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เรื่อง ศาสนาความเชื่อและพิธีกรรมของชาวเขา

รายละเอียด

              ชาวมงมีการนับถือวิญญาณบรรพบุรุษ สิ่งศักดิส์ิทธิ ์เกี่ยวกับธรรมชาติสิ่งแวดลอมที่อยูบนฟ า ในลําน้ํา

ประจําตนไม ภูเขา ไรนา ฯลฯ ชาวมงจะตองเซนสังเวยสิ่งศักดิส์ิทธิ ์ตางๆ เหลาน้ีปีละครัง้ โดยเชื่อวาพิธี

ไสยศาสตรเหลาน้ีจะชวยใหวินิจฉัยโรคไดถูกตองและทําการรักษาไดผล เพราะความเจ็บปวยทัง้หลาย ลวนแต

เป็นผลมาจากการผิดผี ทําใหผีเดือดดาลมาแกแคนลงโทษใหเจ็บปวย จึงตองใชวิธีจัดการกับผีใหคนไขหายจาก

โรค หากวาคนทรงเจารายงานวาคนไขที่ลมปวยเพราะขวัญหนี ก็จะตองทําพิธีเรียกขวัญกลับเขาสูรางของบุคคล

นัน้ แตการที่จะเรียกขวัญกลับมานัน้ จะตองมีพิธีกรรมในการปฎิบัติมากมาย บางครัง้บางพิธีกรรมก็มีความยุง

ยากในการปฎิบัติ แตมงก็ไมยอทอตออุปสรรคเหลานัน้ มงเชื่อวาการที่มีรางกายสมบูรณแข็งแรง โดยไมมีโรคภัย

มาเบียดเบียน นัน่คือความสุขอันยิ่งใหญของมง ฉะนัน้มงจึงตองทําทุกอยางเพื่อเป็นการรักษาใหหาย จากโรค

เหลานัน้ ซึ่งพิธีกรรมในการรักษาโรคของมงนัน้มีอยูหลายแบบ ซึ่งแตละแบบก็รักษาโรคแตละโรค แตกตางกัน

ออกไป การที่จะทําพิธีกรรมการรักษาไดนัน้ตองดูอาการของผูปวยวาอาการเป็นเชนไร แลวจึงจะเลือกวิธีการ

รักษาโดยวิธีใดถึงจะถูกตอง

ความเชื่อเรื่องการทําผี หรือการลงผี (การอัว๊เนง)

              เป็นการรักษาอีกประเภทหน่ึงของมง การอัว๊เน ง (การทําผีหรือลงผี) มีอยู 3 ประเภท คือ การอัว๊

เน งขอยชัว๊ะ การอัว๊เน งเกรทัง่ และการอัว๊เน งไซใย ซึ่งแตละอัว๊เน งมีความแตกตางกันออกไป การรักษาก็แตก

Th
e O

ffice
 O

f A
ca

de
mic 

Res
ou

rce
 In

for
mat

ion
 And

 Te
ch

no
log

y



ฐานขอมูลทองถิ่น จังหวัดกําแพงเพชร-ตาก
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร

วันที่ : 2023-05-22 12:40:53 หน า 2

ตางกันไปดวย การจะอัว๊เน งไดเมื่อมีคนในครอบครัวเจ็บปวยโดยไมรูสาเหตุ เป็นการรักษาอีกประเภทหน่ึง ดัง

นัน้มงมักจะนิยมอัว๊เน งเพื่อการเรียกขวัญที่หายไปหรือมีผีพาไปใหกลับคืนมาเทานัน้ ซึ่งมงเชื่อวาการเจ็บปวย

เกิดจากขวัญที่อยูในตัวหายไป มีวิธีการรักษาดังน้ี เวลาอัว๊เน งหรือทําผีนัน้ คนที่เป็นพอหมอจะเริ่มไปนัง่บนเกาอี้

แลวรายเวทมนตคาถาตางๆ พรอมกับติดตอ สื่อสารกับผีแลวไปคลี่คลายเรื่องราวตางๆ กับผี ถาคลี่คลายไดแลว

จะมีการฆาหมู แตกอนจะฆาหมูนัน้ จะตองใหคนไขไปนัง่อยูขางหลังพอหมอ แลวผูกขอมือ จากนัน้นําหมูมาไว

ขางหลังคนไข แลวพอหมอจะสัง่ใหฆาหมู การที่จะฆาหมูไดนัน้จะตองมีคนหน่ึงซึ่งเป็นตัวแทนของพอหมอ และ

สามารถฟังเรื่องราวของการอัว๊เน งได รูวาตอนน้ีพอหมอตองการอะไร หรือสัง่ใหทําอะไร เมื่อพอหมอสัง่ลงมา คน

ที่เป็นตัวแทนตองบอกกับคนในครอบครัวใหทําตามคําบอกกลาวของพอหมอ เมื่อสัง่ใหหาหมูก็ตองนําหมูมาฆา

แลวจะนํากัวะมาจุมกับเลือดหมู พรอมกับมาปะที่หลังคนไข แลวพอ หมอจะเปาเวทมนตให จากนัน้จะนํากัวะไป

จุมเลือดหมู เพื่อไปเซนไหวที่ผนังที่เป็นที่รวมของของบูชาเหลานัน้

ความเชื่อเรื่องการรักษาคนตกใจ (การไซเจง)

              เป็นการรักษาอีกประเภทหน่ึงของมง การไซเจงจะกระทําเมื่อมีคนปวยที่ตัวเย็น เทาเย็น ใบหูเย็น มือ

เย็น ซึ่งมงเชื่อวาการที่เทาเย็น มือเย็น หรือตัวเย็น เกิดจากขวัญในตัวคนไดหลนหายไป หรือไปทําใหผีกลัว แลว

ผีก็แกลงทําใหบุคคลนัน้ไมสบาย มีวิธีการรักษาดังน้ี พอหมอจะนําเอาขิงมานวดตามเสนประสาท ไดแก บริเวณ

ปลายจมูกตรงไปที่หน าผาก นวดแลวยอนกลับไปที่ใบหู แลว นวดบริเวณหน าผากไปที่ใบหูซํ้า 3 ครัง้ จากนัน้

เปลี่ยนเป็นการนวดที่เสนประสาทมือ คือ จะนวดที่ปลายน้ิวมือไลไปที่ขอมือทําซํ้าทุกน้ิวมือ แลวรวมกันที่ขอมือ

นวด และหมุนรอบที่ขอมือ ซึ่งขณะนวดตองเปาคาถาดวย และบริเวณฝาเทาใหนวดเหมือนกัน ตองทําซํ้ากัน 3

ครัง้ ซึ่งการรักษาไซเจงน้ีจะทําการรักษา 3 วัน เมื่อเสร็จจากการรักษาแลว ถาอาการไมดีขึ้นก็หาวิธีอื่นๆ มารักษา

ตอ เชน อัว๊เน งหรือการฮูปรี เป็นตน

ความเชื่อเรื่องการรักษาดวยการเป าดวยน้ํา (การเชอแดะ)

              เป็นการรกัษาอกีประเภทหน่ึงของมง การเชอแดะจะเป็นการกระทาํเมื่อมีคนในครอบครวัที่ปวยรองไหไม

หยุด และตกใจมากเป็นพิเศษโดยไมรูสาเหตุ หรือเหมือนวาคนปวยเห็นอะไรสักอยางที่ทําใหเขากลัวมากมีวิธีการ

รักษาดังน้ี คนที่เป็นพอหมอหรือแมหมอ จะใหคนปวยอาการดังกลาวไปนัง่ใกลกับกองไฟหรือเตาไฟ แลวเอาถวย

หน่ึงใบใสน้ําใหเรียบรอยมาตัง้ไวขางๆ พอหมอหรือแมหมอ คือ ผูที่จะทําการรักษาจะใชตะเกียบคูหน่ึงหนีบกอน

ถาน ที่กําลังรุกไหมเป็นสีแดงขึ้นมา แลวเป ากอนถาน จากนัน้เริ่มทองคาถา แลวนํากอนถานกอนนัน้ไปวนบนหัว

ของคนปวย ขณะวนนัน้ก็สวดคาถาดวย เมื่อวนเสร็จก็จะเอากอนถานกอนนัน้ไปใสในถวยที่เตรียมไว พรอมกับ

ปิดฝาดวย ใหทําซํ้ากันแบบน้ีสามรอบเมื่อเสร็จแลวจับมือคนปวยขึ้นมาเป าพรอมทองคาถา เมื่อเสร็จสิ้นแลว จะ

เอามือชุบน้ําที่อยูในถวยขึ้นมาลูบหน าของคนปวย หรือลูบแขนคนปวย เมื่อทําเสร็จแลวอาการของคนปวยจะ
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ทุเลาลง มงจะนําวิธีรักษาน้ีมาใชในการรักษาคนไขที่ตกใจมาก และปัจจุบันน้ีมงก็ยังคงยึดถือ และปฏิบัติกันอยู

แตก็มีบางที่อาการหนักมากจนไมสามารถที่จะรักษาใหหายขาดได แลวจึงจะนําไปรักษาที่โรงพยาบาลตอไป

ความเชื่อเรื่องการปัดกวาดสิ่งที่ไมดีออกไป (การหรือซู)

              เป็นการรกัษาอกีวธิีหน่ึงของมงที่จะปฏบิตัิในชวงขึ้นปีใหมเทานัน้ คอืในหน่ึงรอบปีที่ผานมาครอบครวัจะ

เจอสิ่งที่ไมดี ดังนัน้จึงมีการหรือซูเพื่อปัดเป า หรือกวาดสิ่งที่ไมดีใหออกไปจากบาน และตัวบุคคลหรือเป็นการปัด

เปา กวาดโรคภัยไขเจ็บออกจากตัวบุคคล หรือออกจากบานใหหมด เพื่อที่จะรับปีใหมที่เขามา และตอนรับสิ่งดีๆ

ที่กําลังจะมาในปีถัดไป พิธีกรรมน้ีมงจะทําทุกปี และคนในครอบครัวตองอยูใหครบทุกคน ไมใหขาดคนใดคน

หน่ึง (แตหากวาคนในครอบครัวนั้น เกิดไปทํางานตางจังหวัดและไมสามารถที่จะกลับมารวมพิธีกรรมน้ีได ผู

ปกครองของครอบครัวตองนําเสื้อผาของคน ที่ไมอยูมารวมพิธีกรรมใหได หากไมไดเขารวมพิธีกรรมน้ี มงเชื่อวา

สิ่งที่ไมดีจะติดตัวไปยังปีถัดๆ ไป และทําอะไรก็ไมเจริญ)

ความเชื่อเรื่องหมูประตูผี (อัวะบัว๊จอง)

              เป็นพธิกีรรมที่มงกระทาํเพื่อรกัษาคนทัง้หมดในบานหลงันัน้ใหปราศจากโรคภยัโดยมีวธิีการรกัษา ดงัน้ี

ซึ่งการประกอบพิธีกรรมหมูประตูนัน้จะทําในตอนกลางคืนเทานัน้ อันดับแรกคือจะมีการกลาวปิด และกลาวเปิด

ประตู จากนัน้จะมีการฆาหมูแลวตมใหสุก จากนัน้ก็กลาวปิดประตู แลวนํา หมูที่ตมสุกนัน้มาหัน่ใหเป็นชิ้นเล็กๆ

จัดไวตามจานที่วางไว 9 จาน ซึ่งแตละจานจะใสชิน้เน้ือไมเหมือนกัน โดย

              จานที่ 1 ใสมือซายหมูและหัวขางซาย จานที่ 2 จะใสขาขวาหมูกับหัวขางขวา

              จานที่ 3 จะใสขาซายหมูกับคางซายหม จานที่ 4 ใสมือขวาหมูกับคางขวาหมู

              จานที่ 5 ใสมือซายหมู จานที่ 6 ใสขาขวาหมู จานที่ 7 ใสขาขวาหมูกับใบหู 5 ชิน้

              จานที่ 8 ใสมือขวาหมู จานที่ 9 ใสจมูกและหางหมู

พิธีเขากรรม

              พธิีเขากรรมของมงนัน้มีมาตัง้แตบรรพบุรุษมงเชื่อกนัวาเคราะหกรรมมีจรงิ แตมงนัน้ก็จะสามารถหลกี

เลี้ยงเคราะหกรรมน้ีไดโดยการเขากรรม เขากรรมของชนเผามง ก็เหมือนกับการจํากัดบริเวณไมใหออกไปไหน

มาไหน หามคนอื่นที่ไมใชสมาชิกในครอบครัวเขามาในบาน หามไมใหพูดคุยกับคนอื่นที่ไมใชสมาชิกในครอบครัว

หามจับตองของมีคม หามขี่รถ และขับรถทุกชนิด จนกวาพระอาทิตยจะลับขอบฟ า จึงจะใชชีวิตไดตามปกติ ถา

ในระหวางเขากรรมอยูนัน้ สมาชิกคนไหนฝ าฝืนขอหาม มักจะเกิดอุบัติเหตุกับคนผูนัน้ บางรายอาจจะเจ็บ มีบาง

รายอาจถึงแกชีวิต ชนเผามงจึงถือกันเครงมาก ถาสมาชิกคนไหน ไมอยูบาน ออกไปทํางานตางจังหวัด ที่ไกล

ๆบานก็จะนําเอาเสื้อผาของคนนัน้มามัดไวที่เสากลางบาน แลวแจงใหคน คนนัน้รับทราบแลวใหขอหยุดงาน ถา
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นายจางไมใหหยุด ก็จะเลี่ยงโดยการ ขอทําอยางอื่น ที่มีอันตรายน อยที่สุด เคราะหกรรมนั้น มงเชื่อวามีหลาย

แบบดวยกัน สามารถแกไดดวยวิธีการที่ตางกันไป เมื่อเจาบานเกิดอาการไมสบายใจ หรือฝันเป็นรางรายก็จะไป

ขอใหหมอผีเสี่ยงทายดูให ถามีเคราะห หมอผีจะเป็นคนบอกเองวาเราควรแกดวยวิธีการไหนบาง จะเขากรรม จะ

ทําพิธีเพื่อสะเดาะเคราะห หรืออาจจะปัดเปาเคราะหรายใหหลุดพนไปจากตัวเองและครอบครัว         

              อีกวิธีหน่ึงคือการเขากรรม สวนใหญแลวเจาบานจะไปขอใหหมอผีเสี่ยงทายดู แลวหมอผีจะบอกมาวา

บานเรามีเคราะหควรจะหยุดอยูกรรมกี่วัน สวนใหญก็จะเขากันหน่ึงวัน ถาบานไหนมีเคราะหมากก็จะเขาสองถึง

สามวันติดตอกันก็มี บางครัง้เราก็ไมไดไปขอหมอผีเสี่ยงทาย แตหมอผีจะมาทักวาเราควรเขากรรม บานเราก็ตอง

เขา และอีกอยางหน่ึง คือหมอผีจะเสียงทายดูแลวจะบอกวาวันน้ีเดือนน้ีตองเขากรรมทัง้ตระกูล เชน ถาคนไหน

เป็นแซยาง ถึงวันนัน้ทุกคนก็ตองเขากรรมเหมือนกันหมด แตจะเครงไมเทากับการเขาเป็นครอบครัว นานๆ ครัง้

ถึงจะมีสักครัง้ ตางจากการเขาเป็นครอบครัว เพราะจะเขาปีละกี่ครัง้ก็ได แลวแตวาบานไหนจะมีเคราะหกรรม

มากหรือน อย ก็ไมใชวาจะตองเขาปีละครัง้สองครัง้ตอครอบครัว บางบานที่ไมมีเคราะหก็ไมเขาเลยก็มี พิธีเขา

กรรมของมงนัน้ สังเกตงายๆ ถาทานเป็นคนพื้นเมืองหรือชนเผาอื่น ที่ไมใชชนเผามง คือวันที่มงทําพิธีเขากรรม

นัน้จะมีไมสานเป็นตาแหลวลักษณะเป็นหกตาเสียบไว หรือใบไมใบหญา ปักไวที่หน าบาน และถาเขาไปเห็นบาน

ไหนเขากรรม เขาไมทักทายแขกหรือชักชวนแขกใหเขาบาน บางครัง้พอเขาเห็นคนภายนอกมาเขาตองรีบปิด

ประตูไมใชวารังเกียจไมอยากรับแขก หรืออยางไรก็ตาม เราตองสังเกตวาหน าประตูเขามีไมปักตรงทางเขามี

หญาหรือ สานตาแหลวเสียบไวอยู หรือเปลา แลวอยาพึ่งน อยใจ ถาตะวันตกดินเมื่อไหรบานนั้นก็จะรับแขก

เหมือนเดิม ชนเผามงนัน้ ปกติเป็นชนเผาที่ใจกวางและมีน้ําใจตอเพื่อนมนุษยดวยกันมาก ถึงจะรูจักหรือไมรูจัก

ก็ตามแขกที่เขาไปก็จะขอขาวขอน้ํากินได เป็นธรรมเนียมปฏิบัติประจําของคนชนเผาทุกชนเผา

ภาพโดย : http://www.thairoyalprojecttour.com/wp-content/uploads/2012/01/Akah-5.jpg

คําสําคัญ : ศาสนา, ความเชื่อ, พิธีกรรม

ที่มา : http://www.sawadee.co.th/thailand/hilltribes/hmong.html

รวบรวมและจัดทําขอมูล : กาญจนา จันทรสิงห

วันที่ : 2017-02-22

https://arit.kpru.ac.th/ap2/local/?nu=pages&page_id=160&code_db=610004&code_type=05
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