
การศึกษาความเช่ือในการใช้พิธีเหยาเพื่อรักษาอาการเจ็บป่วยของชาว
ผู้ไทยในหมู่บ้านนาตาล ตำาบลเต่างอย อำาเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร
The study is believed to be used to treat illnesses Yau ceremony  
of Phutai. Natal village , Tambon Tao Ngoi, Tao Ngoi District, 
Sakon Nakhon Province

บุญชม ศรีสะอาด1, พรวีนัส ข่วงสิมมา2, ประวิทย์ รักษาแสง3,
ธารทิพย์ พลสิทธิ์4, ณัฐพล โยธา5

Boonchom Srisa-ard1, Pornweenus Khoungsimma2, 
Prawit Ruksasaeng3, Tanthip, Ponsit4 , Nattapon Yotha5

บทคัดย่อ
การวจิยัคร้ังน้ีมวีตัถปุระสงคเ์พ่ือ 1) ศกึษาความเชือ่และสาเหตใุนการใชพ้ธิเีหยาเพือ่รกัษาอาการ

เจ็บป่วยของชาว ผู้ไทยในหมู่บ้านนาตาล ตำาบลเต่างอย อำาเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร 2) ศึกษาองค์
ประกอบของการประกอบพิธีเหยารักษาอาการเจ็บป่วยของขาวผู้ไทยในหมู่บ้านนาตาล ตำาบลเต่างอย 
อำาเภอเตา่งอย จงัหวัดสกลนคร และ 3) ศกึษาขั้นตอนการประกอบพิธเีหยา วธิกีารเขา้ถึงข้อมูลและเกบ็
รวบรวมข้อมูลจำาแนกออกเป็น 2 ส่วน คือ การเก็บรวบรวมข้อมูลด้านเอกสาร ได้แก่ บทความ งานวิจัย 
วิทยานิพนธ์ ตำารา หนังสือ และข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต และการเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนาม ได้แก่ การ
สัมภาษณ์ผู้รู้ จำานวน 4 คน ผู้ประกอบพิธี จำานวน 4 คน เครื่องมือ คือ แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง
โดยการนำาสารสนเทศที่ได้จากการสัมภาษณ์ มาเขียนบรรยาย สิ่งท่ีค้นพบอย่างละเอียดและชัดเจน  
แล้วนำากลับไปให้ผู้ถูกสัมภาษณ์ยืนยันความถูกต้อง 

ผลการวิจัยพบปรากฏการณ์ดังนี้

ความเชือ่ในการใช้พิธีเหยาเพ่ือรกัษาอาการเจบ็ปว่ย คอื เชือ่ว่า โรคภัยตา่งๆ เกดิจากการกระทำา
ของผ ีการไปรกัษากบัแพทยแ์ผนปจัจบุนัไมส่ามารถรกัษาใหห้ายขาดได้ พอ่แมห่รอืผูอ้าวโุสในครอบครวั
เคยรกัษาดว้ยวธิกีารเหยามากอ่น เช่ือวา่โรคท่ีเกดิขึน้ในลกัษณะอยา่งนีต้อ้งทำาพธิเีหยาเทา่นัน้จงึจะหาย ซึง่
บางรายสามารถหายจากโรคได้จรงิ บางรายยดือายไุดอ้กีหลายป ีและการเดนิทางไปรกัษาสะดวกเพราะ
หมอเหยาจะมาหาผู้ป่วยที่บ้าน และตั้งคายรักษาทันที รวดเร็วกว่าการไปสถานีอนามัยหรือโรงพยาบาล
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ที่มีขั้นตอนเข้ารับการรักษาหลายขั้นตอนใช้เวลานานองค์ประกอบพิธีเหยาในการประกอบพิธีเหยาเพื่อ
รักษาอาการเจ็บป่วย มีองค์ประกอบ 4 องค์ประกอบคือ หมอเหยา ผู้ป่วย เครื่องคาย และ ดนตรีที่ใช้
บรรเลง ขั้นตอนการประกอบพิธีเหยา มี 5 ขั้นตอนคือ การเตรียมก่อนเริ่มพิธี การเชิญลงเทพยดาหรือ
ผีผู้เป็นใหญ่ การเหยาเสี่ยงทายสาเหตุของการเจ็บป่วย การเรียกขวัญผู้ป่วย และการลากลับเป็นการส่ง
ให้เทพยดาและผีต่างๆ ให้ออกจากร่างไปกลับไปยังถิ่นที่อยู่อาศัยอยู่เดิม 

Abstract
This research aimed to 1) study the beliefs and the cause of the ailments of the cer-

emony to Yau. Which is from Thailand, Village Natal district, Tao Ngoi District, Sakon Nakhon  
2) to study the composition of the ceremony Yao and 3) to study the Yau ceremony. The 
method resources from data collection divided into two parts, there were 1) documentation  
research articles, theses, books, textbooks and information from the Internet, and 2) the 
interview with the people who knew the four ceremonies of You.

The study found the phenomenon as follows: 1) Belief in the Yau ceremony, that 
Yau is believed to cure illness, disease caused by an act of the devil. The treatment with 
modern medicine can not be cured. Parents or family elders had prior therapy with Yau. The 
disease which is believed to occur in this manner must be gone because of Yao. Some of 
which can actually be cured, mean while some extended for several more years. The treat-
ment facilities for patients is that Yao can be come home. And pitched immediate treatment 
faster than the health center or hospital where the procedure was hospitalized several time-
consuming steps. 2) The components of Yau ceremony, are Yau illnesses, Yau is patient, 
the Yao spit, and music instruments. 3) The ceremony of Yau has five phases: preparation 
before starting the ceremony. Next, the invitation to the major deities or spirits. then Yao toss 
the cause of the illness. the reassure patients to leave the various deities and spirits. leave 
the body return to and live in their residence.

Keywords: Thailand, ceremony, Yau faith
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บทนำา
ในสมัยพระบาทสมเด็จพระน่ังเกล้าเจ้า

อยู่หัว รัชกาลท่ี 3 หลังกบฏเจ้าอนุวงศ์ ชาวผู้ไทย
ถูกกวาดต้อนเข้าสู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของ
ประเทศไทย มาต้ังหลักแหล่งท่ีแถบเทือกเขาภูพาน
ในเขต จังหวัดสกลนคร นครพนม มุกดาหาร และ
กาฬสินธ์ุ และค่อยๆ ขยายออกไปยังจังหวัดต่างๆ 
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนืออีกหลายพ้ืนท่ี (เจริญ
ชัย ชนไพโรจน์. 2529: 3) ชาวผู้ไทยท่ีอพยพเข้า
มาอยู่ท่ีภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทยอพยพมา
จาก 3 เมืองได้แก่ เมืองวัง เมืองเซโปน และเมือง
กะบอง (เมืองท่าแขก) แต่ละกลุ่มต่างก็มีหัวหน้า
นำาการอพยพ และได้แยกย้ายกันต้ังถ่ินฐานตาม
เมืองต่างๆ น่ันคือ กลุ่มเมืองวังต้ังถ่ินฐานท่ีอำาเภอ
เรณูนคร จังหวัดนครพนม อำาเภอพรรณนานิคม 
จังหวัดสกลนคร อำาเภอสหัสขันธ์ และอำาเภอกุฉิน
ารายณ์ จังหวัดกาฬสินธ์ุ อำาเภอหนองสูง จังหวัด
มุกดาหาร ส่วนกลุ่มท่ีอพยพมาจากเมืองเซโปน 
ต้ังถ่ินฐานท่ีเมืองเสนางคนิคม จังหวัดอำานาจเจริญ 
และกลุ่มท่ีอพยพมาจากเมืองกะปอง ต้ังถ่ินฐานท่ี
เมืองวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร (สุวิทย์ ธีรศาศวัต 
และ ณรงค์ อุปัญญ์. 2538: 26-27)

ชาวผู้ไทยเชื่อว่า การเจ็บป่วยเกิดจาก
การกระทำาของผี อาถรรพณ์ และพลังอำานาจเร้น
ลับต่างๆ ที่เรียกว่า ผีแถน (ผีแถน หมายถึง เทพ
ผู้สรา้ง) มหีลายองค์และมบีทบาทเกีย่วข้องกบัชีวติ
มนษุย ์(สกุญัญา สจุฉายา, 2549: 162 ) มอีำานาจ
เหนือมนุษย์ สามารถดลบันดาลให้เกิดความเป็น
ไปต่างๆ ทั้งทางดีและทางร้ายต่อมนุษย์ (สุมิตร 
ปิติพัฒน์, 2545: 28) ผีแถนมีอิทธิพลต่อการ
ดำาเนินชวีติของชาวผูไ้ทยเปน็อย่างมาก เพราะชาว
ผู้ไทยเชื่อว่า ผีแถนสามารถดลบันดาลให้อยู่เย็น
เป็นสุข และหากทำาให้ผีแถน ไม่พอใจ ผีแถน ก็จะ
ลงโทษ นอกจากผีแถนแล้ว ผีร้ายหรือผีไม่ดีที่อยู่
ตามป่า ตามเขา ตามแม่น้ำา ไม่ว่าจะเรียกชื่ออื่นๆ 

กเ็ปน็สาเหตขุองการเจบ็ปว่ยเชน่กนั การรกัษาโรค
จึงต้องพึ่งผู้มีพลังอำานาจที่สามารถติดต่อกับผีได้

ความเช่ือ (belief) เป็นธรรมชาติที่เกิด
ขึ้นกับมนุษย์ เป็นวัฒนธรรมของมนุษย์อย่างหนึ่ง 
การดำารงชีวิตของมนุษย์สมัยโบราณ ความเชื่อ
จึงเกิดจากการเกิดขึ้นและการเปลี่ยนแปลงของ
ธรรมชาตทิีม่นษุยเ์ชือ่วา่เปน็การดลบนัดาลใหเ้กดิ
ขึ้นจากอำานาจของเทวดา พระเจ้าหรือภูตผีปีศาจ 
สมปราชญ์ อัมมะพันธ์ (2536: 7) ให้นิยามว่า 
ความเช่ือ คือ คำาตอบที่ลึกลับเก่ียวกับการดำารง
อยูข่องคน โดยใชพ้ืน้ฐานความศรทัธาและอารมณ์
มากกว่าเหตุผลหรือวิทยาศาสตร์ สอดคล้องกับ 
จักรภพ เพ็ญแข (2546: 14) ที่ให้นิยามว่า ความ
เชื่อ คือ สิ่งที่สั่งสมกันมาเป็นเวลานาน จากรุ่นสู่
รุ่น เป็นมรดกตกทอดทางวัฒนธรรม ความเชื่อ
มีผลต่อการดำารงชีวิตความเป็นอยู่ของประชากร
ในแต่ละท้องถิ่น ซึ่งแต่ละท้องถิ่นก็จะมีความเช่ือ 
และประเพณี ปฏิบัติ ที่แตกต่างกันไปตามแต่ละ
สังคมนั้นๆ อาทิเช่นการฝังศพของแต่ละเช้ือชาติ 
ศาสนา ก็จะมีพิธีกรรม พิธีการที่แตกต่างกันออก
ไป ตามความเชื่อของสังคมนั้นๆ 

ปัจจุบันถึงแม้ว่าการแพทย์ในปัจจุบันจะ
มีการพัฒนามากข้ึนก็ตาม แต่พิธีเหยายังคงเป็น
พิธีการหนึ่งที่ชาวผู้ไทยใช้ในการดูแลรักษาอาการ
เจ็บป่วย เหตุใดชาวผู้ไทยจึงยังคงมีความเช่ือเช่น
นั้น องค์ประกอบและขั้นตอนของการประกอบ
พิธีเหยาเป็นอย่างไรจึงทำาให้ชาวผู้ไทยเช่ือว่าหมอ
เหยาสามารถรักษาโรคได้ การถ่ายทอดอำานาจ
ศักดิ์สิทธิ์เหล่านี้ทำาอย่างไร จากคำาถามเหล่านี้ 
คณะผู้วิจัย จึงสนใจศึกษาความเชื่อใน การใช้พิธี
เหยาเพื่อรักษาอาการเจ็บป่วยของชาวผู้ไทย ใน
หมู่บ้านนาตาล ตำาบลเต่างอย อำาเภอเต่างอย 
จังหวัดสกลนคร เพื่อให้เข้าใจความเช่ือในการใช้
พิธีเหยาเพื่อรักษาอาการเจ็บป่วยของชาวผู้ไทย
ทราบองคป์ระกอบของการประกอบพธิเีหยา และ 
ขั้นตอนการประกอบพิธีเหยาของชาวผู้ไทย
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วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาความเชื่อในการใช้พิธีเหยา

เพื่อรักษาอาการเจ็บป่วยของชาวผู้ไทยในหมู่บ้าน
นาตาล ตำาบลเต่างอย อำาเภอเต่างอย จังหวัด
สกลนคร

2. เพื่อศึกษาองค์ประกอบของการ
ประกอบพิธีเหยา เพื่อรักษาอาการเจ็บป่วยของ
ขาวผู้ไทยในหมู่บ้านนาตาล ตำาบลเต่างอย อำาเภอ
เต่างอย จังหวัดสกลนคร 

3. เพื่อศึกษาขั้นตอนการประกอบพิธี
เหยา เพื่อรักษาอาการเจ็บป่วยของขาวผู้ไทยใน
หมู่บ้านนาตาล ตำาบลเต่างอย อำาเภอเต่างอย 
จังหวัดสกลนคร

ขอบเขตของการวิจัย 
1. พื้นที่ในการปฏิบัติการภาคสนามเพื่อ

เกบ็และรวบรวมขอ้มลูสำาหรบัการศกึษาความเช่ือ
ในการใชพ้ธิเีหยาเพือ่รกัษาอาการเจบ็ปว่ยของชาว
ผู้ไทย ในหมูบ้่านนาตาล ตำาบลเตา่งอย อำาเภอเตา่
งอย จังหวัดสกลนคร เป็นพื้นที่สำาหรับปฏิบัติการ
ภาคสนามและเก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐานเพื่อนำา
มาศึกษาวิจัยต่อไป

2. เน้นศึกษาความเช่ือในการใช้พิธีเหยา
เพ่ือรักษาอาการเจ็บป่วยของชาวผู้ไทยในหมู่บ้าน
นาตาล ตำาบลเต่างอย อำาเภอเต่างอย จังหวัด
สกลนคร ที่ยังคงยึดถือปฏิบัติกันมาจนถึงปัจจุบัน 

3. ศึกษาองค์ประกอบของการประกอบ
พธิเีหยาเพือ่รกัษาอาการเจบ็ปว่ยของชาวผูไ้ทยใน
การใช้พิธีเหยาเพื่อรักษาอาการเจ็บป่วย 

4. ศกึษาขัน้ตอนการประกอบพิธเีหยาใน
การรักษาอาการเจ็บป่วยของชาวผู้ไทย ในการใช้
พิธีเหยาเพื่อรักษาอาการเจ็บป่วย

5. กลุม่ผูใ้หข้้อมลู ได้แก ่หมอเหยา 1 คน 

หมอแคน 1 คน และ ชาวผู้ไทยในหมู่บ้านนาตาล 
ตำาบลเต่างอย อำาเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร 
จำานวน 5 คน คณุสมบตั ิหมอเหยา และ หมอแคน 
เคยทำาพิธีเหยา ไม่ต่ำากว่า 5 ปี สำาหรับชาวผู้ไทย
เป็นชาวผู้ไทยเคยรักษาด้วยวิธีการเหยามาก่อน

6. ระยะเวลาในการวิจัยใช้เวลาทั้งสิ้น 4 
เดือน

วิธีดำาเนินการวิจัย 
คณะผู้วิจัยดำาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล

เก่ียวข้องกับสภาพทั่วไปของชุมชน ความเชื่อใน
การประกอบพิธีเหยาเพื่อรักษาอาการเจ็บป่วย 
องค์ประกอบและขั้นตอนการประกอบพิธีเหยา 
วิธีการเข้าถึงข้อมูลและการเก็บรวบรวมข้อมูล
ออกเป็น 2 ส่วน ส่วนแรกเก็บรวบรวมข้อมูลด้าน
เอกสาร ได้แก่ งานวิจัย วิทยานิพนธ์ บทความ 
ตำารา หนังสือ และข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต และ
ส่วนที่สองเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนามใช้การ
สังเกตการสัมภาษณ์ผู้รู้จำานวน 5 คน ผู้ประกอบ
พิธีจำานวน 2 คน โดยใช้แบบสัมภาษณ์แบบมี
โครงสร้าง ยืนยันความถูกต้องของข้อมูลโดย
การนำาข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ มาเขียน
บรรยายสิ่งที่ค้นพบอย่างละเอียดและชัดเจน แล้ว
นำากลับไปให้ผู้ให้ข้อมูลยืนยันความถูกต้อง

ผลการวิจัย
	 1.	สภาพทั่วไปของหมู่บ้านนาตาล

ในสมยั ร.ศ.40 ( พ.ศ.2365) เขตบา้นนา
ตาลเป็นพื้นที่ๆ เต็มไปด้วยป่าดงทึบ เป็นหมู่บ้าน
ร้าง ของคนโบราณต้ังแต่สมัยขอม เช่น วัดร้าง
ที่มีใบเสมาที่ทำาด้วย(โปรดดูภาพที่ 1) ซึ่งตั้ง
อยู่ทางทิศใต้ของหมู่บ้าน เมื่อก่อนเป็นป่าอุดม
สมบูรณ์ไปด้วยป่าดงดิบ ชาวผู้ไทย ที่ตั้งรกรากอยู่
หมู่บ้านนาตาล มีขนบธรรมเนียมประเพณี และ
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ความเป็นอยู่อย่างเรียบง่าย มีการทำาไร ทำานา  
ทำาสวน เลี้ยงสัตว์ ทอผ้า การปลูกสมุนไพร มี
วัฒนธรรมคือภาษาพูด และการแต่งกายเป็น
เอกลักษณ์ที่โดดเด่นของชาวผู้ไทย บ้านนาตาล
เป็นหมู่บ้านขนาดใหญ่ มีพ้ืนที่ทั้งหมดประมาณ 
3,000 ไร่ แยกเป็นพ้ืนที่ทำานาประมาณ 2,000 
ไร่ ที่อยู่อาศัยประมาณ 1,000 ไร่ มีลักษณะเป็น
ท่ีราบสูง ลาดเอียงทางด้านตะวันออกเฉียงใต้ 
ลักษณะดิน ส่วนมากที่พบว่าเป็นดินร่วนปนทราย 
ท่ีเหมาะสมกับการปลูกข้าว และบ้านนาตาลมี
ลักษณะอากาศคล้ายกับอากาศทั่วไปของจังหวัด
สกลนครมี 3 ฤดูกาลคือ ฤดูร้อน ฤดูหนาว ฤดูฝน 
บ้านนาตาลเปน็ชมุชนทีต่ัง้รวมกนัเปน็กระจกุ โดย
มีอาณาเขตดังนี้ คือ ทิศเหนือติดกับ บ้านบึงทวาย 
ตำาบลบึงทวาย ทิศใต้ติดกับ บ้านนาอ่าง ตำาบลนา
ตาล ทิศตะวันตกติดกับ บ้านโนนเจริญ ตำาบลนา
ตาล ทิศตะวันออก ติดกับ บ้านโนนเจริญ ตำาบล
นาตาล อำาเภอเต่างอย โรงเรียนเปิดสอนตั้งแต่ชั้น 
ป.1- ม.3 มี 1 โรงคือ โรงเรียนบ้านนาตาลคำาข่า 
มี 2 วัด คือ วัดบัวระภา และวัดป่า เป็นวัดพุทธ
ศาสนาทัง้ 2 วดั วัดบวัระภาเปน็วดัประจำาหมูบ่า้น 
สำาหรบัเปน็ศนูยร์วมของชาวบ้านนาตาลในงานบุญ
ประเพณีต่างๆ ซึ่งชาวบ้านเรียกว่า วัดบ้าน และ
อีกวัดหนึ่งเรียกว่า วัดป่า การจัดงานประเพณี 12 
เดือน ใช้สถานที่ของวัดเป็นที่ประกอบพิธี ส่วน
การกระตุ้นให้เกิดความรกัและหวงแหนวฒันธรรม
ของชาวผู้ไทย ได้เสริมในวิชาเรียนสังคมศาสนา 
และวัฒนธรรม ปลูกฝังให้เยาวชนชาวผู้ไทยตั้งแต่
ในโรงเรียน

	 2.	 ความเช่ือในการประกอบพิธีเหยา
เพื่อรักษาอาการเจ็บป่วย

ตามความเช่ือของชาวผู้ไทยในหมู่บ้าน
นาตาล ตำาบลเต่างอย อำาเภอเต่างอย จังหวัด
สกลนคร หมอเหยา คือ ผู้ทำาหน้าที่รักษาโรคภัย
ไข้เจ็บให้กับชาวผู้ไทย สอดคล้องกับการศึกษา

ของอนนัต ์มชัีย (2551: 31) วา่ผูท้ีเ่ปน็หมอเหยา 
จะต้อง จัดพิธีกรรมเลี้ ยง ผี เ ป็นประจำา ทุกปี  
ชาวผู้ไทยเรียกว่า พิธีเหยาเลี้ยงผี เป็นพิธีไหว้  
ผีแถน เพื่อขอพลังอำานาจจากผีแถนในการรักษา
โรค ส่วนการสืบทอดการเป็นหมอเหยามีท้ัง
สืบทอดตามสายตระกูล และสืบทอดโดยผ่าน
พิธีกรรมเหยาคุมผีออก การสืบทอดโดยสาย
ตระกูล ผู้ที่จะเป็นหมอเหยาคนต่อไปจะต้องเป็น
เชื้อสายของหมอเหยาคนที่เสียชีวิตไปแล้ว ทั้งนี้
ผีไท้ผีแถนจะเป็นผู้เลือกลูกหลานข้ึนมาเป็นหมอ
เหยาแทนสืบต่อไป ส่วนการสืบทอดโดยผ่านพิธี
เหยาคมุผอีอก เปน็พธิกีรรมสบืทอดหมอเหยาใหม่
จากผูป้ว่ยทีม่าเขา้รบัการรกัษาจากหมอเหยา และ
รบัปากว่าเมือ่หายปว่ยแลว้จะรบัเปน็หมอเหยาตอ่
ไป หมอเหยาที่สืบทอดโดยผ่านพิธีเหยาคุมผีออก
ต้องสร้างหิ้งผี เพื่อประกาศต่อผู้คนว่าตนเองได้
เปลี่ยนสถานภาพเป็น หมอเหยาแล้ว 

ภาพที่ 1 ใบเสมา หมู่บ้านนาตาล  
ตำาบลเต่างอย อำาเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร

ที่มา: ถ่ายโดย พรวีนัส ข่วงสิมมา  
วันที่ 4 มีนาคม 2559



วารสารศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 70 ปีที่ 10 ฉบับที่ 4 ตุลาคม – ธันวาคม พ.ศ. 2559

ปัจจุบันชาวผู้ไทยในหมู่บ้านนาตาล ยัง
มีความเชื่อและการนับถือผี อำานาจเร้นลับหรือสิ่ง
ที่อยู่นอกเหนือธรรมชาติ รวมไปถึงมีความเชื่อว่า
อาการเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นกับคนในหมู่บ้านเกิดจาก
การกระทำาของ ผีร้ายหรือผีไม่ดีที่อยู่ตามป่า ตาม
เขา ตามแม่น้ำา ผีบรรพบุรุษ หรือผีอื่นๆ ที่ไม่ได้
กลา่วถงึ ถา้ใครประพฤตดีิ ผกีจ็ะตอบแทนโดยการ
ดลบนัดาลใหอ้ยูเ่ยน็เปน็สขุ แต่ถา้ใครประพฤติไมดี่ 
ผีก็จะลงโทษให้มีอันเป็นไปหรือมีการเจ็บป่วย จน
ต้องทำาพิธีแก้ที่เรียกว่า พิธีเหยา เพื่อเสี่ยงทายหา
สาเหตุของอาการเจบ็ปว่ย ดังนัน้เมือ่เวลาเจบ็ปว่ย 
ชาวผูไ้ทยมกัจะพึง่พาการรกัษาพยาบาลจากหมอ
เหยาควบคู่กับการรักษาจากแพทย์แผนปัจจุบัน 
เพราะเชื่อว่าโรคภัยต่างๆ เกิดจากการกระทำา
ของผี การรักษาโรคด้วยวิธีเหยา หมอเหยาจะร้อง
เป็นทำานองเพื่อสวดอ้อนวอนผีแถน เพื่อสอบถาม
อาการป่วยว่า อาการเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นเป็นเพราะ
ไปทำาผิดผีหรือถูกผีกระทำาใช่หรือไม่ หากไม่ใช่
การกระทำาของผี หมอเหยาจะไม่รักษา แต่จะ
แนะนำาให้ไปพบแพทย์ท่ีโรงพยาบาล จากการท่ี
คณะผู้วิจัยทำาการสัมภาษณ์ชาวผู้ไทยหมู่บ้านนา
ตาล พบว่า การตัดสินใจมาพบหมอเหยาเพื่อให้
หมอเหยารักษาอาการเจ็บป่วยให้นั้น ผู้ป่วยและ
ญาติมีความเชื่ออยู่ 3 ประการ คือ

ประการแรก เกิดจากอาการการป่วย
เรื้อรัง ไปรักษาที่โรงพยาบาลหลายๆ ครั้ง แต่
อาการของโรค ยังไม่หายขาด ไม่ดีขึ้น ทำาให้เกิด
ความเชื่อว่า การเจ็บป่วยเกิดจากการกระทำาของ
ผี หรือเม่ือเกิดการเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรง เช่น 
ป่วยเป็นโรคตับ โรคมะเร็ง อัมพาต เมื่อนำาผู้ป่วย
ไปรักษากับแพทย์แผนปัจจุบัน แพทย์ไม่สามารถ
รักษาให้หายขาดได้ และบอกแก่ญาติและผู้ป่วย
ให้กลับบ้านเพื่อทำาใจ บ้านญาติก็จะนำาหมอเหยา
มารักษาให้กับผู้ป่วย ซึ่งหมอเหยาจะไม่ปฏิเสธ
การรักษาคนป่วยที่สิ้นหวังเหล่านี้ แต่จะให้ความ

หวังอยู่เสมอว่ามีโอกาสรอด (โปรดดูภาพที่ 2) 
โดยหมอเหยาจะโต้ตอบกับผี การรักษาของหมอ
เหยาก็ตั้งแต่ใช้น้ำามนตร์ การสะเดาะเคราะห์ การ
ผูกแขนสู่ขวัญ ถ้าผู้ป่วยเสียชีวิตลง หมอเหยาก็จะ
ปลอบประโลมญาติคนไข้ทันทีว่า “ทำาบุญมาแค่นี้ 
ผีไท้ผีแถนต้องการให้ไปอยู่ด้วยเพื่อรับใช้” แต่มีผู้
ป่วยบางรายสามารถหายจากโรคร้ายได้จริง หรือ
บางรายสามารถยึดอายุไปได้อีกหลายปี เมื่อเกิด
เหตุการณ์เช่นนี้ยิ่งทำาให้ชาวผู้ไทยเช่ือในความ
สามารถของหมอเหยามากขึ้น 

ประการที่สอง เกิดจากความเชื่อของพ่อ
แมห่รอืผูอ้าวโุสในครอบครวั เพราะผูอ้าวโุสเหล่านี้
เคยรักษาด้วยวิธีการเหยามาก่อน และจดจำาได้ว่า
อาการของโรคที่เกิดขึ้นในลักษณะอย่างนี้ต้องทำา
พิธีเหยาเท่านั้นจึงจะหาย จึงเลือกใช้วิธีการรักษา
โรคดว้ยวธิกีารนี ้ผูป้ว่ยจะใหเ้หตผุลวา่ “แมใ่หเ้หยา
กเ็หยา” นอกจากน้ี เมือ่ผูป้ว่ยผา่นเหตกุารณ์รา้ยๆ 
เช่น หลังผ่าตัด หลังจากประสบอุบัติเหตุ พ่อแม่
ของผู้ป่วยจะให้เหตุผลว่า “หลังฉีดยา หรือผ่าตัด 
ขวัญจะตกใจ แล้วจะหนีไปจะต้องมาเหยาเพื่อ
เรียกขวัญกลับคืน” ตามความเชื่อของชาวผู้ไทย 
ขวญัมคีวามสมัพนัธก์บัชวีติตัง้แตเ่กดิจนตาย ขวญั
มีลักษณะท่ีอ่อนไหว ต่ืนตระหนกง่าย ดังนั้น จึง
ตอ้งทำาพธิเีรยีกขวญั (สดูขวญั) เพือ่เปน็การปลอบ
ประโลมขวัญและให้ขวัญที่หนีไปกลับมาสู่ชีวิต 
ดังเดิม (ดนัย ซาทิพฮด. 2548: 2) 

ประการท่ีสาม ชาวผู้ไทยบ้านนาตาล 
ส่วนใหญ่ยังคงประกอบอาชีพด้านเกษตรกรรม
เปน็อาชพีหลกั ฐานะความเปน็อยูถ่อืวา่ยงัยากจน 
หลายครอบครวัเมือ่บตุรหลานเขา้สูว่ยัแรงงาน จะ
ไปทำางานที่ต่างจังหวัด ทำาให้มีเฉพาะผู้สูงอายุที่
อาศัยอยู่ในครัวเรือน เมื่อเกิดเจ็บป่วยชาวผู้ไทย
จึงพึ่งหมอเหยา เพราะหมอเหยาจะอาศัยอยู่ใน
ชุมชนเดียวกัน การเดินทางไปรักษาสะดวกและ
รวดเร็วกว่าการไปทีส่ถานอีนามยัหรอืโรงพยาบาล 
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อีกทั้งยังมีขั้นตอนในการเข้ารับการรักษาหลาย
ขั้นตอน ใช้เวลานาน แต่การรักษาโดยหมอเหยา  
ไม่ต้องรอรับการรักษานานๆ ไม่ต้องกินยา ส่วน
ใหญ่หมอเหยาจะเป็นผู้เดินเข้ามาหาผู้ป่วยที่บ้าน 
และต้ังคายรักษาทันที ซึ่งในเครื่องคายรักษานั้น
ก็ไม่ได้ซับซ้อน ชาวผู้ไทจะคุ้นเคยอยู่เป็นประจำา 
การรกัษาโดยหมอเหยาจงึมคีวามสะดวกมากกวา่

	 3.	 องค์ประกอบพิธี เหยาในการ
ประกอบพิธีเหยาเพื่อรักษาอาการเจ็บป่วย

3.1 หมอเหยา คือ ผู้ทำาหน้าที่รักษา
โรคภัยไข้เจ็บ คำาว่า “เหยา” แปลตามความหมาย
ของชาวผู้ไทย หมายถึง การสู่ขวัญหรือการรักษา
พยาบาลผู้ป่วย “พิธีเหยา” เป็นพิธีการเสี่ยงทาย
เมื่อมีการเจ็บป่วยซึ่งเช่ือว่าเป็นการกระทำาของผี  
จึงต้องทำาพิธีเหยาเพื่อ “แก้ผี” หาสาเหตุว่า ผู้เจ็บ
ป่วยนี้ผิดผีด้วยสาเหตุใด ผีต้องการให้ทำาอะไร  
จะไดท้ำาการแก้ผีเพ่ือใหอ้าการเจบ็ปว่ยกจ็ะหายไป 
ผู้ทำาพิธีเหยา เรียกว่า “หมอเหยา”  

3.2 ผู้ป่วย เม่ือมีอาการเจ็บป่วยแล้วผู้
ป่วยไปรับการรักษากับแพทย์แผนปัจจุบันแล้วไม่
หายก็จะกลับมารักษากับหมอเหยา เพราะเชื่อว่า 
อาการเจบ็ปว่ยเกดิจากการกระทำาของผ ีผูป้ว่ยคน
นั้นประพฤติผิด ฮีต 12 ครอง 14 หรือจากผีร้าย
ตา่งๆ จึงตอ้งประกอบพธิกีรรมเหยาเพือ่เสีย่งทาย
หาสาเหตุของอาการเจ็บป่วยหมอเหยาจะเป็นผู้
ตดิตอ่สือ่สารกบัผ ีเพือ่สอบถามวา่อาการเจบ็ปว่ย
ที่เกิดจากผีทำาน้ันเกิดเพราะอะไร ผิดอะไร และ
ต้องการจะให้แก้แบบไหน ผีต้องการอะไร เพื่อให้
ตรงกับสาเหตุและแก้ไขได้ถูกต้อง 

3.3 เครื่องคาย  เ ป็ น สิ่ ง ที่ อั ญ เ ชิ ญ
เทพยดา ครูบา อาจารย์ ผีผู้เป็นใหญ่ ผีเชื้อ ผี
หมอ ผีหลักบ้านหลักเมือง ลงมาช่วยเหลือรักษา
ผู้ป่วย ประกอบไปด้วย

เครื่องคายใหญ่ สำาหรับประกอบพิธีจะ
ถกูจดัไวใ้นพานขนาดใหญ ่มเีครือ่งประกอบหลาย
อย่าง เงินฮาง เงินสำาหรับเดินทาง 12 สตางค์ 
กรวยดอกไม้ เทียนไขใหญ่ เทียนเล็ก เทียนหง่า 

ตะแหลวไมง่้าม ขนัหมากเบง็ ขนัตนีมินต ์
ไข่ไก่ดิบ เหล้าขาว ข้าวสาร บุหรี่ 4 มวนพันจาก
ยาเส้นห่อพริกแห้ง คำาหมาก ฝ้าย ฝ้ายเคียน
หัวหมอเหยา เครื่องคายสำาหรับเชิญลง จัดเตรียม
ใสจ่านใบเลก็หรอืเรยีกวา่ จานเชญิลงใชส้ำาหรบัให้
หมอเหยาอญัเชเิทพยดา และผตีา่งๆ ลงมาเขา้รา่ง
เพือ่ปะกอบพธีิ ประกอบดว้ย ขันหา้ ไดแ้ก ่ดอกไม ้
5 คู ่เทยีน 5 คู ่ไขไ่กด่บิ และขันซ่ินแพร เปน็เครือ่ง
คายท่ีจัดเตรียมไว้ให้แก่ผีท่ีลงมาเข้าร่างหมอเหยา
แล้ว โดยผีจะเลือกเครื่องนุ่งที่ตนชอบ ถ้าไม่ถูกใจ
ผีจะบอกให้จัดหาใหม่ สิ่งที่เตรียมไว้ได้แก่ ผ้าซิ่น  
ผ้าแพร เสื้อ ถ้าเป็นผีปู่ผีตา ถ้าลูกหลานรู้ว่าท่าน
ชอบนุ่งอย่างไรก็ให้จัดเตรียมไว้อย่างนั้น (โปรด
ดูภาพที่ 3 ที่แสดงพิธีกรรมเลี้ยงหมอผีประจำาปี)

เครือ่งคายสำาหรบัผูป้่วย จดัเตรยีมเครื่อง

ภาพที่ 2 สัมภาษณ์หมอเหยา  
(นายจินดา ยะพลหา) หมู่บ้านนาตาล 

โดย ประวิทย์ รักษาแสง
ที่มา: ถ่ายโดย ณัฐพล โยธา

วันที่ 4 มีนาคม 2559
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คายไว้สำาหรับเรียกขวัญผู้ป่วย ได้แก่ กล่องข้าว
รับขวัญผู้ป่วย พาข้าวรับขวัญผู้ป่วย และเทียนสี 
จำานวน 3 เล่ม เครือ่งคายทัง้หมดตอ้งจดัเตรยีมให้
เสร็จก่อนเท่ียงหรืออย่างช้าไมเ่กิดบา่ยสามโมงเย็น
เพราะหลังจากเวลานีแ้ล้วถอืวา่เปน็ช่วงเวลา เอาผี
ไปป่าช้า ชาวบ้านถือว่าเป็นเวลาที่ไม่เป็นมงคลไม่
เหมาะสำาหรับประกอบพิธีที่เป็นมงคลต่างๆ หลัง
จากกระทำาพิธีเสร็จจะยกเครื่องคายท้ังหมดขึ้นไว้
บนหิ้งเป็นเวลา 1 คืน จึงยกลงมาได้ 

3.4 ดนตรีทีใ่ชบ้รรเลง ดนตรทีีใ่ช้บรรเลง 
จะใชแ้คนแปดหรอืแคนเกา้เป่ากไ็ด้ แคนใช้บรรเลง
ประกอบพิธีเหยา ในขณะทำาพิธีหมอแคนจะต้อง
เป่าแคนคลอไปกับกลอนลำาของหมอเหยาไปจน
เสร็จพิธี อาจมีการหยุดพักเป็นช่วงๆ ตามจังหวะ
ของพิธีกรรม เนื่องจากการประกอบพิธีใช้เวลา
นานประมาณ 2-3 ชั่วโมง จึงอาจต้องใช้หมอแคน
ถงึ 2 คน เพือ่ผลดัเปลีย่นกนัเปา่ ลายทำานองดนตรี
ของหมอแคนแต่ละคนทีเ่ปา่อาจไมเ่หมอืนกนัหรอื
แตกต่างกันไปเลยแต่สามารถเป่าประกอบพิธีได้
เช่นกัน เพลงที่ใช้บรรเลงประกอบ เพลงเป็นสื่อที่
ใช้ติดต่อกับเทพยดาและผีต่างๆ โดยผ่านเครื่อง
ดนตรีท่ีมนุษยเ์ป็นผูป้ระดิษฐ์ขึน้ตามความเช่ือและ
เป็นผูบ้รรเลง ลายหรอืแนวทำานองของเพลงขึน้อยู่

กบัหมอแคนแตล่ะคนทีไ่ด้รบัการถา่ยทอดมา หรอื
ฝึกฝนด้วยตนเองโดยอาศัยการจำาแนวทำานองที่
ได้ยินมา (โปรดดูภาพที่ 4 สัมภาษณ์หมอแคน) 

4. ขั้นตอนการประกอบพิธีเหยาเพื่อ
รักษาอาการเจ็บป่วย

ภาพท่ี 3 พิธีกรรมเล้ียงหมอผีประจำาปี
ที่มา: ถ่ายโดย ธารทิพย์ พลสิทธิ์

วันที่ 11 มีนาคม 2559

ภาพที่ 4 สัมภาษณ์หมอแคน  
(นายลำาไพ ชาคำาภู) หมู่บ้านนาตาล  

โดย ประวิทย์ รักษาแสง
ที่มา: ถ่ายโดย พรวีนัส ข่วงสิมมา

วันที่ 4 เมษายน 2559

สำาหรับพิธีเหยาเมื่อมี ผู้ป่วยต้องการ
เสี่ยงทายหาสาเหตุของอาการเจ็บป่วย พิธีกรรม
จะถูกจัดขึ้นในวันพฤหัสบดีเท่านั้น เพราะถือว่า
เป็นวันครูเหมาะแก่การเชิญผีท่ีเป็นเทพและครูบา
อาจารย์ลงมาเทียม หรือถ้าเร่งด่วนมากอาจทำา
พธิใีนวันอาทติย์ แตท่ัง้สองวันจะตอ้งไมต่รงกบัวัน
ศลีหรอืวนัธรรมสวนะ สถานทีส่ำาหรับประกอบพธีิ
ถา้ผูป้ว่ยทีอ่ยูใ่กลอ้าจใชบ้า้นของหมอเหยาเอง แต่
ถ้าผู้ป่วยอยู่ถิ่นอื่น หมอเหยาจะเดินทางไปเหยาที่
บ้านของผู้ป่วย  

4.1 การเตรียมก่อนเริ่มพิธี สถานที่และ
เครื่องคายประกอบพิธีซึ่งจะถูกจัดเตรียมในตอน
กลางวันก่อนเวลาบ่ายสามโมงเย็น เพราะเวลา
หลังจากบ่ายสามโมงเย็นไปจนถึงพระอาทิตย์
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ตกดินถือเป็นเวลานำาผีเข้าป่าช้า ซึ่งชาวผู้ไทย
เช่ือว่า เป็นเวลาที่ไม่เป็นสิริมงคลไม่เหมาะท่ีจะ
ประกอบพิธีมงคลใดๆ เครื่องคายใหญ่จะถูกจัด
เตรียมไว้คู่กับเคร่ืองคายเชิญลง นอกจากน้ันยัง
ต้องเตรียม น้ำามนต์หรือน้ำาหอม (น้ำาธรรมดา 
ใส่ขม้ิน) น้ำาใส่ดอกไม้ (ดอกจำาปี) เหล้าขาว  
(เรียกว่า ม้า) 1 ขวด 

4.2 การเชิญลงหรือการเทียม เป็น
ขั้นตอนการเชิญเทพยดา ผีผู้ เป็นใหญ่ ผีเช้ือ  
ผีบรรพบุรุษ ผีหลักบ้านหลักเมือง พิธีจะเริ่ม
ประมาณเวลาหนึ่งทุ่ม โดยหมอเหยาจะเข้ามานั่ง
พับเพียบหน้าเครื่องคายใหญ่ประกอบพิธีหันไป
ทางทิศใดก็ได้ 

4.3 การเหยาเสี่ยงทาย เป็นขั้นตอนที่
หมอเหยาจะทำาการเส่ียงทายหาสาเหตขุองอาการ
เจ็บปว่ย โดยใชไ้ขไ่กดิ่บเปน็เครือ่งสำาหรบัเสีย่งทาย 
หมอเหยาวางไข่ในลักษณะนอนไว้ในอุ้งมือขวา 
แล้วใช้คำาถามถามผีเพ่ือให้ได้คำาตอบที่ต้องการ 
ลักษณะคำาถามจะเป็นคำาถามที่ต้องการคำาตอบ
ว่าใช่หรือไม่ใช่ โดยสั่งให้ไข่ลุกขึ้นตั้งหรือนอนลง
ตามคำาสั่งท่ีต้องการ เช่น ถามว่าผู้ป่วยทำาผิดผี
หรือไม่ ถ้าใช่ก็สั่งให้ไข่ลุกขึ้นตั้ง แล้วถามต่อว่าใช่
จริงๆ ใช้คำาสั่งให้ไข่นอนลง จึงจะสรุปว่า เป็นคำา
ตอบทีใ่ชแ่นน่อน แตถ่า้ไขไ่ม่ปฏบิติัตามคำาสัง่แสดง
ว่าคำาถามที่ถามไปนั้นคำาตอบคือ ไม่ใช่ ในขณะที่
ถามไข่หมอเหยาจะรอ้งเปน็กลอนลำาเปน็สว่นใหญ ่
อาจจะมีการถามโดยใช้คำาพูดบา้ง สว่นหมอแคนก็
จะเป่าแคนไปเรื่อยๆ 

4.4 การเรยีกขวญัผู้ป่วย เป็นข้ันตอนเม่ือ
ทราบว่าสาเหตุของการเจ็บป่วยเกิดจากการกระทำา
ของผีและขวัญของผู้ป่วยออกจากร่าง หมอเหยา
จะต้องทำาพิธีเรียกขวัญผู้ป่วยกลับมาเข้าร่าง มีขั้น
ตอนดังนี้ 1) พิธีเรียกขวัญผู้ป่วยกลับ หมอเหยา
จะลุกข้ึนน่ังคกุเข่าฟอ้นรำา โดยยกมอืขึน้ฟ้อนเหนอื
ศีรษะ พร้อมกับร้อง คำากลอนเชิญขวัญให้กลับเข้า

มาอยู่ในไข่ต้มในกล่องข้าว ก่อนจะโยนกล่องข้าว
ให้ลูกหลานรับเอาไป 2) พิธีเรียกขวัญทานข้าว 
หลังจากขวัญกลับมาแล้วก็เชิญขวัญทานข้าวปลา
อาหารให้อิ่มก่อนที่จะกลับเข้าร่างผู้ป่วยไป และ 
3) พิธีผูกข้อมือผู้ป่วย หลังจากที่ขวัญกลับเข้าร่าง
แลว้ หมอเหยาจะทำาพธิผีกูขอ้มอืให้ผูป้ว่ยเพือ่เปน็
สิริมงคลจากนั้นให้ลูกหลานผูกข้อมือผู้ป่วยต่อไป

4.5 การลา การลากลับเป็นการส่งให้
เทพยดาและผีต่างๆ ให้ออกจากร่างไปกลับไป
ยังถิ่นที่อยู่อาศัยอยู่เดิม หมอเหยาจะฟ้อนรำาโดย
ยกมือขึ้นฟ้อนเหนือศีรษะ พร้อมกับร้องกลอนลำา
ที่มีความหมายในการส่งกลับประกอบเสียงแคน 
ผีบางตัวที่ยังสนุกสนานอยู่ ไม่อยากกลับก็จะขอ
ข่ีม้า (ขอเหล้าด่ืม) ก่อนที่จะลากลับไป เป็นการ
สิ้นสุดพิธีเหยา

อภิปรายผล
วิธีการรักษาความเจ็บป่วยในรูปแบบ

หมอพื้นบ้านลักษณะนี้ จะพบได้ในวิถีชีวิตของ
คนที่อยู่ในชนบท และความเจริญทางเทคโนโลยี
สมัยใหม่ยังเข้าไปไม่มากนัก จากการลงพื้นที่พบ
ว่าหมู่บ้านนาตาล ยังคงมีวิถีชีวิตแบบชนบท พิธี
เหยาจะเป็นพิธีกรรมที่ได้รับการยอมรับและเชื่อ
ว่าสามารถรักษาผู้ป่วยที่หมดทางรักษาจากโรง
พยาบาลได้ จึงถือเป็นการรักษาอีกทางเลือกหนึ่ง
ที่ให้ความหวังและกำาลังใจทั้งแก่ตัวผู้ป่วยเองและ
ญาต ิแมว่้าในปจัจบุนัการแพทยม์คีวามเจรญิยกว้า
หน้ามากยิ่งขึ้น แต่ความเชื่อนี้ก็ยังคงอยู่ในวิถีชีวิต
ของชาวผู้ไทยมีประเด็นที่สมควรนำามาอภิปราย
ผลตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย 3 ประการ ดังนี้ 

1. จากการศึกษาความเชื่อในการใช้พิธี
เหยา เพื่อรักษาอาการเจ็บป่วยของชาวผู้ไทยใน
หมู่บ้านนาตาล ตำาบอลเต่างอย จังหวัดสกลนคร 
พบว่า ชาวผู้ไทยหมู่บ้านนาตาล ยังคงมีความเชื่อ
ในเรื่องสิ่งศักด์ิสิทธิ์หรืออำานาจเหนือธรรมชาติจะ
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เหน็ไดจ้ากในหมูบ้่านจะมศีาลปูต่า หรอืดอนเจา้ปู ่
และจะมผีูเ้ฒ่าผูแ้กป่ระจำาหมูบ่า้นคนหน่ึงทำาหน้าท่ี
เป็น “เจ้าจ้ำา” เป็นตัวแทนระหว่างมนุษย์กับสิ่ง
ศกัดิส์ทิธิป์ระจำาหมูบ่า้น โดยเช่ือวา่ หากเกดิความ
เจ็บป่วยข้ึนมา อาจจะไม่ได้เกิดจากโรคภัยที่เป็น
พยาธิสภาพเท่านั้น แต่คนคนนั้น อาจทำาบางสิ่งที่
เป็นการละเมดิต่อกฎของสงัคม ดังนัน้คนทีด่ำาเนนิ
ชวีติไมถู่กต้องเหมาะสมตามจารตีประเพณ ีกจ็ะมี
ผลทำาให้เกิด ความเจ็บป่วยได้เช่นกัน สอดคล้อง
กับงานวิจัยของพันใจ นครชัย (2538: 232)  
ที่ศึกษาเรื่อง พิธีกรรมเหยาของชาวผู้ไทย 

2. ผลการวิจัยองค์ประกอบพิธีเหยา 
เพ่ือรักษาอาการเจ็บป่วยมีองค์ประกอบ 4 องค์
ประกอบ คือ หมอเหยา ผู้ป่วย เครื่องคาย และ
ดนตรท่ีีใชบ้รรเลง หมอเหยา เปน็ผูท้ำาพิธเีหยา เพ่ือ 
“แกผี้” เพือ่ใหอ้าการเจบ็ปว่ยหายไป สอดคลอ้งกบั
งานวจัิยของมาล ีสทิธเิกรยีงไกร (2538: 64–68) 
ที่ศึกษาเรื่อง หมอเหยา: ผู้รักษาพื้นบ้านในชุมชน
ชาวผู้ไทย ผู้ป่วย คือ ผู้ที่เชื่อว่าอาการเจ็บป่วยของ
ตนเองเกิดจากการกระทำาของผี หรือประพฤติ
ผิด ฮีต 12 ครอง 14 สอดคล้องกับงานวิจัยของ
พันใจ นครชัย (2538: 104-105) ที่ศึกษาเรื่อง 
พิธีกรรมเหยาของชาวผู้ไทย ซึ่งมีลักษณะความ
เชื่อที่ว่าอาการเจ็บป่วยของตนเองเกิดจากการก
ระทำาของผีเช่นกัน เคร่ืองคาย เป็นสิ่งท่ีอัญเชิญ
เทพยดา ครูบา อาจารย์ ผีผู้เป็นใหญ่ ผีเชื้อ ผีหมอ 
ผีหลักบ้านหลักเมือง ลงมาช่วยเหลือรักษาผู้ป่วย 
สอดคล้องกับงานวิจัยของพันใจ นครชัย (2538: 
105-107) ที่ศึกษาเรื่อง พิธีกรรมเหยาของชาว
ผู้ไทย ซึ่งเครื่องคายที่ใช้ในการประกอบพิธีเหยา
มีหลายสิ่งที่ใช้เหมือนกัน และดนตรีท่ีใช้บรรเลง 
เป็นทำานองลายแคนผู้ไทยสกลนคร เพ่ือเป็นสื่อ
ท่ีใช้ติดต่อกับเทพยดาและผีต่างๆ สอดคล้องกับ
การศึกษาของอนันต์ มีชัย (2551: 220–228) 
ทีศ่กึษาเรือ่ง พธิเีหยากรณศีกึษาดนตรทีีใ่ช้บรรเลง

ประกอบพิธีเหยาเพื่อรักษาอาการเจ็บป่วยของ 
ชาวผู้ไทย ซึ่งใช้แคนในการบรรเลงเช่นกัน

3. ข้ันตอนการประกอบพิธีเหยา มี 5 ข้ัน
ตอนคือ การเตรียมก่อนเร่ิมพิธี การเชิญลงเทพยดา
หรือผีผู้เป็นใหญ่ การเหยาเสี่ยงทายสาเหตุของ
การเจ็บป่วย การเรียกขวัญผู้ป่วย และการลากลับ
เป็นการส่งให้เทพยดาและผีต่างๆ ให้ออกจาก
ร่างไปกลับไปยังถิ่นที่อยู่อาศัยอยู่เดิม จะเห็นได้
ว่ามีขั้นตอนที่เหมาะสม เริ่มจากการเตรียมก่อน
เร่ิมพิธีซึ่งจะช่วยให้การดำาเนินพิธีสะดวกรวดเร็ว 
จากนั้นทำาการเชิญลงเทพยดาหรือผีผู้เป็นใหญ่
ตรงกับประเพณีไทยที่ให้ความเคารพผู้ใหญ่ การ
เหยาเสี่ยงทายสาเหตุของอาการเจ็บป่วย เป็นวิธี
การที่โยงสู่การรักษา การเรียกขวัญผู้ป่วยมีหลาย
กิจกรรมโดยท้ายสุดจะผูกมือผู้ป่วย เป็นสิริมงคล
ทำาให้ผู้ป่วยมีกำาลังใจที่ดี จะจบด้วยการลาโดย
การส่งให้เทพยดา และผีต่างๆ ออกจากร่าง กลับ
ไปยังที่อยู่อาศัยเดิม สอดคล้องกับงานวิจัยของ
พันใจ นครชัย (2538: 230–231) ที่ศึกษาเรื่อง 
พิธีกรรมเหยาของชาวผู้ไทย 

ภาพที่ 5 ผู้ให้ข้อมูลในการศึกษาความเชื่อในการใช้พิธี
เหยาเพื่อรักษาอาการเจ็บป่วยของชาวผู้ไทย

ที่มา: ถ่ายโดย รันชวัช ไกยะษา
วันที่ 4 มีนาคม 2559
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