
ไรเสนตัดแบง 
 

 ณ  ศาลาเกาคร่ําคราหลังหนึ่งกลางหมูบานออ  ตรงทางสามแพรง  คนที่ผานไปมา จะเหน็
พอหนานกองแกวนั่งนอนอยูที่นี่ตั้งแตเชาจรดค่ําทุกวนั  ศาลาดานหนึ่งจะมีตูกับขาวตั้งไว ถัดไป
เปนหีบไมเกาๆ  ถัดมาอีก แขวนไวดวยธนูไมเกาๆ แอกไถนา กระดิง่คอวัว กับดกัหนู ตะเกียงเกาๆ  
เหมือนศาลาเกบ็ของเกา  มองไปดานหลังศาลา จะเห็นกระดูกสัตวชนิดตางๆ แขวนอยู ช้ินใหญบาง
เล็กบาง 

ส่ีสิบปที่ผานมา  ทุกๆ วัน พอหนานกองแกว  เดินจากบานที่อยูหวัมุมถนนกลางหมูบาน มา
อยูที่ศาลาของหมูบาน  ภาพที่คุนตา พอหนานจะนั่งเขียนเทยีนสะเดาะเคราะห เขยีนยนัต  นั่งเปด
อานตําราเกาๆ อยูกับโตะตั้งพื้นเตี้ยตัวหนึ่ง บางทีก็ยืนจัดยาในตู หลังตูตั้งพาน และขนัเล็กๆ ไว บาง
วันก็มดีอกไมเยอะแยะ บางวนัก็นอย  ทุกวนัจะมีลูกหลานและเพื่อนบานแวะเวียนกันมาหา 
  ราวป 2516  ตอนนั้นพอหนานกองแกว อาย ุ 45 ป  ที่ชีวิตครอบครัวลงตัว  ประสบ
ความสําเร็จทีพ่อใจได  แตหนานกองแกว  ผูนําครอบครัวเล็ก ๆ ธรรมดาคนหนึ่ง  กําลังจะจากโลก
นี้ไปอยางไมมวีันกลับ  เกิดลมปวยลงกะทนัหัน  จนคนในหมูบานลือกนัปากตอปากวา   

“หนานกองแกว ถาจะบเปนคนแลว สงสัยจะบรอดแลว ถารอดก็เหลือเชื่อ”  
ชาวบานพดูกนัไปตาง ๆ นา ๆ  แตสวนใหญปกใจเชื่อวา  “เปนโปง เปนยํา” (ปวดขานวด

หัวเขามาก ๆ และบวม)  อาการของโรคนี้  ตามความเชือ่ของคนเมืองเชื่อกันวาเกิดจากการถูกผีทํา 
เนื่องจากเดินผานเขาไปในสถานที่ที่เปนทีอ่ยูของผีโปง ผียํา     

วันที่เร่ิมมีอาการเจ็บปวย  พอหนานกองแกว  เลาวา  “เร่ิมปวดขาขางขวามาเรื่อย ๆ  แตยัง
เดินไดอยู กึดวาบเปนหยัง   วันหนึ่งเดินกลับจากไฮ (ไร)  มาไดกึงตาง (คร่ึงทาง)  ก็ทรุดลง เดนิ
กลับมาบานตอบได   ชาวบานไปตามลูกหลานเอารถเข็น ไปใสลากกนักลับมาบาน”  

หลังจากวนันัน้มาอาการปวดขาที่เร่ิมกอตวัมาเรื่อย  ๆ  ก็สําแดงฤทธิจ์นไมสามารถลุกขึ้น
เดินเหินไปไหนไดอีก   อาการปวดขารุนแรงหนกัมากขึ้น  ปวดเขาถึงกระดกู  ภรรยาและญาติตาง
พาหมอเมืองในละแวกหมูบานที่สามารถรักษาโปง ยํา ไดมารักษา  ตั้งแตเช็ดแหก  กินยาสมุนไพร  
ทุกวิถีทาง แตก็ไมหาย กลับทรุดหนักกวาเดิม จนกระทั่งเกิดแผล  เนื้อบริเวณเอน็รอยหวายและกน
ของหนาน   เร่ิมหดลีบเล็กลงเรื่อยๆ  จนเปนรอยบุมลึกลงไป  ผอมจนเหลือแตกระดกู 

เมื่อรักษาดวยหมอเมืองไมหาย  ญาติจึงพาไปรักษาที่โรงพยาบาลประจําจังหวดั  หมอ
โรงพยาบาลบอกวาเปน “โรคมะเร็งกินกระดูก”  แลวหมอก็ผาตดับริเวณสันหลังนําชิ้นเนื้อของ
หนานกองแกวสงไปพิสูจนที่กรุงเทพฯ   ผลพิสูจนออกมา  หมอบอกวา ไมไดเปนโรคมะเร็งกิน
กระดูก   พอหนานกองแกวเปนอะไร  หมอที่โรงพยาบาลเองก็ไมสามารถระบุโรคได  แตยังทําการ
รักษาไปตามอาการ  และพยายามหาสาเหตุเพื่อรักษาตอไป  



“นอกจากผาหลังแลว   หมอเปนผาตี่หนาแขง  พอหนานเหน็กระดกูเปนฮอย(รอยเหมือน
รู) คลายแมงเจาะลงไป”   พอหนานกองแกวเลาผานการรําลึกถึงอาการที่ตนเองเคยปวยเจียนตาย  

สองเดือนเต็ม ๆ  ที่หนานกองแกวนอนอยูในโรงพยาบาล  แตอาการกลับทรุดหนักลง
เร่ือยๆ  รางกายผายผอม  ทรมานกับความเจ็บปวดที่เกิดขึ้น  หนานกองแกวนอนนึกกับตัวเองวา 
ตัวเองจะตายแลว   นี่หละอาการของคนใกลตาย  ใครมาเยี่ยมที่โรงพยาบาล  ก็ขอใหกดขาตัวเองลง  
ทั้งๆ ที่ขาก็วางราบกับที่นอนปกติ  เพราะความรูสึกขณะนัน้เหมือนขาชี้ขึ้นฟา   หัวปกลงขางลาง   
จนกระทั่งญาติเห็นวาไมหาย จึงขอพาหนานกองแกวกลับ ไปอยูบานคงดีกวานอนอยูโรงพยาบาล
ตอไป  

“เอาไปตายตีบ่านกา”  หมอโรงพยาบาลถาม 
“เอาไปตายตีบ่านครับหมอ”  ญาติตอบ  
เมื่อกลับมาอยูบานแลวหนานจึงบอกใหเมยีโทรหานองชายที่อยูจังหวดัแพร  วาออก

โรงพยาบาลแลว นาจะไมรอด   แตนองชายกลับไปหา “รางทรง เจาพอถํ้าเชียงดาว”  เพื่อทํานาย
ทายทัก   

“บตายหรอก  ปอจายคนนี้บตาย  มันถูกโปงแหงหยะ”  รางทรงเจาพอถํ้าเชียงดาวกลาว 
เมื่อเปนเชนนี ้  นองชายจึงใสขันครูรางทรงเจาพอถํ้าเชียงดาว และถวายเงนิทีม่ีอยูใน

กระเปา 700 บาท ขอใหชวยเดินทางมารกัษาพี่ชาย  ที่ตําบลแมกวะ อําเภอสบปราบ จังหวัดลําปาง  
เมื่อเดินทางมาถึงบานหนาน  ท่ีนั่ง (คือรางทรง) ก็เร่ิมทําพิธีปดเปา  สักพักจึงทักวา “ผีโปงที่หวยทาํ  
ผีโปงอยากกิ๋นเปด”    

หลังจากนัน้ญาติและที่นั่ง จงึไดหาเปดตัวเปน ๆ  ไปเลี้ยงบริเวณโปงที่หนานกองแกวเคย
ไป  เมื่อเล้ียงผีเสร็จจึงกลับมาทําพธีิรดน้ํามนต  อาบน้ํา  อุมรอดตาแหลวคาเขียว (เปนไมไผที่นํามา
ทําเปนวงกลมและพันดวยหญาคา)   และเช็ดไข เพื่อทํานายทายทกัตอ  ดวยวิธี นําไขเปดมา  3 ฟอง    
2  ฟองแรกตั้งไวบนพืน้   อีกฟองขวางไปออกไปขางนอก  ปรากฏวาไขไมแตก   

“หนานบตาย  ตึงจะหาย  มนัเปนโปงแหง  หื้อไปเอาหมอย่ําขางมาย่ําดวยจึงจะหาย”  ที่นั่ง
ใหคําแนะนํา 

หลังจากนัน้ญาติจงึไปขอใหหมอเมืองที่รูจกักนัในหมูบานใกลเคยีงมาย่าํขางรกัษาให  ย่าํขาง
ได   5  คร้ัง   อาการปวดขาคอย ๆ หายไปหมด  เมื่ออาการดีขึ้น  บริเวณกนและเอน็รอยหวาย มีเนือ้
เพิ่มขึน้มาจนเต็มรอยบุมลึกที่กน อาการทีเ่ปนอยูก็คอย ๆ หายไปเปนปลิดทิ้ง  เหลือเพยีงการฝกเดิน
ใหมเทานั้น  หนานกองแกวจึงตองใชเวลาฝกเดินอีกหลายเดอืน จําไดวาเปนปกวาจะกลับมาเปน
ปกติ ดวยการใชไมไผทําเปนราวฝกเดินทกุวัน  จนกระทั่งหายเปนปกติ  

พอหนานกองแกวเลาใหฟงวา  ขณะที่กาํลังย่ําขางอยูนัน้แลวอาการเริม่ดีขึ้น  จึงตั้งสัจจะ
อธิษฐานวา “หากหายปวยจะขอสืบ (เรียนรูสืบทอด) ความรูเร่ือง ย่ําขาง จากหมอเมืองที่มภีูมิ
ปญญาความรู”  และตั้งปณธิานไววา   



“ถาขาหาย  ขาจะขอสืบความฮูไวโผด (ชวยเหลือ) คนตอไป” 
อีก 15 ปตอมา  จาก “หนานกองแกว”  ที่เคยเฉียดใกลความตาย  กลับกลายมาเปน  “พอ

หนานกองแกว” หมอเมืองที่คอยเยยีวยาคนในชุมชนมาโดยตลอดดวยวิธีการย่ําขาง  เช็ดแหก  สง
เคราะห  ฮองขวัญ  ยาสมุนไพร  และอื่น ๆ อีกมากมายที่พอหนานกองแกวพยายามคนควาสืบเสาะ
มาเพื่อใชรักษาผูคนในชุมชน     

 “ถาขาหาย  ขาจะขอสืบความฮูไวโผดคนตอไป” สัจจะอธิษฐานนั่นยงัคงวนเวียนย่ําเตือน
พอหนานกองแกวตลอดเวลา  พอหนานไมเคยลืม  ผูใดเจ็บไขมาไมเคยเรียกรองอามิสเงินทอง มี
เพียงขันครู 32 บาทเทานั้น   เมื่อหายคอยมาดําหัว    

แมวาวัยจะรวงเลยถึง  80 ปเศษแลวก็ตาม แตความแนวแนมั่นคงฉายผานดวงตาและทาทาง 
พอหนานบอกลูกหลานและคนในหมูบานวา  “ใครจะมาสืบเอาความฮู ตําราอะหยังกามา  

จะหื้อหมด แหมนอยกจ็ะตายแลว ใครอยากหื้อมาสืบไว  ความฮูจะไดสืบตอ ฮักษาคนบานเฮาตอไป” 
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