จ

ชื่อเรื่องวิทยานิพนธ์
ผู้เขียน
ปริญญา
อาจารย์ทปี่ รึกษาวิทยานิพนธ์

แนวคิดเชิงปรัชญาในการรักษาแบบแพทย์พ้นื บ้านล้านนา
โดยวิธีนวดตอกเส้น
นายชนินทร์ เขียวสนุก
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ปรัชญา)
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ อินทนนท์
บทคัดย่อ

วิ ท ยานิ พ นธ์ เ รื่ องแนวคิ ด เชิ ง ปรั ช ญาในการรั ก ษาแบบแพทย์ พ้ื น บ้ า นล้ า นนา
โดยวิ ธี ก ารนวดตอกเส้ น มี ว ตั ถุ ป ระสงค์เ พื่ อ วิ เ คราะห์ แ นวคิ ด ทางอภิ ป รั ช ญาและจริ ย ศาสตร์
ในการรั ก ษาแบบแพทย์ พ้ื น บ้ า นล้ า นนาโดยวิ ธี น วดตอกเส้ น ซึ่ งใช้ วิ ธี วิ จ ัย 2 ลัก ษณะ คื อ
การวิ จ ัย เชิ ง เอกสาร (Documentary Research) ด้ ว ยการศึ ก ษารวบรวมข้อ มู ล จากเอกสาร
ตาราทางวิชาการ และงานวิจยั ที่เกี่ ยวข้อง และการวิจยั ภาคสนาม (Field Research) ด้วยการเก็บ
รวบรวมข้อ มู ล จากการสั ม ภาษณ์ เ ชิ ง ลึ ก และการสั ง เกตแบบมี ส่ ว นร่ วมจากกลุ่ ม ตัว อย่ า ง
หมอนวดตอกเส้ น และผู้เ ข้า รั บ การรั ก ษาในเขตอ าเภอแม่ แ ตง อ าเภอแม่ ริ ม อ าเภอสั น ทราย
อาเภอหางดง และอาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
ผลการศึ ก ษาพบว่า ในการรั ก ษาแบบแพทย์พ้ื น บ้า นล้า นนาโดยวิธี นวดตอกเส้ น ได้
ปรากฏแนวคิ ดทางปรั ชญาอยู่ 2 แนวคิ ด คือ แนวคิ ดทางอภิ ปรั ชญาและแนวคิดทางจริ ย ศาสตร์
โดยแนวคิดทางอภิปรัชญาสามารถจาแนกได้อีก 4 แนวคิด คือ 1) แนวคิดเกี่ยวกับสิ่ งเหนือธรรมชาติ
ที่ได้กล่าวถึ งสิ่ งศักดิ์สิทธิ์ ที่เคารพนับถือเพื่อขออานาจจากสิ่ งศักดิ์ สิทธิ์ ให้ช่วยปกปั กรักษาตัวของ
หมอให้รอดพ้นจากสิ่ ง ชั่วร้ า ยต่ า งๆ รวมทั้ง ช่ วยขจัดปั ดเป่ าอุ ป สรรคต่ า งๆ ที่ เกิ ดขึ้ นในขณะท า
การรักษา พร้อมทั้งดลบันดาลให้ผปู้ ่ วยหายจากโรคภัยไข้เจ็บ รวมไปถึงการนาเอาวิชาโหราศาสตร์
และการนัง่ ทางในมาวินิจฉัยหาสาเหตุและวิธีการรักษาโรคที่เกิดจากสิ่ งเหนือธรรมชาติเป็ นผูก้ ระทา
2) แนวคิดจิต วิญญาณได้ถูกสะท้อนออกมาผ่านทางการนับถือผีครู และยังเชื่ออีกว่าผีเป็ นสาเหตุของ
ความเจ็บไข้ได้ป่วยอีกประการหนึ่ง นอกจากนี้ แนวคิดเรื่ องขวัญเป็ นความเชื่ อดั้งเดิมในกลุ่มสังคม
และวัฒนธรรมไทที่ เชื่ อว่าขวัญเป็ นส่ วนหนึ่ งของจิ ตที่เป็ นพลังเชื่ อมโยงระหว่า งกายกับจิ ตด้วย
การทาหน้าที่ประจาและควบคุมการทางานของอวัยวะต่างๆ ในร่ างกาย หากขวัญออกจากร่ างกายก็
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จะท าให้ เ กิ ด ความเจ็ บ ป่ วย จึ ง ต้อ งท าพิ ธี เ รี ย กขวัญ กลับ คื น มาเพื่ อ ให้ ห ายจากความเจ็ บ ป่ วย
3) แนวคิดเรื่ องพลังลึกลับและไสยศาสตร์ ได้ปรากฏอยูใ่ นเรื่ องอุปกรณ์การรักษา คือ ไม้คอ้ นและ
ลิ่ ม ตอกเส้ น ซึ่ งท ามาจากไม้ ที่ ถู ก ฟ้ าผ่ า หรื อไม้ต ายพรายและเขาควายเผื อ กที่ ถู ก ฟ้ าผ่ า ตาย
รวมไปถึงงาช้างโดยเชื่ อว่าอุปกรณ์ดงั กล่าวมีพลังอานาจสามารถรักษาโรคโดยเฉพาะโรคที่เกิดจาก
สิ่ งเหนื อธรรมชาติเป็ นผูก้ ระทา และยังพบอีกว่ามีการใช้คาถาอาคมเข้ามาช่ วยปั ดเป่ าให้ห ายจาก
อาการเจ็บป่ วยที่เกิดขึ้นอีกด้วย 4) แนวคิดเรื่ องกรรมเป็ นอีกแนวคิดหนึ่ง ที่เชื่อว่าโรคบางอย่างได้มี
สาเหตุมาจากกรรมที่เคยกระทาไว้ในอดีต และกรรมนั้นส่ งผลให้ผปู้ ่ วยได้รับความทุกข์ทรมานด้วย
อาการเจ็บป่ วยเรื้ อรังอยูต่ ลอดเวลา จึงต้องมีการขออโหสิ กรรมจากเจ้ากรรมนายเวรด้วยการทาบุญ
เพื่อให้ผลของกรรมที่กาลังรับอยูเ่ บาบางลงหรื อทาให้ผลกรรมนั้นไม่ส่งผลต่อไปอีกซึ่ งทาให้อาการ
เจ็บป่ วยนั้นได้ทุเลาหรื อหายขาดไปในที่สุด
สาหรับแนวคิดทางจริ ยศาสตร์ ได้ปรากฏอยูใ่ นเรื่ องของคุณสมบัติของหมอ รวมไปถึง
ข้อปฏิ บตั ิ และข้อห้ามทั้งของหมอผูร้ ักษาและผูป้ ่ วยโดยมองว่า คุ ณสมบัติ ข้อปฏิ บตั ิและข้อห้าม
ในบางข้อของหมอเป็ นสิ่ งที่ “ต้อง” ปฏิบตั ิ หรื อ “ห้าม” ละเมิด หากไม่ปฏิบตั ิหรื อล่วงละเมิดก็จะ
ถูกมองว่าเป็ นหมอที่ไม่มีคุณธรรม จริ ยธรรม และขาดจากคุณสมบัติของการเป็ นหมอรักษาผูป้ ่ วย
อีกต่อไป หรื อเกิดความเจ็บป่ วยขึ้นมาอย่างไม่ทราบสาเหตุ รวมทั้งทาให้คาถาอาคมที่ได้ร่ าเรี ยนมา
เสื่ อมลง แต่สาหรั บข้อปฏิ บตั ิและข้อห้ามของผูป้ ่ วยเป็ นสิ่ งที่หมอแนะนาว่า “ควร” ปฏิบตั ิเท่านั้น
ผูป้ ่ วยจะปฏิบตั ิหรื อไม่ อย่างไรก็ข้ ึนอยูก่ บั ดุลพินิจของผูป้ ่ วยเอง
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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.
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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.

