    
ในบางขอ้ของหมอเป็นส่ิงท่ี “ตอ้ง” ปฏิบติั หรือ “ห้าม” ละเมิด หากไม่ปฏิบติัหรือล่วงละเมิดก็จะ 
ถูกมองวา่เป็นหมอท่ีไม่มีคุณธรรม จริยธรรม และขาดจากคุณสมบติัของการเป็นหมอรักษาผูป่้วย
อีกต่อไป หรือเกิดความเจ็บป่วยข้ึนมาอยา่งไม่ทราบสาเหตุ รวมทั้งท าให้คาถาอาคมท่ีไดร้ ่ าเรียนมา
เส่ือมลง แต่ส าหรับขอ้ปฏิบติัและขอ้ห้ามของผูป่้วยเป็นส่ิงท่ีหมอแนะน าว่า “ควร” ปฏิบติัเท่านั้น 
ผูป่้วยจะปฏิบติัหรือไม่ อยา่งไรก็ข้ึนอยูก่บัดุลพินิจของผูป่้วยเอง 
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ABSTRACT 
 

 The aim of the Philosophical Concept in Lanna Medicine Healing by Tork Sen   
Massage entitled to analyze the metaphysical and ethical concepts in Lanna Medicine Healing by 
Tok Sen Massage. The methodologies used are documentary research and field research by 
which dept-interview and participation observation has been done among the representative of 
healers and patients in Mae Tang, Mae Rim, San Sai, Hang Dong and Mueang districts,       
Chiang Mai Province. 

The result of the study is revealed that there are two philosophical concepts               
in Lanna Medecine Healing by Tork Sen Massage, i.e., metaphysical concept and ethical concept. 
The metaphysical concept has been divided into four categories, they are, 1. Supernatural power 
which means the holy things invoked coming to protect both of the healers and the patients while 
performing ritual, to help in process of healing by which the patients will get better. It includes 
the astrology as well as intuitive knowledge which is important in communication with              
the supernatural power. 2. Animistic belief which reflected on the holy “Phee Khru”. It is belief 
that ghost is the cause of illness. It also includes Kwan (spirit) which acting as the medium of 
body and mind operating in each important part of the body. If Kwan is not there, the body will 
get ill. Khan invoking is need to be performed. 3. Mana and magic were fond in the healing 
instruments such as hammer and wedge made of wood streaked lightning or deadwood, horn of 
buffalo died of thunderbolt or ivory. It is believed that such instrument has magical power in 
healing and spell is also used in the process. 4. Concept of Kamma which influenced on believing 
that some illness caused by some of one’s bad previous actions resulting in lingering illness. 



 ซ 

Therefore merit must be done as a way to be apologized by the unknown by which one’s illness 
will be reduced or resolved. 

Ethical concept is found in the ethical codes which prescribed for both of the healers 
as well as the patients. Particularly the healer must follow the rules as prescribed strictly.                 
If he violates such rules, he will be termed as immoral one and a disqualified healer,              
which makes him unable to heal others or he himself will get ill by unknown causes and                      
his qualification will deteriorate. But for the patients, the ethical codes are termed as suggestion.     
To follow it, is on one own discrimination. 
 


