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บทคัดย่อ
การวิ จั ย นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ศึ ก ษาสภาพความเชื่ อ และประเพณี ก ารนั บ ถื อ ผี วิ เ คราะห์
ความหมายและความสัมพันธ์ระหว่างความเชื่อในการนับถือผีกับวิถีการดาเนินชีวิต และเพื่อสืบทอด
เรื่องราวเกี่ยวกับประเพณีการนับถือผีอันเป็นอัตลักษณ์ของกลุ่มชาติพันธุ์มอญ ไทยพวน และไทยเบิ้ง
ในจังหวัดลพบุรี เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ เก็บรวบรวมข้อมูลจากชาวมอญบ้านบางขันหมาก ไทยพวน
บ้านหมี่ และไทยเบิ้งบ้านโคกสลุง ด้วยวิธีการสัมภาษณ์ การสนทนากลุ่ม การสาธิต การสังเกตทั้งแบบ
มีส่วนร่วมและไม่มีส่วนร่วม และการศึกษาเอกสาร ระหว่างเดือนเมษายน ๒๕๖๐ - กันยายน ๒๔๖๑
ผลการวิจัยปรากฏ ดังนี้
๑. ความเชื่อเกี่ยวกับการนับถือผี ทั้ง ๓ กลุ่มชาติพันธุ์ยังมีความเชื่อเกี่ยวกับการนับถื อผีอยู่
เพียงแต่ระดับความเข้มข้นแตกต่างกัน ผีที่เคารพนับถือจาแนกได้ ๓ ประเภท คือ ผีเจ้าบ้านหรือเจ้าพ่อ
ผีบรรพบุรุษ และผีไม่มีญาติ
มอญบ้านบางขันหมาก มีความเชื่อเกี่ยวกับผี เรือนหรือผีโรงซึ่งเป็นผีบรรพบุรุษ อยู่ในระดับ
เข้มข้น โดยจะมีประเพณีการไหว้ผีเรือนประจาปี เรียกว่าการเลี้ยงผีโรง ส่วนผีการนับถือผีเจ้าบ้านจะมี
ประเพณีไหว้ศาลหรือเป๊ะจุ๊ประจาปี นอกจากนี้ ยังมีประเพณีลอยเคราะห์ เพื่อนาความเจ็บป่วยหรือสิ่งที่
ไม่ดีลอยทิ้งไปกับน้า
ไทยพวนบ้านหมี่ ความเชื่อเกี่ยวกับการนับถือผีที่ยังปฏิบัติ อยู่ คือ การไหว้เจ้าบ้าน ประเพณี
เวนห่อข้าว และการละเล่นนางกวัก เจ้าบ้านที่เคารพนับถือคือเจ้าพ่อสนั่น และเจ้าปู่สัมปันโน โดยจัดงาน
เลี้ยงเจ้าพ่อประจาปี ส่วนประเพณีเวนห่อข้าวคือการนาข้าวปลาอาหารห่อไปส่งให้ผีบรรพบุรุษในวัน
สารทพวน สาหรับนางกวักเป็นการละเล่นที่มีความเกี่ยวพันกับการนับถือผี ซึ่งปัจจุบันเป็นเพียงการสาธิต
ให้ชมเท่านั้น
ไทยเบิ้งบ้านโคกสลุง ความเชื่อเกี่ยวกับการนับถือผีที่ยังปฏิบัติอยู่ คือ การไหว้เจ้าบ้าน ผีโรง
ผีปู่ปะกาย่าปะกา การบูร และการควาดผี โดยมีประเพณีการไหว้พ่อหลวงเพ็ชรซึ่งเป็นเจ้าบ้าน ส่วนผีโรง
และผีปู่ปะกาย่าปะกาเป็นผีบรรพบุรุษซึ่ง ยังหลงเหลืออยู่เพียงบางครอบครัวที่เท่านั้น สาหรับการบูรเป็น
การทานายเพื่อรักษาอาการเจ็บป่วยตามความเชื่ อส่วนบุคคล หากหมอบูรทานายว่าผีสิงก็จะต้องทาพิธี
ขับไล่ผีด้วยการควาดผี
๒. การให้ความหมายเกี่ยวกับการนับถือผี ทั้ง ๓ กลุ่มชาติพันธุ์จะให้ความเคารพนับถือเจ้าบ้าน
อย่างเข้มข้น ถึงแม้จะมิได้แสดงออกด้วยการไปร่วมงานประเพณีไหว้เจ้าบ้านก็ตาม ส่วนผีบรรพบุรุษนั้ นมี
ระดับความเข้มข้นแตกต่างกันไป เช่น ชาวมอญที่มีผีเรือนอยู่ในบ้านจะให้ความเคารพและประพฤติตน
อย่างเคร่งครัด ส่วนไทยพวนซึ่งไม่นิยมนาอัฐิของคนในครอบครัวมาไว้ที่บ้านก็จะแสดงความเคารพด้วย
การห่อข้าวไปวางไว้ให้ที่เจดีย์ (ธาตุ) ในวันสารทพวน ซึ่งปัจจุบันก็มีการปฏิบั ติบางครอบครัวเท่านั้น
สาหรับไทยเบิ้งส่วนใหญ่ไม่มีสัญลักษณ์เกี่ยวกับผีบรรพบุรุษไว้ที่บ้าน นอกจากที่ยังหลงเหลืออยู่เพียง ๓ ๔ ครอบครัวเท่านั้นที่มีผีโรงและผีปู่ปะกาย่าปะกาอยู่ที่บ้าน

(ข)
๓. ความสัม พันธ์ร ะหว่า งความเชื่อในการนั บถื อผีกับวิ ถี การดาเนิ น ชีวิ ต ถึ งแม้ ประเพณีที่
แสดงออกเกี่ยวกับการนับถือผีของทั้ง ๓ กลุ่มชาติพันธุ์จะมีการเปลี่ยนแปลงไปตามบริบทสังคม แต่ ส่วน
ใหญ่ยังมีความเชื่อและให้ความเคารพผี โดยเฉพาะเจ้าบ้านซึ่งทุกคนในหมู่บ้านจะบอกกล่าวให้เจ้าบ้าน
คุ้มครองหรือบนบานเมื่อต้องการประสบความสาเร็จ รองลงมาคือผีบรรพบุรุษ แต่ก็จะแสดงความเคารพ
นับถือกันเฉพาะครอบครัวเท่านั้น ส่วนผีไม่มีญาตินั้นจะแสดงความเคารพเพราะความกลัวว่าผีจะทาร้าย
โดยทั้ง ๓ ชาติพันธุ์จะมีช่วงเวลาจัดงานประเพณีเลี้ยงเจ้าบ้านตรงกันคื อเดือน ๖ โดยมีบุคคลสาคัญที่
เกี่ยวข้องคือเจ้าพิธีหรือร่างทรง นอกจากนี้ ยังมีการปฏิบัติที่คล้ายคลึงกันคือการปั้นหุ่นแทนคน สัตว์
หรือสิ่งของในบ้าน เพื่อนาไปส่งเจ้าพ่อของชาวไทยเบิ้ง หรือลอยเคราะห์ของชาวมอญ และกาเกียงของ
ชาวไทยพวน (ปัจจุบันไม่พบแล้ว) เพื่อเป็นการนาสิ่งไม่ดีออกไปตัว ครอบครัว และหมู่บ้าน

(ค)

Abstract
This study involved three ethnic groups in Lopburi province which include Mon
ethnicity, Lao Phuan ethnicity, and Thai-Bueng ethnicity. The objectives were threefold: 1.
To examine the beliefs in ghosts and how the practice of traditional ghost worship is
carried out; 2. To analyze how ghosts have been perceived and how the beliefs of ghosts
have exerted influences on people’s ways of life; and 3. To preserve the tradition of the
worship of ghosts. Data was collected over seventeen months period, using a wide variety
of methods including an interview, a focus group, a demonstration, a participatory and a
non-participatory observations, and document analysis.
The findings are
1. Despite the wide varying degrees of their belief in ghosts, the study has found
people of these three ethnic groups still retain their traditional beliefs in ghosts and
ultimately expressed these beliefs through the worship of ghosts. There are three types
of ghosts worshiped by these ethnic groups, and are known as a host ghost, an ancestor
ghost, and an orphan ghost. The people of Mon ethnicity from Bang-khan-mak community
are found to have strictly followed their ancient tradition of an annual feast to celebrate
the holy host ghosts and ancestor ghosts. They also perform rituals that are believed to
have exorcised bad luck or bad karma, believing that the misfortunes would go away with
water. People belonging to Lao Phuan ethnicity from Ban-mee community and the people
belonging to Thai Bueng ethnicity from Khok-salung community have also practiced the
traditions of worship of host ghosts and ancestor ghosts. The most revered host ghost
among Lao Phuan people are known as “Jaopor Sa-nun” and “Jaopu Sam-punno whereas
“Por-luang Petch” is widely worshiped by Thai-Bueng people. Lao Phuan people have
carried on worshipping their ancestor ghosts called “Wane-hor-khao”, where food
offerings are made to their deceased ancestors wrapped with banana leaves and placed
near the pagodas containing ashes. In contrast, the worship tradition of an ancestor ghost
is not practiced by Thai-Bueng people. There are some other practices relating to the
beliefs of ghosts. These include Thai-Bueng’s practice of fortune-telling to predict future
health conditions, known as “Boon” and the ritual of “Kwad-pi” which is belief to banish
ghosts that bring misfortune and sickness to the living, and Lao Phuan’s traditional play
called “Nang-kwuk” but this play is rarely performed except on special occasions.

(ง)
2. These ethnic groups have shared these traditional beliefs of host ghosts
although some of them do not wish to attend the host ghost feast celebrations. The
ancestral worship tradition is practiced among Lao Phuan ethnic group and is recognized
as “Wane-hor-khao” ritual where they wrap food with banana leaves before offering it to
the deceased ancestors by placing the food next to the pagodas containing ashes. This
practice is usually carried out during major festive event of the year known as “SartPhuan”. This is because Lao Phuan people do not prefer to keep their ancestral bones at
home. For Thai-Bueng ethnic group, ancestral worship is conducted in some families.
3. There exists a link between the belief in ghosts and the ways of life. Despite
the changes in many features of traditional lifestyle as a result of the influences of modern
culture, these ethnic people still hold onto their belief in ghosts and the worship of ghosts
are continuously practiced. They believe in the power of the host ghosts that the host
ghosts can bless them with success and give them protection from bad luck. The ancestral
spirits are worshiped in some families whilst the worship of orphan ghosts is conducted.
This is due to the belief that the orphan ghosts are typically malevolent and will cause
harm to the living if provoked. During May every year the people of Mon, Lao Phuan, and
Thai-Bueng will host the annual feast of their host ghosts. They communicate with the
spirits through medium. Additionally, they have a ritual of offering clay dolls as a
representative of themselves and the whole community to the host ghosts with an
intention to get rid of bad luck and remove curses from themselves.

(จ)
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พัฒนานิคม, รองประธานสภาวัฒนธรรมตาบลโคกสลุง, ผู้อานวยการสถาบันไทยเบิ้งโคกสลุงเพื่อการ
พัฒนา และอาจารย์สมคิด จูมทอง ประธานศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราช พิพิธภัณฑ์ไทยพวนบ้านทราย ทั้ง
สามท่านได้สละเวลาเป็นที่ปรึกษา อนุเคราะห์ข้อมูล ประสานงาน และช่วยตรวจสอบข้อมูลการวิจัย
ขอขอบพระคุณผู้ให้ข้อมูลทุกท่านที่ไม่สามารถกล่าวถึงได้ครบทุกคนในที่นี้ ที่สละเวลาให้
สัมภาษณ์ และอนุญาตให้ผู้วิจัยเข้าร่วมสังเกตการณ์เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยความยินดียิ่ง
ขอให้บุญกุศลจากการศึกษาวิจัยครั้งนี้ จงบันดาลให้ท่านและครอบครัวมีแต่ความสุข ความ
เจริญ และประสบความสาเร็จทุกประการเทอญ
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ภาคผนวก ข บรรยากาศการลงพื้นที่เก็บรวบรวมข้อมูลไทยพวนบ้านหมี่
ภาคผนวก ค บรรยากาศการลงพื้นทีเ่ ก็บรวบรวมข้อมูลไทยเบิ้งบ้านโคกสลุง
ประวัติผู้วิจัย

๑๔๒
๑๔๗
๑๔๘
๑๕๓
๑๕๖
๑๕๙

(ซ)

สารบัญภาพ
ภาพที่
๑.๑ กรอบแนวคิดของการวิจัย
๔.๑ ที่อยู่ของผีโรงตระกูลหยดย้อย จะมีหีบผ้าผีแขวนไว้กับขื่อ ไม่มีห้องกั้น
๔.๒ ที่อยู่ของผีและห่อผ้าผีโรงของตระกูลออกแมน ไม่มีห้องกัน
๔.๓ ที่อยู่และปี๊บใส่เครื่องผีโรงของตระกูลเชยชม มีห้องกั้น (เรือน)
๔.๔ เครื่องผีของตระกูลเชยชมจะเก็บใส่ปี๊บ แขวนไว้ที่เสาเอกในเรือน
๔.๕ เครื่องประดับสาคัญของผีโรงตระกูลหยดย้อย คือ แหวนทองหัวพลอยแดง จานวน ๒ วง
๔.๖ การเลี้ยงผีโรงประจาปีของตระกูลเชยชม เลี้ยงกันแบบง่าย ๆ ในครอบครัว
๔.๗ ป้าป๊อก - นางปัทมา ขาดี “โต้ง” ในพิธีราผีโรงของชุมชนมอญบ้านบางขันหมาก
๔.๘ โต้ง จะอานวยการทุกขั้นตอน จนกระทั่งปลูกโรงเสร็จ
๔.๙ การปลูกโรงพิธีต้องถูกต้องตามตารา
๔.๑๐ ผู้ชายในตระกูลช่วยกันวางโครงคร่าวของหลังคา
๔.๑๑ ช่วยกันมัดโครงคร่าวเสร็จ ก็เริ่มมุงหลังคา
๔.๑๒ ต้นกล้วย หญ้าคา และกิ่งหว้า มัดไว้กับเสาด้านหน้าโรงพิธี
๔.๑๓ ร่างทรง สะใภ้ และญาติผู้หญิงในตระกูลจะช่วยกันปั้นขนม
๔.๑๔ ปั้นขนมตามภาพ ร้อยเป็นพวง ใส่ถาดรอการทอดหลังจากปลูกโรงเสร็จ
๔.๑๕ ลูกสะใภ้ของต้นผี และร่างทรง ช่วยกันทอดขนมในโรงพิธี
๔.๑๖ ขนมทีท่ อดเสร็จแล้ว รอสะเด็ดน้ามัน เก็บใส่กระบุงเก็บไว้ในโรงพิธี
๔.๑๗ ผู้หญิงช่วยกันทาขนมข้าวขาวเปียงขาว - แดง เมื่อนึ่งสุกแล้วจะปรากฎสีดังในจาน
๔.๑๘ ปลาปิ้งจัดใส่ตระแกรงไม้ไผ่เพื่อให้โต้งใช้ในพิธี
๔.๑๙ กล้วยน้าหว้า เป็นผลไม้สาคัญในพิธีเลี้ยงผีโรง
๔.๒๐ เหล้า มะพร้าว และเครื่องเซ่นสาคัญในพิธี
๔.๒๑ คนในตระกูลช่วยกันจักตอก สานชะลอม ผูกมัดติดกับเสา เตรียมไว้ใส่อาหาร
๔.๒๒ คุณตาสมิง ต้นผีตระกูลออกแมน ทากระบอกใส่น้าผี
๔.๒๓ ช่วยกันทากรับไม้ไผ่ เพื่อนาไปใช้ตีให้เข้ากับจังหวะดนตรี
๔.๒๔ คนในตระกูลจุดเทียน ธูป เพื่อแสดงความเคารพและขอขมาผีบรรพบุรุษ
๔.๒๕ คนในตระกูลประพรมน้าอบบริเวณเสาที่ถูกกาหนดให้เป็นเสาเอก
๔.๒๖ ผ้าแดงหรือสีใกล้เคียง ขึ้นด้านบนบริเวณพิธี
๔.๒๗ วงปีพาทย์ชื่อดังมาบรรเลงสร้างความสนุกให้ผีบรรพบุรุษ
๔.๒๘ มีดดาบ คันหลาว ใบหว้า ของใช้สาคัญในการทาพิธีราผีของโต้ง
๔.๒๙ ห่อผ้าผีและเครื่องผีตระกูลออกแมน
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(ฌ)

สารบัญภาพ (ต่อ)
ภาพที่
๔.๓๐ คนในตระกูลออกแมนช่วยกันจัดสารับอาหารให้ครบ ๕๐ จาน
๔.๓๑ อาหารสาคัญสาหรับเลี้ยงผีโรง
๔.๓๒ โต้งทาพิธีเชิญผีโรงตระกูลหยดย้อยลงจากเรือน
๔.๓๓ โต้งทาพิธีบอกกล่าวเรียกผีบรรพบุรุษของตระกูลออกแมน
๔.๓๔ โต้งและคณะร่างทรง ทาพิธีเชิญผีโรงตระกูลออกแมนเพื่อไปยังโรงพิธี
๔.๓๕ โต้งและคนในตระกูลออกแมน เชิญห่อผ้าผีโรงแห่วนรอบเสาหน้าโรงพิธี
๔.๓๖ โต้งและคนในตระกูลหยดย้อย เชิญห่อผ้าผีโรงลงจากบ้าน ราดาบ เชิญผีเข้าร่าง
๔.๓๗ ลูกหลานตระกูลออกแมน จุดเทียนธูปขอขมาและแสดงความเคารพนับถือบรรพบุรุษ
๔.๓๘ ผีต้นตระกูลหยดย้อยทักทายลูกหลานในตระกูล
๔.๓๙ ผีบรรพบุรุษตระกูลออกแมน มีความสุขกับการแต่งกายแต่งหน้าสวยงาม
๔.๔๐ ผีบรรพบุรุษตระกูลออกแมน ประแป้งให้ลูกหลานในตระกูล
๔.๔๑ วิญญาณของญาติจากแดนไกล ร่วมวงสนทนาในวงญาติอย่างมีความสุข
๔.๔๒ สะใภ้หรือญาติผู้หญิงคนใดที่จิตอ่อน วิญญาณบรรพบุรุษก็มักจะเข้าสิง
๔.๔๓ โต้งและร่างทรงทาพิธีแก้บน ปัดรังควาน และรับขวัญหลานชายตระกูลหยดย้อย
๔.๔๔ โต้งและร่างทรงทาพิธีปัดรังควานให้ลูกหลานที่เจ็บป่วยให้มีสุขภาพแข็งแรง
๔.๔๕ หลังเสร็จพิธี โต้งนาบวนเพื่อนาหีบ/ห่อผ้าขึ้นไปเก็บไว้บนเรือนเหมือนเดิม
๔.๔๖ เชื้อสายตระกูลออกแมน ราวนรอบเสาก่อนนาอาหารไปแบ่งปันกัน
๔.๔๗ ต้นผีอาบน้าชาระร่างกาย เข้าพิธีสู่ขวัญจากเจ้าพิธี
๔.๔๘ ต้นผีและสายตระกูลผู้ชายจุดก้านสาลีเสี่ยงทายดวงชะตา
๔.๔๙ การละเล่นผีเมียหลวง - เมียน้อย และการคล้องช้าง ของตระกูลออกแมน
๔.๕๐ เมื่อทาพิธีโค่นเสา ผีจะออกจากร่างด้วยการล้มลงของโต้งและคณะร่างทรง
๔.๕๑ ลูกหลานผู้ชายในสายตระกูลนานาเคราะห์ สิ่งไม่ดีต่าง ๆ ไปทิ้งลงลาคลอง
๔.๕๒ เจ้าพิธีและสายตระกูลผู้ชายช่วยกันเชิญห่อเครื่องผีไปเก็บไว้ที่เดิม
๔.๕๓ เมื่อสิ้นสุดพิธีจะช่วยกันรีบรื้อโรงพิธีทันที ก่อนจะได้ไปฉลองกับหมู่ญาติตอนค่า
๔.๕๔ พิธีไหว้ศาลเจ้าแม่ตากฟ้าที่หมู่ ๑ เจ้าของบ้านเปลี่ยนเครื่องทรงและของใช้ให้เจ้าแม่
๔.๕๕ ชาวบ้านนาเครื่องเซ่นไหว้มาถวายเจ้าแม่ตากฟ้า ที่ศาลหมู่ ๑
๔.๕๖ ของใช้ในพิธีกรรมและเครื่องเซ่นในพิธีไหว้ศาลเจ้า
๔.๕๗ เจ้าแม่ เจ้าพ่อ (โพกศีรษะ) และผีจากที่ต่าง ๆ ประทับร่างทรงที่มจี านวนหลายคน
๔.๕๘ เจ้าแม่ เจ้าพ่อ และผีต่าง ๆ จะดื่มกิน ร้องราทาเพลง สนทนากับญาติ
๔.๕๙ จัดหาตุ๊กตาบริวารมาเปลี่ยนให้เจ้าแม่ตากฟ้า
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สารบัญภาพ (ต่อ)
ภาพที่
๔.๖๐ ผู้จัดเตรียมพิธีและชาวบ้านทยอยนาเครื่องเซ่น ของแก้บนมาจัดเตรียม
๔.๖๑ เครื่องเซ่น ของแก้บน และของใช้ในพิธีไหว้ศาลพ่อจุ้ย
๔.๖๒ เริ่มพิธี เจ้าพิธีราดาบ ราหลาว นาชาวบ้านราวนรอบศาลพ่อจุ้ย
๔.๖๓ เจ้าพ่อจุ้ยประทับร่างเจ้าพิธีนั่งอยู่บนศาล (ซ้าย) การละเล่นชนไก่ (ขวา)
๔.๖๔ ผีงูเข้าสิงร่างทรง คืบคลานไปขึ้นศาลเจ้าพ่อจุ้ย เปรียบเสมือนบริวารเจ้าพ่อ
๔.๖๕ ชาวบ้านให้เจ้าพ่อและร่างทรงช่วยกันทาพิธีปัดรังควานให้หายเจ็บป่วย
๔.๖๖ ผีจระเข้เข้าสิง ร่างทรงพากันคลานเกลือกลิ้งลงคลอง
๔.๖๗ เสร็จสิ้นพิธี ชาวบ้านแบ่งอาหารไปรับประทานเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต
๔.๖๘ ร่างทรงและชาวบ้านช่วยกันทาเรือกล้วย จานวน ๒ ลา
๔.๖๙ ดินเหนียวปั้นหุ่นคนขนาดใหญ่ แทนคนขับเรือและนายท้ายเรือ
๔.๗๐ ช่วยกันปัน้ หุ่นคน สัตว์เลี้ยง และข้าวของเครื่องใช้ต่าง ๆ ที่มีอยู่ในบ้าน
๔.๗๑ เครื่องเซ่น ได้แก่ ข้าวสาร เกลือ หอมแดง กระเทียม พริกแห้ง และปลาร้า
๔.๗๒ นารูปปั้นและเครื่องเซ่นมาใส่ในเรือกล้วย พร้อมเทียน ธูป
๔.๗๓ เรือกล้วยทั้งสองลาพร้อม รอฤกษ์แห่เพื่อนาไปลอยเคราะห์
๔.๗๔ เจ้าพิธีและร่างทรงทาพิธีอัญเชิญเรือกล้วยไปประกอบพิธี
๔.๗๕ ชาวบ้านช่วยกันหามเรือ โห่เอาฤกษ์เอาชัย นาไปประกอบพิธียังลาคลอง
๔.๗๖ เจ้าพิธีและร่างทรงประกอบพิธีด้วยการร่ายราเดินวนรอบเรือกล้วย
๔.๗๗ ผีแขกและผีเร่ร่อนที่เข้าสิงร่างทรง แย่งกินอาหารในเรือกล้วย ดื่มสุรา
๔.๗๘ เจ้าพิธีและร่างทรงนั่งเรือคนละลา เพื่อเตรียมขับเรือทาพิธีลอยเคราะห์
๔.๗๙ เจ้าพิธีและร่างทรงนาเรือลงลาคลองเพื่อลอยเคราะห์
๔.๘๐ เจ้าพิธีและร่างทรงล่องเรือ นาเครื่องเซ่นไปคว่าทิ้งกลางน้าเพื่อเป็นการลอยเคราะห์
๕.๑ รูปปั้นเจ้าพ่อสนั่นและศาลเจ้าพ่อสนั่น เจ้าบ้านของไทยพวนบ้านทราย
๕.๒ ศาลเจ้าปู่หินปัก (เดิม) และเจ้าปู่สัมปันโน (ใหม่) เจ้าบ้านของไทยพวนตาบลหินปัก
๕.๓ “เจ้าจ้า” พี่แจ๋ว – นางสาวสุกัญญา พัดใส ให้ข้อมูลการเลี้ยงเจ้าบ้าน
๕.๔ ชาวบ้านนาอาหารมาถวายเจ้าพ่อและแก้บนจานวนมาก
๕.๕ บรรยากาศชาวบ้านและร่างทรงจากที่ต่าง ๆ (ผู้ที่คล้องมาลัย) ระหว่างรอเริ่มพิธี
๕.๖ “เจ้าจ้า” จุดเทียนธูปเริ่มพิธีไหว้เจ้าพ่อสนั่น
๕.๗ “เจ้าจ้า” ราดาบถวายเจ้าพ่อสนั่น
๕.๘ เจ้าพ่อสนั่นประทับร่าง เจ้าจ้าจะเดินหลังโค้งคล้ายชายผู้อายุ
๕.๙ เจ้าพ่อจะให้คาชี้แนะหากเห็นพิธีกรรมใด ๆ ไม่ถูก ไม่ควร
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สารบัญภาพ (ต่อ)
ภาพที่
๕.๑๐ เจ้าพ่อสนั่นร่วมฟ้อนรากับคณะนางรา และชาวบ้านอย่างมีความสุข
๕.๑๑ ร่างเจ้าพ่อสนั่น และร่างทรงจากที่อื่น สนุกสนานกับการร่ายรา
๕.๑๒ ร่างทรงเจ้าพ่อเดินทักทายชาวบ้านตลอดทาง ให้ศีลให้พร แจกขนมให้ผู้ร่วมพิธี
๕.๑๓ เจ้าพ่อสนั่นกล่าวขอบคุณที่ร่วมกันจัดเลี้ยงเจ้าบ้าน และให้ศีลให้พร
๕.๑๔ หลังเสร็จพิธีชาวบ้านจะต่อคิวเข้าขอพรและร่วมทาบุญกับเจ้าพ่อตามศรัทธา
๕.๑๕ เมื่อเสร็จสิ้นพิธีชาวบ้านจะแบ่งอาหารทีน่ ามาถวายหรือแก้บนไปรับประทาน
๕.๑๖ ผู้ร่วมพิธีได้เลขเด็ดจากเจ้าพ่อ เสี่ยงโชคด้วยการซื้อลอตเตอรี่
๕.๑๗ จัดเตรียมกรวยบรรจุดอกไม้สีขาว ธูป ๒ ดอก เพื่อนาไปวางที่เจดีย์ (ธาตุ)
๕.๑๘ เครื่องในหมูต้ม และปลาเค็ม อาหารที่ครอบครัวป้าสมผลห่อให้ผีบรรพบุรุษทุกปี
๕.๑๙ ขนมจีนน้ายา-น้าพริก กุ้งอบวุ้นเส้น อาหารโปรดของบรรพบุรุษ
๕.๒๐ กระยาสารทและกล้วยไข่ อาหารที่ขาดไม่ได้สาหรับเทศกาลสารทพวน
๕.๒๑ ป้าสมผล และลูก ๆ ช่วยกันห่ออาหารไปส่งบรรพบุรุษ
๕.๒๒ ต้องเขียน ชื่อ - สกุล และชื่อเล่น (ถ้ามี) ของผู้ล่วงลับไว้ที่กล่อง
๕.๒๓ ดึกสงัด ชาวบ้านห่อข้าวส่งบรรพบุรุษ โดยมีไฟฉายและแสงไฟจากรถยนต์สาดส่อง
๕.๒๔ วัดบางกระพี้ใหญ่ มีเจ้าพิธีนาสวด ก่อนนาห่อข้าวไปวางให้ผีบรรพบุรุษ
๕.๒๕ บทสวดในพิธีกรรม “เวนห่อข้าว” ของไทยพวนบ้านบางกระพี้
๕.๒๖ บรรยากาศพิธีกรรม “เวนห่อข้าว”
๕.๒๗ ลุงวันชัย และพี่ชาย เดินหาเจดีย์ (ธาตุ) บรรพบุรุษ
๕.๒๘ ครอบครัวป้าสมผล นาห่อข้าวไปส่งให้ผีบรรพบุรุษและผีญาติ
๕.๒๙ ครอบครัวนางสุวรรณ เรืองซ้อน นาห่อข้าวไปส่งบรรพบุรุษ
๕.๓๐ คณะผู้วิจัยสนทนากลุ่มเพื่อเก็บข้อมูลความเชื่อ และสาธิตการเล่นเซิ้งนางกวัก
๕.๓๑ การสาธิตการเล่นนางกวักของผู้สูงอายุกลุ่มสภาวัฒนธรรมตาบลบ้านทราย
๕.๓๒ ตัวอย่างการจัดเตรียมขันธ์ ๕ เพื่อสาธิตการเล่นนางกวักในปัจจุบัน
๕.๓๓ อุปกรณ์สาคัญ : กงปั่นด้ายสวมชุดสีแดง ทรายสาหรับเขียนคาทานาย สากไม้คู่
๕.๓๔ นายวินยั – นางพันลัม ปิดทองคา ร่วมให้ข้อมูลความเชื่อ และสาธิตการร้องนางกวัก
๕.๓๕ ผู้อาวุโส (เสื้อสีฟ้า) สื่อกับวิญญาณได้ จุดธูปเทียนเชิญผีหรือวิญญาณให้มาเข้ากวัก
๕.๓๖ วิญญาณไม่ยอมเข้ากวัก ต้องเปลี่ยนคนจับกวักเป็นผู้หญิงเสื้อสีชมพู
๕.๓๗ กวักกระโดดแรง เพราะชอบเพลงม้าย่องและคนจับกวักเสื้อสีโอรสเป็นอย่างมาก
๕.๓๘ นางกวักใช้ปลายไม้คานเขียนทานายคาตอบลงบนทราย
๖.๑ แสดงลาดับบุคคลผู้ซึ่งสืบทอดการบูรกรรไกร
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สารบัญภาพ (ต่อ)
ภาพที่
๖.๒ กรรไกรทีย่ ายหรึ่มรับมอบมาจากยายเอ็นและใช้มาจนถึงปัจจุบัน
๖.๓ จัดวางสิ่งของที่ใช้ในการบูรลงถ้วยข้าวสาร พร้อมที่จะเริ่มบูร
๖.๔ ยายหรึ่มเริม่ บูรกรรไกร
๖.๕ คณะศึกษาดูงานจากที่ต่าง ๆ มาศึกษาข้อมูลการบูรกรรไกรของยายหรึ่มจาอย่างต่อเนื่อง
๖.๖ ยายหรึ่มจะเป็นเจ้าพิธีบายศรีสู่ขวัญต้อนรับคณะศึกษาดูงานไทยเบิ้ง
๖.๗ แสดงลาดับผู้สืบทอดการบูรไข่
๖.๘ ป้าลาพึง – นางลาพึง งานสลุง (ซ้าย) และ ป้าลัย – นางมาลัย ยาบ้านแป้ง (ขวา)
๖.๙ วัสดุ อุปกรณ์ สิ่งของที่ใช้ในการบูรไข่ของป้าลาพึง
๖.๑๐ การบูรไข่ของป้าลาพึง หากเป็นดังคาทานายไม้กงก็จะแหว่งไปมา
๖.๑๑ ใช้ลูกหมากแทนไข่ หากเป็นดังคาทานายไม้กงก็จะแหว่งไปมา
๖.๑๒ กระแตะส่งเสบียงของยายหรึ่ม
๖.๑๓ ยายหรึม่ สาธิตการทาพิธีควาดผี
๖.๑๔ นากระแตะไปวางไว้ทางสามแพร่งให้ผีตายโหงกิน
๖.๑๕ นางบุญมา มั่นสลุง พี่สะใภ้ป้าลาพึง ช่วยกันให้ข้อมูล
๖.๑๖ ป้าเล็กเล่าเรื่องผีโรงพ่อปู่อินคะนอง
๖.๑๗ ผีโรงพ่อปู่อินคะนอง อยู่บนบ้านยายกล่า (ยายของป้าเล็ก)
๖.๑๘ หิ้งผีโรง เครื่องเซ่นไหว้ และของเล่นของผีโรงพ่อปู่อินคะนอง
๖.๑๙ ป้าดาและลุงเฉียบ ร่วมให้ข้อมูลเกี่ยวกับปู่ปะกาย่าปะกา
๖.๒๐ สืบค้นข้อมูลผีปู่ปะกาย่าปะกาจากคุณยายเขียนและคนในครอบครัว
๖.๒๑ ศาลปู่ปะกาย่าปะกา ที่บ้านป้าดา – ลุงเฉียบ
๖.๒๒ ศาลปู่ปะกาย่าปะกาที่บ้านคุณยายเขียนจะแยกกันคนละหลัง
๖.๒๓ ศาลพ่อหลวงเพ็ชรเดิม ตั้งอยู่ที่หมู่ ๑
๖.๒๔ ตุ๊กตารูปสัตว์ต่าง ๆ บริวารของพ่อหลวงเพ็ชร
๖.๒๕ ศาลพ่อหลวงเพ็ชร หมู่ ๗ อยู่ในบริเวณบ้านคุณยายแหยง
๖.๒๖ ครอบครัวของนางประนอม ยอดสลุง ช่วยกันทากระแตะนาไปส่งเจ้าบ้าน
๖.๒๗ คุณป้าซึ่งบ้านอยู่ใกล้ศาลพ่อหลวงเพ็ชร ทาส่งกระแตะเจ้าบ้านทุกปี
๖.๒๘ กระแตะที่ชาวบ้านทามาส่งเจ้าบ้าน
๖.๒๙ หูช้าง ขนมที่ต้องมีในพิธีไหว้พ่อหลวงเพ็ชร์
๖.๓๐ เครื่องแต่งกายทีจ่ ัดเตรียมไว้ให้พ่อหลวง เจ้าพ่อ เจ้าแม่ที่มาประทับร่าง
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สารบัญภาพ (ต่อ)
ภาพที่
๖.๓๑ น้องแม็ก ร่างทรงของพ่อหลวงเพ็ชร แต่งกายก่อนเตรียมพร้อมทาพิธี
๖.๓๒ น้องเบกแฮ่ม เป็นร่างทรงในหมู่บ้านทีม่ าเข้าร่วมพิธีไหว้เจ้าบ้านด้วย
๖.๓๓ เมื่อเจ้าพ่อเจ้าแม่องค์จะเข้าประทับร่าง โทนตีเร่งจังหวะเร็วและดังขึ้น
๖.๓๔ เมื่อเจ้าพ่อ เจ้าแม่องค์ใดประทับร่างก็จะเลือกเครื่องแต่งกายที่ชอบ
๖.๓๕ องค์ใดประทับร่างก็จะราหรือแสดงกิริยาบ่งบอกว่าเป็นใคร
๖.๓๖ แม่แผ่นทาหน้าทีส่ ื่อสารกับพ่อหลวง องค์เจ้าพ่อ เจ้าแม่ที่มาประทับร่าง
๖.๓๗ เจ้าพ่อขุนด่านประทับร่าง ไถ่ถามความเป็นอยู่กับแม่แผ่นและชาวบ้าน
๖.๓๘ องค์ที่มาประทับร่างจะกินอาหารเซ่นไหว้ของชาวบ้าน
๖.๓๙ บางองค์ชื่นชอบการเล่นน้า ก็จะนาเรือมาอาบน้า
๖.๔๐ หลังจากเล่นของเล่นที่ชื่นชอบแล้ว แล้วก็อาบน้า ทาขมิ้น นาไปเก็บไว้ที่เดิม
๖.๔๑ เมื่อองค์เจ้าพ่อเลิกประทับร่าง ต้องมีแม่แผ่นเข้ามารองรับ
๖.๔๒ เมื่อพ่อหลวงเพ็ชรประทับร่าง จะแสดงพฤติกรรมให้ชาวบ้านทราบ
๖.๔๓ องค์พ่อหลวงเพ็ชร และร่างทรงที่มาร่วมพิธี ทาพิธีส่งกระแตะของชาวบ้าน
๖.๔๔ พ่อหลวงแจกเครื่องเซ่นไหว้ให้ชาวบ้านไปแบ่งกันไปรับประทาน
๖.๔๕ เมื่อใกล้เสร็จพิธี ชาวบ้านจะให้พ่อหลวงผูกข้อมือ เป่าศีรษะเพื่อความเป็นมงคล
๖.๔๖ คุณป้าคนนี้เป็นร่างทรงในหมู่บ้าน ติดภารกิจไม่สามารถอยู่มาร่วมพิธีได้จึงมา
ไหว้พ่อหลวงแต่เช้า แต่ถูกพ่อพระยาถ่ายน้าประทับร่าง ตาหนิเรื่อง
การแต่งกายไม่เคารพเจ้าบ้าน
๖.๔๗ คุณป้า (เสื้อลายสีส้ม) ถูกพระยาร่มเขียวร่มขาวต่อว่า บอกว่าปิ้งปลาควันไฟ
เหม็นรบกวนศาลที่ท่านประจาอยู่ คุณป้าบอกว่าเป็นอาชีพ แต่ถ้าให้โชคลาภ
มาก ๆ จะเลิกปิ้งปลารบกวนท่าน
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บทที่ ๑
บทนำ
ควำมเป็นมำของกำรวิจัย
ลพบุ รี เป็ น จั ง หวั ด หนึ่ งที่ มี ค วามหลากหลายทางวั ฒนธรรม เพราะนอกเหนือ จากประเพณี
วัฒนธรรมของประชาชนชาวไทยโดยทั่วไปแล้ว ลพบุรียังประกอบไปด้วยประชาชนที่สืบเชื้อสายมาจาก
กลุ่มชาติพันธุ์อื่น เช่น กลุ่มชาติพันธุ์มอญ ไทยพวน และไทยเบิ้ง ซึ่งแต่ละกลุ่มชาติพันธุ์ล้วนมีวัฒนธรรม
อันเป็นเอกลักษณ์ที่แสดงถึงอัตลักษณ์ของตนเอง ทั้งวัฒนธรรมเกี่ยวกับการเกิด การตาย อาหารการกิน
การแต่งกาย การใช้ภาษา การละเล่น ฯลฯ ตลอดจนประเพณีและความเชื่ออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิต
ความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องผีมีอยู่ในทุกท้องถิ่นและทุกกลุ่ มชาติพันธุ์ เช่น ผีบ้านผีเรือน ผีปู่ย่าตายาย
หรือผีอื่น ๆ มนุษย์ทั่วไปมีความเชื่อว่าผีมีอิทธิฤทธิ์ ผีให้คุณหรือโทษแก่มนุษย์ได้ ดังนั้น จึงต้องทาดีต่อผี
ต้องให้ความเคารพผี ภักดีต่อผี เพื่อให้ผีเป็นผู้ปกปักษ์รักษาคุ้มครองให้แคล้วคลาดปลอดภัย หากผู้ใดหรือ
ครอบครัวใดนับถือผีโดยมีการจัดเตรียมของเซ่นไหว้ตามประเพณีมิได้ขาดก็จะทาให้คนในครอบครัวมีชีวิต
ที่ดีและมีความสุขความเจริญ ความเชื่อในการนับถือผีจึง เป็นวัฒนธรรมส่วนหนึ่งได้รับสืบทอดมาจาก
บรรพบุรุษ ปู่ย่าตายาย หรือผู้แก่ผู้เฒ่าที่เคารพนับถือของชุมชนหรือในกลุ่มชาติพันธุ์นั้น ๆ
ทั้ง กลุ่มชาติพันธุ์มอญ ไทยพวน และไทยเบิ้ง มีความเชื่อ ประเพณีและพิธีกรรมเกี่ย วกั บ ผี
หลากหลาย แต่อาจมีเพียงบางประเพณีและความเชื่อเท่านั้นที่ยังมีการปฏิบัติอยู่ในปัจจุบัน เช่น ชาว
มอญที่ตาบลบางขันหมาก อาเภอเมือง จังหวัดลพบุรี ยังสืบสืบทอดประเพณี “เลี้ยงผีโรงหรือผีเรือน”
“การไหว้ศาลประจาหมู่บ้าน” และการลอยเคราะห์ สาหรับชาวไทยพวนบ้านหมี่ อาเภอบ้านหมี่ จังหวัด
ลพบุรี ยังมีการสืบทอดความเชื่อ และประเพณีเกี่ยวกับนับถือผีบางชนิดไว้ เช่น ประเพณี “การไหว้ศาล
เจ้าบ้าน” “เวนข้าวห่อ” หรือการละเล่นที่มีความเกี่ยวข้องกับการนับถือผี คือ “นางกวัก” ซึ่งเป็นความ
เชื่อในเรื่องของวิญญาณสิ่งศักดิ์สิทธิ์และผีนอกเหนือจากวิญญาณบรรพบุรุษของตนเอง ส่วนชาวไทย
เบิ้งบ้านโคกสลุง ตาบลโคกสลุง อาเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี ซึ่งเรียกตัวเองว่าเป็นกลุ่มวัฒนธรรมไทย
เบิ้ง มีความเชื่อว่าความเจ็บไข้ของคนนั้นส่วนหนึ่งมีสาเหตุมามาจากผี เช่น ผีมาขอส่วนบุญ หรือกระทาไม่
ดีต่อผีไ ว้ จึงต้องมาทานายเพื่อหาทางรัก ษาอาการเหล่านั้น ด้วยวิธี การ “บูรกรรไกร” หรือ “บูรไข่”
นอกจากนี้ ชาวไทยเบิ้งบ้านโคกสลุงยังนับถือเจ้าบ้าน คือ “พ่อหลวงเพ็ชร” โดยเชื่อว่าพ่อหลวงเพ็ชรเป็น
นายของผี เป็นผีฝ่ายดี เป็นผีให้คุณ ถือเป็นเทพยดาคอยปกป้องรักษาหมู่บ้าน มีอานาจเหนือผีบ้านผีเรือน
และผีเร่ร่อนทั้งหลาย (ประทีป อ่อนสลุง, ๒๕๖๐) ส่วนผีบรรพบุรุษของชาวไทยเบิ้งบ้านโคกสลุงที่พบมี ๒
ชนิด คือ ผีโรง และผีปู่ปะกาย่าปะกา ซึ่งปัจจุบันมีอยู่เพียง ๓ – ๔ ครอบครัวเท่านั้นที่ยังมีพิธีกรรมต่อผี
บรรพบุรุษ อย่างไรก็ตาม ภูธร ภูมะธน (๒๕๔๑) กล่าวว่าถึงแม้ชาวไทยเบิ้งจะนับถือผีบ้านผีเรือนหรือผี
ปู่ย่าตายาย แต่ชาวไทยเบิ้งไม่นิยมตั้งศาลบูชาผีบ้านผีเรือนหรือผีปู่ย่าตายาย หรือศาลเจ้าที่ หากแต่เชื่อ

๒
ว่ามีผีประจาอยู่ในบ้านเรือน ผีอาจจะให้คุณหรือให้โทษแก่ผู้อาศัยอยู่ในบ้านได้ ฉะนั้น ไม่ว่าจะทาสิ่งใดที่
บ้านจะต้องคอยบอกกล่าวให้ท่านได้รับรู้เสมอ
ต้องยอมรับว่าการเปลี่ยนแปลงของบริบทสังคมและเทคโนโลยี ล้วนแต่ส่งผลกระทบและนามา
ซึ่งความเปลี่ยนแปลง หรือทาให้ความเชื่อ พิธีกรรม และประเพณีบางอย่างที่เคยปฏิบัติสืบต่อกันมานั้น
ค่อย ๆ เลือนหายไป โดยเฉพาะพิธีกรรมหรือประเพณีที่ไ ม่จาเป็น ไม่สอดคล้องกับยุคสมัยหรื อการ
ดารงชีวิตในปัจจุบัน อย่างไรก็ตาม ยังมีความเชื่อ พิธีกรรม หรือประเพณีที่แสดงออกเกี่ยวกับการนับถือ
ผีของกลุ่มชาติพันธุ์ มอญ ไทยพวน และไทยเบิ้ง ในจัง หวัดลพบุรี มีการปฏิบัติตามประเพณีมาอย่ า ง
ต่อเนื่องในทุกเพศและทุกช่วงวัย มิใช่เพียงแค่มีการบันทึกหลักฐานการค้นพบจากศึกษาวิจัย หรือเป็น
เพียงเรื่องเล่าหรือตานานจากบรรพบุรุษเท่านั้น แต่ก็มีประเด็นคาถามที่น่าสนใจว่าการประพฤติปฏิบัติ
ตามประเพณีดังกล่าวของแต่ละกลุ่มชาติพันธุ์นั้น ประพฤติปฏิบัติไปเพราะยังมีความเชื่อในเรื่องเหล่านี้
อยู่จริงและมีการนาความคิดความเชื่อเหล่านั้นมายึดถือเป็นหลักปฏิบัติในการดาเนินชีวิต หรือปฏิบัติไป
เพียงเพราะต้องการที่จะอนุรักษ์สืบทอดประเพณีดังกล่าวไว้ไม่ให้สูญหาย หรือเพื่อดารงอัตลักษณ์ ของ
กลุ่มชาติพันธุ์ไว้ให้คงอยู่เท่านั้น

วัตถุประสงค์
๑. เพื่อศึกษาสภาพความเชื่อและประเพณีการนั บถือผีของกลุ่มชาติพันธุ์มอญ ไทยพวน และ
ไทยเบิ้ง ในจังหวัดลพบุรี
๒. เพื่อวิเคราะห์ความหมายและความสัมพันธ์ระหว่างความเชื่อในการนับถือผีกับวิถีการดาเนิ น
ชีวิตของกลุ่มชาติพันธุ์มอญ ไทยพวน และไทยเบิ้ง ในจังหวัดลพบุรี ในบริบทสังคมยุคปัจจุบัน
๓. เพื่อสืบทอดเรื่องราวเกี่ยวกับประเพณีการนับถือผีอันเป็นอัตลักษณ์ของกลุ่มชาติพันธุ์ มอญ
ไทยพวน และไทยเบิ้ง ในจังหวัดลพบุรี

คำถำมกำรวิจัย
๑. ความเชื่อและประเพณีเกี่ยวกับการนับถือผีของกลุ่มชาติพันธุ์มอญ ไทยพวน และไทยเบิ้ง ใน
จังหวัดลพบุรี ปัจจุบันมีสภาพอย่างไร
๒. ความหมายเกี่ยวกับการนั บถือผีของกลุ่มชาติพันธุ์มอญ ไทยพวน และไทยเบิ้ง ในจัง หวัด
ลพบุรี มีความเหมือน สอดคล้อง หรือแตกต่างกันหรือไม่ อย่างไร
๓. ความเชื่อเกี่ยวกับการนับถือผีของกลุ่มชาติพันธุ์มอญ ไทยพวน และไทยเบิ้ง ในจังหวัดลพบุรี
มีความสัมพันธ์กับวิถีการดาเนินชีวิตในบริบทสังคมยุคปัจจุบันหรือไม่ อย่างไร

๓

กรอบแนวคิดของกำรวิจัย

ภาพที่ ๑.๑ กรอบแนวคิดของการวิจัย

นิยำมศัพท์
กลุ่มชำติพันธุ์ หมายถึง ประชาชนเชื้อสายมอญ ตาบลบางขันมาก อาเภอเมือง จังหวัดลพบุรี
ไทยพวน อาเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี และไทยเบิ้ง ตาบลโคกสลุง อาเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี
ผี หมายถึงวิญญาณของมนุษย์ที่ล่วงลับไปแล้ว หรือสิ่งใดก็ตามที่ปกติไม่สามารถจะมองเห็นได้
แต่มนุษย์ถือหรือเข้าใจเอาว่ามีฤทธิ์อานาจเหนือ มนุษย์ อาจให้คุณหรือโทษแก่มนุษย์ได้ ทาให้คนนับถือ
หรือเกรงกลัว
ควำมเชื่อ หมายถึงความเชื่อเกี่ยวกับผีของประชาชนเชื้อสายมอญบางขันหมาก ไทยพวน และ
ไทยเบิ้ง ในจังหวัดลพบุรี ที่มีการยอมรับและปฏิบัติตามกันมาในรูปแบบของพิธีกรรม ประเพณี ตลอดจน
วิธีปฏิบัติอื่น ๆ เพื่อเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวทางจิตใจและเคารพนับถือผี
พิธีกรรม หมายถึงการกระทาอย่างหนึ่งอย่างใดของชาวมอญบางขันหมาก ไทยพวน และไทยเบิ้ง
ในจังหวัดลพบุรี ที่แสดงออกถึงความผูกพัน ความเคารพนับถือต่อสิ่งที่มีอานาจเหนือธรรมชาติ โดยเชื่อ
ว่าเมื่อปฏิบัติเช่นนั้นแล้วจะทาให้ตน คนในครอบครัว และชุมชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี
ประเพณี หมายถึงสิ่งที่สังคมหรือบรรพบุรุษในสังคมหนึ่งได้สร้างขึ้น และปฏิบัติสืบต่อกัน มาจน
เป็นต้นแบบให้คนรุ่นต่อ ๆ ไปยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติ เช่น ประเพณีไหว้ผีเรือนของชาวมอญ ประเพณี
เลี้ยงเจ้าบ้านของชาวไทยพวน และไทยเบิ้ง

๔
กำรนับถือผี หมายถึง การแสดงออกตามความเชื่อในอานาจลึกลับเหนือธรรมชาติของมนุษย์
ตลอดจนการปฏิบัติต่าง ๆ ตามความเชื่อ เพื่อให้การดาเนินชีวิตของตนเองและคนในครอบครัวมีแต่
ความสุข ความเจริญรุ่งเรือง และหายจากความเจ็บป่วย

ขอบเขตกำรวิจัย
๑. ขอบเขตพื้นที่ ศึกษากลุ่มชาติพันธุ์ ๓ กลุ่มที่ตั้งถิ่นฐานในจังหวัดลพบุรี ได้แก่
๑) มอญ ตาบลบางขันหมาก อาเภอเมือง จังหวัดลพบุรี
๒) ไทยพวน อาเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี
๓) ไทยเบิ้ง ตาบลโคกสลุง อาเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี
๒. ขอบเขตประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง ประชากรคื อ ประชาชนเชื้ อ สายมอญ ต าบลบาง
ขันหมาก อาเภอเมือง จังหวัดลพบุรี ไทยพวน อาเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี และไทยเบิ้ง ตาบลโคกสลุง
อาเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี โดยใช้ เทคนิคการสุ่มตัวอย่างแบบการอ้างอิงบุคคลและผู้เชี่ยวชาญ
(Snowball Sampling Technique) เพื่อให้ได้ผู้ให้ข้อมูลหลัก (Key Informant) ซึ่งเป็นผู้ที่มีภูมิปัญญา
มีประสบการณ์ และมีความเกี่ยวข้องกับประเพณีการนับถือผีของแต่ละกลุ่มชาติพันธุ์
๓. ขอบเขตเนื้อหำ ศึกษาความเชื่อ ประเพณี ความหมายของการแสดงออกตามความเชื่อและ
ประเพณีเกี่ยวกับการนับถือผีของกลุ่มชาติพันธุ์ต่าง ๆ ดังนี้
๑) มอญ ได้แก่ ประเพณี “เลี้ยงผีโรง” “ไหว้ศาลประจาหมู่บ้าน” และ“การลอยเคราะห์”
๒) ไทยพวน ได้แก่ ประเพณี “ไหว้ศาลเจ้าบ้าน” “เวนห่อข้าว” และการละเล่น “นางกวัก”
๓) ไทยเบิ้ง ได้แก่ ความเชื่อ “การบูร” “การควาดผี” “ผีโรง” “ผีปู่ปะกาย่าปะกา” และ
ประเพณี “ไหว้เจ้าบ้าน”
๔. ขอบเขตระยะเวลำกำรวิจัย ระหว่างเมษายน ๒๕๖๐ – กันยายน ๒๕๖๑

ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ
๑. ได้เก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับความเชื่อ ประเพณีในการนับถือผีซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิต
และอัตลักษณ์ของกลุ่มชาติพันธุ์ในจังหวัดลพบุรีอย่างเป็นระบบ
๒. ได้ข้อเสนอแนะเพื่ออนุรักษ์เอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมอัน ทรงคุณค่าของแต่ละกลุ่มชาติพันธุ์
เพื่อแสดงให้เห็นถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรม ตลอดจนการผสมผสานประเพณีความเชื่อให้เป็นส่วน
หนึ่งของวิถีชีวิตในสังคมยุคปัจจุบัน

บทที่ ๒
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
การวิจัยเรื่อง ผี : ความเชื่อ ประเพณี และวิถีชีวิตของกลุ่มชาติพันธุ์ในจัง หวัดลพบุรี ผู้วิจัย
ศึกษารวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ทั้งเอกสาร ตารา และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อนามาเป็นกรอบ
และแนวทางการศึกษาวิจัย ดังนี้
๑. ความเชื่อ
๒. พิธีกรรม
๓. ประเพณี
๔. การนับถือผี
๕. กลุม่ ชาติพันธุ์ในจังหวัดลพบุรี
๖. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

๑. ความเชื่อ
ความหมาย
“ความเชื่อ ” มีความหมายกว้าง สามารถนามากล่าวได้หลากหลายแง่มุม ในที่นี้จะนาความ
คิดเห็นของนักวิชาการบางท่านที่ให้ความหมาย “ความเชื่อ” ดังนี้
ทัศนีย์ ทานตวณิช (๒๕๒๓) กล่าวว่า ความเชื่อคือการยอมรับนับถือว่าเป็นความจริงหรือมีอยู่จริง
การยอมรับหรือการยึดมั่นนี้อาจมีหลักฐานเพียงพอที่จะพิสูจน์ได้ หรือไม่มีหลักฐานที่จะพิสูจน์ สิ่งนั้นให้
เห็นจริงได้ ธวัช ปุณโณทก (๒๕๓๐) กล่าวว่า ความเชื่อคือการยอมรับอันเกิดขึ้นในจิตสานึกของมนุษย์
ต่อพลังอานาจเหนือธรรมชาติที่เป็นผลดีหรือผลร้ายต่อมนุษย์หรือสังคม แม้ว่าพลังอานาจเหนือธรรมชาติ
เหล่านี้ไ ม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าเป็นความจริง แต่มนุษย์ในสัง คมหนึ่งยอมรับและให้ความเคารพยาเกรง
ประชิด สกุณะพัฒน์ (๒๕๔๖) กล่าวว่าความเชื่อคือความรูสึกนึกคิดของคนในอดีตที่สืบทอดตอ ๆ กันมา
และมีผลต่อการแสดงพฤติกรรมของบุคคลหรือกลุ่มชน โดยไม่คานึงถึงเหตุผล ความเชื่อจะมีลักษณะ
สอดคล้องกับสภาพสิ่งแวดล้อมของแต่ละท้องถิ่น จิราภรณ์ ภัทราภานุภัทร (๒๕๒๘) กล่าวว่า ความเชื่อ
เป็นสิ่งสาคัญสุดที่จะกาหนดการแสดงออกของคนในสังคม ความเชื่อเป็นตัวกาหนดคติชนแขนงอื่น ๆ ใน
สัง คมนั้น ๆ เพราะเมื่อคนในสังคมมีความเชื่อในเรื่องใด ๆ ยอมประพฤติ ปฏิบัติ หรือ แสดงออกด้วย
ประเพณี พิธีกรรม และอื่น ๆ ใหสอดคลองกับความเชื่อนั้น ๆ ส่วน มณี พยอมยงค์ (๒๕๓๖) มีความ
คิดเห็นว่าการสร้างความเชื่อของมนุษย์เกิดขึ้นจากความไม่รู้เป็นประการสาคัญ ดังที่ พระพุทธเจาตรัสว่า
เป็น “อวิชชา” เมื่อได้พบเหตุการณ์ทางธรรมชาติ เช่น ฟ้าผ่าคนตาย แผ่นดินถล่ม ก็เกิดความคิดว่า
จะต้องมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดอยู่เบื้องหลังมาบังคับให้เป็นอย่างนี้ จึงพากันสร้างผี วิญญาณ เทพารักษ์ขึ้น เป็นการ
สมมติว่าเทพเจ้าหรือผีจะมีรูปร่างเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ตามจินตนาการของตน และทาพิธีกรรมต่าง ๆ บูชา

๖
สักการะ มีการเซ่นสรวงเพื่อให้สิ่งที่ตนคิดว่ามีอยู่นั้นผ่อนคลายความรุนแรงและมีเมตรากรุณา ไม่ทาร้าย
และบันดาลความสุขมาให้
พรศักดิ์ พรหมแก้ว (๒๕๔๔) กล่าวว่า ความเชื่อเป็นวัฒนธรรมอย่างหนึ่ง ของมนุษย์ มนุษย์มี
ความเชื่อในเรื่องต่าง ๆ มากมาย ในบรรดาความเชื่อที่หลากหลายของมนุษย์นั้น ความเชื่อเกี่ยวกั บ
“อานาจลึกลับเหนือธรรมชาติ” หรือความเชื่อเกี่ยวกับ “ภูตผีวิญญาณ” เป็นความเชื่อที่มีบทบาทสาคัญ
ยิ่งต่อวิถีชีวิตมนุษย์และวิถีสังคม เมื่อมนุษย์มีความเชื่อในลักษณะใดก็จะมีพฤติกรรมที่สนองตอบต่อความ
เชื่อนั้น จนก่อให้เกิดเป็นประเพณีและพิธีกรรมต่าง ๆ มากมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งความเชื่อในอ านาจ
ลึกลับเหนือธรรมชาตินั้นว่าเป็นรากฐานสาคัญของพิธีกรรม จนกล่าวได้ว่า “ความเชื่อ” กับ “พิธีกรรม” มี
ความสัมพันธ์กันอย่างยิ่ง ยากที่จะแยกออกจากกันได้ เมื่อมีการกล่าวถึง “ความเชื่อ” จึงมักจะกล่าวถึง
“พิธีกรรม” ควบคู่ไปด้วยเสมอ
ประเภทของความเชื่อ
นอกเหนื อ จากความเชื่ อ ในอ านาจลึ ก ลั บ เหนื อ ธรรมชาติ แ ล้ ว ความเชื่ อ ยั ง สามารถแบ่ ง ได้
หลากหลายประเภท ตามฐานความคิดและเหตุผลในการศึกษาของแต่ละท่าน ดังเช่นนักวิชาการที่ยกมา
กล่าวดังต่อไปนี้
งามพิศ สัตย์สงวน (๒๕๔๓) แบ่งความเชื่อทางศาสนาออกเป็น ๒ ประเภท คือ
๑. ความเชื่อเรื่อ งผีสางเทวดา หมายถึง ความเชื่อว่าสิ่ง ไม่มีชีวิตก็มีชีวิตและบุค ลิ ก ภาพ
เช่นเดียวกับสิ่งที่มีชีวิต สิ่งที่มีอานาจเหนือธรรมชาติ ได้แก่ ผีสาง เทวดา ปีศาจ เทพเจ้า วิญญาณ เชื่อกัน
ว่าอานาจเหนือธรรมชาติเหล่านี้มีพฤติกรรมเหมือนมนุษย์ เช่น มีความตั้งใจ มีความตระหนักถึงสิ่งต่าง ๆ
และมีอารมณ์ความรู้สึกเหมือนมนุษย์ทั่ว ๆ ไป ภูตผีปีศาจดังกล่าวอาจอยู่อาศัยในต้นไม้ ในหิน แม่น้า
ภูเขา ในสัตว์ หรือตัวมนุษย์ด้วย สิ่งที่อยู่ในตัวมนุษย์คือวิญญาณที่เชื่อกันว่าสามารถออกจากร่างกาย
มนุษย์ได้ดังใจปรารถนา อาจออกไปในระยะสั้น ๆ เช่น ตอนนอนหลับ หรืออาจออกไปอย่างถาวร เช่น
ตอนตาย วิญญาณเหล่านี้ออกจากร่างกาย แล้วกลายเป็นผีที่มีในรูปต่าง ๆ กัน และเข้ามาเกี่ยวข้องกับคน
ที่มีชีวิตอยู่ในหลายรูปแบบในวัฒนธรรมต่าง ๆ
๒. ความเชื่อเรื่องของขลัง สิ่งศักดิ์สิทธิ์ หมายถึง ความเชื่อในอานาจเหนือธรรมชาติที่ไม่มี
รูปร่างลักษณะและบุคลิกภาพที่เหมือนมนุษย์ทั่ว ๆ ไป อานาจเหนือธรรมชาติอาจมีอยู่ในวัตถุสิ่งของต่าง
ๆ เช่น ต้นไม้ หิน ลูกศร และมีอยู่ในคนด้วย ความเชื่อในสิ่งศักดิ์สิทธิ์น่า จะเกิดขึ้นเพราะมนุษย์ต้องต่อสู้
กับภัยธรรมชาติ และไม่สามารถเอาชนะได้ ความเชื่อในสิ่งศักดิ์สิทธิ์และอิทธิพลของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มี ต่อ
มนุษยชาติน่าจะเป็นคาอธิบายได้ว่า สิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นผู้กาหนดว่าใครเป็นผู้ได้รับภัยนั้น ๆ
อมรา พงศาพิชญ (๒๕๔๑) จาแนกสิ่ง ศักดิ์สิทธิ์ตามความเชื่อออกเป็น ๒ ประเภท คือ
สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในรูปของผีสาง เทวดา หรือวิญญาณ และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นเทพเจ้า

๗
เสฐียร พันธรังษี (๒๕๒๑) แบ่งความเชื่อออกเป็น ๑๑ ประเภท คือ
๑. การยอมรับความศักดิ์สิทธิ์ของธรรมชาติ
๒. ความเชื่ออานาจลึกลับ
๓. ความเชื่อมายาศาสตร์
๔. ความเชื่อข้อห้าม
๕. พิธีชาระให้บริสุทธิ์
๖. ความเชื่อมีชีวิตในทุกสิ่ง
๗. การบูชาสัตว์ที่มีคุณลักษณะพิเศษ
๘. การบูชาธาตุประจาโลก
๙. การบูชาบรรพบุรุษ
๑๐. การเชื่อเครื่องหมายและเครื่องราง
๑๑. ความเชื่อเรื่องพิภพใต้ดิน
นอกจากนี้ จรัส พยัคฆราชศักดิ์ (อ้างถึงใน พรศักดิ์ พรหมแก้ว, ๒๕๔๔) ได้แบ่งความเชื่อในสิ่ง
เหนือธรรมชาติออกเป็น ๗ ประเภท คือ
๑. ความเชื่อเรื่องผีสางเทวดา
๒. ความเชื่อเรื่องเครื่องรางของขลัง
๓. ความเชื่อเรื่องคาถาอาคมเวทมนตร์
๔. ความเชื่อถือฤกษ์ยามและลางสังหรณ์
๕. ความเชื่อเรื่องความฝัน
๖. ความเชื่อเรื่องของขวัญ
๗. ความเชื่อในสิ่งแวดล้อมและปรากฏการณ์ธรรมชาติ
อิทธิพลของความเชื่อ
มนุษย์ทุกคนย่อมมีความเชื่อต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งในการดาเนินชีวิต ไม่ว่าจะเป็นความเชื่อเรื่องผีสาง
เทวดา อานาจลี้ลับ ปรากฏการณ์ธรรมชาติ เมื่อมนุษย์มีความเชื่อก็จะแสดงออกซึ่งพฤติกรรม กล่าวคือ
ความเชื่ อ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ พฤติ ก รรมและการด าเนิ นชี วิ ต ของมนุ ษย์ ใ นแต่ ล ะสั ง คม ซึ่ ง ภั ท ทิ ย า ยิ ม เรวัต
(๒๕๔๐) ได้กล่าวถึงอิทธิพลของความเชื่อที่มีต่อสังคมว่า ระบบความเชื่อจัดเป็นสถาบันทางสังคมอย่าง
หนึ่ง ที่ช่วยให้เกิดการจัดระเบียบทางสัง คมเหมือนกั บสถาบันอื่น ๆ เช่น สถาบันเศรษฐกิจ การเมือง
การศึ ก ษา ซึ่ ง ต่ า งก็ มี ค วามสั ม พั น ธ์กั น ไม่ ส ามารถแยกออกจากกั น ได้ เ ด็ ด ขาด ระบบความเชื่ อ เป็ น
วัฒนธรรมที่ปรากฏอยู่ในทุกสังคม ไม่ว่าจะเป็นสังคมดั้งเดิมหรือสังคมที่พัฒนาแล้ว เมื่อมนุษย์มีความเชื่อ
ก็ จ ะมี แ นวทางปฏิ บั ติ ต ามความเชื่ อ นั้ น ด้ ว ยพิ ธี ก รรมต่ า ง ๆ และมี ก ารปฏิ บั ติ สื บ ต่ อ กั น มาเป็ น
ขนบธรรมเนียมประเพณีของแต่ละสังคมวัฒนธรรม

๘
จิราภรณ์ ภัทราภานุภัทร (๒๕๒๘) กล่าวถึงอิทธิพลของความเชื่อว่าเมื่อคนเรามีความเชื่ออย่าง
หนึ่งย่อมเป็นเหตุจูงใจให้เกิดการกระทาที่ตอบสนองต่อความเชื่อนั้น ถ้าเปลี่ยนความเชื่อ พฤติกรรมก็จะ
เปลี่ ย นไปด้ ว ย คติ ค วามเชื่ อ ในสั ง คมใดสั ง คมหนึ่ ง จึ ง มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ พฤติ ก รรมของคนในสั ง คมนั้ น ๆ
พฤติกรรมเหล่านี้จะสะท้อนให้เห็นในรูปของข้อห้าม ข้อปฏิบัติในการดาเนินชีวิตของสังคมนั้น ๆ
ประทุม ชุ่มเพ็งพันธุ์ (๒๕๒๑) กล่าวถึงอิทธิพลของความเชื่อในสังคมว่า ชาวบ้านส่วนใหญ่ยังตก
อยู่ในอิทธิพลของสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ ซึ่งจะมองไม่เห็นตั ว แต่เชื่อว่าสิ่งแวดล้อมเหล่านั้นมีอานาจ
เหนือคน สามารถบันดาลให้โทษให้คุณแก่คนได้ เรียกความเชื่อเหล่านี้ว่า ลัทธิผีสางเทวดา (Animism)
ถึงแม้ปัจจุบันจะมีการนับถือศาสนา แต่ความเชื่อดั้งเดิมนั้นยังมีอิทธิพลเหนือมนุษย์อยู่ตลอดเวลา เช่น
การนับถือเทวดาอารักษ์ ผี บรรพบุรุษ ผีเรือน เป็นต้น ซึ่งแสดงให้เห็นว่าอิทธิพลของความเชื่อดั้งเดิมยังมี
การสืบทอดต่อกันมา
จากแนวความคิดเกี่ ยวกับ ความเชื่อ ของนักวิ ชาการดัง กล่ าวข้ างต้น พอสรุปได้ว่า ความเชื่ อ
หมายถึงภาวะทางจิตใจของมนุษย์ที่ ความรู้สึกคล้อยตามหรือยอมรับ โดยส่วนใหญ่จะโน้ม เอียงไปทาง
ความเชื่อในอานาจลึกลับเหนือธรรมชาติ ความเชื่อของมนุษย์เกิดจากความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับ
ธรรมชาติ เมื่อสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นมีผลต่อวิถีชีวิตมนุษย์ทั้งให้คุณประโยชน์และให้โทษ แล้วมนุษย์ไม่สามารถ
ค้นหาสาเหตุมาอธิบายในสิ่งที่เกิดขึ้นจากธรรมชาติ ได้ จึงทาให้เกิดความหวาดกลัวธรรมชาติ พยายาม
สร้างจินตนาการเพื่อจะได้นามาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวทางจิตใจด้วยพฤติกรรมต่าง ๆ เมื่อมนุษย์มีความเชื่อ
ก็จะปฏิบัติตามความเชื่อนั้นด้วยพิธีกรรมต่าง ๆ และเมื่อมีการปฏิบัติสืบต่อ ๆ กันมา ก็จะกลายเป็น
ประเพณีของแต่ละสังคม

๒. พิธีกรรม
ความหมาย
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน (๒๕๔๖) ให้ความหมาย พิธีกรรม ว่าหมายถึง การบูชา
แบบอย่างหรือแบบแผนตาง ๆ ที่ปฏิบัติในทางศาสนา กรมศาสนา (๒๕๕๒) ให้ความหมายพิธีกรรมว่า
เป็นการกระทาที่คนเราสมมติขึ้น เป็นขั้นเป็นตอน มีระเบียบวิธีเพื่อให้เป็นสื่อหรือหนทางที่จะนามาซึ่ง
ความสาเร็จในสิ่งที่คาดหวังไว้ ซึ่งทาให้เกิดความสบายใจและมีกาลังใจที่จะดาเนินชีวิตต่อไป หรืออีกนัย
หนึ่ง พิธีกรรม หมายถึง พฤติกรรมที่มนุษย์พึงปฏิบัติต่อความเชื่อทางศาสนาของตนเอง ไม่ว่าจะเป็น
ศาสนาใด ๆ ก็ตาม ต่างก็มีการปฏิบัติต่อศาสนาของตนตามความเชื่อและความศรัทธาของตนเองในแต่ละ
ศาสนา จึงก่อให้เกิดเป็น “พิธีกรรม” ทางศาสนา ด้วยความเชื่อและความศรัทธา
ประมวล คิดคินสัน (๒๕๒๑) ให้ความหมายว่า พิธีกรรม คือการถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์
ของคนรุ่นก่อนให้แก่คนรุ่นต่อมา โดยมีวัตถุประสงค์สาคัญเพื่อความอยู่รอดของเผ่าพันธุ์และการรวมกลุ่ม
รวมจิตใจอันเป็นความสัมพันธ์ที่สาคัญยิ่งของมนุษย์

๙
สุเมธ เมธาวิทยากุล (๒๕๓๒) กล่าวว่า พิธีกรรมคือการกระทาที่คนเราสมมติขึ้นเป็นขั้นตอน มี
ระเบียบวิธี เพื่อให้เป็นสื่อหรือหนทางที่จะนามาซึ่งความสาเร็จในสิ่งที่คาดหวังไว้ ทาให้เกิดความสบายใจ
และมีกาลังใจที่จะดาเนินชีวิตต่อไป
กิ่งแก้ว อัตถากร (๒๕๒๘) กล่าวว่า พิธีกรรมเป็นวิธีที่จะนาไปสู่เป้าหมาย มีคุณสมบัติสาคัญคือ
เป็นเรื่องของจิตใจและการใช้สัญลักษณ์ โดยจาแนกพิธีกรรมออกเป็น ๓ ประเภท คือ พิธีกรรมตามปฏิทิน
พิธีกรรมในระยะเวลาหัวเลี้ยวหัวต่อของชีวิต เช่น พิธีกรรมเกี่ยวกับการตั้ง ครรภ์ การคลอดบุตร การ
แต่งงาน การตาย และพิธีกรรมในการรักษาโรค
ความสัมพันธ์ระหว่างพิธีกรรมกับความเชื่อ
พิธีกรรมกับความเชื่อเป็นของคู่กัน มีความเกี่ยวโยงซึ่งกันและกัน โดยพิธีกรรมเป็นผลมาจาก
ความเชื่อของมนุษย์ มีความเชื่อเป็นมูลเหตุของพิธีกรรม พรศักดิ์ พรหมแก้ว (๒๕๔๔) กล่าวว่า พิธีกรรม
เป็นภาพสะท้อนของความเชื่อ การที่เราจะรู้ว่าผู้ใดในสังคมหนึ่ง ๆ มีความเชื่อในลักษณะใดก็โดยดูไ ด้จาก
พฤติกรรมหรือการแสดงออกของผู้คนในสังคมนั้น ๆ เป็นสาคัญ ความเชื่อในอานาจลึกลับเหนือธรรมชาติ
หรือลัทธิวิญญาณนิยม อันได้แก่ความเชื่อในอานาจผีสางเทวดา สิ่งศักดิ์สิทธิ์ อิทธิปาฏิหาริย์ต่าง ๆ กับ
ความเชื่อในศาสนาเป็นสิ่งที่ยากจะแยกออกจากกันได้ ดัง ที่ ปรีชา ช้างขวัญ ยืน และสมภาร พรมทา
(๒๕๔๓) กล่ า วไว้ ว่ า มนุ ษ ย์ ส มั ย ดึ ก ด าบรรพ์ ไ ม่ มีค วามรู้พ อที่ จ ะเข้ า ใจว่ า อะไรคื อ สิ่ ง ที่ อ ยู่เ บื้ อ งหลัง
ปรากฏการณ์ ธ รรมชาติ เมื่ อ ไม่ รู้ ก็ เ ลยสร้ า งจิ นตนาการว่ า เบื้ อ งหลั ง ธรรมชาติ เ หล่ า นี้ มี อานาจเหนือ
ธรรมชาติแฝงอยู่ และนี่คือที่มาของศาสนา ดังนั้น จึงเห็นได้ว่าความเชื่อแบบดั้งเดิมและความทางศาสนา
สมัยใหม่ต่างก็มีความสัมพันธ์กัน จนอาจกล่าวได้ว่าเป็นเรื่องเดียวกัน และต่างก็มีความสัมพันธ์กับพิธีกรรม
ด้วยกัน ดังที่นักมานุษยวิทยาทั่วไปมองเห็นว่าศาสนามีองค์ประกอบสาคัญ ๒ ประการ คือ ความเชื่อ และ
พิธีกรรม
สรุปได้ว่า พิธีกรรม หมายถึงพฤติกรรมที่มนุษย์ถือปฏิบัติตามความเชื่อ ความศรัทธาต่อศาสนา
ของตนในแต่ละศาสนาที่มีการปฏิบัติสืบทอดต่อกันมา ซึ่ง พิธีกรรมส่วนมากจะสัมพันธ์กับวิถีการดารง
ชีวิตประจาวัน ความเชื่อและพิธีกรรมเป็นสิ่ง ที่มีความสัมพันธ์กัน และต่างมีบทบาทสาคัญ ต่อการจัด
ระเบียบสังคม โดยพิธีกรรมเป็นกฎเกณฑ์ทางสังคมอย่างหนึ่งที่ทาให้คนในสังคมรู้สึกว่าเป็นพวกเดียวกัน
มีสิ่งยึดเหนียวเหมือนกัน รับรู้ความหมายร่วมกัน

๓. ประเพณี
ความหมาย
พจนานุ ก รมฉบั บ ราชบั ณ ฑิ ต ยสถาน (๒๕๔๖) ให้ ค วามหมาย ประเพณี ว่ า หมายถึ ง
ขนบธรรมเนียมแบบแผน ซึ่งกรมศาสนา (๒๕๕๒) ได้จาแนกคาต่าง ๆ ออกได้เป็น “ขนบ” มีความหมาย

๑๐
ว่า ระเบียบ แบบอย่าง ส่วน “ธรรมเนียม” มีความหมายว่า ที่นิยมใช้กันมา และเมื่อนามารวมกันแล้วก็มี
ความหมายว่า ความประพฤติที่คนส่วนใหญ่ยึดถือเป็นแบบแผนและได้ทาการปฏิบัติสืบต่อกันมาจนเป็น
ต้นแบบที่จะให้คนรุ่นต่อ ๆ ไปได้ประพฤติปฏิบัติตามกันต่อไป หรืออีกนัยหนึ่ง ประเพณี หมายถึงระเบียบ
แบบแผนที่กาหนดพฤติกรรมในสถานการณ์ต่าง ๆ ที่คนในสังคมยึดถือปฏิบัติสืบ ต่อกันมา ถ้าคนในสัง คม
นั้น ๆ ฝ่าฝืนมักถูกตาหนิจากสังคม ลักษณะประเพณีในสังคมมีประสมกลมกลืนเป็นอย่างเดียวกัน และมี
ผิดแผกกันไปบ้างตามความนิยมเฉพาะท้องถิ่น ประเพณี ล้วนได้รับอิทธิพลมาจากสิ่งแวดล้อมภายนอกที่
เข้าสู่สังคม รับเอาแบบปฏิบัติที่หลากหลายเข้ามา ผสมผสานในการดาเนินชีวิต ประเพณีจึงเรียกได้ว่าเป็น
วิถีแห่งการดาเนินชีวิตของสังคม
นอกจากนี้ ยังได้รวบรวมความหมายขอคาว่า ประเพณี ตามความคิดเห็นของบุคคลสาคัญ ไว้ดังนี้
พระยาอนุมานราชธน ให้ความหมายไว้ว่า ความประพฤติที่ชนหมู่หนึ่งอยู่ในที่แห่งหนึ่งถือเป็นแบบแผนกัน
มาอย่างเดียวกันและสืบต่อกันมา ถ้าใครประพฤติออกนอกแบบก็ผิดประเพณีหรือจารีตประเพณี เสฐียร
โกเศศ ให้ความหมายไว้ว่า ความประพฤติสืบต่อกันมาจนเป็นที่ยอมรับของส่วนรวม สิ่งใดเมื่อประพฤติซ้า
ๆ กันอยู่บ่อย ๆ จนเป็นความเคยชินก็เกิดเป็นนิสัยขึ้นมา ความประพฤติเหมือน ๆ กันเป็นส่วนใหญ่ ใน
หมู่คณะ เรียกว่า ประเพณีหรือนิสัยสังคม หรืออาจกล่าวได้ว่าประเพณี คือความประพฤติของคนส่วนรวม
ที่ถือกันเป็นธรรมเนียม หรือเป็นแบบแผนและสืบต่อกันมาจนเป็นพิมพ์เดียวกัน
ฉลาดชาย รมิตานนท์ (๒๕๓๗) กล่าวว่าความเชื่อในสิ่งใดสิ่งหนึ่งเห็นว่ามีคุณค่าและปฏิบัติสื บมา
กลายเป็นขนบธรรมเนียมประเพณี
ประเภทของประเพณี
สมปราชญ์ อัมมะพันธ์ (๒๕๓๖) แบ่งประเพณีไทยออกเป็น ๓ ประเภท คือ
๑. จารีตประเพณี หรือกฎศีลธรรม (Mores) คือประเพณีที่สัง คมหนึ่ง สัง คมใดยึดถือ และ
ปฏิบัติสืบต่อกันมาอย่างต่อเนื่องและมั่นคง ถ้าใครฝ่าฝืน งดเว้น ไม่กระทาตาม หรือเมินเฉย ถือว่าเป็น
การละเมิดกฎของสังคม เป็นความผิด ความชั่ว เรียกว่าผิดจารีตประเพณี
๒. ขนบประเพณี หรือสถาบัน (Institution) คือระเบียบแบบแผนที่สังคมได้กาหนดไว้แล้ว
ปฏิบัติสืบมา คือรู้กันเอง ไม่ได้วางเป็นระเบียบแบบแผนไว้ว่าควรปฏิบัติกันอย่างไร ซึ่งคนในสังคมมีความ
พอใจ เป็ น เรื่ อ งที่ ป ฏิ บั ติ สื บ ต่ อ กั น มา มี ข้ อ ก าหนดบั ง คั บ เอาไว้ ประเพณี ที่ ส ถาบั น ต่ า ง ๆ เช่ น วั ด
สถาบันการศึกษา ตั้งระเบียบแบบแผนแล้วถือปฏิบัติสืบต่อกันมาทั้งที่เป็นระเบียบแบบแผนโดยตรง หรือ
โดยปริยาย
๓. ธรรมเนียมประเพณี (Convention) คือประเพณีธรรมดาสามัญ ไม่ มีระเบียบแบบแผน
เหมือนขนบประเพณี ไม่มีผิดเหมือนจารีต เป็นเรื่องที่นิยมและถือกันมาเป็นธรรมเนียมสืบ ๆ กันมาจน
เคยชิน เป็นเรื่องที่ทุกคนควรทา หรือแม่มีผู้ฝ่าฝืนหรือทาผิดก็ไม่ถือว่าเป็นเรื่องสาคัญ แต่อาจถูกตาหนิได้
เช่น มารยาทการรับประทานอาหาร การพูด การแต่งกาย เป็นต้น

๑๑
กล่าวโดยสรุป ประเพณี คือแบบแผนของความเชื่อ ที่ ส่ง ผลต่ อการกระท า ค่านิยม ทัศ นคติ
ศีลธรรม จารีต ระเบียบแบบแผน ตลอดจนการประกอบพิธีกรรมต่าง ๆ ที่เห็นว่าดีงาม ถูกต้อง หรือเป็นที่
ยอมรับของคนส่วนใหญ่ในสังคม และมีการปฏิบัติสืบต่อกันมา หรืออาจจะกล่าวได้ว่าประเพณีคื อ สิ่ง ที่
สังคมเดิมสร้างขึ้น แล้วส่งต่อเป็นมรดกให้กับคนรุ่นหลังยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติ หรืออาจกล่าวได้ว่า
ความเชื่อเป็นบ่อเกิดพิธีกรรม และเมื่อยึดถือปฏิบัติกันมาอย่างต่อเนื่องจึงกลายเป็นประเพณีสืบทอดต่อ ๆ
กันมา ซึ่งผลรวมสุดท้ายก็คือวัฒนธรรม

๔. การนับถือผี
ความเชื่อเรื่องผี
ผี หมายถึงวิญญาณของคนที่ล่วงลับไปแล้ว ที่แลเห็นไม่ได้ในเวลาปกติ หรือเป็นสิ่งที่ปกติจะมอง
ไม่เห็น คนถือหรือเข้าใจเอาว่ามีฤทธิ์อานาจเหนือคน อาจให้คุณหรือโทษแก่คน ทาให้คนนับถือหรือเกรง
กลัวและเป็นสิ่งใดก็ตามที่ปกติไม่สามารถจะมองเห็นตัวได้ แต่เราถือเข้าใจเอาว่ามีฤทธิ์และอานาจอยู่
เหนือคน อาจให้ดีหรือร้าย คือให้คุณหรือให้โทษแก่เราได้ เราเกรงกลัวและบางทีก็นับถือด้วย
ความเชื่ อ เรื่ อ งภู ตผี วิ ญญาณของสั ง คมไทยทุ กภู มิ ภาคนั้นได้ ผ สมผสานกั บ พุท ธศาสนาอย่าง
กลมกลืน แต่อาจจะพอแยกให้เห็นว่าส่วนใดเป็นความเชื่อทางพุทธศาสนา และส่วนใดเป็นความเชื่อเรื่อง
ภูตผี แต่อย่างไรก็ตาม ถ้าเป็นพุทธศาสนาแบบชาวบ้าน (Popular Bhuddhism) นั้น อาจจะแยกได้
ลาบาก เพราะพิธีกรรมต่าง ๆ นั้นเป็นความเชื่อเรื่องภูตผีปะปนอยู่มาก เช่น คนไทยนิยมนาพระพุทธรูปมา
เป็นเครื่องรางของขลัง ความเชื่อเรื่องภูตผีนั้นฝังแน่นอยู่กับคตินิยมของคนไทยอย่างแน่นแฟ้นตั้งแต่สมัย
อดีต แม้แต่ทางบ้านเมืองยังมีราชพิธีเกี่ยวกับความเชื่อเรื่องภูตผีอยู่ไม่น้อยในรอบปีหนึ่ง ๆ เช่น การเซ่น
สรวงพระเสื้อเมือง พระทรงเมือง และหลักเมือง ซึ่งพราหมณ์ชาคริต (ม.ม.ป.) อธิบายว่า พระเสื้อเมือง
หรือผีเสื้อเมือง หรือ เสื้อเมือง หรือ พระเชื้อเมือง เป็นเทพารักษ์คุ้มครองป้องกันภัยทั่วทั้งทางบกและทาง
น้า คุมไพร่พลรักษาบ้านเมืองให้ร่มเย็นเป็นสุข ปราศจากอริราชศัตรูมารุกราน ส่วนพระทรงเมือง คือ
เทพารักษ์มีหน้าที่ปกป้องดูแลทุกข์สุขของประชาชนทั้งแผ่นดิน และดูแลความผาสุกของประเทศ โดยมี
เจ้าปู่เขียวและปู่เจ้าสมิงพรายเป็นบริวาร) ส่วน หลักเมือง นั้นตามประเพณีไทยแต่โบราณมา เมื่อจะมี
การสร้างเมืองใหม่ขึ้น ณ ที่ใดก็ตาม สิ่งที่จะต้องทาเป็นประการแรกก็คือ หาฤกษ์ยามอันดี สาหรับฝัง
เสาหลักเมือง แล้วหลังจากนั้นจึงจะดาเนินการสร้างบ้านสร้างเมืองกันต่อไป ซึ่งสมเด็จกรมพระยาดารง
ราชานุภาพ พระบิดาแห่งประวัติศาสตร์ไทย ทรงอธิบายเรื่องเสาหลักเมืองไว้ในหนังสือวงวรรณคดี ฉบับ
เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๔๙๑ ตอนหนึ่งว่า “หลักเมือง เป็นประเพณีพราหมณ์ มีมาแต่อินเดีย ไทยตั้งเสา
หลักเมืองขึ้นตามธรรมเนียมพราหมณ์ ที่จะเกิดหลักเมืองนั้น คงจะเป็นด้วยประชุมชน ประชุมชนนั้น
ต่างกัน ที่อยู่เป็นหมู่บ้านก็มี หมู่บ้านหลาย ๆ หมู่รวมกันเป็นตาบล ตาบลตั้งขึ้นเป็นอาเภอ อาเภอนั้น
เดิมเรียกว่าเมือง เมืองหลาย ๆ เมืองรวมเป็นเมืองใหญ่ ๆ เมืองใหญ่ ๆ หลาย ๆ เมืองรวมเป็นมหานคร
คือเมืองมหานคร” (เรื่องเล่าชาวเมืองสยาม, ม.ป.ป.)

๑๒
แม้แต่สมัยกรุงสุโขทัยซึ่งศาสนาพุทธกาลังเจริญรุ่งเรือง แต่การนับถือผีสางก็ยังนิยมกันอยู่ เช่น
พระขพุงผี และถือว่าเป็นผีที่ให้ความคุ้มครองเมืองสุโขทัย ดังปรากฏอยู่ศิลาจารึก หลักที่ ๑ ว่า “เบื้องหัว
นอนเมืองสุโขทัยนี้… มีพระขพุงผี เทพดาในเขาอันนั้นเป็นใหญ่กว่าทุกผีในเมืองนี้ ขุนผู้ใดถือเมืองสุโขทัยนี้
แลไหว้ดีพลีถูก เมืองนี้เที่ยงเมืองนี้ดี ผิไหว้ บ่ดีพลีบ่ถูก ผีในเขาอั้นบ่คุ้มบ่เกรง เมืองนี้หาย…” (ศิลปะไทย,
๒๕๕๗)
การนั บ ถื อ ผี คงสื บ เนื่ อ งมาจากลั ท ธิ บู ช าบรรพบุ รุ ษ (Ancestor worship) ซึ่ ง ความเชื่ อ นี้
เจริญเติบโตมากจากลัทธิที่เชื่อถืออานาจเหนือธรรมชาติ (Animism) อันเป็นต้นกาเนิดของลัทธิประเพณี
หลาย ๆ อย่าง คติความเชื่ อเกี่ยวกับผีเป็นความเชื่อของมนุษย์มาตั้งแต่สมัยโบราณ เป็นพัฒนาการของ
ความเชื่ อ ระดั บ หนึ่ ง ของมนุ ษ ย์ ที่ เ ปลี่ ย นแปลงไปตามโครงสร้ า งและสภาพของสั ง คม ในสั ง คมที่ มี
ความก้าวหน้าทางวิทยาการและเทคโนโลยีมากขึ้นจะละทิ้งหรือลดหย่อนความเชื่อเกี่ยวกับผีลงไป จะหัน
มานับถือพระเจ้ าซึ่งก็คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มองไม่เห็นตัว มีอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์เหนือมนุษย์เหนือธรรมชาติ
เหมือนผี แต่เรียกชื่อและมีพิธีกรรมที่แตกต่างกันไปเท่านั้น คติความเชื่อในการนับถือผีเป็นความเชื่อ
พื้นฐานที่เก่าแก่ดั้งเดิม ดังนั้น จึงยังคงเหลือความเชื่อดังกล่าวนี้อยู่ ในจารีตประเพณีและพฤติกรรมของ
มนุษย์ในแทบทุกสังคมไม่มากก็น้อย และดูเหมือนว่าคติความเชื่อในการนับถือผีนี้จะเป็นลักษณะร่วมของ
กลุ่มชาติไต-ไท
ผีนั้นมีทั้งที่ให้คุณและให้โทษแก่มนุษย์ เป็นทั้งมิตรกับมนุษย์ ในขณะเดียวกันก็สามารถจะดล
บันดาลให้ เกิดอันตรายแก่มนุษย์ ได้ แต่ส่วนใหญ่มักจะเป็นผีประเภททรงคุณธรรม มีส่วนเกี่ยวข้องกับ
มนุษย์ในแง่คอยให้การปกป้องคุ้มครองพิทักษ์รักษาและอานวยคุณความดีให้แก่มนุษย์ด้วยมหิทธานุภาพ
ของผีเอง ถ้าในความสัมพันธ์นั้นมนุษย์กระทาดีต่อผี แต่ในขณะเดียวกันมนุษย์อาจได้รับโชคร้ายหรือ
สูญเสียผลประโยชน์ได้ หากปฏิบัติตนไม่ถูกไม่ควรอันเป็นเหตุขัดใจผีหรือไม่ถูกใจ กล่าวได้อีกนัยหนึ่งว่าผี
นั้นมีทั้งผีดีและผีร้าย (เนคเทค, ม.ป.ป.)
พระยาอนุมานราชธน (อ้างถึงใน คณิชยา รอดเรืองศรี, ม.ป.ป.) กล่าวไว้ว่าความเชื่อของคนไทย
แต่เดิมคงไม่ต่างจากชาติอื่น ๆ คือ เชื่อในสิ่งที่มองไม่เห็นว่ามีอานาจเหนือคน อาจบันดาลให้ทั้งคุณและ
โทษ ความเชื่อดังกล่าวเป็นการเชื่อถือผีสางเทวดา “ไทยเราก็เหมือนกับชาติอื่น ๆ ที่เจริญแล้วและยังไม่
เจริญ ย่อมถือ เจ้าเข้าผี และเชื่อโชคชะตาราศีแต่ดึก ดาบรรพ เมื่อประกอบการงานอะไรที่เห็นว่าสาคัญ
เกีย่ วกับความสุข ความเจริญ ก็ต้องหาอุบายปัดเป่าหรือปองกันเหตุร้ายอันจะมีมา กลัวว่าผีสางเทวดาจะ
ให้โทษให้แรง คือ จะมาขัดขวางทาให้เสียการ เหตุด้วยแต่เดิมมีความกลัวและเชื่อถือกันอย่างนี้ ความ
หวาดสะดุ้งต่อภัยที่มองไมเห็นตัว จึงมีอยู่ทั่วทุกหัวระแหง ก็มีอยู่อย่างเดียวคือหาทางแกด้วยวิธีในทานอง
เดียวกัน คือ หาสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาเป็นเครื่องป้องกัน”
ประเภทของผี
สาหรับการจัดแบ่งประเภทของผีสะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อของมนุษย์ และการแสดงออกให้เห็น
ในรูปแบบพิธีกรรมและประเพณีการปฏิบัติต่อผีสืบทอดมาเป็นเวลายาวนาน โดยความเชื่ อเรื่องผีใ น

๑๓
สังคมไทยสามารถแบ่งออกเป็น ๒ กลุ่มใหญ่ คือ (เสฐียรโกเศศ, ๒๕๑๕; ฉลาดชาย รมิตานนท์, ๒๕๒๗;
ชาติชาย มุกสง, ๒๕๕๐)
๑. ผีดีหรือผีที่มีคุณต่อมนุษย์ แบ่งออกเป็น ๒ กลุ่มย่อย คือ
๑.๑ ผีในธรรมชาติ หรือผีที่เป็นเจ้าคอยปกป้องรักษาอยู่ในสิ่งต่าง ๆ ตามธรรมชาติ เช่น
รุกขเทวดา เจ้าป่า เจ้าเขา เป็นผีที่มีใจเป็นกลาง ไม่ให้ดีให้ร้ายใคร เว้นแต่จะทาให้โกรธ ถ้ามีความเกรง
กลัวโดยการแสดงความเคารพนบนอบ ขอความคุ้มครองด้วยการจัดทาพิธีบวงสรวงบูชาเอาใจก็จะไม่เป็น
อันตรายแต่อย่างใด เช่น เดิมคนไทยเรียกผีสูงสุดว่าผีฟ้า เพราะคอยคุ้มครองอยู่บนฟ้า แต่พอรับเอาคติ
เรื่องเทวดาจากอินเดีย ผู้ปกครองฟ้าก็กลายเป็นเทวดา ส่วนผีที่สิ่งสถิตอยู่ตามธรรมชาติ ถ้าอยู่ที่ใดก็จะ
เป็นใหญ่หรือเป็นเจ้าของที่นั้น ๆ ซึ่งคนเรียกว่า เจ้า เช่น เจ้าป่า คือผีที่เป็นใหญ่สุดในป่า คอยคุ้มครอง
รักษาป่า เจ้าที่ คือผีที่เป็นเจ้าของที่ เป็นต้น
๑.๒ ผีบรรพบุรุษหรือผีวีรบุรุษ บ้างก็เรียกผีปู่ย่าตายาย กล่าวคือผีบรรพบุรุษนั้นเดิมเป็น
คนในครอบครัวหรือเชื้อสาย พอตายไปก็ได้รับการเคารพบูชากราบไหว้เป็นเสมือนสมาชิกของครอบครัว
ยังสิงอยู่ตามบ้านเรือน โดยมากมักได้แก่ผีญาติผู้ใหญ่ของครอบครัว จึงเรียกว่า ผีบรรพบุรุษ เช่น ผีปู่ย่า ผี
ปู่ตา ผีเชื้อ เป็นต้น ผีประเภทนี้มักถูกปฏิบัติดัง เช่นสมาชิกในครอบครัว เมื่อมีพิธีการหรือเทศกาลงาน
มงคลต่าง ๆ ก็ต้องตั้งเครื่องเซ่นเป็นข้าวปลาอาหารให้ด้วยเสมอ และต้องดูแลไม่ให้บกพร่องเพราะเป็น
เหมือนญาติผู้ใหญ่ของครอบครัว
๒. ผีร้ายหรือผีที่ให้โทษต่อมนุษย์ ซึ่งมีอยู่จานวนมาก และอาศัยอยู่ทั่วไป ไม่มีหลักแหล่ง ที่
เด่นชัด และมักให้ร้ายกับมนุษย์ จึงต้องมีการระวังป้องกันด้วยวิธีการต่าง ๆ เช่น ผูกตะกรุดพิสมร วางด้าย
สายสิญจน์ หรือปักเฉลวไว้ตามบริเวณบ้าน ผีประเภทนี้ ได้แก่ ผีชั้นธรรมดาที่ปรากฏทั่วไป และมีผิด
แผกกันไปตามแต่ละท้องถิ่น เช่น ผีห่า ผีปอบ ผีชมบ ผีจะกละ ผีกระสือ ผีตายโหง ผีตายพราย เป็นต้น
จิราภรณ์ ภัทราภานุภัทร (๒๕๒๘) ได้แบ่งประเภทของคติความเชื่อเกี่ยวกับประเพณีการนับถือผี
ออกเป็น ๔ ประเภท คือ
๑. เจาพ่อ มีหน้าที่ให้ความคุ้มครองคนและสถานที่
๒. หลักเมือง หมายถึงผู้พิทักษ์เมือง โดยมีความเชื่อว่าเมื่อสร้างสถานที่ใดขึ้นมา จะต้องมีผี
คอยเฝ้าอยู่ ทาให้เกิดการสร้างศาลหลักเมืองขึ้น
๓. เสื่อบ้าน หมายถึงภูตผีที่คุ้มครองหมู่บ้าน คอยเป็นผู้ช่วยเหลือและให้กาลังใจแก่ชาวบ้าน
จะมีการสร้างศาลไว้
๔. ผีเรือน หมายถึงผีรักษาบ้าน คอยคุ้มครองคนในบ้าน แต่ถ้าทาให้ผีโกรธก็อาจก่อให้ เกิ ด
ทุกข์ภัยแก่คนในบ้านได้
ทั้งมอญ ไทยพวน และไทยเบิ้ง ซึ่งเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ในจังหวัดลพบุรีที่มีการแสดงออกถึงวิถีชีวิต
เอกลักษณ์ และอัตลักษณ์อย่างชัดเจน จนเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ มีนักวิชาการและมีหน่วยงานต่าง ๆ เข้า
มาศึกษาวิจัย ตลอดจนส่งเสริมให้ เกิดการอนุรักษ์แ ละสืบ ทอดวัฒนธรรมประเพณี ของกลุ่ มชาติ พั น ธุ์

๑๔
ดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม ในส่วนของการศึกษาเกี่ยวกับความเชื่อ พิธีกรรม และประเพณี การ
นับถือผีของทั้งสามกลุ่มชาติพันธุ์ยังไม่พบว่ามีการศึกษาในเชิงลึกเพื่อเชื่อมโยงให้เห็นความสัมพันธ์ของ
ความเชื่อดังกล่าวกับวิถีการดาเนินชีวิตในปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพสังคมแต่ละยุคสมัย

๕. กลุ่มชาติพันธุ์ในจังหวัดลพบุรี
๕.๑ มอญ
ความเป็นมา
ยังไม่มีการสรุปหลักฐานอย่างแน่ชัดว่าชาวมอญ ตาบลบางขันหมาก อาเภอเมือง จังหวัดลพบุรี
หรือ “มอญบางขันหมาก” อพยพมาจากที่ใดกันแน่ ข้อมูลต่าง ๆ ที่นามาเสนอต่อไปนี้ เป็นการศึกษา
ค้นคว้าและการสันนิษฐานของนักวิชาการต่าง ๆ อาทิ
ชาวมอญที่ตั้งถิ่นฐานในลพบุรีอาจไม่ใช่ชนกลุ่มใหญ่เมื่อเทียบกับชุมชนมอญแถบอาเภอปากเกร็ด
สามโคก หรือบ้านโป่ง โพธาราม แต่สิ่งหนึ่งที่เป็นลักษณะร่วมกันคือ ชาวมอญมักอยู่อาศัยตามริมแม่น้า
ดังเช่นชาวมอญที่จังหวัดลพบุรีได้ยึดสองฝั่งลาน้าลพบุรีเป็นที่ตั้งชุมชนมีชื่อว่า “มอญบางขันหมาก” โดยมี
ความเชื่อกันว่าชาวมอญบางขันหมากอพยพมาจากอาเภอสามโคก จัง หวัดปทุมธานี และอาเภอพระ
ประแดง จั ง หวั ด สมุ ท รปราการ โดยเดิ น เรื อ จากแม่ น้ าเจ้ า พระยาขึ้ น มาตามล าน้ าลพบุ รี และจาก
การศึกษาเรื่อง “เรือนมอญที่ลพบุรี” ของ เทอดศักดิ์ มหาเรือนทรง พบว่า ชาวมอญได้อพยพมาตั้งถิ่น
ฐานอยู่ที่บางขันหมากก่อน พ.ศ.๒๓๙๓ เพราะหลักฐานทางสถาปัตยกรรมของวัดโพธิ์ระหัต อันเป็น
หลักฐานที่เก่าแก่ที่สุด ในชุ มชนแห่งนี้ ระบุว่าสร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ.๒๓๙๓ โดยชาวมอญบางขันหมาก
เคร่ง ครัดในวัฒนธรรมประเพณีของตนไม่ต่างจากคนมอญกลุ่มอื่น ๆ (มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี,
ม.ป.ป.)
ขณะที่ จารุวรรณ เบญจาทิกุล (สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดลพบุรี, ๒๕๕๙) มีความเชื่อว่าชาว
มอญที่ อ พยพมาตั้ ง บ้ า นเรื อ นในจั ง หวั ด ลพบุ รี เ ป็ น มอญที่ อ พยพมาจากจั ง หวั ด ปทุ ม ธานี จั ง หวั ด
สมุทรปราการ พระนครศรีอยุธยา และจังหวัดสิงห์บุรี โดยในระยะแรกจะตั้งบ้านเรือนอยู่ที่บริเวณท่า
ดินเหนียวซึ่งอยู่ในตาบลโพธิ์ เก้า ต้น ต่อมาจึง ได้ย้ายมาตั้ง บ้ านเรื อนบริ เวณบ้ านบางคู้ห รือต าบลบาง
ขันหมากในปัจจุบัน มอญกลุ่มนี้เรียกตัวเองว่า “ไทยรามัญ” แต่คนทั่วไปจะรู้จักกันในนาม “มอญบาง
ขันหมาก”
องค์ บรรจุน (๒๕๕๔) ได้ศึกษาเกี่ยวกับความเป็นมาของมอญบางขันหมาก มีความคิดเห็นที่
สอดคล้องกับข้อมูลข้างตนว่า ชุมชนชาวมอญขันหมากมิได้อพยพมาจากพม่าโดยตรง แต่อพยพต่อมา
จากดินแดนอื่นในประเทศไทย ซึ่งน่าจะเป็นดินแดนใดสักแห่งแถบลุ่มแม่น้าเจ้าพระยานั่นเอง ส่วนสาเหตุ
การอพยพอาจจะเกิดจากชุมชนเดิมเริ่มแออัด โจรผู้ร้ายชุกชุม เมื่อเดินทางมาถึง พบว่าในตาบลบาง
ขันหมากยังว่างเปล่า เป็นที่ราบใกล้แม่น้าลพบุรี ชัยภูมิดีมาก คือหน้าน้าขึ้นจะล้อมรอบเกือบจะเป็นเกาะ
อยู่ใกล้กับตัวเมือง สะดวกในการคมนาคมติดต่อกับดินแดนใกล้เคียง และพื้นดินเหมาะสมกับการทานาอีก

๑๕
ด้วย จึงเริ่มตั้งบ้านเรือนขึ้นเป็นชุมชนริมแม่น้าลพบุรีทั้งสองฝั่ง และขยายออกไปถึงริมถนนสายลพบุรี สิงห์บุรี ทั้งสองฝั่งเช่นเดียวกัน เมื่อมีการสร้างเส้นทางสายนี้ในสมัยจอมพล ป.พิบูลสงคราม
อย่างไรก็ตาม ยังพบข้อมูลประวัติความเป็นมาของมอญบางขันหมาก ซึ่ง ปรากฏอยู่ในข้อมูล
เกี่ยวกับวัดอัมพวัน ซึ่งเป็นวัดศูนย์รวมของชาวมอญบ้านบางขันหมากอีกแห่งหนึ่ง ตั้งอยู่หมู่ ๑ ตาบลบาง
ขันหมาก สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในราวพุทธศักราช ๒๔๑๕ โดยมีตานานกล่าวไว้ว่า กรมช้างในพระราชวัง
นารายณ์ราชนิเวศน์ ได้ให้ควาญช้างนาช้างประมาณ ๑๐ เชือก ไปเลี้ยงยังป่า ละเมาะใกล้คลองตาสา
(ปัจจุบันคือ วัดกลาง) ซึ่งมี พื้นที่วัดตั้งอยู่ริมแม่น้าลพบุรีทางด้านทิศเหนือ และแวดล้อมด้วยหมู่บ้านชาว
มอญมาแต่อดีต ต่อมามีช้างเชือกหนึ่งล้มตายลง กรมช้างจึงได้ขายช้างเชือกที่ตายไปนั้นได้เงินประมาณ
๓๐ ตาลึง และได้นาเงินนั้นมาซื้อที่ดินซึ่งเป็นสวนมะม่วงของชาวบ้านในราคา ๓๐ ตาลึง และร่วมกัน
จัดสร้างวัดขึ้นมาเรียกว่า “อัมพวัน” โดยในส่วนที่เกี่ยวข้องกับความเป็นมาของมอญบางขันหมากนั้น
สันนิษฐานว่าเป็นชาวมอญที่สืบเชื้อสายกันมาตั้งแต่ครั้ง กรุงศรีอยุธยา สืบเนื่องจากที่ชาวมอญจากเมือง
มอญอพยพตามสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเข้ามา หลังจากประกาศเอกราช ณ เมืองแครง โดยมีพระมหา
เถรคันฉ่องเป็นผู้ช่วยเหลือ ครั้งนั้นสมเด็จพระนเรศวรได้ปูนบาเหน็จแก่ขุนนางและพระสงฆ์มอญขนาน
ใหญ่ ส่วนที่เกี่ยวข้องกับชุมชนมอญบางขันหมาก จังหวัดลพบุรีนั้น จึงน่าจะเห็นเด่นชัดในสมัยสมเด็จ
พระนารายณ์มหาราช ที่สร้างพระราชวังพระนารายณ์ราชนิเวศน์ที่ลพบุรี คงได้เกณฑ์ชาวมอญส่วนหนึ่ง
มาก่อเตาเผาอิฐ เพื่อสร้างพระราชวัง และอาราธนาพระสงฆ์มอญมาด้วย และยังสร้างวัด “ตองปุ” ให้
พระสงฆ์มอญจาพรรษา (ยุวชนไทยรามัญวัดอัมพวัน ลพบุรี, ๒๕๕๗)
ลักษณะทางภูมิศาสตร์และประชากร
ตาบลบางขันหมาก อยู่หางจากตัวอาเภอเมืองลพบุรีไปทางทิศตะวันตกประมาณ ๓ กิโลเมตร แต่
เดิมบางขันหมากเป็นส่วนหนึ่งของตาบลพรหมมาสตร์ แต่ได้แยกออกมาเป็นตาบลบางขันหมากในปี พ.ศ.
๒๔๘๘ ปัจจุบันมีจานวน ๑๒ หมู่บ้าน แต่หมู่บ้านที่มีจานวนประชากรมอญอยู่กันอย่างหนาแน่นมีจานวน
๗ หมู่บ้าน ซึ่งเรียกกันว่า “บางขันหมากใต้” ได้แก่ หมู่ ๑, ๒, ๓, ๖, ๗, ๙ และ ๑๒ ส่วนหมู่บ้านที่เหลือ
ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มบ้านคนไทย ปัจจุบันตาบลบางขันหมากมีจานวนครัวเรือนทั้งหมด ๒,๖๔๙ ครัวเรือน
หากจาแนกเฉพาะครัวเรือนมอญมีจานวน ๑,๕๘๕ ครัวเรือน จานวนประชากรรวม ๘,๕๖๐ คน หาก
จาแนกเฉพาะประชากรมอญมี จานวน ๕,๓๘๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๖๒.๘๒ ของประชากรทั้ง ต าบล
(องค์การบริหารส่วนตาบลบางขันหมาก, ๒๕๖๑) มีวัดที่เป็นศูนย์กลาง จานวน ๔ วัด คือ วัดอัมพวัน
วัดกลาง วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม และวัดโพธิ์ระหัต โดยวัดอัมพวันจะเป็นศูนย์รวมของชาวมอญบาง
ขันหมากในการจัดกิจกรรม การละเล่น ประเพณี และประกอบพิธีกรรมต่าง ๆ เนื่องจากมีการจัดตั้ง ศูนย์
วัฒนธรรมไทยสายใยชุมชนตาบลบางขันหมาก และชมรมยุวชนไทยรามัญอยู่ที่วัดอัมพวัน

๑๖

๕.๒ ไทยพวน
ความเป็นมา
พวน เป็นคาเรียกชื่อชนกลุ่มน้อยที่มีถิ่นฐานเดิมอยู่บริเวณที่ราบสูงตรันนินห์ (ปัจจุบันคือที่ราบสูง
เชียงขวาง) แขวงเมืองเชียงขวาง ซึ่งเป็นรัฐอิสระในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (วาสนา บุญ
สม, ๒๕๔๑, น. ๘) โดยสุจิตต์ วงษ์เทศ (๒๕๓๐, น. ๓๑) ได้เขียนถึงหลักฐานทางโบราณคดีสาคัญ ซึ่ง
ค้นพบที่เมืองเชียงขวาง คือ ไหหิน ในบริเวณที่เรียกกันว่าทุ่งไหหินซึ่งเป็นที่ราบสูงที่สุดในสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว แบ่งเขตแดนระหว่างลาวเหนือกับลาวกลาง เป็นส่วนหนึ่งของเมืองเชียงขวาง
มีลักษณะหินทรงกลม รูกลวงภายใน สูงประมาณ ๑ - ๒.๕ เมตร ตั้งเรียงรายไม่น้อยกว่า ๓๐ แห่ง เป็น
แหล่งที่ชาวพวนตั้งหลักปักฐานอยู่
จากการเก็บรวบรวมของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี (ม.ป.ป.) พบว่า พวน เป็นกลุ่มชนที่มีอยู่
กระจัดกระจายหลายจังหวัดในประเทศไทย ถิ่นฐานดั้งเดิมของชาวพวนอยู่ที่เมืองพวน ซึ่งอยู่ทางด้าน
เหนือของเมืองเชียงขวาง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ชาวพวนได้อพยพเข้ามาอยู่ในประเทศ
ไทยหลายครั้งด้วยกัน คือ สมัยกรุงธนบุรีตอนปลาย สมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก สมัย
พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว สมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งชาวพวนที่อพยพ
มาแต่ละครั้งจะกระจายไปอยู่ตามจังหวัดต่าง ๆ เช่น สุพรรณบุรี สระบุรี นครนายก ปราจีนบุรี ลพบุรี
ราชบุรี สุโขทัย ฉะเชิงเทรา เป็นต้น
สาหรับชาวพวนที่เข้ามาตั้งรกรากในอาเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี ส่วนใหญ่อยู่ที่ตาบลบ้านทราย
ตาบลหินปัก ตาบลบ้านกล้วย และขยายไปยังตาบลใกล้เคียง ชาวพวนในอาเภอบ้านหมี่นั้นอพยพเข้ามา
อยู่ในประเทศไทยสมัยใดยากที่จะกาหนดให้แน่ชัดได้ แต่จากการศึกษาวิจัยของวาสนา บุญสม (๒๕๔๑,
น. ๑๐) และบทความเรื่อง “ลาวเวียงที่หนองเมืองชนกลุ่มน้อยที่เป็นคนไทย” ของ สมชาย นิลอาธิ
(๒๕๒๒, น. ๑๕-๑๖) มี ค วามเห็ น สอดคล้ อ งกั น ว่ า พวนบ้ า นหมี่ ส่ ว นใหญ่ อ พยพเข้ า มาในรั ช สมั ย
พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ในปี พ.ศ.๒๓๗๒ เข้ามาตั้งหลักแหล่งอยู่ที่ตาบลบ้านเซ่า อาเภอ
สนามแจง จังหวัดลพบุรี (ปัจจุบันคืออาเภอบ้านหมี่) คาว่า “เซ่า” คงมาจากคาว่า “เซา" ในภาษาพวน
แปลว่า “หยุดพัก” ซึ่งน่าจะหมายถึงการหยุดพัก และน่าจะหมายถึง การหยุดพักเพื่อตั้งหลักฐานการทา
มาหากิน
ลักษณะทางภูมิศาสตร์และประชากร
อาเภอบ้านหมี่ อยู่ห่างจากตัวเมืองจัง หวัดลพบุรี ๓๑ กิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ ๒๒ ตาบล มี
จานวนครัวเรือน ๒๔,๑๔๕ ครัวเรือน จานวนประชากร ๗๒,๕๐๒ คน (กรมการปกครอง, ๒๕๖๐) โดย
ตาบลที่มีช าวไทยพวนตั้ง รกรากถิ่น ฐานอยู่ มีจ านวน ๑๓ ตาบล และมีความหนาแน่น ของประชากร
แตกต่างกัน โดย วันชัย ศิริพันธุ์ (สัมภาษณ์, ๒๕๖๐) กานันตาบลหินปัก เล่าถึงข้อมูลความหนาแน่นของ
ประชากรไทยพวนบ้านหมี่ในปัจจุบันของ ๑๓ ตาบล ดังนี้

๑๗
๑. ตาบลหิน ปัก มีชาวไทยพวนอยู่หนาแน่น โดยมีชาวไทยพวนอาศัยอยู่ทุกหมู่บ้ า น
(๑๐๐ %)
๒. ตาบลบ้านกล้วย มีชาวไทยพวนอยู่หนาแน่น โดยมีชาวไทยพวนอาศัยอยู่ทุกหมู่บ้าน
(๑๐๐ %)
๓. ตาบลบ้านทราย มีชาวไทยพวนอยู่หนาแน่น โดยมีชาวไทยพวนอาศัยอยู่ทุกหมู่บ้าน
(๑๐๐ %)
๔. ตาบลโพนทอง มีชาวไทยพวนอยู่หนาแน่น โดยมีชาวไทยพวนอาศัยอยู่ทุกหมู่ บ้าน
(๑๐๐ %)
๕. ตาบลเชียงงา มีชาวไทยพวนอยู่หนาแน่น โดยมีชาวไทยพวนอาศัยอยู่ทุกหมู่บ้าน
(๑๐๐ %)
๖. ต าบลสายห้ ว ยแก้ ว มี ช าวไทยพวนอยู่ห นาแน่น โดยมี ช าวไทยพวนอาศั ย อยู่ทุก
หมู่บ้าน (๑๐๐ %)
๗. ตาบลหนองทรายขาว มีชาวไทยพวนอยู่หนาแน่น โดยมีชาวไทยพวนอาศัยอยู่ทุก
หมู่บ้าน (๑๐๐ %)
๘. ตาบลดอนดึง มีชาวไทยพวนอยู่ค่อนตาบล (๘๐%)
๙. ตาบลบางกระพี้ มีชาวไทยพวนอาศัยอยู่ ๕ หมู่บ้าน (๗๐%)
๑๐. ตาบลสนามแจง มีชาวไทยพวนอยู่ประมาณครึ่งตาบล (๕๐%)
๑๑. ตาบลชอนม่วง มีชาวไทยพวนอาศัยอยู่ประมาณครึ่งตาบล (๕๐%)
๑๒. ตาบลดงพลับ มีชาวไทยพวนอาศัยอยู่เป็นส่วนน้อยของตาบล
๑๓ ตาบลหนองกระเบียน มีชาวไทยพวนอาศัยอยู่เป็นส่วนน้อยของตาบล
ปัจจุบันพวนในจังหวัดลพบุรียังคงสภาพความเป็นสังคมเกษตรกรรม มีความผูกพันกันแน่นแฟ้น
ในหมู่ชาวพวน และมีความสัมพันธ์อันดีกับชาวไทยกลุ่มอื่น ๆ ทั้งยังคงพยายามรักษาประเพณี วัฒนธรรม
ของเผ่าพันธุ์เป็นอย่างดี แต่เพราะความเจริญก้าวหน้าทางวัตถุและสภาพสังคม เศรษฐกิจที่เปลี่ยนไป ทา
ให้วิถีชีวิตของชาวพวนหรือประเพณีพื้นบ้านบางอย่างหายไป และบางอย่างมีการปรับแปลงให้สอดคล้อง
กับสภาพสังคมและเศรษฐกิจ

๕.๓ ไทยเบิ้ง
ความเป็นมา
ชาวไทยเบิ้ง บ้านโคกสลุง ตาบลโคกสลุง อาเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี หรือที่รู้จักกันอีกชื่อ
หนึ่งว่า “ไทยเบิ้งลุ่มแม้น้าป่าสัก” เนื่องจากเป็นชุมชนหนึ่งซึ่งอยู่ในเขตที่ได้รับผลกระทบจากการสร้าง
เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ (พ.ศ.๒๕๓๗ - ๒๕๔๒) นักวิชาการหลายท่านได้ศึกษาถึงความเป็นมา การตั้งถิ่นฐาน
ของชาวไทยเบิ้งที่บ้านโคกสลุง โดยมีหลักฐานที่ปรากฏ ดังนี้

๑๘
เบิ้ง ตรงกับคาว่า บ้าง ในภาษาไทยภาคกลาง ไทยเบิ้งคงจะหมายถึง เป็นไทยอยู่บ้างเหมือนกัน
คือส่วนหนึ่งเป็นไทย ส่วนหนึ่งเป็นเผ่าอื่น เช่น อาจเป็นลาว เขมร หรือยวนผสมอยู่ (สรเชต วรคามวิชัย,
อ้างถึงใน ภูธร ภูมะธน, ๒๕๔๑, น. ๒๒)
ภูธร ภูมะธน (๒๕๔๑, น. ๑๘) พบว่าในทางวิชาการมีการพูดถึงกลุ่มชาติพันธุ์ไทยเบิ้ง ไทยเดิ้ง ที่
มีถิ่นฐานอยู่ในจังหวัดลพบุรีมายาวนานกว่าหนึ่งทศวรรษแล้ว ไทยเบิ้ง ไทยเดิ้ง หรือไทยโคราช เป็นกลุ่ม
ชนอีกท้องถิ่นหนึ่งที่ตั้งบ้านเรือนอยู่บริเวณลุ่มแม่น้าป่าสัก และยังตั้งถิ่นฐานกระจัดกระจายอยู่ใ นจังหวัด
อื่น ๆ ได้แก่ ลพบุรี สระบุรี เพชรบูรณ์ บุรีรัมย์ ชัยภูมิ และนครราชสีมา โดยไทยเบิ้งที่จังหวัดลพบุรีนั้นจะ
ตั้งถิ่นฐานอยู่ที่ตาบลโคกสลุง อาเภอพัฒนานิคม มากกว่าตาบลอื่น ๆ ไทยเดิ้ง หรือไทยโคราช กลุ่มนี้มี
ชื่ อ เรี ย กหลายชื่ อ แต่ เ ป็ น กลุ่ ม เดี ย วกันจึ ง มีค าจ ากั ดความไว้ส าหรับ คนไทยกลุ่ มนี้ ว่า “เป็ น กลุ่ ม ที่ ใช้
ภาษาไทยภาคกลาง เพี้ยน เหน่อ น้าเสียงห้วนสั้น ภาษาที่นิยมพูดจะลงท้ายประโยคด้วยคาว่า “เบิ้ง” (มี
ภาษาไทยลาวปะปนอยู่บ้าง) ส่วนคาพื้นฐานทั่วไปของชาวไทยเบิ้ง ตรงกับภาษาไทยภาคกลาง
ในปี พ.ศ.๒๕๔๖ กลุ่มอาจารย์และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ได้เข้ามา
ศึกษาวิจัยวิถีชีวิตของชาวไทยเบิ้งโคกสลุง โดยศึกษาจากการเล่นเพลงพื้นบ้านของชาวไทยเบิ้งโคกสลุง
โดยเฉพาะการเล่นเพลงหอมดอกมะไพ พบว่าชาวไทยเบิ้งโคกสลุง จังหวดลพบุรี น่าจะเป็นกลุ่มคนกบฏ
สมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย หนีทับมาทางเหนือตามแม่น้าป่าสัก และมาตั้งถิ่นฐานอยู่บริเวณต าบล
โคกสลุงในปัจจุบัน เหตุผลเนื่องจากการเล่นเพลงหอมดอกมะไพมีวิธีการเล่นคล้ายการละเล่นเพลงเรือ
ของอยุธยา (ประทีป อ่อนสลุง, สัมภาษณ์, ๒๕๖๐)
อย่างไรก็ตาม ชาวไทยเบิ้งบ้านโคกสลุงมีความเชื่อว่า พวกตนเป็นชุมชนเก่าแก่ที่อาศัยอยู่บริเวณ
นี้ และได้ร่วมกันสร้างที่อยู่อาศัยเป็นชุมชนขึ้นมานานไม่ต่ากว่า ๒๖๐ ปี ซึ่งสันนิษฐานจากหลักฐานซาก
หินทรายและศิลาแลงจานวนมากที่พ บในบริเวณวั ดโคกส าราญ และขนานนามตนเองว่าเป็น “กลุ่ม
วัฒนธรรมไทยเบิ้ง” โดยมีคาขวัญประจาหมู่บ้านว่า “ผ้าขาวม้างาม ถุงย่ามสวย ล้อมด้วยพนังกั้นน้า แหล่ง
วัฒนธรรมไทยเบิ้ง”
ลักษณะทางภูมิศาสตร์และประชากร
ตาบลโคกสลุง อาเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี อยู่ห่างจากตัวเมืองจังหวัดลพบุรี ประมาณ ๗๐
กิโลเมตร แบ่งเขตการปกครองเป็น ๑๑ หมู่บ้าน มีจานวนครัวเรือน ๓,๘๒๔ ครัวเรือน ประชากร
๑๑,๓๒๒ คน (กรมการปกครอง, ๒๕๖๐) โดยมีประชากรชาวไทยเบิ้งตั้งรกรากอยู่มากที่สุดครอบคลุม
พื้นที่หมู่ ๑ – ๗ เรียกว่า บ้านโคกสลุง พื้นที่ตาบลโคกสลุง เป็นพื้นที่ชายขอบของภาคกลางเขตติดต่อ
กับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ชาวไทยเบิ้งมีขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรมคล้ายกลุ่มชนไทย
ภาคกลาง แต่ยังมีลักษณะบางอย่างที่แสดงความเป็นเอกลักษณ์ของกลุ่มชน เช่น ภาษา การแต่งกาย
การละเล่น เพลงพื้นบ้าน อาหารพื้นบ้าน เครื่องมือเครื่องใช้ในการประกอบอาชีพ ประเพณีและความเชื่อ
โดยมีประเพณีที่ประพฤติปฏิบัติกันอยู่ในสังคมจาแนกได้ ๒ ลักษณะ คือ ประเพณีเกี่ยวกับชีวิตส่วนบุคคล
ในครอบครัว และประเพณีส่วนรวมที่กระทาเป็นกลุ่มตามเทศกาล เช่น ทาบุญ การรื่นเริง สนุกสนานตาม

๑๙
เทศกาลต่าง ๆ ส่วนเรื่องความเชื่อนั้นบางอย่างก็มีเหตุผล และบางอย่างอาจดูไม่มีเหตุผล (ในสายตาคน
รุ่นใหม่และคนภายนอกชุมชน) เช่น การบูร ซึ่งมีลักษณะคล้ายการดูหมอ เมื่อสมาชิกในครอบครัวไม่
สบายใจหรือเจ็บป่วยก็จะมาหาหมอบูรเพื่อหาสาเหตุและแก้ไขเหตุ ความเชื่อจะทาให้เกิดผล ๒ ประการ
คือ ทาให้เกิดข้อห้ามไม่ควรปฏิบัติ และข้อควรปฏิบัติ ซึ่งเชื่อว่าเมื่อปฏิบัติ แล้วจะเกิดสิริมงคล มีความ
มั่นคงทางจิตใจ และเกิดความสามัคคีในหมู่คณะ นอกจากนี้ ชาวไทยเบิ้งยังมีความเชื่อเกี่ยวกับผีบรรพ
บุรุษ เช่น ผีปู่ปะกาย่าปะกา ผีโรง และประเพณีการเลี้ยงเจ้าบ้าน

๖. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
คงอมร เหมรัตนรักษ์ (๒๕๕๙) ศึกษาวิจัยเรื่อง ความเชื่อและพิธีกรรมเลี้ยงผี: กรณีศึกษา ตาบล
สะเอียบ อาเภอสอง จังหวัดแพร่ วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความเชื่อและองค์ประกอบขั้นตอนของพิธีกรรม
เลี้ยงผี ตลอดจนวิเคราะห์อิทธิพลของพิธีกรรมเลี้ยงผีดังกล่าวที่มีต่อชุมชน เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการลง
พื้นที่เพื่อสังเกตพิธีกรรม และสัมภาษณ์ ผลการวิจัยพบว่าชุมชนสะเอียบนับถือพระพุทธศาสนาแบบ
ชาวบ้าน โดยชาวบ้านยังมีความเชื่อในการนับถือผีและสะท้อนความเชื่อออกมาในรูปแบบพิธีกรรมเรียกว่า
“พิธีกรรมเลี้ยงผี” โดยแบ่งโครงสร้างและหน้าที่ของผีในตาบลสะเอียบเป็น 2 กลุ่มใหญ่ คือ กลุ่มผีอารักษ์
พื้นที่สาคัญในหมู่บ้าน กับกลุ่มผีอารักษ์พื้นที่ป่าและพื้นที่ทากิน นอกจากนี้ ยังพบว่านอกจากผีอารักษ์จะ
ทาหน้าที่เป็นดูแลรักษาบ้านเมือง ป่า และพื้นทากินแล้ว ยังมีหน้าที่เป็นผีบรรพบุรุษของชาวบ้าน มีหน้าที่
คอยช่วยเหลือชาวบ้านในเรื่องต่าง ๆ ผ่านการบนผี ชาวบ้านจะมีการประกอบพิธีกรรมเลี้ยงผีทุกปี โดย
แบ่งเป็นพิธีกรรมตามกาลเวลา และพิธีกรรมตามโอกาสพิเศษ ถึงแม้ว่าพิธีกรรมเลี้ยงผีจะมีขั้นตอนและ
องค์ประกอบที่แตกต่างกัน แต่จุ ดร่ว มที่ เหมือนกัน คือ พิธีกรรมนั้นล้ วนเกิ ด ขึ้นจากความเชื่อ จากการ
วิเคราะห์ตามทฤษฎีโครงสร้างและหน้าที่พบว่าพิธีกรรมเลี้ยงผีมีหน้าที่ สาคัญต่อชาวบ้านชุมชนสะเอียบ
ทาให้ชาวบ้านมีความมั่นใจในการดารงชีวิตประจาวันและอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสงบสุข
วัชระ ชูสุทธิ์ (๒๕๕๑) ศึกษาวิจัยเรื่อง การถ่ายทอดวัฒนธรรมการนับถือผีบรรพบุรุษของชาวมอญ
(รามัญ) : กรณีศึกษาชุมชนชาวมอญบ้านดงคงคาเหนือ หมู่ที่ ๓ ต.คลองตาคต อ.โพธาราม จ.ราชบุรี โดย
มุ่งศึกษาเพื่อพรรณนาถึงสภาพปรากฏการณ์ทางสังคมของการสืบทอดวัฒนธรรมของชาวมอญ ทีส่ ่งผ่าน
กลไกการถ่ายทอดและการเรียนรู้ทางวัฒนธรรมของชุมชนชาวมอญ ทั้งในระดับสถาบันครอบครัว ชุมชน
และสังคมในภาพรวม โดยใช้คาอธิบายถึงองค์ประกอบ ปัจจัย และกระบวนการที่ก่อให้เกิดเป็นวิถีแห่งการ
ปฏิบัติกับความเชื่อในการนับถือผีบรรพบุรุษ แลนาไปสู่การถ่ายทอดองค์ความรู้ บรรทัดฐานทางสังคมและ
พิธีกรรมไปยังชนรุ่นหลัง
ผลของการวิจัยพบว่ากระบวนการถ่ายทอดวัฒนธรรมในการนับถือผีบรรพบุรุษของชาวมอญใน
สภาวะปัจจุบัน เป็นกระบวนการส่งผ่านความรู้ ความเชื่อทางสังคมจากคนรุ่นหนึ่งไปยังคนอี กรุ่นหนึ่งที่
เป็ น สมาชิ ก ใหม่ ใ นสั ง คมของชุ ม ชนชาวไทยเชื้ อ สายรามั ญ บ้ า นคงคาเหนื อ โดยปั จ จั ย หลั ก ที่ เ ป็ น

๒๐
องค์ประกอบในการถ่ายทอดวัฒนธรรมการนับถือผีบรรพบุรุษให้แก่บุตรหลานในตระกูลผี หรือให้กับผู้
ประกอบพิธีกรรม และให้ความรู้กับบุคคลภายนอกทั่วไป แบ่งเป็น ๒ กลุ่ม คือ กลุ่มของต้นผี หรือผู้รู้ของ
ครั ว เรื อ น และกลุ่ ม ผู้ น าด้ านจิ ต วิญ ญาณสู ง สุ ด ในชุ ม ชน คื อ โต้ ง หรื อ คนทรง โดยผู้ รั บ การถ่ า ยทอด
วัฒนธรรมการนับถือผีบรรพบุรุษคือลูกหลานที่เกิดมาในตระกูลผีมอญทุกตระกูล ส่วนฐานความรู้หรือ
แหล่งเรียนรู้ในการถ่ายทอดทางวัฒนธรรมมี ๓ ฐานความรู้ คือ ฐานความรู้ในสถาบันครัวเรือน ฐานความรู้
ในระดับชุมชน และฐานความรู้ในการถ่ายทอดในสถาบันระหว่างชุมชน การถ่ายทอดองค์ความรู้ในการ
นับถือผีจาแนกเป็น ๔ องค์ความรู้ คือ ๑) ความรู้ในเรื่องผีทั่วไปและสิ่งเหนือธรรมชาติหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์
๒) ความรู้เรื่องผีบรรพบุรุษ ๓) ความรู้เรื่องพิธีกรรมเกี่ยวกับการนับถือผีบรรพบุรุษ และ ๔) ความรู้เรื่อง
พุทธศาสนาและวิธีถ่ายทอดหรือสื่อที่ใช้ถ่ายทอด ได้แก่ การเล่าเรื่อง การฝึกหัดจากเป็นลูกมือ การสอน
วิชาให้กับผู้นาในการประกอบพิธีกรรมรุ่นใหม่ การเป็นผู้นาในการประกอบพิธีกรรมการนับถือผี บรรพ
บุรุษด้วยวิธีพิเศษ และการถ่ายทอดความรู้ จากสื่อ สาหรับ ปัจจัยที่เ ป็นอุ ปสรรคในการถ่า ยทอดทาง
วัฒนธรรมกับการเรียนรู้ในการนับถือผีบรรพบุรุษ ได้แก่ ความสามารถด้านการใช้ภาษามอญของคนใน
ชุมชน บุคลากรผู้ทาหน้าที่ถ่ายทอดมีความรู้ไม่ลึกซึ้งพอ การเปลี่ยนแปลงของสังคมไปสู่ความทัน สมัย
การอพยพเคลื่อนย้ายของประชากร การลดความสาคัญของผีบรรพบุรุษโดยความจงใจและเจตนา การ
ปรับลดขั้นตอนของพิธีกรรม และการประยุกต์พิธีกรรมให้เข้ากับ สภาพบริบทของสังคม ส่วนปัจจัย ที่
สนับสนุนการถ่ ายทอดทางวัฒนธรรมกับการเรียนรู ในการนับถือผีบรรพบุรุษ ในระดับครัวเรือนและใน
ระดับสังคม ไดแก สถานภาพทางเชื้อชาติของบุคคล บรรทัดฐานทางสังคมชาวมอญ การกลัวบทลงโทษ
จากผีบรรพบุรุษตามความเชื่อของคนในสังคมชาวรามัญ การสืบทอดวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ของชุมชน
และการสนับสนุนจากองค์กรภาครัฐในชุมชน
สิริกัญญา ปิตยานนท์ (๒๕๕๑) ศึกษาเรื่อง ความเชื่อในการนับถือผีของชาวมอญในสังคมไทย
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความเชื่อในการนับถือผีของชาวมอญ ปัจจัยในการดารงอยู่ของความเชื่อในการนับ
ถือผีของชาวมอญ และแนวโน้ มการดารงอยู่ของความเชื่อในการนับถือผีของชาวมอญในสังคมไทย เป็น
การศึ ก ษาเชิ ง คุ ณ ภาพ กลุ่ ม ตั ว อย่ า งคื อ ชาวไทยเชื้ อ สายมอญในชุ ม ชนเมื อ งพระประแดง จั ง หวั ด
สมุทรปราการ ผลการศึกษาพบสาเหตุที่ยังคงมีการนับถือผีมอญอยู่เนื่องจากชาวมอญไดรับการปลูกฝัง
ความเชื่อนี้จากครอบครัวและมีความเกรงกลัวต่ออิทธิฤทธิ์และอานาจของผีนั้น ๆ สาเหตุที่ชาวมอญมีการ
นับถือผีบรรพบุรุษน้อยลง เนื่องจากมีการผสมผสานกลมกลืนกับชนชาติอื่น ในครอบครัวมีเพียงบุตรหญิง
ไมมีบุตรชาย จึงทาให้ขาดช่วงการนับถือผีบรรพบุรุษซึ่งต้องสืบทอดจากฝ่ายชายเท่านั้น และมีการแยก
ครอบครัวออกมาเป็นครอบครัวเดี่ยว สาหรับพิธีกรรมที่เกี่ยวข้องกับการนับถือผีมอญที่ชาวมอญยังคงยืด
ถือและปฏิบัติอยู่ ได้แก่ พิธีบูชาเจ้าพ่อและเจ้าแม่ พิธีบวงสรวงบูชาบรรพบุรุษ และพิธีราสามถาดในงาน
ศพ สาหรับพิธีราผีเพื่อแกบนหรือการทาผิดผีนั้นไดสูญหายไปแล้วในบางชุมชน เนื่องจากขาดผู้อานวยการ
พิธี หรือโตง

บทที่ ๓
วิธีดำเนินกำรวิจยั
การวิจัยเรื่อง ผี : ความเชื่อ ประเพณี และวิถีชีวิตของกลุ่มชาติพันธุ์ในจังหวัดลพบุรี เป็นการ
วิจัยเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยมีวิธีดาเนินการวิจัย ดังนี้

วิธีกำรวิจัย
ผู้วิจัยใช้วิธีการวิจัยมี ๖ วิธี ดังนี้
๑. การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth interview)
๒. การสนทนากลุ่ม (Focus group discussion)
๓. การสาธิต (Demonstration method)
๔. การสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วม (Participatory observation)
๕. การสังเกตการณ์แบบไม่มีส่วนร่วม (Non - participatory observation)
๖. การศึกษาเอกสาร (Documentary research)
ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง
ประชำกร
ประชาชน ๓ กลุ่มชาติพันธุ์ในพื้นที่เป้าหมายในการวิจัย คือ
๑. กลุ่มชาติพันธุ์มอญ ตาบลบางขันหมาก อาเภอเมือง จังหวัดลพบุรี
๒. กลุ่มชาติพันธุ์ไทยพวน อาเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี
๓. กลุ่มชาติพันธุ์ไทยเบิ้ง ตาบลโคกสลุง อาเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี
โดยทั้งสามกลุ่มชาติพันธุ์ไม่ทราบจานวนประชาชนที่มีเชื้อสายมอญ ไทยพวน และไทยเบิ้ง ที่
แน่นอน เนื่องจากแต่ละหมู่บ้านกลุ่มชาติพันธุ์ได้อาศัยอยู่ปะปนกันทั้งประชาชนเชื้อสายไทยและอื่น ๆ
กลุ่มตัวอย่ำง
๑. กลุ่มภูมิปัญญาชาวบ้านหรือปราชญ์ชาวบ้าน หมายถึงบุคคลผู้ซึ่ง มีภูมิปัญญา มีความรู้ มี
ประสบการณ์ และมีความเกี่ยวข้องกับ พิธีกรรม ประเพณีการนับถือผี โดยไม่จากัดเพศและอายุ โดยใช้
เทคนิคการสุ่มตัวอย่างแบบการอ้างอิงบุคคลและผู้เชี่ยวชาญ (Snowball sampling technique) เพื่อให้
ได้กลุ่มตัวอย่างมาเป็นผู้ให้ข้อมูลหลัก (Key informant) รวมทั้งสิ้น ๑๕ คน
๒. กลุ่มประชาชนทั่วไป หมายถึงบุคคลที่มีเชื้อสายมอญ ไทยพวน และไทยเบิ้ง ผู้ซึ่งอาศัยอยู่ใน
พื้นที่ขอบเขตพื้นที่ ทาการวิ จัย ทั้ง สามกลุ่ม ชาติพัน ธุ์ โดยไม่จากัดเพศและอายุ คัดเลือกมาเป็ น กลุ่ ม
ตัวอย่างด้วยวิธีสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง โดยการให้คาแนะนาของผู้เชี่ยวชาญและที่ปรึกษาโครงการวิจัย
เพื่อให้ได้กลุ่มตัวอย่างมาเป็นผู้ให้ข้อมูลหลักในการสนทนากลุ่ม รวมทั้งสิ้น ๑๕ คน

๒๒
นอกจากนี้ ยังมีกลุ่มตัวอย่างที่คณะผู้วิจัยใช้วิธีการสุ่มแบบบังเอิญจากประชาชนในแต่ละกลุ่ม
ชาติพันธุ์ ในระหว่างที่คณะผู้วิจัยลงพื้นที่เพื่อเข้าร่วมสังเกตการณ์ในงานประเพณีนับถือผีของแต่ละกลุ่ม
ชาติพันธุ์อีกด้วย

เครื่องมือในกำรวิจัย
๑. แบบสัมภาษณ์ชนิดมีโครงสร้าง (Structured interview) เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้ให้
ข้อมูลหลักของแต่ละกลุ่มชาติพันธุ์ โดยมีประเด็นคาถาม
๒. คาถามสาหรับการสนทนากลุ่ม เป็นหัวข้อเรื่องที่ใช้สาหรับกาหนดประเด็นในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลจากการสนทนากลุ่ม
๓. แบบบันทึกข้อมูลจากการเข้าสัง เกตการณ์แบบมีส่วนร่วมและไม่มีส่วนร่วม ในประเพณี
และพิธีกรรมการนับถือผีของแต่ละกลุ่มชาติพันธุ์
๔. กล้องบันทึกภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวในการเก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์ การสนทนา
กลุ่ม การสาธิต และการสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วมและไม่มีส่วนร่วมในการทาพิธีกรรมหรือประเพณี
เกี่ยวกับการนับถือผีของแต่ละกลุ่มชาติพันธุ์

กำรเก็บรวบรวมข้อมูล
๑. การสัมภาษณ์เชิงลึก คณะผู้วิจัยลงพื้นที่เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยเทคนิค snow ball โดยใน
การลงพื้นที่แต่ละกลุ่มชาติพันธุ์ จะเริ่มต้นจากการเข้าพบและสัมภาษณ์ บุคคลที่เชิญ มาเป็นที่ปรึก ษา
โครงการวิจัยทั้ง ๓ กลุ่มชาติพันธุ์เป็นลาดับแรก จากนั้นจะให้ที่ปรึกษาโครงการวิจัยเป็นผู้แนะนาชื่อผู้ให้
ข้อมูลหลักท่านอื่น ๆ และเมื่อสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลักแต่ละท่านแล้ว ก็จะขอให้ผู้ให้ข้อมูลหลักแนะนา
เพื่อเชื่อมโยงไปยังผู้ให้ข้อมูลหลักท่านอื่น ๆ ต่อไป โดยในการสัมภาษณ์นั้นขึ้นอยู่กับความสะดวกของผู้ให้
ข้อมูลหลัก เช่น อาจนัดสัมภาษณ์เป็นการส่วนตัว หรือมีการสัมภาษณ์ร่วมกันผู้ให้ข้อมูลหลักท่านอื่น ๆ ใน
ลักษณะการสัมภาษณ์กลุ่ม สาหรับสถานที่นัดสัมภาษณ์ก็ขึ้นอยู่กับความสะดวกของผู้ให้ข้อมูลหลักเช่นกัน
๒. การสาธิต กรณีความเชื่อหรือพิธีกรรมที่ไม่ไม่สามารถเก็บข้อมูลสถานการณ์จริงได้ ได้แก่
การสาธิตการละเล่นนางกวัก การบูร และการควาดผี
๓. การสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วมและแบบไม่มีส่วนร่วม คณะผู้วิจัยใช้การจดบันทึกข้อมูล
ในการเข้าเข้าสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วมในประเพณีและพิธีกรรมการนับถือผีของแต่ละกลุ่มชาติพันธุ์
ควบคู่กับการบันทึกภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว
๔. การสนทนากลุ่ม เมื่ อ รวบรวมข้ อ มู ล และสั ง เคราะห์ ข้ อ มู ล จากข้ อ ๑ – ๓ ครบแล้ ว
คณะผู้วิจัยจะเชิญตัวแทนผู้ให้ข้อมูลหลักของแต่ละกลุ่มชาติพันธุ์และผู้ที่เกี่ยวข้องมาสนทนากลุ่ม เพื่อ
ร่วมกันตรวจสอบและสรุปข้อมูลการวิจัย เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องสาหรับการเขียนรายงานผลการวิ จัย
ฉบับสมบูรณ์

๒๓
๕. การศึกษาเอกสาร คณะผู้วิจัยศึกษาค้นคว้าจากหนังสือ งานวิจัย และเอกสารต่าง ๆ ที่มีผู้
ศึกษาค้นคว้าและเรียบเรียงข้อมูลเกี่ยวกับความเชื่อหรือประเพณีเกี่ยวกับผีของแต่ละกลุ่มชาติพันธุ์ไว้ เพื่อ
นาข้อมูลมาตรวจสอบความถูกต้อง เทียบเคียง และเปรียบเทียบกับข้อค้นพบใหม่ที่ได้รับการบอกเล่าจาก
ชาวบ้าน เพื่อให้ข้อมูลที่ศึกษามีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น
๖. การบันทึกเสียงและภาพ คณะผู้วิจัยจะมีการบันทึกเสียง ภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวทุก
ครั้ง ที่มีการลงพื้นที่เก็บรวบรวมข้อมู ล จากการสั มภาษณ์ เ ชิง ลึก การสนทนากลุ่ม การสาธิต การเข้ า
สังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วมและแบบไม่มีส่วนร่วมในพิธีกรรมหรือประเพณีที่เกี่ยวกับการนับถือผีของแต่
ละกลุ่มชาติพันธุ์

กำรวิเครำะห์และนำเสนอข้อมูล
นาข้อมูลที่ได้จากการเก็ บรวบรวมด้วยวิธี ต่ าง ๆ มาตรวจสอบความถูก ต้องครบถ้วน จัด
หมวดหมู่ วิเคราะห์ สังเคราะห์ และสรุปผลการวิจัย นาเสนอผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์การวิจัยด้วย
วิธีการพรรณนาโวหาร ตีความ อภิปรายเพื่อเชื่อมโยงความหมายเกี่ยวกับการนับถือผีของกลุ่มชาติพันธุ์ทั้ง
สามกลุ่มกับบริบทสังคมปัจจุบัน โดยนาเสนอในบทที่ ๔ – ๗

บทที่ ๔
มอญ : ความเชื่อ ประเพณี วิถีชีวติ เกีย่ วกับการนับถือผี
จากการศึกษาสภาพการณ์ความเชื่อ ประเพณี และความสัมพันธ์ระหว่างความเชื่อในการนับ
ถือผีกับวิถีการดาเนินชีวิตของชาวมอญบ้านบางขันหมาก อาเภอเมือง จังหวัดลพบุรี ในบริบทสังคมยุค
ปัจจุบัน ซึ่งผู้วิจัยและคณะเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์และการสนทนากลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลักระดับ
ภูมิปัญญาด้านพิธีกรรมชาวมอญ ต้นผี ครอบครัวต้นผี และประชาชนชาวมอญหลากหลายช่วงอายุ การ
ลงพื้นที่สังเกตทั้งแบบมีส่วนร่วมและไม่มีส่วนร่วมในพิธีเลี้ยงผีโรงและราผีโรง การไหว้ศาลประจาหมู่บ้าน
และการลอยเคราะห์
ผลการวิจัยพบว่า ชาวมอญบ้านบางขันหมากยัง มีความเชื่อเกี่ยวกับการนับถือผีเกื อ บทุ ก
ประเภทที่บรรพชนเชื้อชาติมอญได้เคยปฏิบัติสืบต่อกันมา ทั้งผีร้ายหรือผีที่ให้โทษต่อมนุษย์ และผีดีหรือ
ผีที่มคี ุณต่อมนุษย์ เพียงแต่การแสดงออกซึ่งพิธีกรรมและประเพณีที่ปฏิบัติเกี่ยวกับความเชื่อบางอย่างไม่มี
ปรากฏให้เห็นเชิงประจักษ์ในยุคปัจจุบัน นอกจากหลักฐานตัวอักษรและคาบอกเล่าของชาวบ้านเท่านั้น
อย่างไรก็ตาม ชาวมอญบ้านบางขันหมากยังมีความเชื่อ พิธีกรรม และประเพณีเกี่ ยวกับการ
นับถือผีบรรพบุรุษหรือผีต้นตระกูล คือ “ผีโรง” อยู่ในระดับเข้มข้นในครอบครัวประชาชนเชื้อสายมอญที่
ยังมีผีต้นตระกูลอยู่ นอกจากนี้ ยังมีประเพณี “เลี้ยงศาลประจาหมู่บ้าน” (เป๊ะจุ) ซึ่งแสดงออกถึงการ
เคารพเจ้าบ้านของคนในชุมชน และประเพณี “ลอยเคราะห์” เพื่อส่งความทุกข์ทั้งหมดให้ล่องลอยไปกับ
สายน้า ส่วนครอบครัวใดที่ไม่มีลูกหลานเป็นผู้ชาย หรือลูกสาวแต่งงานออกเรือนกับคนไทยหรือคนไทย
เชื้อสายอื่น ๆ และไม่ได้เป็นต้นผี ความเชื่อเรื่องการนับถือผีเรือนและเจ้าบ้านจะมีความเข้มข้น ลดลง
จนกระทั่งไม่มีพิธีกรรมหรือการปฏิบัติให้เห็นเลย
สาหรับความเชื่อ พิธีกรรม และประเพณีเกี่ยวกับการนับถือผีของชาวมอญบ้านบางขันหมาก
ที่ยังปรากฏและมีการปฏิบัติสืบทอดต่อกันมาในปัจจุบัน มีดังนี้

๔.๑ ผีโรง
ความเป็นมา
คาว่า “ผีโรง” ของมอญบ้านบางขันหมาก หมายถึงผีบรรพบุรุษหรือผีต้นตระกูลของชาวมอญ
แต่ละตระกูล บางคนเรียกว่า “ผีเรือน” (กะลก-ฮ่อย) เนื่องจากจะต้องมีการหาหรือทาห้อง (เรือน) ให้ผีอยู่
บนบ้าน สาหรับปัจจุบันคาว่า “ผีเรือน” เป็นคาที่ดูจะน่ากลัวน้อยกว่าคาว่า “ผีโรง” โดยเฉพาะเด็ก ๆ
หากเรียกผีโรงจะเกิดความกลัว (พรฤดี ออกช่อ, สัมภาษณ์, ๒๕๖๐) คนทั่วไปนิยมเรียก “ผีมอญ”
ผี โ รงของชาวมอญบ้ า นบางขั น หมากจะสื บ ทอดผ่ า นลู ก ชายคนโตของตระกู ล โดยหาก
ครอบครัวใดที่มีหรือรับผีโรงไว้ที่บ้าน หรือเรียกว่า “ต้นผี” เมื่อมีลูกชายคนโตก็จะต้องรับหรือสืบทอดผี

๒๕
โรงของตระกูลไว้ โดยเมื่อลูกชายคนโตแต่งงานรับสะใภ้เข้ามาอยู่ในบ้าน ไม่ว่าสะใภ้คนนั้น ๆ จะมีเชื้อ
สายมอญหรือเชื้อสายอื่น ๆ ก็ตาม ก็จะต้องทาหน้าที่จัดเตรียมพิธีกรรม ข้าวของเครื่องใช้ต่าง ๆ เกี่ยวกับ
การเลี้ยงผีโรงประจาปี หรือกรณีมีการราผีโรง ชาวมอญจะยอมรับผู้หญิง ที่มาเป็นสะใภ้ให้มีสถานภาพ
เทียบเท่ากับคนในตระกูล
“ต้นผี (สามี) ไม่ต้องท้าอะไร นอกจากนั่งดู สั่งการสร้างบ้านผี (โรง) ท้ากระบอกน้า ส่วน
พวกผู้หญิงท้าขนม พิธีกรรมต่าง ๆ ผู้หญิงเป็นคนจัดเตรียมพิธี ท้าทุกอย่าง” (กัญญาณี ฉ่าชื่น, สัมภาษณ์,
๒๕๖๐)
คาว่า “ต้นผี” มีที่มาจากการที่บ้านที่มีผีโรงหรือผีต้นตระกูล โดยบ้านของชาวมอญโบราณแต่
ละหลังจะมีการกั้นห้องไว้หนึ่งห้องเพื่อเป็นพื้นที่ให้ผีโรงหรือผีเรือนซึ่งเป็นผีบรรพบุรุษอาศัยอยู่ โดยจะมี
เสาผี (เสาเอก) ตั้งอยู่ที่มุมใดมุมหนึ่งของตัวเรือนทางด้านทิศตะวันออก (ชาวมอญเรียกว่าทิศเหนือ) ซึ่ง
ดั้ง เดิมจะเป็นหีบใส่ผ้า หรือห่อผ้าพร้อมข้าวของเครื่องใช้ของผี นาไปแขวนไว้ที่เสาเรือนต้นนั้น ๆ หรือ
แขวนไว้ที่ขื่อของบริเวณเสาต้นนั้น (จึงเรียกว่าผีเรือน) แต่ปัจจุบันสภาพบ้านเรือนของชาวมอญเปลี่ยนไป
บางบ้านอาจไม่มีการกั้นห้องหรือเรือน จึงอาจทาหิ้งหรือยกพื้นให้สูงขึ้นจากพื้นบ้าน แต่ก็มีบางตระกูลที่ผี
เรือนไม่ยอมอยู่บนบ้าน ต้องการอยู่ชั้นล่างของบ้าน
ในหนึ่งตระกูลของชาวมอญจึงมีบ้านที่มีต้นผีเพียงหลังเดียวเท่านั้น ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นบ้าน
ของลูกชายคนโต หรือลูกชายคนถัด ๆ ไป กรณีที่ลูกชายคนโตเสียชีวิต หรือไม่มีลูกชายคนโต และหาก
ลูกชายในตระกูลนั้นเสียชีวิตลงไปเรื่อย ๆ หรือไม่มีลูกชายแล้ว ผีโรงก็อาจไปอยู่กับลูกชายหรือหลานชาย
คนโต (หัวปี) ของบ้านอื่น ๆ ซึ่งเป็นเครือญาติกันก็ได้ ซึ่งแล้วแต่ว่าใครจะรับไป หรือผีโรงจะเป็นผู้เลือกว่า
จะไปอยู่บ้านใคร ด้วยเหตุนี้ จึงมีบางครอบครัวที่ผีโรงอาจไม่ชอบอยู่กับลูกชายคนใดในตระกูลก็จะไปขอ
อยู่ที่บ้านของญาติคนอื่น ๆ หรืออาจขออยู่ที่บ้านหลังเดิม ไม่ยอมไปไหน ถึงแม้จะไม่มีต้นผีอยู่แล้วก็ตาม
เช่น ยังอยู่กับภรรยาของต้นผีที่เสียชีวิตไปแล้ว หรือขออยู่กับลูกสาวคนหนึ่งคนใดเนื่องจากลูกชายของ
ตระกูลอาจเลี้ยงดูไม่ดี หรือไม่ให้ความเคารพนับถือ (พร้อม หยดย้อย, สัมภาษณ์, ๒๕๖๐)
“เคยเห็นพิธีกรรมเลียงผีโรงตังแต่เกิดสมัยปู่ย่าตายาย ที่บ้านเป็นต้นผี เพราะมีลู กชายคนโต
แต่พอแต่งงานออกเรือนไปอยู่กับสามีซึ่งก็เป็นลูกชายคนโตของอีกตระกูลหนึ่ง ก็เลยเป็นสะใภ้คนโต จึง
เป็นต้นผีมาถึงปัจจุบัน” (พร้อม หยดย้อย, เพิ่งอ้าง)
คุณยายพร้อมเล่าว่าตระกูลของตนเดิม คือ “รอดบุตร” ซึ่งเป็นตระกูลมีต้นผีเช่นเดียวกัน และ
สืบทอดต่อกันมาหลายต่อหลายรุ่น แต่เมื่อตนแต่งงานกับสามีซึ่งเป็นลูกชายคนโตของอีกตระกูลหนึ่ง คือ
“หยดย้อย” จึงต้องมาเป็นต้นผีตระกูลหยดย้อยของสามี ซึ่งปัจจุบันต้นผีตระกูลรอดบุตรเดิมของตนก็ยัง
อยู่ เพียงแต่มีสะใภ้คนอื่นเข้ามาเป็นต้นผีสืบทอดแทน ปัจจุบันสามีของคุณยายพร้อมเสี ยชีวิตไปหลายปี

๒๖
แล้ว แต่ผีก็ยังอยู่กับคุณยายพร้อม คุณยายพร้อมจึง เป็นต้นผีที่ต้องจัดเตรียมข้าวของเครื่องเซ่นไหว้
สาหรับทาพิธีกรรมต่าง ๆ หากมีการเลี้ยงผีโรงประจาปี และในอนาคตหากคุณยายพร้อมเสียชีวิตลง ลูก
ชายคนโตและสะใภ้ก็จะต้องรับผีมาไว้สืบทอดแทนต่อไป
สาหรับกรณีตระกูลที่มีผีโรง ไม่มีลูกชายคนโตหรือลูกชายคนอื่ น ๆ สืบทอดเพราะไม่แต่งงาน
หากมีลูกสาวคนโตและยังไม่ได้แต่งงาน ลูกสาวคนโตก็สามารถเป็นต้นผีได้ เรียกว่า “หลวงตา”
อย่างไรก็ตาม ผีโรงของตระกูลหนึ่งตระกูลใดอาจสิ้นสุดหรือหมดตระกูลลงได้ ในกรณีที่ใน
ตระกูลนั้น ๆ ไม่มีลูกชาย หรือไม่มีญาติที่เป็นผู้ชายสืบต่อเลย หรือกรณีที่บางตระกูลผีโรงอยู่กับหลวงตา
แต่หากหลวงตาเสียชีวิต หรือหากแต่งงานกับตระกูลอื่นที่มีต้นผี ผีโรงของตระกูลตนก็จะหมดไป หรือกรณี
ที่แต่งงานกับชายเชื้อสายอื่นที่ไม่ใช่เชื้อสายมอญ โอกาสที่ผีโรงของตระกูลจะสิ้นสุดลงย่อมเป็นไปได้สูง
ส่วนกรณีสะใภ้ของต้นผี หากสามีซึ่งเป็นต้นผีเสียชีวิต สะใภ้ก็สามารถเป็นต้นผีต่อไปได้ แต่หากสะใภ้คน
นั้นแต่งงานใหม่ไปใช้นามสกุลอื่นก็จะต้องมีการเปลี่ยนต้นผี และหากไม่มีผู้ใดรับสืบทอดก็จะถือว่าหมดผี
ในตระกูลนั้น ๆ จะต้องทาพิธีถอนเสาผีออกจากบ้าน (โบราณว่าเสาผีที่ถอนออกนั้น จะต้องนาไปไว้ที่วัด
โดยต้องมีการราผีควบคู่กันไป และสร้างศาลาเล็ก ๆ ไว้ในบริเวณบ้าน)
ปัจจุบัน ชาวมอญบ้านบางขันหมากยังมีตระกูลที่มีต้นผีประมาณ ๓๐ ตระกูล (พระปัญญาวุฒิ
วุฑฺฒิโก, สัมภาษณ์, ๒๕๖๐) โดยมีตระกูลใหญ่ ๆ (มีญาติจานวนมาก) ที่รู้จักกันโดยทั่วไป เช่น ตระกูล
“รามัญวงศ์” “ออกแมน” “หยดย้อย” “กรอบทอง” เป็นต้น
เครื่องผี
ผีโรงจะต้องมีเครื่องนุ่งห่มและเครื่องกายประจาของแต่ละตระกูล ซึ่งโบราณจะต้องนาผ้าสี
แดงมาห่อไว้ แต่ปัจจุบันแต่ละตระกูลอาจแตกต่างกันไป เช่น บางตระกูลอาจห่อด้วยผ้าแดง บางตระกูล
ใส่หีบไม้ บางตระกูลใส่ไว้ในปี๊บ ใส่ตะกร้า หรือใส่กระบุงมีฝาปิด โดยส่วนใหญ่จะห่อด้วยผ้าสีแดงก่อน ซึ่ง
เป็นสีที่ผีโรงโปรดปราน

ภาพที่ ๔.๑ ที่อยู่ของผีโรงตระกูลหยดย้อย จะมีหีบผ้าผีแขวนไว้กับขื่อ ไม่มีห้องกั้น
ที่มา : ผู้วิจัย, ๒๕๖๑

๒๗

ภาพที่ ๔.๒ ที่อยู่ของผีและห่อผ้าผีโรงของตระกูลออกแมน ไม่มีห้องกัน
ที่มา : ผู้วิจัย, ๒๕๖๑

ภาพที่ ๔.๓ ที่อยู่และปี๊บใส่เครื่องผีโรงของตระกูลเชยชม มีห้องกั้น (เรือน)
ที่มา : ผู้วิจัย, ๒๕๖๑
ในห่ อ ผ้ า จะต้ อ งมี ข องใช้ ข องผี หรื อ เรี ย กว่ า “เครื่ อ งผี ” ซึ่ ง หลั ก ๆ จะประกอบด้ ว ย
เครื่องนุ่งห่ม เน้น สีแดง และสีอื่น ๆ ที่ผีแต่ละตระกูลชื่นชอบ กระจก หวี แป้ง น้าอบ น้าปรุง สร้อย
แหวนหัวพลอยแดง ฯลฯ บางตระกูลอาจมีของใช้อย่างอื่นของผี เช่น ตระกูลเชยชมจะมีแหนบโบราณ ไม้
แคะหู ไม้จิ้มฟัน ยาเส้น และต้องมีลูกมะพร้าวแก่แขวนไว้จานวน ๑ ลูก โดยจะมีการเปลี่ยนลูกมะพร้าว
เมื่อมีการเลี้ยงผีโรงประจาปี และหากพบว่าผ้าขาดหรือมีรูจะต้องรีบเปลี่ยนหรือนาไปทิ้งทันที โดยในการ
เลี้ยงผีโรงแต่ละปี ต้นผีหรือลูกหลานมักจะซื้อเสื้อผ้ามาให้ผีบรรพบุรุษ ตัวใดเก่าก็นาออกทิ้งได้ ยกเว้นตัวที่
ผีโปรดปรานห้ามนาไปทิ้งเด็ดขาด

๒๘

ภาพที่ ๔.๔ เครื่องผีของตระกูลเชยชมจะเก็บใส่ปี๊บ แขวนไว้ที่เสาเอกในเรือน
ที่มา : ผู้วิจัย, ๒๕๖๑

ภาพที่ ๔.๕ เครื่องประดับสาคัญของผีโรงตระกูลหยดย้อย คือ แหวนทองหัวพลอยแดง จานวน ๒ วง
ที่มา : ผู้วิจัย, ๒๕๖๑
ความเชื่อเกี่ยวกับผีโรง
ชาวมอญมีความเชื่อว่าผีโรงหรือผีเรือนซึ่งเป็นผีบรรพบุรุษหรือผีต้นตระกูลจะคอยคุ้มครองคน
ในตระกูลให้อยู่เย็นเป็นสุข มีความร่ารวย เจริญก้าวหน้า ดังนั้น จึงต้องเคารพบรรพบุรุษและปฏิบัติตนอยู่
ในกฎเกณฑ์หรือศีลธรรมอย่างเคร่งครัด โดยห้ามคนในตระกูลกระทาความผิด (ผิดผี) หรือทาในสิ่งไม่ดี
ต่าง ๆ เพราะจะทาให้ชีวิตตกต่า เจ็บไข้ได้ป่วย ทามาหากินไม่ขึ้น หรือมีอันเป็นไป ที่สาคัญคือหากมีการ
ประพฤติ ผิ ด ผี เ กิ ด ขึ้ น จะต้ อ งมี ก ารแก้ ไ ขโดยการร าผี โ รง ซึ่ ง ปั จ จุ บั น ถื อ ว่ า มี ค วามยุ่ ง ยากและต้ อ งใช้
งบประมาณจานวนมากหากต้องจัดให้มีการราผีโรงขึ้น โดยการราผีโรงแต่ละครั้งใช้งบประมาณหลักหมื่น
ไปจนถึงหลักแสน ดังนั้น คนในตระกูลทุกคนจึงพยายามประพฤติปฏิบัติอยู่ในกรอบ ไม่นอกลู่น อกทาง
ไม่ ท าผิ ด ผี เ พื่ อ ที่ จ ะไม่ ต้ อ งมี ก ารแก้ ไ ขด้ ว ยพิธี กรรมร าผี โ รงให้ ต้ อ งสิ น เปลื อ งเงิน ทอง และนอกจาก
สิ้นเปลืองเงินทอง ยังทาให้คนในชุมชนรอบข้างมีทัศนคติว่าคนในตระกูลหรือครอบครัวนั้น ๆ เป็นคนไม่ดี
ไม่น่าคบค้าสมาคมด้วย ซึ่งเป็นหน้าที่ของต้นผีที่จะคอยควบคุมดูแลตักเตือนลูกหลานไม่ให้ทาผิด อย่างไร
ก็ตาม บางตระกูลอาจมีการจัดราผีโรงโดยที่มิได้เป็นการแก้บนหรือมีการผิดผีเกิดขึ้น แต่อย่างใด แต่เพื่อ
เป็นการขอขมาผีบรรพบุรุษและเผื่อมีคนในตระกูลไปทาสิ่งที่ผิดผี ไว้โดยไม่รู้ตัวก็ได้ ดังเช่น ตระกูลออก
แมนจะกาหนดว่าจะมีการจัดเลี้ยงและราผีโรงใหญ่ในทุก ๓ ปี ส่วนปีอื่น ๆ ก็เลี้ยงแบบปกติ

๒๙
กรณีผู้ที่จะต้องรับผี โรงไปอยู่ด้วยตามกฎเกณฑ์ของชาวมอญ หรือแม้กระทั่ง กรณีที่ผีโรง
ต้องการไปอยู่กับใครก็ตาม หากบุคคลนั้น ๆ ไม่ยอมรับผีโรงไปอยู่ด้วย หรือรับไปอยู่แล้วเลี้ยงดูไม่ดี ก็จะมี
อันเป็นไปต่าง ๆ นา ๆ เช่น เจ็บไข้ได้ป่วย ทามาหากินไม่ขึ้น หรือ กลายเป็นคนเสียสติ และท้ายที่สุดก็
จะต้องกลับมารับผีโรงไปอยู่ด้วย หรือเลี้ยงดูอย่างดี
“เคยมี บางตระกูลลูกชายบางคนไม่ยอมรับเอาไปอยู่ด้วย ผีก็โกรธท้าให้เป็นบ้าเสียสติไป
เลย บางคนถึงแม้จะเป็นลูกชายคนโต แต่ผีไม่ยอมอยู่ด้วยเพราะไม่เลียงดู ผีก็หนีขอไปอยู่กับลูกหรือญาติ
คนอื่น บางครอบครัวได้ สะใภ้คนโตที่ไ ม่ใช่คนมอญ เขาไม่เอา ไม่นับถือ ไม่ยอมเป็นต้นผี เพราะเห็น
ยุ่งยาก ก็มีเหตุให้ต้องเลิกรากันไปก็มี” (น้าหนึ่ง ขันหิน และบุญช่วย รอดบุตร, สัมภาษณ์, ๒๕๖๐)
บ้านใดที่มีผีโรงอยู่จะต้องมีกฎข้อห้ามต่าง ๆ เช่น กรณีที่มีผีโรงอยู่ในห้อง (เรือน) ห้ามสะใภ้
คนอื่น ๆ ที่ไม่ใช่ต้นผี ห้ามลูกสาวและลูกเขยเข้าไปในเรือน (ยกเว้นเข้าไปทาความสะอาดห้อง) ห้ามหญิง
ตั้งครรภ์เข้าไปในเรือนโดยเด็ดขาด ห้ามสวมเสื้อผ้าสีแดงเพราะเป็นสีที่ผีชอบ หากมีการฝ่าฝืนกฎเกณฑ์
เกิดขึ้น ผีโรงจะทาโทษต้นผีให้เจ็บไข้ได้ป่วยหรือมีอันเป็นไป เพราะถือว่าปล่อยให้คนอื่นเข้ามาในเรือน
โดยไม่ได้รับอนุญาตหรือไม่ดูแลให้ดี กรณีคนอื่น ๆ นอกเหนือจากคนในวงศ์ตระกูล เช่น กรณีมีเพื่อนมา
นอนบ้านที่มีผีโรง ก็จะต้องมีการจุดธูปบอกกล่าวเพื่อขออนุญาตผีโรงก่อน มิเช่นนั้นจะมีอันเป็นไป
สาหรับการบนผีโรงซึ่งคนในตระกูลมักจะบนบานผีโรงหากต้องการให้ประสบความสาเร็จด้าน
ต่าง ๆ ทั้งหน้าที่การงาน การค้าขาย การเสี่ยงโชค หรือบนเพื่อแก้ไขอาการเจ็บไข้ไ ด้ป่วยให้หาย ฯลฯ
ถึงแม้ไม่ใช่คนในตระกู ลก็สามารถบนได้ (แต่ไม่มีใครนิยมทา) เมื่อประสบความสาเร็จตามที่ ได้ข อไว้ก็
จะต้องมาแก้บนในวันเลี้ยงผีโรงประจาปี ของตระกูลนั้น ๆ เช่น กรณีของญาติคุณยายพร้อมได้บนให้
หลานชายซึ่งเป็นคนในตระกูลหยดย้อยพูดได้ เนื่องจากเด็กชายคนนี้อายุกว่า ๒ ขวบแล้วแต่ยังพูดไม่ได้
ต่อมา เมื่อหลานชายพูดได้จึงต้องแก้บนให้ โดยนอกจากจะมีการเลี้ยงผีโรงประจาปีแล้ว ยังมีการราผีโรง
ชุดเล็ก (ไม่มีการปลูกโรง) อีกด้วย หรือกรณีตระกูลออกแมนซึ่งคนในครอบครัวประสบความสาเร็จจาก
การค้าขายร่ารวย ได้รางวัลใหญ่จากการเสี่ยงโชค จึงได้จัดให้มีวงดนตรีเป็นการฉลองในวันเลี้ยงผีและรา
ผีโรงประจาปีของตระกูลออกแมนเมื่อปี ๒๕๖๑ เช่นกัน
ประเพณีเลี้ยงผีโรง
การกาหนดวันเลี้ยง : ชาวมอญที่บ้านเป็นต้นผีจะจัดเลี้ยงผีโรงประจาปีในเดือน ๖ หรือหากมี
ความจาเป็นไม่สามารถจัดเลี้ยงในเดือน ๖ ได้ อย่างช้าที่สุดต้องเลี้ยงก่อนถึงวันเข้าพรรษา (เดือน ๘)
เพราะมีความเชื่อกันว่าเมื่อถึงวันเข้าพรรษาผีบรรพบุรุษก็จะต้องไปจาศีลเช่นเดียวกัน และห้ามเลี้ยงผีโรง
หรือราผีโรงในวันพระ โดยแต่ละบ้านจะกาหนดวันเลี้ยงผีโรงแตกต่างกันไป ส่วนจะเป็นการจัดเลี้ยงแบบ
ปกติ หรือมีการราผีโรงเล็ก (ไม่ต้องปลูกโรง) หรือราผีโรงใหญ่ (ต้องปลูกโรง) ก็ขึ้นอยู่กับสภาพเศรษฐกิจ
ของครอบครัวและเจตจานงของแต่ละตระกูล บางตระกูล มีการจัดเลี้ยงใหญ่และมีการราผีโรงโดยมีการ

๓๐
กาหนดระยะเวลาแน่นอนและเป็นที่ รับรู้ของคนในตระกูลไม่ว่าจะอยู่ใกล้อยู่ไกลก็จะต้องมาร่วมงาน เช่น
ตระกูล “ออกแมน” ซึ่งเป็นตระกูลใหญ่ของมอญบ้านบางขันหมากกาหนดจัดเลี้ยงใหญ่ ๓ ปีต่อครั้ง ในวัน
ขึ้น ๑๔ ค่า เดือน ๖ ส่วนในปีอื่น ๆ ที่ไม่ได้เลี้ยงใหญ่ก็จัดเลี้ยงแบบปกติเฉพาะคนในครอบครัว ส่วน
ตระกูล “หยดย้อย” ซึ่งเป็นตระกูลใหญ่เช่นกัน แต่เดิมกาหนดขึ้น ๓ ค่า เดือน ๖ ของทุกปี แต่เนื่องจาก
ในปี ๒๕๖๑ มีการแก้บนให้แก่หลานชายที่พูดได้ จึงจัดเลี้ยงผีโรงและมีการราผีโรงเล็กด้วย ซึ่งจะต้องมี
เจ้าพิธีหรือโต้ง แต่เจ้าพิธีไม่ว่างจึงต้องเลื่อนไปวันขึ้น ๗ ค่า เดือน ๖ สาหรับตระกูล “เชยชม” ซึ่งเป็น
ตระกูลไม่ใหญ่นักกาหนดจัดเลี้ยงผีโรงแบบปกติหรือเลี้ยงกันง่าย ๆ ในครอบครัวหรือญาติที่อยู่ ในละแวก
ใกล้เคียงกัน ในวันขึ้น ๗ ค่า เดือน ๖ ของทุกปี
อย่างไรก็ตาม ต้นผีแต่ละตระกูลอาจต้องจัดให้มีการราผีโรง หากในปีนั้น ๆ มีคนในตระกูลทา
ผิดผี เพื่อเป็นการขอขมาผี หรือบนบานไว้ว่าจะมีการราผีโรงหากประสบความสาเร็จ

ภาพที่ ๔.๖ การเลี้ยงผีโรงประจาปีของตระกูลเชยชม เลี้ยงกันแบบง่าย ๆ ในครอบครัว
ที่มา : ผู้วิจัย, ๒๕๖๑
เจ้าพิธี (โต้ง) : กรณีที่ตระกูลใดมีการราผีโรงด้วย ซึ่งต้องมีพิธีกรรมต่าง ๆ การกาหนดวัน
เลี้ยงหรือราผีโรงจะต้องปรึกษากับเจ้าพิธีหรือร่างทรง ซึ่งภาษามอญเรียกว่า “โต้ง” หรือ “หะด้ง” เพราะ
จะต้องมีโต้งเป็นผู้ประกอบพิธี การกาหนดวันจึงต้องเป็นวันที่โต้งไม่ติดภารกิจใด ๆ สาหรับบุคคลที่ ทา
หน้าที่เป็นโต้งจะต้องมีความรู้ ความเข้าใจในพิธีกรรมทุกขั้นตอนตามความเชื่อที่ถูกต้องและสืบทอดกันมา
ของแต่ละท้องถิ่น สาหรับเจ้าพิธีที่เคารพนับถือของชุมชนมอญบ้านบางขันหมากมาเป็นเวลานานและรู้จัก
กันโดยทั่วไปภายนอกชุมชน คือ ป้าป๊อก – นางปัทมา ขาดี อายุ ๖๒ ปี เป็นคนเชื้อสายมอญ แต่ที่บ้านไม่
มีต้นผีเนื่องจากสามีเป็นคนไทย ปัจจุบันป้าป๊อกมีปัญหาเรื่องสุขภาพ จึงได้มีการถ่ายทอดวิชาการเป็นเจ้า
พิธีให้แก่ร่างทรงคนอื่น ๆ ในชุมชน เพื่อจะได้สืบทอดการทาหน้าที่เจ้าพิธีต่อไป โดยเมื่อป้าป๊อกต้องไปเป็น
เจ้าพิธีที่ใดก็มักจะนาลูกศิษย์ไปด้วย เพื่อเรียนรู้วิชาและผลัดเปลี่ยนในช่วงเวลาที่ป้าป๊อกสุขภาพไม่ค่อยดี
หรือมีอาการเหนื่อย ซึ่งปัจจุบัน ร่างทรงผู้สืบทอดมีจานวน ๓ คน เป็นผู้ชายทั้ง หมด ลูกศิษย์บางคนก็
สามารถเป็นเจ้าพิธีแทนป้าป๊อกได้ อีกทั้งยังรับงานเป็นเจ้าพิธีอื่น ๆ ทั้งในชุมชนและนอกชุมชน

๓๑

ภาพที่ ๔.๗ ป้าป๊อก - นางปัทมา ขาดี “โต้ง” ในพิธีราผีโรงของชุมชนมอญบ้านบางขันหมาก
ที่มา : ผู้วิจัย, ๒๕๖๑
หน้าที่ของโต้งในการราผีโรง หลังจากกาหนดวันเวลาแล้ว โต้งจะมีหน้าที่ควบคุมดูแลตั้งแต่วัน
ปลูกโรง ในการราผีโรงแบบดั้งเดิมซึ่งยังปรากฏบางตระกูล เช่น ตระกูลออกแมน จะต้องมีการปลูกโรง
โดยคนในตระกูลซึ่งเป็นผู้ชายจะช่วยกันปลูกโรง (ไม้ไผ่) ก่อนถึงวันราผี โต้งจะควบคุมตั้งแต่การกาหนด
สถานที่ปลูกโรง การกาหนดขนาดของโรง การขุดหลุมสาหรับตั้งเสา การตัดไม้ไผ่เพื่อนามาสร้างโรง การ
มัดคร่าว การมุงหลาคา จนกระทั่งสร้างโรงเสร็จ ให้คาปรึกษาแนะนาเกี่ยวกับเครื่องเซ่น ของใช้ อาหาร
ที่ต้องจัดเตรียมในพิธี ตลอดจนช่วยทาขนมสาหรับใช้ในพิธี และเป็นเจ้าพิธีในวันรุ่งขึ้นซึ่งเป็นวันราผีโรง

ภาพที่ ๔.๘ โต้ง จะอานวยการทุกขั้นตอน จนกระทั่งปลูกโรงเสร็จ
ที่มา : ผู้วิจัย, ๒๕๖๑
การปลูกโรง : รุ่งเช้าก่อนวันเลี้ยงผีโรงหรือราผี โรง บรรดาลูกหลานและญาติ ๆ ของต้นผีใน
ตระกูลที่จะมีการราผีโรงจะมาช่วยกันเตรียมงาน โดยฝ่ายชายจะทาหน้าที่ปลูกโรงและจัดเตรียมอุปกรณ์
ที่ต้องใช้ในพิธีกรรมให้ครบถ้วน โดยมีโต้งเป็นผู้อานวยการสร้างโรงผีทุกขั้นตอนอย่างใกล้ชิด หากตระกูล
ใดมีผู้ชายจานวนน้อยอาจให้เพื่อนบ้า นที่เป็นผู้ชายมาช่วยปลูกโรงก็ได้ แต่จะต้องมีการขออนุญาตผีโรง

๓๒
ด้วยการจุดบุหรี่สูบ ๑ มวน การปลูกโรงจะต้องให้เสร็จก่อนพระอาทิตย์ตกดิน เพื่อจะใช้โรงสาหรับทอด
ขนมที่ต้องใช้ในพิ ธีแ ละเก็ บไว้ ในโรง การปลูกโรงผีจะใช้วั ส ดุโ ครงสร้ างต่ าง ๆ ที่ทาจากไม้ไ ผ่ เ ท่ า นั้ น
เนื่องจากในอดีตบ้านชาวมอญจะมีการปลูกก่อไผ่ไว้เป็นจานวนมากเพื่อนามาใช้จักสานและทาเครื่องมือ
อุปกรณ์ต่าง ๆ ในการดาเนินวิถีชีวิต แต่ปัจจุบันอาจปรับเปลี่ยนวัสดุไปตามสภาพสังคม
ลักษณะของโรงพิธี
๑) ขนาดของโรง ขนาดพื้นที่ของโรงพิธีโดยรวมทั้งหมดจะมีความกว้างประมาณ ๖ ศอก
๓ กามา (กามือ) มีความลึก ๗ ศอก โดยจะแบ่งพื้นที่ออกเป็น ๒ ส่วนใหญ่ ๆ คือ พื้นที่ด้านในสาหรับทา
พิธี และพื้นที่ด้านข้าง (พะไล)
พื้นที่ด้านในสาหรับทาพิธีจะแบ่งซอยออกเป็น ๒ ห้อง แต่ละห้องจะมีความกว้าง ๔ ศอก
๑ กามา โดยห้องแรกที่อยูด่ ้านทิศเหนือ (ทิศเหนือของมอญ แต่เป็นทิศตะวันออกของไทย) กาหนดให้เป็น
ห้ อ งส าหรั บ ท าพิ ธี จะต้ อ งยกพื้ น ให้ สู ง กว่า บริ เ วณอื่ น ๆ ทั้ ง หมด เพื่ อ วางเครื่ อ งผี เช่ น หี บ /ห่ อ ผ้ าผี
เครื่องเซ่น ขันธ์ ๕ อาหารและขนมที่ใช้พิธี และอุปกรณ์ของเจ้าพิธี และจะต้องมีแคร่ไม้ไผ่วางลดหลั่นลง
มาจากส่วนที่ยกพื้นสูงเพื่อจัดวางเครื่องผีบางส่วนและให้โต้งนั่งทาพิธี ส่วนที่เหลือเป็นพื้นที่ราบสาหรับให้
ต้นผีและคนในตระกูลที่ได้รับอนุญาตให้เข้าไปนั่งในโรงเพื่อประกอบพิธี
ส่วนบริเวณพื้นที่ด้านข้าง จะทาพะไล ๓ ด้าน คือ ด้านข้าง ๒ ด้าน (ซ้าย - ขวา) และ
พะไลด้านหลัง โดยพะไลแต่ละข้างจะมีความกว้างข้างละ ๒ ศอก ๑ กามา พะไลหนึ่งข้างมีไว้สาหรับตั้ง
เครื่องปีพาทย์หรือวงมโหรี (ซ้าย) อีกหนึ่งข้าง (ขวา) สาหรับให้คนในตระกูลที่ไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าไป
ในโรงพิธี เช่น ลูกสาวและลูกเขยของต้นผี หรือบุคคลภายนอกที่ขอเข้าไปสังเกตการณ์พิธีกรรม แต่ต้อง
ได้รับอนุญาตก่อนเท่านั้น

ภาพที่ ๔.๙ การปลูกโรงพิธีต้องถูกต้องตามตารา
ที่มา : ผู้วิจัย และเดชา สนธิ์เปรม, ๒๕๖๑
๒) เสาโรง การปลูกโรงพิธีจะต้องมีเสาโรงพิธี โดยมีเสาหลักจานวน ๗ ต้น ทาด้วยโคนไม้
ไผ่ขนาดใหญ่มีความแข็งแรงรับน้าหนักได้ดี หั่นเป็นท่อนเท่า ๆ กัน ขุดหลุมลงเสาทั้ง ๗ ต้นเพื่อแสดง

๓๓
อาณาเขตของโรงพิธี ข้างละ ๓ ต้น ด้านหน้า ๑ ต้น โดยกาหนดให้ เสา ๑ ต้น ที่อยู่ทางทิศเหนือเป็น
เสาเอกหรือเสาที่ ใ ห้ ผีโรงอยู่ ส่วนพะไลด้านนอกทั้ง ๓ ด้านจะใช้เสาสาหรั บท าพะไลทั้ง หมด ๘ ต้น
แบ่งเป็นพะไลข้างด้านละ ๓ ต้น และพะไลหน้า ๒ ต้น
๓) โครงหลังคา โครงของหลังคาหรือโครงคร่าวทั้งหมดจะต้องทาด้วยไม้ไผ่ จานวน ๒๔ ลา
แบ่งเป็นโครงด้านข้าง ๆ ละ ๗ ลา โครงหลังและหน้าด้านละ ๕ ลา โดยโครงคร่าวจะต้องมัดด้วยตอกซึ่ง
ทาจากไม้ไผ่เท่านั้น (เรียกว่า มัดคร่าว) แต่เนื่องจากปัจจุบันลาไผ่ต้นที่มีขนาดพอเหมาะที่จะนามาทาเป็น
โครงคร่าวหายาก เนื่องจากการปลูกก่อไผ่ในชุมชนหรือในบ้านมีจานวนลดลง จึงใช้ลาไม้รวกที่หาซื้อได้
ตามท้องตลาดมาใช้แทน ส่วนตอกไม้ไผ่ซึ่งปัจจุบันคนรุ่นใหม่จักตอกไม้ไผ่ไม่เป็น และมัดด้วยตอกไม้ไ ผ่ ก็
ไม่แน่นเพราะมัดไม่เป็น จึงอนุโลมให้ใช้วัสดุชนิดอื่นหรือลวดมัดแทนได้ แต่ต้องให้โต้งอนุญาต และส่วน
หนึ่งของโครงคร่าวหลังคาจะต้องมีการมัดด้วยตอกไม้ไผ่อยู่บ้าง

ภาพที่ ๔.๑๐ ผู้ชายในตระกูลช่วยกันวางโครงคร่าวของหลังคา
ที่มา : ผู้วิจัย, ๒๕๖๑
๔) หลังคา ตามประเพณีโบราณหลังคาโรงพิธีจะต้องมุงด้วยหญ้าแฝกหรือใบจาก จานวน
๑๐๘ ตับ แต่ปัจจุบันหญ้าแฝกหรือใบจากหายากจึง ใช้วัสดุอื่น มุงหลัง คาแทน เช่น ผ้าใบ ผ้าพลาสติก
(ป้องกันแดด กันฝน กันลมได้) แต่หลังคาพะไลด้านหลังสาหรับวางเครื่องเซ่นไหว้ และบริเวณด้านหน้า
ของโรงพิธีจะต้องมุงด้วยหญ้าแฝกหรือใบจากเท่านั้น โดยหลังคาต้องห้ามมีรูรั่วอย่างเด็ดขาด มิฉะนั้นผี
โรงจะโกรธและตาหนิอย่างรุนแรงว่าไม่เคารพนับถือ ไม่ใส่ใจบรรพบุรุษ

ภาพที่ ๔.๑๑ ช่วยกันมัดโครงคร่าวเสร็จ ก็เริ่มมุงหลังคา
ที่มา : ผู้วิจัย, ๒๕๖๑

๓๔
๕) ด้านหน้าของโรงพิธี ซึ่งจะมีเสาอยู่ ๑ ต้น เป็นเสาที่มีไว้สาหรับนาต้นกล้วย หญ้าคา กิ่ง
และใบหว้า กระบอกใส่อาหารมัดรวมติดกับเสา และมีโอ่งใส่น้า ๑ ลูก วางไว้บริเวณด้านหน้าเสาเพื่อใช้ใน
พิธีกรรม (พิธีกรรมโบราณใช้ต้นกล้วย ๑ ต้น ต้นหว้า ๑ ต้น ส่วนโอ่งมีไว้สาหรับอาบน้าให้ต้นผี) โดยเมื่อ
ทาพิธีกรรมเสร็จจะต้องนาต้นกล้วย หญ้าคา กิ่งและใบหว้า ไปลอยทิ้งในแม่น้าหรือลาคลอง

ภาพที่ ๔.๑๒ ต้นกล้วย หญ้าคา และกิ่งหว้า มัดไว้กับเสาด้านหน้าโรงพิธี
ที่มา : ผู้วิจัย, ๒๕๖๑
๖) พื้นของโรงพิธี บริเวณพื้นของโรงพิธีในส่วนของห้องทาพิธีห้องแรกจะต้องทาแคร่ไม้
ไผ่มาวางไว้ เพื่อรองรับเครื่องเซ่นในพิธีและสาหรับโต้งประกอบพิธี ส่วนบริเวณอื่น ๆ จะปูด้วยสื่อหรือ
วัสดุอื่นเพื่อไม่ให้เปรอะเปื้อน (ในอดีตใช้ใบไม้ปู)
เครื่องเซ่น : เครื่องเซ่นไหว้หรือข้าวของที่ใช้ในพิธีเลี้ยงผีโรงหรือราผีโรง ได้แก่
๑) ขนมทอด เป็นขนมสาหรับใช้ในพิธีโดยเฉพาะ มีจานวน ๒๒ ชนิด ร้อยเป็นพวกด้วย
ตอกไม้ไผ่ชนิดละ ๖๐ พวง โดยก่อนวันเลี้ยงผีบรรดาคนในตระกูลซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้หญิงจะมาช่วยกันปั้น
ขนม โดยมีเจ้าพิธีหรือร่างทรงคนอื่น ๆ คอยอานวยการและช่วยกันปั้น ขนม หากมีบุคคลอื่นที่ไม่ใช่คนใน
ตระกูลจะมาช่วยปั้นขนมก็จะต้องขออนุญ าตต้นผีก่อน โดยหากเป็นหญิงต้องนาหมากคาพลูคามาเชิญ
(ขออนุญาต) หากเป็นชายต้องจุดบุหรี่สูบ ๑ มวน

ภาพที่ ๔.๑๓ ร่างทรง สะใภ้ และญาติผู้หญิงในตระกูลจะช่วยกันปั้นขนม
ที่มา : ผู้วิจัย, ๒๕๖๑

๓๕
เนื่องจากขนมในพิธีจะต้องเป็นขนมที่มีลักษณะเฉพาะตามธรรมเนียมของชาวมอญ และ
ต้องปั้นให้มีรูปลักษณะตามภาพซึ่งเจ้าพิธีจะมีตาราสาหรับดูเพื่อปั้นตาม เช่นต้องปั้นเป็นรูปไก่ เป็ด งู เต่า
กาไล สร้อย ฯลฯ โดยขนมทั้ง ๒๒ ชนิด ใช้แป้งข้าวเจ้าผสมแป้งข้าวเหนียว ใส่เกลือให้มีความเค็ม แต่ไม่
ใส่น้าตาลหรือการปรุงรสอื่น ๆ เมื่อปั้นเสร็จจะต้องใช้ตอกไม้ไผ่ร้อยเป็นพวงชนิดละ ๖๐ พวง จากนั้นจึง
จัดวางใส่ถาดตามชนิดเพื่อรอการนาไปทอดในโรงพิธีต่อไป ซึ่งต้องรอให้ปลูกโรงเสร็จก่อน จึงตั้งเตานา
ขนมไปทอด เมื่อตั้งเตาแล้วห้ามเคลื่อนย้ายเตาเป็นอันขาด เมื่อทอดเสร็จแล้วก็จะใส่กระจาดหรือกระบุง
เก็บไว้ในโรงพิธี ห้ามนาออกจากโรงพิธีเด็ดขาด

ภาพที่ ๔.๑๔ ปั้นขนมตามภาพ ร้อยเป็นพวง ใส่ถาดรอการทอดหลังจากปลูกโรงเสร็จ
ที่มา : ผู้วิจัย และปรีชา สนธิ์เปรม, ๒๕๖๑

ภาพที่ ๔.๑๕ ลูกสะใภ้ของต้นผี และร่างทรง ช่วยกันทอดขนมในโรงพิธี
ที่มา : ผู้วิจัย, ๒๕๖๑

ภาพที่ ๔.๑๖ ขนมที่ทอดเสร็จแล้ว รอสะเด็ดน้ามัน เก็บใส่กระบุงเก็บไว้ในโรงพิธี
ที่มา : ผู้วิจัย, ๒๕๖๑

๓๖
๒) ขนมข้าวเปียง ภาษามอญเรียก “คะเปียง” ทาจากแป้งข้าวเหนียว นวดผสมเกลือ โดย
ทาเป็นขนมข้าวเปียงสีขาว และข้าวเปียงสีแดง (ใส่น้าตาลปี๊บ) นวดจนแป้งคลุกเคล้าเข้ากันแล้วทาเป็น
ก้อนกลม ๆ ใช้ฝ่ามือกดทับให้ แบเป็น แผ่น สี่เหลี่ยม นาไปจุ่มน้ามันพืชเพื่อให้ร่อนแกะง่ายไม่ติดใบตอง
จากนั้น นาไปห่อด้วยใบตองสด แล้วนาไปนึ่งให้สุก (เดิมหากจะรับประทานจะโรยด้วยมะพร้าวฝานเป็น
ชิ้นบาง ๆ)

ภาพที่ ๔.๑๗ ผู้หญิงช่วยกันทาขนมข้าวขาวเปียงขาว - แดง เมื่อนึ่งสุกแล้วจะปรากฎสีดังในจาน
ที่มา : ผู้วิจัย, ๒๕๖๑
๓) ขนมทาจากแป้งข้าวเจ้าและข้าวเหนียว เช่น ขนมด้วง ขนมต้มแดง ขนมต้มขาว เป็น
เครื่องเซ่นสาคัญในพิธีราผีโรง นามาจัดใส่จานร่วมกับขนมและอาหารอื่น ๆ
๔) ปลา ซึ่งจะมีทั้งปลาปิ้งเพื่อนามาใช้ในพิธี โดยจะต้องเลือกปลาช่อนขนาดเขื่องจานวน
๑ คู่ และปลาเกล็ดขาว เช่น ปลาตะเพียน ปลาแก้มช้า ปลาสร้อย ฯลฯ จานวน ๕ คู่ นามาปิ้งด้วยเต่า
ถ่าน แล้วนาออกไปใส่ตะแกรงไม้ไผ่ เพื่อใช้เป็นเครื่องเซ่นในพิธี นอกจากนี้ ยังมีปลานึ่ง (ทาด้วยขมิ้น)
หรือปลาทอดเพื่อนาจัดใส่จานปนกับอาหารอื่น ๆ

ภาพที่ ๔.๑๘ ปลาปิ้งจัดใส่ตระแกรงไม้ไผ่เพื่อให้โต้งใช้ในพิธี
ที่มา : ผู้วิจัย, ๒๕๖๑
๕) กล้วยน้าว้า เป็นผลไม้ในพิธีที่ขาดไม่ได้ ทั้งในลักษณะเป็นหวีแขวนไว้ที่เสาเอก แบ่งจัด
ใส่จานเป็นเครื่องเซ่น และใส่ชะลอมร่วมกับขนมและอาหารอื่น ๆ

๓๗

ภาพที่ ๔.๑๙ กล้วยน้าหว้า เป็นผลไม้สาคัญในพิธีเลี้ยงผีโรง
ที่มา : ผู้วิจัย, ๒๕๖๑
๖) เหล้าขาว ใช้ทั้งขวดจัดใส่ถาดร่วมกับมะพร้าวแก่และกล้วยทั้งหวี โดยต้องเปิดฝา รินใส่
แก้ววางไว้บนแคร่พิธี ๑ แก้ว เพื่อให้ผีได้ดื่มกิน (ปัจจุบันอาจใช้เหล้าฝรั่งได้)
๗) มะพร้าว ใช้มะพร้าวแก่ทั้งลูก ปล้อนเปลือก จัดใส่ถาดเครื่องเซ่น ไว้ร่วมกับเหล้าและ
กล้วยทั้งหวี นอกจากนี้ ยังมีเนื้อมะพร้าวฝานเป็นชิ้นบาง ๆ สาหรับโรยหน้าสารับอาหาร

ภาพที่ ๔.๒๐ เหล้า มะพร้าว และเครื่องเซ่นสาคัญในพิธี
ที่มา : ผู้วิจัย, ๒๕๖๑
๘) ชะลอมใส่อาหาร ชาวมอญเรียกกระบอก โดยนาลาไผ่มาหั่นเป็นท่อนให้ขนาดเท่ากัน
แล้วใช้มีดผ่าด้านบนให้เป็นเสี่ยง ๆ เพื่อนาตอกไม้ไ ผ่มาสานให้มีลักษณะคล้ายชะลอมแต่มีขนาดยาว
จานวน ๗ กระบอก สาหรับใส่อาหารและเครื่องเซ่น นาไปผูกมัดไว้กับเสาโรงพิธี ๗ ต้น

๓๘

ภาพที่ ๔.๒๑ คนในตระกูลช่วยกันจักตอก สานชะลอม ผูกมัดติดกับเสา เตรียมไว้ใส่อาหาร
ที่มา : ผู้วิจัย, ๒๕๖๑
๙) กระบอกน้า ต้องจัดหั่นลาไม้ไผ่ขนาดไม่เล็กหรือใหญ่จะเกินไป ให้เป็นท่อน ๆ คล้าย
กระบอกข้าวหลาม เพื่อใส่น้าให้ผีโรง จานวน ๑๒ กระบอก (ตามจานวนผีในตระกูล) โดยเมื่อกรอกน้าใส่
กระบอกแล้วจะต้องใช้ใบหว้าจานวน ๗ ใบ ทาเป็นจุกปิดฝาแต่ละกระบอก แล้วนาทุกกระบอกใส่ตะกร้า
ซึ่งต้องสานขึ้นใหม่ จัดเตรียมไว้ให้ผีในวันทาพิธี โดยจะต้องมีการเปลี่ยนกระบอกน้าทุก ๆ ที่มีการเลี้ยงผี
โรง ไม่ว่าจะเลี้ยงแบบปกติหรือเลี้ยงใหญ่

ภาพที่ ๔.๒๒ คุณตาสมิง ต้นผีตระกูลออกแมน ทากระบอกใส่น้าผี
ที่มา : ผู้วิจัย, ๒๕๖๑
๑๐) กรับไม้ไผ่ หรือเรียกว่ากรับมอญ เป็นกรับที่ทาด้วยท่อนไม้ไผ่ขนาดยาว ผ่าด้านบนลง
มาถึ ง กลางล า คว้ า นตรงกลางท่ อ นเพื่อ ใช้ เ ป็ น มือ จั บ สองข้ า ง กรั บ ไม้ ไ ผ่ มี ไ ว้ ส าหรับ เคาะให้ จั ง หวะ
ประกอบการบรรเลงดนตรีจากวงมโหรีหรือปี่พาทย์ ซึ่งจะใช้เฉพาะในงานราผีโรงหรืองานอวมงคลเท่านั้น

ภาพที่ ๔.๒๓ ช่วยกันทากรับไม้ไผ่ เพื่อนาไปใช้ตีให้เข้ากับจังหวะดนตรี
ที่มา : ผู้วิจัย, ๒๕๖๑

๓๙
๑๑) เครื่องบายศรี ดอกไม้ หมาก พลู สีเสียด ปูน ขันน้ามนต์ พวงมาลัย ด้ายสายสิญจน์
เทียน ธูป ทั้งที่ใช้ในพิธีของโต้ง และให้คนในตระกูลจุดเพื่อบอกกล่าวผีบรรพบุรุษ หากเป็นคนในตระกูลที่
สามารถเข้าไปในห้องพิธีได้จะจุดธูปปักลงกระถาง ส่วนญาติที่ห้ามเข้าห้องพิธีจะจุดที่ด้านนอก แล้วปักลง
ในกระถางที่จัดเตรียมไว้ข้างโรงพิธี

ภาพที่ ๔.๒๔ คนในตระกูลจุดเทียน ธูป เพื่อแสดงความเคารพและขอขมาผีบรรพบุรุษ
ที่มา : ผู้วิจัย, ๒๕๖๑
๑๒) น้าอบ น้าปรุง แป้ง สาหรับให้คนในตระกูลใช้ประพรมต้นผี หีบ/ห่อผ้าผี และเสาใน
โรงพิธีที่กาหนดให้เป็นเสาเอกซึ่งจะมีการผูกผ้าและเครื่องเซ่นไหว้ต่าง ๆ ไว้ อีกทั้งยังให้โต้งและร่างทรงได้
ประหน้าเมื่อผีบรรพบุรุษประทับร่าง และโต้งจะใช้แป้งประหน้าให้ต้นผีและคนในตระกูลที่สามารถเข้าใน
โรงพิธีได้ เช่น ต้นผี ลูกชาย หลานชาย ลูกสะใภ้ เป็นต้น

ภาพที่ ๔.๒๕ คนในตระกูลประพรมน้าอบบริเวณเสาที่ถูกกาหนดให้เป็นเสาเอก
ที่มา : ผู้วิจัย, ๒๕๖๑
๑๓) ผ้า จะต้องมีผ้าสีแดงหรือผ้าที่มีสีใกล้เคียงสีแดง เป็นผ้าผืนใหญ่สาหรับขึงด้านบน
ตรงบริเวณที่ทาพิธี เพื่อป้องกันแสงแดดหรือน้าฝนหยดมาถูกเครื่องผีหรือของในพิธี อีกหนึ่งผืนทาเป็น
เชือกผูกกับคร่าวไม้ไผ่ห้อยลงมา (เดิมใช้ผ้าขาวม้า) เพื่อให้ผู้ที่เป็นร่างทรงใช้จับห้อยโหนเพื่อเชิญผีให้เข้าสู่
ร่าง หรือกรณีต้องการให้ผีเข้าร่างสะใภ้หรือผู้ที่มีจิตอ่อนก็จะให้โหนผ้าผีนี้

๔๐

ภาพที่ ๔.๒๖ ผ้าแดงหรือสีใกล้เคียง ขึ้นด้านบนบริเวณพิธี
ที่มา : ผู้วิจัย, ๒๕๖๑
๑๔) ปีพาทย์มอญ การราผีโรงจะต้องจ้างวงปี่พาทย์มอญหรือวงมโหรีมาบรรเลงให้เจ้าพิธี
หรือร่างทรงราผี หรือประกอบการละเล่นต่าง ๆ โดยปีพาทย์มอญที่จ้างมาจะต้องบรรเลงสนุกสนานเป็น
ที่โปรดปรานของผีโรงและคนในตระกูล โดยเฉพาะทานองเพลงที่ขาดไม่ได้คือ ม้าย่อง วงปีพาทย์ ยิ่งเล่น
สนุกเท่าใด ย่อมหมายถึงทาให้ผีบรรพบุรุษมีความสุข ทาให้ผีพอใจ ผีก็จะตอบแทน เช่น การให้โชคให้ลาภ
เจริญรุ่งเรือง คุ้มครองคนในตระกูลให้อยู่ดีมีสุข

ภาพที่ ๔.๒๗ วงปีพาทย์ชื่อดังมาบรรเลงสร้างความสนุกให้ผีบรรพบุรุษ
ที่มา : ผู้วิจัย, ๒๕๖๑

๔๑
๑๕) ของใช้ในพิธีของโต้ง ได้แก่ มีดดาบ ๑ คู่ หลาว ๑ คู่ (ไม้ไผ่เหลาปลายแหลมทั้ง สอง
ข้าง) กิ่งใบหว้า ๒ กา ใช้สาหรับราประกอบพิธีของโต้ง ใช้ปัดรังควาญหรือขับไล่สิ่งไม่ดี ปลายดาบและ
คันหลาวยังเอาไว้เสียบปลาช่อนปิ้งและอาหารเพื่อโยนให้ผี

ภาพที่ ๔.๒๘ มีดดาบ หลาว ใบหว้า ของใช้สาคัญในการทาพิธีราผีของโต้ง
ที่มา : ผู้วิจัย, ๒๕๖๑
๑๖) ห่อผ้าผี หรือหีบใส่ผ้าของผีโรง ซึ่งจะต้องยกลงมาประกอบพิธีในโรงพิธี ภายในห่อ
จะมีเครื่องผีหรือเครื่องแต่งกายหลากชนิด ทั้งผ้านุ่ง เสื้อ ผ้าโพกศีรษะ กระจก หวี แป้ง น้าอบ ลิปสติก
เครื่องประดับ ฯลฯ เพื่อให้โต้งและร่างทรงได้เลือกสวมใส่ เวลาที่ผีแต่ละตนเข้าสิงร่างก็จะมีการเปลี่ยน
เครื่องนุ่งห่มตามสีและชนิดของเครื่องแต่งกายที่ผีนั้น ๆ ชื่นชอบ

ภาพที่ ๔.๒๙ ห่อผ้าผีและเครื่องผีตระกูลออกแมน
ที่มา : ผู้วิจัย, ๒๕๖๑
๑๗) อาหารอื่น ๆ นอกเหนือจากอาหารสาคัญที่ต้องมีในพิธี ส่วนใหญ่จะเป็นอาหารที่
บรรพบุรุษชื่นชอบ หรือมาเข้าฝันว่าอยากจะกินอะไร หรือเป็นอาหารที่มีการบนไว้ เช่น ไก่นึ่ง หัวหมู
ข้าวเหนียว ข้าวสวย ขนมอื่น ๆ
ในการจัดสารับอาหารสาหรับเลี้ยงผีโรงจะมี ๓ ลักษณะ คือ กรณีเป็นการเลี้ยงผีโรงแบบ
ปกติจะจัดอาหาร ๑๓ จาน/ถาด/กระทง เลี้ยงโรงเล็กจัด ๒๕ จาน/ถาด/กระทง และกรณีเลี้ยงโรงใหญ่

๔๒
จัด ๕๐ จาน/ถาด/กระทง กรณีเลี้ยงผีโรงตระกูลออกแมนเป็นการเลี้ยงโรงใหญ่ จึงต้องจัดจานอาหาร
จานวน ๕๐ จาน ส่วนตระกูลหยดย้อยเลี้ยงโรงเล็กจึงจัด ๒๕ จาน

ภาพที่ ๔.๓๐ คนในตระกูลออกแมนช่วยกันจัดสารับอาหารให้ครบ ๕๐ จาน
ที่มา : ผู้วิจัย, ๒๕๖๑

ภาพที่ ๔.๓๑ อาหารสาคัญสาหรับเลี้ยงผีโรง
ที่มา : ผู้วิจัย, ๒๕๖๑
ขั้นตอนพิธีกรรม : ก่อนเริ่มพิธี (กรณีราโรงใหญ่จะเริ่มพิธีแต่เช้า จรดเย็น กรณีราโรงเล็กจะ
เริ่มพิธีตอนบ่าย) โดยโต้งและคณะร่างทรงจานวนต้องไม่ต่ากว่า ๓ คน และคนในตระกูลต้นผีจะช่วยกัน
ดูแลความเรียบร้อยของเครื่องเซ่น ข้าวของเครื่องใช้ และสารับอาหารก่อนเริ่มพิธีอีกครั้ง เมื่อได้ฤกษ์แล้ว
โต้ง และคณะร่างทรงจะทาพิธี บ อกกล่า วเรีย กผีบ รรพบุรุษ จากนั้น จะนาขบวนพร้อมต้นผีและคนใน
ตระกูลไปเชิญผีโรงออกจากบ้านหรือเรือน เพื่อนามาประกอบพิธีกรรมในโรงพิธีที่จัดเตรียมไว้ มีการ
บรรเลงมโหรีปี่พาทย์และการโห่จากขบวนเชิญผีโรง
ในการนาเสนอข้อมูลขั้นตอนพิธีกรรมครั้งนี้เป็นการเรียบเรียงข้อมูลจากการเข้าสังเกตการณ์
แบบมีส่วนร่วมในพิธีเลี้ยงผีโรงและราผีโรงเล็กของตระกูลหยดย้อย ซึ่งไม่ได้มีการปลูกโรง โดยจัดเพียงครึ่ง
วันในตอนบ่าย และพิธีเลี้ยงผีโรงและราผีโรงใหญ่ของตระกูลออกแมน ซึ่งมีการปลูกโรง โดยจัดเต็มวัน
ตั้งแต่เช้าจรดค่า ยังมีพิธีกรรมสาคัญ ตลอดจนมีการละเล่นต่าง ๆ ตามประเพณีดั้งเดิม เพียงแต่ปัจจุบัน
จะเลือกการละเล่นบางชนิดและเล่นแบบย่อส่วน

๔๓

ภาพที่ ๔.๓๒ โต้งทาพิธีเชิญผีโรงตระกูลหยดย้อยลงจากเรือน
ที่มา : ผู้วิจัย, ๒๕๖๑

ภาพที่ ๔.๓๓ โต้งทาพิธีบอกกล่าวเรียกผีบรรพบุรุษของตระกูลออกแมน
ที่มา : ผู้วิจัย, ๒๕๖๑

ภาพที่ ๔.๓๔ โต้งและคณะร่างทรง ทาพิธีเชิญผีโรงตระกูลออกแมนเพื่อไปยังโรงพิธี
ที่มา : ผู้วิจัย, ๒๕๖๑

๔๔
เมื่อนาผีโรงลงจากเรือนแล้ว โต้งและร่างทรงจะนาขบวนราดาบ ราหลาว ใบหว้า เดินวนซ้าย
รอบเสาหน้าโรงพิธีจานวน ๓ รอบ (กรณีเลี้ยงโรงเล็กจะเดินวนในโรงพิธี) โดยมีลูกชายคนโตของต้นผี (ถ้า
มี) หรือลูกชายคนรอง ๆ เป็นผู้อุ้มหรือช่วยกันหามหีบ/ห่อผ้าและญาติ ๆ เดินตามโต้งไปยังโรงพิธี เมื่อ
ครบ ๓ รอบแล้วจึงนาหีบมาวางในโรงพิธี เปิดหีบ/ห่อผ้า โต้งทาพิธีเรียกผีบรรพบุรุษโดยการจุดเทียนธูป
พร้อมร่ายราดาบ จากนั้นบรรดาญาติ ๆ ในตระกูลจะจุดเทียนธูปเคารพผีต้นตระกูล ประพรมน้าอบ บูชา
มาลัยดอกไม้ ลูกหลานบางคนจะซื้อผ้านุ่งหรือเครื่องแต่งกายชุดใหม่มาให้ผี บรรพบุรุษ ส่วนเสื้อผ้าเก่ า
หรือขาดมีรูผีก็จะโยนทิ้ง

ภาพที่ ๔.๓๕ โต้งและคนในตระกูลออกแมน เชิญห่อผ้าผีโรงแห่วนรอบเสาหน้าโรงพิธี
ที่มา : ผู้วิจัย, ๒๕๖๑

ภาพที่ ๔.๓๖ โต้งและคนในตระกูลหยดย้อย เชิญห่อผ้าผีโรงลงจากบ้าน ราดาบ เชิญผีเข้าร่าง
ที่มา : ผู้วิจัย, ๒๕๖๑

ภาพที่ ๔.๓๗ ลูกหลานตระกูลออกแมน จุดเทียนธูปขอขมาและแสดงความเคารพนับถือบรรพบุรุษ
ที่มา : ผู้วิจัย, ๒๕๖๑

๔๕
ปีพาทย์จะบรรเลงเร่งจังหวะและดังขึ้น เป็นสัญญาณว่าผีบรรพบุรุษจะสิงเข้าร่างของโต้ง เมื่อ
สิงร่างแล้วอากัปกิริยาของโต้งก็จะเปลี่ยนไป เช่น มองตาขวาง เดินหลังค่อม สารวจสิ่งต่าง ๆ ที่จัดเตรียม
ในพิธีว่ามีความเหมาะสมถูกต้องหรือไม่ จากนั้น จะเลือกเสื้อผ้าในหีบ/ห่อผ้า สีสันที่ตนชอบ เลือกผ้าโพก
ศีรษะ สวมเครื่องแต่งกาย เช่น แหวน สร้อย นาผ้าแต่ละผืนในห่อมาพินิจพิจารณา หากเป็นผ้าเก่า ขาด
หรือมีรูก็จะหยิบออกทิ้ง พร้อมตาหนิต้นผีว่ าไม่ดูแล จากนั้น ต้นผีและคนในตระกูลจะแสดงความเคารพ
ด้วยการกระทาต่าง ๆ ส่วนผีบรรพบุรุษที่สิงร่างโต้งก็จะนาแป้งมาประหน้าให้ต้นผี ลูกชาย สะใภ้คนโตและ
คนในตระกูล ให้ต้นผีและคนในตระกูลจุดก้านไม่ที่พันด้วยสาลีเพื่อเป็นการเสี่ยงทายดวงชะตาตามเปลว
ไฟที่ลุกโชน มีการผู กข้อมือให้ศีลให้พร เดินทักทาย พูดความรู้สึก หรือบอกเล่าความในใจต่าง ๆ ให้
ลู ก หลานฟั ง ดุ ด่ า ว่ า กล่ า วลู ก หลานที่ ป ระพฤติ ต นไม่ ดี ร่ ว มดื่ ม สุ ร า สู บ บุ ห รี่ ร้ อ งร าอย่ า งสนุกสนาน
เปรียบเสมือนบรรพบุรุษได้มาพบเจอกันปีละครั้ง

ภาพที่ ๔.๓๘ ผีต้นตระกูลหยดย้อยทักทายลูกหลานในตระกูล
ที่มา : ผู้วิจัย, ๒๕๖๑

ภาพที่ ๔.๓๙ ผีบรรพบุรุษตระกูลออกแมน มีความสุขกับการแต่งกายแต่งหน้าสวยงาม
ที่มา : ผู้วิจัย, ๒๕๖๑

๔๖

ภาพที่ ๔.๔๐ ผีบรรพบุรุษตระกูลออกแมน ประแป้งให้ลูกหลานในตระกูล
ที่มา : ผู้วิจัย, ๒๕๖๑
ระหว่างพิธีก็จะมีวิญญาณของบรรพบุรุษในตระกูลจากที่ต่าง ๆ แวะเวียนมาเข้าสิงร่างทรงคน
อื่น ๆ เพื่อทักทายลูกหลาน ระบายความทุกข์ยากให้ลูกหลานฟัง ซึ่งเมื่อวิญญาณแต่ดวงเข้าสิงร่างทรงแต่
ละคนก็จะมีพฤติกรรมแตกต่างกันไป ตั้งแต่การเลือกเครื่องแต่งกาย น้าเสียงพูดจา ตลอดจนการหัวเราะ
ร้องไห้จนทาให้ญาติพี่น้ องลูก หลานมี ความเชื่ อว่ าเป็นวิญ ญาณบรรพบุรุษ ของพวกตนจริง เมื่อเป็ น
วิญญาณญาติของคนในครอบครัวใด คนในครอบครัวนั้นก็จะมานั่งล้อมวงคุยกันเป็นภาษามอญ บ้ างก็
ร้องไห้สงสารวิญญาณบรรพบุรุษที่มาบอกกล่าวว่าตกทุกข์ไ ด้ยาก บ้างก็ขอขมาที่ประพฤติตนไม่ดี ไม่
ทาบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้ บ้างก็ขอโชคลาภจากบรรพบุรุษ นอกจากนี้ หากในวงศ์ญาติที่มาร่วมพิธีคนใด
เป็นคนจิตอ่อน วิญญาณก็มักจะเข้าสิง (บางคนที่รู้ตัวจะคล้องพระ หรืออยู่ห่าง ๆ จากโรงพิธี)

ภาพที่ ๔.๔๑ วิญญาณของญาติจากแดนไกล ร่วมวงสนทนาในวงญาติอย่างมีความสุข
ที่มา : ผู้วิจัย, ๒๕๖๑

ภาพที่ ๔.๔๒ สะใภ้หรือญาติผู้หญิงคนใดที่จิตอ่อน วิญญาณบรรพบุรุษก็มักจะเข้าสิง
ที่มา : ผู้วิจัย, ๒๕๖๑

๔๗
กรณีที่เป็นการเลี้ยงผีโรงหรือราผีโรงเล็กดังเช่นของตระกูลหยดย้อย ซึ่งจะมีพิธีเพียงครึ่งวัน
หลัง จากที่วิญญาณบรรพบุรุษได้ทักทายญาติพี่น้อง ร้องรา กินข้าวปลาอย่างอิ่มหนาสาราญแล้ว ก็จะ
ดาเนินพิธีกรรมอื่น ๆ เช่นกรณีที่มีการแก้บน หรือการสะเดาะเคราะห์ การขับไล่วิญญาณชั่วร้ายต่าง ๆ
ออกจากร่างคนป่วย โต้งและคณะร่างทรงก็จะทาพิธีการปัดรังควาน โดยนาเทียนจากพานที่จัดเตรียมไว้
(ตามจานวนคนที่จะมาร่วมพิธีปัดรังควาน) จุดเทียนทั้งกา นาไปปัดเป่าตั้งแต่หัวจรดปลายเท้า แล้วอมเข้า
ปากเพื่อดับเทียน จากนั้นเป่าพ่นควันเทียนออกจากปากไปยังศีรษะผู้มาแก้บนหรือสะเดาะเคราะห์ โดยให้
ผู้ที่จะมาปัดรังควานนั่งเหยียดขาไปทางทิศตะวันตก แล้วใช้ใบหว้า มีดาบ และหลาว ทาพิธีปัดรังควาน
จากหัวจรดเท้า จานวน ๓ รอบ (ระหว่างทาพิธี ห้ามคนอื่น ๆ นั่งหรือยืนอยู่บริเวณปลายเท้าของผู้ปัดรัง
ควาน โดยมีความเชื่อว่าวิญญาณชั่วร้ายหรือคุณไสยที่ปัดเป่าจะกระเด็นเข้าร่าง จะทาให้เจ็บป่วย)

ภาพที่ ๔.๔๓ โต้งและร่างทรงทาพิธีแก้บน ปัดเป่า และรับขวัญหลานชายตระกูลหยดย้อย
ที่มา : ผู้วิจัย, ๒๕๖๑

ภาพที่ ๔.๔๔ โต้งและร่างทรงทาพิธีปัดรังควานให้ลูกหลานที่เจ็บป่วยให้มีสุขภาพแข็งแรง
ที่มา : ผู้วิจัย, ๒๕๖๑
กรณีที่เป็นการเลี้ยงผีโรงหรือราผีโรงเล็กเมื่อทาพิธีปัดรังควานเรียบร้อยแล้ว โต้งและคณะร่างทรง
จะทาพิธีสู่ขวัญให้ลูกหลานโดยผูกข้อมือด้วยด้ายขาวหรือสายสิญ จน์ หลัง จากนั้นบรรดาลูกหลานจะ
ช่วยกันถือสารับอาหารเดินราตามโต้งและคณะร่างทรง ราวนรอบในโรงพิธี ๓ รอบ จากนั้น ผีบรรพบุรุษ
(โต้ง) จะอนุญาตให้มีการแจกจ่ายอาหารแบ่งปันกันรับประทาน ซึ่งถือว่าอาหารเหล่านั้นเป็นของเหลือเดน
จากผีบรรพบุรุษของตนที่ม อบให้ลู กหลานน าไปกิน ถือว่าได้กินสิ่ง ที่เป็นมงคล นอกจากนี้ เจ้าภาพ
(ภรรยาต้นผี) จะจัดแบ่งไว้ให้โต้ง ร่างทรง คณะปีพาทย์ และผู้ที่มาร่วมงานนากลับไปรับประทานที่บ้าน

๔๘
จากนั้น จึงจุดเทียนธูปบอกกล่าวบรรพบุรุษเพื่อสิ้นสุดพิธี แล้วเก็บเสื้อผ้า เครื่องแต่งกาย ของ
ใช้ของผีโรงเข้าหีบผ้าเหมือนเดิม แล้วนาขบวนร้องรานาหีบ/ห่อผ้าไปเก็บไว้บนเรือนเช่นเดิม จากนั้น โต้ง
ร่างทรง ต้นผี และญาติในตระกูลจะรับประทานอาหารร่วมกัน

ภาพที่ ๔.๔๕ หลังเสร็จพิธี โต้งนาบวนเพื่อนาหีบ/ห่อผ้าขึ้นไปเก็บไว้บนเรือนเหมือนเดิม
ที่มา : ผู้วิจัย, ๒๕๖๑

ภาพที่ ๔.๔๖ เชื้อสายตระกูลออกแมน ราวนรอบเสาก่อนนาอาหารไปแบ่งปันกัน
ที่มา : ผู้วิจัย, ๒๕๖๑
สาหรับการเลี้ยงผีโรงใหญ่ เช่น ตระกูลออกแมน นอกจากที่ กล่าวมาข้างต้นแล้ว การราผีโรง
จะต้องมีการอาบน้าให้แก่ต้นผี รับขวัญ เสี่ยงทาย และมีละเล่นพื้นบ้านเป็นตอน ๆ (ตามธรรมเนียมโบราณ
มี ๑๐๘ ตอน) โดยปั จ จุ บั น จะจั ด การละเล่ นแบบย่ อเหลื อ เพีย งบางตอนตามบริ บทของสถานที่ และ
ระยะเวลา เช่น การละเล่นผีเมียหลวง - เมียน้อย สะบ้า ชนไก่ ชนช้าง หรือคล้องช้าง เป็นต้น โดยโต้ง
หรือคณะร่างทรงจะทาหน้าที่เลือกให้ลูกหลานในตระกูลออกมาเล่นการละเล่นต่าง ๆ หมุนเวียนกันไป
พยายามให้ทุกคนมีส่วนร่วม (กุศโลบายเพื่อเป็นการสร้างความผูกพัน ความสามัคคีของคนในตระกูล)
ในช่วงท้าย ๆ จะมีพิธีกรรมอาบน้าให้แก่ต้นผี โดยให้คนในตระกูลใช้น้าที่จัดเตรียมไว้ในโอ่งหน้า
หน้าโรงพิธีอาบให้แก่ต้นผีเพื่อเป็นการชาระล้างร่างกายให้สะอาด ชาระล้างสิ่งไม่ดีต่าง ๆ ที่เคยทาไว้ออก
จากตัว จากนั้นต้นผีจะไปเปลี่ยนเครื่องแต่งตัวและเข้า พิธีสู่ขวัญจากผีบรรพบุรุษเพื่อเป็นสิริมงคลในการ
เริ่มต้นสิ่งใหม่ ๆ จากนั้น สะใภ้คนโต (ภรรยาโต้ง) และคนในตระกูลก็จะทยอยเข้ารับขวัญจากผีบรรพบุรุษ
ส่วนต้นผีและเชื้อสายตระกูลที่เป็นผู้ชายจะต้องเสี่ยงทายดวงชะตาโดยจุดสาลีที่พันไม้แหลมไว้ หากสาลี
ก้านใดเปลวไฟลุกโชนก็จะทานายว่าดวงชะตาดี ทาสิ่งใดก็จะมีแต่ความสาเร็จ ความเจริญในชีวิต

๔๙

ภาพที่ ๔.๔๗ ต้นผีอาบน้าชาระร่างกาย เข้าพิธีสู่ขวัญจากเจ้าพิธี
ที่มา : ผู้วิจัย, ๒๕๖๑

ภาพที่ ๔.๔๘ ต้นผีและสายตระกูลผู้ชายจุดก้านสาลีเสี่ยงทายดวงชะตา
ที่มา : ผู้วิจัย, ๒๕๖๑

ภาพที่ ๔.๔๙ การละเล่นผีเมียหลวง - เมียน้อย และการคล้องช้าง ของตระกูลออกแมน
ที่มา : ผู้วิจัย, ๒๕๖๑

๕๐
ในช่วงท้ายจะต้องทาพิธีส่งเรือ (โบราณต้องทาเรือกล้วย ร้องโห่ไปทิ้งน้า) เป็นการจาลองพิธี
โดยเจ้าพิธีจะทาท่าโค่นต้นกล้วย ต้นหว้าที่ผูกติดไว้กับเสาพิธีด้านหน้าโรงพิธี ชะลอมใส่อาหาร กระบอก
น้าเก่า รวบรวมนาไปทิ้งน้า เพื่อเป็นการนาเคราะห์ ความอับโชคต่าง ๆ สิ่งไม่ดีต่าง ๆ ใส่เรือไปทิ้งลงแม้
น้าลาคลอง (ตระกูลออกแมนนาใส่ท้ายรถกระบะไปทิ้งลงคลองซึ่งอยู่ห่างจากบ้าน) ในช่วงนี้ผีบรรพบุรุ ษ
และผีอื่น ๆ ที่สิงอยู่ก็จะออกจากร่างของโต้งละร่างทรง

ภาพที่ ๔.๕๐ เมื่อทาพิธีโค่นเสา ผีจะออกจากร่างด้วยการล้มลงของโต้งและคณะร่างทรง
ที่มา : ผู้วิจัย, ๒๕๖๑

ภาพที่ ๔.๕๑ ลูกหลานผู้ชายในสายตระกูลนานาเคราะห์ สิ่งไม่ดีต่าง ๆ ไปทิ้งลงลาคลอง
ที่มา : ผู้วิจัย, ๒๕๖๑
จากนั้น จะประกอบพิธีช่วงสุดท้ายคือการเชิญหีบ/ห่อผ้าผีขึ้นไปเก็บไว้บนเรือนที่ เ ดิม
โดยเจ้าพิธีนาขบวนโห่ร้อง บรรดาสายตระกูลผู้ช่วยช่วยกันถือห่อผ้า กระบอกน้า ถาดอาหาร ยกขึ้นบ้าน
เพื่อนาไปแจกจ่ายในเครือญาติ โดยมีต้นผีนั่งรอรับเครื่องผีอยู่บนบ้าน หลังจากนั้นลูกหลานจะประพรม
น้าอบให้เครื่องผี และญาติบางคนมีการนาเงินมามอบให้ต้นผีเพื่อเป็นการช่วยเหลือแบ่งเบาภาระเรื่อง
งบประมาณในการจัดงานเลี้ยงผีโรง

๕๑

ภาพที่ ๔.๕๒ เจ้าพิธีและสายตระกูลผู้ชายช่วยกันเชิญห่อเครื่องผีไปเก็บไว้ที่เดิม
ที่มา : ผู้วิจัย, ๒๕๖๑
ท้ายที่สุดหลังจากเชิญห่อผ้าเครื่องผีไปเก็บแล้ว สายตระกูลผู้ชายจะรีบกันรื้อโรงพิธีทันที
โดยห้ามนาไม้และอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้ทาโรงพิธีไปปลูกสร้างสิ่งใดต่อไป ให้เก็บกองไว้ (ธรรมเนียมโบราณ
ต้องรื้อเอาไปทิ้ง ห้ามนามาใช้)

ภาพที่ ๔.๕๓ เมื่อสิ้นสุดพิธีจะช่วยกันรีบรื้อโรงพิธที ันที ก่อนจะได้ไปฉลองกับหมู่ญาติตอนค่า
ที่มา : ผู้วิจัย, ๒๕๖๑
ปัจจุบัน หลังจากช่วยกันรื้อโรงเสร็จ บรรดาลูกหลานก็จะนั่งรับประทานอาหาร ดื่มสุรา
ร้องราทาเพลง หรือจัดหาวงดนตรีตามสมัยนิยมมาฉลองกันอย่างสนุกสนาน เนื่องจากจะได้พบกันเพียงปี
ละครั้งโดยเฉพาะญาติที่อยู่ต่างจังหวัด

๔.๒ ประเพณีไหว้ศาลประจาหมู่บ้าน
นอกจากผีโรงซึ่งเป็นบรรพบุรุษหรือต้นตระกูลแล้ว ในชุมชนชาวมอญบ้านบางขันหมากจะมี
ศาลประจาหมู่บ้านหรือเจ้าบ้านที่ชาวมอญเคารพนับถือ เปรียบเสมือนผีของหมู่บ้าน (ภาษามอญเรียกศาล
ว่า เป๊ะจุ๊ โดยชาวมอญบางขันหมากจะจัดงานประเพณีไว้ศาลเจ้าในช่วงเดือน ๕ - ๖ ของทุกปี เพื่อแสดง
ความกตัญญูต่อเจ้าบ้านที่คอยคุ้มครองคนในชุมชนให้แคล้วคลาดอันตราย ปราศจากความทุกข์ มีความสุข
ความเจริญ โดยจะต้องมีเจ้าพิธีหรือร่างทรงเป็นผู้กาหนดวันไหว้ศาลเจ้าแต่ละแห่งไม่ให้ตรงกัน ส่วนใหญ่
จะไหว้ในวันเสาร์หรืออาทิตย์ (หากไม่ตรงกับวันพระ)
ศาลประจาหมู่ในชุมชนมอญบ้านบางขันหมากมีจานวน ๓ ชื่อ คือ ศาลเจ้าแม่ตากฟ้า ศาลเจ้า
พ่อจุ้ย และเป๊ะจุ๊ที่วัดกลาง

๕๒
๑) ศาลเจ้าแม่ตากฟ้า ปัจจุบัน มี ๒ ศาล ที่หมู่ ๑ เป็นศาลหลังเก่า และที่หมู่ ๒ เป็น
ศาลที่ยกขึ้นใหม่ (ชาวบ้านเรียกว่า บ่อหลวง) เนื่องจากศาลเดิมที่อยู่หมู่ ๑ อยู่เป็นพื้นที่ส่วนบุคคลของ
ชาวบ้าน ต่อมาป้าป๊อกซึ่งเป็นเจ้าพิธีจึงต้องการพื้นที่เพื่อยกศาลขึ้นใหม่เนื่องจากเจ้าแม่ตากฟ้ามาเข้าทรง
บอกว่าต้องการไปอยู่ที่ใหม่ ศาลเดิมมีความคับแคบ ทรุดโทรม ไม่มีคนดูแลใส่ใจ ป้าป๊อกจึงบริจาคที่ดิน
ของตนซึ่งเดิมเป็นบ่อให้แก่หน่วยงานราชการ เพื่อป้องกันข้อครหาและเพื่อต้องการได้รับการสนับสนุน
งบประมาณ และยังได้ช่วยกันเรี่ยไรเงินจากชาวบ้านเพื่อถมที่ ดินและยกศาลเจ้าแม่จากฟ้าขึ้น ใหม่อย่าง
สง่างาม (จึงเป็นที่มาของชื่อ บ่อหลวง) มีบริเวณกว้างสาหรับประกอบพิธีดังเช่นปัจจุบัน ขณะที่ศาลเจ้า
แม่ตากฟ้าหลังเดิมก็ยังอยู่ (ต่อมาเจ้าของพื้นที่ได้ปรับปรุงใหม่เช่นกัน) โดยเมื่อมีพิธีไหว้ศาลเจ้าแม่ตากฟ้า
ประจาปีก็จะกาหนดวันตรงกัน โดยในปี ๒๕๖๑ กาหนดในวันที่ ๔ เมษายน ตรงกับแรม ๔ ค่า เดือน ๕
โดยมีการกาหนดระยะเวลาให้เหลื่อมกัน
ในช่วงเช้าชาวบ้านจะไปไหว้ศาลเจ้าแม่ตากฟ้าที่หมู่ ๑ ก่อน ซึ่งในปี ๒๕๖๑ ได้เชิญร่างทรงมา
จากที่อื่นซึ่งไม่ใช่ชาวมอญ โดยการเลี้ยงเจ้าแม่ตากฟ้าปีนี้เจ้าของสถานที่ได้มีการจัดเครื่องพิธีตามประเพณี
และแก้บนด้วยหัวหมู เป็ด ไก่ อาหาร ผลไม้หลากชนิด มีการเปลี่ยนเครื่องแต่งกาย เปลี่ยนผ้าสามสี จัดหา
ตุ๊กตาบริวารมาถวายเจ้าแม่ และจ้างวงดนตรีสมัยใหม่มาบรรเลง เนื่องจากมีโชคจากการขอเจ้าแม่ (แต่ปี
นี้ เจ้าแม่เข้าประทับร่างทรง บอกว่าไม่พอใจวงดนตรีสมัยใหม่ เจ้าแม่อยากได้ “เครื่องบอม” หรือกลอง
ยาว และตาหนิผลไม้ที่นามาไหว้ว่าห้ามนามังคุด เงาะมาไหว้ เพราะชื่อไม่เป็นมงคล)

ภาพที่ ๔.๕๔ พิธีไหว้ศาลเจ้าแม่ตากฟ้าที่หมู่ ๑ เจ้าของบ้านเปลี่ยนเครื่องทรงและของใช้ให้เจ้าแม่
ที่มา : ผู้วิจัย, ๒๕๖๑

ภาพที่ ๔.๕๕ ชาวบ้านนาเครื่องเซ่นไหว้มาถวายเจ้าแม่ตากฟ้า ที่ศาลหมู่ ๑
ที่มา : ผู้วิจัย, ๒๕๖๑

๕๓

สาหรับการไหว้ศาลเจ้าแม่ตากฟ้าที่หมู่ ๒ พิธีกรรมของส่วนรวมจะเริ่มในตอนบ่าย (แต่มี
ชาวบ้านหลายครอบครัวทยอยนาเครื่องเซ่นและของแก้บนมาไหว้เจ้าแม่ตั้งแต่เช้า) โดยมีเจ้าพิธีคือป้า
ป๊อกและคณะร่างทรงเป็นผู้ทาพิธีตามประเพณี มีร่างทรงจานวนมากมาร่วมพิธี มีการละเล่นของผี และมี
มหรสพลิเกฉลองทุกปี โดยจะมีเจ้าภาพที่ประสบความสาเร็จหรือได้บนบานเจ้าแม่ไว้เป็นผู้จัดหามาแก้บน
ศาลเจ้าแม่ตากฟ้าแห่งใหม่จึงเป็นศูนย์รวมของชาวบ้านหมู่ ๑, ๒, ๓ และชาวบ้านหมู่ บ้านอื่น ๆ ที่อยู่
บริเวณใกล้เคียง รวมทั้งผู้ที่มากราบไหว้ด้วยความสมัครใจ ซึ่ งจากการสังเกตจะมีชาวบ้านมาร่วมพิธีเป็น
จานวนมาก และมีประชาชนทั้งในหมู่บ้านและต่างถิ่นทุกเพศวัยมาร่วมชมพิธีกรรม มีร้านขายสินค้าซึ่ง
เปรียบเสมือนการจัดงานประจาปี โดยชาวบ้านส่วนหนึ่งก็จะทาพิธีไหว้ศาลเจ้าทั้งสองแห่งเพื่อความ
เจริญรุ่งเรืองของครอบครัว และเป็นการไม่เลือกปฏิบัติ

ภาพที่ ๔.๕๖ ของใช้ในพิธีกรรมและเครื่องเซ่นในพิธีไหว้ศาลเจ้า
ที่มา : ผู้วิจัย, ๒๕๖๑

ภาพที่ ๔.๕๗ เจ้าแม่ เจ้าพ่อ (โพกศีรษะ) และผีจากที่ต่าง ๆ ประทับร่างทรงที่มีจานวนหลายคน
ที่มา : ผู้วิจัย, ๒๕๖๑

ภาพที่ ๔.๕๘ เจ้าแม่ เจ้าพ่อ และผีต่าง ๆ จะดื่มกิน ร้องราทาเพลง สนทนากับญาติ
ที่มา : ผู้วิจัย, ๒๕๖๑

๕๔

ภาพที่ ๔.๕๙ จัดหาตุ๊กตาบริวารมาเปลี่ยนให้เจ้าแม่ตากฟ้า
ที่มา : ผู้วิจัย, ๒๕๖๑
๒) ศาลพ่อจุ้ย ตั้งอยู่ที่หมู่ ๙ ชาวบ้านเรียกว่า บ้านหนองรี ที่ตั้งศาลมีพื้นที่กว้างขวาง
ร่มรื่น อยู่ริมถนนและตั้งอยู่ริมคลอง เป็นอีกศาลหนึ่งที่มีชาวบ้านไปร่วมพิธีจานวนมากโดยเฉพาะชาวมอญ
ในหมู่ ๙ และใกล้เคียง โดยในปี ๒๕๖๑ กาหนดวันไหว้ศาลเจ้าพ่อจุ้ยในช่วงบ่ายของวันที่ ๑๒ พฤษภาคม
ตรงกับแรม ๑๓ ค่า เดือน ๖
เวลาใกล้ที่ยงชาวบ้านเริ่มทยอยนาข้าวของเครื่องเซ่นทั้งของส่วนตัว ครอบครัว และของ
ส่วนร่วมมาจัดเตรียมให้พร้อมสรรพก่อนที่เจ้าพิธีจะมาถึงในเวลาประมาณ ๑๔.๐๐ น. โดยเครื่องเซ่น
สาคัญ สาหรับประกอบพิธี เช่น หัวหมู ไก่ ปลาช่อนปิ้ง /นึ่ง ข้าวสุก ข้าวเหนียว ขนมต้มแดง-ต้ม ขาว
มะพร้าวอ่อน กล้วย เหล้า น้าแดง น้าดื่ม พานขันธ์ ๕ มาลัย ดอกไม้ ชะลอมใส่อาหาร เครื่องแต่งกายผี มี
ดาบ ๑ คู่ หลาว ๑ คู่ ใบหว้ากา ๑ คู่ ของเล่นในพิธี เช่น ตุ๊กตางู ตุ๊ก ตาจระเข้ ตุ๊กตาไก่ ฯลฯ และกลอง
ชาว (เครื่องบอม) นอจกานี้ อาจมีอาหารและผลไม้อื่น ๆ แล้วแต่ฤดูกาลและการแก้บนของแต่ละคน

ภาพที่ ๔.๖๐ ผู้จัดเตรียมพิธีและชาวบ้านทยอยนาเครื่องเซ่น ของแก้บนมาจัดเตรียม
ที่มา : ผู้วิจัย, ๒๕๖๑

๕๕

ภาพที่ ๔.๖๑ เครื่องเซ่น ของแก้บน และของใช้ในพิธีไหว้ศาลพ่อจุ้ย
ที่มา : ผู้วิจัย, ๒๕๖๑
เมื่อได้ฤกษ์ตามกาหนด ป้าป๊อกซึ่งเป็นเจ้าพิธี (โต้ง) และร่างทรงที่มาจากที่ต่าง ๆ จานวน
หลายคน เริ่มทาพิธีด้วยการจุดเทียนธูปบอกกล่าวและราดาบ ราหลาว บริเวณหน้าศาลเจ้าพ่อจุ้ย จากก
นั้น นาขบวนชาวบ้านราวนรอบศาลพ่อจุ้ย จานวน ๓ รอบ

ภาพที่ ๔.๖๒ เริ่มพิธี เจ้าพิธีราดาบ ราหลาว นาชาวบ้านราวนรอบศาลพ่อจุ้ย
ที่มา : ผู้วิจัย, ๒๕๖๑
หลังจากนั้น เจ้าพ่อจุ้ยก็จะเข้าร่างเจ้าพิธี และร่างทรงคนอื่น ๆ ที่มาร่วมพิธี ตลอดจน
ชาวบ้านที่จิตอ่อนก็จะถูกเจ้าพ่อ เจ้าแม่ หรือวิญญาณจากที่ต่าง ๆ มาเข้าร่าง โดยมีการเปลี่ยนเครื่องแต่ง
กาย กินเครื่องเซ่นอาหาร ร้องราทาเพลง สนทนากับชาวบ้าน หรือบรรดาญาติ ๆ (หากเป็นผีญาติของ
ครอบครัวใดครอบครัวหนึ่งมาสิงร่างทรง) จากนั้นก็จะเป็นการละเล่น เช่น การชนไก่

ภาพที่ ๔.๖๓ เจ้าพ่อจุ้ยประทับร่างเจ้าพิธีนั่งอยู่บนศาล (ซ้าย) การละเล่นชนไก่ (ขวา)
ที่มา : ผู้วิจัย, ๒๕๖๑

๕๖
เนื่องจากศาลเจ้าพ่อหนองรีอยู่ติดกับลาคลอง ดัง นั้น ในการไหว้ศาลเจ้าแต่ละปีจึง มี
การละเล่นผีชนิดต่าง ๆ (ชาวบ้านเล่าว่าเป็นผีที่มาเข้าร่างทรงจริง ๆ) ที่เป็นเอกลั กษณ์ของศาลเจ้าแห่งนี้
คือ ผีงู และผีจระเข้ โดยชาวบ้านมีความเชื่อกันว่าเจ้าพ่อจุ้ยเป็นงูหรือเป็นจระเข้ บ้างก็ว่าพ่อจุ้ยมีบริวาร
เป็นงูหรือจระเข้ ดังนั้น ในวันพิธีจึงเห็นร่างทรงแต่ละคนที่ถูกผีงูเข้าสิงจะจับตุ๊กตายางงู นอนลง ค่อย ๆ
คืบคลานลักษณะคล้ายงู เพื่อขึ้นไปยังศาลพ่อจุ้ยเปรียบเสมือนเป็นบริวาร

ภาพที่ ๔.๖๔ ผีงูเข้าสิงร่างทรง คืบคลานไปขึ้นศาลเจ้าพ่อจุ้ย เปรียบเสมือนบริวารเจ้าพ่อ
ที่มา : ผู้วิจัย, ๒๕๖๑
จากนั้น ก็มีการสลับสับเปลี่ยนกันไปของผีที่มาเข้าร่างทรง ราบ้าง เล่นบ้าง พูดคุยกับ
ชาวบ้านบอกกล่าวว่าตนเองเป็นใคร มาจากไหน บ้างก็เป็นวิญญาณเร่รอนมาขอส่วนบุญกิน
ช่วงกลางของพิธีจะมีการปัดรังควานให้แก่ชาวบ้านที่เจ็บป่วย หรือมาแก้บนไว้ ตลอดจน
ชาวบ้านคนอื่น ๆ ที่ต้องการให้เจ้าพ่อปัดรังควานให้

ภาพที่ ๔.๖๕ ชาวบ้านให้เจ้าพ่อและร่างทรงช่วยกันทาพิธีปัดรังควานให้หายเจ็บป่วย
ที่มา : ผู้วิจัย, ๒๕๖๑

๕๗
ในช่วงท้ายของพิธี จะเป็นการละเล่นผีจระเข้เข้าสิง ซึ่งถือว่าเป็นจุดเด่นของการไหว้ศาล
เจ้าของมอญบางขันหมากที่หนองรี เนื่องจากอยู่ติดลาคลอง โดยผีจระเข้ที่สิงร่างทรงจะมีพฤติกรรมคล้าย
จระเข้ พากันคลืบคลานลงคลอง ร่างทรงบางคนเปรียบเสมือนจระเข้ว่ายไปไกลมาก จนบางครั้งเกิด
อันตราย เช่น ผีจระเข้ออกจากร่าง ทาให้จมน้า ว่ายน้ากลับไม่ไหว จนชาวบ้านต้องกระโดดลงไปช่วยก็มี

ภาพที่ ๔.๖๖ ผีจระเข้เข้าสิง ร่างทรงพากันคลานเกลือกลิ้งลงคลอง
ที่มา : ผู้วิจัย, ๒๕๖๑
จากนั้น ร่างทรงแต่ละคนก็จะชาระล้างร่างกาย แล้วขึ้นมาจุดเทียนธูปขอขมาเจ้าพ่อจุ้ย
เป็นอันเสร็จสิ้นพิธี ส่วนชาวบ้านก็จะนาอาหารเครื่องเซ่นของแก้บนแบ่งกันไปรับประทานเพื่อเป็น สิริ
มงคล เป็นอาหารของเจ้าพ่อ เจ้าพ่ออนุญาตแล้ว

ภาพที่ ๔.๖๗ เสร็จสิ้นพิธี ชาวบ้านแบ่งอาหารไปรับประทานเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต
ที่มา : ผู้วิจัย, ๒๕๖๑

๕๘
๓) เป๊ะจุ๊วัดกลาง อยู่ที่หมู่ ๓ ผู้วิจัยมิได้ลงพื้นที่สังเกตการณ์ แต่ร่างทรงและชาวบ้านเล่า
ว่าเป็นศาลหรือปะจุ๊หลังเล็ก ๆ มีการจัดเลี้ยงตามประเพณีทุกปี เพียงแต่ชาวบ้านจะไปร่วมพิธีจานวนน้อย
เมื่อเทียบกับศาลอื่น ๆ เนื่องจากเป็นศาลที่รู้กันเฉพาะกลุ่ม โดยเฉพาะชาวบ้านในหมู่ ๓

๔.๓ ประเพณีลอยเคราะห์
ในอดีตชาวมอญบางขันหมากส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรม หลังฤดูเก็บเกี่ยวจึงมีงานประเพณี
งานบุญต่าง ๆ โดยเฉพาะในเดือน ๓ - ๕ พอเข้าสู่เดือน ๖ จะมีการเลี้ยงผีโรงหรือการราผี และไหว้ศาล
เจ้าบ้าน หลังจากนั้น ชาวมอญจะทาพิธีส่งความทุกข์ ความโศก ความเจ็บป่วย เคราะห์ร้ายต่าง ๆ ในแต่
ละปีให้ล่องลอยไปกับสายน้า เพื่อเป็นการต้อนรับฤดูกาลใหม่ (ในอดีตคือการเริ่มไถหว่าน) ดังนั้น ชาว
มอญบ้านบางขันหมากจึงมีประเพณี “ลอยเคราะห์” หรือที่ชาวบ้านเรียกว่า “ปั้นรูปแทนกาย” หรือ
“ปั้นรูปแทนตัว” ซึ่งปี ๒๕๖๑ จัดขึ้นในวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ตรงกับแรม ๑๔ ค่า เดือน ๖
โดยในช่วงเช้าถึงบ่ายเจ้าพิธี คณะร่างทรง และชาวบ้านที่ร่วมพิธีเป็นประจา จะรวมตัวกัน ณ
สถานที่ซึ่งเป็นศูนย์รวมของชุมชน (ปี ๒๕๖๑ ใช้สถานที่ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน) ช่วยกันจัดเตรียมข้าวของ
เครื่องเซ่นที่ใช้ในพิธี ตั้งแต่การตัดต้นกล้วย จักตอกไม้ไผ่ ทาธงแดง เพื่อทาเรือกล้วยจานวน ๒ ลา สาหรับ
ใส่อาหารนาไปลอยเคราะห์ เมื่อทาเรือกล้วยเสร็จแล้วก็ช่วยกันปั้นหุ่น โดยนาแป้งข้าวเจ้าผสมแป้ง ข้าว
เหนียวมาปั้นเป็นหุ่นแทนตัวคนให้มีจานวนเท่ากับจานวนสมาชิกในครอบครัวหรือญาติที่อยู่แดนไกล ปั้น
รูปสัตว์เลี้ยงที่มีในบ้าน เช่น วัว ควาย สุนัข แมว ไก่ ฯลฯ และข้าวของเครื่องใช้ เช่น สร้อย แหวน ฯลฯ
ส่วนชาวบ้านอื่น ๆ ก็จะปั้นหุ่นกันอยู่ที่บ้าน เมื่อถึงเวลาบ่ายก็จะนาหุ่นที่ปั้น พร้อมเครื่องเซ่นไหว้
คือ ข้าวสาร หอมแดง กระเทียม พริก เกลือ และปลาร้า นามาใส่รวมกันไว้ในเรือกล้วย

ภาพที่ ๔.๖๘ ร่างทรงและชาวบ้านช่วยกันทาเรือกล้วย จานวน ๒ ลา
ที่มา : ผู้วิจัย, ๒๕๖๑

๕๙

ภาพที่ ๔.๖๙ ดินเหนียวปั้นหุ่นคนขนาดใหญ่ แทนคนขับเรือและนายท้ายเรือ
ที่มา : ผู้วิจัย, ๒๕๖๑

ภาพที่ ๔.๗๐ ช่วยกันปั้นหุ่นคน สัตว์เลี้ยง และข้าวของเครื่องใช้ต่าง ๆ ที่มีอยู่ในบ้าน
ที่มา : ผู้วิจัย, ๒๕๖๑

ภาพที่ ๔.๗๑ เครื่องเซ่น ได้แก่ ข้าวสาร เกลือ หอมแดง กระเทียม พริกแห้ง และปลาร้า
ที่มา : ผู้วิจัย, ๒๕๖๑

ภาพที่ ๔.๗๒ นารูปปั้นและเครื่องเซ่นมาใส่ในเรือกล้วย พร้อมเทียน ธูป
ที่มา : ผู้วิจัย, ๒๕๖๑

๖๐

ภาพที่ ๔.๗๓ เรือกล้วยทั้งสองลาพร้อม รอฤกษ์แห่เพื่อนาไปลอยเคราะห์
ที่มา : ผู้วิจัย, ๒๕๖๑
เวลาประมาณ ๑๖.๓๐ น. เจ้าพิธีและคณะร่างทรงทาพิธีอัญเชิญเรือ จากนั้น ตั้งขบวนแห่
เรือกล้วยออกจากหมู่บ้านไปทาพิธีลอยเคราะห์ยัง ลาคลองสาธารณะในชุมชน ซึ่ง อยู่ห่างประมาณ ๒
กิโลเมตร โดยระหว่างทางที่แห่ขบวนมีชาวบ้านที่มีความเชื่อและต้องการทาพิธีลอยเคราะห์เข้าร่วมขบวน
ทั้ง เด็กและผู้ใหญ่ประมาณ ๓๐ คน นอกจากนี้ ยัง มีประชาชนร่วมชมพิธีลอยเคราะห์ทั้งสองฝั่งคลอง
ประมาณ ๒๐ คน

ภาพที่ ๔.๗๔ เจ้าพิธีและร่างทรงทาพิธีอัญเชิญเรือกล้วยไปประกอบพิธี
ที่มา : ผู้วิจัย, ๒๕๖๑

ภาพที่ ๔.๗๕ ชาวบ้านช่วยกันหามเรือ โห่เอาฤกษ์เอาชัย นาไปประกอบพิธียังลาคลอง
ที่มา : ผู้วิจัย, ๒๕๖๑

๖๑
เมื่อขบวนแห่เรือมาถึงยังสถานที่ที่ทาพิธีลอยเคราะห์แล้ว เจ้าพิธีและร่างทรงจุดเทียนธูปบอ
กล่าว แล้วเริ่มราวนรอบเรือทั้งสองลา จานวน ๓ รอบ เพื่อเชิญผีหรือวิญญาณต่าง ๆ มาร่ วมพิธี ซึ่งส่วน
ใหญ่จะเป็น ผีแขกและวิญญาณเร่รอน หรือที่เรียกว่า “ผีตามกิน ” มาร่วมดื่มกินอาหาร โดยจะแสดง
พฤติกรรมดื่มสุรา ใช้มือทั้งสองควักหรือโกยเครื่องเซ่นที่อยู่ในเรือยัดเข้าปาก แย่ง กันกินแบบหิวโหย
รวมทั้งนาเครื่องเซ่นขว้างปาไปตามพื้นถนน เปรียบเสมือนการโยนให้ผีเร่ร่อนต่าง ๆ ได้กิน
บรรดาผี ทั้ ง หลายดื่ ม กิ น เครื่ องเซ่ น ร้ อ งร าท าเพลง สนทนากั บ ชาวบ้ า นอย่ า งสนุ กสนาน
ตลอดจนตาหนิว่าปีนี้จัดงานไม่ดี มีคนมาร่วมพิธีน้อย เครื่องเซ่นมีน้อย นาของไม่ดีมาให้ผีกิน ผีแสดง
อาการโกรธ กล่าวว่าจะไม่ช่วยเหลือ ไม่คุ้มครองคนในหมู่บ้าน
สาหรับผีที่เข้าร่างส่วนใหญ่จะเป็นผีแขก ซึ่งชาวบ้านเล่ากันว่าผีแขกเป็นผีอดอยาก ชอบกิน
มูมมาม พิธีลอยเคราะห์จึงเปรียบเสมือนการนาเครื่องเซ่นมาเลี้ยงผีแขกและผีเร่ร่อนโดยเฉพาะ

ภาพที่ ๔.๗๖ เจ้าพิธีและร่างทรงประกอบพิธีด้วยการร่ายราเดินวนรอบเรือกล้วย
ที่มา : ผู้วิจัย, ๒๕๖๑

ภาพที่ ๔.๗๗ ผีแขกและผีเร่ร่อนที่เข้าสิงร่างทรง แย่งกินอาหารในเรือกล้วย ดื่มสุรา
ที่มา : ผู้วิจัย, ๒๕๖๑
เมื่อผีร้องราทาเพลง ดื่มกินอย่างอิ่มหนาแล้ว ก็ถึงเวลาส่งเรือหรือลอยเคราะห์ ซึ่งเป็นเวลา
ใกล้พระอาทิตย์ตกดิน ผีทั้งหลายที่อยู่ในร่างทรงก็หยิบเครื่องเซ่นส่วนหนึ่งในเรือกล้วยช่วยกันโยนไปตาม
พื้นถนน จากนั้น เจ้าพิธีทาท่านั่งเรือทาหน้าที่เป็นคนขับเรือ และช่วยกันยกเรือทั้งสองลาลงคลอง โดยมี
เจ้าพิธีและร่างทรงช่วยกันจับเรือประคองไปตามลาคลองเพื่อนาเครื่องเซ่นที่เหลือไปคว่าทิ้งยังจุดหมายที่

๖๒
กาหนดไว้ ถือเป็นการลอยเคราะห์ นาความทุกข์ ความเจ็บป่วยของคนในครอบครัวและหมู่บ้านทิ้ง ไป
พร้อมสาหรับการเริ่มต้นรับสิ่งดี ๆ เข้ามาในชีวิต ครอบครัว และชุมชน

ภาพที่ ๔.๗๘ เจ้าพิธีและร่างทรงนั่งเรือคนละลา เพื่อเตรียมขับเรือทาพิธีลอยเคราะห์
ที่มา : ผู้วิจัย, ๒๕๖๑

ภาพที่ ๔.๗๙ เจ้าพิธีและร่างทรงนาเรือลงลาคลองเพื่อลอยเคราะห์
ที่มา : ผู้วิจัย, ๒๕๖๑

ภาพที่ ๔.๘๐ เจ้าพิธีและร่างทรงล่องเรือ นาเครื่องเซ่นไปคว่าทิ้งกลางน้าเพื่อเป็นการลอยเคราะห์
ที่มา : ผู้วิจัย, ๒๕๖๑

๖๓

๔.๔ การนับถือผีกับวิถีการดาเนินชีวิตของมอญบ้านบางขันหมาก
๑) ผีบรรพบุรุษ วางกรอบการดาเนินชีวิต
ความเชื่อในการนับถือผีของคนไทยเชื้อสายมอญบ้านบางขันหมาก มีความสัมพันธ์กับวิถี
การดาเนินชีวิตมาตั้งแต่สมัยโบราณ โดยพิธีกรรมหรือประเพณีเกี่ยวกับการนับถือผีส่วนใหญ่เป็นการสืบ
ทอดมาจากบรรพบุรุษมอญหรือต้นตระกูลมอญ โดยเฉพาะการนับถือผีโรงหรือผีเรือนซึ่ง มีอยู่ทุก สาย
ตระกูล ส่วนพิธีกรรมบางอย่างก็ปรับแปลงให้เข้ากับบริบทสังคมของแต่ละชุมชน ซึ่งอาจแตกต่างจาก
มอญในจังหวัดอื่น ๆ เช่น การไหว้ผีเรือนหรือราผีโรงของมอญบ้านบางขันหมากจะจัดขึ้นในช่วงเดือน ๖
ขณะที่มอญจากที่อื่น ๆ อาจจัดช่วงเดือน ๖, ๑๒ หรือเดือนคู่ ส่วนขั้นตอนพิ ธีกรรมในการราผีก็อาจมี
การปรับลดขั้นตอนไม่เหมือนกับแห่งอื่น ๆ บ้าง ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับบริบทของแต่ละชุมชน และเนื่องจาก
พิธีกรรมทุกอย่างถูกกาหนดโดยเจ้าพิธีหรือโต้ง ซึ่งแน่นอนว่าหากในชุมชนนั้น ๆ มีโต้งที่เคร่งครัดเรื่อง
พิธีกรรมตามภูมิปัญญาดั้งเดิมก็จะทาพิธีอย่างเต็มรูปแบบไม่ให้ขาดตกบกพร่องเพื่อรักษาประเพณีไว้ แต่
หากชุมชนใดไม่มีโต้งซึ่งเป็นภูมิปัญญาหรือปราชญ์ด้านพิธีกรรม ก็ย่อมส่งผลให้พิธีกรรมมีการปรับแปลง
หรือลดขั้นตอนลง หรืออาจมีพิธีกรรมบางอย่างที่คนในตระกูลไม่เคยปฏิบัติมากก่อนหากมีการเชิญเจ้าพิธี
มาจากที่อื่น (บางคนเรียกว่าผิดเพี้ยน)
ปัจจุบัน คนเชื้อสายมอญบ้านบางขันหมากแต่ละสายตระกูลมีระดับความเข้มข้นในการ
นับถือผีเรือนแตกต่างกันไป เช่น หากเป็นครอบครัวที่มีต้นผี คนในครอบครัวและลูกหลานก็จะมี ความ
เคร่งครัดและมีความเชื่อว่าผีบรรพบุรุษจะให้คุณให้โทษได้ ทุกคนจึง ต้องประพฤติตนในทางที่ดี ไม่ผิดผี
(เหตุผลส่วนหนึ่งเพื่อประหยัดงบประมาณในการแก้ด้วยการราผี) ขณะที่คนในสายตระกูลเดียวกันแต่
เป็นครอบครัวที่ไม่มีต้นผีอยู่ที่บ้านก็ย่อมคลายความเชื่อเรื่องผีบรรพบุรุษลง และยิ่งหากคนในสายตระกูล
ที่ไ ม่มีต้นผีอยู่ที่บ้านและย้ายครอบครัวไปอยู่ต่างจัง หวัด ความเชื่อเรื่องผีบรรพบุรุษก็ยิ่ง ลดลงอีกเป็น
ธรรมดา ดั้งนั้น บ้านที่มีต้นผีซึ่งคนในครอบครัวต้องเห็นเครื่องผีหรือห่อผ้าผีอยู่ที่เสาเอกของเรือนทุกวัน
มาตั้งแต่เกิด จึงย่อมมีความเชื่อในระดับเข้มข้นมากกว่าครอบครัวที่ไม่ได้เป็นต้นผี ที่สาคัญคือกรณีที่คน
เชื้อสายมอญซึ่งมิได้เป็นต้นผีมีการแต่งงานกับคนเชื้อสายอื่น ๆ ยิ่งมีโอกาสทาให้ความเชื่อเรื่องผีเรือนสูญ
สิ้นไป มีกรณีตัวอย่างสะใภ้บางคนที่ไม่ใช่คนมอญยอมหย่ากับสามีที่เป็นต้นผีเพราะรับไม่ได้ในพิธีกรรม
ส่วนความเชื่อว่าสะใภ้ที่ทาแบบนี้จะมีอันเป็ นไปหรือได้รับผลร้ายจากการไม่นับถือผีบรรพบุรุษหรือไม่ ก็
เป็นความเชื่อส่วนบุคคล
“ตังแต่ออกเรือนมาเป็นสะใภ้คนโตของตระกูลนีก็ท้ามาตลอด มาเป็นสะใภ้เขาแล้วก็
ต้องนับถือตามเขาถึงแม้เราจะไม่ใช่คนมอญ ส่วนตัวก็ว่าดีนะ ก็ไม่เจ็บไม่ไข้อะไร ไม่ขัดสนอะไร ลูกชายทัง
สามคนก็ท้ามาค้าขึน ก็ยังต้องท้าต่อไปจนกว่าจะไม่ไหว ก็มีลูกชายคนโตและสะใภ้คนโตสืบทอด ทุกวันนีก็
ได้ลูก ๆ และสะใภ้เป็นการคนช่วยจัดการ เพราะต้นผีกับยายก็แก่กันแล้ว ” คุณยายสมพร ออกแมน
(สัมภาษณ์, ๒๕๖๑) เดิมเป็นคนไทยพวนบ้านหมี่ ได้สามีเป็นคนมอญและเป็นต้นผีตระกูลออกแมน

๖๔
สาหรับตระกูลที่ยังมีต้นผีอยู่จะมีความเชื่อว่าผีบรรพบุรุษจะให้คุณให้โทษ ครอบครัวจะ
ลาบากยากจนหรือร่ารวยส่วนหนึ่งก็เพราะการเคารพนับถือผีบรรพบุรุษ ยิ่งเลี้ยงผีดีเท่าใด คนในครอบครัว
จะมีความเจริญ มีหน้าที่การงานดี การศึกษาดี ร่ารวยยิ่งขึ้น มีโชคจากการเสี่ยงทาย จะทาการใดจึง ต้อง
บอกกล่าวบนบานผีบรรพบุรุษเสมอ อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ลูกหลานบางคนจะคลายความเชื่อลงตามสภาพ
สังคม แต่ส่วนใหญ่ก็มาไหว้ผีโรงประจาปี (โดยเฉพาะกรณีเลี้ยงโรงใหญ่) เพื่อความสบายใจของญาติและ
ตนเอง หรือหากติดธุระไม่สามารถมาได้ก็ต้องส่งเงินมาช่วยทาบุญ และบอกกล่าวให้ผีบรรพบุรุษทราบถึง
เหตุผลที่ไม่สามารถมาร่วมงานได้ มิเช่นนั้นผีบรรพบุรุษจะโกรธและให้โทษ
“ก็เชื่อนะ และก็กลัวด้วย เพราะบนบ้านคุณยายเป็นต้นผี มีอยู่บนบ้าน ตอนเด็ก ๆ จะ
กลัวมาก ไม่กล้าขึนบ้านเลยถ้าไม่มีใครอยู่ ทุกวันนีก็ยังมีความเชื่อ แล้วก็ไปร่วมพิธีเลียงผีโรงบ้านคุณยาย
ทุกปี” ปิยวรรณ กันคา (สัมภาษณ์, ๒๕๖๐)
“ที่บ้านไม่ได้เป็นต้นผี แต่ในตระกูลยังมีต้นผีอยู่ที่บ้านญาติ เวลาที่มีการจัดเลียงผีก็จะไป
ร่วมตลอดตังแต่เด็ก เพราะเราเป็นหลานชาย ถ้าถามว่าเชื่อไหม ก็เชื่อนะ อย่างน้อยก็ท้าให้เราไม่ประพฤติ
นอกลู่นอกทาง” ปฐม แดงงาม (สัมภาษณ์, ๒๕๖๐)
“ตระกูลกรอบทองก็จัดเลียงแบบปกติ ทุกปี ไม่ ไ ด้จัดเลียงใหญ่ นอกจากจะมีคนใน
ตระกูลแก้บน ส่วนการร้าผีโรงจะไม่มี เพราะส่วนใหญ่คนในตระกูลไม่มีใครท้าอะไรผิด การมีผีบรรพบุรุษ
ก็ดีเพราะที่ท้าให้ญาติน้องพยายามประพฤติอยู่ในกรอบ มีสามัคคีกัน ” ปทุม กรอบทอง (สัมภาษณ์ ,
๒๕๖๑)
การนับถือผีบรรพบุรุษยังมีความเกี่ยวพันกับการยอมรับของสังคมหรือคนในชุมชนรอบ
ข้าง เพราะหากบ้านใดมีการจัดราผีโรง โดยเฉพาะครอบครัวต้นผีที่ไ ม่เคยจัดงานเลี้ยงผีโรงหรือราผีโรง
ใหญ่ ม าก่ อ น ย่ อ มเป็ น ที่ จั บ ตาของคนในหมู่ บ้ า นว่ า ต้ อ งมี ค นในครอบครั้ ว นี้ ท าผิ ด ผี จะถู ก มองเป็ น
ครอบครัวที่ไม่น่าคบค้าสมาคมด้วย ดังนั้น จึงอาจกล่าวได้ว่า ผีบรรพบุรุษ เป็นกลไกสาคัญ ในการจัด
ระเบียบให้ครอบครัวและสังคมผ่านความเชื่อเรื่องการนับถือผี เพราะนอกจากการกาหนดบทบาทและ
หน้าที่ของแต่ละครอบครัวหรือแต่ละตระกูล ช่วยสร้างความสามัคคีในสายตระกูลแล้ว ยัง เป็นจารีต
ประเพณีที่ช่วยควบคุมพฤติกรรมของสมาชิกในครอบครัวให้อยู่อย่างสงบสุข ชุมชนสงบสุข ด้วยความ
เชื่อที่ว่าจะถูกลงโทษจากผีบรรพบุรุษและสมาชิกในสัง คม เนื่องจากกระทาผิดผี ซึ่ง คณะผู้วิจัยเคยมี
ประสบการณ์ร่วมกับคนเชื้อสายมอญแท้จริง โดยครั้งหนึ่งพบว่าลูกจ้างซึ่งเป็นคนมอญชอบลักขโมยของ
เป็นประจา ขู่ว่าจะเอาตารวจมาจับก็ไม่เกรงกลัว จนวันหนึ่งคุณป้าซึ่งเป็นนายจ้างบอกว่าถ้าไม่เอาของ
มาคืนและไม่เลิกนิสัยขโมยจะให้ผีมอญมาหักคอ ต่อมาลูกจ้างคนนี้ก็นาของที่ขโมยไปมาคืนจริง ๆ

๖๕
๒) ผีเจ้าบ้าน บันดาลสุข
ชาวมอญบ้านบางขันหมากในอดีตจะมีอาชีพเกษตรกรรม คือการทานาเป็นส่วนใหญ่
นอกเหนือจากการทาอิฐมอญ เมื่อเสร็จสิ้นฤดูเก็บเกี่ยวประมาณเดือน ๓ ก็จะมีงานบุญต่าง ๆ ต่อเนื่องไป
จนเข้าเดือน ๕ และเริ่มต้นฤดูไถหว่านอีกครั้งในเดือน ๖ (เข้าสู่ฤดูฝน) ชาวมอญซึ่งมีศาลเจ้าบ้านประจา
หมู่บ้านแต่ละแห่ งก็ จะจัดงานประเพณี ไ หว้ ศ าลประจ าหมู่บ้ าน เพื่อเป็นการเลี้ ยงขอบคุ ณ เจ้ า บ้ า นที่
คุ้มครองคนในหมู่บ้านให้สงบสุ ข มีการแก้บนที่เจ้าบ้ านบัน ดาลให้ ประสบความส าเร็ จตามที่ไ ด้ ข อไว้
ตลอดจนการขอขมาต่อเจ้าบ้าน และเพื่อ บนบานให้ผลผลิตในฤดูกาลใหม่มีอุดมสมบูรณ์ เพื่อที่จะได้แก้
บนให้เจ้าบ้านในปีถัดไป
การไหว้ศาลเจ้าประจาหมู่บ้านจึงเป็นความเชื่อเกี่ยวกับการนับถือผีที่มีความสัมพันธ์กับวิถี
การดาเนินชีวิตของชาวมอญบ้านบางขันหมากที่ว่า การเคารพนับถือเจ้าบ้านย่อมนาความสุขสมบูรณ์มา
ให้คนในครอบครัวและหมู่บ้าน และเนื่องจากศาลเจ้าประจาหมู่บ้านแต่ละแห่งจะมีสภาพทางภูมิศาสตร์
แตกต่างกัน การพิธีกรรมของเจ้าพิธีแต่ละศาลจึงมีความแตกต่างกันไปบ้าง เช่น ศาลพ่อจุ้ยที่บ้านหนองรี
มีพื้นที่กว้างขวางอยู่ติดกับแม่น้า ในพิธีกรรมจึงมีการละเล่นแตกต่างจากที่อื่น เช่น มีการละเล่นผีจระเข้ซึ่ง
ต้องอาศัยแหล่งน้า หรือการเล่นผีงูเพราะมีบริเวณพื้นที่กว้างขวางให้เล่นได้สะดวก ส่วนศาลอื่นไม่ได้อยู่ติด
กับแหล่งน้าก็จะไม่มีการเล่นชนิดนี้
ปั จ จุ บั น พบว่ า การไหว้ ศ าลเจ้ า บ้ า นแต่ ล ะแห่ ง จะมี ผู้ ส นั บ สนุ น งบประมาณหลั ก
(สปอนเซอร์) ซึ่งมักจะเป็นคนที่มีฐานะในชุมชนเป็นเจ้าภาพหลักในการจัดงาน นอกเหนือจากการ ที่
ชาวบ้านช่วยกันเรี่ยไรเพื่อนาเงินมาจัดซื้อข้าวของที่ต้องใช้ในพิธี นอกจากนี้ ที่ศาลเจ้าแม่ตากฟ้าแห่งใหม่
(บ่อหลวง) ยังมีการจัดหามหรสพเพื่อแก้บนให้เจ้าแม่ทุกปีตั้งแต่มีการยกศาลขึ้นใหม่ ชาวบ้านเล่าว่าเจ้า
แม่ตากฟ้าให้โชคให้ลาภ
การเลี้ยงผีบรรพบุรุษ กับประเพณีการไหว้ศาลเจ้าประจาหมู่บ้าน มีความแตกต่างกันใน
แง่ของจานวนคนที่มาเข้าร่วมพิธีหรือมาชมการทาพิธี เพราะการเลี้ยงผีบรรพบุรุษจะทากันเฉพาะคน
ในวงศ์ตระกูลเท่านั้น จึงมีความหลากหลายช่วงวัยทั้งผู้สูงอายุ ผู้ใหญ่ และเด็ก แต่ก็เป็นคนในสายตระกูล
ส่วนการแสดงความเคารพนับถือผีเจ้าบ้านหรือการไหว้ศาลเจ้าบ้านประจาหมู่บ้านของชาวมอญบ้านบาง
ขันหมากอย่างเข้มข้นจะอยู่ในกลุ่มของผู้หญิงผู้สูงอายุ ผู้ที่เป็นร่างทรง และบุคคลที่จิตอ่อน สาหรับใน
กลุ่มเด็กและเยาวชนจะซึมซับจากการติดตามผู้ใหญ่มาชมประเพณีการไหว้เจ้าบ้าน แต่ก็มีจานวนน้อย
๓) ลอยเคราะห์ไปกับสายน้า
ชาวมอญมักจะเลือกตั้งถิ่นฐานริมแม่น้า หรือต้องมีแหล่งน้าอยู่ใกล้บริเวณที่ตั้ง หมู่บ้าน
โดยเฉพาะมอญบ้านบางขันหมาก ซึ่งมีแม่น้าและลาคลอง ในอดีตใช้การคมนาคมทางเรือ และใช้น้าเพื่อ
การเกษตรกรรม ประเพณีงานบุญบางอย่างจึงมีความผูกพันกับน้า เช่น การลอยผ้าป่าทางเรือ แต่ในส่วน
ของความเชื่อเกี่ยวกับการนับถือผีที่มีสายน้าเข้ามาเกี่ยวข้องนั้น เป็นการใช้สายน้าเพื่อปลดปล่อยความ

๖๖
ทุกข์ โรคภัยไข้เจ็บ และสิ่งไม่ดีต่าง ๆ ให้ไหลไปกับสายน้าด้วยการลอยเคราะห์ ซึ่งก็ยังเกี่ยวข้องกับการ
นับถือผี เพราะเชื่อว่าผีไม่ดีโดยเฉพาะผีเร่ร่อนหรือผีตามกินต่าง ๆ มีส่วนให้โทษ ทาให้เกิดความเจ็บป่วย
จึงต้องนาข้าวปลาอาหารเป็นเครื่องเซ่นไหว้ใส่เรือไปให้ผีเหล่านี้กิน ก่อนที่จะนาเรือลอยเคราะห์ เพื่อที่ผี
จะได้ไม่กลั่นแกล้งหรือลงโทษ และมีการปั้นหุ่นคนในครอบครัวและสัตว์ต่าง ๆ ไปลอยเคราะห์เพื่อไม่ให้
เจ็บป่วยและหมดสิ้นความทุกข์ เป็นการเริ่มต้นชีวิตใหม่ด้วยความราบรื่น ซึ่งมิใช่เป็นการขอขมาสายน้า
ดังเช่นประเพณีการลอยกระทง
ประเพณีลอยเคราะห์ของชาวมอญบางขันหมากจะมีความแตกต่างจากมอญที่อื่น เช่น
มอญที่สังขละจะจัดในเดือน ๑๐ ของทุกปี โดยมีการลากเรือที่ทาด้วยไม้ไผ่ไปลอยกลางแม่น้า ส่วนการ
ลอยเคราะห์ของมอญบ้านบางขันหมากจะจัดในเดือน ๖ ซึ่ง จะจัดหลังจากไหว้ผีเรือนและไหว้ศาลเจ้า
ประจาหมู่บ้านเสร็จแล้ว เพื่อเป็นการส่งรวบรวบความทุกข์ทั้ งหมดของคนในครอบครัวและหมูบ่ ้านทิ้ง
ไปทิ้งในลาคลองด้วยเรือกล้วย
อย่า งไรก็ต าม ปัจ จุบ ัน พบว่า ความเชื ่อ เกี ่ย วกับ การลอยเคราะห์ใ นชุม ชนมอญบาง
ขันหมากเริ่มลดลง สังเกตจากจานวนชาวบ้านที่เข้าร่วมพิธีและผู้คนที่ไปรอชมพิธี และจากการสอบถาม
ชาวบ้านก็ได้ข้อมูลตรงกัน ว่ามีจานวนลดลงทุกปี ซึ่งอาจสื่อให้เห็นว่าความเชื่อเกี่ยวกับการลอยเคราะห์
ของชาวมอญบ้านบางขันหมากเริ่มผ่อนคลายลงไปตามสภาพสังคม

บทที่ ๕
ไทยพวน : ความเชื่อ ประเพณี วิถชี ีวติ เกี่ยวกับการนับถือผี
ผลการศึกษาสภาพการณ์ความเชื่อ ประเพณี และความสัมพันธ์ระหว่างความเชื่อในการนับ
ถือผีกับวิถีการดาเนินชีวิตของชาวไทยพวน อาเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี ในบริบทสังคมยุคปัจจุบัน ซึ่ง
ผู้วิจัยและคณะได้ลงพื้นที่เก็บรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์ การสนทนากลุ่ม การสังเกตทั้งแบบมีส่วน
ร่วมและไม่มีส่วนร่วมในการสาธิตการละเล่นที่มีความเกี่ยวข้องกับการนับถือผี และงานประเพณีที่เกี่ยวกับ
การนับถือผีของชาวไทยพวนบ้านหมี่
ผลการศึกษาพบว่าชาวไทยพวนบ้านหมี่มีความเชื่อและประเพณีเกี่ยวกับการนับถือผีที่ยัง
ปฏิบัติอยู่ในปัจจุบัน ได้แก่ ประเพณีเลี้ยงเจ้าบ้าน ประเพณีเวนห่อข้าว และการละเล่นนางกวัก ซึ่งจะได้
อธิบายตามลาดับ ดังนี้

๕.๑ การเลี้ยงเจ้าบ้าน
ความเป็นมา : ชาวไทยพวนบ้านหมี่ทุกตาบลให้ความเคารพนับถือเจ้าพ่อหรือเจ้าบ้าน โดยมี
การตั้ง ศาลเจ้าพ่อหรือที่เรียกว่า “ศาลเจ้าปู่” ไว้ในชุมชนแต่ละตาบล เพื่อคุ้มครองคนในชุมชนให้อยู่
ร่มเย็นเป็นสุข สันนิษฐานว่าศาลเจ้าปู่ของแต่ละตาบลคงมีมาตั้งแต่ครั้งที่ไทยพวนมาตั้งรกราก เพียงแต่
บางแห่งมีการยกศาลขึ้นใหม่ หรือย้ายสถานที่ตั้งศาลขึ้นใหม่ให้สอดคล้องกับบริบทของชุมชน
เจ้าปู่ที่ชาวไทยพวนบ้านหมี่ให้ความเคารพนับถือ และมีชื่อเรียกเหมือนกันเกือบทุกตาบล ชื่อ
“ศาลเจ้าพ่อสนั่น” มีเพียงที่ตาบลหินปักเท่านั้นที่ศาลเจ้าปู่มีชื่อแตกต่างจากไทยพวนในตาบลอื่น ๆ โดย
ศาลดั้งเดิมที่อยู่ในหมู่บ้านชื่อ “ศาลเจ้าปู่หินปัก” เป็นศาลไม้หลังเล็กมุงหลังคาด้วยสังกะสี ตั้งอยู่ริมถนน
ในหมู่บ้าน มีสภาพทรุดโทรม และต่อมาได้มีการยกศาลเจ้าปูข่ ึ้นใหม่อีกแห่งหนึ่งชื่อ “ศาลเจ้าปู่สัมปันโน”
ซึ่งไม่มีหลักฐานเป็นลายลักษณะอักษรว่าเหตุใดจึงชื่อเจ้าปู่สัมปันโน และจากการสัมภาษณ์ผู้สูงอายุใน
ต าบลหิ น ปั ก และต าบลอื่ น ก็ ไ ม่ ท ราบว่ า เหตุ ใ ดชื่ อ ศาลเจ้ า ปู่ ข องต าบลหิ น ปั ก จึ ง ไม่ ใ ช้ ชื่ อ เจ้ า พ่ อ สนั่ น
เหมือนกับตาบลอื่น ๆ ต่างก็เห็นศาลเจ้าปู่หินปักมาตั้งแต่เกิด
สาหรับศาลเจ้าปู่สัมปันโนที่ยกขึ้นมาใหม่นั้น วันชัย ศิริพันธุ์ (สัมภาษณ์, ๒๕๖๐) กานันตาบล
หินปักเล่าว่า ไทยพวนที่ตาบลหินปักจะนับถือเจ้าปู่สัมปันโน และมีความเชื่อว่าเจ้าปู่สัมปันโนเป็นพี่ชาย
ของเจ้าพ่อสนั่น ส่วนชื่อของศาลเจ้าปู่หินปักหลังเดิมนั้นคงเป็นการบ่งบอกให้ประชาชนทั่วไปรู้ว่าเป็น ศาล
เจ้าบ้านของชาวตาบลหินปักโดยเฉพาะเพื่อให้เกิดความชัดเจน ส่วนเหตุผลในการการยกศาลขึ้นใหม่ไว้ใน
บริเวณวัดหินปักก็เพื่อความสะดวกเรื่องการเดินทางและสถานที่กว้างขวางกว่าแห่งเดิมซึ่งเป็นซอยคับแคบ
นอกจากนี้ วัดหินปักยังเป็นศูนย์รวมชาวบ้านในการจัดงานประเพณีต่าง ๆ แต่ศาลเจ้าปู่หินปักหลัง เดิมก็
ยังคงอยู่ให้ชาวบ้านได้เคารพกราบไหว้เช่นเดิม โดยเฉพาะชาวบ้านที่บ้านอยู่ใกล้กับศาลหลังเดิม

๖๘

ภาพที่ ๕.๑ รูปปั้นเจ้าพ่อสนั่นและศาลเจ้าพ่อสนั่น เจ้าบ้านของไทยพวนบ้านทราย
ที่มา : ผู้วิจัย, ๒๕๖๑

ภาพที่ ๕.๒ ศาลเจ้าปู่หินปัก (เดิม) และเจ้าปู่สัมปันโน (ใหม่) เจ้าบ้านของไทยพวนตาบลหินปัก
ที่มา : ผู้วิจัย, ๒๕๖๑
ชาวไทยพวนบ้านหมี่จะเคารพนับถือเจ้าปู่ซึ่งเป็นเสมือนเจ้าบ้านที่คอยคุ้มครองลูกบ้านให้เกิด
ความสงบสุข เมื่อเดินทางหรือขับขี่ยวดยานพาหนะผ่านศาลเจ้าปู่ก็จะแสดงความเคารพกราบไหว้ หรือบีบ
แตรรถแสดงความเคารพ ส่วนชาวบ้านที่ต้องการประสบความสาเร็จในด้านต่าง ๆ ก็จะมาบนบานเพื่อ
ขอให้สาเร็จ หากสาเร็จจะมาแก้บนให้ตามที่ได้ลั่นวาจาไว้ หรือหากจะเดินทางไปที่แห่งหนใดก็จะขอให้เจ้า
ปู่ช่วยคุ้มครองให้ปลอดภัย ในทุก ๆ เช้าของบางวันจึงเห็นชาวบ้านมากราบไหว้หรือทาพิธีเลี้ยงเจ้าพ่อ
เพื่อแก้บนในสิ่งที่ตนได้อธิษฐานไว้และประสบความสาเร็จ นอกจากการเคารพกราบไหว้ และแก้บนซึ่ง
เป็นความเชื่อส่วนบุคคลแล้ว ในทุก ๆ ปีชาวไทยพวนทุกตาบลจะแสดงความกตัญญูต่อเจ้าบ้านด้วยการ
ทาบุญประจาปีหรือการเลี้ยงเจ้าบ้าน
การกาหนดพิธีเลี้ยงเจ้าบ้าน : ประเพณีการเลี้ยงเจ้าบ้านของชาวไทยพวนทุกตาบลจะจัดขึ้น
ในช่วงเดือน ๖ (ไทย) ของทุกปีซึ่งไม่ตรงกับวันพระ (บางตาบล เช่น หินปัก จะจัดในวันขึ้น ๑ ค่า เดือน ๗)
ชาวไทยพวนแต่ละตาบลอาจกาหนดวันเลี้ยงเจ้าบ้านไม่ตรงกัน ขึ้นอยู่กับการตกลงของคนในชุมชนซึ่งส่วน

๖๙
ใหญ่เป็นคณะกรรมการจัดงานหรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับพิธี โดยจะต้องไปปรึกษา “เจ้าจ้า” (บางแห่ง
เรียก เจ่าจ้า) เจ้าจ้า คือผู้นาจิตวิญญาณหรือผู้ที่สามารถติดต่อสื่อสารกับวิญญาณได้ ซึ่งชาวบ้านทั่วไป
เรียกว่า “ร่างทรง” และส่วนใหญ่จะเป็นผู้หญิง โดยในการเลี้ยงเจ้าบ้านของชาวไทยพวนจะต้องให้เจ้าจ้า
เป็นผู้ทาพิธี ดังนั้น การกาหนดจัดงานจึงต้องให้เจ้าจ้าเป็นผู้กาหนด ปัจจุบันแต่ละตาบลจะกาหนดจัด
เลี้ยงไม่ให้วันตรงกัน ส่วนหนึ่งเป็นเหตุผลมาจากในแต่ละตาบลก็จะมีเจ้าจ้าหรือร่างทรงในตาบล ซึ่งจะ
เป็นเครือข่ายเจ้าจ้าตาบลอื่น ๆ หากตาบลใดจัดงานเลี้ยงเจ้าบ้านก็จะมีการเชิญเจ้าจ้าหรือร่างทรงจากที่
ต่าง ๆ ให้ไปร่วมพิธีหรือเอาแรงกัน เพื่อให้พิธีมีความศักดิ์สิทธิ์ สื่อถึงความมีอิทธิฤทธิ์ บารมี ความน่า
เคารพยาเกรง (ปัจจุบัน มีหน่วยงานรัฐเข้ามาเกี่ยวข้องด้านการสนับสนุนงบประมาณ การกาหนดวันจึง
อาจขึ้นอยู่กับผู้หลักผู้ใหญ่ของหน่วยงานด้วย)
การเก็บข้อมูลและเข้าร่วมสังเกตการณ์เลี้ยงเจ้าบ้านครั้งนี้ คณะผู้วิจัย ได้เข้าร่วมสังเกตการณ์
เลี้ยงเจ้าบ้านของตาบลบ้านทราย ซึ่งเจ้าจ้า คือ พี่แจ๋ว - นางสาวสุกัญญา พัดใส ได้กาหนดจัดงานในวันที่
๒๓ เมษายน ๒๕๖๑ ณ ศาลเจ้าพ่อสนั่น ที่วัดบ้านทราย

ภาพที่ ๕.๓ “เจ้าจ้า” พี่แจ๋ว – นางสาวสุกัญญา พัดใส ให้ข้อมูลการเลี้ยงเจ้าบ้าน
ที่มา : ผู้วิจัย, ๒๕๖๑

ลาดับพิธีกรรม : ก่อนถึงวันงานฝ่ายจัดงานจะต้องมีการจัดเตรียมสถานที่ให้พร้อม ข้าวของ
เครื่องใช้ในพิธีให้พร้อมสรรพ เมื่อถึงงานวันเลี้ยงเจ้าบ้านจะต้องตั้งเครื่องเซ่นไหว้สาคัญที่ใช้ในพิธีให้เสร็จ
ตั้งแต่เช้าเพื่อให้ทันฤกษ์ที่กาหนด เครื่องเซ่นไหว้สาคัญในพิธี เช่น ไก่ หัวหมู เหล้าขาว บุหรี่ ซวย (หมาก
พลู) บายศรี ขันธ์ ๕ มีดดาบ ๔ เล่ม (ของเจ้าจ้าสาหรับราในพิธี) และอื่น ๆ ตามแต่จะจัดหามาได้ เช่น
อาหาคาว หวาน ผลไม้ เครื่องดื่ม ส่วนชาวบ้านก็จะจัดเตรียมเครื่องเซ่นไหว้หลากหลายชนิดตามที่ได้
บนบานไว้มาแก้บน ส่วนผู้ที่ไม่ได้แก้บนก็จัดเตรียมนามาถวายเจ้าพ่อโดยเฉพาะ มีวงดนตรีมาเล่นให้ความ
สนุกสนานแก่เจ้าพ่อและผู้ร่วมงาน และเตรียมประทั ดสาหรับจุดถวายเจ้าพ่อ นอกจากนี้ ยังมีหน่วยงาน

๗๐
หรือชาวบ้านมาออกโรงทานในวันงานดังกล่าวเป็นจานวนมาก ถือเป็นการทาบุญใหญ่ของชาวไทยพวน
โดยชาวบ้านจะมานั่งรอเพื่อเข้าร่วมพิธีก่อนเวลาฤกษ์กันอย่างพร้อมเพรียง

ภาพที่ ๕.๔ ชาวบ้านนาอาหารมาถวายเจ้าพ่อและแก้บนจานวนมาก
ที่มา : ผู้วิจัย, ๒๕๖๑

ภาพที่ ๕.๕ บรรยากาศชาวบ้านและร่างทรงจากที่ต่าง ๆ (ผู้ที่คล้องมาลัย) ระหว่างรอเริ่มพิธี
ที่มา : ผู้วิจัย, ๒๕๖๑
เมื่อได้ฤกษ์ เจ้าจ้าซึ่ง จะแต่ง กายและโพกศีรษะด้วยชุดสีแดง เริ่มพิธีโดยการจุดเทียนธูป
กล่าวคาบูชาเจ้าพ่อ ราดาบถวายเจ้าพ่อ และอาจมีร่างทรงจากที่ต่าง ๆ มาร่วมในการราด้วย เมื่อเจ้าพ่อ
ประทับร่างแล้ว เจ้าจ้าจะแสดงอาการผิดปกติไปจากเดิม เช่น กรณีของเจ้าพ่อสนั่นที่ตาบลบ้านทรายจะ
เดินหลังค่อม เสียงพูดแหบคล้ายชายสูงอายุ เดิ นมือไพล่หลัง เดินไปมา เพื่อทักทายชาวบ้านที่มาร่วมพิธี
เดินสารวจความเรียบร้อยในพิธี มีการพูดหรือแสดงกิริยาตาหนิหากพิธีการหรืองานในส่วนใดบกพร่อง

๗๑
หรือทาผิดขั้นตอนพิธีกรรม และอาจแสดงอาการไม่พอใจโดยการพูดออกไมโครโฟนหากได้ยินหรือมีใคร
คิดหลบหลู่เจ้าพ่อ เช่น หาว่ าไม่ใช่เจ้าพ่อจริง หรือกล่าวหาว่าแสร้งแสดงอาการเป็น เจ้าพ่อประทั บร่าง
เจ้าจ้าก็จะพูดเตือนไม่ให้ลบหลู่ มิเช่นนั้นจะมีอันเป็นไป

ภาพที่ ๕.๖ “เจ้าจ้า” จุดเทียนธูปเริ่มพิธีไหว้เจ้าพ่อสนั่น
ที่มา : ผู้วิจัย, ๒๕๖๑

ภาพที่ ๕.๗ “เจ้าจ้า” ราดาบถวายเจ้าพ่อสนั่น
ที่มา : ผู้วิจัย, ๒๕๖๑

๗๒

ภาพที่ ๕.๘ เจ้าพ่อสนั่นประทับร่าง เจ้าจ้าจะเดินหลังโค้งคล้ายชายผู้อายุ
ที่มา : ผู้วิจัย, ๒๕๖๑

ภาพที่ ๕.๙ เจ้าพ่อจะให้คาชี้แนะหากเห็นพิธีกรรมใด ๆ ไม่ถูก ไม่ควร
ที่มา : ผู้วิจัย, ๒๕๖๑
พิธีดาเนินไปตามลาดับ เช่น ในปีนี้คณะนางราของไทยพวนบ้านทรายได้ราแก้บนถวายเจ้าพ่อ
เนื่องจากไปชนะการประกวดได้รางวับมา หรือหากมีบุคคลหรือ หมู่คณะใดบนบานไว้ ก็สามารถแสดงแก้
บนให้เจ้าพ่อรับชม มีการแสดงต่าง ๆ เพื่อถวายเจ้าพ่อ ตลอดจนการเชิญหัวหน้าหน่วยงานหรือผู้หลัก
ผู้ใหญ่ที่มีส่วนร่วมจัดงานหรือสนับสนุนงบประมาณขึ้นกล่าวบนเวที ส่วนร่างทรงเจ้าพ่อก็จะรับฟัง เดิน
ทั ก ทายชาวบ้ า น ให้ ศี ล ให้ พ ร แจกอาหาร ตลอดจนร้ องราทาเพลงอย่า งสนุกสนานกั บ ชาวบ้า นตาม
ท่วงทานองดนตรีที่บรรเลง โดยเฉพาะเพลงม้าย่องซึ่งเป็นจังหวะที่โปรดปรานของเจ้าพ่อสนั่น

ภาพที่ ๕.๑๐ เจ้าพ่อสนั่นร่วมฟ้อนรากับคณะนางรา และชาวบ้านอย่างมีความสุข
ที่มา : ผู้วิจัย, ๒๕๖๑

๗๓

ภาพที่ ๕.๑๑ ร่างเจ้าพ่อสนั่น และร่างทรงจากที่อื่น สนุกสนานกับการร่ายรา
ที่มา : ผู้วิจัย, ๒๕๖๑

ภาพที่ ๕.๑๒ ร่างทรงเจ้าพ่อเดินทักทายชาวบ้านตลอดทาง ให้ศีลให้พร แจกขนมให้ผู้ร่วมพิธี
ที่มา : ผู้วิจัย, ๒๕๖๑
เมื่อใกล้เสร็จพิธี (ประมาณ ๑๑.๐๐ น. หรือไม่เกินเวลาพระฉันเพล) เจ้าพ่อจะกล่าวแสดง
ความรู้สึก กล่าวขอบคุณชาวบ้านที่จัดงานเลี้ยงเจ้าพ่อ พร้อมให้ศีลให้พร ให้มโี ชคมีลาภ ให้ลูกบ้านทุกคน
ที่เคารพเจ้าบ้านอยู่เย็นเป็นสุข จากนั้น ผู้ร่วมพิธีบางคนเข้าไปขอพรจากเจ้าพ่อ ตลอดจนนาเงินถวายเจ้า
พ่อเพื่อเป็นการทาบุญตามศรัทธา เมื่อเสร็จพิธีชาวบ้านก็จะจัดการแบ่งอาหารที่นามาถวายเจ้าพ่อและแก้
บน เพื่อรับประทานกันในงานหรือนากลับบ้าน ส่วนบรรดาผู้ที่มาออกโรงทานก็จะตักอาหารใส่ถุง แจก
ชาวบ้านให้รับประทานกันอย่างอิ่มหนาสาราญ

ภาพที่ ๕.๑๓ เจ้าพ่อสนั่นกล่าวขอบคุณที่ร่วมกันจัดเลี้ยงเจ้าบ้าน และให้ศีลให้พร
ที่มา : ผู้วิจัย, ๒๕๖๑

๗๔

ภาพที่ ๕.๑๔ หลังเสร็จพิธีชาวบ้านจะต่อคิวเข้าขอพรและร่วมทาบุญกับเจ้าพ่อตามศรัทธา
ที่มา : ผู้วิจัย, ๒๕๖๑

ภาพที่ ๕.๑๕ เมื่อเสร็จสิ้นพิธีชาวบ้านจะแบ่งอาหารที่นามาถวายหรือแก้บนไปรับประทาน
ที่มา : ผู้วิจัย, ๒๕๖๑

ภาพที่ ๕.๑๖ ผู้ร่วมพิธีได้เลขเด็ดจากเจ้าพ่อ เสี่ยงโชคด้วยการซื้อลอตเตอรี่
ที่มา : ผู้วิจัย, ๒๕๖๑

๗๕
จากการเข้าร่วมสังเกตการณ์ของคณะผู้วิจัย พบว่าการจัดงานเลี้ยงเจ้าบ้านของชาวไทยพวน
บ้านทรายประจาปี ๒๕๖๑ ซึ่งตรงกับวันจันทร์ที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๑ มีชาวบ้านทุกเพศ ทุกช่วงอายุคน
ทั้ง ในตาบลและนอกตาบลเข้าร่วมพิธีจานวนมากกว่า ๒๐๐ คน แต่ส่วนใหญ่เป็นผู้หญิง สูงอายุ โดยมี
หน่วยงานภาครัฐเช่นองค์การบริหารส่วนตาบลมีส่วนร่วมในการสนับสนุนงบประมาณนอกเหนือจากการ
เรี่ยไรจากชาวบ้าน มีเจ้าจ้าและผู้เป็นร่างทรงจากที่ต่าง ๆ เข้าร่วมพิธี ๖ คน สาหรับชาวบ้านที่เข้าร่วมพิธี
นั้นจากการสอบถามพบว่าทุกคนมาด้วยความเต็มใจและส่วนใหญ่มาร่วมงานทุกปีหากไม่ติดธุระ ส่วน
จานวนคนที่มาร่วมงานจะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับจัดงานตรงกับวันหยุดหรือวันทางาน หากเป็นวันหยุดก็
จะมีลูกหลานเข้าร่วมพิธีมากขึ้น พิธีกรรมเลี้ยงเจ้าบ้านโดยปกติแล้วจะไม่มีพิธีทางศาสนาหรือพิธีสงฆ์เข้า
ไปเกี่ยวข้องอย่างเด็ดขาด แต่ในปี ๒๕๖๑ มีหน่วยงานรัฐได้มีการประกอบพิธีสงฆ์เพื่อบวงสรวง และมีการ
ขอแทรกขั้นตอนในพิธีกรรมเลี้ยงเจ้าบ้าน จึงทาให้เจ้าบ้านหรือเจ้าพ่อสนั่นเกิดความขุ่นเคืองเล็กน้อย โดย
เมื่อประทับร่างเจ้าจ้าแล้วได้แสดงกิริยาไม่พอใจ มีการชี้หน้า ตะคอกใส่กรรมการจัดงาน เพราะถือว่าเป็น
การไม่ปรึกษาเจ้าบ้าน เป็นการลบหลู่เจ้าบ้าน
ส่วนเรื่องความเชื่อว่าเจ้าพ่อสนั่นประทับร่างเจ้าจ้าจริงหรือไม่นั้น ชาวบ้านส่วนใหญ่โดยเฉพาะ
หญิงสูงอายุต่างก็เชื่อว่าจริง เนื่องจากปกติ พี่แ จ๋ว ซึ่งเป็นเจ้าจ้าจะเป็นคนสุภาพ เรียบร้อย ไม่ออกงาน
สัง คม ไม่ดื่มไม่กิน ไม่เป็นคนร้องราทาเพลง แต่เมื่อเจ้าพ่อประทั บร่างแล้ วกริย าอาการและน้ าเสี ย ง
เปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิง ส่วนน้องสาวของพี่แจ๋วซึ่งต้องตามมาคอยดูแลทุกปีก็มีความเชื่อว่าเป็นเจ้าพ่อสนั่น
จริง เพราะปกติแล้วพี่สาวเป็นคนเรียบร้อย ตนรู้จักและคุ้นเคยกับพี่สาวเป็นอย่างดี มาตั้งแต่เกิด จึงทราบ
พฤติกรรมทุกอย่างที่แสดงออก ประกอบกับได้เคยมีประสบการณ์ด้วยตนเองหลายครั้งจึงมีความเชื่ออย่าง
สนิทใจว่าเป็นเจ้าพ่อสนั่นประทับร่างจริง อย่างไรก็ตาม เมื่อสอบถามจากผู้ร่วมพิธีซึ่งเป็นผู้ชายมีคาตอบที่
แตกต่างกันไป แต่ส่วนใหญ่จะมีความเชื่อว่าเป็นร่างของเจ้าพ่อสนั่นจริง ส่วนผู้ที่ยังคลางแคลงใจก็ไม่คิด
หลบหลู่ดูหมิ่นแต่อย่างใด เพียงแต่พยายามเชื่อมโยงเหตุผลความเป็นไปได้เท่านั้น

๕.๒ เวนห่อข้าว
ความเป็นมา : ประเพณี “เวนห่อข้าว” หรือ “บุญห่อข้าว” ตรงกับวันแรม ๑๔ ค่า เดือน ๙
ของทุกปี เป็นวันสิ้นเดือน ๙ ซึ่งตรงกับวันสารทพวน บางคนจึงเรียกว่า “บุญสารทพวน”
สมคิด จูมทอง (๒๕๖๐, น. ๖๐ - ๖๑) กล่าวว่าในสมัยโบราณ ก่อนวันสารทพวน ชาวบ้าน
จะต้องทาขนมกระยาสารททุกบ้านเพื่อเตรียมไว้ถวายพระและแจกญาติพี่น้อง เช้าตรู่ของวันรุ่งขึ้นซึ่งเป็น
วันสารทพวน ทุกบ้านจะมอบให้คนใดคนหนึ่งนา “ห่อข้าว” ซึ่ง ประกอบด้วยข้าว กับข้าว ขนม ผลไม้
ขนมจีน นามารวมห่อด้วยใบตอง จะห่อเท่าจานวนคนในบ้านหรืออาจจะมากกว่า แล้วนาไปวางไว้รอบ ๆ
บริเวณอุโบสถ หรือเจดีย์ (ธาตุ) หรือใต้ร่มโพธิ์ เรียกว่า “เวนห่อข้าว” ถือว่าเป็นการนาห่อข้าวไปให้ผีไม่มี
ญาติได้กิน ซึ่งจะต้องดาเนินการให้เสร็จสิ้นก่อนพระอาทิตย์ขึ้น ตอนสายชาวบ้านก็จะทาอาหารคาว
หวาน ใส่สารับหรือปิ่นโตนาไปถวายพระที่วัด ถือกันว่าเป็นการนาอาหารไปส่งให้บรรพบุรุษของตนที่ตาย

๗๖
ไปแล้วให้ได้รับประทาน ถือว่า ๑ ปีในเมืองมนุษย์กับ ๑ วันของเมืองเปรต หรือเมืองนรก มีการอุทิศส่วน
กุศลกรวดน้าให้แก่บรรพบุรุษผู้ล่วงลับไปแล้วได้รับประทานอาหาร ตกตอนบ่ายก็จะนาดินเหนียวมาปั้น
เป็นตุ๊กตา จาลองสิ่งของเครื่องใช้ในบ้าน ปั้นรูปวัว ควาย สัตว์เลี้ยงต่าง ๆ แล้วนาใส่กระจาดหรือกระด้ง
เพื่อให้คนในครอบคัวได้นาไปไว้ในทางสามแพร่ง เรียกว่า การส่ง “ผีย่าผีเกียง” โดยคนที่นาไปส่งผีย่าผี
เกียงจะต้องเดินไปข้างหน้า ไม่หันหลังกลับเป็นอันขาด เมื่อวางกระจาดผีย่าผีเกียงแล้วต้องนามีดเล่มเล็ก
“ขีดเครื่องหมายกากบาท” ตัดเส้นทางที่จะเดินกลับ เพราะเชื่อว่าผีจะได้ไม่ตามกลับมาด้วย
จากข้อมูลประเพณี “เวนห่อข้าว” ตามแบบโบราณของขาวไทยพวนที่กล่าวมาข้างต้น มีความ
คล้ายคลึงกับประเพณี “บุญข้าวประดับดิน” หรือ “บุญเดือนเก้า” ของทางอีสาน ที่จัดขึ้นในช่วงเวลา
เดียวกัน โดยชาวบ้านจะนาข้าวปลา อาหาร คาวหวาน ผลไม้ หมาก พลู บุหรี่ มาห่อด้วยใบตอง และทา
เป็นห่อเล็ก ๆ ก่อนจะนาไปวางตามโคนต้นไม้ใหญ่หรือตามพื้นดินบริเวณรอบ ๆ เจดีย์ หรือโบสถ์ โดยการ
ทาบุญข้าวประดับดินนี้ ชาวบ้านเชื่อว่า เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว และสัตว์นรกหรือเปรต
นอกจากนี้ บุญข้าวประดับดิน ยังถือว่าเป็นการให้ทานแก่ผู้ยากไร้รวมทั้งสัตว์ที่ไม่มีเจ้าของที่ต้องหิว อด
มื้อกินมื้อมาตลอดทั้งปีอีกด้วย (ประวัติ บุญ ข้าวประดับดิน ประเพณีเดือนเก้าของชาวอีสาน, ๒๕๕๖,
ออนไลน์)
เวนข้าวห่อ ไทยพวนบ้านหมี่ : ในปี ๒๕๖๑ วันสารทพวน ตรงกับวันอาทิตย์ที่ ๙ กันยายน
๒๕๖๑ โดยประเพณี “เวนห่อข้าว” ในปัจจุบัน เป็นเพียงพิธีกรรมส่วนหนึ่งที่มีขึ้นในวันสารทพวนเท่านั้น
ซึ่งถือเป็นการทาบุญอุทิศส่วนกุศลให้บรรพบุรุษหรือญาติพี่น้องที่เสีย ชีวิตไปแล้ว ส่วน “ผีย่าผีเกียง” หรือ
“กาเกียง” ซึ่งมีการนาดินเหนียวมาปั้นหุ่นคนหรือรูปสัตว์สิ่งของในบ้านและทาอาหารใส่กระจาดไปวางไว้
ทางสามแพร่งเพื่อให้ผีไม่มีญาตินั้น ปัจจุบันไม่พบพิธีกรรมดังกล่าวที่ไทยพวนบ้านหมี่ พบเพียงพิธีกรรม
“เวนห่อข้าว” เท่านั้น ซึ่งก็ปรับเปลี่ยนไปตามสภาพสังคม
พื้นที่ที่คณะผู้วิจัยลงไปสังเกตการณ์ คือ วัดบ้านทราย วัดหินปัก วัดบางกระพี้ใหญ่ และวัดบาง
กระพี้น้อย พบว่า ในช่วงเวลาบ่ายไปจนถึงกลางคืนของวันแรม ๑๓ ค่า เดือน ๙ ซึ่งในปี ๒๕๖๑ ตรงกับ
วันเสาร์ที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๑ แต่ละบ้านที่ยังมีความเชื่อและเคารพนับถือบรรพบุรุษ (โดยเฉพาะบ้านที่มี
ผู้สูงอายุ) และมีเจดีย์บรรจุอัฐิผู้ล่วงลับอยู่ที่วัด จะจัดเตรียมข้าวปลาอาหารใส่ห่อ (สมัยโบราณต้องห่อด้วย
ใบตองกลับด้าน) พร้อมน้าดื่ม (เดิมต้องมัดใส่ถุง) เพื่อนาไปส่งผีบรรพบุรุษและญาติพี่น้องที่เสียชีวิตแล้ว
โดยมีจานวนห่อข้าวเท่ากับจานวนผู้ที่เสียชีวิตในครอบครัว
ในปีนี้ที่บ้านของคุณป้าสมผล - นางธนทรัพย์ ช้างน้อย ซึ่งต้นตระกูลเดิมเป็นคนพวนบ้านหมี่
ตาบลบางกระพี้ แต่ได้ย้ายครอบครัวมาทาร้านอาหารอยู่ที่อาเภอเมืองลพบุรีเป็นเวลาเกือบ ๒๐ ปีแล้ว
โดยทุก ๆ ปี ครอบครัว ของคุณป้าสมผล จะต้องจัดเตรียมห่อข้าวไปส่งให้กับผีบรรพบุรุษและผีญาติที่วัด
บางกระพี้น้อย ส่วนลุงวันชัย - นายวันชัย ช้างน้อย ผู้เป็นสามี และพี่ชายซึ่งอยู่ต่างอาเภอ ก็จะนาห่อ
ข้าวไปส่งให้กับผีบรรพบุรุษและผีญาติที่วัด บางกระพี้ใหญ่ทุกปีเช่นกัน โดยป้าสมผลและลูก ๆ จะเป็นผู้
จัดเตรียมให้

๗๗
ในตอนค่าของวันแรม ๑๓ ค่า เดือน ๙ ป้าสมผลและลูกสาว ๓ คน จะช่วยกันจัดเตรียมข้าว
ปลาอาหาร ทั้งคาวหวาน ผลไม้ และน้าดื่ม ใส่กล่อง (แทนใบตอง) จานวน ๙ กล่อง เท่ากับจานวนของ
บรรพบุรุษและญาติพี่น้องที่ล่วงลับไปแล้ว ของทั้ง สองตระกูล สาหรับอาหารที่จัดใส่กล่องตามประเพณี
โบราณเดิม ประกอบไปด้วย ข้าวสุก ปลาร้า (ตัว) พริกแห้ง/คั่ว เกลือ ข้าวสาร (ให้ผีนาไปหุงกิน) น้าดื่ม
หมากพลู และกรวยดอกไม้พร้อมธูป ๒ ดอก ซึ่ง ป้าสมผลไม่ทราบความหมายของธูปจานวน ๒ ดอก
เนื่องจากจามาจากสมัยตายาย และต้องเป็ นดอกไม้สีขาวซึ่งก็จามาจากสมัยคุณแม่ยังมีชีวิตอยู่ได้ใช้ดอก
พุดสีขาว เพราะปลูกไว้ที่บ้าน

ภาพที่ ๕.๑๗ จัดเตรียมกรวยบรรจุดอกไม้สีขาว ธูป ๒ ดอก เพื่อนาไปวางที่เจดีย์ (ธาตุ)
ที่มา : ผู้วิจัย, ๒๕๖๑
ส าหรั บ ชนิ ด ของอาหารที่ จั ด ใส่ ก ล่ อ งเพื่ อ น าไปส่ ง บรรพบุ รุ ษ ของครอบครั ว ป้ า สมผลนั้น
นอกจากมีอาหารหลักตามประเพณีเดิมแล้ว จะต้องมีขนมจีนน้ายา - น้าพริก ปลาเค็ม ต้มไส้หมูและ
เครื่องในหมู ซึ่งก็ไม่ทราบเหตุผล แต่ตนเห็นมาตั้งแต่เมื่อครั้งแม่ยังมีชีวิตอยู่ก็มีไส้หมูและเครื่องในหมูต้ม
มาตลอด นอกจากนี้ ยังมีอาหารอื่น ๆ อีกหลากชนิด ล้วนแต่เป็นอาหาร ขนม หรือผลไม้ที่บรรพบุรุษหรือ
ญาติผู้ล่วงลับชอบรับประทานเมื่อครั้งยังมีชีวิตอยู่ ทั้งสิ้น เช่น คุณแม่ของป้าสมผลจะชอบรับประทานกุ้ง
อบวุ้นเส้น และที่ขาดไม่ได้ตามประเพณีสารทพวน คือ กระยาสารท และกล้วยไข

ภาพที่ ๕.๑๘ เครื่องในหมูต้ม และปลาเค็ม อาหารที่ครอบครัวป้าสมผลต้องห่อให้ผีบรรพบุรุษทุกปี
ที่มา : ผู้วิจัย, ๒๕๖๑

๗๘

ภาพที่ ๕.๑๙ ขนมจีนน้ายา-น้าพริก กุ้งอบวุ้นเส้น อาหารโปรดของบรรพบุรุษ
ที่มา : ผู้วิจัย, ๒๕๖๑

ภาพที่ ๕.๒๐ กระยาสารทและกล้วยไข่ อาหารที่ขาดไม่ได้สาหรับเทศกาลสารทพวน
ที่มา : ผู้วิจัย, ๒๕๖๑

ภาพที่ ๕.๒๑ ป้าสมผล และลูก ๆ ช่วยกันห่ออาหารไปส่งบรรพบุรุษ
ที่มา : ผู้วิจัย, ๒๕๖๑

๗๙

ภาพที่ ๕.๒๒ ต้องเขียน ชื่อ - สกุล และชื่อเล่น (ถ้ามี) ของผู้ล่วงลับไว้ที่กล่อง
ที่มา : ผู้วิจัย, ๒๕๖๑
ในการห่อข้าวนั้น ป้าสมผลเล่าว่าคุณแม่เคยสอนไว้ว่า ไม่ให้ห่อจนอาหารหมดถาด ต้องเหลือ
เศษอาหารไว้ก้นถาด เพื่อนาไปวางไว้นอกชายคาบ้าน หรือตามโคนต้นไม้ หรือเหวี่ยงให้พ้ นชายคาบ้าน
เพื่อให้ผีเร่ร่อนหรือผีไม่มีญาติได้กิน ซึ่งหากเทียบเคียงกับพิธีกรรมสมัยโบราณน่าจะปรับเปลี่ยนมาจาก
พิธีกรรม “กาเกียง” หรือ “ผีเกียง” ซึ่งเป็นผีเร่ร่อน ชาวบ้านจะต้องห่อข้าวไปวางไว้ให้ตามตีนโบสถ์ โคน
ต้นไม้ หรือทางสามแพร่ง ซึ่งปัจจุบันไม่พบพิธีกรรมนี้แล้วที่ไทยพวนบ้านหมี่ นอกจากมีข้อมูลจากการเล่า
ของชาวบ้านวัดบางกระพี้ใหญ่ว่า แต่เดิมชาวบ้านจะนาข้าวไปเทหรือกองไว้ตีนโบสถ์หรือโคนต้นไม้ในวัด
แต่เนื่องจากสุนัขคุ้ยเขี่ย ทาให้สกปรก เศษอาหารเน่าเหม็น เจ้าอาวาสจึงสั่งห้าม ซึ่งพฤติกรรมดังกล่าว
น่าจะสื่อความหมายถึงการเลี้ยงผีเกียงหรือผีไม่มีญาตินั่นเอง

ภาพที่ ๕.๒๓ ดึกสงัด ชาวบ้านห่อข้าวส่งบรรพบุรุษ โดยมีไฟฉายและแสงไฟจากรถยนต์สาดส่อง
ที่มา : ผู้วิจัย, ๒๕๖๑
ชาวบ้านเชื่อกันว่าจะต้องนาห่อข้าวไปวางไว้ให้บรรพบุรุษก่อนฟ้าสางของวัน แรม ๑๔ ค่า
เดือน ๙ หรือวันสารทพวน โดยเฉพาะช่วงเวลาประมาณ ๐๓.๐๐ - ๐๔.๐๐ น. ซึ่งถือเป็นเวลาออกหากิน
ของผีหรือวิญญาณ ดังนั้น จากการสังเกตการณ์ทั้งที่วัดบ้านทราย วัดหินปัก วัดบางกระพี้ใหญ่ บางกระพี้

๘๐
น้อย จึงพบชาวบ้านส่วนใหญ่นาห่อข้าวไปวางช่วงเวลาดังกล่าวมากกว่าเวลาอื่น ๆ และสาหรับที่วัดบาง
กระพี้ใหญ่ จะมีเจ้าพิธีจุดเทียนธูปนาสวดบริเวณด้านนอกของโบสถ์ ก่อนที่ชาวบ้านจะนาห่อข้าไปวาง ณ
เจีดีย์ (ธาตุ) ของผู้ล่วงลับ (บางคนก็นาห่อข้าวไปวาง โดยไม่ร่วมพิธีสวด) เฉพาะที่วัดบางกระพี้ใหญ่มี
ชาวบ้านเข้าร่วมพิธีสวดและนาห่อข้าวมาวางให้บรรพบุรุษประมาณ ๓๐ ครอบครัว ส่วนที่วัดอื่น ๆ ซึ่งไม่มี
พิธีนาสวดก็มีชาวบ้านทยอยเดินทางนาห่อข้าวมาวางให้ผีบรรพบุรุษอย่างต่อเนื่อง จนเกือบสว่าง ซึ่งส่วน
ใหญ่เป็นผู้สูงอายุทั้งชายและหญิง แต่ก็มีช่วงวัยกลางคนและเด็กประปราย ซึ่งส่วนใหญ่จะทาหน้าที่ขับ
มอเตอร์ไซค์หรือรถยนต์พาผู้สูงอายุมาวางข้าวห่อ

ภาพที่ ๕.๒๔ วัดบางกระพี้ใหญ่ มีเจ้าพิธีนาสวด ก่อนนาห่อข้าวไปวางให้ผีบรรพบุรุษ
ที่มา : ผู้วิจัย, ๒๕๖๑

ภาพที่ ๕.๒๕ บทสวดในพิธีกรรม “เวนห่อข้าว” ของไทยพวนบ้านบางกระพี้
ที่มา : วันชัย ช้างน้อย, ๒๕๖๑

ภาพที่ ๕.๒๖ บรรยากาศพิธีกรรม “เวนห่อข้าว”
ที่มา : ผู้วิจัย, ๒๕๖๑

๘๑

ภาพที่ ๕.๒๗ ลุงวันชัย และพี่ชาย เดินหาเจดีย์ (ธาตุ) บรรพบุรุษ
ที่มา : ผู้วิจัย, ๒๕๖๑

ภาพที่ ๕.๒๘ ครอบครัวป้าสมผล นาห่อข้าวไปส่งให้ผีบรรพบุรุษและผีญาติ
ที่มา : ผู้วิจัย, ๒๕๖๑

ภาพที่ ๕.๒๙ ครอบครัวนางสุวรรณ เรืองซ้อน นาห่อข้าวไปส่งบรรพบุรุษ
ที่มา : ผู้วิจัย, ๒๕๖๑

๘๒
ประเพณี “เวนห่อข้าว” ถือเป็นความเชื่อและการแสดงเคารพนับถือผีบรรพบุรุษอย่างแท้จริง
โดยเหตุผลหนึ่งที่น่าจะเชื่อมโยงได้ คือ การสร้างบ้านเรือนของชาวไทยพวนในอดีตนั้นจะอยู่กันเป็นกลุ่ม
หนาแน่น ปลูกเรือนชิดกัน มีเพียงถนนขนาดเล็กและแคบสาหรับสัญจร (เนื่องจากสมัยก่อนใช้การเดินเท้า
หรือรถจักรยานเท่านั้น) ดังนั้น ในบริเวณบ้านจึงไม่มีพื้นที่กว้างมากนัก (นอกจากการสร้างบ้านเรือนแบบ
สมัยใหม่) แม้แต่ศาลพระภูมิชาวพวนก็ไม่นิยมสร้างไว้ในบ้าน ดังนั้น เมื่อมีคนในครอบครัวเสียชีวิ ต ชาว
พวนไม่นิยมนากระดูกหรืออัฐิมาไว้ที่บ้านโดยเฉพาะการสร้างเจดีย์ (ธาตุ) ซึ่งต้องใช้พื้นที่ จึงนิยมสร้าง
เจดีย์บรรจุอัฐิไว้ที่วัดแทน ดังนั้น เมื่อต้องแสดงความกตัญญูต่อบรรพบุรุษหรือทาบุญอุทิศส่วนกุศาลให้จึง
ต้องมีการห่อข้าวปลาอาหารมาส่งให้บรรพบุรุษที่วัด ซึ่งใช้โอกาสในช่วงวันสารทพวนซึ่งเป็นธรรมเนียม
โบราณที่ ป ฏิ บั ติ สื บ ทอดกั น มา เพี ย งแต่ ปั จ จุ บั น มี ก ารลดขั้ น ตอนและอาศั ย ความสะดวกของแต่ ล ะ
ครอบครัวเป็นหลัก เช่น ความเชื่อเรื่องอาหารที่ต้องใส่ไปห่อก็เปลี่ยนไปตามความสะดวกที่จะจัดหามาได้
การแสดงความกตัญญูอาจทาในวันอื่น ๆ แทนก็ได้ ซึ่งจากการสังเกตพบว่ามากกว่า ๕๐ % ของเจดีย์
(ธาตุ) ที่อยู่ในวัด ที่ญาติพี่น้องไม่ห่อข้าวไปส่งให้บรรพบุรุษในประเพณี “เวนห่อข้าว” วันสารทพวน

๕.๓ นางกวัก
นางกวัก หรือ ผีนางกวัก หรือ เซิ้งนางกวัก เป็นการละเล่นพื้นบ้านชนิดหนึ่งของชาวไทยพวน
บ้านหมี่ที่ยังหลงเหลืออยู่ในปัจจุบัน ถึง แม้จะเป็น การละเล่น พื้นบ้าน แต่นางกวักเป็นการละเล่นที่ มี
ความสัมพันธ์กับความเชื่อ เรื่องดวงวิญญาณหรือ ผี เป็นการทานายหรือมีลักษณะคล้ายการดูหมอชนิด
หนึ่ง เพียงแต่ผู้ที่ทาหน้าที่ทานายนั้นเป็นวิญญาณของผีตนใดตนหนึ่งที่เข้า มาประทับร่างของกวัก แล้ว
เขียนคาทานายลงบนพื้นดินหรือทรายที่จัดเตรียมใส่กระด้งไว้
“ชาวไทยพวนโบราณมีความเชื่อเรื่องของวิญญาณ สิ่งศักดิ์สิทธิและผี นอกเหนือจากผี
บรรพบุรุษของตนและมีการสืบทอดความเชื่อมาถึงปัจจุบัน เรื่องราวที่ผูกพันกับชีวิตของไทยพวนจะอยู่ใน
ลักษณะของการละเล่นต่าง ๆ ซึ่งจะมีการเชิญวิญญาณมาเข้าสิง แล้วสอบถามเรื่องที่ตนอยากรู้” (สมคิด จู
มทอง, ๒๕๖๐, น. ๖๙)

ภาพที่ ๕.๓๐ คณะผู้วิจัยสนทนากลุ่มเพื่อเก็บข้อมูลความเชื่อ และสาธิตการเล่นเซิ้งนางกวัก
ที่มา : ผู้วิจัย, ๒๕๖๑

๘๓
ความเป็นมา : การละเล่นนางกวักของชาวไทยพวนบ้านหมี่มีมาตั้งแต่ครั้งโบราณกาล จาก
การเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสารและผู้เฒ่า ผู้แก่ ที่ เป็นชาวไทยพวนปัจจุ บันก็ทราบแต่เพี ยงว่า เห็น
การละเล่นนางกวักมาตั้งแต่เกิด ซึ่งต่างสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นการละเล่นของชาวพวนที่มีมาตั้งแต่สมัยที่
ชาวพวนได้อพยพย้ายถิ่นฐานมาปลูกบ้านสร้างเรือนในภาคกลาง โดยส่วนใหญ่จะเป็นการละเล่นในงาน
บุญต่าง ๆ เช่น วันสงกรานต์ งานประเพณีกาฟ้า ซึ่งในงานบุญดังกล่าวในอดีตนั้นจะมีการละเล่นของชาว
พวนหลายอย่าง เช่น เซิ้งนางกวัก เซิ้งนางด้ง เซิ้งนางสะ เตะหม่าเบี้ย ฯลฯ ปัจจุบันจะพบเฉพาะการเซิ้ง
นางกวักเท่านั้นที่ยังหลงเหลือให้เห็น แต่เป็นรูปแบบของการสาธิตให้คณะศึกษาดูงานหรือนักท่องเที่ยวได้
ชม การละเล่นในการจัดงานประเพณีกาฟ้าประจาปีของชาวไทยพวน และงานสาคัญ ๆ ของจังหวัด เช่น
งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์ หรือได้รับเชิญให้ไปสาธิตจากหน่วยงานต่าง ๆ

ภาพที่ ๕.๓๑ การสาธิตการเล่นนางกวักของผู้สูงอายุกลุ่มสภาวัฒนธรรมตาบลบ้านทราย
ที่มา : ผู้วิจัย, ๒๕๖๑
คณะผู้เล่นนางกวัก : ข้อมูลคณะการละเล่นเซิ้งนางกวักของชาวไทยพวนบ้านหมี่ที่ ปรากฏ
หลักฐานในปัจจุบัน ทั้งที่ยังรับงานอยู่และเลิกรับงานแล้ว เช่น
๑. คณะของกลุ่มสภาวัฒนธรรมตาบลบ้านทราย นาโดยอาจารย์สมคิด จูมทอง ประธานศูนย์
วัฒนธรรมเฉลิมราช พิพิธภัณฑ์ไทยพวนบ้านทราย โดนส่วนใหญ่จะเป็นการสาธิตให้คณะศึกษาดูงานและ
นั ก ท่ อ งเที่ ย ว (จะจั ด สาธิ ต ในศาลาวั ด บ้ า นทราย หรื อ พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ ไ ทยพวนบ้ า นทรายซึ่ง ตั้ ง อยู่ ใ นวัด )
การละเล่ น ในงานประเพณี ก าฟ้ า และออกสาธิ ต นอกพื้ น ที่ ใ นงานส าคั ญ ของจั ง หวั ด หรื อ เป็ น การ
แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับพื้นที่อื่น ๆ

๘๔
๒. คณะของป้าน้อย – นางวนิดา รักพรม อดีตผู้ใหญ่บ้านหมู่ ๖ ตาบลหินปัก ปัจจุบันเป็น
ประธานกลุ่มสตรีอาสาบ้านพวน ซึ่งยังมีรับงานสาธิตการละเล่นอยู่ แต่อาจไม่บ่อยนักเนื่องจากมีงานหลัก
คือการทอผ้าของกลุ่ม และขึ้นอยู่กับความพร้อมของสมาชิกในคณะ
๓. คณะของผู้ใหญ่วินัย – นายวินัย ปิดทองคา อยู่หมู่ ๖ ตาบลหินปัก อดีตประธานสภา
วัฒนธรรมไทยพวนตาบลหินปัก และเป็น คนแรกที่ริเริ่มก่อตั้งสภาวัฒนธรรมไทยพวนหินปัก โดยมีนาง
พันลัม ปิดทองคา ผู้เป็นภรรยา เป็นตัวหลักในการละเล่น แต่ปัจจุบันคณะนี้ไม่ค่อยได้รับงานนอกพื้นที่
เนื่องจากปัญหาสุขภาพ และสมาชิกส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุ ไม่สะดวกในการเดินทาง และไม่ค่อยมีเวลาว่าง
แต่ยังมีอุปกรณ์การละเล่นอยู่ครบและเก็บรักษาไว้เป็นอย่างดี
๔. คณะของป้าเสวก – นางเสวก หอมกระจาย อยู่หมู่ ๘ ซึ่งปัจจุบันเสียชีวิตแล้ว แต่เดิมเป็น
คณะที่มีชื่อเสียงโด่งดัง มีคณะศึกษาดูงานมาให้สาธิตการละเล่นเป็นจานวนมาก และมีการออกสาธิตนอก
พื้นที่ (ผู้วิจัยเคยเห็นการละเล่นเซิ้งนางกวักของคณะป้าเสวกหลายครั้ง)
๕. คณะอื่น ๆ เช่น คณะของป้าบรรจง – นางบรรจง ทองแผ่น คณะของป้าสมาน – นาง
สมาน สายปัญญา ฯลฯ เป็นต้น ซึ่งเป็นข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้จากการบอกเล่าของผู้ให้สัมภาษณ์
อุปกรณ์การเล่น : สมคิด จูมทอง (สัมภาษณ์, ๒๕๖๐) เล่าถึงวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการละเล่น
เซิ้งนางกวักในอดีตว่าประกอบด้วย ๑) กวัก คือกงปั่นด้าย ๒) ไม้คาน ๓) เสื้อสาหรับใส่กวัก (สีแดง) ๓)
กะลามะพร้าวตาเดียว ๔) หมากพลู ๕) บุหรี่ ๖) หอยขม ๕ ตัว โดยนาหมากพลู บุหรี่ หอยขม มาใส่
ถาดเพื่อเป็นเครื่องเชิญผี (นิยมเรียกกันว่าขันธ์ ๕) ส่วนบุคคลผู้ซึ่งทาหน้าที่เชิญผีส่วนใหญ่จะเป็นผู้อาวุโส
ที่สามารถสื่อหรือเชิญวิญญาณให้มาสิง กวักที่จะเล่นได้ จุดธูปเทียนเชิ ญ ผีหรือวิญ ญาณให้มาเข้ากวัก
สถานที่เชิญผีต้องอยู่ห่างจากวงเล่น ส่วนผู้เล่นโดยเฉพาะผู้ที่จับกวัก จานวน ๒ คน จะต้องคัดเลือกผู้มี
จิตใจอ่อนไหวง่าย โดยจับที่ปลายกวักข้างละ ๑ คน และจะมีคนร้องเชิญซึ่งเรียกว่า “ผู้เซิ้ง” ร้องเพลงเซิ้ง
พร้อมทั้งการปรบมือให้เข้าจังหวะจากผู้ร่วมวง คาเซิ้งของแต่ละท้องที่อาจผิดเพี้ยนกันไปบ้าง
ตัวอย่างคาเซิ้งของคณะผู้เล่นนางกวักของไทยพวนบ้านทราย
“นางกวักเอย นางกวักถักแท่ แญ่เจ้าแญ่ อีแม่แญ่ญอง
หาคนยกคนญอง เฮ้อสูงเพียงช้าง เจ้าอย่างอ้าง
ทุกค่่าเดือนหงาย สายลิงสายลมเดือนแจ้ง เจ้าอย่าแอ้งแม้ง
อีแม่นางกวัก กวักเจ้ากวัก นางกวักถักแท่”
“คนเซิ้งจะร้องวนไปวนมาจนกว่าวิญญาณจะมาสิ่งสู่ในกวัก ซึ่งจะสังเกตอาการของคน
เชิญหรือคนทรง แขนกวักจะทิ่มดิน สลับกันทั้งสองข้างเมื่อวิญญาณเข้าแล้ว ผู้ร่วมวงเล่นจะซักถามปัญหา
ต่าง ๆ ให้นางกวักท่านายทายทักโดยใช้ปลายไม้คานเขียนเป็นตัวหนังสือบนพื้นดินหรือทรายหรือขี้ เถ้าที่
เตรียมไว้ ถ้าวิญญาณเขียนหนังสือไม่ได้จะแสดงสัญลักษณ์อื่น เช่น ถ้าเป็นจ่านวนจะใช้แขนกวักตีดิน
แสดงความรู้สึกดีใจให้นางกวักร่าวง ถ้าโกรธจะใช้กวักตี แสดงความรักจะใช้กวักไปซบ การเล่นมีข้อแม้ว่า

๘๕
ห้ามไม่ให้ผู้ชายถูกต้องตัวผู้เล่นเป็นอันขาด เพราะจะท่าให้วิญญาณที่สิงกวักออกไป ชายหนุ่มหญิงสาวมัก
ให้กวักท่านายทายทักเนื้อคู่ เป็นที่สนุกสนานกันทั้งวงเล่น เมื่อจะเลิกเล่นก็ต้องเชิญวิญญาณออกจากกวัก
โดยการจับต้องตัวคนทรง เมื่อผีออก คนทรงจะนิ่งเฉย แต่ถ้าวิญญาณยังไม่ออก กวักก็ยังคงเคลื่อนไหวโยก
เยกอยู่ ให้น่ากวักและคนทรงไปลอดใต้บันได ๓ รอบ และน่าเครื่องเชิญคือขันธ์ ๕ ไปคว่่า วิญญาณก็จะ
ออกจากร่างคนทรง เป็นอันเสร็จพิธีการเล่นผีนางกวัก” สมคิด จูมทอง (๒๕๖๐, น. ๖๙)

ภาพที่ ๕.๓๒ ตัวอย่างการจัดเตรียมขันธ์ ๕ เพื่อสาธิตการเล่นนางกวักในปัจจุบัน
ที่มา : ผู้วิจัย, ๒๕๖๑

ภาพที่ ๕.๓๓ อุปกรณ์สาคัญ : กงปั่นด้ายสวมชุดสีแดง ทรายสาหรับเขียนคาทานาย สากไม้คู่
ที่มา : ผู้วิจัย, ๒๕๖๑
กรณีของบุคคลผู้ซึ่งทาหน้าที่จับกวักหรือร่างทรงนั้น วินัย ปิดทองคา (สัมภาษณ์ , ๒๕๖๐)
ประธานสภาวัฒนธรรมตาบลหินปัก เล่าว่า แต่เดิมตามโบราณกาลมาคนจับกวักจะต้องเป็นหญิงม่าย
(สามีเสียชีวิต) เป็นผู้ที่มีจิตใจอ่อนไหวง่ายหรือที่เรียกว่าเป็นคนใจอ่อน โดยชุดแต่งกายนางกวักต้องเป็นสี
แดงเท่านั้น แต่ปัจจุบัน คนจับกวักอาจเป็นชายหรือหญิงก็ได้ (โดยเฉพาะการสาธิต) เพียงแต่ส่วนใหญ่ที่
เห็นมักเป็นผู้หญิงมีอายุหรือสูงอายุ อย่างไรก็ตาม จะต้องถามหรือขออนุญาตนางกวักหรือวิญญาณที่สิง
กวักก่อนว่าจะให้จับกวักได้หรือไม่

๘๖

ภาพที่ ๕.๓๔ นายวินัย – นางพันลัม ปิดทองคา ร่วมให้ข้อมูลความเชื่อ และสาธิตการร้องนางกวัก
ที่มา : ผู้วิจัย, ๒๕๖๑
ขั้นตอนการเล่น : เมื่อจัดเตรียมขันธ์ ๕ และอุปกรณ์สาหรับเล่นนางกวักเรียบร้อยแล้ว ต้องมี
ผู้จับกวักจานวน ๒ คนซึ่งเป็นหญิง จับกวักอยู่คนละฝั่ง มีผู้เซิ้ง (ร้องเพลง) และผู้เล่นคนอื่น ๆ นั่งล้อมวง
เพื่อปรบมือให้จังหวะ จากนั้น ต้องมีผู้อาวุโสหนึ่งคนที่สามารถสื่อกับวิญญาณได้ เป็นผู้จุดธูปเทียนเพื่อ
เชิญผีหรือวิญญาณให้มาเข้ากวัก กรณีที่ร้องเพลงเซิ้งนานพอสมควรแล้ว วิญญาณไม่ยอมเข้ากวักจะต้องมี
การเปลี่ยนคนจับกวัก เพราะวิญญาณอาจไม่ชอบคนจับกวักคนนั้น หรือไม่ใช่คนจิตอ่อนวิญญาณเข้าไม่ไ ด้
ก็จะต้องมีการเปลี่ยนตัวกะร หรือบางกรณีวิญญาณไม่ชอบเพลงที่ร้องก็ต้องเปลี่ยน ซึ่งส่วนใหญ่นางกวัก
จะชอบเพลงทานองม้าย่อง โดยปัจจุบันทีมงานจะต้องมีเครื่องเสียงเปิดทานองเพลงม้าย่อง สาหรับ
วิญญาณที่เข้ากวักนั้นจะมีหลากหลาย ส่วนใหญ่เป็นผี เช่น อาจเป็นผีตายโหง หรือผีซึ่งเป็นญาติพี่น้องของ
คนในชุมชน ตลอดจนผีที่มาจากสถานที่อื่น ๆ ซึ่งการละเล่นนางกวักแต่ละสถานที่จะมีวิญญาณที่เข้า สิง
กวักแตกต่างกันไป ซึ่งหากแม่เซิ้งถามวิญญาณก็จะตอบว่าเป็นใคร มาจากไหน

ภาพที่ ๕.๓๕ ผู้อาวุโส (เสื้อสีฟ้า) สื่อกับวิญญาณได้ จุดธูปเทียนเชิญผีหรือวิญญาณให้มาเข้ากวัก
ที่มา : ผู้วิจัย, ๒๕๖๑

๘๗

ภาพที่ ๕.๓๖ วิญญาณไม่ยอมเข้ากวัก ต้องเปลี่ยนคนจับกวักเป็นผู้หญิงเสื้อสีชมพู
ที่มา : ผู้วิจัย, ๒๕๖๑

ภาพที่ ๕.๓๗ กวักกระโดดแรง เพราะชอบเพลงม้าย่องและคนจับกวักเสื้อสีโอรสเป็นอย่างมาก
ที่มา : ผู้วิจัย, ๒๕๖๑
การทานายของกวัก : เมื่อผีหรือวิญญาณเข้ากวักแล้ว ก่อนที่จะมีการถาม คนจับกวักจะต้อง
พยายามหยุดไม่ให้กวักกระโดดโลดเต้น จากนั้น จะให้ผู้ที่มาขอให้ทานายถามในสิ่งที่อยากรู้ โดยผู้เซิ้ง
หรือคนจับกวักจะเป็นผู้ถ่ายทอดหรือทบทวนคาถามให้กวักฟังอีกครั้งหรือถามซ้า ๆ หลายครั้ง เช่น
ผู้ให้ท่านายถามว่า “ไปสมัครงานไว้ จะสอบผ่านได้ท่างานไหม”
ผู้เซิ้ง จะถามซ้่าให้ “เขาไปสมัครงานไว้ บอกเขาซิจะได้งานไหม”
จากนั้น หากกวักจะทานาย คนจับกวักทั้งสองด้านก็จะจับกวักเอนไปยังพื้นดินข้างหนึ่ง
ข้างใด หรือข้างที่มีกระบะทรายเตรียมไว้ เพื่อให้กวักใช้ปลายไม้คานเขียนคาทานาย เช่น กรณีดังภาพ
บรรดาผู้เซิ้งถามกวักว่า “ดีใจไหมที่อาจารย์เขามา” กวักเขียนตอบว่า “ดีใจ” หรือ ถามว่า “น้องคนนี้เขา
จะได้เป็นช่างภาพมืออาชีพระดับ ประเทศไทย” กวักเขียนตอบว่า “ได้” (ปัจจุบัน น้องคนนี้ก็ เป็ น
ช่างภาพระดับประเทศจริง ๆ)

๘๘

ภาพที่ ๕.๓๘ นางกวักใช้ปลายไม้คานเขียนทานายคาตอบลงบนทราย
ที่มา : ผู้วิจัย, ๒๕๖๑
กรณีที่สิ่งที่ขอหรือให้ทานายไม่เป็นไปตามที่ขอ กวักก็อาจจะเขียนบอกไปตรง ๆ ว่าไม่เป็นไป
ดังคาทานาย หรือกวักก็อาจจะนิ่งเฉย ส่วนกรณีที่กวักเขียนหนังสือไม่เป็นเนื่องจากผีหรือวิญญาณที่เข้า
กวักอาจเป็นผีที่ไม่รู้หนังสือ อ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ ก็จะแสดงสัญลักษณ์อื่น ๆ ให้เห็น เช่น การใช้ปลายไม้
คานตีลงพื้นตามจานวนครั้ง หากเป็นคาถามเกี่ยวกับจานวน หรือการกระโดดโลดเต้นว่าดีใจมาก อยากรา
อยากเต้น หากไม่ชอบหรือโกรธก็จะนาไม้คานไปตีคนนั้น ๆ เป็นต้น
การเลิกเล่น : เมื่อจะเลิกเล่นนางกวัก หรือเชิญวิญญาณออกจากกวัก ผู้ที่จับกวักทั้งสองคนก็
จะจับกวักให้หยุดนิ่ง เพื่อบ่งบอกว่าจะเลิกเล่น แล้วให้ผู้เซิ้งหรือคณะที่ร่วมเล่นใช้มือแตะไปที่ตัวผู้จับกวัก
เพื่อให้ดวงวิญญาณออก อย่างไรก็ตาม กรณีที่วิญญาณไม่ยอมออก ยังคงกระโดดโลดเต้น ก็จะต้องนา
กวักและคนจับกวักไปลอดใต้บันได ๓ ครั้ง และนาขันธ์ ๕ ไปคว่าทิ้ง (จากการเข้าร่วมสังเกตการณ์หลาย
ครั้ง และในการเก็บข้อมูลครั้งนี้ไม่เคยปรากฏกรณีวิญญาณไม่ยอมออกจากกวัก)

๕.๔ การนับถือผีกับวิถีการดาเนินชีวิตของไทยพวนบ้านหมี่
๑) การเคารพเจ้าบ้านของไทยพวนบ้านหมี่
ความเชื่อเกี่ยวกับการนับถือเจ้าบ้านโดยการจัดประเพณีเลี้ยงเจ้าบ้านของไทยพวนบ้านหมี่
มีการเปลี่ยนแปลงไปตามบริบทสังคมอย่างเห็นได้ชัดเจน เนื่องจากไทยพวนบ้านหมี่มีหลายตาบลหรือ
หลายชุมชน ดั้งนั้น ศาลเจ้าบ้านจากที่เคยใช้ชื่อเดี ยวกันก็เริ่มปรับเปลี่ยนชื่อให้มีความสอดคล้องและบ่ง

๘๙
บอกอัตลักษณ์ของชุมชนตนเอง เช่น เดิมไทยพวนบ้านหมี่จะเรียกเจ้าบ้านว่า “เจ้าพ่อสนั่น” แต่ต่อมาไทย
พวนบางตาบลก็มีการเปลี่ยนชื่อเพื่อบ่งบอกสถานที่ของศาลเจ้าพ่อ เช่น “ศาลเจ้าปู่หินปัก” ของไทยพวน
บ้านหินปัก และต่อมาเมื่อมีการยกศาลขึ้นใหม่อีกแห่งก็เปลี่ยนชื่อเป็น “ศาลเจ้าปู่สัมปันโน” และหากมี
การยกศาลหรือย้ายศาล ส่วนใหญ่จะสร้างไว้ในบริเวณวัด (ซึ่ง โบราณเชื่อว่าพิธีกรรมทางศาสนากั บ
พิธีกรรมเกี่ยวกับผีอยู่คนละส่วนกัน) เนื่องจากวัดเป็นศูนย์รวมชาวบ้าน และมีบริเวณกว้างขวาง จึ งย่อม
สะดวกสบายในการจัดพิธีกรรมใดมากกว่า
นอกจากนี้ จากเดิมที่การไหว้เจ้าบ้านแต่ละแห่งจะต้องมี “เจ้าจ้า” หรือร่างทรงผู้ประกอบ
พิธี ปัจจุบันบางแห่งก็ไม่ใช้ “เจ้าจ้า” เป็นเพียงการเลี้ยงกันธรรมดาในกลุ่มชาวบ้านที่ยังมีความเคารพนับ
ถือเจ้าบ้านอยู่ เมื่อถึงวันเลี้ยงเจ้าบ้านก็จัดเตรียมเครื่องเซ่นไหว้ อาหารต่าง ๆ ไปไหว้เพื่อขอขมาและให้
เจ้าบ้านคุ้มครอง และบางแห่งก็ใช้เจ้าพิธีทางศาสนาประจาวัดเป็นผู้นาในการทาพิธีไหว้เจ้าบ้าน เช่น ไทย
พวนบางกระพี้จะใช้มัคนายกของวัดเป็นเจ้าพิธี แต่ก็มิได้มีขั้นตอนพิธีกรรมจานวนมาก โดยชาวบ้านบอก
ว่าพวกตนนับถือเจ้าพ่อหรือเจ้าบ้าน มาไหว้เจ้าพ่อหรือเจ้าบ้าน มิได้มาแสดงความเคารพนับถือร่างทรง
ดังนั้น จะมีเจ้าพิธีหรือไม่มีจึงไม่ใช่ประเด็นสาคัญ
ขณะที่บางตาบล เช่น การเลี้ยงเจ้าบ้านของไทยพวนบ้านทรายจะจัดพิธีใหญ่โตโดยมี
หน่วยงานภาครัฐเข้ามามีส่วนร่วม มีการออกร้านอาหารของชาวบ้านให้รับประทานฟรีหลากหลาย มี
ประชาชนร่วมงานเป็นจานวนมาก และอาจมีพิธีสงฆ์เข้ามาเกี่ยวข้อง (ซึ่งในอดีตจะไม่มี) จนคล้ายกับการ
ท าบุ ญ กลางบ้ า น และเป็ น การใช้ เ วที เ พื่ อ สื่ อ สารระหว่ า งหน่ ว ยงานปกครองกั บ ประชาชนในพื้ น ที่
นอกจากนี้ อานาจบารมีของเจ้าพ่อที่ประทับร่างเจ้าจ้า จากที่เคยชี้เป็นชี้ตายสั่งให้ลูกบ้านต้องจัดเตรียม
พิธีไม่ให้ขาดตกบกพร่อง ก็กลับกลายเป็นการลดหรือเสริมพิธีและขั้นตอนบางอย่างขึ้นมาโดยที่เจ้าจ้าไม่รู้
มาก่อน ดูเหมือนเจ้าจ้าจะกลายเป็นเพียงส่วนประกอบในพิธีไหว้เจ้าบ้านเท่านั้น ส่วนความเชื่อว่าเจ้าพ่อ
ประทับร่างเจ้าจ้าจริงหรือไม่นั้นก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคล แต่ส่วนใหญ่มีความเชื่อว่าเจ้าพ่อหรือเจ้าบ้านมี
จริง ศักดิ์สิทธิ์จริง ดลบันดาลให้ทุกข์ให้สุขแก่ชาวบ้านได้จริง ทุกคนจึงแสดงความเคารพนับถือเจ้าบ้าน
ด้วยของเซ่นไหว้และอาหารต่าง ๆ
จากสภาพการณ์ที่ปรากฏจึงอาจกล่าวได้ว่า ชาวไทยพวนบ้านหมี่ยังมีความเคารพนับถือผี
เจ้าบ้านอยู่ แต่การแสดงออกอย่างเข้มข้นก็ยังเป็นกลุ่มผู้สูงอายุ และแต่ละชุมชนมีการปรับแปลงพิธี กรรม
เลี้ยงเจ้าบ้านไปตามบริบทของแต่ละชุมชน
๒) พิธีกรรมกตัญญูต่อผีบรรพบุรุษของไทยพวนเริ่มคลายลง
ชาวไทยพวนบ้านหมี่ไม่มีผีต้นตระกูลหรือผีบรรพบุรุษอยู่ในบ้านเหมือนมอญและไทยเบิ้ง
เพราะชาวไทยพวนโดยแท้จริงในอดีตจะไม่นิยมสร้างศาลพระภูมิไว้ในบ้าน และไม่นากระดู กของคนใน
ครอบครัวมาเก็บไว้ที่บ้าน โดยเฉพาะการสร้างเจดีย์บรรจุอัฐิไว้ในบ้าน แต่จะนิยมสร้างเจดีย์อัฐิไ ว้ ที่วั ด
ทั้งนี้อาจเป็นเพราะการตั้งรกรากของชาวไทยพวนในอดีตจะอยู่กับเป็นกลุ่มก้อน บ้านติดกัน ไม่ค่อยมีถนน
จะมีเพียงที่จาเป็นและมีความแคบ จึงไม่มีพื้นที่จานวนมากสาหรับสร้างเจดีย์บรรจุอัฐิ การนาไปไว้ที่วัดจึง

๙๐
สะดวกกว่า และยังมีความเชื่อว่ากระดูกบรรพบุรุษอยู่ที่วัดจะไม่อดอยาก ได้ฟังพระสวด โดยญาติก็จะไป
ทาบุญ อุทิศส่วนกุศลให้ในวัน สาคัญทางศาสนา โดยเฉพาะในวันสารทพวน แรม ๑๔ ค่า เดือน ๙ ที่
ลูกหลานจะต้องนาข้าวปลาอาหารห่อรวมกันไปส่งให้ผีบรรพบุรุษที่เจดีย์ธาตุที่วัดในเวลาดึก ซึ่งเรียกว่า
“เวนห่อข้าว”
ประเพณีเวนห่อข้าวของไทยพวนบ้านหมี่มีการเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยอย่างเห็นได้
ชัดเจนที่สุด กล่าวคือ สังคมยุคปัจจุบันนิยมนากระดูกไปลอยอังคาร ไม่เก็บไว้ ที่บ้านหรือที่วัด ประกอบ
กับบริเวณสถานที่ของวัดที่อนุญาตให้สร้างเจดีย์ธาตุมีน้อยลง บางวัดไม่มีพื้นที่และไม่อนุญาตให้สร้าง หรือ
บางวัดจะต้องมีค่าใช้จ่าย ซึ่งแตกต่างจากอดีตที่ชาวบ้านสร้างเจดีย์ธาตุไ ว้ที่วัดเพราะไม่มีปัญหาเรื่อง
สถานที่ ด้วยเหตุนี้จึงพบว่าญาติพี่น้องที่ห่อข้าวไปส่งให้บรรพบุรุษมีจานวนลดลง ชาวบ้านที่ยังปฏิบัติอยู่ก็
เพราะมีเจดีย์ธาตุบรรพบุรุษอยู่ที่วัด และส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุ ขณะที่เจดีย์ธาตุอีกจานวนมากก็ไม่มีญาติ
ห่อข้าวไปส่ง นั่นหมายความว่าปริมาณชาวไทยพวนที่จะรักษาประเพณีเวนห่อข้าวจะลดลงไปเรื่อย ๆ
เพราะโดยทั่วไปจะไม่มีการสร้างเจดีย์ธาตุไว้ที่วัด แล้ว (ยกเว้นกรณีพิเศษสาหรับบางตระกูล) ตลอดจน
ความเชื่อและวิถีชีวิตของคนรุ่นใหม่ได้เปลี่ยนแปลงไปแล้ว
ดังเช่นก่อนหน้านี้เคยมีหลักฐานบันทึกและคาบอกเล่าจากผู้สูงอายุในชุมชนไทยพวนว่า ใน
อดีตนอกจากจะมีการห่อข้าวไปส่งให้บรรพบุรุษแล้ว ยังจะต้องนาข้าวปลาอาหารห่อไปวางหรือโยนให้ผี
เร่ร่อนหรือผีไม่มีญาติกินตามทางสามแพร่ง อีกด้วย ซึ่งเรียกว่า “กาเกียง” หรือ “ผีเกียง” และต่อมาก็
ปรับเปลี่ยนเป็นการนาข้าวปลาอาหารไปกองไว้ให้ผีเหล่านี้กินบริเวณตีนโบสถ์หรือโคนต้นไม้ในวัด ซึ่งสร้าง
ความสกปรกให้แก่บริเวณวัด บางวัดจึง มีการสั่งห้าม จนทาให้พิธีกรรมเหล่านี้หมดไป คงเหลือแต่การห่อ
ข้าวไปส่งให้ผีบรรพบุรุษเท่านั้น
๓) ผีนางกวักเป็นเพียงความเชื่อในตานาน
นางกวัก หรือเซิ้งนางกวัก ซึ่งเป็นการละเล่นที่มีความเกี่ยวข้องกับผีหรือวิญญาณของไทย
พวนบ้านหมี่ ซึ่ง ไม่มีปรากฏให้เห็นนอกจากการสาธิตให้ชมมาเป็นระยะเวลานับสิบปีแล้ว แต่การเล่น
นางกวักแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์เกี่ยวกับการนับถือผีของคนไทยพวน โดยผีเหล่านี้เป็นวิญญาณเร่รอน
ไม่ใช่เจ้าพ่อ เจ้าแม่ หรือผีบรรพบุรุษ แต่ผีเหล่านี้ให้สามารถให้คุณให้โทษได้ ดังนั้น การเชิญวิญญาณผี
เหล่านี้มาเข้ากวักและให้ผีเป็นผู้ทานายความเป็นไปของชีวิตมนุษย์ โดยให้เกียรติและยกย่องผีเป็น ผู้
ทานายดวงชะตา การพูดจาไพเราะกับผี ร้องราทาเพลงให้ผีฟัง ผีย่อมมีความพึงพอใจ มีความสุข และ
ไม่ให้โทษมนุษย์ เมื่อสภาพสังคมเปลี่ยนไปการละเล่นผีนางกวักจึงหายไปจากสังคมไทยพวน นอกจาก
เรื่องเล่าและการสาธิตเท่านั้น โดยผู้ที่ให้กวักทานายจะไม่ยึดถือและเชื่อมั่นในคาทานายมากนักเพราะ
ทราบว่าเป็นเพียงการละเล่นเท่านั้น

บทที่ ๖
ไทยเบิ้ง : ความเชื่อ ประเพณี วิถีชีวติ เกี่ยวกับการนับถือผี
จากการศึกษาสภาพการณ์ความเชื่อ ประเพณี และความสัมพันธ์ระหว่างความเชื่อในการนับ
ถือผีกับวิถีการดาเนินชีวิตของชาวไทยเบิ้ง บ้านโคกสลุง ตาบลโคกสลุง อาเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี
ในบริบทสังคมยุคปัจจุบัน ซึ่งผู้วิจัยและคณะเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์และการสนทนากลุ่มผู้ให้
ข้อมูลหลักระดับภูมิปัญญาด้านพิธีกรรมไทยเบิ้ง และประชาชนชาวไทยเบิ้งหลากหลายช่วงอายุ การ
สาธิตการบูร การลงพื้นที่สังเกตการณ์ทั้งแบบมีส่วนร่วมและไม่มีส่วนร่วมในประเพณีเลี้ยงเจ้าบ้าน และ
การศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องซึ่งมีผู้รวบรวมไว้
ผลการศึกษาพบว่าชาวไทยเบิ้งบ้านโคกสลุงยังมีความเชื่อเกี่ยวกับการนับถือผี และประเพณีที่
ยังปฏิบัติสืบต่อกันมา ได้แก่ การบูร การควาดผี ผีโรง ผีปู่ปะกาย่าปะกา และประเพณีการเลี้ ยงพ่อ
หลวงเพ็ชร ซึ่งจะได้อธิบายตามลาดับ ดังนี้

๖.๑ การบูร
การบูร เป็นการทานาย หรือเปรียบเสมือนการดูหมอ แต่เป็นการทานายทายทักเกี่ยวกับ
วิญ ญาณหรือสิ่งชั่วร้ายที่เข้ ามาสิง สถิ ตอยู่ ในตัว บุ คคล เป็นการทานายเพื่อ การรักษา ให้คาแนะน า
ตลอดจนทาพิธีขจัดปัดเป่าวิญญาณเหล่านั้นให้ออกไป ให้หายจากอาการเจ็บป่วย ซึ่ง การบูรของชาวไทย
เบิ้ง บ้านโคกสลุง เป็นที่นิยมกันมาตั้งแต่เมื่อครั้ง อดีตที่การแพทย์ยัง ไม่ก้าวหน้า ประชาชนอยู่ห่างไกล
โรงพยาบาล ในหมู่บ้านมีแต่ป่าเขา จึงมีความเชื่อเกี่ยวกับผีสาง ดวงวิญญาณชั่วร้ายต่าง ๆ ตลอดจนผี
บรรพบุรุษที่เข้ามาสิงร่างมนุษย์เพื่อขอส่วนบุญ
ปัจจุบัน ก็ยังมีชาวบ้านโคกสลุงบางส่วนที่มีความเชื่อถือเรื่องการบูรอยู่ โดยบุคคลที่ทาหน้าที่
บูรหรือทานายเรียกว่า “หมอบูร” ซึ่งเป็นผู้หญิง (ไม่พบข้อมูลว่ามีผู้บูรผู้ชาย) การบูรที่ปรากฏในหมู่บ้าน
โคกสลุงปัจจุบันมี ๒ วิธี คือ การบูรกรรไกร และการบูรไข่ (หมอบูรบางคนใช้ ลูกหมาก แทน ไข่) ซึ่งมี
รายละเอียด ดังนี้
๑) การบูรกรรไกร
ความเป็นมา : การบูรกรรไกร หรือที่ชาวบ้านนิยมเรียกว่า ตะไกร ในหมู่บ้านโคกสลุง
ยัง มีบุคคลที่ทาหน้าที่บูรกรรไกร หรือ “หมอบูร ” หลงเหลืออยู่เพียง ๑ คน คือ ยายหรึ่ม – นางหรึ่ม
อ่อนสลุง อายุ ๙๓ ปี สาหรับความเป็นมาของการบูรกรรไกรนั้นผู้วิจัย สืบค้นข้อมูลได้เพียง ๓ ช่วงอายุ
โดยยายหรึ่มเล่าว่าตนได้สืบทอดวิชาความรู้มาจาก ยายเอ็น (ไม่แน่ชัดว่า สะกดอย่างไร “เอ็น ” หรือ
“เอน”) ซึ่งเป็นหมอบูรกรรไกรในหมู่บ้านโคกสลุง และไม่ใช่ญาติของยายหรึ่ม ยายหรึ่มเล่าว่ายายเอ็น
เป็นลูกสาวของยายไฝ (ไม่ทราบชื่อ - นามสกุลจริง ) ได้สืบทอดการบูรกรรไกรมาจากยายไฝผู้เป็ นแม่
โดยกว่า ๔๐ ปีก่อน ยายเอ็นได้พยายามมาบอกให้ยายหรึ่มรับวิชาการบูรกรรไกรไปจากตน เพราะเห็นว่า

๙๒
ยายหรึ่มเป็นผู้ที่มีความเหมาะสมจะสืบทอดวิชาบูรกรรไกร ซึ่งยายหรึ่มก็ได้ปฏิเสธยายเอ็นมาตลอด โดย
ให้เหตุผลว่าบูรไม่เป็น ท่องถาคาไม่เป็น บอกกล่าวใด ๆ ไม่เป็น ที่สาคัญคือ ไม่อยากได้วิชาการบูรกรรไกร
แต่ยายเอ็นก็ไม่ลดละความพยายาม ราวกับว่ายายเอ็นได้เลือกแล้วว่าต้องเป็นยายหรึ่มเท่านั้น ที่ต้องสืบ
ทอดวิชาบูรกรรไกรแทนตน
อยู่มาวันหนึ่งยายเอ็นก็สะพายย่ามเดินเข้ามาที่บ้านเพื่อให้ยายหรึ่มตัดผมให้ (ยายหรึ่มเป็น
ช่างตัดผม นอกเหนือจากการทาเกษตรกรรม) ซึ่งในวันนั้นไม่มีลูกค้าคนอื่นอยู่ด้วย เมื่อตัดผมเสร็จ ยาย
เอ็นจึงบอกให้ยายหรึ่มไปอาบน้า ล้างหน้า ล้างตัวให้สะอาด เมื่อยายหรึ่มชาระล้างร่างกายเสร็จ ยายเอ็น
ก็ได้ทาพิธีส่งมอบการบูรกรรไกรให้ยายหรึ่มโดยที่ยายหรึ่มไม่รู้ตัวมาก่อน โดยยายเอ็นได้จัดเตรียมข้าว
ของทุกอย่างมาพร้อมสรรพใส่ไว้ในย่าม ได้แก่ กรรไกร กรวยหมากพลู ธูป ๑ ดอก เทียน ๑ เล่ม เงิน ๑
บาท เมื่อยายหรึ่มเห็นจึงปฏิเสธ บอกให้ยายเอ็นนาวิชาบูรกรรไกรไปให้ลูกสาวของยายเอ็นน่าจะเป็นการ
เหมาะสมกว่า ตนไม่ขอรับไว้ แต่ยายเอ็นก็ไม่ยอมโดยบอกว่าลูกสาวของตนเองเป็นคนกินเหล้า ไม่อยู่กับ
ร่องกับรอย คงปฏิบัติตนให้อยู่ในศีลในธรรมยาก ไม่สมควรที่จะยกวิชาบูรกรรไกรให้ และยืนยันแข็งขัน
ว่าจะให้ยายหรึ่มเท่านั้น สุดท้ายลูกสาวยายหรึ่มซึ่งได้เห็นเหตุการณ์และรับรู้มาตลาดจึงบอกให้ยายหรึ่มผู้
เป็นแม่รับไว้ โดยไม่ได้คิดว่าจะต้องเป็นหมอบูรเหมือนยายเอ็น อย่างน้อยก็รับไว้ใช้ บูรดูกัน ภายใน
ครอบครัว ยายหรึ่มจึงรับมาโดยที่ไม่มีความรู้เรื่องการท่องถาคาใด ๆ ซึ่งยายเอ็นบอกว่าไม่ต้องกังวล
เมื่อถึงเวลาก็จะท่องได้เอง ทาเป็นเอง ซึ่งก็เป็นจริงดังที่ยายเอ็นกล่าวไว้ไม่มีผิด ยายหรึ่มสามารถท่อง
คาถา บอกกล่าว เรียกขวัญได้เองโดยอัตโนมัติ โดยไม่มีตาราเขียนไว้
นานวันเข้าก็เริ่มมีคนรู้ม ากขึ้นว่า ยายหรึ่ มเป็นหมอบูร กรรไกร จากที่มีวิชาไว้ใช้ กั น ใน
ครอบครัวและเครือญาติ ก็ขยายสู่วงกว้างในชุมชนจนเป็นที่ร่าลือถึงความแม่นในการทานายของยายหรึ่ม
และด้วยความที่ปัจจุบันยายหรึ่มมีอายุมากกว่าหมอบูรคนอื่น ๆ ในชุมชน จึงทาให้ยายหรึ่มกลายเป็นที่
เคารพนับถือของคนในชุมชนมากยิ่งขึ้น ปัจจุบันก็ยังมีคนในชุมชนมาให้ยายหรึ่มบูรกรรไกรเพื่อทานาย
อาการเจ็บป่วย ตลอดจนทานายโชคชะตาความสาเร็ จต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง โดยเฉลี่ยเดือนละ ๑๐ - ๒๐
คน ตลอดจนการสาธิตให้แก่คณะนักท่องเที่ยว นักศึกษา นักวิชาการต่าง ๆ ที่ลงมาศึกษาข้อมูลในพื้นที่
บ้านโคกสลุงอย่างต่อเนื่อง
ด้วยพรสวรรค์ของยายหรึ่ม ซึ่งนอกจากการเป็นหมอบูรกรรไกรแล้ว ยายหรึ่มยังเป็นเจ้า
พิธีต่าง ๆ ที่ชาวบ้านให้ความเคารพนับถืออีกด้วย เช่น ทาหน้าที่มอบที่นอนให้คู่บ่าวสาว เรียกขวัญ ทา
บายศรีบวชนาค เป็นแม่แผ่น (ทาหน้าที่สื่อสารกับผี หรือเจ้าพ่อ เจ้าแม่ และวิญญาณต่าง ๆ)

๙๓

ยายไฝ
ยายเอ็น
ยายหรึ่ม
?
ภาพที่ ๖.๑ แสดงลาดับบุคคลผู้ซึ่งสืบทอดการบูรกรรไกร
ที่มา : ผู้วิจัย, ๒๕๖๑

ภาพที่ ๖.๒ กรรไกรที่ยายหรึ่มรับมอบมาจากยายเอ็นและใช้มาจนถึงปัจจุบัน
ที่มา : ผู้วิจัย, ๒๕๖๑
สิ่งของที่ใช้ในการบูร : สาหรับขั้นตอนการบูร กรรไกรของยายหรึ่มนั้นมิไ ด้มีพิธีรี ตรอง
มากมายนัก และปรับเปลี่ยนวัสดุไปตามยกสมัยโดยเฉพาะวัสดุที่ใช้ทากระแตะ และใบตอง โดยผู้ที่จะมา
ให้บูรต้องจัดเตรียม ข้าวสาร ๑ ถ้วย หมาก (ฝานเป็นแว่นหรือผ่าผลสด) พลูสด (นาใบมามวนคล้าย
ยาสูบ) เงินค่าครู (ไม่กาหนดจานวน) โดยข้าวสารที่นามานั้น เมื่อเสร็จพิธียายหรึ่มจะรวบรวมนาไปหุง
เพื่อใส่บาตรทุกเช้าที่หน้าบ้าน และทุกวันพระหรือวันสาคัญทางศาสนาก็จะหุงข้าวไปทาบุญที่วัด ส่วนเงิน
ค่ า ครู ที่ ไ ด้ ม าส่ ว นหนึ่ ง ก็ จ ะน าไปใช้ จ่ า ยบ้ า ง แต่ ส่ ว นใหญ่ จ ะรวบรวมไว้ท าบุ ญ เช่ น ซื้ อ ของใส่ บ าตร
ทอดกฐิน ทอดผ้าป่า ฯลฯ

๙๔

ภาพที่ ๖.๓ จัดวางสิ่งของที่ใช้ในการบูรลงถ้วยข้าวสาร พร้อมที่จะเริ่มบูร
ที่มา : ผู้วิจัย, ๒๕๖๑
พิธีบูร : ผู้ที่มาขอให้บูรหรือทานายจะต้องบอกสาเหตุว่าเป็นอะไรมา หรือมีอาการอย่างไร
หากไม่ใช่อาการเจ็บป่วยก็จะต้องบอกความประสงค์ที่จะให้ทานาย เช่น ต้องการทานายความสาเร็จเรื่อง
หน้าที่การงาน และเมื่อจัดเตรียมข้าวของครบถ้วน ยายหรึ่มก็จะนากรรไกรซึ่งใส่ไว้ในย่ามออกมาวางบน
ถ้วยข้าวสาร จากนั้น จึงเริ่มการบูรโดยยายหรึ่มจะยกถ้วยข้าวสารขึ้นสาธุ ท่องคาถาบอกกล่าว และวาง
ถ้วยข้าวสาร หมาก พลู ลงไว้กับพื้นตรงหน้า แล้วหยิบกรรไกรซึ่งมีเชือกคล้องมาถือ ไว้เหนือถ้วยข้าวสาร
ถือให้กรรไกรนิ่ง จากนั้นจึงเริ่มบอกกล่าวโดยยายหรึ่มจะเรียกหาพ่อหลวงเพ็ชรซึ่งเป็นเจ้าบ้านที่ตนคารพ
นับถือมากที่สุดก่อน ตลอดจนเจ้าพ่อเจ้าแม่ที่ตนนับถืออื่น ๆ ให้มาช่วยกันทานายทายทัก ตัวอย่างคาพูด
เช่น
“พ่อหลวงเอ๊ย วันนี้เขาจะมาดูมาแล ให้เขาดีซะ ถูกอะไรก็เดิน ถ้าแม้นว่าบูรดูนี่ ถ้า
ถูกผีก็ให้เดิน ถ้าไม่ถูกก็ให้เบี้ยนิ่งซะอย่างกับหลักปักอย่างกับไม้ นั่น ถ้าแม้นว่าถูกอะไรก็ให้เดิน ให้
ศักดิ์สิทธิ์ ให้เขาหายดีมีแรง คนนับหน้าถือตา ลูกหลานมาไกล.....”
“.... ขอให้สิบบ้านว่า ห้าบ้านลือ ตาแจ้งตาสว่างอยู่ที่แก ถูกใครก็เดิน ถ้าไม่ถูกละก็ให้
เบี้ยนิ่งเชียวนะ...”

๙๕
“โอ๊ย.. จะบูรดูให้หัวนาง หัวนางไม่สบาย เป็นไอปวดหัวมั่วหน้า ถูกอะไรไหม หัวนาง
ถูกอะไรไหม ถ้าถูกละก็เดินไป ถ้าไม่ถูกละก็นิ่งเสียอย่างกับหลักปักกับอย่างไม้เชียวนะ..”
คาว่า “เบี้ย” หมายถึง กรรไกร โดยหากมีการทานายทายทักถูกตามที่ คาบอกกล่าวที่
ยายหรึ่มพูดหรือถาม เชือกที่ห้อยจะตึง กรรไกรหนักขึ้น กรรไกรจะแกว่งแรงขึ้น ๆ ซึ่งเรียกว่า “เบี้ยหนัก”
หากทานายไม่ถูกหรือไม่เป็นไปดังคาขอ กรรไกรจะไม่แกว่ง เรียกว่า “เบี้ยไม่เดิน”

ภาพที่ ๖.๔ ยายหรึ่มเริ่มบูรกรรไกร
ที่มา : ผู้วิจัย, ๒๕๖๑
เมื่อทานายว่าเกิดจากสาเหตุใดก็แนะนาให้ปฏิบัติตามนั้น และหากมีวิญญาณชั่วร้ายเข้า
หรือถูกผีตายโหงตายห่าเข้า ก็จะต้องทาพิธีควาดผีต่อไป (รายละเอียดในหัวข้อ ๑.๒)
กรณีที่ทานายว่าถูกผีโรงของบ้านหนึ่งบ้านใดเข้า ผีโรงต้องการกินสารับ (กินอาหารที่ชอบ)
ยายหรึ่มก็จะบอกกล่าวผีโรงให้ออกไป แล้วจะจัดสารับไปให้ คาว่า “สารับ” เป็นที่เข้าใจกันโดยทั่วไปของ
คนในชุมชนนั้นว่าจะประกอบไปด้วย หล้า ๑ ขวด หมาก ๕ คา ขนม ๑ ถ้วย จัดไปให้บ้านที่มีผีโรงอยู่
(แต่หากผีโรงต้องการกินอย่างอื่น เช่น ไก่ ลาบ ก็ต้องจัดไปให้ตามที่ขอ)
“โอ้ย ถ้าจะกินสารับกับลูกกับหลานละก็ ให้หายดีนะ ภายในสามวันน๊า”
สาเหตุที่มาบูร : สาเหตุของผู้มาให้บูรกรรไกรส่วนใหญ่เกิดจากลมเพลมพัด ถูกผีเข้า
โดยทั่วไปจะมีอาการเหนื่อย กินข้าวไม่ได้ นอนไม่หลับ ไม่มีเรี่ ยวแรง เป็นลม เวียนหัว หน้ามืด ไปรักษา
หมอแผนปัจจุบันที่โรงพยาบาลมาแล้วก็ไม่หาย หาสาเหตุไม่พบ ซึ่งอาการลักษณะนี้ยายหรึ่มเล่าว่ามักจะ
ถูกผีตายโหงเข้า หรือมาทักเพื่อขอส่วนบุญ ดังนั้น จึงต้องทาส่งไปให้ตามที่ผีขอ

๙๖
การรักษา : เมื่อบูรหรือทานายพบว่ามีสาเหตุจากสิ่งใด มีวิญาณหรือผีเข้าจริง และรู้ว่า
เป็นผีชื่ออะไร ก็จะให้คาแนะนาแก่ผู้มาบูรว่าจะต้องทาอย่างไรต่อไป เช่น
กรณีถูกผีตาสิงกะโปเข้า (อาจเพี้ยนมาจากคาว่า “สิงคโปร์”) ก็จะต้องจุดบุหรี่วางไว้ให้ ๑
มวน (สมัยก่อนคือยาเส้น นามามวนด้วยกระดาษหรือใบพลูแห้ง) ซึ่งคนในหมู่บ้านทุกเพศทุกวัยไม่ทราบ
ว่าตาสิงกะโปคือใคร ไม่เคยมีใครเห็น แต่ได้ยินมาตั้งแต่เกิด แม้แต่ยายหรึ่มซึ่งอายุ ๙๓ ปี แล้วก็ตาม
“สิงกะโปน่าจะเป็นชื่อคน ได้ยินมาตั้งแต่เกิด รุ่นพ่อรุ่นแม่ก็ได้ยินกันมาแล้ว รู้จักกัน
หมด ลูกเด็กเล็กแดง เขาได้ยินเราพูด เขาก็พูดกันตามมา”
โดยยายหรึ่มเล่าว่า ตาสิงกะโปน่าจะเป็นพวกลมเพลมพัด เอาไว้เรียกหาเมื่อมีของหาย หา
ของไม่พบ โดยจะกล่าวเรียกหาตาสิงกะโป ว่า “โอ๊ย เจ้าประคุณเอ๊ย อยู่ตรงไหน ตาสิงกะโปเอ๊ย บอกให้
เห็นเน้อ จะให้ยาสักเบ้านึง” เมื่อหาสิ่งของพบหรือได้ของกลับคืนมา ก็จะนายาสูบจุดวางให้ ๑ มวน วาง
ไว้ตรงไหนก็ได้ แล้วบอกกล่าวขอบคุณตาสิงกะโปว่าพบสิ่งของแล้ว
การไหว้ครูกรรไกร : ยายหรึ่มไม่มีเครื่องรางของขลังใด ๆ เป็นพิเศษอยู่บนบ้าน มีเพียง
พระพุทธรูปสาหรับกราบไหว้ปกติ ส่วนในย่ามก็มีเพียงกรรไกรที่ใช้สาหรับการบูร และกรรไกรสาหรับ
หนีบหมากอีกเล่มหนึ่งเท่านั้น การไหว้ครูหรือบูชากรรไกรของยายหรึ่มไม่มีพิธีรีตรองใด ๆ โดยในรอบ ๑
ปี เมื่อถึงวันออกพรรษายายหรึ่มก็จะนาเหล้า ๑ ขวด หมาก ๕ คา ขนมเล็กน้อย (เมื่อก่อนใช้ขนมถ้วย) จุด
ธูปบอกกล่าวพ่อครูแม่ครูอยู่ ที่บ้ าน และรวบรวมเงินค่าครู ตลอดจนเงิน ที่มีคนทาบุญ ไว้ นาไปท าบุ ญ
ทอดกฐิน ทอดผ้าป่า ติดกัณฑ์เทศน์ที่วัด นอกเหนือจากการตักบาตรทุกเช้าที่หน้าบ้าน
ผู้สืบทอดวิชาบูรกรรไกร : ปัจจุบันยายหรึ่ม ยัง ไม่ทราบว่าจะหาใครมาสืบทอดวิชาบูร
กรรไกรต่อจากตน แต่ก็ได้หมายตาลูกสาวหรือลูกสะใภ้บางคนไว้ เพียงแต่บรรดาลูก ๆ ทุกคนมีแนวโน้ม
ปฏิเสธเนื่องจากมีหน้าที่การงานประจาและเกรงว่าจะทาไม่ได้ บางคนก็กลัว ซึ่งตัวยายหรึ่มเองก็มีความ
ประสงจะให้คนในครอบครัวรับไว้เพื่อเป็นผลดีต่อตัวเองและครอบครัว อีกทั้งช่วยคนตกทุกข์ได้อยาก เป็น
การทาบุญกุศลจากการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ ที่ยังมีความเชื่ออยู่ อย่างไรก็ตาม ยายหรึ่มก็ไม่เสียใจหาก
ลูกหลานหรือคนในครอบครัวไม่มีใครยอมรับสืบทอดวิชา แต่มั่นใจว่าเมื่อถึงเวลาจะมีคนมารับสืบทอดเอง
ซึ่งอาจจะเป็นคนในครอบครัวหรือไม่ก็ตาม เมื่อถึงเวลาจะเห็นเอง จะมาเอง
(หมายเหตุ : การบูรกรรไกร ไม่สามารถมาขอวิชาหรือมาขอเรียนเพื่อต้องการเป็นหมอบูร
กรรไกรได้ นอกจากจะมีการเลือกและยกให้คนที่คิดว่าเหมาะสมเท่านั้น ซึ่ง ไม่จาเป็นต้องเป็นคนใน
ครอบครัวก็ได้ ส่วนการบูรไข่สามารถมาขอร่าเรียน ขอวิชากันได้ ไม่ว่าจะเป็นคนในครอบครัวหรือคน
ภายนอกก็ตาม)

๙๗

ภาพที่ ๖.๕ คณะศึกษาดูงานจากที่ต่าง ๆ มาศึกษาข้อมูลการบูรกรรไกรของยายหรึ่มจาอย่างต่อเนื่อง
ที่มา : ผู้วิจัย, ๒๕๖๑

ภาพที่ ๖.๖ ยายหรึ่มจะเป็นเจ้าพิธีบายศรีสู่ขวัญต้อนรับคณะศึกษาดูงานไทยเบิ้ง
ที่มา : ผู้วิจัย, ๒๕๖๑

๙๘
๒) การบูรไข่
ความเป็นมา : การบูรไข่ เป็นความเชื่อและมีขั้นตอนพิธีการบูร การคล้ ายกับการบู ร
กรรไกร เพียงแต่เปลี่ยนจากการใช้กรรไกร เป็น การใช้ไข่แทน ปัจจุบันในหมู่บ้านโคกสลุง มีหมอบูรไข่
จานวน ๓ - ๔ คน (จากการให้ข้อมูลของชาวบ้าน) แต่บางรายไม่ได้รับการบูรให้ชาวบ้านทั่วไปเนื่องจาก
ต้องรับสืบทอดมาจากบรรพบุรุษจึงมีไว้ใช้เฉพาะในครอบครัว และที่สาคัญคือไม่ได้อยู่ประจาบ้านเพราะ
ยังต้องออกไปทางานนอกบ้าน ดังนั้น ข้อมูลการวิจัยในส่วนของหมอบูรไข่จึงรวบรวมจากหมอบูรไข่ ๒
คน คือ ป้าลาพึง – นางลาพึง งานสลุง อายุ ๕๙ ปี และ ป้าลัย – นางมาลัย ยาบ้านแป้ง (พูลหลา) อายุ
๗๐ ปี และการให้ข้อมูลจากผู้ให้สัมภาษณ์และสนทนากลุ่ม
จากการสืบค้นข้อมูลทราบประวัติ ความเป็นมาของการบูรไข่เพียง ๓ ชั่วอายุ โดยป้าลา
พึงเล่าว่าตั้งแต่เด็กที่ตนจาความได้ก็เห็น แม่ใหญ่กริบ (ยายของป้าลาพึง ) เป็นหมอบูรไข่ประจาชุม ชน
(อาจมีคนอื่นอีก แต่ตนไม่รู้จัก ไม่มีข้อมูล) เมื่อยายกริบเสียชีวิต จึงมี แม่ใหญ่ลี (แม่ของป้าลาพึง) และ
ยายมูล เป็นผู้สืบทอดต่อมา โดยยายมูล - นางละมูล พูลหลา ไม่ใช่ญาติ แต่มาขอร่าเรียนวิชาไปใช้ และ
กลายเป็นหมอบูรไข่ที่ผู้คนนิยมมาให้ทานายมากที่สุดในช่วงเวลาที่ยายมูลยังมีชีวิตอยู่ เนื่องจากยายมูล
เป็นผู้มีความสามารถหลายอย่าง ทั้งการเป็นเจ้าพิธี หมอลา เป็นปราชญ์และภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของ
ชาวไทยเบิ้งบ้านโคกสลุง เมื่อยายมูลเสียชีวิต ป้าลัยซึ่งเป็นลูก สาวของยายมูลจึง เป็นผู้สืบทอดวิ ช าต่อ
มาถึงปัจจุบัน ส่วนป้าลาพึงก็สืบทอดมาจากแม่ใหญ่ลีผู้ซึ่งเป็นแม่
กล่าวโดยสรุป คือ ป้าลาพึง และ ป้าลัย เป็นผู้สืบทอดวิชาการบูรไข่มาจากผู้เป็นแม่ของตน
อีกทอดหนึ่ง ซึ่งสอดคล้องกับการให้ข้อมูลของชาวบ้านที่สัมภาษณ์และสนทนากลุ่ม

แม่ใหญ่กริบ
ลูก

แม่ใหญ่ลี

ไม่ใช่ญาติ

แม่ใหญ่มูล

ลูก

ลูก

ป้าลาพึง

ป้าลัย

?

?

ภาพที่ ๖.๗ แสดงลาดับผู้สืบทอดการบูรไข่
ที่มา : ผู้วิจัย, ๒๕๖๑

๙๙

ภาพที่ ๖.๘ ป้าลาพึง – นางลาพึง งานสลุง (ซ้าย) และ ป้าลัย – นางมาลัย ยาบ้านแป้ง (ขวา)
ที่มา : ผู้วิจัย, ๒๕๖๑
สิ่งของที่ใช้ในการบูร : ผู้ที่จะมาบูรไข่จะต้องจัดเตรียมข้าวของที่ใช้ในพิธีมา ได้แก่ ไข่ไก่ ๑
ฟอง (เลือกขนาดย่อม ๆ ปัจจุบันใช้ไข่ไก่) ข้าวสาร ๑ ถ้วย หมากพลู ๑ คา หรือหมากหั่นเป็นแว่นก็ไ ด้
และอาจใช้ใบพลูสดก็ได้ พร้อมเงินค่าครูแล้วแต่หมอบูรแต่ละคน เช่น ๕ บาท ๑๒ บาท (เทียบกับ ๑๒
สตางค์ของสมัยก่อน) ส่วนอุปกรณ์สาหรับการบูรของหมอบูรจะมีกระด้งเล็ก (กะโล่) หรือกระจาดเล็ก ๑
ใบ (สาหรับใส่ข้าวสาร) ไม้กง ๑ อัน (ลักษณะคล้ายคันธนู) สาหรับวางข้าวสารและตั้งไข่
อย่างไรก็ตาม สาหรับป้าลาพึงนั้น นิยมใช้ลูกหมาก (ผลของหมาก) แทน ไข่ไก่ ซึ่งใช้มาตั้งแต่
สมัยแม่ใหญ่ลีผู้ซึ่งเป็นแม่ เนื่องจากหยิบจับง่าย ตกไม่แตกเหมือนไข่ แต่ป้าลาพึงก็ไม่ปฏิเสธการใช้ไ ข่
หากผู้มาขอให้ทานายต้องการให้บูรด้วยไข่

ภาพที่ ๖.๙ วัสดุ อุปกรณ์ สิ่งของที่ใช้ในการบูรไข่ของป้าลาพึง
ที่มา : ผู้วิจัย, ๒๕๖๑

๑๐๐
พิธีบูร : ลาดับการทาพิธี การทานาย การท่องคาถา การบอกกล่าว จะมีความคล้ายคลึงกัน
กับการบูรกรรไกร ซึ่งมักจะเรียกหาผีปู่ย่าตายายที่เคารพนับถือ หรือพ่อหลวงเพ็ชรซึ่งเป็นเจ้าบ้าน เช่น
กรณีของป้าลาพึงจะกล่าวว่า
“...นี่นะ ยายเอ๊ย พ่อหลวงเอ๊ย จะขอถามย้ายเอ๊ย จะถามว่า โรคที่... (ชื่อคน)... เป็นอยู่ใน
ตัว มันใช่โรคร้ายหรือไม่ร้าย ถ้าว่าโรคร้ายก็ให้เดินไป ถ้าไม่ใช่โรคร้ายก็ขอให้หยุดนิ่ง ไม่ต้องเดินนา ...
จริงก็ค่อยเดิน ถ้าไม่จริงก็อย่าเดิน อย่าล่อ อย่าลวงเขาน๊า จริงก็ค่อยเดิน ถ้าไม่จริงเขาก็จะว่าข้าโกหก
เขาน๊า...”
คาว่า “เดิน” หมายถึง ไม้กงหรือคันธนูที่มีข้าวสารและไข่วางไว้จะสั่น หรือแกว่งโยนไปมา
โดยมีการถามสลับไปมาเพื่อทดสอบความแม่น เช่น หากครั้งแรกบอกว่า “ถ้าจริงให้เดิน ไม่จริงไม่ต้อง
เดิน” ครั้งต่อไปให้สลับกันว่า “ถ้าจริงไม่ให้เดิน ถ้าไม่จริงให้เดิน” เป็นต้น

ภาพที่ ๖.๑๐ การบูรไข่ของป้าลาพึง หากเป็นดังคาทานายไม้กงก็จะแหว่งไปมา
ที่มา : ผู้วิจัย, ๒๕๖๑

ภาพที่ ๖.๑๑ ใช้ลูกหมากแทนไข่ หากเป็นดังคาทานายไม้กงก็จะแหว่งไปมา
ที่มา : ผู้วิจัย, ๒๕๖๑

๑๐๑
ผู้สืบทอดการบูรไข่ : กรณีผู้ที่จะเข้ามาสืบทอดหรือเรียนวิชาการบูรไข่ จะแตกต่างจากการ
สืบทอดวิชาบูรกรรไกร กล่าวคือ การบูรไข่นั้นสามารถสืบทอดหรือมาขอร่าเรียนวิชากันได้ ไม่เจาะจงว่า
จะต้องเป็นทายาท คนในครอบครัว วงศ์ตระกูล หรือบุคคลภายนอก แต่ต้องเป็นผู้หญิง อย่างไรก็ตาม
สังคมยุคปัจจุบันที่ผู้สูงอายุลดลง ประเพณีความเชื่อต่าง ๆ อาจคลายลงโดยเฉพาะในเด็กและเยาวชนคน
รุ่นใหม่ จึงเป็นการยากที่บุคคลภายนอกจะมาขอร่าเรียนวิชา นอกจากจะต้องมีการยกให้คนในครอบครัว
หรือญาติ ซึ่งในเรื่องนี้ป้าลาพึงและป้าลัยแสดงความคิดเห็นสอดคล้องกันว่า เมื่อถึงเวลาก็จะมีคนมารับ
ต่อไปเอง โดยเฉพาะการยกให้คนในครอบครัว ถึงแม้ปัจจุบันจะปฏิเสธ ไม่อยากได้ ไม่ขอรับก็ตาม เพราะ
หากถึงเวลาต้องรับสืบทอดต่อไป แล้วปฏิเสธก็จะมีเหตุให้เป็นไป เจ็บป่วย ทามาหากินไม่เจริญ สุดท้ายก็
จะต้องยอมรับไปสืบทอดโดยปริยาย ซึ่งในเรื่องนี้ป้าลัยเคยประสบด้วยตนเองมาแล้วเมื่อครั้งที่แม่ใหญ่มูล
เสียชีวิตลง ป้าลัยเคยปฏิเสธไม่ยอมรับมาสืบทอดต่อ เนื่องจากเกรงว่าจะทาไม่ได้ สุดท้ายก็ต้องมารับไว้
และเป็นหมอบูรมาถึงปัจจุบัน ความกังวลว่าจะทาไม่ได้ ท่องคาถาไม่ได้ บอกกล่าวไม่เก่ง ก็จะหายไปเอง
เพราะบุคคลเหล่านี้จะมีพรสวรรค์ในตัวอยู่แล้ว จะทาได้เองเมื่อถึงเวลา เพราะของมีครูบาอาจารย์
“ตอนรับไว้ ไม่ได้คิดว่าจะต้องเอาไปดูหรือใช้ทามาหากินกับคนอื่น นอกจากดูกันใน
ครอบครัวหรือญาติที่อยู่ไกล ๆ เท่านั้น แต่พอมีคนรู้ ก็มาหา เราก็ต้องช่วยดูให้เขา เพราะถือว่าเขามาขอ
ความช่วยเหลือ เขานับถือเราเขาจึงมาหา” ป้าลาพึงบอกเล่าเจตนาเดิม
ป้าลาพึงเล่าถึงวิธีการมาขอรับวิชาบูรไข่ว่า ผู้ที่รับต่อหรือมาขอรับจะต้องจัดเตรียมสิ่งของมา
ให้พร้อม หรือที่เรียกว่า “แต่งขัน ๕” โดยมีข้าวสาร ๑ ขัน (ขนาดประมาณขันใส่บาตร) หมาก พลู เทียน
ธูป จัดใส่กรวยที่ทาด้วยใบตอง ด้ายขาว ๑ พลอง (เข็ด) และเงินค่าครู ๑๒ บาท โดยมาในวันใดก็ได้ แต่
ห้ามเป็นวันพระ ช่วงเวลาไม่เกินพระฉันเพล ซึ่งส่วนใหญ่นิยมมารับวันอังคารซึ่งถือว่าเป็นวัน ฤกษ์ดี เป็น
วันแข็ง
(หมายเหตุ : ทั้งการบูรกรรไกร และการบูรไข่ จะต้องมาบูรที่บ้านของหมอบูรเท่านั้น โดยตัวผู้
ต้องการบูรมาเอง หรือให้ญาติมาแทนในกรณีที่ไม่สามารถนาตัวมาได้ และจะไม่บูรในวันพระ)

๖.๒ การควาดผี
การ “ควาดผี” (“ควาด” อาจเพี้ยนมาจากคาว่า “ฟาด”) คือการขับไล่วิญญาณหรือสิ่งชั่วร้าย
ที่เข้ามาสิงอยู่ในร่างมนุษย์ให้ออกไป ซึ่งชาวไทยเบิ้งส่วนหนึ่ง (โดยเฉพาะผู้สูงอายุ) ยังมีความเชื่อในเรื่อง
นี้อยู่
ทาไมต้องควาดผี : เมื่อชาวบ้านมีอาการเจ็บป่วยโดยไม่รู้สาเหตุ แพทย์แผนปัจจุบันรักษาไม่
หาย วินิจฉัยโรคไม่ได้ หรือเมื่อตระเวนรักษาจนทั่วแล้วก็ยังไม่หาย ชาวบ้านก็จะหันมาพึ่งพาความเชื่อโดย

๑๐๒
การบูรกรรไกรหรือการบูรไข่เพื่อทานายสาเหตุ หากหมอบูรทานายว่าถูกผีเข้าหรือผีสิง ผีมาขอส่วนบุญ
เช่น ผีตายโหง ก็จะแนะนาให้ทาพิธีควาดผีเป็นลาดับต่อไป หมอบูรทุกคนคือผู้ทาหน้าที่ควาดผี ต่อจาก
การบูร แต่ก็มิได้บังคับ ผู้มารักษาจะสมัครใจไปควาดผีกับหมอบูรคนใดก็ได้ ซึ่งจากการสอบถามชาวบ้าน
ส่วนใหญ่จะนิยมไปบูรกรรไกร และควาดผีกับยายหรึ่มมากกว่าหมอบูรคนอื่น ๆ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะความ
อาวุโส การเป็นที่เคารพนับถือ และยายหรึ่มซึ่งมีอายุมากแล้วจะอยู่กับบ้าน ไม่เหมือนกับหมูบูรคนอื่น ๆ
ที่ยังต้องออกไปทางานนอกบ้าน จึงไม่ค่อยได้อยู่ติดบ้าน โดยในการทาพิธีควาดผีนั้น ทั้งยายหรึ่ม ป้าลาพึง
และป้าลัย ต่างเล่าสอดคล้องกันว่าผู้ที่จะทาการรักษาต้องมารับเจ้าพิธีไปทาพิธีควาดผีที่บ้านของผู้รับการ
รักษาเท่านั้น
สิ่งของที่ใช้ในการควาดผี : ผู้รับการรักษาจะต้องจัดเตรียมสิ่งของตามที่เจ้าพิธีแนะนา เช่น
กรณีของยายหรึ่ม หากการบูรทานายพบสาเหตุมาจากผีตายโหงเข้า (ทัก) ผีอยากจะกินข้าวดาข้าวแดง
ยายหรึ่มก็จะบอกให้ทากระแตะไปส่ง (กระแตะ เดิมสานด้วยไม้ไผ่ แล้วนาใบตองรอง ปัจจุบันใช้วัสดุ
อะไรก็ได้ตามความสะดวก โดยคุณยายหรึ่มนิยมใช้กระดาษลัง ที่หยิบหาได้ใกล้ตัว ตัดหรือฉีกเป็นแผ่น
สี่เหลี่ยมแทนกระแตะไม้ไผ่)
เครื่องเซ่นไหว้ในกระแตะของยายหรึ่ม จะต้องนาดินเหนียวหรือดินน้ามันมาปั้นเป็นตัวคน ๑
คน หมาก ๑ คา (แว่น) ใบพลู ๑ ใบ (มวนไว้) เงิน ๑๒ (ดินมาเป็นปั้นรูปแหวนหรือวงกลมแบน ๆ แทน
เงิน) ทอง ๑๕ (ดินมาปั้นก้อนกลมเล็ก ๆ แทนทอง) ข้าวสารจานวน ๑ หยิบมือ พริก ๑ เม็ด เกลือ ๑
ก้อน (หรือหยิบมือ กรณีที่เป็นเกลือป่น) น้า ๑ ขวด เงิน ๕ บาท (ค่าครู) ข้าวแดง (นาข้าวสุกมาคลุกน้า
ปูนกินหมาก หรือน้าซอสแดง หรือสีทาขนม) ข้าวดา (นาข้าวสุกมาคลุกก้นหม้อที่หุงต้มด้วยฟืนหรือถ่าน
หรือนาไปคลุกผงถ่านให้มีสีดา) จากนั้น นามาจัดวางใส่ในกระแตะ เมื่อทาพิธีเสร็จแล้วให้คนป่วยหรือ
ญาตินาไปวางไว้ทางสามแพร่ง จุดธูปบอกกล่าว ๑ ดอก เรียกว่า “ส่งเสบียงคนตายโหง” หรือ “ส่งเสบียง
คนตายอด ตายอยาก”

ภาพที่ ๖.๑๒ กระแตะส่งเสบียงของยายหรึ่ม
ที่มา : ผู้วิจัย, ๒๕๖๑

๑๐๓
ส่วนการทากระแตะเพื่อส่งผีตายโหงของป้าลัย อาจมีสิ่งของอื่น ๆ เพิ่มเข้ามา นอกเหนือจากที่
กล่าวมา หรือแตกต่างกันบ้าง เช่น หมาก ๕ คา (หมากกลีบ) ใบพลู ๕ ใบ (วางซ้อนกัน) ข้าวดา ข้าวแดง
ข้าวสารหยิบมือ เนื้อหมู ๑ ชิ้น ปลาร้าตัวเล็ก ๆ ๑ ตัว (หรือชิ้นเล็ก ๆ) ปลาย่างตัวเล็ก ๆ ๑ ตัว เงินค่าครู
(แล้วแต่จะใส่) นามาจัดใส่จาน เพื่อให้ผีนาไปทาข้าวพล่าปลายา หรือผีอยากทาอะไรกินก็ให้ไปทากินเอง
ตามใจชอบ
สาหรับการทากระแตะเพื่อนาไปส่ง ผีตายโหงตายห่าของป้าลาพึงก็มีความคล้ายคลึง กัน กั บ
ยายหรึ่มและป้าลัย โดยมีเครื่องเซ่นที่ขาดไม่ได้ คือ ข้าวดา ข้าวแดง พริก ๑ เม็ด เกลือ ๑ ก้อน ข้าวสาร
๑ หยิบมือ หมาก ๑ แว่น พลู ๑ ใบ (แต่เดิมมียาเส้นด้วย) เงินค่าครู ๑๒ บาท ส่วนกรณีที่ผีอยากจะกิน
อย่างอื่น เช่น ผีอยากกินไข่ ก็จะนาไข่ไก่ดิบใส่กระแตะด้วย หรือจะกินไก่ ๗ ตับ ก็ต้องไปหาตับไก่ปิ้งมาให้
ครบใส่ไว้ในกระแตะด้วย เป็นต้น
พิธีควาดผี : เมื่อจัดเตรียมสิ่งของที่จะใช้ในพิธีครบแล้ว และวางในกระแตะเรียบร้อยแล้ว
เจ้าพิธีจะให้ผู้ที่มารักษานั่งเหยียดขาทั้งสองข้างลงพื้น (ส่วนใหญ่จะให้นั่งบนแคร่ เหยียดขาทั้งสองข้างลง
พื้น หรือนั่งบนเก้าอี้) หันหน้าไปทางทิศตะวันตก จากนั้น เจ้าพิธีจะทาพิธีควาดผีโดยยกกระแตะท่อง
คาถาหรือบอกกล่าวสิ่งที่ตนเคารพนับถือให้มาช่วยรักษา แล้ว ยกกระแตะขึ้นบริเวณเหนือศี รษะของ
ผู้รักษา ไล่ลงจากศีรษะจนสุดปลายเท้าของผู้มาให้รักษาเพื่อเป็นการปัดเป่า พร้อมท่องคาถาหรือคาบอก
กล่าวขับไล่ผีไปเรื่อย ๆ ไม่จากัดจานวนครั้ง จนกว่าจะท่องคาถาหรือบอกกล่าวขับไล่จบ
คาถาหรือคาบอกกล่าวในการควาดผีตายโหงของคุณยายหรึ่ม จะกล่าวว่า
“ผีตายโหงเขาฆ่า ผีตายห่าเขาฟัน ผีตายทั้งกลมก็ดี ตกน้าตายก็ดี ผูกคอตายก็ดี ตาย
คว่าตายหงาย ตายเจ็ดป่าช้า ผีเจ๊ก ผีลาว ผีไทย ผีมอญ ผีพม่า ตามจุดตามดอน เขาตัดหัวห้อย เขา
ลอยหัวแขวน จะเลี้ยงดูปู่เสื่อให้อิ่มหนาสาราญตั้งแต่วันนี้ไป”

ภาพที่ ๖.๑๓ ยายหรึ่มสาธิตการทาพิธีควาดผี
ที่มา : ผู้วิจัย, ๒๕๖๑

๑๐๔

คาเรียก คาบอกกล่าวสาหรับการส่งกระแตะให้ผีตายโหงของยายหรึ่ม
“ผีตายโหงตายห่า ผีตายทางลมก็ดีน๊า มากินข้าวดาเป็นแสง ข้าวแดงเป็นมันซะ จะส่งจะ
เสียให้เขาดีวันดีคืน ตั้งแต่วันนี้ไป โรคร้ายไปตามตะวันตก นกนอนเคราะห์ดีอยู่แต่เนื้อแต่ตัว”
จากนั้น ให้ผู้มารักษาหรือญาติ ถือกระแตะไปส่งให้ผีกินที่ทางสามแพร่ง แล้วผูกข้อมือให้เพื่อ
เรียกขวัญกลับมาอยู่กับเนื้อตัว

ภาพที่ ๖.๑๔ นากระแตะไปวางไว้ทางสามแพร่งให้ผีตายโหงกิน
ที่มา : ผู้วิจัย, ๒๕๖๑
ส่วนคาถาหรือคาบอกกล่าวควาดผีตายโหงของป้าลัย ก็จะมีคากล่าวคล้าย ๆ กัน เช่น
“ผีตายโหงให้เขาฆ่า ผีตายห่าให้เขาฟัน ผีตายทั้งกลม ล้มแผ่นดิน เขาตัดหัวห้อย เขาห้อย
หัวโขน ผีเสื้อร่อนไป ผีพรายร่อนเร่ พรายเตร็ด พรายเตร่ พรายเร่ พรายร้อน พรายน้า พรายบก พราย
ตกหัวยุ่ง พรายถูกลูกศร มากินเครื่องพร่าปลายา ข้าวดาข้าวแดง บัดนี้หาให้มึงแล้ว ตามกาหนดที่ครบมา
กินแล้วก็อย่ามาก่อกวนกันน๊า อย่ามากินเนื้อแดง อย่ามาแทงเนื้ออ่อน ไป แล้วก็ไปกินซะไกล ๆ”
เมื่อทาพิธีเสร็จแล้ว ให้ผู้มารักษาหรือญาติถือกระแตะไปทิ้งริมทางสามแพร่ง แล้วให้พูดว่า
“อย่ามาก่อกวนกันอีกน๊า” เนื่องจากผีเหล่านี้จะไม่มากินในบ้าน แล้วกลับมาหาเจ้าพิธีอีกครั้ง โดยเจ้าพิธี
จะต้องร้องทักว่า “หายดีกันแล้วน่อ” คนที่มารักษาก็จะกล่าวรับว่า “ดีแล้ว หายดีแล้ว” แล้วก็กลับบ้าน
ในการรักษาด้วยการควาดผี จะไม่มีการรักษาซ้าให้เป็นครั้งที่สอง (คนที่รักษาไม่หายส่วนใหญ่
ก็จะไม่มารักษาซ้าอยู่แล้ว) สาหรับกรณีของยายหรึ่มนั้น ในการรักษาแต่ละครั้งยายหรึ่มจะต้องบอก

๑๐๕
วิธีการรักษาให้แก่ผู้มารักษาก่อนเสมอ เพราะบางรายไม่จาเป็นต้องควาดผี เพียงแต่แนะนาให้ไปปฏิบัติ
หรือหากบูรดูแล้วไม่พบว่าเกิดจากผีเข้า ก็ไม่แนะนาให้ควาด แต่หากพบว่าถูกผีเข้า เช่น หากถูกผีตายโหง
เข้า ก็จะบอกคนมารักษาว่าต้องควาดผี เพราะการควาดแต่ละครั้งจะต้องเสียเงินค่าครู ๒๐ บาท (เดิม ๗
บาท ภายหลังคุณประทีป อ่อนสลุง ผู้อานวยการสถาบันไทยเบิ้งโคกสลุงเพื่อการพัฒนา ไปขอขึ้นราคาให้
เป็น ๒๐ บาท จนถึงปัจจุบัน) ยายหรึ่มกล่าวว่าไม่ต้องการใครต้องเสียเงินโดยไม่จาเป็น
“ไม่ใช่จะแนะนาแต่ให้ควาดผี ๆ หากรักษาไม่หาย จะได้ไม่มากล่าวโทษกันภายหลัง ถ้า
หากเรียกร้องค่าครูมากก็เป็นการไม่ดี ของมันจะเข้าตัวเอง หากไม่มีความบริสุทธิ์ใจหรือเจตนาช่วยเหลือ
คน”
สาหรับอายุของผู้ที่มารักษาด้วยการควาดผีนั้น ส่วนใหญ่เป็น ผู้ใหญ่หรือผู้มีอายุมาก และเด็ก
เล็กที่พ่อแม่พามารักษา โดยเหตุผลส่วนใหญ่ที่มารักษาเนื่องจากเข้ารับการรักษามาจากโรงพยาบาลแล้ว
ไม่หาย หรือไม่พบสาเหตุอาการเจ็บป่วย จึงมาให้ควาดผี
“บางคนออกจากโรงพยาบาลมาแล้ว แต่ นอนไม่หลับเลย ทั้งคืนเห็นแต่วิญญาณเต็ มไป
หมด มาดึงขาทั้งคืน มาควาดผีแล้วอาการเหล่านั้นก็หายไป” ยายหรึ่มเล่า

ภาพที่ ๖.๑๕ นางบุญมา มั่นสลุง พี่สะใภ้ป้าลาพึง ช่วยกันให้ข้อมูล
ที่มา : ผู้วิจัย, ๒๕๖๑
ปัจจุบัน หมอบูรทั้งสามท่านเล่าว่ายังมีคนในชุมชนไปให้ทาพิธีควาดผีอย่างต่อเนื่องเดือนละ
หลายคน โดยเฉพาะในวันที่มีการเลี้ยงพ่อหลวงเพ็ชรซึ่งเป็นเจ้าบ้าน (ขึ้น ๖ ค่า เดือน ๖) เพราะในวันนั้น

๑๐๖
จะมีเจ้าพ่อ เจ้าแม่ เจ้าที่ และผีต่าง ๆ จานวนมากออกมาหากินของที่ชาวบ้านนาไปเซ่นไหว้ และบางคนที่
ไม่เคารพพ่อหลวงเพ็ชรก็มักจะมีอันเป็นไป จึงต้องไปให้หมอบูรและทาการควาดผี เช่นเมื่อวันที่เลี้ยงเจ้า
บ้านประจาปี ๒๕๖๑ มีคนถูกพ่อหลวงเพ็ชรเข้าเพราะไม่เคารพ หลายคนมาต้องมาให้ป้าลาพึงบูรไข่
ทานาย (ป้าลาพึง และนางบุญมา มั่นสลุง พี่สะใภ้ เล่าให้ฟัง)
(หมายเหตุ : การควาดผีจะไม่ทาเวลามืด และไม่ทาในวันพระ โบราณว่าวันพระเป็นวันปล่อย
ผีปล่อยสาง จะมีผีสางออกมาเดินจานวนมาก เพื่อขอส่วนบุญจากการทาบุญวันพระ)

๖.๓ ผีโรง
ผีโรง (ไม่มีหลักฐานชัดเจนว่า “โรง” หรือ “โลง” แต่จากลักษณะของสถานที่ที่ทาผีอยู่น่าจะ
มาจากคาว่า “โรง”) ข้อมูลเกี่ยวกับผีโรงที่เก็บรวบรวมได้จากการวิจัยครั้งนี้ ส่วนหนึ่งสืบค้นจากเอกสารที่
นักวิชาการเคยผู้รวบรวมไว้ และอีกส่วนหนึ่ง เป็นคาบอกเล่าของป้าเล็ก – นางเล็ก สีสลุง อายุ ๗๑ ปี อยู่
หมู่ ๗ บ้านโคกสลุง ซึ่งมีความเชื่อและยังมีผีโรงอยู่ที่บ้าน
ผีโรงคืออะไร : ผีโรง เป็นความเชื่อของชาวบ้านโคกสลุงบางคน ผีโรงเป็นผีบรรพบุรุษของแต่
ละบ้าน ผีโรงไม่ทาอันตรายหรือให้โทษกับใคร แต่ก็ต้องกราบไหว้บูชา สมัยก่อนชาวโคกสลุงแทบทุกบ้าน
จะมีหิ้งบูชาผีโรง มักตั้งหิ้งเล็ก ๆ ไว้ด้านหัวนอน บนหิ้งจะทาสัญลักษณ์ของผีโรงไว้บูชา โดยหาไม้ไผ่ขนาด
ความยาว ๓ - ๔ นิ้ว มาไขว้กันเป็นตีนกา แล้วใช้ด้ายสาหรับทอผ้าย้อมสีต่าง ๆ เป็น ๓ สี ๔ สี มาพันไม้
แล้วนามาประกอบกันเป็นรูปสี่เหลี่ยมวางไว้บนหิ้งผีโรง จะมีการเลี้ยงผีโรงปีละครั้ง เป็นการเลี้ยงใหญ่
ชาวบ้านจะเลี้ยงหมูไว้บ้านละตัวเพื่อไว้ล้มเมื่อถึงคราวบูชาผีโรง การบูชาผีโรงจะทาในเดือน ๖ มักทา
พร้อม ๆ กับการทาบุญเลี้ยงเจ้าบ้าน ของเซ่นไหว้ผีโรงมีหัวหมู ไก่ต้ม ขนมต้มแดง ขนมต้มขาว ขนมหูช้าง
บายศรีปากชาม เหล้า น้า และของอื่น ๆ ตามที่มี หลั งการบูชาผีโรงก็จะนาอาหารมากินเลี้ยงกันอย่าง
สนุกสนาน เป็นที่น่าเสียดายว่าในปัจจุบันชาวไทยเบิ้งบ้านโคกสลุงที่ศึกษาไม่มีการสร้างหิ้งบูชาผีโรงไว้ใน
บ้านอีกแล้ว ผีโรงจึงเป็นเพียงคาเล่าขานสืบต่อกันมาเท่านั้น (ภูธร ภูมะธน, ๒๕๔๑, น. ๖๕)
อย่างไรก็ตาม จากการศึกษาในงานวิจัยครั้งนี้ พบว่าในชุมชนไทยเบิ้งบ้านโคกสลุงยังมีบ้านที่มี
ผีโรงเหลืออยู่ ๔ หลัง (ตามคาบอกเล่าของผู้ให้ข้อมูลหลายคน) โดย ป้าเล็ก ซึ่งเป็นหนึ่งในจานวนบ้านที่
ยังมีความเชื่อเกี่ยวกับผีโรง เล่าว่า ผีโรงแต่ละบ้านจะมีชื่อเรียกแตกต่างกันไป เช่น โรงพ่อปู่อินคะนอง
โรงพ่อจุ้ย โรงพ่อทอง โรงตาหลวงคง มีความเชื่อกันว่า ผีโรง คือ ผีบรรพบุรุษที่นับถือสืบทอดกันตาม
ความเชื่อของแต่ละตระกูล สาหรับผีโรงที่บ้านป้าเล็กมีชื่อว่า พ่อปู่อินคะนอง ซึ่งคนในครอบครัวมักเรียก
สั้น ๆ ว่า ปู่คะนอง เป็นที่นับถือกันภายในครอบครัวและวงศ์ญาติมาตั้งแต่ครั้งตายายซึ่งตนเห็นมาแต่เกิด
ปัจจุบัน ผีโรงปู่อินคะนอง อยู่บนบ้านของยายกล่าซึ่งอยู่ติดกับบ้านป้าเล็ก (ยายกล่า เป็น ยายของป้าเล็ก)
ซึ่งยายกล่าและยายขาม (แม่ของป้าเล็ก) เป็นร่างทรงทั้งคู่ (เสียชีวิตแล้วทั้งคู)่

๑๐๗
ความเชื่อเกี่ยวกับผีโรง : หากมีใครเจ็บป่วยก็จะมาบนผีโรงว่าขอให้หาย ถ้าหายจะเอาเหล้า
และไก่มาแก้บน หรือเมื่อจะเดินทางไปแห่งหนใด ทากิจกรรมใด ๆ ก็ต้องบอกกล่าวพ่อปู่อินคะนองให้
คุ้มครอง ขอให้สาเร็จ เมื่อสาเร็จแล้วจึงมาแก้บนที่โรงพ่อปู่อินคะนอง นอกจากนี้ หากมีคนในหมู่บ้าน
ถูกทักจากหมอบูรว่าถูกผีโรงบ้านใดเข้า ก็ต้องไปขอแก้บนผีโรงบ้านนั้น ๆ เช่น หากหมอบูรทักว่าอาการ
เจ็ บ ป่ ว ยเพราะถู ก ผี โ รงพ่ อ ปู่ อิ น คะนองท า ก็ จ ะต้ อ งมาขอแก้ บ นโรงพ่ อ ปู่ อิ น คะนอง เป็ น ต้ น
บุคคลภายนอกครอบครัวหรือไม่ใช่ญาติก็ สามารถบนบานผีโรงบ้านอื่น ๆ ได้ ตามที่ตนเคารพนับ ถื อ
เจ้าของบ้านจะไม่หวง

ภาพที่ ๖.๑๖ ป้าเล็กเล่าเรื่องผีโรงพ่อปู่อินคะนอง
ที่มา : ผู้วิจัย, ๒๕๖๑

ป้าเล็กมีความเชื่อและนับถือผีโรงเป็นอย่างมาก เนื่องจากได้สัมผัสมาตลอดตั้งแต่เกิด และพบ
เห็นมีประสบการณ์ด้วยตนเอง เช่น เด็กที่เกิดใหม่ หากไม่มีการบอกกล่าวเรียกหาให้พ่อปู่คุ้มครอง เด็กก็
ร้องไม่หยุด พ่อปู่จะมารบกวนให้ไม่ให้ ไ ด้หลับได้นอน ถ้ามีการบอกกล่าวเรียกหาแล้วท่านก็จะไม่มา
รบกวน
“ตอนหลานคนนี้เกิด (นั่งอยู่ในวงสนทนาด้วย) ร้องแทบตาย ทั้ง ๆ ที่เกิดอยูท่ อี่ าเภอปาก
ช่อง แม่ของหลานเป็นคนสกลนคร โทรมาบอกให้ป้าช่วยพูดบอกกล่าวพ่อปู่ให้ทีว่าอย่ามากวน จะให้เหล้า
ให้ไก่ พอป้าบอกกล่าวผ่านไปไม่ถึงครึ่งชั่วโมง ลูกโทรมาบอกว่า เงียบแล้ว ไม่ร้องแล้ว โอ๊ย...ศักดิ์สิทธิ์
จริง ๆ”

๑๐๘
ป้าเล็ก เล่าว่า พ่อปู่อินคะนอง จะรักเด็กชายมากกว่าเด็กผู้หญิง ท่านชอบดื่มเหล้า กินไก่
ดัง นั้น เวลาบอกกล่าวสิ่งใดก็จะบนให้เหล้า ให้ไ ก่ ต้มหรือไก่นึ่ง โดยไม่จาเป็นต้องไปบอกกล่าวที่โรง
สามารถบอกกล่าวที่ใดก็ได้ เมื่อสาเร็จแล้วจึงนามาแก้บนที่โรงซึ่งอยู่บนบ้านหลังเดิมของยายกล่าผู้เป็น
ยายของป้าเล็ก
“สมหวังแล้วก็มาแก้ เขาเรียกว่า “แก้ปาก แก้คา” หมากคานึง ยามวนนึง เขาเรียกสิง
กะโปเบ้านึง สมัยโบราณเขาเรียกอย่างนี้ ไม่รู้เหมือนกันว่าทาไมเรียกสิงกะโป”
ปัจจุบัน เมือ่ ญาติพี่น้องที่อยู่ต่างถิ่นเจ็บป่วยหรือมีเรื่องทุกข์ร้อน ก็จะบนบานบอกล่าวผีโรงให้
ช่วยเหลือ เมื่อสาเร็จก็จะเดินทางมาที่บ้านเพื่อมาแก้บน โดยให้ป้าเล็กเป็นคนนาบอกกล่าว ซึ่งมีคากล่าว
ว่า
“เจ้าประคุณ เขามาแก้ปากแก้คาแล้ว พ่อปู่คะนอง... (บอกเล่าตามที่เขาได้บนบานไว้)...)”
และเมื่อจะลาของแก้บนเพื่อนามารับประทานต่อ ก็ต้องจุดธูปบอกพ่อปู่ว่า
“เจ้าประคุณ กินแล้วขอเลิก เบิกแล้วขอลา ที่ไปมาไม่ได้ก็จะเอาไปเผื่อไปแผ่กัน จะขอกิน
เดนให้ร่างกายแข็งแรง”
ป้าเล็กมีความเชื่อต่อการนับถือผีโรงว่าจะส่งผลดีแก่ครอบครัว ช่วยส่งเสริมให้เจริญก้าวหน้า
ให้สาเร็จ แคล้วคลาดอันตราย เมื่อจะเดินทางไปแห่งหนใดตนและลูกหลานก็ต้องบอกกล่าวทุกครั้ง ป้าเล็ก
มีความเชื่อเป็นอย่างมาก มีความเคารพนับถือ เพราะเป็นเรื่องจริงที่ประสบด้วยตนเองในยามที่ต้องเข้าป่า
หรือขึ้นเขาเพื่อไปหาอาหาร เช่น หาเห็ด ผักป่า หน่อไม้
“พ่อหลวงเพ็ชร พ่อปู่อินคะนอง พ่อพระยาถ่ายน้า .......... ช่วยปกปักรักษาลูกช้างด้วย”
การเลี้ยงผีโรง : การเลี้ยงผีโรงประจาปี (เลี้ยงใหญ่) ในอดีตจะจัดเลี้ยงโดยเจ้าของบ้านและคน
ในครอบครัว ในเดือน ๓ แต่ปัจจุบันขึ้นอยู่กับความสะดวกของคนในครอบครัวและญาติ สาหรับบ้านของ
ป้าเล็ก ในอดีตจะเลี้ยงวันขึ้น ๓ ค่า เดือน ๓ แต่ในปีนี้ (พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๑) ยัง ไม่มีการเลี้ยงผีโรง
เนื่องจากไม่มีคนทรง ซึ่งเดิมคือยายขามซึ่งเป็นแม่ของป้าเล็กจะเป็นคนทรง และก่อนยายขามเสียชีวิตก็
ไม่ได้เลือกใครให้เป็นร่างทรงแทน (ยังไม่เหยียบใคร) ป้าเล็กเล่าว่าคนที่จะเป็นร่างทรงส่วนใหญ่จะต้อง
ประพฤติตนดีและเป็นคนจิตอ่อน ต้องถูกเลือก ไม่ใช่ใครจะเป็นก็ได้ แม่แต่ลูกหลาน ถ้าเขาไม่เลือก ก็เป็น
ไม่ได้
“สมัยเป็นเด็ก เล่าแบบไม่อายเลยนะ ป้าอยากได้เงินไปดูหนัง ตอนที่เขากาลังเลี้ยงเจ้าบ้าน
(พ่อหลวงเพ็ชร) ตอนเดือน ๖ ฉันก็แกล้งทาเป็นผีเข้า ทาเป็นองค์ลง แกล้งนอนให้ยาย (ยายกล่า) ที่กาลัง

๑๐๙
เป็นร่างทรงเหยียบ บอกว่าเขาจะเอาเป็นร่างทรง ขอให้ยายเหยียบเลยนะ ๆ ยายเอาตีนถีบเลย บอก อีบ้า
ไม่เอาหรอกมึงอ่ะ คนผิดแผน ถีบเลย เอาตีนถีบจริง ๆ เลยนะ”
ดังนั้น เมื่อไม่มีร่างทรง เพราะไม่ได้เหยียบใครไว้ ที่บ้านของป้าเล็กจึงเลี้ยงกันแบบปกติ โดยใช้
วิธีการพูดบอกกล่าว เอาเหล้าขาว ไก่นึ่ง หมาก พลู จุดธูปบอกกล่าว ส่วนในวันปกติทุกวันก็จะต้องมีเหล้า
ยามวน จัดถวายไว้บนหิ้งตลอดเวลา และหากคนในบ้านมีการกินเลี้ยงหรือมีงานเลี้ยงฉลองเรื่องใดก็ตาม
จะต้องบอกกล่าว เรียกผีโรงมากินด้วย โดยเฉพาะถ้าลูกหลานมานั่งดื่มสุรากัน ต้องบอกกล่าวก่อนโดยริน
ใส่แก้ววางไว้ แล้วชวนมากินด้วยกัน “เอ้า... ปู่มากินด้วยกัน” หรือรินใส่แก้วไปวางไว้บนหิ้งให้ผีโรงก่อน
การสืบทอด : หากในอนาคต ลูกหลานไม่มีใครสืบทอด ไม่รับผีโรงไว้ในบ้าน หรือมีการนาผี
ไปทิ้งน้าก็จะเกิดเหตุไม่ดี และท้ายที่สุดก็ต้องรับเอาเอาไว้ ทาโรงให้อยู่ ซึ่งแต่เดิมคาว่า “โรง” จะต้องทา
เป็นแคร่เพื่อยกสูง วางไว้บนบ้าน มีเหล้า พวงมาลัย นารูปปั้นช้าง ม้า ปืน ของเล่น ตุ๊กตา ไปจัดวางไว้ให้
ตามที่ผีชอบ ซึ่งปัจจุบันนิยมทาเป็นหิ้งไว้ที่สูง
สาหรับโรงพ่อปู่อินคะนองของป้าเล็ก ซึ่งหากบ้านหลังนี้ถูกรื้อก็สามารถเชิญผีโรงไปไว้กับญาติ
บ้านอื่นก่อนได้ (ช่วงสัมภาษณ์ มีแนวโน้มว่าบ้านหลังที่ผีโรงอยู่จะรื้อเพื่อสร้างใหม่) หากต่อไปไม่มีใครรับ
ไว้ ตนก็จะขอรับไว้ และเมื่อตนสิ้นชีวิตแล้ว เชื่อว่าลูกหลานของตนก็จะต้องรับไว้สืบทอดต่อไป จะไม่มีวัน
นาไปทิ้งน้าเด็ดขาด เพราะจะทาให้ครอบครัวไม่เจริญ อยู่ไม่เป็นสุข

ภาพที่ ๖.๑๗ ผีโรงพ่อปู่อินคะนอง อยู่บนบ้านยายกล่า (ยายของป้าเล็ก)
ที่มา : ผู้วิจัย, ๒๕๖๑

๑๑๐

ภาพที่ ๖.๑๘ หิ้งผีโรง เครื่องเซ่นไหว้ และของเล่นของผีโรงพ่อปู่อินคะนอง
ที่มา : ผู้วิจัย, ๒๕๖๑

๖.๔ ผีปู่ปะกาย่าปะกา
ผีปู่ปะกาย่าปะกา (ไม่มีข้อมูลยืนยันแน่ชัดว่า “ปะกา” หรือ “ประกา”) เป็นอีกหนึ่งความเชื่อ
เกี่ยวกับการนับถือผีของชาวไทยเบิ้งบ้านโคกสลุง ซึ่งคาว่า ปู่ปะกาย่าปะกา ชาวบ้านส่วนใหญ่ไม่ทราบ
ความเป็นมาที่แท้จริง
ความเป็นมา : จากการศึกษาของนักวิชาการ ภูธร ภูมะธน (๒๕๔๑, น.๖๔) กล่าวว่าชาวบ้าน
สมัยโบราณเชื่อถือผีชนิดนี้เพราะมีอาชีพเกี่ยวกับการคล้องช้าง เชื่อว่าก่อนจะออกไปคล้องช้างจะต้อง
ประกอบพิธีกรรมตั้งศาลาทาพิธีเซ่นสรวงบูชาผีปะกาก่อนจึงจะเกิดผลดีต่อการออกไปคล้องช้าง จะไม่มี
ภัยอันตรายและคล้องช้างได้ตามต้องการ โดยคาว่า “ปะกา” คือเชือกที่มักทาจากหนังวัว หนังควาย หรือ
หนังสัตว์ เพื่อใช้สาหรับคล้องช้าง เชื่อกันว่ามีผีประจาเชือกปะกาอยู่จึงจาเป็นต้องบูชาให้ได้ ให้ถูกต้อง
ก่อนจะนาไปใช้คล้องช้าง ความเชื่อเรื่องผีชนิดนี้พบแต่ที่ตาบลโคกสลุงเท่านั้น ความเชื่อเรื่องผีปะกาหมด
ไปพร้อม ๆ กับการเลิกออกไปคล้องช้าง
จากข้อมูลที่นักวิชาการเคยศึกษาไว้ดังกล่าวจะเห็นว่ามีเพียงคาว่า “ปู่ปะกา” ไม่มีคาว่า “ย่า
ปะกา” ดังเช่นที่เรียกกันในปัจจุบันว่า “ปู่ปะกาย่าปะกา” ซึ่งจากข้อมูลที่ค้นพบครั้งนี้ชาวบ้านสันนิษฐาน
ว่า “ย่าปะกา” คือภรรยาของ “ปู่ปะกา” เพื่อให้ปู่มีเพื่อนอยูน่ ั่นเอง
การศึกษาครั้งนี้พบว่า ปัจจุบัน ผีปู่ปะกาย่าปะกาของชาวไทยเบิ้งบ้านโคกสลุง มี เหลืออยู่ ๒
บ้าน (ตามคาบอกเล่าของผู้ให้ข้อมูล) และแต่ละบ้านที่เหลืออยู่ก็จะบอกเล่าความเป็นมาแตกต่างกันไป
ดังนั้น ข้อมูลจากงานวิจัยนี้จึงเป็นการสืบค้นข้อมูลผีปู่ปะกาย่าปะกาจากบ้านที่ยังมีความเชื่อและมีผีชนิดนี้
อยู่ คือ บ้านของป้าดา - นางล้วน เอื้อสลุง อายุ ๗๑ ปี และ ลุงเฉียบ - นายเฉียบ เอื้อสลุง อายุ ๗๗ ปี ผู้
เป็นสามี และข้อมูลจากบ้านของ ยายเขียน – นางเขียน เขียวสลุง อายุ ๘๖ ปี

๑๑๑
อย่างไรก็ตาม ชาวบ้านที่ยังมีความเชื่อและนับถือ ผีปู่ปะกาย่าปะกา จะรู้จักและมาบนผีที่
บ้านของป้าดาและลุงเฉียบเป็นส่วนใหญ่ เนื่องจากเป็นที่เล่าขานต่อ ๆ กันมาว่าบ้านป้าดาและลุงเฉียบ
เลี้ยงผีปู่ปะกาย่าปะกา และอนุญาตให้คนในชุมชนที่เคารพนับถือมาบนหรือแก้บนได้ ส่วนที่บ้านของ
ยายเขียนนั้นได้มีการยกศาลขึ้นมาใหม่จากศาลเดิมซึ่งชารุดเพื่อสืบทอดจากบรรพบุรุษ แต่ไม่แน่ชัดในเรื่อง
การให้ข้อมูลความเป็นมาของผีปู่ปะกาย่าปะกา ซึ่งส่วนใหญ่นิยมบนหรือเลี้ยงผีกันในครอบครัวเท่านั้น แต่
หากบุคคลภายนอกจะมาขอบนหรือแก้บนก็มิได้ห้าม ดังนั้น ข้อมูลเกี่ยวกับผีปู่ปะกาย่าปะกาในงานวิจัยนี้
จึงรวบรวมข้อมูลจากป้าดาและลุงเฉียบเป็นหลัก และเสริมด้วยข้อมูลผีปู่ปะกาย่าปะกาบ้านของยายเขียน
ป้าดาเล่าว่า ตั้งแต่เกิดมาตนก็พบว่ามีศาลผีปู่ปะกาย่าปะกาอยู่ในบริเวณบ้านของพ่อแม่ ตน
แล้ว โดยพ่อและแม่ของตนได้รับสืบทอดมาจากตายาย คือ นายตุ้ย เจริญสลุง (ตา) และนางห้อง เจริญส
ลุง (ยาย) โดยตากับยายของตนก็รับมาจากพ่อแม่ของท่านอีกทอดหนึ่ง เมื่อพ่อแม่ของตนสิ้นชีวิตตนก็
นับถือตลอดมา และเมื่อต้องย้ายมาปลูกบ้าน ณ ที่แห่งใหม่ (หมู่ ๗) ตนจึงเชิญผีปู่ปะกาย่าปะกามาอยู่ด้วย
และตั้งศาลไว้ทางทิศเหนือของบ้าน นับเป็นระยะเวลาเกือบ ๒๐ ปีแล้ว
ความเป็นมาของผีปู่ปะกาย่าปะกาบ้านป้าดา สืบประวัติได้เพียงว่า ต้นตระกูลหรือปู่ปะกาเป็น
ควาญช้าง (ต่อช้าง) ซึ่งทาหน้าที่คล้องช้างตามป่า ส่วนย่าปะกาคือภรรยาของปู่ปะกา จึงเรียกกันว่า “ปู่
ปะกาย่าปะกา” โดยมีหลักฐานหลงเหลืออยู่ เช่น ตรวน หนัง เลว (หนัง ควาย) ตะขอ มีดดาบ ของใช้
เกี่ยวกับการคล้องช้าง (เทียบเคียงข้อมูลกับ “ผีปะกา” ของชาวสุรินทร์ซึ่งเป็นหมู่บ้านที่มี การเลี้ยงช้าง
มากกว่าหมู่บ้านอื่น ๆ มีความเชื่อเรื่องของผีสางเทวดา ไม่ลบหลู่สิ่ง ที่ตนเองเคารพบูช า ซึ่ง ในแต่ละ
ครอบครัวจะมีผีซึ่งตนเองเคารพอยู่ประจา ที่เราเรียกว่า “ผีปะกา” มีการคล้องช้างป่ามาฝึก เพื่อขาย หรือ
นาไปใช้งาน จึงมีการเซ่นผีปะกาเมื่อจะออกไปคล้องช้าง หรือทากิจกรรมอื่น ๆ มีความเชื่อว่า ถ้ าไม่ได้
เซ่นผีปะกาของตนเองแล้ว มักให้มีอุปสรรคต่าง ๆ มากมาย แต่ถ้าได้เซ่นผีปะกาถูกต้องตามประเพณีแล้ว
จะทาให้ชีวิตมีแต่ความสงบสุข ทากิจกรรมสาเร็จ)

ภาพที่ ๖.๑๙ ป้าดาและลุงเฉียบ ร่วมให้ข้อมูลเกี่ยวกับปู่ปะกาย่าปะกา
ที่มา : ผู้วิจัย, ๒๕๖๑

๑๑๒
สาหรับผีปู่ปะกาย่าปะกาที่บ้านยายเขียนนั้น ได้สืบทอดต่อมาจากบรรพบุรุษหลายชั่วอายุ
โดยครอบครัวของตนได้สืบทอดต่อมาจากพ่อแม่อีกทอดหนึ่ง คือ นายเชื้อน - นางเปลี่ยน ยอดสลุง โดยมี
การยกศาลปู่ปะกาย่าปะกาขึ้นมาใหม่ไว้ในบริเวณบ้าน

ภาพที่ ๖.๒๐ สืบค้นข้อมูลผีปู่ปะกาย่าปะกาจากคุณยายเขียนและคนในครอบครัว
ที่มา : ผู้วิจัย, ๒๕๖๑
ความเชื่อ : ความเชื่อเกี่ยวกับผีปู่ปะกาย่าปะกาของบ้านป้าดาและคนในชุมชนบ้านโคกสลุง
คือ ท่านจะช่วยรักษาอาการเจ็บป่วย (โดยเฉพาะกรณีหาสาเหตุของอาการไม่พบ) ตลอดจนการบนเพื่อ
ขอให้ประสบความสาเร็จ เช่น การสอบบรรจุ การเลื่อนตาแหน่ง การเกณฑ์ทหาร โดยผู้ที่ต้องการมาบน
เพื่อขอกับผีปู่ปะกาย่าปะกานั้น จะต้องมาขอด้วยตนเองที่บ้านของป้าดา โดยมีลุงเฉียบเป็นคนรับบน –
แก้บนให้ ลุงเฉียบจะทาหน้าที่เป็นผู้สื่อสารกับผีปู่ปะกาย่าปะกา โดยจะบอกกล่าวในสิ่งที่มีผู้มาขอหรือ
บนไว้กับผีปู่ปะกาย่าปะกา โดยคนที่มาขอบนต้องพูดรับรอง โดยบอกกล่าวว่า “เป็นอะไรมา ขอให้หาย
จะมาแก้ปากแก้คา ถ้าหายก็มาแก้ให้” เพื่อป้องกันกรณีสาเร็จแล้วไม่ยอมมาแก้บนตามที่รับปากไว้
กรณีที่ไม่มาขอหรือมาบนด้วยตนเอง เช่นโทรศัพท์มาขอให้ลุงเฉียบบนให้ ถ้าหายหรือสาเร็จ
แล้วจะมาแก้บนให้ ลุงเฉียบจะไม่รับเด็ดขาด เนื่องจากหากสาเร็จตามที่ขอแล้วไม่มาแก้บนตามที่กล่าวไว้
ของจะเข้าตัวลุงเฉียบ ทาให้เกิดอาการเจ็บป่วย ซึ่งเป็นอาการหนักมาก โดยลุงเฉียบเล่าว่าตนคือ คน
สื่อสารกับผีปู่ปะกาย่าปะกา ต้องมีการพูดบอกกล่าวหรือขอบนแทนคนอื่น จึงห้ามมาพูดเล่นเด็ดขาด จะ
พูดบอกกล่าวก็เฉพาะเมื่อถึงเวลาจริงเท่านั้น แม้แต่การพูดสาธิตให้ฟังก็ทาไม่ได้ เพราะตนทาหน้าที่เหมือน
เป็นนายประกัน อย่างไรก็ตาม ป้าดาและลุงเฉียบก็ไม่เคยปฏิเสธหากมีชาวบ้านที่นับถือและมีความเชื่อมา
ขอบนปู่ปะกาย่าปะกาที่บ้านของตน และส่วนใหญ่ก็มาแก้บนทุกคนเมื่อสิ่งที่ขอสาเร็จ

๑๑๓
ปัจจุบัน มีคนในชุมชนและนอกชุมชนที่รู้และมีความเชื่อ ดังกล่าว มาขอบนกับผีปู่ปะกาย่า
ปะกาที่บ้านป้าดาและลุงเฉียบอย่างต่อเนื่อง ส่วนใหญ่เป็นอาการเจ็บป่วย ไปรักษาหมอแผนปัจจุบันหรือ
หลากหลายวิธีแล้วไม่หาย หาสาเหตุไม่พบ ก็จะมาขอบนผีปู่ปะกาย่าปะกาบ้านป้าดา โดยบอกกล่าวว่า
“หากหายหรือสาเร็จ จะให้ปู่กินสารับด้วย”
สาหรับป้าดาและลุงเฉียบนั้น มีความเชื่อและนับถือผีปู่ปะกาย่าปะกามาตลอดตั้ง แต่ เ ด็ ก
เนื่องจากได้ประสบด้วยตัวเอง กล่าวคือ ในวัยหนุ่มนั้นลุงเฉียบเป็นคนเลี้ยงวัว และไม่ได้เคยรักหรือชอบ
พอกับป้าดามาก่อน ไม่เคยคิดชอบเป็นคู่ครองกันเลย แต่ด้วยเหตุที่ลุง เฉียบเป็นคนเลี้ยงวัวและได้รับ
มอบหมายให้ต้องเข็นวัวหรือนาวัวมาเป็นเครื่องเซ่นไหว้ผีปู่ปะกาย่าปะกาที่บ้านพ่อแม่ของป้ าดา เพื่อแก้
บน โดยตนก็ทาหน้าที่ของตนเองอย่างขยันขันแข็ง ช่วยหยิบจับจัดเตรียมข้าวของในพิธีอย่างคล่องแคล่ว
เมื่อร่างทรงเห็นจึงทายทักว่าลุงเฉียบคือลูกช้างตัวจริง โดยร่างทรงพูดว่า
“อีวัวนาง ข้าเห็นแล้วนะ ลูกช้างข้าน่ะ ข้าเห็นไร ๆ แล้ว”
เมื่อลุงเฉียบเข้าไปใกล้ ๆ ร่างทรง ร่างทรงจึงบอกว่านี่แหละลูกช้างตัวจริงมาแล้ว ซึ่งในเวลา
นั้นตนก็ไม่ได้คิดอะไร และทาหน้าที่ของตนเองตลอดมา เวลาผ่านมาจึงได้แต่งงานอยู่กินกับป้าดา และ
พ่อตาก็มอบหมายให้ลุงเฉียบรับหน้าที่ทาลาบแดง ลาบขาว จัดเตรียมเครื่องเซ่น ไหว้ถวายพ่อปู่ตลอดมา
ลุงเฉียบจึงรับหน้าที่เป็นลูกช้าง เป็นคนบน หรือแม่แผ่น มาจนถึงทุกวันนี้ โดยลุงเฉียบและป้าดาได้เห็น
ความเป็นไปของผู้คนที่มาขอบนและแก้ บนแต่ ละราย ประกอบกับการนับถือพ่อปู่ของตนและคนใน
ครอบครัว ส่งผลให้ครอบครัว ลูกหลาน อยู่ดี มีความสุข ความเจริญ อุดมสมบูรณ์ตลอดมา จึงทาให้เกิด
ความเชื่อและนับถืออย่างสนิทใจมาจนถึงทุกวันนี้
พิธีแก้บน : ป้าดาเล่าว่า การแก้บนในอดีตนั้นจะต้องมีการปลูกโรงพิธี (ยกโรง) ขึ้นมาเป็น
การเฉพาะ โดยใช้เสา ๔ ต้น มุงหลังคาด้วยแฝกหรือหญ้าคา ปูพื้นด้วยเสื่อ จะต้องจัดหาร่างทรงหรือคน
ทรงเพื่อเป็นเจ้าพิธี มีการราดาบ ตีโทนคู่ ส่วนเครื่องเซ่นไหว้สาคัญคือจะต้องฆ่าวัว (ชวาง) เพื่อนามาเลี้ยง
ผีทั้งตัว ต้องเป็นวัวรุ่น ตัวผู้ สีแดง โดยฆ่าเอาเนื้อวัวมาทาอาหารคาวเลี้ยงผีปู่ประกาย่าประกา จานวน ๕
สารับ ส่วนอวัยวะอื่น ๆ ของวัวที่เหลือก็ต้องนามาถวายเจ้าพ่อให้ครบทุกส่วนของอวัยวะ เมื่อเสร็จพิธีแก้
บนแล้วก็ต้องนาเนื้อวัวส่วนขาหน้ามอบให้ผู้เป็นร่างทรง ส่วนที่เหลือก็แจกจ่ายให้ชาวบ้านรับประทาน
ปัจจุบัน หากจะมีการเลี้ยงผีปู่ปะกาย่าปะกาให้คล้ายกับพิธีกรรมดั้งเดิม ก็ทาได้เพียงไปซื้อเนื้อวัวในตลาด
แล้วสั่งแม่ค้าให้เอาครบทุกส่วนของอวัยวะ อย่างละเล็กน้อยเพื่อให้ครบตามพิธี
การแก้บนในปัจจุบันปรับเปลี่ยนไปตามยุคสมัย ไม่มีการปลูกโรง ไม่มีร่างทรง ไม่มีการฆ่าวัว
ทั้ง ตัว แต่จะต้องจัดสารับอาหาร จานวน ๒ สารับ โดยสารับหนึ่งสาหรับปู่ปะกา ได้แก่ เหล้า ๑ ขวด
ยาสูบ ๓ มวน (หมายถึง ๓ ปู่ คือ ปู่เงิน ปู่พวง และปู่ทองดา) ลาบแดง (ลาบเลือด) ลาบขาว โดยในลาบ
จะมีเนื้อย่าง เครื่องในวัว น้าพริกจิ้ม ส่วนสารับของย่าปะกาจะมีขนมต้ม ปลากริม มะพร้าวอ่อนทั้งลูก

๑๑๔
ขนมแห้ง เช่น ขนมปลา ข้าวโปง นางเล็ด ปัจจุบันใช้อะไรก็ได้ตามสมัยนิยม หมาก พลู จุดธูป ๑ ดอก
เทียน ๑ เล่ม โดยลุงเฉียบจะทาหน้าที่พูดสื่อสารบอกกล่าวให้ หรือทีเ่ รียกว่า “แม่แผ่น”
การเลี้ยงผีปู่ปะกาย่าปะกานอกเหนือจากการแก้บนโดยทั่วไป ที่บ้านป้าดาและลุงเฉียบจะ
เลี้ยงปีละ ๑ ครั้ง ในช่วงเดือน ๖ – ๘ วันใดก็ได้ อาศัยฤกษ์สะดวก แต่ต้องเลี้ยงก่อนเข้าวันพรรษา และ
ห้ามเป็นวันพระ โดยคนอื่น ๆ ที่มาขอหรือบนบานไว้จะมาแก้บนในวันเลี้ยงผีประจาปีก็ได้
การสืบทอด : สาหรับการสืบทอดหรือรับผีปู่ปะกาย่าปะกาไปอยู่ด้วยหากสิ้น ชีวิตของป้าดา
กับลุงเฉียบนั้น ลูกหลานก็ต้องรับต่อเป็นช่วง ๆ ไป ห้ามปฏิเสธ หากปฏิเสธก็จะมีอันเป็นไป เช่น เจ็บไข้
ได้ป่วย เมื่อรับแล้วยอมให้ไปอยู่ด้วยก็จะหาย โดยส่วนใหญ่ผีพ่อปู่จะชอบอยู่กับลูกผู้ชาย อย่างไรก็ตาม
หากต้องการไปอยู่กับใครพ่อปูก็จะต้องไปเข้าฝันหรือต้องมีเหตุให้รู้เห็นจนได้ว่าต้องการไปอยู่กับลูกหลาน
คนใด
เมื่อรับพ่อปู่ไปอยู่ก็จะต้องตั้งศาลให้อยู่เหนือบ้าน โดยในศาลปู่ปะกาย่าปะกาของป้า ไม่มีรูป
หรือหุ่นปั้นปู่ปะกาย่าปะกาให้เห็น ป้าดาเล่าว่าไม่รู้จักรูปร่างหน้าตา ไม่มีตัวตน ตั้งแต่เด็กก็ได้ยินแต่ชื่อ
เรียกขาน ใช้การเรียกหา เรียกชื่อ แต่พ่อปูส่ ิงสถิตอยู่ในศาลไม่ไปไหน โดยมีเครื่องเซ่นไหว้ที่ขาดไม่ไ ด้คือ
สุรา เมื่อมีการจัดสารับมาแก้บนก็วางไว้บนหิ้ง ซึ่ง เป็นคนละชั้นกับชั้นนอนของพ่อปู่ ห้ามวางไว้ชั้น
เดียวกันหรือปะปนกันอย่างเด็ดขาด

ภาพที่ ๖.๒๑ ศาลปูป่ ะกาย่าปะกา ที่บ้านป้าดา – ลุงเฉียบ
ที่มา : ผู้วิจัย, ๒๕๖๑

๑๑๕

ภาพที่ ๖.๒๒ ศาลปู่ปะกาย่าปะกาที่บ้านคุณยายเขียนจะแยกกันคนละหลัง
ที่มา : ผู้วิจัย, ๒๕๖๑
ศาลปู่ปะกาย่าปะกาที่บ้านยายเขียนจะมี ๒ ศาล แยกกัน โดยหลังซ้ายมือเป็นศาลปู่ปะก า
ส่วนหลังขวามือเป็นศาลย่าปะกา ยายเขียนเล่าว่าทุกวันพระจะต้องจัดสารับอาหารถวาย (เรียกว่า “ขึ้น
หมาก ขึ้นข้าว”) โดยสารับของพ่อปู่ปะกาจะต้องมีเหล้า ลาบแดง ลาบขาว หรือเนื้อวัวปิ้ง และน้าปลา
สาหรับจิ้ม ส่วนสารับย่าปะกาจะต้องมีหมากพลู (เรียกว่า “หมากคา”) ขนมต้มแดง ต้มขาว หรืออาหาร
และขนมอื่น ๆ ตามแต่จะจัดหามาถวาย
สาหรับการเลี้ยงปู่ปะกาย่าปะกาประจาปี ของบ้านยายเขียนนั้น จะเลี้ยงปลายปี โดยกาหนด
วันขึ้น ๑๓ ค่า เดือน ๑๒ ของทุกปี แต่ก็เป็นการเลี้ยงกันเฉพาะคนในครอบครัวและญาติเท่านั้น ไม่ได้จัด
ใหญ่โต ไม่มีร่างทรงใด ๆ หากลูกหลานหรือคนในชุมชนได้บนบานไว้ก็จะมาแก้บนในวันนั้น

๖.๕ ประเพณีไหว้พ่อหลวงเพ็ชร
ไม่มีหลักฐานยืนยันแน่ชัดว่า พ่อหลวงเพ็ชร คือใคร (ข้อมูลจากเอกสารที่พบใช้คาว่า “เพชร”)
บ้างก็ว่าคงเป็นมนุษย์ พอตายไปจึงกลายเป็นผี แต่ชาวไทยเบิ้งบ้านโคกสลุงมีความเชื่อว่า พ่อหลวงเพ็ชร
คือ เจ้าบ้าน เป็นผู้ที่ปกปักษ์รักษาหมู่บ้านโคกสลุงให้ร่มเย็นเป็นสุข ไม่ให้เกิดเหตุเภทภัยแก่หมู่บ้านและ
คนในหมู่บ้าน หากแสดงความเคารพนับถือ พ่อหลวงเพ็ชรก็จะคุ้มครอง
ความเป็นมา : จากหลักฐานเอกสารที่ภูธร ภูมะธน (๒๕๔๑, น. ๗๐) ศึกษาไว้ระบุแต่เพียงว่า
“มีศาลเจ้าพ่อศรีเทพหรือหลวงพ่อ เพชร ตั้งอยู่ใกล้สถานีรถไฟบ้านโคกสลุง เป็นศาลไม้
ขนาดใหญ่ ปัจจุบันชารุดทรุดพังมาก ไม่มีคนทะนุบารุง มีคนกราบไหว้น้อยลง ชาวบ้านบุกสร้างโรงรถติด
ศาลจนดูหมดความศักดิ์สิทธิ์ไป”

๑๑๖
ซึ่งคาว่า “หลวงพ่อเพชร” ตามเอกสารของอาจารย์ภูธรที่กล่าวถึง น่าจะหมายถึง “พ่อหลวง
เพ็ชร” ที่ชาวบ้านปัจจุบันเคารพนับถือและให้ข้อมูลตรงกัน อีกทั้งป้ายชื่อศาลก็ใช้คาว่า “พ่อหลวงเพ็ชร”
ชาวบ้านเล่าว่า แต่เดิมศาลพ่อหลวงเพ็ชรเป็นศาลไม้ขนาดใหญ่ ตั้ง อยู่จะอยู่ด้านใน ห่างจากที่ตั้ง ศาล
ปัจจุบันไปเล็กน้อย เดิมมีสถานที่กว้างขวาง มีต้นแจง (ก้ามปู) ขนาดใหญ่ปกคลุม ร่มรื่น เป็นที่พักอาศัย
หลบร้อนของผู้คนที่เดินทางผ่านไปมา โดยเฉพาะพ่อค้าวัว (นายฮ้อย) ในสมัยก่อน ต่อมาได้มีชาวบ้าน
เข้าไปปลูกบ้านเรือน และสร้างโรงเรือนต่าง ๆ ในพื้นที่ตั้งของศาล มีการโค่นต้นแจงทิ้ง ทาให้ภูมิทัศน์ไม่
น่ามอง ชาวบ้านที่เคารพนับถือส่วนหนึ่ง จึงต้องยกศาลขึ้นมาใหม่และอัญเชิญพ่อหลวงเพ็ชรประทับ อยู่ที่
ศาลแห่งใหม่ที่สร้างขึ้น ซึ่งอยู่ริมถนนใกล้ทางรถไฟของสถานีโคกสลุง ห่างออกมาจากที่ตั้งศาลเดิมไม่มาก
นัก แต่ก็ยังมีบ้านเรือนของชาวบ้านสร้างอยู่ติดด้านหลังของศาล ซึ่งอาจทาให้ดูขัดตาชาวบ้านและผู้พบ
เห็นทั่วไปว่าไม่เหมาะสมเท่าใดนัก

ภาพที่ ๖.๒๓ ศาลพ่อหลวงเพ็ชรเดิม ตั้งอยู่ที่หมู่ ๑
ที่มา : ผู้วิจัย, ๒๕๖๑
“ศาลพ่อหลวงเพ็ชร เห็นมาตั้งแต่เกิด มีมานานตั้งแต่ก่อนยายเกิดแล้ว ตั้งแต่รุ่นแม่ก็เห็นมี
มาแล้ว หลายชั่วอายุคนแล้ว ถามใครก็ไม่รู้ว่ามีแต่เมื่อไหร่ ทุกคนก็ว่าเกิดมาก็เห็นแบบนี้ แต่เดิมมีต้น
แจงใหญ่ มีศาลพ่อหลวงมุงแฝก มีสารพัด ช้าง ม้า เรือ พ่อหลวงชื่อดัง ใครไปมาก็ต้องเรียกหานับถือ ขับ
รถผ่านก็ต้องบีบแตรแสดงความเคารพ พอคนมาปลูกบ้านก็จึงโค่นต้นแจงทิ้ง และย้ายศาลพ่อหลวงยกขึ้น
มาใหม่มุงกระเบื้องสวยงามดังที่เห็นในปัจจุบัน เดิมเป็นป่าไม่มีถนน ไม่ได้อยู่ติดบ้านคนติดถนนแบบนี้
พอมีถนนตัดผ่านก็ย้ายมาปลูกปัจจุบัน” คุณยายหรึ่มซึ่งมีอายุมากที่สุดในวงสนทนา พยายามสืบหาความ
เป็นมา

๑๑๗

ภาพที่ ๖.๒๔ ตุ๊กตารูปสัตว์ต่าง ๆ บริวารของพ่อหลวงเพ็ชร
ที่มา : ผู้วิจัย, ๒๕๖๑
ในศาลพ่อหลวงเพ็ชร จะมีหุ่นรูปไม้แกะสลักอยู่ ๒ องค์ ชาวบ้านเล่าว่า เป็นหุ่นพ่อหลวง
เพ็ชรหรือบางคนเรียกพระองค์พ่อ ส่วนหุ่นที่อยู่คู่กันนั้นบ้างก็ว่าเป็นภรรยาของพ่อหลวง บ้างก็ว่า เป็น
น้องชายของพ่อหลวง ชื่อพ่อหลวงอติเทพ (โดยในศาลจะตุ๊กตารูปสัตว์ซึ่งเป็นบริวารของพ่อหลวง เช่น
ช้าง ม้า วัว ไก่ และอาวุธที่พ่อหลวงชอบซึ่งทาด้วยไม้ เช่น ดาบ ปืน หน้าไม้ ฯลฯ
ปัจจุบันในหมู่บ้านโคกสลุง มีศาลพ่อหลวงเพ็ชร จานวน ๒ แห่ง คือศาลพ่อหลวงเพ็ชรเดิม
ตั้งอยู่ที่หมู่ ๑ และศาลพ่อหลวงเพ็ชรแห่ง ที่ ๒ ตั้งอยู่ที่หมู่ ๗ ชาวบ้านเล่าว่า กว่าสิบปีก่อน พ่อหลวง
เพ็ชรได้ไปเข้าฝันคุณยายแหยงซึ่งเป็นร่างทรงในหมู่บ้าน (ปัจจุบันเสียชีวิตแล้ว) บอกว่าไม่มีที่อยู่ คุณยาย
แหยงและคุณยายลอซึ่งเป็นน้องสาว และเป็นร่างทรงเช่นกัน (ปัจจุบันเสียชีวิตแล้ว) จึงได้สร้างศาลและ
อัญเชิญพ่อหลวงเพ็ชรมาไว้ในบริเวณพื้นที่บ้านของตน ซึ่งเรื่องนี้ชาวบ้านมองว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคล
และมีทัศนคติเชิงบวกว่าชาวบ้านที่อยู่ใกล้ศาลพ่อหลวงแห่งใดก็ไปกราบไหว้ ได้ตามที่ตนสะดวก ซึ่งจะมี
การจัดงานไหว้เจ้าบ้านหรือพ่อหลวงเพ็ชรประจาปีในวันขึ้น ๖ คา เดือน ๖ ของทุกปี แต่ชาวบ้านส่วน
ใหญ่ยังนิยมไปเลี้ยงเจ้าบ้านและส่งกระแตะที่ศาลพ่อหลวงเดิม เนื่องจากมีความเชื่อว่าเป็นศาลพ่อหลวง
เดิม มีความคุ้นเคย และปฏิบัติสืบทอดกันมาตั้งแต่ครั้งบรรพบุรุษ ขณะชาวบ้านส่วนหนึ่งโดยเฉพาะคน
รุ่นใหม่จะไม่รู้จักศาลพ่อหลวงที่หมู่ ๗

๑๑๘

ภาพที่ ๖.๒๕ ศาลพ่อหลวงเพ็ชร หมู่ ๗ อยู่ในบริเวณบ้านคุณยายแหยง
ที่มา : ผู้วิจัย, ๒๕๖๑

ความเชื่อ : ชาวบ้านส่วนใหญ่ (ผู้สูงอายุ) มีความเชื่อเกี่ยวกับการนับถือพ่อหลวงเพ็ชรว่า ทา
ไปตามความเชื่อของคนรุ่นพ่อแม่ปู่ย่าตายาย ทาแล้วสบายใจ ทาแล้วจะส่งผลดีต่อตนเอง ไม่เจ็บไม่ป่วย
อุดมสมบูรณ์ทั้งที่อยู่ที่กิน ส่วนเด็กและเยาวชนที่บ้านโคกสลุงก็มีความเชื่อตามเช่นเดียวกัน เพราะถูกพ่อ
แม่สั่งสอนไว้ ถึงแม้ว่าพวกเขาจะยังไม่เคยไปกราบไหว้หรือร่วมพิธีในงานไหว้พ่อหลวงเพ็ชรประจาปีแม้แต่
ครั้งเดียวก็ตาม แต่เมื่อพูดถึงพ่อหลวงเพ็ชรทุกคนจะรู้จักและบอกถึง ความสาคัญ ของพ่อหลวงเพ็ ชรได้
โดยหากชาวบ้านขับรถผ่านศาลพ่อหลวงเพ็ชรก็จะต้องบอกกล่าวท่านโดยการบีบแตรรถทักทาย หากเดิน
ผ่านก็จะต้องยกมือไหว้ หรือเข้าไปกราบไหว้บอกล่าวพ่อหลวงให้คุ้มครอง หากไม่ปฏิบัติเช่นนี้ก็มักจะมี
อันเป็นไป เช่น เกิดอุบัติเหตุ หรือเจ็บไข้ได้ป่วยจนต้องมาหาหมอบูรเพื่อทานายหาวิธีแก้ไข เพราะถือว่า
ไม่เคารพพ่อหลวงเพ็ชรซึ่งเป็นเจ้าบ้าน
ชาวบ้านนิยมมาบนเพื่อขอให้สาเร็จ เช่น ไม่ให้ถูกเกณฑ์ทหาร ให้สอบบรรจุได้ หรือขอให้หาย
จากโรคภัยไข้เจ็บต่าง ๆ หากสาเร็จก็จะมาแก้บนให้พ่อหลวง ซึ่งส่วนใหญ่ยอมรับว่ามักสาเร็จตามที่ขอไว้
“เคยมาบนพ่อหลวง ๒ ครั้ง เกี่ยวกับหน้าที่การงาน สาเร็จจริง ๆ ตามที่ขอ” (ทัศนีย์
พรานทนงค์, สัมภาษณ์)
“ถ้าเห็นลมฟ้าลมฝนมาก็จะเรียกหาพ่อหลวงเพชรให้ช่วยปัดเป่า ที่อื่นเขาเกิดเหตุพายุพัด
ต้นไม้ล้ม น้าท่วม พืชผลเสียหายกันหมด แต่ที่หมู่บ้านนี้ไม่เคยเกิดเลย พ่อหลวงคุ้มครอง ท่านศักดิ์สิทธิ์
จริง ๆ” (บุญมา มั่นสลุง, สัมภาษณ์)

๑๑๙

พิธีกรรมการไหว้พ่อหลวงเพ็ชร
ความเป็นมา : ประเพณีการไหว้พ่อหลวงเพ็ชร หรือการเลี้ยงเจ้าบ้าน เป็นประเพณีที่ ชาว
ไทยเบิ้ง บ้านโคกสลุง มีการปฏิบัติสืบทอดกันมายาวนาน แต่ไ ม่มีหลักฐานเป็นลายลักษณ์อักษรว่ามีขึ้น
ตั้งแต่ปี พ.ศ.ใด ชาวบ้านต่างให้ข้อมูลตรงกันว่า ตั้งแต่ตนเกิดก็เห็นศาลพ่อหลวงเพ็ชรและมีประเพณีไหว้
พ่อหลวงเพ็ชรเกิดขึ้นแล้ว และเมื่อสอบถามจากปูย่าตายายหลายต่อหลายชั่วอายุต่างก็ตอบตรงกันว่าเห็น
มาแต่เกิดเช่นกัน ซึ่งชาวบ้านสันนิษฐานว่าน่าจะมีมาตั้งแต่เมื่อครั้งสร้างหมู่บ้านโคกสลุงแห่งนี้ขึ้น
“การเลี้ยงเจ้าบ้านของทุกปีตรงวันขึ้น ๖ ค่า เดือน ๖ ชาวบ้านโคกสลุงทุกบ้านจะต้อง
เตรียม “กระแตะ” (เครื่องเซ่นไหว้) ทาจากหยวกกล้วย หรือใช้ไม่ไผ่สานเป็นตะแกรงก็ได้ จากนั้นนาดิน
เหนียวมาปั้นเป็นรูปหุ่นคน เรียกว่า “อีคน” เท่าจานวนคนแต่ละบ้าน ปั้นวัว ปั้นควาย ปั้น เป็นเงิน ๑๒
ทอง ๑๕ ใส่ในกระแตก มีข้าวดา ข้าวแดง (ข้าวสุกขยากับถ่าน หรือปูนแดงกินหมาก) มีพริกแห้ง เกลือ
เม็ด ปลาร้า น้าดื่มใส่กระบอกเล็ก ๆ เพื่อเซ่นพ่อหลวงเพชร พ่อหลวงอติเทพ ที่ปกปักรักษาให้ชาวบ้าน
โคกสลุงมีความสงบสุข มีอาหารสมบูรณ์ หรือเป็นการสะเดาะเคราะห์ให้กับคนในครอบครัว บางคนได้บน
บานสานกล่าวเข้าไว้ เมื่อได้ตามประสงค์ก็จะมาแก้บนด้วยเหล้า ไก่ต้ม หัวหมู ฯลฯ โดยจะมี ร่างทรงของ
พ่อหลวงเพชรเป็นผู้ทาพิธีต่าง ๆ ปัจจุบันยังคงมีพิธีเลี้ยงเจ้าบ้านอยู่ แต่คงเหลือเพียงกลุ่มคนที่ยังเชื่อมั่น
และศรัทธา” (ชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมไทยเบิ้งบ้านโคกสลุง, ม.ป.ป., น. ๓)
การเลี้ยงเจ้าบ้าน เป็นการขอบคุณเจ้าบ้านที่ปกปักษ์รักษาคนในหมู่บ้านให้รอดพ้นจากภัย
พิบัติต่าง ๆ คุ้มครองคนในครอบครัวให้อยู่เย็นเป็นสุข และเป็นการแสดงความเคารพนับถือเจ้าบ้าน
ทากระแตะส่งเจ้าบ้าน : เมื่อถึงวันเลี้ยงเจ้าบ้าน ชาวบ้านที่ยังมีความเชื่อและนับถือพ่อหลวง
เพ็ชร (ส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุและเป็นผู้หญิง) จะจัดเตรียมกระแตะไปเซ่นไหว้พ่อหลวง โดยนิยมจัดเตรียม
เมื่อใกล้รุ่งสางหรือตอนเช้าของวันขึ้น ๖ คา เดือน ๖ ซึ่งเป็นวันเลี้ยงเจ้าบ้าน กระแตะปั จ จุ บั น ท าจาก
วัสดุหลากหลาย ขึ้นอยู่กับความสะดวกของแต่ละคน เช่น มีทั้งทาแบบดั้งเดิมคือใช้กาบกล้วยหรือใช้ไม้ไ ผ่
สานเป็นรูปสี่เหลี่ยม หรือใช้ลังกระดาษที่มีความแข็งรองรับน้าหนักได้ หรือใส่ถาด หรือรองด้วยใบตอง
บางรายใส่ถุงพลาสติกหิ้วแล้วนาไปวางไว้กับพื้นดินหน้าศาลพ่อหลวงเพ็ชร
จากนั้น จะนาดินเหนียว (ปัจจุบันอาจใช้ดินน้ามัน) มาปั้นเป็นรูปหุ่นคน (ชาวบ้านเรียกว่า “อี
ตัว”) โดยต้องปั้นให้เท่ากับจานวนสมาชิกในครอบครัวหรือญาติพี่น้อง ปั้นสัตว์เลี้ยงตามจานวนที่มี เช่น
วัว ควาย สุนัข แมว รถยนต์ รถจักรยานยนต์ ฯลฯ ปั้นรูปเงิน ๑๒ ทอง ๑๕ เกลือ ๑ เม็ด พริกแห้ง ๑ เม็ด
ปลาร้า ๑ ตัว น้าดื่ม ๑ กระบอก (ขวด/ถุง) และอาหารหรือขนมอื่น ๆ แล้วแต่จะจัดหามา เช่น ขนมต้ม
ข้าวดา ข้าวแดง ฯลฯ และธูป ๑ ดอก สาหรับเพื่อจุดบอกกล่าวเจ้าบ้านตอนส่งกระแตะ

๑๒๐

ภาพที่ ๖.๒๖ ครอบครัวของนางประนอม ยอดสลุง ช่วยกันทากระแตะนาไปส่งเจ้าบ้าน
ที่มา : ผู้วิจัย, ๒๕๖๑

ภาพที่ ๖.๒๗ คุณป้าซึ่งบ้านอยู่ใกล้ศาลพ่อหลวงเพ็ชร ทาส่งกระแตะเจ้าบ้านทุกปี
ที่มา : ผู้วิจัย, ๒๕๖๑

๑๒๑

ภาพที่ ๖.๒๘ กระแตะที่ชาวบ้านทามาส่งเจ้าบ้าน
ที่มา : ผู้วิจัย, ๒๕๖๑

เครื่องเซ่นไหว้ ของใช้ในพิธี : การไหว้เจ้าบ้านแต่ละศาลจะต้องมีการจัดเตรียมทาความ
สะอาดสถานที่ ซึ่งชาวบ้านและญาติของผู้ที่เป็นร่างทรงจะช่วยกันก่อนวันงานหรือตอนเช้าของวันงาน
โดยในพิธีไหว้เจ้าบ้านนอกเหนือจากเครื่องเซ่นไหว้ที่ชาวบ้านจัดเตรียมมาแก้บนของแต่ละคนแล้ว จะต้อง
มีการจัดเตรียมเครื่องเซ่นไหว้และสิ่งต่าง ๆ ที่จาเป็นดังต่อไปนี้
๑. คนทรงหรือร่างทรง (ชาวบ้านเรียก “อาท้าว”) ซึ่งเป็นคนที่พ่อหลวงเพ็ชรเป็นผู้เลือก
เท่านั้น (แต่อาจมีร่างทรงคนอื่น ๆ จากที่ต่าง ๆ มาร่วมในพิธีได้) ชาวบ้านเล่าว่าตั้งแต่จาความได้เคยเห็น
ร่างทรงที่เคยมาทาพิธีจานวน ๓ คน โดยร่างทรงที่พ่อหลวงเลือกจะเป็นผู้หญิง โดยตั้งแต่ร่างทรงผู้หญิง
(ชื่อยายดา) ได้เสียชีวิต พ่อหลวงก็ไม่ได้เลือก (เหยียบ) ใครให้เป็นร่างทรงอีกเลย ทาให้การไหว้เจ้าบ้านที่
ศาลเดิมไม่มีคนทรงมาหลายปี แต่ชาวบ้านก็ยังจัดประเพณีไหว้เจ้าบ้านมาอย่างต่อเนื่องทุกปี เพียงแต่ไม่
มีคนทรง จนชาวบ้านต่างพากันจุดธูปบอกกล่าวพ่อหลวงว่าให้เลือกร่างทรงที่พ่อหลวงชอบ ใครก็ได้ เพื่อ
ไม่ให้พิธีกรรมที่เคยปฏิบัติมาเงียบเหงา จนกระทั่งประมาณปี ๒๕๕๘ พ่อหลวงจึงได้เลือกร่างทรงคนใหม่
ซึ่งเป็นผู้ชาย ชื่อ แม็ก เป็นเด็กหนุ่มในหมู่บ้าน อายุประมาณ ๑๘ ปี ยังเรียนหนังสือ (ในขณะนั้น) โดย
แม็กได้ทาหน้าที่เป็นร่างทรงมาเป็นเวลา ๓ ปีแล้ว ส่วนร่างทรงที่ศาลแห่งใหม่ (หมู่ ๗) นับตั้งแต่ยายแหยง
และยายลอเสียชีวิตลง บรรดาญาติ ๆ ก็ไปเชิญร่างทรงมาจากจังหวัดอื่น
๒. แม่แผ่น คือคนที่ทาหน้าที่สื่อสารกับพ่อหลวงเพ็ชร เจ้าพ่อ เจ้าแม่ หรือวิญญาณที่มาจาก
แห่งต่าง ๆ ซึ่งมาประทับร่างทรง (เหยียบร่าง) โดยจะเลือกผู้สูงอายุผู้หญิงและมีความรู้หรือภูมิปัญ ญา
เกี่ยวกับการเป็นเจ้าพิธี ปัจจุบันที่ศาลพ่อหลวงเดิม (หมู่ ๑) มีคุณยายหรึ่มเป็นแม่แผ่น ซึ่งทาหน้าที่นี้มา
เป็นระยะเวลายาวนาน ส่วนที่ศาลแห่งใหม่ (หมู่ ๗) มีคุณยายมุขทาหน้าที่เป็นแม่แผ่น

๑๒๒
๓. การตีโทน ในพิธีไหว้เจ้าบ้านจะต้องมีการตีโทน โดยมีคนตีโทนอย่างน้อย ๒ คน หรือ ๒ ลูก
ซึ่งคนตีโทนส่วนใหญ่เป็นผู้หญิง ชาวบ้านเล่าว่าพ่อหลวงชอบฟังเสียงโทน ชอบสนุกสนาน เป็นการตีโทน
ให้พ่อหลวงฟ้อนรา
๔. เครื่องแต่งกาย ในพิธีจะต้องนาเครื่องนุ่งห่มสารพัดชนิด หลากสีมาวางไว้ให้พ่อหลวงเพชร
และบรรดาเจ้าพ่อ เจ้าแม่ที่มาประทับร่างทรงแต่ละองค์ได้เลือกใส่ตามที่ชอบ โดยเมื่อองค์ใดเข้าประทับ
ร่างทรงก็จะมีการเปลี่ยนเครื่องนุ่งห่มเพื่อแสดงให้ชาวบ้านทราบว่าเจ้าบ้าน เจ้าพ่อหรือเจ้าแม่องค์ใดกาลัง
ลงร่างอยู่ บางปีชาวบ้านที่บนไว้อาจนาเครื่องแต่งกายมาถวาย เช่นที่ศาลพ่อหลวงหมู่ ๗ การเลี้ยงเจ้าบ้าน
ในปี ๒๕๖๑ มีชาวบ้านนาชุดทหารมาถวาย
๕. อาวุธและของเล่น ต้องจัดเตรียมอาวุธประจาตัว ที่พ่อหลวงโปรดปราน เช่น ดาบ หน้าไม้
ปืนยาว และของเล่นต่าง ๆ เช่น ช้าง ม้า เรือ ตุ๊กตา ฯลฯ การเลี้ยงเจ้าบ้านในปี ๒๕๖๑ ที่ศาลพ่อหลวง
หมู่ ๗ มีชาวบ้านนาปืนเอ็ม ๑๖ (ปืนปลอม) มาถวายพ่อหลวง
๖. บายศรี เพื่อบูชาพ่อหลวงเพ็ชร
๗. ขันธ์ ๕ เป็นขันที่จัดเตรียมไว้บูชาร่างทรง โดยในขันจะมีกรวยที่ทาด้วยใบตองทรงแหลม
จานวน ๕ กรวย บรรจุดอกไม้ ธูป เทียน ด้ายขาวหรือสายสิญจ์ และเงินค่าครู หากมีร่างทรงมากกว่า ๑
คน ก็ต้องจัดขันธ์ ๕ ตามจานวนร่างทรง เช่น การไหว้เจ้าบ้านที่ศาลพ่อหลวง หมู่ ๑ ในปี ๒๕๖๑ มีร่าง
ทรง ๒ คน ก็จัด ๒ ขัน หากชาวบ้านจะทาบุญก็นาเงินใส่ในขัน
๘. เครื่องเซ่นไหว้ ในพิธีจะต้องมีเครื่องเซ่นไหว้เจ้าบ้าน ได้แก่ เหล้า หัวหมู เป็ด ไก่ ขนมหู
ช้าง ขนมต้ม ผลไม้ น้าแดง หมาก พลู พวงมาลัย ฯลฯ

ภาพที่ ๖.๒๙ หูช้าง ขนมที่ต้องมีในพิธีไหว้พ่อหลวงเพ็ชร์
ที่มา : ผู้วิจัย, ๒๕๖๑

๑๒๓

ภาพที่ ๖.๓๐ เครื่องแต่งกายที่จัดเตรียมไว้ให้พ่อหลวง เจ้าพ่อ เจ้าแม่ที่มาประทับร่าง
ที่มา : ผู้วิจัย, ๒๕๖๑
ขั้นตอนในพิธี : ประเพณีการเลี้ยงเจ้าบ้านของชาวไทยเบิ้งบ้านโคกสลุงทั้ง ๒ ศาล จะจัดใน
วันขึ้น ๖ ค่า เดือน ๖ ของทุกปี โดยชาวบ้านที่มีความเชื่อและเคารพนับถือพ่อหลวงเพ็ชร (ส่วนใหญ่เป็น
ผู้สูงอายุ และผู้หญิง) จะทากระแตะไปส่งพ่อหลวงตั้งแต่เช้าจนถึงก่อนเพลาพระฉันเพล ส่วนครอบครัว
หรือผู้ที่มีการบนขอพ่อหลวงเอาไว้ ก็จะมาแก้บนในวันเลี้ยงเจ้าบ้านประจาปีก็ได้ โดยมีการจัดเตรียมของ
มาแก้บน เช่น หัวหมู เหล้า ไก่นึ่ง ไก่ต้ม ขนมหูช้าง ขนมต้ม ผลไม้ ฯลฯ ส่วนผู้ที่ไม่ได้บนบานไว้ก็เพียงทา
กระแตะมาส่งเจ้าบ้านเท่านั้น
พิธีไหว้เจ้าบ้านจะเริ่มประมาณ ๐๙.๐๐ น. (ดูความพร้อมของชาวบ้านเป็นหลัก) และเสร็จ
สิ้นในตอนบ่าย (ขึ้นอยู่กับพ่อหลวงจะเหยียบร่างในเวลาใด) โดยชาวบ้านจะทยอยนากระแตะมาส่งพ่อ
หลวงโดยวางไว้ริมทาง จุดธูปบอกกล่าวพ่อหลวงให้คุ้มครองคนในครอบครัวให้อยู่เย็นเป็นสุข ส่วนผู้ที่จะ
มาแก้บนก็จัดเตรียมเครื่องเซ่นไหว้ของแก้บนจัดใส่ถาดไปวางในศาล
ส่วนผู้จัดเตรียมพิธีซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นญาติของร่างทรง จะต้องจั ดเตรียมบายศรี ขันธ์ ๕ ห่อ
ผ้าเครื่องแต่งกาย เครื่องเซ่นไหว้พ่อหลวง และผู้ที่เป็นร่างทรงพ่อหลวง และร่างทรงคนอื่น ๆ ที่มาร่วมพิธี
ไหว้เจ้าบ้าน จะขอขมาบอกกล่าวก่อนจะเริ่มพิธี

ภาพที่ ๖.๓๑ น้องแม็ก ร่างทรงของพ่อหลวงเพ็ชร แต่งกายก่อนเตรียมพร้อมทาพิธี
ที่มา : ผู้วิจัย, ๒๕๖๑

๑๒๔

ภาพที่ ๖.๓๒ น้องเบกแฮ่ม เป็นร่างทรงในหมู่บ้านที่มาเข้าร่วมพิธีไหว้เจ้าบ้านด้วย
ที่มา : ผู้วิจัย, ๒๕๖๑
ร่างทรงจะจุดธูปบอกกล่าวพ่อหลวง มีการตีโทน ปรบมือ ให้ร่างทรงราเพื่ออัญเชิญเจ้าบ้าน
เจ้าพ่อ เจ้าแม่ ตลอดองค์ต่าง ๆ ที่จะมาประทับร่าง โดยเมื่อองค์จะประทับร่าง ร่างทรงจะนั่งลงจับขันธ์ ๕
เขย่าแรงขึ้น ๆ ขณะที่เสียงโทนก็ตีดังขึ้น ถี่ขึ้นเช่นกัน เมื่อองค์ใดประทั บร่างแล้วก็จะเลิกจับขัน แสดง
อาการให้ชาวบ้านรู้ด้วยกิริยาท่าทางการเดิน การพูด การรา และการไปเลือกเครื่องแต่งกายที่ชื่นชอบ
เคี้ยวหมาก เลือกกินอาหารที่นามาเซ่นไหว้ สูบหรี่ ดื่มเหล้า (แล้วแต่ว่าเป็นองค์ใดเข้าประทับร่าง) ในกรณี
เป็นเหล้า น้า น้าแดง ร่างทรงจะยกดื่มทั้งขวด กรณีเป็นอาหารอย่างอื่นจะทาท่าทางใช้ตะเกียบคีบอาหาร
หรือนาตะเกียบไปแตะอาหาร แล้วใส่ปาก

ภาพที่ ๖.๓๓ เมื่อเจ้าพ่อเจ้าแม่องค์จะเข้าประทับร่าง โทนตีเร่งจังหวะเร็วและดังขึ้น
ที่มา : ผู้วิจัย, ๒๕๖๑

๑๒๕

ภาพที่ ๖.๓๔ เมื่อเจ้าพ่อ เจ้าแม่องค์ใดประทับร่างก็จะเลือกเครื่องแต่งกายที่ชอบ
ที่มา : ผู้วิจัย, ๒๕๖๑

ภาพที่ ๖.๓๕ องค์ใดประทับร่างก็จะราหรือแสดงกิริยาบ่งบอกว่าเป็นใคร
ที่มา : ผู้วิจัย, ๒๕๖๑
ในวันงานเลี้ยงเจ้าพ่อ นอกจากองค์พ่อหลวงเพชรแล้ว ยังมีองค์เจ้าพ่อ เจ้าแม่ เจ้าบ้านองค์อื่น
ๆ หรือมาจากสถานที่อื่นมาประทับร่าง (องค์ลง) หลายองค์ เช่น พระยาถ่ายน้า พระยาร่มเขียวร่มขาว ตา
โหรา เจ้าพ่อสุเทพ ฯลฯ ชาวบ้านเล่าว่าทุกปีก็จะมีองค์ต่าง ๆ จานวนมากมาประทับร่าง มากน้อยแตกต่าง
กันไป โดยพ่อหลวงเพ็ชรจะประทับร่างเป็นองค์สุดท้าย
แม่แผ่น จะทาหน้าที่พูด คุยกั บองค์ ที่ม าประทั บร่าง เพื่อสอบถามว่า เป็นใคร มาจากไหน
ตลอดจนสอบถามความเป็นอยู่ของเจ้าพ่อเจ้าแม่ต่าง ๆ ส่วนองค์เจ้าพ่อเจ้าแม่ที่ประทับร่างก็จะบอกความ
ต้องการ หรือชื่นชมว่าชอบเครื่องเซ่นไหว้ หรือแสดงอาการโกรธ ไม่พอใจหากมีใครทาสิ่งใดไม่ถูกต้อง หรือ
ลบหลู่ ส่วนชาวบ้านก็จะถามไถ่เจ้าพ่อ มีการขอเลข ขอโชคขอลาภ

๑๒๖

ภาพที่ ๖.๓๖ แม่แผ่นทาหน้าที่สื่อสารกับพ่อหลวง องค์เจ้าพ่อ เจ้าแม่ที่มาประทับร่าง
ที่มา : ผู้วิจัย, ๒๕๖๑

ภาพที่ ๖.๓๗ เจ้าพ่อขุนด่านประทับร่าง ไถ่ถามความเป็นอยู่กับแม่แผ่นและชาวบ้าน
ที่มา : ผู้วิจัย, ๒๕๖๑

ภาพที่ ๖.๓๘ องค์ที่มาประทับร่างจะกินอาหารเซ่นไหว้ของชาวบ้าน
ที่มา : ผู้วิจัย, ๒๕๖๑

๑๒๗
องค์ที่มาประทับร่างแต่ละองค์จะมีความชื่นชอบไม่เหมือนกัน บางองค์ชอบแต่งตัว บางองค์
ชอบร้องราทาเพลง บางองค์ชอบของเล่น แม่แผ่นและชาวบ้านก็จะต้องจัดเตรียมไว้ให้เล่นจนพอใจ

ภาพที่ ๖.๓๙ บางองค์ชื่นชอบการเล่นน้า ก็จะนาเรือมาอาบน้า
ที่มา : ผู้วิจัย, ๒๕๖๑

ภาพที่ ๖.๔๐ หลังจากเล่นของเล่นที่ชื่นชอบแล้ว แล้วก็อาบน้า ทาขมิ้น นาไปเก็บไว้ที่เดิม
ที่มา : ผู้วิจัย, ๒๕๖๑

ภาพที่ ๖.๔๑ เมื่อองค์เจ้าพ่อเลิกประทับร่าง ต้องมีแม่แผ่นเข้ามารองรับ
ที่มา : ผู้วิจัย, ๒๕๖๑

๑๒๘
พ่อหลวงจะประทับร่างเป็นองค์สุดท้าย โดยเมื่อองค์เข้าประทับร่างจะแสดงสัญลักษณ์ให้
ชาวบ้านทราบ เช่น จะร้องตะโกน คาว่า “โผลก โผลก....” หรือร้อง “เป๊บ เป๊บ.....” เป็นระยะ ๆ โดยมี
ชาวบ้านก็ช่วยกันร้องด้วยเช่นกัน การราจะต้องเขย่งเท้าเล็กน้อย เคี้ยวหมาก สูบบุหรี่จัด ดื่มเหล้าจัด เดิน
ทักทายชาวบ้าน ขอบคุณแม่แผ่น และต้องขึ้นไปขี่ช้างขี่ม้าที่ตั้งอยู่ในศาล ยืนร่ายราบนหลังช้าง
เป้าหมายหลักในการประทับล่างของพ่อหลวงคือเพื่อมาทาพิธีส่งกระแตะประจาปีให้ชาวบ้าน
โดยเมื่อประทับร่างแล้วพ่อหลวงเพ็ชรจะรา เล่น กินเครื่องเซ่นไหว้ มีการพูดคุยทุกข์สุขกับชาวบ้าน (บาง
เรื่องจะคุยผ่านแม่แผ่น) บอกกล่าวถึงเรื่องราวหรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นของหมู่บ้านภายหนึ่งปีที่ผ่านมา
เช่น การเจ็บป่วยของคนในหมู่บ้าน หรือการเกิดอุบัติเหตุทาให้มีชาวบ้านเสียชีวิตหลายรายติดกัน เป็น
เพราะอะไร มีการว่ากล่าวตักเตือนผู้ที่ประพฤติตนไม่ดี ไม่เคารพเจ้าบ้าน ชื่นชมและให้กาลังใจคนที่ทาดี
เมื่อรับประทานเครื่องเซ่นไหว้ พูดคุย ร้องรา เล่นจนเป็นที่พอใจแล้ว พ่อหลวงจะไปส่งกระ
แตะโดยถือปืนยาว ดาบ (อาวุธประจากาย) เดินเท้าเปล่า มีลูกช้างถือถาดขนมต้มเดินตามเพื่อให้พ่อหลวง
ใช้ปลายมีดดาบเสียบแล้วโยนออกไป (เรียกว่า “โด่ง”) พ่อหลวงเดินราดาบ ทาท่ายิงปืน โด่งขนมต้มไป
เรื่อย ๆ บนถนน จนถึงกระแตะสุดท้ายที่ชาวบ้านนามาวางไว้ริมถนน
เมื่อเสร็จจากการส่งกระแตะแล้ว ในช่วงท้าย ๆ ของพิธี พ่อหลวงจะแจกเครื่องเซ่นไหว้ให้
ชาวบ้านไปแบ่งกันรับประทาน จากนั้นจะผูกข้อมือรับขวัญ ปัดเป่าสิ่งชั่วร้าย และขอบคุณชาวบ้านที่จัด
เลี้ยงเจ้าบ้านอย่างสมบูรณ์

ภาพที่ ๖.๔๒ เมื่อพ่อหลวงเพ็ชรประทับร่าง จะแสดงพฤติกรรมให้ชาวบ้านทราบ
ที่มา : ผู้วิจัย, ๒๕๖๑

ภาพที่ ๖.๔๓ องค์พ่อหลวงเพ็ชร และร่างทรงที่มาร่วมพิธี ทาพิธีส่งกระแตะของชาวบ้าน
ที่มา : ผู้วิจัย, ๒๕๖๑

๑๒๙

ภาพที่ ๖.๔๔ พ่อหลวงแจกเครื่องเซ่นไหว้ให้ชาวบ้านไปแบ่งกันไปรับประทาน
ที่มา : ผู้วิจัย, ๒๕๖๑

ภาพที่ ๖.๔๕ เมื่อใกล้เสร็จพิธี ชาวบ้านจะให้พ่อหลวงผูกข้อมือ เป่าศีรษะเพื่อความเป็นมงคล
ที่มา : ผู้วิจัย, ๒๕๖๑

ภาพที่ ๖.๔๖ คุณป้าคนนี้เป็นร่างทรงในหมู่บ้าน ติดภารกิจไม่สามารถอยู่มาร่วมพิธีได้ จึงมาไหว้พ่อหลวง
แต่เช้า แต่ถูกพ่อพระยาถ่ายน้าประทับร่าง ตาหนิเรื่องการแต่งกายไม่เคารพเจ้าบ้าน
ที่มา : ผู้วิจัย, ๒๕๖๑

๑๓๐

ภาพที่ ๖.๔๗ คุณป้า (เสื้อลายสีส้ม) ถูกพระยาร่มเขียวร่มขาวต่อว่า บอกว่าปิ้งปลาควันไฟเหม็นรบกวน
ศาลที่ท่านประจาอยู่ คุณป้าบอกว่าเป็นอาชีพ แต่ถ้าให้โชคลาภมาก ๆ จะเลิกปิ้งปลารบกวนท่าน
ที่มา : ผู้วิจัย, ๒๕๖๑
จากการเข้าสังเกตการณ์ทั้งแบบมีส่วนร่วมและไม่มีส่วนร่วมของคณะผู้วิจัย พบว่าในพิธีไหว้
เจ้าบ้านจะมีบุคคลซึ่งทาหน้าที่เป็นร่างทรง (ไม่ใช่ร่างทรงพ่อหลวงเพ็ชร) จากที่ต่าง ๆ ทั้งในหมู่บ้านและ
จากที่อื่นมาร่วมพิธีหลายคน (ชาวบ้านเล่าว่าปีนี้มาน้อย) โดยชาวบ้านและร่างทรงบางคนเล่าว่าเมื่อถึงวัน
ขึ้น ๖ ค่า เดือน ๖ ไม่ว่าร่างทรงคนนั้น ๆ จะอยู่แห่งหนใดก็ตาม หรือ แม้ว่าจะจาวันทาพิธีไม่ได้ หรือมี
ความตั้ ง ใจว่ า ปี นี้ จ ะไม่ ม าร่ ว มประเพณี ไ หว้ เ จ้ า บ้ า นก็ ต าม แต่ แ ล้ ว ก็ จ ะต้ อ งมี เ หตุ ใ ห้ อ ยู่ ไ ม่ เ ป็ น สุ ข
กระสับกระส่าย และท้ายที่สุดก็ต้องมาร่วมพิธีจนได้ ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่แปลกมาก แม้กระทั่งน้องแม็กซึง่
เป็นร่างทรงพ่อหลวงเพ็ชรซึ่งต้องไปฝึกงานอยูต่ ่างจังหวัด และตั้งใจว่าปีนี้จะไม่มาร่วมพิธี แต่ก็มีเหตุให้พ่อ
แม่ต้องขับรถไปรับมาร่วมพิธีจนได้ โดยผู้เป็นร่างทรงที่อยู่ในพิธีจะเล่าว่าระหว่างอยู่ร่วมพิธีขนจะลุกเป็น
ระยะ ๆ หากรู้ตัวว่าองค์จะประทับร่าง และไม่ต้องการให้องค์ประทับร่างก็จะต้องรีบกลับบ้านทันที หรือ
พยายามยืนมองอยู่ห่าง ๆ จากศาล
เนื่องจากเป็นประเพณีที่ปฏิบัติสืบทอดกันมาตามความเชื่อของคนในหมู่บ้าน และเป็นความ
เชื่อส่วนบุคคล บางก็เชื่อ บางก็ยังคลางแคลงใจโดยเฉพาะกรณี ที่มีเจ้าพ่อเจ้าแม่หลายองค์มาประทับร่าง
สับเปลี่ยนกันไป แต่ทุกคนก็ไม่ลบหลู่ และปฏิบัติเพื่อความสบายใจ แต่สิ่งที่คณะผู้วิจัยรู้สึกสงสัยคือเหตุใด
ร่างทรงแต่ละคนจึงไม่มีอาการมึนเมาใด ๆ หรือหน้าแดงให้เห็น ทั้ง ๆ ที่ดื่มเหล้าหมดไปเป็นจานวนหลาย
ขวด สูบบุหรี่จัด และไม่รู้สึกร้อนเท้าเมื่อต้องเดิน บนพื้นถนนปูนที่แดดร้อนด้วยเท้าเปล่าเพื่อไปทาพิธีส่ง
กระแตะซึ่งเป็นเวลานานพอสมควร ขณะที่คณะผู้วิจัยและชาวทุกคนต้องสวมรองเท้าเพราะพื้นถนนร้อน
มากจนเท้าพอง แต่ร่างทรงกลับเดินเหยียบย่าไม่มีความรู้สึกว่าร้อนใด ๆ และไม่มีอาการฝ่าเท้าแดงให้
เห็นแม้แต่น้อย

๑๓๑
“เป็นไปได้ยังไงก็ไม่รู้เหมือนกันนะ ร่างทรงคนก่อน ๆ ที่เป็นผู้หญิงบางคนกินเหล้าก็ไม่
เป็น แต่เวลาองค์ลงนี่กระดกขวดกินเลย กี่ขวด ๆ ก็ไม่เมา แถมยังถือยิงปืนมือเดียว ยิงไป ราไป ทั้ง ๆ ที่
ยิงไม่เป็นแท้ ๆ” (ล้วน เอื้อสลุง, สัมภาษณ์)
“มันก็น่าแปลกนะ อย่างร่างทรงเด็กหนุ่มชื่อแม็ก กับเบกแฮ่ม เขาก็ยังเด็ก เขารู้ได้ยังไง
ว่ามีเจ้าพ่อ เจ้าแม่องค์ไหนบ้างที่มาประทับร่าง ทาไมพูดชื่อได้ถูกต้อง บอกได้ถูกต้องว่ามาจากที่ใด ศาลใด
แล้วสนทนากลับคนเฒ่าคนแก่ได้เป็นเรื่องเป็นราว เขารู้ได้อย่างไร” (พยอม อ่อนสลุง, สัมภาษณ์)
นอกจากนี้ แม่ของน้องแม็กซึ่งถูกพ่อหลวงเพชรเลือกให้เป็นร่างทรงนั้น ยังเล่าว่าตั้งแต่เกิดมา
ลูกชายก็ไม่เคยได้เกี่ยวข้องกับศาลพ่อหลวงเพ็ชร คนในครอบครัวก็ไม่เคยมีใครเป็นร่างทรง หลังจากขาด
ร่างทรงมาหลายปี อยู่ ๆ พ่อหลวงก็ไปเหยียบร่างน้องแม็ก ทั้ง ๆ ที่ร่างทรงคนก่อน ๆ ล้วนแต่เป็นหญิง
ทั้งนั้น และน้องแม็กก็เป็นผู้ชายแท้ มิได้มีจิตใจเอนเอียงเป็นหญิงแต่อย่างใด
“ลู ก บอกนอนไม่ ไ ด้ เ ลย บอกว่ า ฝั น เห็ น ได้ ยิ น แต่ เ สี ย งช้ า งเสี ย งม้ า ร้ อ งก้ อ งอยู่ ใ นหู
ตลอดเวลา พ่อของน้องยิ่งไม่เห็นด้วยเลย ไม่ชอบ ไม่อยากให้ลูกเป็นร่างทรง อยากให้เรียนหนัง สื อ
ทางาน ก็พยายามฝืน แต่ก็ฝืนไม่ได้ เพราะท่ านเลือกแล้ว อย่างปีนี้ตั้งใจแล้วว่าจะไม่มาเพราะฝึกงานอยู่
ต่างจังหวัด แต่ก็ต้องมีเหตุให้ไปรับมาจนได้”
จากการคาดคะเนของผู้วิจัยที่เข้าสังเกตการณ์เลี้ยงเจ้าบ้าน พบว่ามีชาวบ้านซึ่งเป็นผู้หญิง
ทั้งหมดและมีเด็กตามมาบ้าง ทากระแตะมาส่งพ่อหลวง จานวน ๖๐ กระแตะ (ส่วนใหญ่ส่งกระแตะแล้วก็
กลับ ไม่อยู่ร่วมพิธี) มีผู้นาเครื่องเซ่นไหว้มาแก้บนเจ้าบ้านประมาณ ๑๐ ครอบครัว และมีผู้เข้าร่วมพิธี
และผู้มารอดูรอบ ๆ ศาล (ส่วนใหญ่เป็นผู้หญิง) ประมาณ ๖๐ คน และทยอยกลับตามเวลา ซึ่งชาวบ้าน
เล่าว่าน้อยกว่าปีก่อน ๆ เนื่องจากปีนี้ไม่ตรงกั บวันหยุด และส่วนใหญ่ผู้เฒ่าผู้แก่ไม่มีลูกหลานขับรถมาส่ง
ส่วนที่ศาลพ่อหลวงเพ็ชร หมู่ ๗ มีชาวบ้านมาร่วมพิธีประมาณ ๔๐ คน

๖.๖ การนับถือผีกับวิถีการดาเนินชีวิตของไทยเบิ้งบ้านโคกสลุง
๑) ผีช่วยรักษาชีวิต
การบูร การควาดผี การบนผีโรง และการบนผีปู่ปะกาย่าปะกาของชาวไทยเบิ้งโคกสลุงมี
ความเชื่อมโยงกับวิถีการดาเนินชีวิตในอดีตที่การคมนาคมยังไม่เจริญ มีแต่ป่าเขา ไม่มีไฟฟ้า และห่างไกล
โรงพยาบาล ในยุคนั้นความเชื่อผีเจ้าป่าเจ้าเขา วิญญาณหรือสิ่งที่ไม่สามารถพิสูจน์ จึงทาให้เกิดความกลัว
และมักสรุปว่าสิ่งเหล่านี้คือผี จึงต้องบนบาน ขอขมาและบอกกล่าวทุกครั้งเมื่อจะทาการใด ๆ และเมื่อเกิด

๑๓๒
อาการเจ็บป่วยก็มักจะเชื่อโดยสนิทใจว่าเป็นเพราะถูกผีสิง หรือ ผีมาขอส่วนบุญ หรือถูกผีลงโทษเพราะ
อาจไปลบหลู่ผีไว้ และด้วยห่างไกลความเจริญทางการแพทย์จึงต้องไปพึ่งหมอบูรเพื่อทานายสาเหตุและ
แนะนาวิธีการรักษา ซึ่งส่วนใหญ่จะทานายว่าถูกผีมาเข้าสิงเพื่อขอส่วนบุญ หรือ อาจจะต้องมีการขับไล่ผี
ออกจากร่างด้วยการทาพิธีควาดผี หากถูกผีตายโหงเข้าสิง แล้วทาเครื่องเซ่นไปส่งให้ผี ตามทางสามแพร่ง
ส่วนกรณีที่ไม่ได้ให้หมอบูรหรือควาดผี ก็อาจบนผีโรงหรือผีปู่ปะกาย่าปะกาให้หายจากอาการเจ็บป่วย
ดังนั้น ยุคสมัยหนึ่งหมอบูรจึง เปรียบเสมือนแพทย์วินิจฉัยและรักษาโรคให้แก่ชาวบ้าน
เมื่อครั้นความเจริญเข้ามาถึง มีถนนหนทาง มียานพาหนะ ความเชื่อเรื่องการบูรจึงลดลง ชาวบ้านส่วน
ใหญ่จะไปรักษากับแพทย์แผนปัจจุบัน แต่ถึงกระนั้น ชาวบ้านบางคนก็ยังไม่ละทิ้งความเชื่อเรื่องการบูร
โดยเฉพาะกรณีที่หมอแผนปัจจุบันรักษาอาการไม่หายก็จะกลับมาให้หมอบูร ดูอีก อย่างน้อยก็เพื่อความ
สบายใจ รักษาหลาย ๆ ทาง ปัจจุบันความเชื่อเรื่องการบูรจึงเกือบจะหมดไปจากชุมชนไทยเบิ้งโคกสลุง
ยังเหลือหมอบูรเพียง ๔ – ๕ ราย และบางรายก็ไม่ได้รับบูรเป็นอาชีพ เป็นหมอบูรเพียงเพื่อสืบทอดวิชา
จากบรรพบุรุษไว้ไม่ให้สูญหายไปเท่านั้น
ส่วนผีโรง และผีปู่ปะกาย่าปะกา ซึ่งเปรียบเสมือนผีบรรพบุรุษหรือผีต้นตระกูลก็หลงเหลือ
อยู่เพียงบางครอบครัวเท่านั้น ซึ่งจากการศึกษาพบว่าชาวไทยเบิ้งส่วนใหญ่ไม่ค่อยให้ความสาคัญกับผี
บรรพบุรุษ (แต่เคารพ) ครอบครัวส่วนใหญ่จึงไม่มีผีโรง ผีปู่ปะกาย่าปะกาอยู่ในบ้าน หากมีความจาเป็น
จะต้องบนบานผีเพื่อขอให้ประสบความสาเร็จหรือหายจากโรคภัยก็จะไปขอบนยังบ้านที่มี โรงหรือผีปู่
ปะกาย่าปะกา ดังนั้น หากถามชาวบ้านทั่วไปในชุมชนไทยเบิ้งก็จะไม่รู้จักผีโรงหรือผีปู่ปะกาย่าปะกา
ยกเว้นผู้สูงอายุหรือผู้ที่ศึกษาค้นคว้าเรื่องนี้เพียงบางรายเท่านั้น
๒) ไทยเบิ้งโคกสลุงนับถือเจ้าบ้านมากกว่าผีชนิดอื่น
พ่อหลวงเพ็ชร เป็นผีเจ้าบ้ านที่ช าวไทยเบิ้ง โคกสลุง ให้ ความเคารพนั บถื อมากที่ สุ ด ใน
บรรดาผีทั้งหมด ชาวบ้านเชื่อว่าพ่อหลวงเพ็ชรมีความศักดิ์สิทธิ์ที่สุด เป็นผู้ดลบันดาลให้หมู่บ้านรอดพ้นภัย
พิบัติต่าง ๆ เนื่องจากพื้นที่ไทยเบิ้งโคกสลุงมีความเสี่ยงทั้งอุทกภัย วาตภัย แต่ก็ไม่เคยได้รับผลกระทบหรือ
เกิดเหตุเภทภัยใด ๆ เหมือนหมู่บ้านอื่น ๆ ในละแวกใกล้เคียง เป็นเพราะชาวบ้านให้ความเคารพ ถึงเดือน
๖ ก็จะทากระแตะไปส่ง ให้พ่อหลวงเพ็ชร ส่วนบุคคลใดที่ไ ม่เคารพนับ ถือ หรือ ลบหลู่ พ่อหลวงก็จะ
บันดาลให้มีเหตุเจ็บไข้ได้ป่วย หรือประสบอุบัติเหตุ เพื่อเป็นการสั่งสอน
พ่อหลวงเพ็ชร จึงเป็นที่พึง ทั้งทางกายและทางใจของคนในหมู่บ้านทุกเรื่อง ไม่ว่าจะบน
บานหรือขอให้ประสบความสาเร็จในเรื่องใด ๆ ก็มักจะไม่ผิดหวัง คนรุ่นใหม่ ตลอดจนเด็กเล็กในหมู่บ้าน
ถึงแม้จะไม่เคยทากระแตะไปส่งพ่อหลวงเพ็ชร แต่ทุกคนก็รู้จักพ่อหลวง และเคารพนับถือตามผู้ใหญ่
แม้บริบทสังคมของชุมชนไทยเบิ้งโคกสลุง จะมีการเปลี่ยนแปลงไป แต่การเคารพนับถือ
พ่อหลวงเพ็ชรของชาวไทยเบิ้งโคกสลุง ยังไม่คลายลงเหมือนความเชื่ออื่น ๆ ที่เริ่มเลือนหายไป ความเชื่อ
เรื่องผีเจ้าบ้านยังผูกพันกับวิถีการดาเนินชีวิตของชาวไทยเบิ้งโคกสลุงทุกช่วงเวลา จะเดินทางไปแห่งหนใด
ก็จะยกมืออธิษฐานให้พ่อหลวงเพ็ชรช่วยคุ้มครอง

บทที่ ๗
สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
การวิจัยเรื่อง ผี : ความเชื่อ ประเพณี และวิถีชีวิตของกลุ่ม ชาติ พันธุ์ ในจัง หวั ด ลพบุรี มี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพความเชื่อและประเพณีการนับถือผี วิเคราะห์ความหมายและความสัมพันธ์
ระหว่างความเชื่อในการนับถือผีกับวิถีการดาเนินชีวิต และเพื่อสืบทอดเรื่องราวเกี่ยวกับประเพณีการนับ
ถือผีอันเป็นอัตลักษณ์ของกลุ่มชาติพันธุ์ มอญ ไทยพวน และไทยเบิ้ง ในจังหวัดลพบุรี เป็นการวิจัยเป็น
การวิจัยเชิงคุณภาพ ใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก การสนทนากลุ่ม การสาธิต การสังเกตการณ์แบบมีส่วน
ร่วมและไม่มีส่วนร่วม และการศึกษาจากเอกสาร โดยศึกษาการนับถือผีของกลุ่มชาติพันธุ์มอญ ตาบลบาง
ขันหมาก อาเภอเมือง จังหวัดลพบุรี กลุ่มชาติพันธุ์ไทยพวน อาเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี และกลุ่ม
ชาติพันธุ์ไทยเบิ้ง ตาบลโคกสลุง อาเภอพัฒนานิคม จัง หวัดลพบุรี เก็บรวบรวมข้อมูลระหว่างเดือน
เมษายน ๒๕๖๐ - กันยายน ๒๕๖๑

๗.๑ สรุปผลการวิจัย
กลุ่มชาติพันธุ์ทั้ง ๓ กลุ่ม คือ มอญ ไทยพวน และไทยเบิ้ง ยัง มีความเชื่อ พิธีกรรม และ
ประเพณีเกี่ยวกับ การนับ ถือ แต่ระดับความเข้ม ข้น ของแต่ ละชาติพัน ธุ์ แ ตกต่ างกันไป โดยความเชื่ อ
เกี่ยวกับการนับถือผีและยังมีการปฏิบัติสืบทอดกันมาของแต่ละกลุ่มชาติพันธุ์ มีดังนี้
๗.๑.๑ กลุ่มชาติพันธุ์มอญ ความเชื่อเกี่ยวกับการนับถือผีของชาวมอญบ้านบางขันหมากที่ยัง
ปฏิบัติอยู่ ได้แก่
๑) ผีโรงหรือผีเรือน เป็นผีบรรพบุรุษหรือผีตระกูล ผีโรงจะสืบทอดผ่านลูกชายคนโต
ของตระกูล เรียกว่า “ต้นผี” ในหนึ่งตระกูลของชาวมอญจึง มีบ้านที่มีต้นผีเพียงหลังเดียวเท่านั้น กรณี
ตระกูลผีโรง ไม่มีลูกชายคนโตหรือลู กชายคนอื่น ๆ สืบทอดเพราะไม่แต่งงาน หากมีลูกสาวคนโตและยัง
ไม่ได้แต่งงาน ลูกสาวคนโตก็สามารถเป็นต้นผีได้ เรียกว่า “หลวงตา” ชาวมอญมีความเชื่อว่าผีบรรพ
บุรุษหรือผีต้นตระกูลคุ้มครองคนในตระกูลให้อยู่เย็นเป็นสุข มีความร่ารวย เจริญก้าวหน้า ดังนั้น จึงต้อง
เคารพบรรพบุ รุษและประพฤติตนอยู่ในกฎเกณฑ์หรือศีลธรรมอย่างเคร่ง ครัด โดยห้ามคนในตระกูล
กระทาความผิด (ผิดผี) หรือทาในสิ่งไม่ดีต่าง ๆ หากมีการทาผิดผีเกิดขึ้นจะต้องแก้ไ ขโดยการราผีโรง
การเลี้ยงผีโรงประจาปีของแต่ละตระกูลจะจัดขึ้นในเดือน ๖ หรืออย่างช้าจะต้องเลี้ยงก่อนถึงวันเข้าพรรษา
หรือเดือน ๘ ส่วนจะเลี้ยงแบบปกติ หรือ ราผีโรงเล็ ก หรือ ราผีโรงใหญ่ (มีการปลูกโรง) ก็ขึ้นอยู่ กั บ
ข้อตกลงของแต่ละตระกูล ปัจจุบัน มอญบ้านบางขันหมากมีผีโรงอยู่ประมาณ ๓๐ ตระกูล
๒) ประเพณีไหว้ศาลเจ้า หรือการไหว้เจ้าบ้าน โดยชาวมอญบ้านบางขันหมากจะมีศาล
เจ้าที่เคารพนับถือจานวน ๓ ศาล คือ ศาลเจ้าแม่ตากฟ้า ศาลพ่อจุ้ย และเป๊ะจุ๊วัดกลาง จะจัดประเพณี
ไหว้ศาลเจ้าในเดือน ๕ - ๖ ของทุกปี โดยจะต้องมีเจ้าพิธีหรือร่างทรงเป็นผู้กาหนดวันและเป็นเป็นผู้

๑๓๔
ประกอบ เพื่อแสดงความกตัญญูต่อเจ้าบ้านที่คอยคุ้มครองคนในชุมชนให้แคล้วคลาดอันตราย ปราศจาก
ความทุกข์ มีความสุขความเจริญ
๓) ประเพณีลอยเคราะห์ หรือที่ชาวบ้านเรียกว่า “ปั้นรูปแทนกาย” หรือ “ปั้นรูป
แทนตัว” ซึ่งจะจัดขึ้นในเดือน ๖ ภายหลังจากที่มีการเลี้ยงผีโรงหรือการราผี และประเพณีไหว้ศาลเจ้า
แล้ว พิธี “ลอยเคราะห์” เป็นการส่งความทุกข์ ความโศก ความเจ็บป่วย เคราะห์ร้ายต่าง ๆ ในแต่ละปี
ให้ล่องลอยไปกับสายน้า โดยเจ้าพิธี คณะร่างทรง และชาวบ้านจะรวมตัว ช่วยกันทาเรือกล้วย (บางคน
เรียก เรือธง เนื่องจากปักธงสีแดง) ปั้นหุ่นแทนตัวคนให้มีจานวนเท่ากับจานวนสมาชิกในครอบครัวหรือ
ญาติ ปั้นรูปสัตว์เลี้ยงที่และข้าวของเครื่องใช้ ที่มีในบ้าน หลังจากนั้นจึงนาหุ่นที่ปั้นพร้อมเครื่องเซ่นไหว้
ได้แก่ ข้าวสาร หอมแดง กระเทียม พริก เกลือ และปลาร้า นามาใส่รวมกันไว้ในเรือกล้ วยเพื่อนาไป
ประกอบพิธี โดยเครื่องเซ่นที่ใส่ในเรือนั้นจะนาไปให้ผีกิน ซึ่งจะเป็นผีแขก ผีเร่ร่อน ไม่มีญาติ จากนั้นจึง
นาเรือกล้วยไปลอยน้าหรือลอยเคราะห์
ความหมายและความสัมพันธ์ระหว่างความเชื่อกับการนับถือผี
ถึงแม้บริบทของสังคมจะเปลี่ยนแปลงไป โดยเฉพาะกลุ่มชาติพันธุ์มอญบ้านบางขันหมากที่มี
ความเป็นชุมชนเมืองมากขึ้น ทั้งสถานที่ตั้งซึ่งอยู่ใกล้ตัวเมืองและการรับวัฒนธรรมสมัยใหม่เข้ามาดาเนิน
ชีวิตเฉกเช่นกับคนทั่วไปในสังคมไทย แต่สาหรับครอบครัวที่เป็นชาวมอญโดยแท้จริงยังมีความเชื่อและ
สืบทอดประเพณีการนับถือผีอย่างเข้มข้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การนับถือผีโรงหรือผีเรือนที่คนมอญใน
ตระกูลนามาเป็นกฎเกณฑ์ ข้อเตือนใจ ข้อคิดในการดาเนินชีวิตประจาวัน ตลอดจนการประพฤติปฏิบัติ
ต่าง ๆ เพื่อให้ประสบความสาเร็จในทุก ๆ ด้าน และพยายามที่จะควบคุมตนเองไม่ให้มีการผิดผีเกิดขึ้น
ซึ่งสื่อความหมายว่าคนในตระกูลนั้น ๆ เป็นคนดี เพื่อนบ้านจะยกย่องชื่นชม นามาเป็นแบบอย่างในการ
ดาเนินชีวิต แต่อย่างไรก็ตาม มีความจริง ประการหนึ่ง ที่ซ่อนอยู่ คือรายจ่าย เพราะหากไม่มีการผิดผี
เกิดขึ้น ก็ไม่จาเป็นทาพิธีราผีโรง เนื่องจากการจัดเลี้ยงผีโรงหรือราผีโรงแต่ละครั้งต้องเสียค่าใช้จ่ายจานวน
มาก โดยเฉพาะการเลี้ยงผีโรงใหญ่
๗.๑.๒ กลุ่มชาติพันธุ์ไทยพวน ความเชื่อเกี่ยวกับการนับถือผีของชาวไทยพวนบ้านหมี่ที่ยัง
ปฏิบัติอยู่ ได้แก่
๑) ประเพณีเลี้ยงเจ้าบ้าน ชาวไทยพวนบ้านหมี่ทุกตาบลให้ความเคารพนับถือเจ้าพ่อ
หรือเจ้าบ้าน โดยมีการตั้งศาลเจ้าพ่อหรือที่เรียกว่า “ศาลเจ้าปู”่ ไว้ในชุมชนแต่ละตาบล เพื่อคุ้มครองคน
ในชุมชนให้อยู่ร่มเย็นเป็นสุข สันนิษฐานว่าศาลเจ้าปู่ของแต่ละตาบลคงมีมาตั้งแต่ครั้ง ที่ไ ทยพวนมาตั้ง
รกราก เพียงแต่บางแห่งมีการยกศาลขึ้นใหม่ หรือย้ายสถานที่ตั้งศาลขึ้นใหม่ให้สอดคล้องกับบริบทของ
ชุมชน เจ้าปู่ที่ชาวไทยพวนบ้านหมี่ให้ความเคารพนับถือและมีชื่อเรียกเหมือนกันเกือบทุกตาบล ชื่อ “ศาล
เจ้าพ่อสนั่น” มีเพียงที่ตาบลหินปักเท่านั้นที่เจ้าบ้านมีชื่อว่า “ศาลเจ้าปู่สัมปันโน” ประเพณีการเลี้ยงเจ้า
บ้านของชาวไทยพวนทุกตาบลจะจัดขึ้นในช่วงเดือน ๖ ของทุกปี โดยมีเจ้าพิธี เรียกว่า “เจ้าจ้า” ซึ่ง

๑๓๕
ปัจจุบันมีการออกโรงทานจานวนมาก เมื่อเสร็จพิธีชาวบ้านก็แบ่งอาหารที่นามาถวายเจ้าพ่อและแก้บน
รับประทานกันในงานหรือนากลับบ้าน เปรียบเสมือนการทาบุญกลางบ้าน
๒) ประเพณี “เวนห่อข้าว” หรือ “บุญห่อข้าว” ของชาวไทยพวนบ้านหมี่จะจัดขึ้นวัน
แรม ๑๔ ค่า เดือน ๙ ของทุกปี เป็นวันสิ้นเดือน ๙ ซึ่งตรงกับวันสารทพวน บางคนจึงเรียกว่า “บุญสารท
พวน” เป็นพิธีกรรมซึ่งถือว่าเป็นการทาบุญอุทิศส่วนกุศลให้บรรพบุรุษหรือญาติพี่น้องที่เสียชีวิตไปแล้ว
โดยในช่วงเวลาบ่ายไปจนถึงกลางคืนของวันแรม ๑๓ ค่า เดือน ๙ ชาวบ้านที่ยังมีความเชื่อและเคารพนับ
ถือบรรพบุรุษซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอาย และมีเจดีย์บรรจุอัฐิผู้ญาติที่เสียชีวิตอยู่ที่วัด จะจัดเตรียมข้าวปลา
อาหารใส่ห่อพร้อมน้าดื่ม จานวนห่อเท่ากับจานวนผู้ที่เสียชีวิตในครอบครัว เพื่อนาไปส่งผีบรรพบุรุษและ
ญาติพี่น้อง ณ เจดีย์ (ธาตุ) ที่วัด ช่วงเวลาประมาณ ๐๓.๐๐ - ๐๔.๐๐ น. ซึ่งถือเป็นเวลาออกหากินของผี
หรือวิญญาณ หรืออย่างช้าต้องก่อนสว่าง หากเทียบเคียงกับพิธีกรรมสมัยโบราณน่าจะปรับเปลี่ยนมาจาก
พิธีกรรม “กาเกียง” หรือ “ผีเกียง” ซึ่งเป็นผีเร่ร่อน ชาวบ้านจะต้องห่อข้าวไปวางไว้ให้ ที่ทางสามแพร่ง
หรือตีนโบสถ์ โคนต้นไม้ ซึ่งปัจจุบันไม่พบพิธีกรรมนี้แล้วที่ไทยพวนบ้านหมี่
๓) นางกวัก หรือผีนางกวัก หรือเซิ้งนางกวัก เป็นการละเล่นพื้นบ้านของชาวไทยพวน
บ้านหมี่ชนิดหนึ่งที่มีความสัมพันธ์กับความเชื่อเรื่องดวงวิญญาณหรือผี เพราะเป็นการทานายคล้ายการดู
หมอชนิดหนึ่ง เพียงแต่ผู้ทานายเป็นวิญญาณของผีตนใดตนหนึ่งที่เข้ามาประทับร่างของกวัก สันนิษฐาน
ว่าน่าจะเป็นการละเล่นของชาวพวนที่มีมาตั้งแต่สมัยที่ชาวพวนได้อพยพย้ายถิ่นฐานมาปลูกบ้านสร้ าง
เรือนในภาคกลาง โดยส่วนใหญ่จะเป็นการละเล่นในงานบุญต่าง ๆ เช่น วันสงกรานต์ งานประเพณีกาฟ้า
ปัจจุบันหลงเหลืออยู่ในรูปแบบของการสาธิต ให้คณะศึกษาดูงานหรือนักท่องเที่ยวได้ชม การละเล่นใน
งานประเพณีกาฟ้าประจาปีของชาวไทยพวน และงานสาคัญ ๆ ของจังหวัด เช่น งานแผ่นดินสมเด็จพระ
นารายณ์ หรือได้รับเชิญให้ไปสาธิตจากหน่วยงานต่าง ๆ
ความหมายและความสัมพันธ์ระหว่างความเชื่อกับการนับถือผี
พื้นฐานดั้งเดิมของกลุ่มชาติพันธุ์ไ ทยพวนจะไม่ยึดติดความเชื่อเกี่ ยวกับการนับถือผีมากนัก
การนับถือผีของชาวไทยพวนส่วนใหญ่จึง เป็นการทาบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่บรรพบุรุษ เช่น ประเพณี
“เวนห่อข้าว” หรือ “บุญห่อข้าว” แต่ก็มีการปฏิบัติกันลดลงและส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุ ส่วนความเชื่อที่
นาไปใช้เป็นหลักในการดาเนินชีวิตของชาวไทยพวน คือ การเคารพผีเจ้าพ่อประจาหมู่บ้าน ไม่ว่าจะเป็น
เจ้าพ่อสนั่น หรือเจ้าพ่อสัมปันโน ปัจจุบัน ในกลุ่มคนไทยพวนรุ่นใหม่จะมีส่วนร่วมในการให้ความหมาย
และความเชื่อเกี่ยวกับการนับถือผีผ่านการสาธิตการละเล่นผีนางกวัก กับ ผีนางด้ง แต่ก็เป็นเพียงลักษณะ
การรักษาวัฒนธรรมไว้เท่านั้น

๑๓๖
๗.๑.๓ กลุ่มชาติพันธุ์ไทยเบิ้ง ความเชื่อเกี่ยวกับการนับถือผีของชาวไทยเบิ้งบ้านโคกสลุงที่ยัง
ปฏิบัติอยู่ ได้แก่
๑) การบูร เป็นการทานายหรือเปรียบเสมือนการดูหมอ แต่เป็นการทานายทายทัก
เกี่ ย วกั บ วิ ญ ญาณหรื อ สิ่ ง ชั่ ว ร้ า ยที่ เ ข้ า มาสิ ง สถิ ต อยู่ ใ นตั ว บุ ค คล เป็ น การท านายเพื่ อ การรั ก ษา ให้
คาแนะนา ตลอดจนทาพิธีขจัดปัดเป่าวิญญาณเหล่านั้นให้ออกไป ให้หายจากอาการเจ็บป่วย ซึ่งการบูร
ของชาวไทยเบิ้งบ้านโคกสลุงเป็นที่นิยมกันมาตั้งแต่เมื่อครั้งอดีตที่การแพทย์ยังไม่ก้าวหน้า ประชาชนอยู่
ห่างไกลโรงพยาบาล ในหมู่บ้านมีแต่ ป่า เขา จึง มีความเชื่อ เกี่ ยวกั บ ผี สาง ดวงวิญ ญาณชั่วร้ายต่ าง ๆ
ตลอดจนผีบรรพบุรุษที่เข้ามาสิงร่างมนุษย์เพื่อขอส่วนบุญ ชาวบ้านโคกสลุงบางส่วน (ผู้สูงอายุ) ยังมีความ
เชื่อถือเรื่องการบูรอยู่ โดยบุคคลที่ทาหน้าที่บูรหรือทานายเรียกว่า “หมอบูร” การบูรที่ปรากฏในหมู่บ้าน
โคกสลุงปัจจุบันมี ๒ วิธี คือ การบูรกรรไกร และการบูรไข่
๒) การควาดผี คือการขับไล่วิญ ญาณหรือ สิ่ง ชั่วร้ ายที่เ ข้า มาสิง อยู่ ในร่างมนุ ษ ย์ ใ ห้
ออกไป เมื่อชาวบ้านมาบูรกรรไกรหรือการบูรไข่เพื่อทานายสาเหตุ หากหมอบูรทานายว่าถูกผีเข้า หรือผี
มาขอส่วนบุญ โดยเฉพาะผีตายโหง ก็จะแนะนาให้ทาพิธีควาดผีเป็นลาดับต่อไป โดยจะต้องทากระแตะไป
ส่ง เมื่อทาพิธีเสร็จแล้วให้คนป่วยหรือญาตินาไปวางไว้ทางสามแพร่ง จุดธูปบอกกล่าว ๑ ดอก เรียกว่า
“ส่งเสบียงคนตายโหง” หรือ “ส่งเสบียงคนตายอด ตายอยาก”
๓) ผีโรง คือผีบรรพบุรุษที่นับถือสืบทอดกันตามความเชื่อของแต่ละตระกูล ผีโรงไม่ทา
อันตรายหรือให้โทษกับใคร แต่ก็ต้องกราบไหว้บูชา สมัยโบราณชาวโคกสลุงแทบทุกบ้านจะมีหิ้งบูชาผีโรง
ไว้ด้านหัวนอน โดยจะมีการเลี้ยงผีโรงปีละครั้งในเดือน ๓ ปัจจุบันพบว่าในชุมชนไทยเบิ้งบ้านโคกสลุงมี
บ้านที่มีผีโรงเหลืออยู่ ๔ หลัง ผีโรงแต่ละบ้านมีชื่อเรียกแตกต่างกันไป เช่น โรงพ่อปู่อินคะนอง โรงพ่อจุ้ย
โรงพ่อทอง โรงตาหลวงคง ความเชื่อเกี่ยวกับผีโรง คือ หากมีใครเจ็บป่วยก็จะมาบนผีโรงว่าขอให้หาย
หรื อ ต้ อ งการประสบความส าเร็ จ ก็ จ ะบนผี โ รง หากส าเร็ จ ดั ง ที่ บ นไว้ ก็ จ ะน าเหล้ า และไก่ ม าแก้ บ น
นอกจากนี้ หากหมอบูร ว่าถูกผีโรงบ้านใดเข้าสิงก็จะต้องมาขอแก้บนผีโรงของบ้านนั้น ๆ โดยลูกหลาน
จะต้องมีการสืบทอดหรือรับผีโรงไว้ มีความเชื่อว่าหากไม่รับไว้จะมีอันเป็นไป หรือไม่มีความเจริญ
๔) ผีปู่ปะกาย่าปะกา เป็นอีกหนึ่งความเชื่อเกี่ยวกับการนับถือผีของชาวไทยเบิ้งบ้าน
โคกสลุ ง ซึ่ ง ค าว่ า ปู่ ป ะก าย่ า ปะก า ชาวบ้ า นส่ ว นใหญ่ ไ ม่ ท ราบความเป็ น มาที่ แ ท้ จ ริ ง จากข้ อ มู ล ที่
นักวิชาการเคยศึกษาไว้ดังกล่าวจะเห็นว่ามีเพียงคาว่า “ปู่ปะกา” ไม่มีคาว่า “ย่าปะกา” ดังเช่นที่เรียกกัน
ในปัจจุบันว่า “ปู่ปะกาย่าปะกา” ซึ่งจากข้อมูลที่ค้นพบครั้งนี้ชาวบ้านสันนิษฐานว่า “ย่าปะกา” คือภรรยา
ของ “ปู่ปะกา” เพื่อให้ปู่มีเพื่อนอยู่นั่นเอง ผีปู่ปะกาย่าปะกาของชาวไทยเบิ้งบ้านโคกสลุง มีเหลืออยู่ ๒
บ้าน ซึ่งเชื่อว่า ปู่ปะกาย่าปะกา เป็นผีต้นตระกูล เช่น ต้นตระกูลหรือปู่ปะกาเป็นควาญช้าง โดยมีหลักฐาน
หลงเหลืออยู่ เช่น ตรวน หนังเลว (หนังควาย) ตะขอ มีดดาบ ของใช้เกี่ยวกับการคล้องช้าง ความเชื่อ
เกี่ยวกับผีปู่ปะกาย่าปะกา คือ การบนเพื่อรักษาอาการเจ็บป่วยหรือขอให้ประสบความสาเร็จต่าง ๆ และ
จะต้องมาขอด้วยตนเอง โดยมีพ่อแผ่นทาหน้าที่สื่อสารกับผีปู่ปะกาย่าปะกาให้

๑๓๗
๕) ประเพณีไหว้เจ้าบ้าน หรือ การไหว้พ่อหลวงเพ็ชร ซึ่งชาวไทยเบิ้งบ้านโคกสลุง มี
ความเชื่อว่าพ่อหลวงเพ็ชร คือ เจ้าบ้าน เป็นผู้ที่ปกปักษ์รักษาหมู่บ้านโคกสลุงให้ร่มเย็นเป็นสุข ไม่ให้เกิด
เหตุเภทภัย แก่ หมู่ บ้ านและคนในหมู่ บ้ าน หากแสดงความเคารพนั บถื อ พ่อหลวงเพ็ชรก็จะคุ้ ม ครอง
ปัจจุบันในหมู่บ้านโคกสลุงมีศาลพ่อหลวงเพ็ชร จานวน ๒ แห่ง คือศาลพ่อหลวงเพ็ชรเดิม ตั้งอยู่ที่หมู่ ๑
และศาลพ่อหลวงเพ็ชรแห่งที่ ๒ ตั้งอยู่ที่หมู่ ๗ ชาวบ้านที่อยู่ใกล้ศาลพ่อหลวงแห่ง ใดก็ไ ปกราบไหว้ไ ด้
ตามที่ตนสะดวก ซึ่งจะมีการจัดงานไหว้พ่อหลวงเพ็ชรในวันขึ้น ๖ คา เดือน ๖ ของทุกปี ชาวบ้านส่วนใหญ่
มีความเชื่อเกี่ยวกับการนับถือพ่อหลวงเพ็ชรว่า ทาไปตามความเชื่อของคนรุ่นพ่อแม่ปู่ย่าตายาย ทาแล้ว
สบายใจ ทาแล้วจะส่งผลดีต่อตนเอง ไม่เจ็บไม่ป่วย อุดมสมบูรณ์ทั้งที่อยู่ที่กิน ส่วนเด็กและเยาวชนที่บ้าน
โคกสลุงก็มีความเชื่อตามผู้ใหญ่เช่นเดียวกัน
ความหมายและความสัมพันธ์ระหว่างความเชื่อกับการนับถือผี
ท่ามกลางวิถีชีวิตของสังคมสมัยใหม่ แต่กลุ่มชาติพันธุ์ไทยเบิ้งบ้านโคกสลุงยังมีความเชื่อและ
ปฏิบัติสืบทอดความเชื่อเกี่ยวกับการนับถือผีมาถึงปัจจุบัน ทั้งการบูร การควาดผี ผีโรง ผีปู่ปะกาย่าปะกา
แต่อยู่ในวงจากัด เป็นลักษณะความเชื่อส่วนบุคคลหรือภายในครอบครัวเท่านั้น โดยความเชื่อเหล่านี้จะ
ยังไม่สูญหายไปจากชุมชนไทยเบิ้งบ้านโคกสลุง เนื่องจากต้องมีการสืบทอดจากคนในตระกูลหรือผู้ที่มา
ขอรับไปสืบทอด อย่างไรก็ตาม ชาวไทยเบิ้งบ้านโคกสลุงจะให้ความสาคัญและแสดงออกซึ่งความเชื่อต่อ
พ่อหลวงเพ็ชรมากกว่าความเชื่ออื่น ๆ โดยมีความเคารพนับถือและเกรงกลัวในผลการกระทาที่ไม่ดี กลัว
พ่อหลงเพ็ชรจะลงโทษ ดังนั้น ชาวไทยเบิ้งบ้านโคกสลุง ส่วนใหญ่จึงให้ความหมายและการแสดงออกซึ่ง
ความเชื่อที่มีต่อการนับถือผีเจ้าบ้านหรือพ่อหลวงเพ็ชร โดยนามาเป็นเกราะป้องกันคุ้มครองในการดาเนิน
ชีวิตประจาวัน

๗.๒ การอภิปรายผลการวิจัย
๑) ทั้งสามกลุ่มชาติพันธุ์มีความเชื่อ พิธีกรรม และประเพณีการนับถือผีคล้ายคลึงกัน
กลุ่มชาติพันธุ์มอญ ไทยพวน และไทยเบิ้ง ในจังหวัดลพบุรี มี “ความเชื่อ” เกี่ยวกับการนับ
ถือผีคล้ายคลึงกัน โดยผีที่นับถือแบ่งเป็น ๓ ประเภทใหญ่ ๆ คือ ผีบรรพบุรุษ ผีเจ้าบ้าน และผีไม่มีญาติ
หรือวิญ ญาณเร่ร่อน มีความเชื่อว่าผีทุก ชนิด ล้วนให้ คุณ หรือ ให้โ ทษต่อตนเอง ครอบครัว และคนใน
หมู่บ้านได้ ความเชื่อดังกล่าวจึงนามาซึ่งการปฏิบัติ ต่อผี เพื่อแสดงให้ผีเห็นว่าตนมีความเชื่อ ความกลัว
ความเคารพผี จึง แสดงออกมาเป็น “พิธีกรรม” เมื่อปฏิบัติบ่อย ๆ เข้าก็กลายเป็น “ประเพณี” ซึ่ง
สอดคล้องกับการศึกษาของ ประทุม ชุ่มเพ็งพันธุ์ (๒๕๒๑) จิราภรณ ภัทราภานุภัทร (๒๕๒๘) ภัททิยา
ยิมเรวัต (๒๕๔๐) พรศักดิ์ พรหมแก้ว (๒๕๔๔) และพรศักดิ์ พรหมแก้ว (๒๕๔๔) โดยผีบรรพบุรุษหรือผี
ตระกูลจะทาหน้าที่ให้คุ้มครองคนในสายตระกูล ผีเจ้าบ้านจะคุ้มครองหมู่บ้านและผู้คนในหมู่บ้าน ส่วนผี
ไม่มีญาติหรือผีเร่ร่อนมักจะรังควานก่อกวน แต่ก็สามารถให้คุณได้หากได้รับการเลี้ยงดูอย่างดี

๑๓๘
ส่วนพิธีกรรมหรือประเพณีที่แสดงออกถึงการนับถือผีเจ้าบ้านของทั้งสามกลุ่มชาติพันธุ์ ก็มี
ความคล้ายคลึงกัน คือ การเลี้ยงเจ้าบ้านหรือไหว้ศาลเจ้ าบ้านจะจัดขึ้นในช่วงเดือน ๖ เหมือนกัน ซึ่ง
น่ า จะเป็ น เหตุ ผ ลมาจากวิ ถี ชี วิ ต เกษตรกรรมในอดี ต เมื่ อ เสร็ จ สิ้ น การเก็ บ เกี่ ย วผลผลิ ต จากนาข้ า ว
ประมาณเดือน ๓ แต่ละชุมชนจะมีงานบุญ ประจาปี เช่น งานประจาปีของวัด ส่วนไทยพวนก็มีง าน
ประเพณีกาฟ้า และเมื่อเข้าสู่ฤดูฝนเดือน ๖ เป็นการเริ่มต้นฤดูกาลเพาะปลูกอีกครั้ง การเลี้ยงผีจึงเป็น
การขอขมา และบนบานให้การเริ่มต้นประสบความสาเร็จ นาข้าวมีความอุดมสมบูรณ์ (สมคิด จูมทอง,
วันชัย ศิริพันธุ์, สัมภาษณ์, ๒๕๖๐) ส่วนการเลี้ยงผีบรรพบุรุษของชาวไทยพวนบ้านหมี่จะจัดขึ้นในวัน
สารทพวนเดือน ๙ ขณะที่การเลี้ยงผีบรรพบุรุษของมอญและไทยเบิ้ง จะจัดขึ้นในช่วงเดือน ๖ หรือต้อง
ก่อนถึงวันเข้าพรรษาเดือน ๘ เหตุผลเนื่องจากไทยพวนไม่มีการเลี้ยงผีบรรพบุรุษไว้ที่บ้านจึงอาศัยช่วง
สารทพวนเป็นการทาบุญใหญ่ให้ผีบรรพบุรุษ
การควาดผีของหมอบูรไทยเบิ้ง และการปัดรังควานของมอญโดยเจ้าพิธีหรือร่างทรงของ
ชาวมอญก็เป็นพิธีกรรมที่มีเป้าหมายอย่างเดียวกัน คือการขับไล่ผีหรือวิญญาณชั่วร้ายที่เข้ามาสิงร่างคนให้
ออกไป ให้หายจากอาการเจ็บป่วย
การปั้นหุ่นแทนคนในครอบครัว ปั้นสัตว์เลี้ยง ข้าวของเครื่องใช้ในบ้าน รูปเงิน ทอง สร้อย
แหวน ฯลฯ ตลอดจนเครื่องเซ่นไหว้เพื่อส่งกระแตะผีเจ้าบ้านของไทยเบิ้ง กับการลอยเคราะห์ของมอญ
ถึงแม้พิธีกรรมจะแตกต่างกัน แต่ล้วนสื่อความหมายถึงการขอให้ผีช่วยคุ้มครองชีวิตของคนในครอบครัว
หรือญาติ ตลอดจนสัตว์เลี้ยง และให้ร่ารวยมีเงินทองไหลมาเทมาดังรูปสร้อย แหวน เงิน ทองที่ปั้น ให้
ปราศจากความทุกข์
อย่างไรก็ตาม ถึงแม้โดยภาพรวมทั้ง สามกลุ่ มชาติพันธุ์ จะมี ความเชื่อ พิธีกรรม และ
ประเพณีการนับถือผีคล้ายคลึงกันโดยเฉพาะมอญกับไทยเบิ้ง แต่ยังมีความแตกต่างกันอยู่บ้างโดยเฉพาะ
กลุ่มชาติพันธุ์ไทยพวนซึ่งไม่มีการปั้นรูปแทนกายเพื่อให้เจ้าบ้านคุ้มครองเหมือนชาวไทยเบิ้งบ้านโคกสลุง
และพิธีลอยเคราะห์ของชาวมอญบ้านขันหมาก ชาวไทยพวนไม่มีการสืบทอดความเชื่อหรือพิธีกรรม
เกี่ยวกับผีบรรพบุรุษดังเช่นชาวมอญที่มีผีเรือน ชาวไทยเบิ้งมีผีโรง ผีปู่ปะกาย่าปะกา นอกจากประเพณี
เวนห่อข้าวซึ่งเป็นการทาบุญใหญ่ให้ผีบรรพบุรุษในเทศกาลสารทพวนเท่านั้น
๒) ความเชื่อเกี่ยวกับผีบรรพบุรุษย่อมหมดไปเมื่อหมดสายตระกูล
บริบทสังคมยุคปัจจุบันทาให้ความเชื่อเกี่ยวกับผีบรรพบุรุษและพิธีกรรมที่แสดงออกถึง
ความเคารพนับถือผีบรรพบุรุษของแต่ละชาติพันธุ์มีแนวโน้มจะสูญหายไปตามกาลเวลา โดยเฉพาะการ
นับถือผีโรงและผีปู่ปะกาย่าปะกาของไทยเบิ้ง ซึ่งปัจจุบันเหลือเพียงไม่กี่ครอบครัวและส่วนใหญ่รับรู้กัน
เฉพาะในตระกูล ส่วนการแสดงความกตัญญูต่อผีบรรพบุรุษด้วยประเพณีเวนข้าวห่อของชาวพวนก็
เช่นเดียวกัน เนื่องจากค่านิยมในการนาเถ้ากระดูกไปลอยอังคาร ส่วนเจดีย์ธาตุที่อยู่ วัดนับวันก็จะหมดคน
รุ่นปู่ย่าตายาย ลูกหลานที่อยู่ไกลบ้านมีโอกาสน้อยที่จะสืบสานประเพณีเวนห่อข้าว ส่วนผีบรรพบุรุษมอญ

๑๓๙
ถึงแม้ปัจจุบันจะยังมีการสืบทอดผ่านสายตระกูลอยู่ประมาณ ๓๐ ตระกูล แต่ด้วยวิถีชีวิตของคนรุ่นใหม่ใน
สภาพสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ความเข้มงวดในการประพฤติปฏิบัติและพิธีกรรมต่าง ๆ
ย่อมผ่อนลง ประกอบกับโต้งซึ่งนับวันจะสูญสิ้นเจ้าพิธีที่มีความรู้ระดับภูมิปัญญาที่รู้พิธีกรรมทุกขั้นตอน
อย่างแท้จริง และอาจมีความเป็นไปได้ที่ผีบรรพบุรุษบางตระกูลอาจสิ้นสุดลงหากมีสายตระกูลคนหนึ่งคน
ใดฝ่าฝืนกฎของบรรพบุรุษโดยไม่ยอมเป็นต้นผี ปฏิเสธที่จะรับผีโรงไปอยู่ด้วย โดยที่ไม่ได้สนใจความเชื่อ
ว่าจะทาให้ชีวิตตกอับ
๓) ความเชื่อเกี่ยวกับผีเจ้าบ้านฝังรากลึกอยู่ในตัวบุคคล
ความเชื่อและเคารพนับถือผีเจ้าบ้านของทุกชาติพันธุ์จะมีระดับความเข้มข้นมากกว่าผี
ประเภทอื่น ๆ ซึ่งนอกจากการสั่งสอนให้เคารพเจ้าบ้านจากผู้สูงอายุในครอบครัว และการจัดงานประเพณี
เลี้ยงเจ้าบ้านหรือไหว้ศาลเจ้าบ้านของแต่ละชุมชนแล้ว สิ่งที่ช่วยย้าเตือนให้คนในชุมชนทุกช่วงอายุต้อง
เคารพนับถือ คือการมีศาลเจ้าบ้านตั้งอยู่ในชุมชน ทุกคนในหมู่บ้านที่สัญจรไปมาย่อมต้องเคารพสักการะ
ไปโดยปริยาย (ถึงแม้จะไม่เชื่อ แต่ก็ไม่หลบหลู่) ศาลเจ้าบ้านก็จะกลายเป็นศูนย์รวม เป็นที่พึ่งทางใจของ
คนในหมู่บ้านนอกเหนือจากวัด หรือยามเกิดความทุกข์ก็บนบานเจ้าบ้าน อีกทั้งยังสร้างความหวังเรื่องการ
เสี่ยงโชคให้แก่ชาวบ้านอีกด้วย การแสดงความเคารพนับถือเจ้าบ้านจึงถูกมองว่าไม่ใช่เรื่องงมงาย เพราะ
แต่ละชุมชนแห่งใดก็ตาม ย่อมมีศาลในหมู่บ้านให้กราบไหว้เช่นเดียวกัน ที่สาคัญคือเมื่อสิ่งที่ขอหรือบน
บานเจ้าบ้านประสบความสาเร็จ และมีการจัดหาเครื่องแก้บนไปเลี้ยงเจ้าบ้าน ย่อมขยายผลเรื่องความ
ศักดิ์สิทธิ์ให้คนหันมานับถือผีเจ้าบ้านมากยิ่งขึ้น
๔) ความเชื่อและประเพณีเกี่ยวกับผี ย่อมเปลี่ยนแปลงไปตามบริบทสังคม
ไม่มีสิ่งใดดารงอยู่ได้อย่างถาวร ความเชื่อและประเพณีเกี่ยวกับการนับถือผีก็เช่นเดียวกัน
การเสื่อมคลายความเชื่อ การลดหรือเลิกพิธีกรรมหรือประเพณีบางอย่าง ตลอดจนการพยายามให้เหตุผล
เพื่อหักล้างความเชื่อโบราณกาลของแต่ละชาติพันธุ์ ล้วนเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย และปรับเปลี่ยนให้
สอดคล้องกับวิถีชีวิตและบริบทของแต่ละชุมชน แต่ละผู้คน การปรับเปลี่ยนหรือเปลี่ยนแปลงบางอย่าง
อาจเป็นการรักษาประเพณีไว้ และหากไม่สอดคล้องกับยุคสมัยหรือหมดความจาเป็นก็อาจการยกเลิกได้
ดังเช่นที่เราศึกษาค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับการนับถือผีของแต่ละชาติพันธุ์ซึ่งมีการบันทึกหลักฐานไว้จานวน
มาก แต่ส่วนใหญ่ล้วนแต่เป็นความเชื่อ พิธีกรรม และประเพณีในอดีตที่ถูกยกเลิกไปแล้ว หรือถูกดัดแปลง
ไปแล้ว จึงย่อมเป็นเหตุผลที่ยอมรับได้ว่า ในอนาคตความเชื่อ พิธีกรรม และประเพณีเกี่ยวกับการนับถือผี
ที่แต่ละชาติพันธุ์ปฏิบัติอยู่ในปัจจุบันอาจเหลือเพียงลายลักษณ์อักษรให้เล่าสืบต่อกันเท่านั้น
๕) อัตลักษณ์ชาติพันธุ์ดารงอยู่ได้ย่อมต้องมีกลไกขับเคลื่อน
ความเชื่อ พิธีกรรม ประเพณีเกี่ยวกับการนับถือผีถือเป็นอัตลักษณ์ของแต่ละกลุ่ มชาติ
พันธุ์ ซึ่งต้องอนุรักษ์ สืบทอด และเผยแพร่ ถึง แม้บางอย่างจะเหลือเพียงตัวอักษรหรือเรื่องเล่าก็ตาม

๑๔๐
ดังนั้น จึงต้องอาศัยการขับเคลื่อนซึ่งต้องเริ่มต้นทั้งความคิดและการกระทาจากสมาชิกในชาติพันธุ์ก่อน
จากนั้นจึงค่อย ๆ ขยายไปยังเครือข่ายอื่นในรูปแบบที่หลากหลาย การรวมกลุ่มเพื่อช่วยกันอนุรัก ษ์ สืบ
ทอดจึงมีความจาเป็นอย่างยิ่งที่จะรักษารากวัฒนธรรมของชาติพันธุ์ไว้
ตัวอย่างเช่น มอญบ้านบางขันหมากพยายามรักษาอัตลักษณ์ทุกด้านของตนให้ดารงอยู่
โดยมีการสร้างเครือข่ายกลุ่มชาติพันธุ์มอญจากจัง หวัดอื่น ๆ เพื่อจัดทา “ธรรมนูญ ผีมอญ” ขึ้น เพื่อ
ชักชวนให้คนมอญเกิดความตระหนักร่วมกันว่าปัจจุบันการนับถือผีประจาตระกูลของชุมชนมอญเริ่มห่าง
หายไปตามกระแสยุคสังคมสมัยใหม่ ทาให้ความผูกพันระหว่างคนในชุมชน คนในตระกูลผีเดียวกั นเริ่มไม่
ผูกพันกันเหมือนเดิม เยาวชนคนรุ่นใหม่ไ ม่สนใจวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญ ญาท้องถิ่นอันเป็นของดี
ประจาถิ่นที่ควรแก่การอนุรักษ์ รักษา สืบทอดต่อไป ความเชื่อเกี่ยวกับผีบรรพบุรุษถูกทอดทิ้ง ถูกกลืนไป
กับกระแสวัฒนธรรมยุคใหม่ และเริ่มจางหายไปจากวิถีชีวิตคนมอญ เพื่อกระตุ้นให้ชุมชนชาติพันธุ์มอญที่
กระจายอยู่ทั่วประเทศ หันกลับมาทบทวนภูมิปัญญา และของดีในชุมชนที่มีคุณค่าสืบสานต่อไป ด้วยคา
ขวัญว่า “นาผีมอญกลับบ้าน” (สานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ, ๒๕๖๑, น. ๓ – ๔)
นอกจากนี้ มอญบ้านบางขันหมากยังมีการทากิจกรรมสัญจรไปยั งชาติพันธุ์มอญและกลุ่ม
ชาติพันธุ์อื่น ๆ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมซึ่งกันและกัน มีการจัดตั้งกลุ่มยุวชนไทยรามัญวัดอัมพวัน
ลพบุรี การจัดตั้งมูลนิธิรามัญรักษ์ ตลอดจนการสร้างเครือข่ายกับหน่วยงานภาครัฐ ทุกระดับที่เกี่ยวข้อง
เพื่อให้การสนับสนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรมขับเคลื่อน
ดังนั้น การวางแผนสร้างกลไกขับเคลื่อนอย่างมีประสิทธิภาพและบูรณาการ ย่อมมีส่วน
ช่วยรักษาวัฒนธรรมไว้ ไม่ว่าความเชื่อ พิธีกรรม ประเพณีและวัฒนธรรมบางอย่างจะเลือนรางหรือสูญสิน้
ไปตามยุคสมัยแล้วก็ตาม แต่รากวัฒนธรรมซึ่งเป็นอัตลักษณ์ของชาติพันธุ์จะยังคงอยู่สืบไป

๗.๓ ข้อเสนอแนะ
๑) ข้อเสนอแนะจากการวิจัย
ความเชื่อเกี่ยวกับการนับถือผีของแต่ละชาติพันธุ์มีความเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย ความ
เชื่อบางอย่างไม่มีปรากฏให้เห็นแล้วในปัจจุบัน นอกจากคาบอกเล่าของปราชญ์ผู้สูงอายุรุ่นต่อ ๆ มา ซึ่งยัง
ไม่มีการรวบรวมเป็นลายลักษณ์อักษร หรือที่มีการรวบรวมข้อมูลไว้บ้างก็ยังไม่มีการตรวจสอบและจัดทา
ฐานข้อมูลอย่างเป็นระบบ ขณะที่ประเพณีบางอย่างก็มีการปรับลดขั้นตอนพิธีกรรมลงให้สอดคล้องกับ
บริบทสังคมของแต่ละพื้นที่ การเปลี่ยนแปลงของความเชื่อ ของประเพณีและพิธีกรรมต่าง ๆ ย่อมต้อง
ปรับแปลงไปตามวิถีการดาเนินชีวิตของสภาพสังคมและเทคโนโลยีซึ่งไม่สามารถจะยับยั้งได้
การรักษาและสืบทอดด้วยถ้อยคาที่ชอบพูดกันว่า “เป็นหน้าที่และบทบาทของอนุชนรุ่นหลัง
หรือเด็กและเยาวชนรุ่นใหม่” คงใช้ไม่ได้ทุกกรณีกับโลกยุคใหม่ นอกจากความเชื่อบางอย่างที่สืบทอดมา
จากต้นตระกูลโดยเฉพาะ เช่น ผีโรงหรือผีเรือนของชาวมอญ การบูร การควาดผี ผีโรง และผีปู่ปะกาย่า
ปะกาของชาวไทยเบิ้ง แต่ก็ย่อมหมดไปในวันข้างหน้าหากสายตระกูลนั้นสิ้นสุดลง หรือประเพณีเวนห่อ

๑๔๑
ข้าวของไทยพวนบ้านหมี่ก็ย่อมต้องสูญไปสักวันหนึ่งเนื่องจากทุกวันนี้นิยมนาเถ้ากระดูก บรรพบุรุษหรือ
ญาติไปลอยอังคารแทนการสร้างอนุสาวรีย์ไว้ที่วัด ความเชื่อเกี่ยวกับการนับถือผีย่อมเสื่อมสลายไปกับ
ความเจริญของการคมนาคม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี โดยเฉพาะความก้าวหน้าทางการแพทย์ ขณะที่
ประเพณีบางอย่างก็เกิดการผสมผสานระหว่างเชื้อชาติทั้งในประเทศและต่างประเทศ จากที่เคยยึดถือ
ปฏิบัติอย่างเข้มข้นก็ย่อมผ่อนคลายลง จนกระทั่งเลือนหายไป
ดังนั้น แต่ละกลุ่มชาติพันธุ์จึงต้องรวบรวมข้อมูลเหล่านี้ ไว้อย่างเป็นระบบ ทั้งเพื่อการศึกษา
ค้นคว้า การอนุรักษ์ และสืบทอดผ่านตัวอักษร เริ่มจากการรวบรวมข้อมูลจากบุคคลซึ่งภูมิปัญญาหรือ
ปราชญ์ในชุมชน ต้นตระกูลผี การสังเคราะห์ข้อมูลจากงานวิจัยต่าง ๆ จานวนมากที่มีนักวิชาการจาก
หลากหลายหน่วยงานได้เข้ามาศึกษาไว้ โดยขอรับการสนับสนุนด้านวิชาการจากสถาบันการศึกษาทั้งใน
พื้นที่และนอกพื้นที่ ขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่นกระทรวงวัฒนธรรม หน่วยงานการ
ท่องเที่ยว และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการนาข้อมูลมาจัดทาสื่อในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อเก็บ
รวบรวมไว้อย่างเป็นระบบ ทั้งรูปแบบหนัง สือ การนาเสนอในพิพิธภัณฑ์ของชุมชน และเผยแพร่ผ่าน
ช่องทางต่าง ๆ ทั้งออฟไลน์และออนไลน์
๒) ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
ทั้งสามกลุ่มชาติพันธุ์ล้วนเป็นแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมที่สาคัญทั้งของคนในชุมชนและ
นอกชุมชน โดยมีการจัดตั้งกลุ่มหรือสร้างเครือข่ายต่าง ๆ เพื่ออนุรักษ์ สืบทอด และสื่อสารอัตลักษณ์ของ
ตนไปยังภายนอก ซึ่งปัจจุบัน แต่ละกลุ่มก็มีความเข้ม แข็ง ในระดับ หนึ่ ง โดยเฉพาะชาวมอญบ้า นบาง
ขันหมาก และไทยเบิ้งบ้านโคกสลุง มีแกนนาที่เข้มแข็ง และมีการสร้างเครือข่ายมากขึ้น แต่ความสาเร็จที่
ผ่ า นมาส่ ว นใหญ่ ม าจากการพยายามช่ ว ยเหลื อ ตนเองมากกว่ า ถึ ง แม้ จ ะได้ รั บ รั บ การสนับ สนุ น จาก
หน่วยงานภาครัฐ บ้าง แต่ก็ไม่เป็นระบบและขาดความต่อเนื่อง ดัง นั้น หน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องโดย
หน่วยงานด้านวัฒนธรรม หน่วยงานด้านการท่องเที่ยว และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในระดับบนและระดับ
จัง หวัด ควรมีการส่งเสริมอย่างต่อเนื่องทั้งด้านงบประมาณและทรัพยากรอื่น ๆ เพื่อให้กลุ่มชาติพันธุ์
เหล่านี้เป็นชุมชนต้นแบบด้านการดารงรักษาวัฒนธรรม ซึ่งจะส่งผลให้ประเพณีและวัฒนธรรมต่าง ๆ ที่
ยังปฏิบัติอยู่ ที่กาลัง จะเลือนหาย และที่สูญสิ้นไปแล้ว ได้รับการสืบทอดและรักษาอัตลักษณ์ไว้ได้อย่าง
สมบูรณ์ นอกเหนือจากผลพลอยได้เรื่องการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจฐานรากที่ยั่งยืนของชุมชน
๓) ข้อเสนอแนะเพื่อการทาวิจัยครั้งต่อไป
จากการที่ความเชื่อ ประเพณี และวิถีชีวิตของทั้งสามกลุ่มชาติพันธุ์กาลังมีการปรับเปลี่ยน
บางอย่างก็สูญหายไปเพราะสาเหตุจากสายตระกูลสิ้นสุดสุด และประเพณีบางอย่างก็ปรับแปลงให้เข้ากับ
บริบทสังคมและยุคสมัย ดังนั้น จึงควรมีการศึกษาวิจัยถึงรูปแบบการสร้างกลไกการขับเคลื่อนเพื่อ สืบ
ทอดอัตลักษณ์ของแต่ละกลุ่มชาติพันธุ์ หรือมีศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยในการดารงอยู่ของความเชื่อและ
พิธีกรรมเกี่ยวกับการนับถือผีบรรพบุรุษของสายตระกูล เนื่องจากปัจจุบันแต่ละตระกูลมีการแต่งงาน
ผสมผสานระหว่างเชื้อชาติมากขึ้น ซึ่งย่อมมีส่วนส่งผลกระทบต่อการดารงอยู่ของผีบรรพบุรุษ
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ประนอม ยอดสลุง. สัมภาษณ์. ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑.
ปรานี ประดับมุข. สัมภาษณ์. ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐.
ปรานี อุดมพืช. สัมภาษณ์. ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐.
ปัทมา ขาดี. สัมภาษณ์. ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑.
ปิยวรรณ กันคา. สัมภาษณ์. ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐.
พยอม อ่อนสลุง. สัมภาษณ์. ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๐.
พรฤดี ออกช่อ. สัมภาษณ์. ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐.
พร้อม หยดย้อย. สัมภาษณ์. ๒๑ เมษายน ๒๕๖๑.
พระปัญญาวุฒิ วุฑฺฒโิ ก. สัมภาษณ์. ๒๑ เมษายน ๒๕๖๐.
พันลัม ปิดทองคา. สัมภาษณ์. ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐.
โพธิ์ อินทรชัย. สัมภาษณ์. ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐.
มาลัย ยาบ้านแป้ง. สัมภาษณ์. ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐.
มุข อนันสลุง. สัมภาษณ์. ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๐.
เมือง ต้นจันทน์. สัมภาษณ์. ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐.
ล้วน เอือ้ สลุง. สัมภาษณ์. ๒๙ เมษายน ๒๕๖๑.
วรรณพร ช้างน้อย. สัมภาษณ์. ๙ กันยายน ๒๕๖๑.
วรรณิศา สาราญสลุง. สัมภาษณ์. ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐.

๑๔๖
วัชรินทร์ เรืองซ้อน. สัมภาษณ์. ๘ กันยายน ๒๕๖๑.
วัฒนา จันทร์ประภานนท์. สัมภาษณ์. ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐.
วันชัย ช้างน้อย. สัมภาษณ์. ๙ กันยายน ๒๕๖๑.
วันชัย ศิริพันธุ์. สัมภาษณ์. ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐.
วินัย ปิดทองคา. สัมภาษณ์. ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐.
ศักดา บุญนามา. สัมภาษณ์. ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐.
สกุลไทย นามกูล. สัมภาษณ์. ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐.
สงวน ประดับมุข. สัมภาษณ์. ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐.
สมคิด จูมทอง. สัมภาษณ์. ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐.
สมพร ออกแมน. สัมภาษณ์. ๒๘ เมษายน ๒๕๖๑.
สมิง ออกแมน. สัมภาษณ์. ๒๘ เมษายน ๒๕๖๑.
สิทธิพร หลีกพาล. สัมภาษณ์. ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐.
สิรินดา ฉายแสง. สัมภาษณ์. ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐.
สุกัญญา พัดใส. สัมภาษณ์. ๑๖ เมษายน ๒๕๖๑.
สุรพล ขุมทรัพย์. สัมภาษณ์. ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐.
สุรีรัตน์ ศิลาทอง. สัมภาษณ์. ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐.
สุวรรณ เรืองซ้อน. สัมภาษณ์. ๘ กันยายน ๒๕๖๑.
หรึ่ม อ่อนสลุง. สัมภาษณ์ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
หวั่น สลุงใหญ่. สัมภาษณ์. ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๐.
องุ่น สลุงอยู่. สัมภาษณ์. ๒๒ เมษายน ๒๕๖๑.
อทิตยา ซาซง. สัมภาษณ์. ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐.
อุทัย อ่อนสลุง. สัมภาษณ์. ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๐.

ภาคผนวก

๑๔๘

ภาคผนวก ก
บรรยากาศการลงพื้นที่เก็บรวบรวมข้อมูลมอญบ้านบางขันหมาก

เก็บรวบรวมข้อมูลและเข้าสังเกตการณ์เลี้ยงผีตระกูล “หยดย้อย” บ้านคุณยายพร้อม หยดย้อย

๑๔๙

เก็บรวบรวมข้อมูลและเข้าสังเกตการณ์การราผีโรงตระกูล “ออกแมน” บ้านคุณตาสมิง ออกแมน

๑๕๐

เก็บรวบรวมข้อมูลและเข้าสังเกตการณ์ประเพณีไหว้ศาลเจ้าของมอญบ้านบางขันหมาก

๑๕๑

เก็บรวบรวมข้อมูลและเข้าสังเกตการณ์ประเพณีลอยเคราะห์ของมอญบ้านบางขันหมาก

๑๕๒

เก็บรวบรวมข้อมูลความเชื่อเกี่ยวกับการนับถือผีของชาวมอญบ้านบางขันหมาก

๑๕๓

ภาคผนวก ข
บรรยากาศการลงพื้นที่เก็บรวบรวมข้อมูลไทยพวนบ้านหมี่

เก็บรวบรวมข้อมูล และเข้าสังเกตการณ์ประเพณีเลี้ยงเจ้าบ้านของไทยพวนบ้านทราย

๑๕๔

เก็บรวบรวมข้อมูล และเข้าสังเกตการณ์ประเพณีเวนห่อข้าวของชาวไทยพวนบ้านหมี่

๑๕๕

เก็บรวบรวมข้อมูลความเชื่อ และสาธิตการละเล่นนางกวักของชาวไทยพวนบ้านหมี่

๑๕๖

ภาคผนวก ค
บรรยากาศการลงพื้นที่เก็บรวบรวมข้อมูลไทยเบิ้งบ้านโคกสลุง

เก็บรวบรวมข้อมูลความเชื่อเกี่ยวกับการนับถือผีของชาวไทยเบิ้งบ้านโคกสลุง

เก็บรวบรวมข้อมูลการบูร และการควาดผีของชาวไทยเบิ้งบ้านโคกสลุง

๑๕๗

เก็บรวบรวมข้อมูลผีปู่ปะกาย่าปะกาของชาวไทยเบิ้งบ้านโคกสลุง

เก็บรวบรวมข้อมูลผีโรงของชาวไทยเบิ้งบ้านโคกสลุง

๑๕๘

เก็บรวบรวมข้อมูลการเลี้ยงเจ้าบ้าน “พ่อหลวงเพ็ชร” ของชาวไทยเบิ้งบ้านโคกสลุง

ประวัติผวู้ ิจัย

๑๖๐

ประวัติหัวหน้าโครงการผู้วิจัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐชา หน่อทอง
การศึกษา
ปร.ด.(นิเทศศาสตร์)
สังกัด
สาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ที่อยู่
๓๒๑ ถ.นารายณ์มหาราช อ.เมือง จ.ลพบุรี ๑๕๐๐๐
๓๒๑ ถ.นารายณ์มหาราช อ.เมือง จ.ลพบุรี ๑๕๐๐๐
โทรศัพท์ ๐๓๖ ๔๒๗ ๔๘๕ ต่อ ๒๐๘๘๒
มือถือ ๐๙ ๒๖๒๙ ๙๖๒๙
อีเมล nathnorth@hotmail.com, nathnorthn@gmail.com

ประวัติผู้ร่วมงานวิจัย
๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญญเลขา มากบุญ
การศึกษา
Ph.D. (Communication Study)
สังกัด
สาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ที่อยู่
๓๒๑ ถ.นารายณ์มหาราช อ.เมือง จ.ลพบุรี ๑๕๐๐๐
โทรศัพท์ ๐๓๖ ๔๒๗ ๔๘๕ ต่อ ๒๐๘๘๒
มือถือ ๐๙ ๑๗๓๕ ๑๑๙๙
อีเมล makboonb@yahoo.com
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทัศนีย์ กระต่ายอินทร์
การศึกษา
กศ.ม. (ภาษาและวรรณคดี)
สังกัด
ภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ที่อยู่
๓๒๑ ถ.นารายณ์มหาราช อ.เมือง จ.ลพบุรี ๑๕๐๐๐
โทรศัพท์ ๐๓๖ ๔๒๗ ๔๘๕ ต่อ ๑๒๒๔๐
มือถือ ๐๘ ๖๑๒๕ ๕๐๑๔
อีเมล timkratai@hotmail.com

๑๖๑

ประวัติที่ปรึกษาโครงการวิจัย
๑. พระปัญญาวุฒิ วุฑฺฒิโก
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอัมพวัน
เลขานุการเจ้าคณะตาบลบางขันหมาก
ประธานศูนย์วัฒนธรรมไทยสายใยชุมชนตาบลบางขันหมาก
ประธานชมรมยุวชนไทยรามัญวัดอัมพวัน
ประธานมูลนิธิรามัญรักษ์
โทรศัพท์มือถือ ๐๘ ๗๐๑๙ ๙๑๙๙
๒. นายประทีป อ่อนสลุง
ประธานสภาวัฒนธรรมอาเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี
รองประธานสภาวัฒนธรรมตาบลโคกสลุง
ผู้อานวยการสถาบันไทยเบิ้งโคกสลุงเพื่อการพัฒนา
โทรศัพท์มือถือ ๐๘ ๔๙๗๘ ๖๗๘๒
๓. นายสมคิด จูมทอง
ประธานศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราช พิพิธภัณฑ์ไทยพวนบ้านทราย
ตาบลบ้านทราย อาเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี
โทรศัพท์มือถือ ๐๘ ๑๒๕๔ ๙๐๓๘

