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โครงการวิจัยนี้ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม
ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๐

บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพที่มีจุดประสงค์เพื่อศึกษาความหมายเชิงสัญลักษณ์ที่ปรากฏ
อยู่ในพิธีกรรมเลี้ยงปางและพิธีกรรมแลแห่นาคของอาเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งเป็นพิธีกรรม
ความเชื่อเกี่ยวกับการนับถือผีบรรพบุรุษและพิธีกรรมความเชื่อทางพุทธศาสนา โดยใช้วิธีการตีความ
จากสัญลักษณ์ที่อยู่ในรูปของการกระทา การแสดง การแต่งกาย อาหาร และสิ่งของที่ปรากฏใน
พิธีกรรมทั้งสอง โดยยึดบริบททางวัฒนธรรมของอาเภอนครไทย รวมทั้งบริบททางวัฒนธรรมของไทย
และประเทศในอาณาบริเวณเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพื่อตีความความหมายเชิงลึกหรือความหมายเชิง
วัฒนธรรมของพิธีกรรมทั้งสอง ผู้วิจัยเก็บข้อมูลหลักจากผู้ทาหน้าที่ประกอบพิธีกรรม คือ นางทรงพ่อ
เฒ่า และช่างทาแลอาวุโสในพื้นที่ตาบลนครไทย อาเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก
ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่าความหมายเชิงสัญลักษณ์หลักของพิธีกรรมเลี้ยงปางปรากฏอยู่ใน
เนื้อหาช่วงปฏิบัติพิธีกรรมทีป่ ระกอบด้วยขั้นตอนทั้งหมด ๑๙ ช่วง ดังนี้ ๑) การหักร้างถางพง ๒) การ
สะกดนางไม้ ๓) การเตรียมดิน ๔) การเผาวัชพืช ๕) การเพาะปลูก ๖) การเก็บเกี่ยว ๗) ผีบ้านผีเมือง ๘)
การเลี้ยงแม่ด้า ๙) การเลี้ยงช้างเลี้ยงม้า ๑๐) เสือ ๑๑) งู ๑๒) การออกเรือน ๑๓) การคล้องช้างคล้อง
ม้า ๑๔) ประกาศเอกราช ๑๕) การทานุบารุงบ้านเมือง ๑๖) ประเพณีแห่เรือ ๑๗) การจับปลา ๑๘) การ
ปลูกมะพร้าว และ ๑๙) การตีผึ้ง ความหมายของพิธีกรรมทั้ง ๑๙ ช่วงสื่อให้เห็นถึงการบอกเล่าประวัติ
ความเป็นมาในการสร้างอาณาจักร วิถีชีวิต ความเชื่อ ประเพณี และโครงสร้างทางสังคมของบรรพบุรุษ
ของชาวนครไทย
ส่วนผลการศึกษาความหมายเชิงสัญลักษณ์ของพิธีกรรมแลแห่นาคพบว่า สัญลักษณ์ที่ปรากฏ
อยู่ที่ตัวแลแห่นาค ที่เครื่องแต่งกายของนาค และที่อุปกรณ์ประกอบพิธีกรรมบวชพระนั้นเป็น
สัญลักษณ์ที่มีความหมายเกี่ยวกับความเชื่อเรื่องพญานาคที่ปรากฏอยู่ในพุทธประวัติช่วงที่พญานาค
ปลอมตัวเข้ามาบวชเป็นพระสงฆ์และพระพุทธเจ้าให้สึกออกไปเนื่องจากนาคเป็นสัตว์เดรัจฉานไม่
สามารถบวชเป็นพระสงฆ์ได้ นอกจากนี้ยังมีความหมายเกี่ยวกับความเชื่อเรื่องผลบุญ เรื่องมารผจญผู้
กาลังจะบวช และเรื่องบารมีของพระมหากษัตริย์ พระบรมวงศานุวงศ์ บารมีของพ่อแม่ปู่ย่าตายายที่
สามารถปกป้องคุ้มครองนาคให้บวชสาเร็จได้
คาสาคัญ

พิธีกรรม สัญลักษณ์ ความหมายเชิงสัญลักษณ์ การนับถือผีบรรพบุรุษ ความเชื่อทาง
พุทธศาสนา

ก

Abstract
This research is a qualitative research which purposes to investigate the
symbolic meaning hidden in the rites of Liangpang a rite of ancestral spirit worship and
Lae a sedan chair used for carrying a person about to be ordained as a Buddhist monk
to attend the ritual of Buddhist ordination at the temple. The symbols used in these
rites as actions, performances, outfits, food, ornaments and equipment are analyzed by
interpretive approach. The data interpretation is based on the contexts of Nakhonthai
culture, Thai culture and Thailand neighboring countries’s cultures. The data was
collected in the area of Nakhonthai Subdistrict, Nakhonthai District, Phisanulok from the
key informants who are the mediums of Liangpang and the senior craftsmen who make
and decorate Lae.
The study shows that the symbols appeared as the mediums’ manners, dancing
postures and outfits as well as food, accessories and equipment composed as the
constituents of Liangpang express the message about the history of settling the
kingdom, way of life, believes, custom and social structure of Nakhonthai ancestors.
The symbols appear as the ornaments of Lae, the outfits Naga a person about
to be ordained as a Buddhist monk, and sacrifices of the rite express the message about
Naga a mythical serpent which absolutely believed in Buddhism in the Buddha story in
the famous part of Naga a mythical serpent who absolutely believed in Buddhism. In
addition, some ornaments of Lae such as swords, spears, photos of the king and the
queen of Thailand, the royal family, parents and ancestors express the beliefs of
protection the Naga from devils who will obstruct the ordination by use the weapon
and the influences of the king and the queen, the royal family, parents and ancestors
of the Naga to protect him until he can achieve the process of the ordination and
become the monk.
KEY WORDS: ritual, symbol, symbolic meaning, ancestral spirit worship,
Buddhism Beliefs
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กิตติกรรมประกาศ
งานวิจัยนี้สาเร็จลุล่วงได้เนื่องจากความช่วยเหลือจากบุคคลหลายฝ่ายทั้งด้านเงินทุน
สนับสนุนและด้านข้อมูล
ด้านเงินทุนสนับสนุนผู้วิจัยได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากกรมส่งเสริม
วัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ผู้วิจัยขอขอบพระคุณเจ้าหน้าที่ของกรม
ส่งเสริมวัฒนธรรมทุกท่านโดยเฉพาะคุณพุทธิพงษ์ นิลใบ เจ้าหน้าที่กลุ่มวิจัยและพัฒนา สถาบัน
วัฒนธรรมศึกษาที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการดาเนินการด้านเอกสาร ข้อมูล และคาแนะนาทาให้งานวิจัยนี้
สามารถสาเร็จเป็นรูปเล่มสมบูรณ์ได้ นอกจากนี้ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณรองศาสตราจารย์ณรงค์ชัย
ปิฎกรัชต์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์พลับพลึง คงชนะ ที่กรุณาให้คาแนะนาที่มีประโยชน์แก่ผู้วิจัยทาให้
ผู้วิจัยเข้าใจเนื้อหาสาระที่สาคัญที่ควรพิจารณาปรับปรุงแก้ไข
ขอกราบขอบพระคุณชาวนครไทยทุกท่านที่มีส่วนช่วยเหลือด้านข้อมูลให้งานวิจัยนี้
สาเร็จลงได้โดยเฉพาะโต้นอุ้น นางอาไพ แก้วมงคลบุคคลแรกที่แนะนาให้ผู้วิจัยรู้จักพิธีกรรมและการนับ
ถือผีของชาวนครไทย ยายผา นางบุปผา แก้วสีทอง ที่ชักชวนให้ผู้วิจัยไปเข้าร่วมพิธีกรรมเลี้ยงปางทาให้
ผู้วิจัยเกิดแรงบันดาลใจในการทาวิจัยเรื่องนี้ขึ้นมา และยายหล้า นางส้มจันทร์ สอนเสียม นางทรงพ่อ
เฒ่าใหญ่ที่ความเมตตาบอกข้อมูลเกี่ยวกับประวัติและความเชื่อเกี่ยวกับพิธีกรรมเลี้ยงปางแก่ผู้วิจัย
นอกจากนี้ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณนางทรงพ่อเฒ่าทุกคน รวมทั้งนางแต่ง และนางสะพายพ่อเฒ่าที่
กรุณาให้ข้อมูลและอนุญาตให้ผู้วิจัยเก็บข้อมูลในพิธีกรรมอย่างใกล้ชิด
สาหรับข้อมูลและความช่วยเหลือเกี่ยวกับการวิจัยเกี่ยวกับแลแห่นาคผู้วิจัยได้รับ
ความร่วมมือและความช่วยเหลือจากช่างทาแลและญาติพี่น้องของช่างเหล่านั้นอย่างมากที่ได้แก่ตาโซ้น
นายจวง ศรีทอง และครอบครัว ลุงอู่ นายนายประทุม จ๊อดดวงจันทร์ และครอบครัว ตาลือ นายบุญลือ
สีดารัตน์ และครอบครัวรวมทั้งเพื่อนๆ ของตาลือ โดยเฉพาะลุงสาราญ หมื่นพันธ์ที่กรุณาให้ข้อมูล
เกี่ยวกับความเชื่อเกี่ยวกับเครื่องประดับแลแห่นาคทาให้ผู้วิจัยสามารถเข้าใจและตีความความหมายเชิง
สัญลักษณ์ของแลแห่นาคได้สอดคล้องกับหลักการและเหตุผลเชิงประจักษ์ที่ได้
สุดท้ายนี้ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณคณะมนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวรที่
อนุเคราะห์สถานที่ในการเรียบเรียงข้อมูล และอนุเคราะห์ให้ผู้วิจัยลาราชการในการลงพื้นที่เก็บข้อมูล
วิจัยทุกครั้งที่ผู้วิจัยขออนุมัติลาราชการ
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ซ

บทที่ ๑
บทนำ
๑. ควำมเป็นมำและควำมสำคัญของปัญหำ
อำเภอนครไทยเป็นอำเภอหนึ่งใน ๙ อำเภอของจังหวัดพิษณุโลก เป็นพื้นที่ที่ประชำกรมีภำษำ
และวัฒนธรรมเป็นเอกลักษณ์ของตนเองและเป็นที่รู้จักของคนทั่วไป
เอกลักษณ์ของชำวนครไทยที่
ได้รับควำมสนใจและเป็นที่รู้จักดีอันดับแรกคือ
ภำษำถิ่นนครไทยที่ได้รับกำรยอมรับจำก
นักภำษำศำสตร์ว่ำเป็นภำษำไทยกลุ่มหนึ่งที่จัดอยู่ในภำษำตระกูลไทที่พูดในประเทศไทยเนื่องจำกเป็น
ภำษำที่มลี ักษณะทำงระบบเสียง คำศัพท์ และไวยำกรณ์เป็นเอกลักษณ์ของตัวเองแตกต่ำงจำก
ภำษำไทยถิ่นอื่น เอกลักษณ์ของนครไทยที่ได้รับกำรยกย่องและประชำสัมพันธ์ออกสื่ออยู่เสมอ คือ
ประเพณีปักธงชัย เนื่องจำกนครไทยเป็นพื้นที่ที่มีประวัติศำสตร์เกี่ยวข้องกับบูรพกษัตริย์ของไทยคือ พ่อ
ขุนบำงกลำงท่ำวหรือพ่อขุนศรีอินทรำทิตย์ปฐมกษัตริย์แห่งกรุงสุโขทัยที่มำสะสมกำลังพลอยู่ที่เมืองบำง
ยำงหรือนครไทยในอดีตเพื่อสู้รบกับขอม กำรปักธงชัยมีที่มำจำกกำรที่พ่อขุนบำงกลำงท่ำวได้รับชัยชนะ
จำกขอมและนำผ้ำคำดเอวขึ้นไปปักบนเขำช้ำงล้วงเพื่อแสดงชัยชนะ ประเพณีปักธงชัยเป็นประเพณีที่
ได้รับกำรบรรจุให้เป็นประเพณีสำคัญของจังหวัดพิษณุโลก นอกจำกนี้ยังมีประเพณีที่ได้รับกำรยกย่อง
และควำมสนใจจำกนักวิชำกำรและผู้ที่สนใจในวัฒนธรรมศึกษำอีก ได้แก่ กำรเล่นนำงด้ง นำงควำย ซึง่
เป็นกำรละเล่นกึ่งเข้ำทรงเพื่อเสี่ยงทำย และกำรเล่นเพลงพื้นบ้ำนพินเลเลเป็นกำรร้องเพลงโต้ตอบกัน
ระหว่ำงชำยหญิง และประเพณีที่เป็นที่รู้จักว่ำเป็นเอกลักษณ์ของชำวนครไทยอีกหนึ่งประเพณีที่ไม่มีใน
ท้องถิ่นอื่นของประเทศไทยคือ แลแห่นำคไปวัดเพื่อเข้ำพิธีอุปสมบท ทั้งหมดที่กล่ำวมำเป็นเอกลักษณ์
ทำงวัฒนธรรมที่ได้รับควำมสนใจจำกหน่วยงำนรำชกำร นักวิชำกำร และบุคคลทั่วไป ข้อมูลเกี่ยวกับ
ประเพณีเหล่ำนี้ได้รับกำรเผยแพร่ในรูปเอกสำรและสื่อออนไลน์มำกมำยจนสำมำรถสืบค้นได้ง่ำยมำก
จำกกำรที่ผู้วิจัยได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูลทำงภำษำนครไทยที่ตำบลนครไทยตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๕๘
และได้คลุกคลีสนิทสนมกับชำวนครไทยหลำยคน และมีโอกำสเห็นประเพณีบวชนำคหมู่ที่วัดหน้ำพระธำตุ บ้ำนเหนือ ตำบลนครไทย มีกำรจัดทำแลแห่นำคที่ไม่เคยเห็นมำก่อน ชำวนครไทยภูมิใจกับ
ประเพณีแลแห่นำคที่เป็นเอกลักษณ์ที่ไม่มีในท้องถิ่นอื่นของประเทศไทย เมื่อใช้เวลำศึกษำข้อมูลใน
พื้นที่นำนขึ้นทำให้ผู้วิจัยรู้ว่ำนอกจำกจะนับถือพุทธศำสนำเหมือนชำวไทยส่วนใหญ่ทั่วไปแล้ว ชำวนคร
ไทยบำงส่วนยังนับถือผีควบคู่ไปด้วยอย่ำงเหนียวแน่น นอกจำกชำวนครไทยจะมีประเพณีและพิธีกรรม
เกี่ยวกับพุทธศำสนำเหมือนกับท้องถิ่นอื่นของประเทศไทยแล้ว ชำวนครไทยยังมีประเพณีและพิธีกรรม
เกี่ยวกับผีบรรพบุรุษควบคู่กันไปอีกด้วย ได้แก่ ประเพณีเลี้ยงปู่ และประเพณีเลี้ยงปำง นอกจำกนี้ใน
ตำบลนครไทยจะมีศำลปู่ตั้งอยู่ตำมพื้นที่ต่ำงๆ หลำยแห่ง
จำรีต สิริทิพำ (๒๕๔๒, น. ๓๕) อธิบำยว่ำชำวนครไทยมีกำรจัดระดับของผีตำมฐำนะและ
บทบำทหน้ำที่ ผีที่มีฐำนะสูงสุดคือ “พ่อขุนบำงกลำงท่ำว” หรือ “พ่อขุน” ซึ่งได้รับกำรยอมรับว่ำเป็น
ผู้นำและวีรบุรุษของชำวนครไทยในอดีต ลำดับถัดลงมำคือ “ปู”่ และ “พ่อเฒ่ำ” โดยสีลำภรณ์ บัวสำย
(๒๕๔๗, น. ๔๐ อ้ำงถึงใน ภำกร สิริทิพำ ๒๕๕๔) กล่ำวว่ำ “ปู”่ คือผีต้นตระกูลผู้อพยพเข้ำมำตั้งถิ่นฐำน

๒

และบำงส่วนเป็นผีประจำเผ่ำที่ติดตำมมำปกปักรักษำลูกหลำนให้อยู่เย็นเป็นสุข ส่วน “พ่อเฒ่ำ” เป็นผี
บรรพบุรุษที่ใกล้ชิดกับผู้คนมำกที่สุด คอยทำหน้ำที่ช่วยเหลือผู้คนทั่วไปหรือลูกหลำนในด้ำนกำรรักษำ
อำกำรเจ็บไข้ที่เกิดจำกกำรกระทำของผีร้ำยอื่นๆ และปกป้องคุมครองให้ลูกหลำนอยู่ดีมีสุข อย่ำงไรก็
ตำมผู้วิจัยได้สอบถำมชำวบ้ำนที่เป็นคนท้องถิ่นได้ข้อมูลว่ำผีดั้งเดิมที่ชำวนครไทยนับถือมำแต่โบรำณคือ
“ปู”่ และ “พ่อเฒ่ำ” ส่วน “พ่อขุน” นั้นได้รับกำรสถำปนำจำกทำงรำชกำรขึ้นมำภำยหลัง และในฐำนะ
ที่เป็นกษัตริย์จึงได้รับกำรยกย่องให้อยู่เหนือปู่และพ่อเฒ่ำในปัจจุบัน ข้อมูลนี้สอดคล้องกับ ธิดำ สำระยำ (๒๕๕๒, น. ๙๑) ที่ว่ำ คติควำมเชื่อดั้งเดิมของมนุษย์ที่อำศัยอยู่ในประเทศไทยก่อนที่ศำสนำพุทธ
และฮินดูจะเข้ำมำคือกำรนับถือผี และพบว่ำผีที่มนุษย์ในสมัยนั้นนับถือมี ๔ ประเภท คือ ผีที่สิงอยู่ในน้ำ
ถ้ำ ป่ำ เขำ ลำเนำไพร ผีบรรพบุรุษ ผีบ้ำนผีเรือน และผีใหญ่ที่เรียกว่ำ “เสื้อ” หรือ “ปู่เจ้ำ”
ชำวนครไทยที่แนะนำให้ผู้วิจัยเข้ำใจกำรนับถือผีของชำวนครไทยคือ “โต้นอุ้น” หรือ นำงอำไพ
แก้วมงคล เป็นผู้แนะนำให้ผู้วิจัยเข้ำร่วมสังเกตกำรณ์พิธีกรรมเรียกขวัญคนเจ็บ ณ บ้ำนหัวร้อง ตำบล
นครไทย ทำให้ผู้วิจัยรู้จักและสนิทสนมกับนำงบุปผำ แก้วสีทอง นำงทรงพ่อเฒ่ำคนหนึ่งของนครไทย
นำงบุปผำ แก้วสีทองเป็นผู้ชักชวนให้ผู้วิจัยเข้ำร่วมพิธีกรรมเลี้ยงปำงที่จัดที่ตำบลเนินเพิ่ม ทำให้ผู้วิจัย
สังเกตเห็นว่ำพิธีกรรมนี้เป็นพิธีกรรมที่น่ำสนใจ นอกจำกจะเป็นพิธีกรรมที่จัดขึ้นเพื่อเลี้ยงผีพ่อเฒ่ำโดย
ผ่ำนร่ำงของนำงทรงพ่อเฒ่ำที่มีกำรสืบทอดต่อกันมำภำยในสำยตระกูลทำงฝั่งแม่เพื่อให้ผีพ่อเฒ่ำได้ลง
มำดื่มกินและเล่นสนุกกันเองและให้คำปรึกษำแก่ลูกหลำนหรือคนทั่วไปแล้ว เนื้อหำของพิธีกรรมยัง
แสดงออกถึงสัญลักษณ์เหมือนกำรเล่ำเรื่องอย่ำงหนึ่ง จำกกำรสอบถำมนำงทรงพ่อเฒ่ำและคนทั่วไปที่
อำยุ ๘๐ ปีขึ้นไปได้ควำมว่ำไม่ทรำบว่ำพิธีกรรมนี้มีมำนำนเท่ำไรทรำบแต่ว่ำมีกำรจัดพิธีกรรมนี้มำตั้งแต่
สมัยปู่ย่ำตำยำยของตน
รูปแบบพิธีกรรมเลี้ยงปำงมีลักษณะคล้ำยคลึงกับพิธีกรรมรำผีฟ้ำและพิธีฟ้อนผีหมอของทำง
ภำคอีสำน พิธีรำแม่มด (เรือมะม๊วด) ของคนไทยเชื้อสำยเขมร ที่ประกอบด้วยคนทรงผู้ประกอบ
พิธีกรรมที่มักจะเป็นผู้หญิงหลำยคนมำฟ้อนรำเป็นวงรอบบริเวณที่ประกอบพิธีกรรมและมีกำรตั้งเสำ
หรือเครื่องประกอบพิธีกรรมอยู่ตรงกลำงวงที่ประกอบพิธีกรรมโดยมีดนตรีประกอบกำรฟ้อนรำ และมี
กำรแต่งกำยที่เฉพำะรูปแบบ อย่ำงไรก็ตำมพิธีกรรมเลี้ยงปำงของอำเภอนครไทยยังมีรำยละเอียดที่
แตกต่ำงจำกพิธีกรรมของภำคอีสำนอยู่มำก อำทิ รำยละเอียดขั้นตอนของพิธีกรรม และอุปกรณ์ที่ใช้
ประกอบพิธีกรรม รวมถึงจุดประสงค์ของกำรจัดพิธีกรรมที่ไม่ใช่เพื่อกำรรักษำอำกำรเจ็บป่วยเป็นหลัก
แต่มีจุดประสงค์เพื่อเลี้ยงดูและตอบแทนพ่อเฒ่ำที่ช่วยเหลือผู้คนให้สมหวังในสิ่งที่ตนปรำรถนำตำมที่ได้
ขอให้ช่วยเหลือ แสดงให้เห็นถึงพิธีกรรมที่เป็นลักษณะเฉพำะของท้องถิ่นนครไทย แม้จะมีกำรสืบทอด
พิธีกรรมเลี้ยงปำงและกำรเป็นนำงทรงพ่อเฒ่ำมำยำวนำนก็ตำม พิธีกรรมนี้ก็ยังไม่ได้รับกำรยอมรับหรือ
ยกย่องให้เป็นที่รู้จักของบุคคลภำยนอกทั่วไป คนส่วนใหญ่ยังไม่เข้ำใจควำมสำคัญหรือควำมหมำยของ
พิธีกรรมนี้ดีพอ ข้อมูลหรือรำยละเอียดเกี่ยวกับพิธีกรรมนี้ยังไม่มีกำรบันทึกไว้เป็นลำยลักษณ์อักษร ที่
สำคัญคือยังไม่มีใครถอดควำมหมำยของพิธีกรรมนี้ให้บุคลทั่วไปได้รับรู้และเข้ำใจจึงทำให้พิธีกรรมนี้
ได้รับกำรดูหมิ่นว่ำเป็นเรื่องงมงำยไร้เหตุผล ด้วยเหตุนี้จึงทำให้ผู้วิจัยสนใจศึกษำพิธีกรรมเลี้ยงปำงเพื่อ

๓

ถอดควำมหมำยเชิงสัญลักษณ์ของเนื้อหำพิธีกรรมให้บุคคลทั่วไปเข้ำใจและนำมำซึ่งควำมเข้ำใจและ
ยอมรับควำมหลำกหลำยของวัฒนธรรมที่ยังคงปฏิบัติอยู่ในท้องถิ่นต่ำงๆ ของไทยต่อไป
นอกจำกควำมเชื่อเรื่องผีบรรพบุรุษที่สืบทอดมำยำวนำนอย่ำงเหนียวแน่นแล้ว ชำวนครไทยยัง
มีควำมศรัทธำในพุทธศำสนำอย่ำงเหนียวแน่นเช่นกัน สิ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงศรัทธำของชำวนครไทยใน
เรื่องนี้คือกำรทำแลแห่นำค “แล” ในที่นี้หมำยถึงแคร่ที่มีหลังคำที่ใช้สำหรับหำมนำคจำกบ้ำนไปโบสถ์
เพื่อทำพิธีอุปสมบทตำมพิธีกรรมทำงพุทธศำสนำ ในกำรทำแลจะมีพิธีกรรมควำมเชื่อเข้ำมำเกี่ยวข้อง
ด้วย โดยมีกำรประดับประดำตกแต่งให้เหมือนกับวิมำนของเทวดำ นอกจำกนี้อุปกรณ์ต่ำงๆ ที่ใช้ตกแต่ง
แลยังเป็นสัญลักษณ์ที่สะท้อนให้เห็นถึงควำมเชื่อของชำวนครไทยอีกด้วย ชำวนครไทยภำคภูมิใจและ
ยกย่องให้แลเป็นเอกลักษณ์สำคัญที่ทำให้ประเพณีท้องถิ่นของชำวนครไทยแตกต่ำงจำกประเพณี
ท้องถิ่นอื่นของประเทศไทย ประเพณีกำรแห่นำคด้วยแลจึงได้รับกำรเผยแพร่ให้เป็นที่รู้จักตำมสื่อต่ำงๆ
มำกมำย
ประเพณีทั้งสองแสดงให้เห็นโดยประจักษ์ว่ำ ถึงแม้ว่ำพุทธศำสนำได้เข้ำมำเผยแผ่ในบริเวณที่
เป็นประเทศไทยปัจจุบันตั้งแต่เมื่อประมำณ พ.ศ. ๒๓๖ ซึ่งคนไทยนับถือต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน แต่ไม่
สำมำรถลบล้ำงควำมเชื่อเรื่องผีบรรพบุรุษให้หมดไปจำกชำวนครไทยได้ ทั้งสองประเพณีสำมำรถดำรง
อยู่คกู่ ันมำช้ำนำนแต่กำรยอมรับในคุณค่ำของประเพณีทั้งสองกลับไม่เท่ำเทียมกัน ประเพณีกำรแห่นำค
ด้วยแลได้รับกำรยกย่องในฐำนะประเพณีหนึ่งที่เป็นเอกลักษณ์ของนครไทยและเผยแพร่ในเอกสำรและ
สื่อออนไลน์ ในขณะที่ประเพณีเลี้ยงปำงกลับไม่ได้รับกำรสนับสนุนให้คนต่ำงถิ่นได้รับรู้ นอกจำกนี้ยัง
ได้รับกำรกล่ำวหำจำกคนบำงกลุ่มว่ำเป็นเรื่องงมงำยเหลวไหลอีกด้วย
สำเหตุอำจจะเป็นเพรำะว่ำ
ประเพณีกำรแห่นำคด้วยแลเป็นควำมเชื่อทำงพุทธศำสนำในขณะที่ประเพณีเลี้ยงปำงเป็นควำมเชื่อ
เกี่ยวกับกำรนับถือผีจึงมีศักดิ์ศรีด้อยกว่ำ
ผู้วิจัยมองว่ำกำรเลี้ยงปำงและกำรทำแลแห่นำคต่ำงก็เป็นพิธีกรรมที่เป็นระบบของกำร
แสดงออกทำงสัญลักษณ์เพื่อสื่อสำรให้คนภำยนอกเข้ำใจเหมือนกับภำษำ พิธีกรรมที่ส่งผ่ำนมำจำกคน
รุ่นเก่ำจึงมีจุดประสงค์เพื่อถ่ำยถอดควำมหมำยบำงอย่ำงผ่ำนสัญลักษณ์ให้คนรุ่นต่อไปได้รับรู้ ด้วยเหตุนี้
ผู้วิจัยจึงต้องกำรอธิบำยควำมหมำยเชิงสัญลักษณ์หรือ ควำมหมำยเชิงวัฒนธรรม ที่สื่อสำรอยู่ในรูปของ
กำรกระทำ กิริยำอำกำร สิ่งของ หรือกำรแต่งกำยที่ปรำกฏอยู่ในพิธีกรรมทั้งสองโดยอำศัยวิธีวิทยำใน
กำรตีควำมเพื่อถอดรหัสควำมหมำยที่แฝงเร้นอยู่ภำยในสิ่งเหล่ำนี้ผ่ำนกำรกระทำภำยนอกที่เป็น
สัญลักษณ์เพื่อทำควำมเข้ำใจควำมหมำยและเป้ำหมำยของพิธีกรรม และนำมำบรรยำยถ่ำยทอดให้กลุ่ม
สังคมภำยนอกได้รู้จัก เข้ำใจควำมหมำยและจุดประสงค์ของพิธีกรรมเลี้ยงปำงและกำรทำแลแห่นำค
ของชำวนครไทยในเชิงวิชำกำร
และเพื่อยกระดับสถำนภำพของพิธีกรรมทั้งสองให้มีสถำนภำพเท่ำ
เทียมกัน เพื่อลบล้ำงมุมมองแบบอคติที่มีต่อพิธีกรรมบำงอย่ำงอันจะนำไปสู่ควำมตระหนักถึงบทบำท
ทำงสังคมของพิธีกรรมทั้งสองของคนในและคนนอกสังคมนครไทย และยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลผู้มี
บทบำทในกำรสืบทอดและอนุรักษ์พิธีกรรมทั้งสองต่อไป
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๒. วัตถุประสงค์กำรวิจัย
๒.๑ เพื่อศึกษำควำมหมำยเชิงสัญลักษณ์ของพิธีกรรมเลี้ยงปำงและพิธีกรรมทำแลแห่นำค ที่
อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก ผ่ำนสัญลักษณ์ที่ปรำกฏในรูปของกำรกระทำ กิริยำอำกำร สิ่งของ
อุปกรณ์ เครื่องประดับ อำวุธ อำหำร และกำรแต่งกำยของผู้ประกอบพิธีกรรม
๒.๒
เพื่อศึกษำรำยละเอียดของพิธีกรรมเลี้ยงปำงและพิธีกรรมแลแห่นำคเป็นองค์ควำมรู้
พื้นฐำนทำงวัฒนธรรมและประเพณี
๓. สมมุติฐำนกำรวิจัย
๓.๑ ควำมหมำยเชิงสัญลักษณ์ของพิธีกรรมเลี้ยงปำง คือกำรถ่ำยทอดเรื่องรำวเกี่ยวกับวิถีชีวิต
ของบรรพบุรุษของผู้ประกอบพิธีกรรมว่ำมีวิถีชีวิตแบบสังคมเกษตรกรรม
๓.๒ ควำมหมำยเชิงสัญลักษณ์ของพิธีกรรมแลแห่นำคเป็นเรื่องรำวเกี่ยวกับคติควำมเชื่อทำง
พุทธศำสนำ
๔. ขอบเขตกำรวิจัย
๔.๑ ขอบเขตกำรวิจัยพิธีกรรมเลี้ยงปำง
๔.๑.๑ ศึกษำขั้นตอนและรำยละเอียดของพิธีกรรมเลี้ยงปำงโดยกำรร่วมสังเกตกำรณ์
อย่ำงมีส่วนร่วมในพิธีกรรม และสัมภำษณ์เก็บข้อมูลจำกผู้มีส่วนร่วมในกำรประกอบพิธีกรรม ได้แก่
นำงทรงพ่อเฒ่ำ นำงสะพำยพ่อเฒ่ำ และนำงแต่ง
๔.๑.๒
ศึกษำวิเครำะห์ควำมหมำยเชิงสัญลักษณ์ของพิธีกรรมเลี้ยงปำงที่ปรำกฏ
เฉพำะใน “ช่วงปฏิบัติพิธีกรรม” เท่ำนั้น ส่วนสัญลักษณ์ที่ปรำกฏในช่วงอื่นจะไม่นำมำศึกษำวิเครำะห์
ได้แก่ ช่วงเซ่นปู่ ช่วงตั้งคำย ช่วงกำรเชิญพ่อเฒ่ำลง และช่วงจบพิธีกรรม เนื่องจำกช่วงของพิธีกรรม
ดังกล่ำวไม่สื่อควำมหมำยเชิงสัญลักษณ์ที่เป็นเนื้อหำหลักของพิธีกรรม นอกจำกนีจ้ ะไม่วิเครำะห์หำ
ควำมหมำยเชิงสัญลักษณ์ของเครื่องประกอบพิธีกรรมในคำยของนำงทรงพ่อเฒ่ำ
๔.๒ ขอบเขตกำรวิจัยพิธีกรรมแลแห่นำค
๔.๒.๑
ผู้วิจัยเลือกศึกษำและเก็บข้อมูลพิธีกรรมกำรทำแลแห่นำคจำกช่ำงทำแล
อำวุโสของอำเภอนครไทยเท่ำนั้น โดยเก็บข้อมูลจำกช่ำงทำแล ๓ คน คือ นำยประทุม จ๊อดดวงจันทร์
ช่ำงทำแลจำกบ้ำนหัวร้อง ตำบลนครไทย อำเภอนครไทย นำยจวง ศรีทอง ช่ำงทำแลจำกบ้ำนแก่งออม
สิน ตำบลเนินเพิ่ม อำเภอนครไทย และนำยบุญลือ สีดำรัตน์ ช่ำงทำแลจำกบ้ำนไร่พัฒนำ ตำบลเนินเพิ่ม
อำเภอนครไทย ผู้วิจัยไม่เก็บข้อมูลจำกช่ำงทำแลรุ่นใหม่เนื่องจำกช่ำงทำแลรุ่นใหม่ส่วนใหญ่ไม่สำมำรถ
ให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับกำรทำแลได้ ในขณะที่ช่ำงอำวุโสจะให้ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติควำมเป็นมำของ
พิธีกรรมได้มำกกว่ำ

๕

๕. ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ
๕.๑ ทำให้ทรำบรำยละเอียดและขั้นตอนของพิธีกรรมเลี้ยงปำงและพิธีกรรมแลแห่นำค
๕.๒ ทำให้ทรำบควำมหมำยเชิงสัญลักษณ์ของพิธีกรรมเลี้ยงปำงและพิธีกรรมแลแห่นำค
๕.๓ องค์ควำมรู้จำกพิธีกรรมเลี้ยงปำงและพิธีกรรมแลแห่นำคสำมำรถนำมำใช้ประโยชน์เชิง
วิชำกำรโดยหน่วยงำนท้องถิ่นในอำเภอนครไทย ได้แก่ เทศบำลตำบล องค์กำรบริหำรส่วนตำบล และ
โรงเรียนได้
๕.๔ สร้ำงควำมภูมิใจให้แก่ผู้ประกอบพิธีกรรมและช่ำงฝีมือท้องถิ่นอันจะทำให้เกิดประโยชน์
ในกำรอนุรักษ์สืบสำนประเพณีท้องถิ่นอย่ำงยั่งยืนต่อไป
๖. ข้อตกลงเบื้องต้น
๖.๑ งำนวิจัยนี้จะเรียกพ่อขุนศรีอินทรำทิตย์ว่ำ “พ่อขุนบำงกลำงท่ำว” แทนคำว่ำ “พ่อขุนบำง
กลำงหำว” ตำมที่นักประวัติศำสตร์นิยมเรียกกัน เนื่องจำกผู้วิจัยต้องกำรใช้คำเรียกเดียวกันกับที่
ชำวบ้ำนนครไทยซึ่งเป็นคนท้องถิ่นใช้เรียกกันมำช้ำนำนแล้ว
๖.๒ ผู้วิจัยเลือกใช้ลักษณนำมคำว่ำ “องค์” สำหรับผีพ่อเฒ่ำ ซึ่งขัดแย้งกับแบบแผนกำรใช้คำ
ลักษณนำมของไทยที่ระบุไว้ในหนังสือ ลักษณนำม ฉบับรำชบัณฑิตยสถำน พิมพ์ครั้งที่ 6 พ.ศ. ๒๕๔๖
ว่ำ “ผี” ให้ใช้คำลักษณนำมคือ คำว่ำ “ตน, ตัว” ส่วนลักษณนำม “องค์” ให้ใช้กับกับเทวดำหรือ
เทพำรักษ์ เนื่องจำกผู้วิจัยเห็นว่ำผีพ่อเฒ่ำเป็นผีดี เป็นผีที่คอยปกปักษ์รักษำคน เป็นผีที่ให้คุณมำกกว่ำ
ให้โทษทำหน้ำที่ไม่ต่ำงจำกเทวดำ ดังนั้นจึงให้กำรยกย่องโดยใช้คำว่ำ “องค์” ในกำรกล่ำวถึงผีพ่อเฒ่ำ
๖.๓ งำนวิจัยนี้จะใช้คำว่ำ “พิธีกรรม” และ “ประเพณี” ในกำรกล่ำวถึงกำรเลี้ยงปำงและกำร
ทำแลแห่นำค โดยจะใช้คำว่ำพิธีกรรมเมื่อหมำยถึงกำรกระทำหรือกำรแสดงกิริยำอำกำรที่มีระเบียบ
แบบแผน และจะใช้คำว่ำประเพณีเมื่อเน้นถึงขนบธรรมเนียมที่ปฏิบัติสืบต่อกันมำยำวนำน
๗. นิยำมศัพท์เฉพำะ
๗.๑ พิธีกรรม หมำยถึง กิจกรรมทำงสังคมที่อยู่ในรูปแบบของกำรกระทำ กำรแสดงอำกับกริยำ
กำรแต่งกำย กำรละเล่น ฯลฯ แต่ไม่ได้มีเป้ำหมำยเพื่อควำมบันเทิง เป้ำหมำยของพิธีกรรมคือกำรเสริม
ควำมแข็งแกร่งให้แก่กลุ่มหรือสังคม นอกจำกนี้พิธีกรรมยังเป็นกิจกรรมที่กระทำอย่ำงเป็นธรรมเนียม
หรือประเพณี มีแบบแผน มีกำหนดระยะเวลำในกำรกระทำกิจกรรมนั้น และที่สำคัญคือต้องเป็น
กิจกรรมที่กระทำสืบต่อกันมำช้ำนำนเป็นที่ยอมรับของสังคม
๗.๒ ประเพณี หมำยถึง วิธีคิด พฤติกรรม หรือ กำรกระทำที่ได้รับกำรปฏิบัติสืบทอดจำกคนใน
สังคมมำเป็นเวลำนำนจำกรุ่นสู่รุ่น ประเพณีอำจจะอยู่ในรูปของควำมเชื่อ ได้แก่ ขนบธรรมเนียม กำร
ตัดสินคุณค่ำ เป็นต้น และกำรปฏิบัติหรือกำรกระทำ ได้แก่ พิธีกรรม กำรละเล่น กำรแสดง ศิลปะ ฯลฯ
๗.๓ สัญลักษณ์ หมำยถึง สิ่งที่ถูกนำมำใช้เพื่อแสดงควำมหมำยที่มำกไปกว่ำตัวของมันเอง
ดังนั้นสัญลักษณ์จึงประกอบด้วย ๒ องค์ประกอบหลัก คือ สิ่งที่เป็น “รูปสัญญะ” (signifier) และ
“มโนทัศน์” (signified) หรือควำมหมำยที่สัญญะอ้ำงถึง
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๗.๔ ควำมหมำยเชิงสัญลักษณ์ หมำยถึง ควำมหมำยโดยนัยหรือควำมหมำยแฝง
(connotation) เป็นควำมหมำยที่ไม่ใช่ควำมหมำยโดยตรงตำมพจนำนุกรม หรือตรงกับรูปลักษณ์เชิง
ประจักษ์ของสิ่งที่เรำเห็น จำเป็นต้องอำศัยกำรตีควำมสัญลักษณ์เชื่อมโยงกับบริบททำงวัฒนธรรมของ
เจ้ำของผู้สื่อสัญลักษณ์จึงจะสำมำรถเข้ำใจสำรที่เจ้ำของวัฒนธรรมต้องกำรจะสื่อสำรได้

บทที่ ๒
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ในการวิจัยความหมายเชิงสัญลักษณ์ของภูมิปัญญานครไทย: พิธีกรรมเลี้ยงปางและแลแห่นาค
นี้ ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับจุดประสงค์ของงานวิจัยในประเด็นที่เกี่ยวข้องดังนี้
๑. ชาติพันธุ์นครไทย
๒. แนวคิดเกี่ยวกับพิธีกรรม
๓. แนวคิดเกี่ยวกับการศึกษาสัญลักษณ์
๑. แนวคิดเกี่ยวกับชาติพันธุ์นครไทย
อมรา พงศาพิชญ์ (๒๕๔๓, น. ๖) กล่าวว่า นักมานุษยวิทยาใช้คาว่า “กลุ่มชาติพันธุ์” (ethnic
group) เพื่อแยกข้อแตกต่างทางวัฒนธรรมระหว่างสังคมมนุษย์ที่มีวัฒนธรรมต่างกัน โดยไม่พิจารณา
เชื้อชาติ (race) ปัจจัยทางวัฒนธรรมที่ใช้พิจารณาความแตกต่างของกลุ่มชาติพันธุ์มีหลายองค์ประกอบ
เช่น ภาษาพูด ระบบความเชื่อหรือศาสนา เครื่องมือเครื่องใช้ ฯลฯ จากเหตุผลที่กล่าวมานี้ทาให้ผู้วิจัยใช้
คาว่า “ชาติพันธุ์นครไทย” ซึ่งหมายความถึง ผู้คนที่อาศัยอยู่ในบริเวณอาเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก
มาตั้งแต่ดั้งเดิมครั้งปู่ย่าตายาย มีภาษาพูดที่เป็นสาเนียงของตนเอง และมีวัฒนธรรมและประเพณี
ท้องถิ่นเป็นเอกลักษณ์ของตนเอง ไม่ใช่คนที่ย้ายเข้ามาอยู่ภายหลัง
เอกลักษณ์ทางภาษาของนครไทยได้รับการยอมรับจากนักวิชาการในวงการภาษาศาสตร์ให้
จัดเป็นหนึ่งในภาษาถิ่นตระกูลไท (Tai Language Family) สมทรง บุรุษพัฒน์ (๒๕๒๔ อ้างถึงใน พิมพ์
พรรณ ไพบูลย์หวังเจริญ, ๒๕๒๗, น. ๒) แสดงความเห็นว่าภาษาถิ่นนครไทยมีลักษณะเด่นคือ คาศัพท์
ที่ใช้มีลักษณะประสมกันระหว่างภาษาไทยถิ่นกลาง ถิ่นเหนือ และถิ่นอีสาน ซึ่งเป็นลักษณะเด่นที่ไม่ซ้า
กับลักษณะของภาษาไทยถิ่นอื่น เรืองเดช ปัณเขื่อนขัติย์ (๒๕๓๑) นักภาษาศาสตร์ผู้เชี่ยวชาญภาษา
ตระกูลไท จัดให้ภาษานครไทยเป็นภาษาถิ่นย่อยของภาษาตระกูลไท กลุ่มไท (Thai group) สาขาลาว
โดยมีภาษาที่รวมอยู่ในกลุ่มเดียวกัน คือ ไทลาว ไทญ้อ ไทโย้ย ไทพวน ผู้ไท และ ไทกะเลิง
อาเภอนครไทยเป็นอาเภอหนึ่งของจังหวัดพิษณุโลก มีพื้นที่ประมาณ ๒,๒๒๐.๓๗๔ ตาราง
กิโลเมตร ห่างจากอาเภอเมืองพิษณุโลกประมาณ ๑๐๗ กิโลเมตร ประกอบด้วยตาบล ๑๑ ตาบล มี
ประชากร จานวน ๘๗,๙๗๖ คน (สานักงานจังหวัดพิษณุโลก, ๒๕๖๐) บริเวณอาเภอนครไทยในปัจจุบัน
เป็นพื้นที่ที่เป็นชุมชนโบราณที่มีผู้คนอยู่อาศัยมาตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์ จากการสารวจและขุดค้น
ทางโบราณคดีโดย ปราณี แจ่มขุนเทียน (๒๕๒๗) เพื่อศึกษาความเป็นมาของชุมชนโบราณเมืองนครไทย
แต่ละยุคสมัยจากหลักฐานทางโบราณคดีที่พบบนพื้นดิน ในเขตตาบลนครไทย หมู่ที่ ๑ อาเภอนครไทย
จังหวัดพิษณุโลก พบว่าเมืองนครไทยเป็นชุมชนโบราณที่มีความเจริญรุ่งมาก่อนกรุงสุโขทัย หรือเมือง
ร่วมสมัยกับกรุงสุโขทัย บริเวณที่ภายในกาแพงเมืองนครไทยเคยเป็นที่อยู่อาศัยของชุมชนโบราณขนาด
ใหญ่ระดับเมือง ที่มีความสัมพันธ์และมีวัฒนธรรมร่วมสมัยกับชุมชนโบราณเมืองศรีสัชนาลัยมาแล้ว
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ตั้งแต่พุทธศตวรรษที่ ๑๘ หรือเป็นชุมชนโบราณตั้งแต่พุทธศักราช ๑๗๐๐ เป็นต้นมา หรือมีอายุร่วม
สมัยกับเมืองบางยาง
จากหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่ปราณี แจ่มขุนเทียน (๒๕๒๗) ค้นพบทาให้ทราบว่าบริเวณ
ตาบลนครไทยเคยมีผู้คนอยู่อาศัยแบ่งออกเป็นได้เป็น ๔ สมัย คือ สมัยก่อนประวัติศาสตร์ยุคหินใหม่ถึง
ยุคโลหะ พบงานศิลปะในบริเวณที่ราบสูง พื้นที่บนภูเขาด้านทิศตะวันออก ทิศเหนือ และทิศตะวันตก
ของชุมชนโบราณเมืองนครไทย ได้แก่ ถ้าและเพิงผาที่แหล่งโบราณคดีบ้านบ่อโพธิ์ ภาพสลักหินที่ถ้ากา
เขาช้างล้วง ภาพสลักหินผากระดานเลข ภาพสลักหินผาขีดที่เขาภูขัด เครื่องมือ เครื่องประดับที่ทาจาก
หินและโลหะที่มีอายุประมาณ ๕,๐๐๐ – ๑,๐๐๐ ปีล่วงมาแล้ว สมัยก่อนสมัยสุโขทัย เป็นระยะก่อตั้ง
ชุมชนเมืองในเขตพื้นที่ราบ มีคนหลายกลุ่มอพยพเข้าไปตั้งถิ่นฐาน มีการสร้างเมืองที่มีรูปแบบมีคูน้า
และคันดินสามชั้นล้อมรอบเนินดินธรรมชาติ มีการติดต่อแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมกับแหล่งโบราณคดี
สมัยทวาราวดี สมัยลพบุรีและแหล่งโบราณคดีศรีสัชนาลัย สมัยสุโขทัย สมัยนี้จัดเป็นชุมชนโบราณ
ระดับชุมชนเมืองที่มีความเจริญสูงสุด พบหลักฐานสมัยสุโขทัย ได้แก่ ซากอุโบสถและเจดีย์
สถาปัตยกรรม พระพุทธรูป และเครื่องมือเครื่องใช้ มีอายุประมาณ ๑,๘๐๐ – ๑,๙๐๐ ปี ช่วงสุดท้ายคือ
สมัยอยุธยาถึงสมัยรัตนโกสินทร์ ระหว่างพุทธศักราช ๑๙๕๐ – ๒๕๒๕ พบหลักฐานทางโบราณคดีซาก
เจดีย์ ซากอุโบสถศิลปะอยุธยาและศิลปะสมัยรัตนโกสินทร์ และโบราณวัตถุ
เมืองนครไทยได้รับการยอมรับจากนักประวัติศาสตร์ว่า คือ เมืองบางยาง ของพ่อขุนบางกลาง
ท่าว ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของปราณี แจ่มขุนเทียน (๒๕๒๗) ที่อ้างว่าโบราณวัตถุ สถาปัตยกรรม
ของเมืองนครไทยมีอายุร่วมสมัยกับเมืองบางยาง ตามประวัติกล่าวว่าพ่อขุนบางกลางท่าวได้ร่วมมือกับ
ขุนผาเมืองเจ้าเมืองราด ยึดอานาจจากขอมและขึ้นครองราชย์เมื่อ พ.ศ. ๑๗๖๒ พระองค์ทรงเป็นปฐม
กษัตริย์แห่งราชวงศ์สุโขทัย หลังจากได้ขึ้นครองราชย์เป็นกษัตริย์ทรงมีพระนามว่า พ่อขุนศรีอินทรา
ทิตย์ เชื่อกันว่าหลักฐานสาคัญที่ตกทอดมาจากพ่อขุนศรีอินทราทิตย์ คือ ต้นจาปาขาว ที่อยู่ในบริเวณ
วัดกลางศรีพุทธาราม ตาบลนครไทย อาเภอนครไทย ชาวบ้านเชื่อกันว่าพ่อขุนบางกลางท่าวเป็นผู้ปลูก
ต้นจาปาขาวไว้ตั้งแต่เริ่มสร้างเมืองบางยาง ต้นจาปาขาวได้รับการพิสูจน์จากผู้เชี่ยวชาญแล้วว่ามีอายุ
ประมาณ ๗๐๐ ปีเศษจริง พ่อขุนศรีอินทราทิตย์มีมเหสีพระนามว่า “นางเสือง” ทรงมีพระโอรสธิดารวม
๕ องค์ พระโอรสที่มีชื่อเป็นที่รู้จักมากที่สุดคนหนึ่งในประวัติศาสตร์ไทย คือ พ่อขุนรามคาแหง
พระโอรสองค์ที่ ๓
หลักฐานที่สาคัญว่าเมืองบางยางได้เปลี่ยนชื่อเป็น "นครไทย" มีปรากฏอยู่ในพงศาวดาร ฉบับ
หลวงประเสริฐ ว่าศักราช ๘๓๙ ระกา (พ.ศ. ๒๐๒๐) แรกตั้งเมืองนครไทย พ.ศ. ๒๐๒๐ นี้เป็นระยะที่
อยู่ในรัชสมัยของสมเด็จพระบรมไตรโลกนารถ ซึ่งพระองค์ทรงเป็นนักอักษรศาสตร์และนักรัฐศาสตร์ ได้
จัดการปกครองบริเวณหัวเมืองต่างๆ นอกเมืองหลวงให้เป็นระเบียบแบบแผนที่แน่นอน เพื่อให้ง่ายแก่
การปกครองควบคุม ตรวจตรา จึงได้ยกฐานะเมืองบางยางเป็นเมืองที่มีเจ้าเมืองปกครองแล้วเปลี่ยนชื่อ
ใหม่ว่า "เมืองนครไทย" เช่นเดียวกับเมืองอื่นๆ ซึ่งพระองค์ทรงเปลี่ยน มาแล้ว เช่น เมืองสองแคว เป็น
เมืองพิษณุโลก เมืองสระหลวง เป็น เมืองพระจิตร และ เมืองทุ่งยั้ง เป็น เมืองอุตรดิตถ์ เป็นต้น
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นับแต่ พ.ศ. ๒๐๒๐ เป็นต้นมา เมืองนครไทยก็มีฐานะเป็นเมืองที่มีเจ้าเมือง หรือผู้ว่าราชการ
เมือง ปกครองเรื่อยมาจนถึง พ.ศ. ๒๔๗๒ ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ลด
ฐานะเมืองนครไทยมาเป็น "อาเภอเมืองนครไทย" แล้วแต่งตั้งนายอาเภอเป็นผู้ปกครอง นายอาเภอคน
แรก คือ หลวงพิทักษ์กิจบุรเทศ (เป๋า บุญรัตนพันธ์) และเป็นอาเภอนครไทย เมื่อ พ.ศ. ๒๔๙๗ เพื่อให้
เหมาะสมกับการเรียกชื่อตามระเบียบบริหารราชการแผ่นดินในปัจจุบัน
๒. แนวคิดเกี่ยวกับพิธีกรรม
ความหมายของพิธีกรรมตามคาอธิบายของพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒
(น. ๗๘๘) คือ การบูชา แบบอย่างหรือแบบแผนต่างๆ ที่ปฏิบัติทางศาสนา
กิ่งแก้ว อัตถากร (๒๕๕๒) กล่าวว่า พิธีกรรม คือรูปแบบการปฏิบัติที่กาหนดขึ้นเพื่อให้บรรลุผล
อย่างใดอย่างหนึ่งทั้งในทางรูปธรรมและนามธรรม
กาญจนา แก้วเทพ (๒๕๕๔, น. ๑๐ – ๓๒) ได้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับแนวคิดของพิธีกรรมและ
ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาพิธีกรรมโดยผูกโยงแนวคิดเรื่องพิธีกรรมเข้ากับเรื่องการสื่อสาร และ
ประมวลคุณลักษณะของพิธีกรรมตามแนวคิดของอี. ดับบิว. ร็อดเธนบูฮ์เลอร์ (E. W. Rothenbuhler,
๑๙๙๘ ไว้ว่า พิธีกรรมคือ การกระทา (action) การกระทาเชิงสังคม (social action) ทีเ่ ป็นข้อตกลง
ร่วมกันของคนในกลุ่มหรือสังคมเดียวกัน ดังนั้นพิธีกรรมจึงเป็นเรื่องส่วนรวม (collective) การเข้าร่วม
พิธีกรรมเป็นความสมัครใจของสมาชิกของกลุ่มโดยไม่มีกฎระเบียบข้อบังคับที่เป็นทางการ พิธีกรรมยัง
เป็นการเคลื่อนไหวร่างกายที่ประสานกับการใช้สัญลักษณ์เพื่อแสดงออกหรือส่งสัญญาณความหมาย
อะไรบางอย่าง พูดอีกนัยหนึ่งพิธีกรรมคือ การแสดง (performance) ที่มีรูปแบบเฉพาะที่สืบทอดกันมา
นาน เป็นการแสดงที่ดูผิดปกติไปจากปกติวิสัยของมนุษย์ทั่วไป หากดูจากภายนอกพิธีกรรมอาจจะเป็น
เรื่องสนุกสนานบันเทิง แต่เบื้องหลังการแสดงนั้นมีแนวคิดบางอย่างกากับอยู่ ด้วยเหตุนี้กิจกรรมใน
พิธีกรรมจึงอัดแน่นไปด้วยการใช้สัญลักษณ์ที่มีอานาจแฝงเร้นอยู่ พี โบดิเยอร์ (P. Bourdieu, อ้างนใน
กาญจนา แก้วเทพ ๒๕๕๔, น. ๒๖) เรียกประสิทธิภาพนี้ว่า “อานาจเชิงสัญลักษณ์” (symbolic
power) คลิฟฟอร์ด เกริยร์ซ (C. Geertz, อ้างใน กาญจนา แก้วเทพ, ๒๕๒๔, น. ๒๗) ชีว้ ่าสัญลักษณ์ที่
ใช้ในพิธีกรรมนั้นมีความหมายฝังตัวอยู่เป็นชั้นๆ หลายชั้น (layer of meaning) ที่มีความหมายอ้างอิง
ถึงสิ่งต่างๆ ที่หลากหลายในเวลาเดียวกัน ดังนั้นเวลาวิเคราะห์ความหมายจึงต้องลอกออกมาดูทีละชั้น
นอกจากนีพ้ ิธีกรรมยังเป็น “ภาพสะท้อนโครงสร้างของสังคม” การประกอบพิธีกรรมเป็น “การผลิต
ซ้า” (reproduction) โครงสร้างทางสังคมให้สืบต่อเนื่องเพื่อให้โครงสร้างของสังคมดารงอยู่สืบไป
ประเภทของพิธีกรรมสมัยใหม่ที่กาญจนา แก้วเทพ (๒๕๕๔, น. ๓๗ – ๔๐) จัดแบ่งโดยใช้
แนวทางของ อาร์ โบค็อก (R. Bocock, ๑๙๗๔) ในการจัดแบ่งประกอบด้วย พิธีกรรมทางศาสนาที่
สามารถแบ่งออกกเป็นกลุ่มย่อยได้ คือ พิธีกรรมที่ต้องการ “สื่อสาร” กับอานาจเหนือธรรมชาติเพื่อ
จัดการกับธรรมชาติ พิธีกรรมที่เกี่ยวกับการป้องกัน การรักษาเยียวยา หรือการเสริมความเข้มแข็งให้แก่
สุขภาพอนามัย พิธีกรรมที่เปลี่ยนบุคลิกภาพของผู้เข้าร่วม พิธีกรรมที่ช่วยให้คนเกิดความอดทนต่อ
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ความตึงเครียดด้านต่างๆ พิธีกรรมที่แสดงออกซึ่งความเคารพรัก การบูชา การสานึกรู้บุญคุณของเทพ
เจ้าหรือจิตวิญญาณต่างๆ พิธีกรรมที่มีเป้าหมายสุดท้าย คือ การรักษากฎระเบียบของสังคม
ส่วนพิธีกรรมประเภทอื่นที่ไม่ใช่พิธีกรรมทางศาสนา ได้แก่ พิธีกรรมพิธีกรรมประชาชนทั่วไป
เป็นพิธีกรรมที่ไม่มีเรื่องของสิ่งศักดิ์เข้ามาเกี่ยวข้องเป็นเรื่องของทางโลกเท่านั้น พิธีกรรมแห่งช่วงชีวิต
เป็นพิธีกรรมที่จัดขึ้นสาหรับในช่วงรอยต่อของชีวิตคนเราแต่ละช่วง และพิธีกรรมเชิงสุนทรียะ พิธีกรรม
ประเภทนี้ กาญจนา แก้วเทพ (๒๕๕๔, น. ๔๐ – ๔๑) อธิบายไว้อย่างน่าสนใจว่าเป็นพิธีกรรมเกี่ยวกับ
การแสดง ในกรณีสื่อพื้นบ้าน การแสดงเกือบทุกประเภท จะต้องมีองค์ประกอบที่เป็นพิธีกรรมเป็นส่วน
หนึ่งอยู่เสมอ เนื่องจากเป้าหมายดั้งเดิมของการแสดงของไทยคือการบูชาสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือเทพ
เจ้า ปัจจุบันพิธีกรรมเชิงสุนทรียะอาจจะขยายออกมารวมถึงการรวมกลุ่มของผู้ที่มีความชอบในเรื่อง
เดียวกันได้ เช่น กลุ่มแฟนคลับของดาราหรือนักร้อง กลุ่มคนที่ชื่นชอบกีฬา หรืองานฝีมือเหมือนกัน เป็น
ต้น
๓. แนวคิดเกี่ยวกับการศึกษาสัญลักษณ์
สัญลักษณ์ตามความหมายของพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒ (น. ๑๑๖๓)
คือ สิ่งที่กาหนดนิยมกันขึ้นเพื่อให้ใช้หมายความแทนอีกสิ่งหนึ่ง เช่น ตัวหนังสือเป็นสัญลักษณ์แทน
เสียงพูด H เป็นสัญลักษณ์แทนธาตุไฮโดรเจน + - x ÷ เป็นสัญลักษณ์แทนเครื่องหมายทางคณิตศาสตร์
Hendry, Joy. (2016, น. 102 - 103) กล่าวว่าสัญลักษณ์อาจจะหมายถึง “หน่วยที่เล็กที่สุด
ของพิธีกรรม” ก็ได้ เราสามารถสืบหาความหมายของสัญลักษณ์ได้เมื่อมันอยู่ในสถานการณ์ทตี่ ัวมันเอง
มีความหมายอยู่ สัญลักษณ์ปรากฏครอบคลุมอยู่ในทุกแวดวงของโลก เช่น วรรณกรรม ศิลปะ ศาสนา
จิตวิทยา และมานุษยวิทยา การตีความสัญลักษณ์ต้องแตกต่างกันไปตามประเด็นหรือหัวข้อ สัญลักษณ์
ที่เป็นที่สนใจในทางมานุษยวิทยาทางสังคม คือ สัญลักษณ์สาธารณะ (public symbols) ที่เผยแพร่และ
รับรู้โดยสมาชิกของกลุ่มสังคมใดสังคมหนึ่ง สัญลักษณ์เหล่านี้แสดงให้เห็นถึงลักษณะของ “อุดมการณ์”
(ideology) ของกลุ่มที่สามารถเข้าใจได้และได้รับการตีความภายในระบบทางสังคมและศีลธรรมนอก
จากนี้สัญลักษณ์เดียวกันอาจมีความหมายที่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิงสาหรับสมาชิกทางสังคมกลุ่มอื่น
หรือแม้แต่กลุ่มสังคมที่แตกต่างกันที่อยู่ภายใต้การปกครองทางการเมืองเดียวกันสัญลักษณ์เดียวกัน
สามารถมีความหมายต่างกันได้
สัญลักษณ์ได้รับความสนใจในวงการมานุษยวิทยาสาขา
“มานุษยวิทยาเชิงสัญลักษณ์”
(symbolic anthropology) หรือ “มานุษยวิทยาเชิงสัญลักษณ์และตีความ (symbolic and
interpretive anthropology) อาคิน รพีพัฒน์ (๒๕๕๑, น. ๗๖) กล่าวถึงทฤษฎีและวิธีการของ
คลิฟฟอร์ด เกริยร์ซ (Clifford Geertz) นักวิชาการสานักอเมริกัน หนึ่งในนักวิชาการหลักที่มีส่วนในการ
พัฒนาสาขาวิชานี้ โดยอธิบายว่ามานุษยวิทยาเชิงสัญลักษณ์เป็นสาขาวิชาที่ว่าด้วยการศึกษาสัญลักษณ์
ที่มีในวัฒนธรรม โดยศึกษาว่าสัญลักษณ์เหล่านี้สามารถตีความเพื่อทาความเข้าใจสังคมนั้นได้อย่างไร
และได้กล่าวว่า คลิฟฟอร์ด เกริยร์ซ มีแนวคิดว่าการที่เราจะรู้จักและเข้าใจวัฒนธรรมได้ ก็ด้วยการ
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ตีความหมาย แปล หรือดึงเอาความหมายที่ซ่อนอยู่ในสัญลักษณ์ที่คนสร้างออกมาเพื่อใช้ในการสื่อสาร
สร้างความรู้ความเข้าใจ และทัศนคติที่มีต่อชีวิต นอกจากนี้ อาคิน รพีพัฒน์ (๒๕๕๑) ยังกล่าวถึงแนวคิด
ของ คลิฟฟอร์ด เกริยร์ซ ที่มีต่อวัฒนธรรมว่าความหมายของวัฒนธรรมคือ ความหมายของสัญลักษณ์
(symbols) ที่มนุษย์สร้างขึ้น สัญลักษณ์มีบทบาทสาคัญในวัฒนธรรมของมนุษย์คือเป็นตัวแทนที่สืบ
ทอดระบบแนวคิดของมนุษย์ที่สืบทอดกันมา
มนุษย์ส่งผ่านระบบแนวคิดจากคนรุ่นต่อรุ่นด้วย
สัญลักษณ์เพื่อติดต่อสื่อสาร เก็บรักษา ระบบแนวคิดที่อยู่ในรูปของความเชื่อ การให้คุณค่า หรือโลก
ทัศน์ของกลุ่มทางสังคมไว้ อาคิน รพีพัฒน์ (๒๕๕๑) ได้อ้างถึงแนวคิดของ คลิฟฟอร์ด เกริยร์ซ อีกว่า
การศึกษาความหมายของสัญลักษณ์ไม่ควรศึกษาในฐานะที่เป็นตัวของสัญลักษณ์ แต่ควรศึกษาในแง่
ที่ว่าสัญลักษณ์นั้นเปิดเผยให้เห็นถึงวัฒนธรรมอย่างไร ในการวิเคราะห์วัฒนธรรมต่างจากการทดลอง
ทางวิทยาศาสตร์ที่ต้องการพิสูจน์เพื่อหาสูตรหรือกฎต่างๆ แต่ต้องอาศัยการตีความ (interpretive) เพื่อ
สืบค้นหาความหมายจากปรากฏการณ์ทางสังคมจากข้อมูลเชิงประจักษ์
ดังนั้นในการศึกษาตาม
แนวทางมานุษยวิทยาเชิงสัญลักษณ์ผู้ศึกษาต้องอาศัยการตีความเป็นวิธีการหลัก อีกทั้งยังต้องอาศัย
เครื่องมือในการศึกษาที่หลากหลายทั้งทางด้านจิตวิทยา ประวัติศาสตร์ และวรรณคดีเข้ามาประกอบใน
การวิเคราะห์ข้อมูล
การศึกษาสัญลักษณ์ในสาขาสัญศาสตร์ (semiotics) หรือ สัญวิทยา (semiology) สาขาวิชานี้
ได้รับการยอมรับว่าพัฒนามาจากแนวคิดของนักภาษาศาสตร์ชาวสวิส คือ เฟอร์ดินานด์ เดอร์ โซร์ซู
(Ferdinand de Saussure) ที่มองว่าภาษาคือ ระบบของสัญญะ (symbolic system) มรดกทาง
แนวคิดที่โซร์ซูทิ้งไว้ให้นักวิชาการรุ่นต่อมาพัฒนาศาสตร์ทางด้านสัญศาสตร์ก็คือแนวคิดเกี่ยวกับสัญญะ
โซร์ซูอธิบายว่าสัญญะทางภาษาประกอบด้วย “ความคิด” (concept) และ “ภาพลักษณ์ทางเสียง”
(sound-image) รวมเข้าด้วยกัน หาใช่สิ่งของและชื่อของมันไม่ ภาพลักษณ์ทางเสียงนี้มีคุณสมบัติ
ในทางจิตวิทยาโดยสังเกตได้จากเวลาที่เราพูดกับตัวเองหรือท่องจาอะไรในใจโดยไม่ขยับปากพูด เราจะ
พูดหรือจาเป็นเสียงของคาๆ นั้น (F. Saussure, ๒๐๑๑, น. ๖๖) ทั้งแนวคิดและภาพลักษณ์ทางเสียง
เป็นสิ่งใกล้ชิดติดกันมากเมื่อพูดถึงสิ่งหนึ่งจะทาให้นึกถึงอีกสิ่งหนึ่งในทันที โซร์ซูยกตัวอย่างอธิบายให้
เห็นภาพของสัญญะทางภาษาให้ชัดเจนด้วยการยกตัวอย่างภาษาละตินคาว่า “arbor” หมายถึง
“ต้นไม้” จากตัวอย่างนี้ “arbor” คือ ภาพลักษณ์ทางเสียง ส่วน “ต้นไม้” คือ ความคิด โซร์ซูกาหนด
คาสาหรับเรียกความคิดว่า “มโนทัศน์ของรูปสัญญะ” (signified) และ “รูปสัญญะ” สาหรับภาพลักษณ์
ทางเสียง สัญญะทางภาษาในความหมายของโซร์ซูจะต้องประกอบด้วยองค์ประกอบสองส่วนคืออยู่
ด้วยกันเสมอ คือ รูปสัญญะ (signifier) และมโนทัศน์ของรูปสัญญะ (signified) เปรียบเสมือนเหรียญ
สองด้านที่แยกออกจากันไม่ได้ นอกจากนี้การเลือกใช้รูปสัญญะเพื่อมาแทนมโนทัศน์ของกลุ่มคนแต่ละ
กลุ่มยังเกิดขึ้นอย่างไม่มีเหตุผล (arbitrary) แนวคิดของโซร์ซูกลายมาเป็นจุดเริ่มต้นของ “ทฤษฎี
โครงสร้างนิยม” (structuralism) แนวคิดดังกล่าวนี้กลายมาเป็นระเบียบวิธีที่ใช้ในการวิเคราะห์ภาษา
วัฒนธรรม และสังคมอย่างกว้างขวางในช่วงปลายศตวรรษที่ ๒๐ จุดประสงค์ของแนวคิดโครงสร้างนิยม
คือ ต้องการสารวจ “ความสัมพันธ์ภายใน” (inter-relationships) ขององค์ประกอบต่างๆ หรือ
“โครงสร้าง” (structure) ที่อยู่ภายในเนื้อหาหรือความหมายที่ผลิตออกมาผ่านสื่อต่างๆ ของแต่ละ

๑๒

สังคม/วัฒนธรรม อันได้แก่ ธรรมเนียมปฏิบัติ ปรากฏการณ์ต่างๆ หรือ กิจกรรมต่างในสังคม/วัฒนธรรม
เช่น พิธีกรรมต่างๆ แฟชั่น การแต่งกาย อาหาร การละเล่น หรือกีฬา เป็นต้น ทั้งหมดที่ยกตัวอย่างมา
ล้วนเป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นมาและมีรูปแบบ (patterns) และเป็นระบบที่สามารถอธิบายได้ที่เรียกว่า
“ระบบของการให้สัญญะ” (systems of signification) ของสังคม/วัฒนธรรมนั้นๆ
แนวคิดเกี่ยวกับสัญญะทางภาษาถูกนามาขยายวงกว้างออกไปโดยนักวิชาการหลายกลุ่ม
นักสัญศาสตร์นาแนวคิดโครงสร้างนิยมไปประยุกต์ใช้ พัฒนา ปรับปรุง หรือแม้แต่รื้อใหม่จนทาให้เกิด
เป็นแนวคิดทางสัญศาสตร์หลายสานักคิด จูเลีย คริสเตวา (Julia Kristeva, อ้างถึงใน Chandler,
Daniel, ๒๐๐๗. น. ๕) ประกาศว่า สิ่งที่สัญศาสตร์ค้นพบคือ กฎที่ควบคุม หรือ กฎเกณฑ์หลักที่มี
ผลกระทบต่อปฏิบัติการทางสังคมที่นอนเนื่องอยู่ในความจริงที่มันส่งสัญญะออกมา
กาญจนา แก้วเทพ (๒๕๕๓, น. ๑๙ – ๒๐) กล่าวว่า แม้ว่าสัญวิทยาจะมีรากฐานมาจาก
การศึกษาแนวภาษาศาสตร์ก็ตามแต่ขอบเขตของสิ่งที่ศึกษามีความกว้างกว่า กล่าวคือ ในขณะที่
ภาษาศาสตร์ให้ความสนใจกับการวิเคราะห์ภาษาแต่เพียงอย่างเดียว แต่สัญวิทยาจะวิเคราะห์ทุกอย่าง
ที่ทาหน้าที่เป็น “สัญญะ” ไม่ว่าจะเป็นภาษาที่เป็นตัวอักษร ภาพถ่าย ภาพวาด อากัปกิริยา อาหาร
ร่างกาย วัตถุต่างๆ อาการเจ็บป่วย ฯลฯ ซึง่ สัญวิทยาสนใจศึกษาสัญญะที่ถูกนาไปใช้ในการปฏิบัติการ
ทางสังคม (social practice) หรือปรากฏการณ์ทางสังคม (social phenomenon)
องค์ประกอบสองส่วนของสัญญะคือ รูปสัญญะ (signifier) และ มโนทัศน์ของรูปสัญญะ
(signified) สื่อความหมายออกมาใน ๒ รูปแบบ ซึ่งกาญจนา แก้วเทพ (๒๕๕๓, น. ๓๙ – ๕๙) อธิบาย
ถึงความหมายทั้งสองชุดไว้ว่า คือ
ความหมายโดยอรรถ (denotative meaning) และความหมายโดยนัย (connotative
meaning)
ความหมายโดยอรรถเป็นความหมายชั้นแรกที่อาจถือได้ว่าเป็นสามัญ
โดยทั่วไปที่มองเห็นได้อย่างชัดเจน
ในขณะที่ความหมายโดยนัย
หรือที่เรียกว่า
“ความหมายแฝง”
เป็นตัวหมายถึงที่ประกอบสร้างอย่างตรงกันข้ามกับตัวหมายโดย
อรรถ กล่าวคือ ถูกประกอบสร้างขึ้นมาอย่างเป็นอัตวิสัย (subjective) ไม่ว่าจะเป็นอัต
วิสัยในระดับบุคคล หรืออัตวิสัยระดับสังคม ที่เรียกว่า “ค่านิยมของแต่ละสังคม”
Barthes เรียกความหมายโดยนัยนี้ว่า เป็นความหมายชั้นที่สอง (second order of
signification) ในทุกสัญญะจะต้องประกอบด้วยความหมายทั้งสองนี้ควบคู่กันไปเสมอ
แต่ทว่าในสัญญะแต่ละประเภทอาจจะมีสัดส่วนของความหมายโดยอรรถและโดยนัยมาก
น้อยแตกต่างกัน นักสัญศาสตร์บางท่านสนใจกระบวนการที่ความหมายทั้งสองประเภท
นาเสนอออกไป โดยที่ความหมายโดยอรรถนั้นจะห่อหุ้มความหมายโดยนัยเอาไว้ และถูก
นาเสนอออกไปจนดูราวกับว่าความหมายโดยนัยนั้นกลายเป็นเรื่องที่ต้องเป็นเช่นนั้นตาม
ธรรมชาติ
ทาให้ผู้ใช้สัญญะหลงลืมลักษณะอัตวิสัยเชิงส่วนตัวหรือเชิงสังคมของ
ความหมายโดยอรรถ
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สัญศาสตร์มีจุดร่วมกับมานุษยวิทยาเชิงสัญลักษณ์ที่สาคัญคือ ต้องอาศัย “การตีความ”
เหมือนกัน สัญศาสตร์ใช้คาว่า “ตีความอย่างมีตรรกะ” (logical interpretation) ในขณะที่
มานุษยวิทยาใช้คาว่า “hermeneutics” ซึ่งหมายถึงการตีความเหมือนกัน การตีความนี้ใช้สาหรับการ
วิเคราะห์หาความหมายเชิงลึก หรือความหมายโดยนัย กล่าวอีกนัยหนึ่งคือ ความหมายเชิงวัฒนธรรมที่
ซ่อนอยู่ภายใต้สัญญะที่คนในสังคมสื่อออกมาผ่านสื่อประเภทต่างๆ นั่นเอง

บทที่ ๓
วิธีการดาเนินการวิจัย
งานวิจัยนี้เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ (qualitative research) ที่มีเป้าหมายเพื่อศึกษารูปแบบ
สัญลักษณ์ และความหมายเชิงสัญลักษณ์ของพิธีกรรมเลี้ยงปางและการทาแลแห่นาคของอาเภอนคร
ไทย จังหวัดพิษณุโลก โดยดาเนินการตามระเบียบวิธีวิจัยตามขั้นตอนต่อไปนี้
๑. การเก็บรวบรวมข้อมูล
งานวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษารูปแบบของพิธีกรรม ศึกษาสัญลักษณ์ที่ใช้ในพิธีกรรม และ
ความหมายเชิงสัญลักษณ์หรือความหมายเชิงวัฒนธรรมที่ซ่อนอยู่ภายใต้สัญลักษณ์ในพิธีกรรม ดังนั้น
ผู้วิจัยจึงต้องอาศัยการลงพื้นที่เก็บข้อมูลหลายครั้งและใช้วิธีสังเกตการณ์อย่างมีส่วนร่วม
(participatory observation) โดยเข้าร่วมในพิธีกรรมในฐานะผู้สังเกตการณ์ การมีส่วนร่วมในการ
เตรียมงานพิธีกรรม ได้แก่ การออกไปหาวัสดุที่ต้องใช้ในพิธีกรรม หรือแม้แต่การเป็นเจ้าภาพวงดนตรี
ให้แก่นางทรงพ่อเฒ่าเจ้าภาพที่จัดพิธีกรรมเลี้ยงปางเพื่อให้ได้ข้อมูลที่เป็นจริงและละเอียดที่สุด
นอกจากนี้ผู้วิจัยได้ทาการบันทึกข้อมูลด้วยการจดบันทึก ถ่ายภาพ และถ่ายวีดิทัศน์ในระหว่างการ
ประกอบพิธีกรรม และได้มีการสัมภาษณ์เชิงลึก (in-depth interview) กับนางทรงพ่อเฒ่า นางสะพาย
พ่อเฒ่า และนางแต่ง ถึงที่มาของพิธีกรรมและสถานภาพการเป็นนางทรงพ่อเฒ่า นอกจากนี้ยังได้
สัมภาษณ์เชิงลึกช่างทาแลอาวุโสทุกคน ผู้วิจัยจะทาการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ (informal
interview) กับผู้เข้าร่วมพิธี ผู้ช่วย และบุคคลทั่วไปอีกจานวนหนึ่งด้วยเพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับความ
เชื่อ และทัศนคติที่มีต่อพิธีกรรมทั้งสอง สุดท้ายผู้วิจัยได้ศึกษาจากเอกสารที่เกี่ยวข้องในหลายสาขา
ได้แก่ ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมพื้นบ้านของไทย ความเชื่อเรื่องผีบรรพบุรุษ และพุทธประวัติ เพื่ออาศัย
เป็นพื้นฐานข้อมูลในการตีความความหมายเชิงสัญลักษณ์ให้ได้ถูกต้องแม่นยาที่สุด
๒. การกาหนดพื้นที่
พื้นที่ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ คือ พื้นที่บริเวณตาบลนครไทย ของอาเภอนครไทย จังหวัด
พิษณุโลก ที่ยังคงสืบทอดพิธีกรรมเลี้ยงปางและพิธีกรรมแลแห่นาคอยู่ในปัจจุบัน
๓. ประชากรตัวอย่าง/การสุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ คือ ประชากรผู้ให้ข้อมูลหลัก (key informants) แบ่ง
ออกเป็น ๒ กลุ่ม คือ กลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลักเกี่ยวกับพิธีกรรมเลี้ยงปางได้แก่ นางทรงพ่อเฒ่า นางสะพาย
พ่อเฒ่า และนางแต่ง และกลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลักเกี่ยวกับพิธีกรรมทาแลแห่นาค ได้แก่ ช่างทาแลแห่นาค
และผู้ช่วยอาวุโส
ผู้วจิ ัยคัดเลือกประชากรทั้งสองกลุ่มนี้โดยพิจารณาจากความอาวุโสเป็นสาคัญ
เนื่องจากผู้อาวุโสจะเป็นผู้ที่มีประสบการณ์เกี่ยวกับพิธีกรรมทั้งสองพิธีกรรมนี้มากกว่าและมีความรู้
ความเข้าใจในพิธีกรรมได้ดีกว่าคนรุ่นหลัง

๑๕

๔. ขัน้ ตอนและวิธีการในการวิเคราะห์ข้อมูล
หลังจากผู้วิจัยได้ทาการลงภาคสนามเพื่อเก็บข้อมูลในพื้นที่ที่กาหนดไว้แล้ว ข้อมูลที่อยู่ในรูป
ของบทสัมภาษณ์ ภาพถ่าย และวีดิทัศน์จะถูกนามาวิเคราะห์ตามขั้นตอนดังต่อไปนี้
๑) วิเคราะห์หาสัญลักษณ์สาคัญที่ปรากฏอยู่ในพิธีกรรมทั้งสอง
๒) นาสัญลักษณ์มาจัดหมวดหมู่
๓) วิเคราะห์ความหมายโดยนัย (connotative meaning) ของสัญลักษณ์ที่ปรากฏในพิธีกรรม
ตามแนวคิดทางมานุษยวิทยาเชิงสัญลักษณ์ (symbolic anthropology) และสัญศาสตร์
(semiotics) ที่ต้องอาศัยการตีความในหลายมิติเพื่อให้ได้ความหมายทางวัฒนธรรมที่แฝงอยู่
ภายใต้สัญลักษณ์ที่ปรากฏ
๔) บรรยายสรุปภาพรวมของความหมายเชิงสัญลักษณ์ที่ได้จากทั้งสองพิธีกรรม
เนื่องจากงานวิจัยชิ้นนี้ใช้ทฤษฎีมานุษยวิทยาสัญลักษณ์และสัญศาสตร์เป็นหลักในการศึกษา
วิเคราะห์มูล วิธีการที่ใช้ในการวิเคราะห์มูลจึงใช้ วิธีการตีความ (interpretative approach) เป็นหลัก
ในการวิเคราะห์ข้อมูล โดยอาศัยเครื่องมือทางความคิด (conceptual tool) ตีความข้อมูลตามกรอบ
ของโครงสร้างทางสังคม การจัดระเบียบสังคม และอุดมการณ์ของชาวนครไทย

บทที่ ๔
ผลการวิเคราะห์พิธีกรรมเลี้ยงปาง
๑. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับพิธีกรรมเลี้ยงปาง
๑.๑ พิธีกรรมเลี้ยงปาง
พิธีกรรมเลี้ยงปาง คือ พิธีกรรมเลี้ยงผีบรรพบุรุษของชาวนครไทย หรือที่เรียกว่า “พ่อ
เฒ่า” เป็นพิธีกรรมประจาท้องถิ่นที่ปฏิบัติสืบทอดกันมายาวนานในพื้นที่อาเภอนครไทย ชาวบ้านที่มี
อายุ ๘๐ – ๙๐ ปีให้ข้อมูลว่าเห็นพิธีกรรมนี้มาตั้งแต่เป็นเด็กแต่ไม่ทราบแน่ชัดว่าพิธีกรรมนี้มีมาตั้งแต่
เมื่อไร คาว่า “เลี้ยง” หมายถึง การกินเลี้ยง การเล่นสนุก ส่วนคาว่า “ปาง” หมายถึง เพิง หรือประรา
พิธีที่ใช้ในการประกอบพิธีกรรม การประกอบพิธีกรรมเลี้ยงปางมีจุดประสงค์เพื่อเลี้ยงผีพ่อเฒ่าที่อาศัย
อยู่กับนางทรงพ่อเฒ่าให้มีโอกาสได้กิน ดื่ม พบปะ และเล่นกับพ่อเฒ่าองค์อื่น และเพื่อเป็นการตอบแทน
พ่อเฒ่าที่ช่วยเหลือลูกหลานให้ได้สิ่งที่ตนปรารถนาตามที่ได้บนบานไว้ พิธีกรรมเลี้ยงปางจะจัดขึ้นที่บ้าน
ของนางทรงพ่อเฒ่าคนใดคนหนึ่งที่ต้องการเลี้ยงปางซึ่งถือเป็นเจ้าภาพของงานนั้น และจะมีนางทรงพ่อ
เฒ่าคนอื่นมาร่วมพิธีกรรม รายละเอียดของพิธีกรรมประกอบด้วยการการร้อง การรา การกินดื่ม การ
รักษา และการแจกหรือการให้เป็นสาคัญ
การจัดพิธีกรรมเลี้ยงปางตามประเพณีที่ปฏิบัติกันมาแต่ดั้งเดิมนางทรงพ่อเฒ่าทุกคน
จะต้องจัดพิธีกรรมเลี้ยงปางให้พ่อเฒ่าของตน ๓ ปีต่อครั้ง แต่ปัจจุบันใช้เวลานานมากกว่า ๓ ปีจึงจะจัด
กัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความพร้อมด้านการเงินของนางทรงพ่อเฒ่าแต่ละคน เนื่องจากการจัดพิธีกรรมเลี้ยง
ปางต้องใช้เงินมากพอกับงานบวชหรืองานแต่งงานเลยทีเดียว
เชื่อกันว่าถ้านางทรงพ่อเฒ่าไม่ได้จัด
พิธีกรรมเลี้ยงปางให้พ่อเฒ่าของตนนานแล้วพ่อเฒ่าจะมาเตือนโดยส่งสัญญาณบางอย่างเพื่อบอกให้นาง
ทรงพ่อเฒ่าจัดพิธีกรรมเลี้ยงปางให้ อย่างไรก็ตามทุกปีจะมีนางทรงพ่อเฒ่าจัดพิธีกรรมเลี้ยงปางที่บ้าน
ของตนเองหมุนเวียนกันไปมากบ้างน้อยบ้างในแต่ละปี นอกจากนี้ในกรณีนางทรงพ่อเฒ่าคนใหม่ที่เพิ่ง
ถูกเลือกมาแทนคนเก่าจะต้องจัดพิธีกรรมเลี้ยงปางปีละครั้งติดต่อกัน ๔ ปี หลังจากนั้นจึงสามารถจัดได้
ตามความพร้อมของตัวเองเหมือนกับนางทรงพ่อเฒ่าคนอื่นที่เป็นมานานแล้ว
ช่วงเวลาที่เหมาะสมในการจัดพิธีกรรมเลี้ยงปางจะต้องเป็นช่วงเดือน ๔ เท่านั้น ซึง่
ตามปฏิทินสากลจะอยู่ในช่วงเดือนมีนาคมของทุกปี นางทรงพ่อเฒ่าที่มีความประสงค์จะจัดพิธีกรรม
เลี้ยงปางให้พ่อเฒ่าของตนจะแจ้งความประสงค์กับนางส้มจันทร์ สอนเสียม หรือที่รู้จักกันว่า “ยาย
หล้า” นางทรงพ่อเฒ่าที่เป็นผู้นาในการประกอบพิธีกรรมต่างๆ เกี่ยวกับการนับถือผีของอาเภอนครไทย
ให้รับทราบเพื่อจัดวันที่เหมาะสมให้กับนางทรงพ่อเฒ่าแต่ละคนที่แจ้งความประสงค์มาในแต่ละปี วันที่
เหมาะสมในช่วงเดือน ๔ จะเป็นวันใดก็ได้แต่ต้องไม่ใช่ “วันสักกระทิงไฟ” ได้แก่ วันอาทิตย์ ๑๒ ค่าทั้ง
ข้างขึ้นและข้างแรม วันจันทร์ ๑๑ ค่า วันอังคาร ๑๐ ค่า วันพุธ ๙ ค่า วันพฤหัสบดี ๘ ค่า และวันเสาร์
๖ ค่า วันเหล่านี้ถือเป็น “วันดับ” ห้ามไม่ให้จัดพิธีกรรมเลี้ยงปางหรือแม้แต่เตรียมเครื่องประกอบ
พิธีกรรม นอกจากนี้ชาวบ้านจะเลี่ยงไม่ให้วันเริ่มประกอบพิธีกรรมหรือกิจกรรมต่างๆ หรือวันสิ้นสุด
พิธีกรรมหรือกิจกรรมให้ตรงกับวันสักกระทิงไฟเหล่านี้เพราะเชื่อว่าจะทาให้พิธีกรรมหรือกิจกรรมต่างๆ
ที่ทาไม่ประสบความสาเร็จอย่างที่ตั้งใจ

๑๗

๑.๒ พ่อเฒ่า
ชาวนครไทยนับถือผีมาตั้งแต่ดั้งเดิมสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นความเชื่อที่ติดตัวมาตั้งแต่
ครั้งบรรพบุรุษที่เข้ามาตั้งถิ่นฐานในบริเวณนี้ ผีสาคัญที่ชาวนครไทยนับถือมาตั้งแต่โบราณมี ๒ ประเภท
คือ “ปู่” ซึ่งเป็นผีวีรบุรุษหรือบุคคลที่มีความสาคัญต่อท้องถิ่นที่เสียชีวิตลงแล้วได้รับการยกย่องนับถือ
จากคนในท้องถิ่น ผีปู่จะทาหน้าปกครองดูแลพื้นที่ตามเขตต่างๆ ในบริเวณอาเภอนครไทย ชาวบ้านจะ
สร้างศาลให้เป็นที่สถิตของปู่เรียกว่า “ศาลปู่” ส่วนผีอีกประเภทหนึ่งคือ “พ่อเฒ่า” ซึ่งเป็นผีบรรพบุรุษ
ที่อาศัยอยู่กับนางทรงพ่อเฒ่าที่สืบทอดมาตามเชื้อสายทางฝ่ายแม่ พ่อเฒ่าจะสถิตอยู่ที่บ้านของนางทรง
พ่อเฒ่า โดยนางทรงพ่อเฒ่าจะต้องสร้าง “หิ้งพ่อเฒ่า” หรือ “บ้านพ่อเฒ่า” ให้พ่อเฒ่าอยู่ โดยนาไม้มา
ประกอบกันเป็นชั้นหรือหิ้งมีเสา ๔ เสายกสูงจากพื้นห้อง ชั้นหรือหิ้งนี้จะประกอบด้วยชั้นสาหรับวาง
ของ ๒ ชั้น บนชั้นหรือหิ้งจะบรรจุเครื่องคายที่ใช้สาหรับอัญเชิญพ่อเฒ่า และเครื่องประกอบพิธีกรรม
เลี้ยงปาง (รายละเอียดของเครื่องประกอบพิธีกรรมอยู่ทหี่ ัวข้อที่ ๔) เครื่องประกอบพิธีกรรมเลี้ยงปางนี้
จะไม่ใช่ของเก่าที่ตกทอดกันมาจากนางทรงพ่อเฒ่าคนเก่า แต่จะเป็นของที่นางทรงคนปัจจุบันจัดหามา
ใหม่เมื่อถูกเลือกให้เป็นนางทรงพ่อเฒ่า ส่วนเครื่องประกอบพิธีกรรมของนางทรงคนเก่าจะนาไปเผา
พร้อมกับร่างของนางทรงเมื่อเสียชีวิตลง

รูปที่ ๔.๑ หิ้งพ่อเฒ่า หรือ บ้านพ่อเฒ่า

๑๘

ผีบรรพบุรุษที่เรียกว่า “พ่อเฒ่า” ในที่นี้ไม่ได้เป็นผีผู้ชายอย่างเดียวเท่านั้น แต่เป็นทั้งผี
ผู้ชายและผีผู้หญิงแต่ส่วนใหญ่จะเป็นผีผู้ชาย พ่อเฒ่าของนครไทยมีทั้งหมด ๒๔ องค์ ดังนี้1
๑) พ่อเฒ่าตาตัน
๒) พ่อเฒ่าสันละคร
๓) พ่อเฒ่าหมอครู
๔) พ่อเฒ่าเพียหาญ
๕) พ่อเฒ่าดาบทอง
๖) พ่อเฒ่าน้อยเฒ่าคง
๗) พ่อเฒ่าแสงจันทร์
๘) พ่อเฒ่าหลวงปลัด
๙) พ่อเฒ่าเสมียนตรา
๑๐) พ่อเฒ่าหลวงพล
๑๑) พ่อเฒ่าหลาวเหล็ก
๑๒) พ่อเฒ่าเหยียบน้าบ่ไหลเหยียบไฟบ่ไหม้
๑๓) พ่อเฒ่าหลวงดาบ
๑๔) พ่อเฒ่าหลวงอินทร์
๑๕) พ่อเฒ่าหลวงอินทร์
๑๖) พ่อเฒ่าเพียคง
๑๗) พ่อเฒ่าหลวงอินทร์
๑๘) พ่อเฒ่าหลวงอินทร์
๑๙) พ่อเฒ่านางสาวนาแท
๒๐) สาวอ้อ
๒๑) พ่อเฒ่าธรณีบาล
๒๒) พ่อเฒ่าช่อม่วง
๒๓) พ่อเฒ่าหลวงปราบ
๒๔) หลวงจันทร์
รายชื่อพ่อเฒ่าทั้งหมดนี้มีรายชื่อที่ซ้ากันอยู่บางรายชื่อ ผู้วิจัยได้รับการยืนยันจากนาง
ทรงพ่อเฒ่าว่าถึงแม้จะมีชื่อซ้ากันก็ตามแต่เป็นพ่อเฒ่าคนละองค์กัน พ่อเฒ่าทุกองค์มีอาวุโสไม่เท่ากัน
พ่อเฒ่าที่มีอาวุโสมากที่สุดคือ พ่อเฒ่าหมอครู พ่อเฒ่าที่มีตาแหน่งรองลงมา คือ พ่อเฒ่าตาตันและพ่อ
เฒ่าแสนละคร ตามด้วยพ่อเฒ่าเพียหาญและพ่อเฒ่าหลวงดาบ เวลาทาพิธีกรรมเลี้ยงปางนางทรงพ่อ
เฒ่าหมอครูจะนั่งอยู่หัวแถวทางขวามือ ถัดมาเป็นพ่อเฒ่าตาตันและพ่อเฒ่าแสนละคร และพ่อเฒ่าเพีย
หาญ ส่วนปลายแถวซ้ายมือสุดจะเป็นที่นั่งสาหรับหลวงดาบ อย่างไรก็ตามพ่อเฒ่าที่มีบทบาทสาคัญใน
การประกอบพิธีกรรมเลี้ยงปางคือ พ่อเฒ่าแสนละครและพ่อเฒ่าตาตันโดยมีนางส้มจันทร์ สอนเสียม
1

การสะกดชื่อพ่อเฒ่าทั้งหมดนี้ผู้วจิ ัยใช้หลักการสะกดตามอักขรวิธตี ามความเข้าใจของผู้วิจยั เองเนื่องจากไม่เคยมีการ
จดบันทึกรายชื่อของพ่อเฒ่ามาก่อน รายชื่อทั้งหมดอาศัยการจดจาสืบทอดกันมารุ่นต่อรุ่นผ่านนางทรงพ่อเฒ่าเท่านั้น

๑๙

หรือที่รู้จักกันว่า “ยายหล้า” เป็นนางทรงพ่อเฒ่า พ่อเฒ่าแสนละครจะเป็นผู้นาในการประกอบพิธีกรรม
ส่วนใหญ่
ส่วนพ่อเฒ่าตาตันจะออกมาดื่มและเล่นสนุกกับลูกหลานหรือผู้ร่วมพิธีกรรมอยู่ช่วงหนึ่ง
เท่านั้นแต่ไม่ได้เป็นผู้นาประกอบพิธีกรรม แต่ชาวบ้านส่วนใหญ่ก็ให้ความเคารพนับถือพ่อเฒ่าตาตันกัน
มากเนื่องจากท่านมีลักษณะสนุกสนานชอบพูดคุยหยอกล้อกับชาวบ้านแต่ในขณะเดียวกันก็มีลักษณะ
ห้าวหาญดุดันน่าเกรงขามและเชื่อกันว่าท่านมีฤทธิ์มากในการปราบปรามผีร้าย ดังนั้นนางส้มจันทร์
สอนเสียม (ยายหล้า) จึงเป็นที่รู้จักกันในฐานะผู้ทาหน้าที่ประกอบพิธีกรรมต่างๆ ของนครไทยทั้ง
พิธีกรรมเลี้ยงปาง พิธีกรรมเลี้ยงปู่ พิธีกรรมเรียกขวัญ และพิธีกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับผีบรรพบุรุษของ
นครไทย ผีอีกตนที่สาคัญในการประกอบพิธีกรรมไม่แพ้พ่อเฒ่าคือ “ตาปิว้ ” เป็นผู้ทาหน้าที่เปรียบ
เหมือนลูกน้องหรือผู้รับใช้ของพ่อเฒ่า ตาปิ้วจะมีสถานภาพต่ากว่าพ่อเฒ่า อย่างไรก็ตามในการประกอบ
พิธีกรรมตาปิ้วจะมีบทบาทสาคัญไม่แพ้พ่อเฒ่าเพราะต้องคอยทาหน้าที่เกี่ยวกับการใช้แรงงานต่างๆ ซึ่ง
จะกล่าวโดยรายละเอียดต่อไปในหัวข้อที่ ๖.๔
๒. บุคคลสาคัญในพิธีกรรม
๒.๑ นางทรงพ่อเฒ่า
ผีพ่อเฒ่าเป็นผีบรรพบุรุษที่ต้องอาศัยร่างทรงที่สืบเชื้อสายตระกูลทางฝ่ายแม่เท่านั้น
ปัจจุบันคนที่ทาหน้าที่เป็นร่างทรงของพ่อเฒ่าเป็นผู้หญิงทั้งหมด เรียกว่า “นางทรงพ่อเฒ่า” หรือ “นาง
พ่อเฒ่า” หรือเรียกสั้นๆ ว่า “นาง” คาเดียว นางส้มจันทร์ สอนเสียมเล่าให้ผู้วิจัยฟังว่า เคยได้ยินแม่เล่า
ให้ฟังว่าในอดีตร่างทรง “ตาปิ้ว” เคยเป็นผู้ชาย แต่เนื่องจากในการประกอบพิธีกรรมเลี้ยงปางจะต้องมี
การดื่มเหล้า และเมื่อดื่มเหล้าเข้าไปแล้วผู้ชายจะเมาและมีการเกี้ยวพาราสีนางทรงพ่อเฒ่าที่เป็นผู้หญิง
ทาให้ดูไม่เหมาะสม พ่อเฒ่าจึงไม่พอใจทาให้ไม่เลือกผู้ชายเป็นร่างทรงตาปิว้ อีกต่อไป ผู้ที่เป็นนางทรง
พ่อเฒ่าทุกคนจะถูกเลือกโดยพ่อเฒ่าเองโดยไม่มีใครรู้ล่วงหน้าว่าใครจะเป็นผู้ถูกเลือก พ่อเฒ่าจะเลือกผู้
ที่จะทาหน้าที่นางทรงพ่อเฒ่าคนต่อไปจากลูกสาวหรือหลานสาวสายตรงของนางทรงพ่อเฒ่าคนเดิมที่
หมดวาระเนื่องจากแก่มากเกินไปหรือเสียชีวิตลงเท่านั้น นางทรงแต่ละคนจะเป็นร่างทรงของพ่อเฒ่า
หนึ่งองค์หรือสององค์ก็ได้ สาหรับผู้ที่ทาหน้าที่เป็นนางทรงพ่อเฒ่าในปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ที่ผู้วิจัยทาการเก็บ
ข้อมูลวิจัยมีดังนี้
๑) นางส้มจันทร์ สอนเสียม
นางทรงพ่อเฒ่าตาตัน และพ่อเฒ่าสันละคร
๒) นางบุบผา แก้วสีทอง
นางทรงพ่อเฒ่าหมอครู
๓) นางเล็บ อ่อนอ้าย
นางทรงพ่อเฒ่าเพียหาญ
๔) นางฉนวน ทองสน
นางทรงพ่อเฒ่าดาบทอง
๕) นางสีมัน แซวหิว
นางทรงพ่อเฒ่าน้อยเฒ่าคง
๖) นางหนูท้าย คงทัน
นางทรงพ่อเฒ่าแสงจันทร์
๗) นางบุญน้อม สายจันทร์พล
นางทรงพ่อเฒ่าหลวงปลัด
๘) นางไพฑูรย์ นาวิชา
นางทรงพ่อเฒ่าเสมียนตรา
๙) นางพเยาว์ จินทิม
นางทรงพ่อเฒ่าหลวงพล
๑๐) นางตุ๊กตา พุทธรักษ์
นางทรงพ่อเฒ่าหลาวเหล็ก
๑๑) นางสายทอง คงทน
นางทรงพ่อเฒ่าเหยียบน้าบ่ไหลเหยียบไฟบ่ไหม้

๒๐

๑๒) นางคาฝน ดาด้วง
๑๓) นางประจบ ทัดแอ
๑๔) นางคาฝ้าย มากดี
๑๕) นางมานิตย์ ทองโอย
๑๖) นางบาง พาพีระ
๑๗) นางสีเทียน ภูมิดี
๑๘) นางอาไพ แก้วมงคล
๑๙) นางพะยอม นุเทพสุ
๒๐) นางลายอง คาอินทร์
๒๑) นางกมกอง ดอนแผ้ว
๒๒) นางบุญล้อม นครไทยภูมิ

นางทรงพ่อเฒ่าหลวงดาบ
นางทรงพ่อเฒ่าหลวงอินทร์
นางทรงพ่อเฒ่าหลวงอินทร์
นางทรงพ่อเฒ่าเพียคง
นางทรงพ่อเฒ่าหลวงอินทร์
นางทรงพ่อเฒ่าหลวงอินทร์
นางทรงพ่อเฒ่านางสาวนาแทและสาวอ้อ
(เสียชีวิตแล้ว)
นางทรงพ่อเฒ่าธณีบาล (เสียชีวิตแล้ว)
นางทรงพ่อเฒ่าช่อม่วง
นางทรงพ่อเฒ่าหลวงปราบ
นางทรงพ่อเฒ่าหลวงจันทร์ และทาหน้าที่เป็น
“ตาปิว้ ” คนรับใช้ของพ่อเฒ่า

นางทรงพ่อเฒ่าไม่จาเป็นต้องมาร่วมงานเลี้ยงปางทุกครั้ง คนที่มีอายุมากหรือสุขภาพ
ไม่ดีสามารถงดเข้าร่วมพิธีกรรมได้ ในปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ที่ผู้วิจัยทาการเก็บข้อมูลนี้มีนางเล็บ อ่อนอ้าย หรือ
เรียกกันว่า “โต้นเล็บ”2 มีอายุ ๙๓ ปี แต่ยังสามารถมาร่วมพิธีกรรมเลี้ยงปางที่ต้องมีการร่ายราทั้งวันได้
ทุกครั้งที่จัดขึ้นในปีนี้ ส่วนนางฉนวน ทองสนอายุ ๘๐ กว่าปีไม่ได้มาร่วมงานทุกงานเนื่องจากสุขภาพไม่
ดี ส่วนนางทรงพ่อเฒ่าบางคนได้เสียชีวิตไปแล้ว คือ นางอาไพ แก้วมงคล และนางพะยอม นุเทพสุ
ปัจจุบันกาลังรอพ่อเฒ่าจับนางใหม่อยู่ (เลือกคนที่จะมาทาหน้าที่แทน)
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คาว่า “โต้น” เป็นภาษานครไทย หมายถึง ยาย ใช้เรียกผู้หญิงที่มีอายุแก่มาก

๒๑

นางทรงพ่อเฒ่า อาเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก

นางส้มจันทร์ สอนเสียม

นางเล็บ อ่อนอ้าย

นางบุบผา แก้วสีทอง

นางฉนวน ทองสน

๒๒

นางสีมัน แซวหิว

นางบุญน้อม สายจันทร์พล

นางหนูท้าย คงทัน

นางประจบ สีทัดแอ

๒๓

นางพเยาว์ จินทิม

นางตุ๊กตา พุทธรักษ์

นางไพฑูรย์ นาวิชา

นางสายทอง คงทน

๒๔

นางคาฝน ดาด้วง

นางคาฝ้าย มากดี

นางมานิตย์ ทองโอย

นางบาง พาพีระ

๒๕

นางสีเทียน ภูมิดี

นางบุญล้อม นครไทยภู

นางอาไพ แก้วมงคล

นางลายอง คาอินทร์

๒๖

นางกมกอง ดอนแผ้ว
รูปที่ ๔.๒ นางทรงพ่อเฒ่า อาเภอนครไทย
๒.๒ นางสะพายพ่อเฒ่า
บุคคลสาคัญที่ทาหน้าที่ควบคู่ไปกับนางทรงพ่อเฒ่าคือ “นางสะพายพ่อเฒ่า” หรือ
“นางวิ่ง” เป็นผู้หญิงทีท่ าหน้าที่สะพาย “ห่อคล้องหัวช้าง” หรือห่อเครื่องอันเชิญพ่อเฒ่าที่บรรจุเครื่อง
ตั้งคายของนางทรงพ่อเฒ่า นางทรงพ่อเฒ่าแต่ละคนจะมีนางสะพายพ่อเฒ่าประจาตัวหนึ่งคน นาง
สะพายพ่อเฒ่าจะถูกเลือกโดยพ่อเฒ่าหรือนางทรงพ่อเฒ่าเป็นผู้เลือกเองซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นเครือญาติ
กับนางทรงพ่อเฒ่า เวลาที่นางทรงพ่อเฒ่าเดินทางไปร่วมพิธีกรรมเลี้ยงปางจะไม่สะพายห่อคล้องหัวช้าง
เองแต่จะให้นางสะพายพ่อเฒ่าเป็นผู้สะพายไป นอกจากนี้นางสะพายพ่อเฒ่ายังทาหน้าที่จัดแต่งคาย
ของพ่อเฒ่าให้เรียบร้อยก่อนพิธีกรรมเลี้ยงปางจะเริ่ม และทาหน้าที่เก็บเครื่องตั้งคายหลังจากพิธีกรรม
เสร็จแล้ว
ห่อคล้องหัวช้างมีลักษณะเป็นห่อผ้าภายในบรรจุเครื่องประกอบพิธีที่ใช้ในการอันเชิญ
พ่อเฒ่าซึ่งประกอบด้วยขวดแก้วมีฝาปิดทาด้วยไม้แกะให้มีลักษณะเป็นยอดแหลม ๑ ใบ เรียกว่า “ขวด
คล้องหัวช้าง” ขันอลูมิเนียม ๑ ใบ ตลับหรือกระปุกข้างในใส่หอยเบี้ยประมาณ ๕ ตัว ถ้วยตะไลหรือจอก
๑ ใบ พัด ๑ อัน และผ้ามนหรือเช็ดหน้า ๑ ผืน เมื่อไปถึงข่วงปางที่จัดพิธีกรรมนางแต่งจะนาห่อคล้องหัว
ช้างไปที่พาพ่อเฒ่าที่ทางเจ้าภาพจัดเตรียมไว้ให้ เปิดห่อคล้องหัวช้างนาเครื่องประกอบพิธีกรรมออกมา
ตั้งในพาพ่อเฒ่าโดยนาขวดแก้วมาตั้งไว้ในพาด้านหน้า จากนั้นนาขันอลูมิเนียมไปตักข้าวสารที่เจ้าภาพ
เตรียมไว้ให้จนเต็มขันแล้วนามาตั้งไว้ตรงกลางพาพ่อเฒ่าแล้วนาเหล้าขาวที่เจ้าภาพเตรียมไว้ให้เติมใส่
ในขวดแก้วจนหมดแล้วปิดฝา เหล้าที่เติมลงไปในขวดคล้องหัวช้างเรียกว่า “น้าจันทร์” ใช้สาหรับบูชา
พ่อเฒ่า หลังจากนั้นนางสะพายพ่อเฒ่าจะนาเงิน ไข่ไก่ ตลับเบี้ย ถ้วยตะไลหรือจอกมาวางไว้ในขัน ส่วน
พัดและผ้ามนหรือเช็ดหน้าจะวางไว้ข้างๆ ขัน

๒๗

นางสะพายพ่อเฒ่า

๒๘

๒๙

รูปที่ ๔.๓ นางสะพายพ่อเฒ่า
๒.๓ นางแต่ง
ผู้ที่มีบทบาทสาคัญในการประกอบพิธีกรรมเลี้ยงปางอีกกลุ่มคือ
กลุ่มผู้หญิงที่ทา
หน้าที่จัดเตรียมเครื่องประกอบพิธีกรรม เรียกว่า “นางแต่ง” การประกอบพิธีกรรมเลี้ยงปางต้องอาศัย
เครื่องประกอบพิธีกรรมหลายอย่างและต้องทาให้ถูกต้องตามความเชื่อดั้งเดิมที่สืบทอดกันมา นางแต่ง
ทุกคนจะต้องได้รับการครอบครูจากพ่อเฒ่าตาตันก่อนจึงจะสามารถทาหน้าที่เป็นผู้ “แต่งเครื่อง” เพื่อ
ใช้ในพิธีกรรมเลี้ยงปางได้
นอกจากนี้นางแต่งยังเป็นผู้ที่คอยตรวจตราการสร้างข่วงปางที่ใช้ในการ
ประกอบพิธีกรรมให้ถูกต้องตามประเพณีปฏิบัติด้วย ปัจจุบันมีนางแต่งจานวน ๔ คน คือ นางเสาร์ มาก
ดี อายุ ๘๓ ปี นางทองย้อน โลโจ๊ด อายุ ๘๐ ปี นางสะอาด สะอาดอ้น อายุ ๗๓ ปี และนางประดอน
แก้ววงหิว อายุ ๖๙ ปี นางแต่งทั้ง ๔ คนนี้จะทาหน้าที่จัดเตรียมเครื่องประกอบพิธีกรรมให้แก่งานเลี้ยง

๓๐

ปางทุกงานที่จัดขึ้นในแต่ละปี ในขณะจัดเตรียมเครื่องประกอบพิธีกรรมนางแต่งสามารถอนุญาตให้
ผู้อื่นมาเป็นลูกมือคอยช่วยเหลือได้

นางทองย้อน โลโจ๊ด

นางประดอน แก้ววงหิว

นางสะอาด สะอาดอ้น

นางเสาร์ มากดี

รูปที่ ๔.๔ นางแต่ง

๓๑

๒.๔ หมอปี่
บุคคลสาคัญอีกหนึ่งคนที่จะขาดไม่ได้ในการประกอบพิธีกรรมเลี้ยงปาง คือ “หมอปี่”
ปัจจุบันผู้ที่ทาหน้าที่เป็นหมอปี่ในพิธีกรรมเลี้ยงปางของนครไทย คือ นายชวลิต คงปันนา ซึ่งสืบทอด
หน้าที่มาจากลุงของตน ในพิธีกรรมเลี้ยงปางนางทรงพ่อเฒ่าจะร้องเพลงประกอบพิธีกรรมเป็นช่วงๆ
หมอปี่จะเป็นผู้ที่ทาหน้าที่เป่าปี่ประกอบเพลงที่นางทรงพ่อเฒ่าร้อง ส่วนในการร่ายรานั้นจะใช้ดนตรี
จากวงดนตรีที่จ้างมา

นายชวลิต คงปันนา
รูปที่ ๔.๕ หมอปี่
๓. สถานที่ประกอบพิธีกรรมเลี้ยงปาง
พิธีกรรมเลี้ยงปางจะต้องจัดในเพิงที่สร้างขึ้นมาสาหรับใช้ในการประกอบพิธีกรรมโดยเฉพาะ
ชาวบ้านจะเรียกว่า “ข่วง” หรือ “ปาง” หรือ “ข่วงปาง” มีลักษณะเป็นเพิงทรงหมาแหงนทีด่ ้านในสุด
เป็นฝาผนังทึบ เป็นด้านที่นางทรงพ่อเฒ่านั่งเรียงกันและหันหน้าเข้าหาผนังเวลาประกอบพิธีกรรมอัน
เชิญพ่อเฒ่ามาเข้าทรง เมื่อสร้างข่วงปางเสร็จแล้วนางแต่งจะช่วยกันขึงผ้าขาวปิดผนังด้านในตรงส่วนที่
เป็นที่นั่งของนางทรงพ่อเฒ่าอีกชั้นหนึ่ง นอกจากนี้ในด้านในสุดนี้ยังมีหิ้งยกพื้นสูงประมาณ ๑ เมตรกว่า
ขึ้นไปทาเป็นแนวนอนยาวจากด้านขวาจรดด้านซ้าย หิ้งนี้จะใช้สาหรับวางเครื่องประกอบพิธีกรรมในวัน
ประกอบพิธีกรรม ด้านในสุดนี้ถือว่าเป็นบริเวณที่ใช้ประกอบพิธีกรรมสาคัญจึงเรียกว่า “ด้านหน้า” ของ
ข่วงปาง ส่วนด้านข้างของข่วงปางทั้งสองด้านซ้ายขวาจะมีผนังยื่นปิดออกมาเล็กน้อย ในขณะที่
ด้านหน้าหรือตามพิธีกรรมจะเรียกว่า “ด้านหลัง” จะเปิดโล่งทาให้สามารถมองทะลุเข้าไปข้างในได้และ
ให้ผู้เข้าร่วมพิธีกรรมสามารถเข้าไปนั่งข้างในได้ด้วย ส่วนพื้นของข่วงปางจะปูด้วยผ้าใบและปูทับด้วย

๓๒

เสื่ออีกชั้นหนึ่ง ขนาดความกว้างใหญ่ของข่วงปางขึ้นอยู่กับขนาดพื้นที่ว่างในบริเวณบ้านของเจ้าภาพแต่
ละคนที่มีพอสาหรับสร้างข่วงปาง ดังนั้นข่วงปางในการจัดงานแต่ละครั้งจึงมีขนาดไม่เท่ากัน
การสร้างข่วงปางจะอาศัยแรงงานของผู้ชายที่เป็นญาติหรือเพื่อนบ้านของนางทรงพ่อเฒ่าผู้จัด
พิธีกรรมเลี้ยงปาง เจ้าภาพบางคนอาจจะจ้างช่างมาสร้างข่วงปางให้ก็ได้ ข่วงปางจะสร้างก่อนวัน
ประกอบพิธีกรรมประมาณ ๑ ถึง ๓ วันตามแต่เจ้าภาพผู้จัดงานสะดวก ในการสร้างข่วงปางจะใช้ไม้ไผ่
เป็นโครงสร้างหลัก ตามธรรมเนียมดั้งเดิมที่ปฏิบัติกันมาจะต้องใช้ทางมะพร้าวมุงหลังคา และใช้หญ้าคา
ปิดฝาผนังด้านหลังและด้านข้าง แต่เนื่องจากปัจจุบันสภาพแวดล้อมได้เปลี่ยนแปลงไปวัสดุบางอย่างหา
ได้ยากทาให้ปัจจุบันไม่ได้เคร่งครัดทาธรรมเนียมปฏิบัติอย่างที่เคยมีมา มีการปรับใช้วัสดุที่หาได้ง่ายเข้า
มาใช้ในการก่อสร้างข่วงปางแทนโดยส่วนใหญ่จะใช้เต้นท์ผ้าใบทาเป็นหลังคาเนื่องจากสะดวกและ
ป้องกันความร้อนได้ดีกว่าทางมะพร้าว นอกจากนี้บางแห่งอาจจะใช้ทางมะพร้าวมาทาเป็นฝาผนังแทน
หญ้าคาได้เหมือนกัน

๓๓

รูปที่ ๔.๖ ข่วงปาง
ตรงกลางข่วงปางด้านในมี “เสวียน” ที่ทาจากไม้ไผ่สานเป็นวงกลม แล้วปักเสาไม้ไผ่ไว้ตรง
กลางหนึ่งต้น เสานี้สูงจากพื้นดินจรดหลังคาข่วงปาง เรียกว่า “เสาเอก” มีข้อกาหนดว่าเสาไม้ไผ่นี้
จะต้องสูงจรดหลังคาข่วงปางเท่านั้นห้ามต่ากว่าเด็ดขาด เนื่องจากมีความเชื่อว่าเสาที่สูงไม่ถึงหลังคาถือ
เป็นเสายอดด้วนซึ่งถือว่าไม่เป็นมงคลในการประกอบพีกรรม
ดังนั้นระหว่างที่พวกผู้ชายทาการตั้ง
เสาเอกนี้นางแต่งจะคอยตรวจดูอยู่ตลอดเวลา ถ้าเสาเอกสูงไม่ถึงหลังคาข่วงปางนางแต่งจะสั่งให้ช่างหา
เสาต้นใหม่มาเปลี่ยนทันที เมื่อตั้งเสาเอกได้ถูกต้องตามความเชื่อแล้ว ช่างจะเจาะเสาเป็นช่องๆ ไว้
สาหรับใส่และแขวนเครื่องประกอบพิธีกรรมที่ต้องใช้ในวันประกอบพิธีกรรม

๓๔

รูปที่ ๔.๗ เสวียน
หลังจากตั้งเสาเอกเสร็จแล้วจะนาต้นกล้วยอ่อง3 ทีข่ ุดมาทั้งรากที่มีขนาดพอเหมาะกับความสูง
ของหลังคาข่วงปางมามัดด้วยตอกติดกับเสาเอก ส่วนพื้นที่ในเสวียนจะปูทับด้วยถุงปุ๋ยหรือถุงพลาสติก
ลงไปแล้วปูทับอีกชั้นด้วยใบตอง จากนั้นจะนาไม้ไผ่ทเี่ หลาเป็นก้านเล็กๆ ตรงปลายเหลาเป็นฝอย ๙ อัน
มาเสียบไว้รอบๆ เสวียน จากนั้นในวันประกอบพิธีกรรมนางแต่งจะนาเครื่องประกอบพิธีกรรมมาใส่ไว้
ในเสวียนโดยวางไว้ทั้งบนพื้น และแขวนไว้บนเสาเอก

3

กล้วยพันธ์พื้นเมืองชนิดหนึ่งของนครไทย

๓๕

รูปที่ ๔.๘ เสาเอก
๔. เครื่องประกอบพิธีกรรม
สิ่งของเครื่องใช้และวัตถุดิบที่ใช้ทาเครื่องประกอบพิธีกรรมเลี้ยงปางส่วนใหญ่มาจากลูกหลาน
ญาติพี่น้อง เพื่อนบ้าน หรือคนที่นับถือพ่อเฒ่านามาช่วยงาน ในช่วงก่อนวันประกอบพิธีกรรมนางทรง
พ่อเฒ่าผู้เป็นเจ้าภาพจัดงานจะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในกิจกรรมการเตรียมงานต่างๆ
เพราะถือว่าเป็น
หน้าที่ของลูกหลานที่ต้องทาให้พ่อเฒ่า นางทรงพ่อเฒ่าจะนั่งอยู่แต่ในห้องที่มีหิ้งพ่อเฒ่าเพื่อรับแขกที่นา
ของมาช่วยงาน ของที่นามาช่วยงานส่วนใหญ่เป็นข้าวสารข้าวเหนียว ไข่ไก่ เบียร์ เหล้าขาว เทียนไขสี
เหลือง เส้นฝ้ายเป็นมัด และเงิน ซึ่งทั้งหมดเป็นสิ่งของที่จาเป็นต้องใช้ในการประกอบพิธีกรรมเลี้ยงปาง
ข้าวของทั้งหมดที่นามาช่วยงานขึ้นอยู่กับกาลังทรัพย์และศรัทธาของผู้ให้ที่มีต่อพ่อเฒ่าผู้เป็นเจ้าภาพใน
การจัดพิธีกรรมเลี้ยงปาง
คนทีน่ าของมาช่วยงานจะนาของขึ้นไปบนเรือนหรือห้องที่มีหิ้งตั้งเครื่องบูชาพ่อเฒ่าอยู่เรียกว่า
“บ้านพ่อเฒ่า” แล้วมอบของให้นางทรงพ่อเฒ่าพร้อมกับบอกว่าเป็น “ลูกใคร หลานใคร” หรือ “เป็น
ใครมาจากไหน” ส่วนนางทรงจะเอิ้นบอกพ่อเฒ่าให้รับรู้ว่ามีลูกหลานนาของมาช่วยงาน คนนาของมา
ช่วยงานบางคนจะเอ่ยปากขอให้พ่อเฒ่าช่วยในสิ่งที่ตนเองปรารถนา หรือให้นางทรงพ่อเฒ่าเป็นผู้บอก
พ่อเฒ่าให้แทนก็ได้ ต่อจากนั้นจะนั่งคุยกับนางทรงพ่อเฒ่าต่อสักครู่ จนเมื่อมีแขกคนใหม่มาก็จะขอตัว
ลากลับ เป็นเช่นนี้ทุกวันจนถึงวันงานเลี้ยงปางก่อนพิธีกรรมจะเริ่ม
นอกจากนี้คนที่เคยบนพ่อเฒ่าไว้และได้ผลสาเร็จตามที่ขอบางคนจะซื้อหมูเป็นๆ มาช่วยงาน
หมูเหล่านี้จะทยอยนามาฆ่าเพื่อทาอาหารเลี้ยงแขกตั้งแต่วันเตรียมงานจนถึงวันประกอบพิธีกรรม ตาม
ความเชื่อดั้งเดิมผู้ที่นาหมูมาแก้บนหรือมาช่วยงานจะต้องใช้หมูเป็นๆ เท่านั้น แต่ปัจจุบันเจ้าภาพบาง
คนอาจจะสั่งให้โรงฆ่าสัตว์ทาหมูให้แล้วนามาส่งให้ในลักษณะที่เป็นตัวที่บา้ นงานเพราะไม่อยากเห็นหมู
ถูกฆ่าต่อหน้า อย่างไรก็ตามผู้วิจัยพบว่าส่วนใหญ่เจ้าภาพจะใช้หมูเป็นที่ต้องนามาฆ่าเองที่บ้านมากกว่า
หมูทสี่ ั่งซื้อมาจากโรงฆ่าสัตว์

๓๖

รูปที่ ๔.๙ การนาของมาช่วยงาน
๔.๑ เครื่องประกอบพิธีกรรมที่จัดเตรียมก่อนวันงาน
พิธีกรรมเลี้ยงปางเป็นพิธีกรรมเกี่ยวกับการเลี้ยงผีดังนั้นจึงมีรายละเอียดพิธีกรรมที่
แตกต่างจากพิธีกรรมทางศาสนาพุทธที่เกี่ยวกับพระและศาสนาพราหมณ์ที่เกี่ยวกับเทพตามที่คนส่วน
ใหญ่คุ้นเคยกัน อย่างไรก็ตามพิธีกรรมนี้ไม่แตกต่างจากพิธีกรรมทางศาสนาทั่วไปที่ต้องมีเครื่องประกอบ
พิธีกรรมสาหรับใช้ในขั้นตอนต่างๆ ของพิธีกรรมตามความเชื่อที่สืบทอดกันมา นางแต่งจะเป็น
ผู้ดาเนินการจัดเตรียมเครื่องประกอบพิธีกรรมไปตามขั้นตอนโดยจัดเตรียมเครื่องประกอบพิธีกรรมไว้
ก่อนล่วงหน้าวันจัดพิธีกรรมหนึ่งวันและจัดเตรียมในวันงานก่อนพิธีกรรมจะเริ่มอีกครั้งหนึ่ง
การ
จัดเตรียมเครื่องประกอบพิธีกรรมเป็นหน้าที่ของนางแต่งทั้งหมดนางทรงพ่อเฒ่าจะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใน
เรื่องนี้ การจัดทาเครื่องประกอบพิธีกรรมจะนั่งทากันในข่วงปางที่สร้างเสร็จแล้วนั่นเอง

๓๗

ก่อนลงมือทาเครื่องประกอบพิธีกรรมทุกครั้งนางแต่งจะทาพิธี “ตั้งคายครูเดิม” ก่อน
โดยนั่งล้อมวงกันและยกใบตองที่จะใช้ทาเครื่องประกอบพิธีกรรมขึ้นไหว้จรดหน้าผากทีละคน
ต่อจากนั้นทุกคนพร้อมใจกันแตะที่ถาดหรือคายที่ใส่เครื่องไหว้ครูเพื่อบอกกล่าวครูเดิม
เครื่องคาย
ประกอบด้วยเหล้าขาว ๑ ขวด พานใส่ถ้วยในถ้วยใส่เศษผ้าชิ้นเล็กๆ สีแดงและสีขาว มีด ๑ เล่ม กรรไกร
๑ อัน ไม้ไผ่เหลาสาหรับทาไม้กลัด ๑ มัด น้าเปล่า เหล้าขาว และเงินจานวนหนึ่ง ทั้งหมดนี้เป็นตัวแทน
ของอุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในการทาเครื่องประกอบพิธีกรรม เป็นที่สังเกตว่าถาดเครื่องมือนี้จะใส่
ของไม่เหมือนกันในแต่ละครั้งบางครั้งมีน้อยกว่าตามที่กล่าวมา เช่น มีแต่เหล้าไม่มีน้าเปล่า หรือมี
ปริมาณน้าไม่เท่ากันในแต่ละครั้ง บางครั้งมีแต่มีดไม่มีกรรไกร เป็นต้น หลังจากทาพิธีบอกกล่าวพ่อเฒ่า
เสร็จแล้วนางแต่งจะแบ่งหน้าที่กันทาเครื่องประกอบพิธีกรรมโดยมีชาวบ้านที่เป็นผู้หญิงสูงอายุเป็น
ผู้ช่วย เครื่องประกอบพิธีกรรมตามความเชื่อประกอบด้วยเครื่องนุ่งห่ม สิ่งของ และอุปกรณ์เครื่องใช้ไม้
สอยดังนี้

รูปที่ ๔.๑๐ การตั้งคายครูเดิม
๔.๑.๑ บายศรีสามเสา
บายศรีที่ใช้สาหรับพิธีกรรมเลี้ยงปางมีลักษณะแตกต่างจากบายศรีปากชาม
ที่ใช้สาหรับประกอบพิธีกรรมเพื่อบวงสรวงหรือถวายเครื่องสังเวยแก่เทวดาตรงที่บายศรีสามเสาจะไม่มี
กรวยตรงกลางและไม่มีริ้วบายศรี ๔ ทิศเหมือนบายศรีปากชาม แต่จะมีการพับใบตองซ้อนกันเป็นยอด
แหลม ๓ อันวางในถ้วย และนาถ้วยไปวางไว้บนพานที่ประดับด้วยใบตองพับเป็นกลีบผการอบพาน
ต่อจากนั้นจะนาถ้วยใบเล็กอีกใบวางซ้อนไว้ตรงกลางถ้วยใบใหญ่เพื่อใส่เครื่องเซ่น ได้แก่ ผ้าสี่เหลี่ยมชิ้น
เล็กสีแดงและสีขาวอย่างละ ๑ ชิ้น พลู ๔ ใบ สีเสียด ๑ – ๒ ชิ้น ใบพลูป้ายปูนมวนแล้วพันด้วยฝ้าย ๑
มวน ไข่ไก่ ๑ ฟอง เงิน ๔ บาท ข้าวตอกหรือใช้ข้าวโพดคั่วที่มีขายทั่วไปแทนได้ ๔ ถุง และข้าวโก้บหรือ
เกรียบว่าวที่ยังไม่ได้ปิ้ง ๑ แผ่นม้วนวางด้านบน เสร็จแล้วนาไปวางไว้ตรงมุมซ้ายและมุมขวาของหิ้งใน
ข่วงปางด้านละหนึ่งอัน พร้อมด้วยกล้วยอ่องดิบ ๑ หวี นมตั้ง (ใบตองม้วนเป็นกรวยพันด้ายฝ้ายวางคว่า

๓๘

ตั้งไว้บนหิ้ง) ๑ อัน และนมแขวน4 (ใบตองม้วนเป็นกรวยกลัดด้วยไม้กลัดห้อยแขวนไว้ที่หิ้ง) ๑ พวง
ทั้งหมดทาไว้เพื่อบูชาพ่อเฒ่าและปู่

รูปที่ ๔.๑๑ บายศรีสามเสาและเครื่องเซ่นบนหิ้ง
๔.๑.๒ ไข่ฆ้องไข่กลอง
ไข่ฆ้องไข่กลอง คือ ไข่ไก่ที่ตกแต่งด้วยขี้ผึ้งและข้าวเปลือกแล้วนาไปแขวนไว้
ที่หิ้งด้านหน้าทั้งซ้ายและขวา ในการทาไข่ฆ้องไข่กลองนางแต่งจะนาไข่ไก่มา ๒ ฟองและตรวจสอบให้
แน่ใจว่าต้องไม่เป็น “ไข่คอน” (ไข่เสีย) ด้วยการเขย่าเบาๆ เพื่อทดสอบว่าข้างในไข่เป็นน้าหรือไม่ ถ้าเป็น
ไข่เสียจะไม่นามาประกอบพิธีกรรม หลังจากนั้นจะนาเส้นฝ้ายมาคลี่ออกจากไจแล้วนามาทบกันและ
4

คาว่า “แขวน” ในภาษานครไทยออกเสียงเป็น “แขน” ดังนั้นคนนครไทยจะเรียกว่า “นมแขน”

๓๙

คลึงให้เป็นเส้นหนาพอสมควร ระหว่างนั้นนางแต่งอีกคนจะก่อเตาถ่านและนากระทะมาตั้งไฟแล้วนา
ขี้ผึ้งมาละลายให้อ่อนตัวเป็นเนื้อเหลวๆ จากนั้นนาขี้ผึ้งเหลวไปหุ้มเส้นฝ้ายแล้วคลึงจนดูเหมือนเป็นเส้น
ขี้ผึ้ง ต่อจากนั้นจึงนาเส้นขี้ผึ้งไปพันรอบไข่ไก่ฟองละ ๒ เส้น แล้วนาข้าวเปลือกมาตกแต่งโดยปัก
ข้าวเปลือกทีละเม็ดลงบนเส้นขี้ผึ้งจนรอบไข่ เสร็จแล้วผูกเชือกเพื่อทาเป็นที่แขวนแล้วนาไปแขวนไว้ที่
หิ้งทั้งสองด้าน

รูปที่ ๔.๑๒ ไข่ฆ้องไข่กลอง

๔๐

๔.๑.๓ ตะเหลว
ตะเหลว หรือที่ภาษาไทยภาคกลางเรียกว่า “เฉลว” ทาจากไม้ไผ่สานเป็นรูป
๖ เหลี่ยมแล้วนาหมาก ๔ ชิ้นมาผูกติดไว้ตรงกลางตะเหลว หมาก ๔ ชิ้นนี้จะเป็นเนื้อหมากแห้งที่หั่นเป็น
ชิ้นเล็กๆที่ใช้กินกับพลูก็ได้หรือเป็นหมากที่หั่นทั้งเปลือกตากแห้งก็ได้ เมื่อประกอบหมากเข้ากับตะเหลว
แล้วนางแต่งจะนาเชือกมาร้อยตะเหลวทั้งหมดเข้ากันเป็นเส้น หลังจากนั้นจะนาไปขึงไว้ที่ผนังใต้หิ้ง
ด้านหน้าของปางตรงที่มีผ้าขึงไว้ กะระยะให้ตะเหลวแต่ละอันอยู่ตรงหน้าของนางทรงพ่อเฒ่าแต่ละคน
เวลาประกอบพิธีกรรม จานวนของตะเหลวขึ้นอยู่กับจานวนของนางทรงพ่อเฒ่าที่มาร่วมพิธีกรรมใน
ครั้งนั้น จากการสอบถามนางแต่งและนางทรงพ่อเฒ่าได้ความว่า ตะเหลวจะทาหน้าที่เหมือนกับยันต์ที่
ใช้ป้องกันสิ่งไม่ดีต่างๆ ไม่ให้เข้ามาในข่วงปาง

รูปที่ ๔.๑๓ ตะเหลว

๔๑

๔.๑.๔ กระเช้าอ้อ
กระเช้าอ้อ คือ ภาชนะที่สานด้วยไม้ไผ่คล้ายกระบุงแต่ลูกเล็กกว่า ข้างใน
บรรจุบายศรีสามเสาหนึ่งอัน ข้างในบายศรีมีถ้วย ๑ ใบใส่พลู ๔ ใบ สีเสียด ๑ ชิ้น ไข่ไก่ ๑ ฟอง เงิน ๔
บาท ข้าวตอกหรือข้าวโพดคั่ว ๑ ถุง ข้าวโก้บ ๑ แผ่นม้วนเป็นวงรัดด้วยยางวง พลูป้ายปูน ๑ ใบมวนแล้ว
ผูกด้วยเส้นฝ้าย จากนั้นหุ้มกระบุงด้วยผ้าขาวแล้วนาไปแขวนห้อยไว้ตรงกลางหิ้ง

รูปที่ ๔.๑๔ กระเช้าอ้อ

๔๒

๔.๑.๕ เครื่องแต่งพาพ่อเฒ่า
สิ่งสาคัญในการในการประกอบพิธีกรรมเลี้ยงปางอีกอย่างหนึ่งคือ
การ
จัดเตรียมเครื่องเซ่นไหว้พ่อเฒ่า เครื่องเซ่นจะถูกจัดเรียงไว้ในถาดสารับกับข้าวหรือที่เรียกว่า “พาข้าว”
ในพิธีกรรมพาข้าวนี้จะเรียกว่า “พาข่วงที่ตั้งคล้องหัวช้าง” นอกจากนี้ผู้วิจัยยังได้ยินนางแต่งเรียกว่า
“พาพ่อเฒ่า” ดังนั้นในงานวิจัยชิ้นนี้จะใช้คาว่าพาพ่อเฒ่าซึ่งเป็นคาที่ง่ายต่อความเข้าใจของบุคคลคน
ทั่วไปมากกว่า เครื่องประกอบพิธีกรรมที่เตรียมไว้สาหรับแต่งพาพ่อเฒ่าประกอบด้วย
๑) ซองหมากพลู ประกอบด้วยพลูป้ายปูนมวน ๔ มวน สีเสียด ๑ ชิ้น แล้วนาใบตอง
มาพับเป็นซองรูปสามเหลี่ยมบรรจุพลูและสีเสียดที่เตรียมไว้ลงไป

รูปที่ ๔.๑๕ ซองหมากพลู
๒) ห่อพลู ประกอบด้วยใบพลู ๔ ใบ สีเสียด ๑ ชิ้นวางตรงกลาง แล้วห่อด้วยใบตอง
เป็นรูปสี่เหลี่ยม กลัดด้วยไม้กลัด

รูปที่ ๔.๑๖ ห่อพลู

๔๓

๓) ข้าวโก้บ หรือข้าวเกรียบว่าว จะใช้ข้าวเกรียบว่าวที่ยังไม่ได้ปิ้งนามาม้วนเป็นมวน
แล้วมัดด้วยยางวง

รูปที่ ๔.๑๗ ข้าวโก้บ
๔) ข้าวตอก ปัจจุบันนิยมซื้อข้าวโพดคั่วที่มีขายตามท้องตลาดที่จัดใส่ถุงไว้แล้วมา
จัดแบ่งใส่ถุงเล็กเพื่อใช้ในพิธีกรรมเนื่องจากสะดวกและหาซื้อได้ง่ายกว่าข้าวตอก

รูปที่ ๔.๑๘ ข้าวตอก
๕) กระทงใส่ขนม ทาไว้สาหรับใส่ขนมจีนน้ายาและขนมขี้กวง (ขนมบัวลอย) ในวัน
ประกอบพิธี กระทงใส่ขนมจะเป็นกระทงใบตองใบเล็กๆ เมื่อเตรียมของทุกอย่าง
เสร็จแล้วนางแต่งจะนาไว้วางไว้บนหิ้งเพื่อเตรียมใช้งานในวันรุ่งขึ้น

รูปที่ ๔.๑๙ กระทงใส่ขนม

๔๔

๔.๑.๖ ชุดนางทรงพ่อเฒ่า
ในการประกอบพิธีกรรมนางทรงพ่อเฒ่าจะต้องแต่งชุดเฉพาะที่ใช้ในพิธีกรรม
เท่านั้น ชุดที่นางทรงพ่อเฒ่าแต่งเวลาประกอบพิธีกรรมเป็นชุดที่เรียบง่ายประกอบด้วยผ้าถุงหรือผ้า
โสร่งก็ได้ ผ้าสไบซึ่งเป็นผ้าฝ้ายทอมีลวดลายเป็นตารางคล้ายผ้าขาวม้า และเส้นฝ้ายสาหรับเคียนหัว
นางแต่งจะนาเครื่องนุ่งห่มและสิ่งของจาเป็นที่ต้องใช้มาจัดแบ่งเป็นชุดๆ ตามจานวนของนางทรงพ่อ
เฒ่าที่จะมาร่วมงานในวันรุ่งขึ้น หนึ่งชุดประกอบด้วยผ้าถุงหรือโสร่ง ๑ ผืน ผ้าสไบ ๑ ผืน ฝ้าย ๒ มัด
สาหรับใช้เคียนหัวพ่อเฒ่าและคล้องปากขวดคล้องหัวช้าง และเทียนขี้ผึ้ง ๒ เล่ม นอกจากนี้นางแต่งจะ
เตรียมเงินที่ต้องใช้สาหรับพิธีกรรมแยกออกเป็นชุดสาหรับใช้จ่ายในการทาพิธีกรรมดังนี้ ค่าตั้งคายพ่อ
เฒ่าคายละ ๑๐๙ บาท และ ๙ บาท ค่านางสะพายพ่อเฒ่าคนละ ๘๐ – ๑๐๐ บาท

รูปที่ ๔.๒๐ ชุดนางทรงพ่อเฒ่า
๔.๒ เครื่องประกอบพิธีกรรมที่ต้องจัดเตรียมในวันงาน
๔.๒.๑ เครื่องประกอบพิธีกรรมที่ใส่ในพาพ่อเฒ่า
วันงานประกอบพิธีกรรมเลี้ยงปางนางแต่งจะเดินทางมาที่บ้านเจ้าภาพแต่
เช้าก่อนพิธีกรรมจะเริ่มเพื่อจัดเตรียมเครื่องประกอบพิธีกรรมที่ต้องใช้ในวันนี้ สิ่งสาคัญทีต่ ้องทาในวันนี้
คือ จัดเครื่องแต่งพาพ่อเฒ่าสาหรับนางทรงพ่อเฒ่าแต่ละคนที่มาร่วมงาน เครื่องแต่งพาพ่อเฒ่า
ประกอบด้วย

๔๕

๑)
๒)
๓)
๔)
๕)
๖)
๗)

ข้าวโก้บ ๒ แผ่น
ไข่ป่าม ๒ ห่อ
ข้าวตอก ๒ ถุง
ขนมจีนน้ายา ๑ กระทง
เหล้าขาว ๑ ขวด
ไข่ ๑ ฟอง
ฝ้าย ๒ มัด

๘) เมี่ยง ๔ ห่อ
๙) ห่อพลู ๔ ห่อ
๑๐) ซองหมาก ๔ ซอง
๑๑) ข้าวต้ม ๔ อัน
๑๒) ขนมขี้กวงใส่ ๑ กระทงละ ๔ ลูก
๑๓) เทียน ๒ เล่ม

เครื่องแต่งจะจัดลงในคายในลักษณะวางเรียงแยกออกเป็น ๒ ฝั่งซ้ายขวา
เว้นพื้นทีต่ รงกลางพาไว้ โดยวางไข่ป่าม ข้าวโก้บ ข้าวตอกแยกไว้ฝั่งละอัน ส่วนเมี่ยง ห่อพลู ข้าวต้มจะ
วางแยกไว้ฝั่งละ ๒ ห่อ/อัน ขนมขี้กวงวางไว้ด้านบนฝั่งขวาและขนมจีนน้ายาวางไว้ด้านบนฝั่งซ้าย ส่วน
พื้นที่ด้านล่างของพาจะวางไข่ไก่ ฝ้าย เทียนขี้ผึ้ง และไม้ขีดไม้ขีดไว้ ส่วนเหล้าขาวจะวางไว้ตรงกลางพา
สาหรับเหล้าขาวที่ใช้ประกอบพิธีกรรมชาวบ้านนิยมซื้อเหล้าเป็นแกลลอนจากโรงเหล้าและมาแบ่งใส่
ขวดเอง
ดังนั้นจะเห็นว่าในรูปถ่ายประกอบงานวิจัยชิ้นนี้เป็นขวดเหล้าหรือขวดเบียร์หลายยี่ห้อ
นอกจากนีใ้ นพาของนางทรงพ่อเฒ่าที่เป็นเจ้าภาพจัดงานจะใส่เทียนกิ่งเทียนงาไว้ด้วย ส่วนผ้าถุงหรือ
โสร่งและผ้าสไบที่เตรียมไว้เมื่อวานจะนามาวางไว้ข้างพาพ่อเฒ่าเพื่อให้นางทรงพ่อเฒ่าเปลี่ยนเวลา
ประกอบพิธีกรรม

๔๖

รูปที่ ๔.๒๑ เครื่องประกอบพิธีกรรมที่ใส่ในพาพ่อเฒ่า
๔.๒.๒ เครื่องประกอบพิธีกรรมที่ใส่ในเสวียน
ระหว่างที่นางแต่งจัดเตรียมของกันอยู่ ญาติพี่น้องและเพื่อนบ้านของนางทรง
พ่อเฒ่าเจ้าภาพจะช่วยกันนาเครื่องประกอบพิธีกรรมที่อยู่บนหิ้งพ่อเฒ่าที่อยู่บนบ้านของนางทรง
เจ้าภาพมาล้างทาความสะอาด เรียกกันว่า “อาบน้า” ในจานวนนั้นจะมีรูปจาลองของช้างและม้าที่ทา
มาจากปูนปลาสเตอร์หรือไม้รวมอยู่ด้วยชาวบ้านจะเรียกกันว่า “เอาช้างเอาม้าไปอาบน้า” มีความเชื่อ
อย่างหนึ่งว่าเวลาที่นาช้างหรือม้าลงจากหิ้งเพื่อไปประกอบพิธีกรรมจะต้องเหลือไว้บนหิ้งบ้างอย่างน้อย
๑ ตัวเพื่อเฝ้าหิ้ง เมื่ออาบน้าหรือล้างทาความสะอาดช้าง ม้า และเครื่องประกอบพิธีกรรมทั้งหลายเสร็จ
แล้ว ชาวบ้านจะนาแป้งทาตัวที่เป็นแป้งน้าหรือแป้งฝุ่นก็ได้มาประพรมเครื่องประกอบพิธีกรรมทุกอย่าง
ก่อนนาไปใส่ไว้ในเสวียนที่สร้างไว้เมื่อวาน น้าที่ใช้ล้างทาความสะอาดเครื่องประกอบพิธีกรรมถือว่าเป็น
น้ามนต์ ลูกหลานหรือเพื่อนบ้านที่มาช่วยงานจะนามาประพรมบนหัวตัวเอง บางคนนาภาชนะมาใส่เก็บ
ไว้เพื่อนาไปใช้ประพรมที่บ้าน ที่นา หรือรถยนต์ เพื่อขจัดปัดเป่าสิ่งไม่ดีหรือเพื่อป้องกันภัยอันตราย
ต่างๆ เครื่องประกอบพิธีกรรมที่นามาใส่ไว้ในเสวียนจะมีการจัดเรียงอย่างเป็นระเบียบแบบแผนตาม
ประเพณีดั้งเดิมโดยแบ่งออกเป็นเครื่องประกอบพิธีกรรมที่แขวนไว้บนเสาเอก
และเครื่องประกอบ
พิธีกรรมที่วางไว้บนพื้น

๔๗

รูปที่ ๔.๒๒ เครื่องประกอบพิธีกรรมที่ใส่ในเสวียน

๔๘

๔.๒.๓ เครื่องประกอบพิธีกรรมที่อยู่บนเสาเอก
เสาเอกที่จัดทาไว้ก่อนวันงานจะได้รับการตกแต่งด้วยเครื่องประกอบ
พิธีกรรมที่นามาจากหิ้งพ่อเฒ่าและอุปกรณ์ที่ใช้ประกอบพิธีกรรมโดยนามาเสียบและแขวนไว้ในช่องที่
เจาะไว้บนตัวเสา ดังนี้
เครื่องประกอบพิธีกรรมจากหิ้งพ่อเฒ่า:
๑) เรือและพายทาจากไม้ ๑ ลา
๒) แพทาจากไม้ ๑ ลา
๓) จักจั่น ทาจากไม้ไผ่สานคล้ายปลาตะเพียนเสียบไม้ไว้ตามจานวนพี่อเฒ่า
๔) ม้าไม้มีปีก ๑ ตัว
๕) สนับมือทาจากไม้ไผ่สานมีช่องไว้สวมนิ้ว ๑ อัน
๖) ร่มช้างร่มม้า ทาจากไหมพรมหลายสีขึงกับไม้ประกอบเป็นรูปสามเหลี่ยมคล้ายร่ม
๗) ระย้าห่อไหม ทาจากไหมพรมหลายสีขึงกับไม้ประกอบเป็นรูปสามเหลี่ยมคล้าย
หลังคา
๘) ธนูและลูกศรทาจากไม้ ๑ คัน
๙) เชือกคล้องช้างคล้องม้าหลายเส้น
เครื่องประกอบพิธีกรรมที่ไม่ได้นามาจากหิ้งพ่อเฒ่า:
๑) ข้าวต้มเสียบไม้ ไม้ละ ๙ อันจานวน ๒ ไม้
๒) ผ้าขาว ๑ ผืน พาดไว้กับก้านของต้นกล้วย
๓) ชุดม่อฮ่อม ๑ ชุด พาดไว้กับก้านของต้นกล้วย
๔) กะโหล่งคล้องคอวัวหรือควาย ๑ อัน
๕) ข้องใส่ปลา ๑ อัน
๖) กระติ๊บ ๑ อัน ข้างในใส่ข้าวเหนียวและไข่ป่ามอย่างละ ๑ ห่อ
๗) เมล็ดฝ้าย ๑ ถุง
๘) ปุยฝ้าย ๑ ถุง

๔๙

รูปที่ ๔.๒๓ เครื่องประกอบพิธีกรรมที่อยู่บนเสาเอก

๕๐

๔.๒.๔ เครื่องประกอบพิธีกรรมที่วางไว้บนพื้น
เครื่องประกอบพิธีกรรมที่บรรจุไว้ในเสวียนที่วางไว้บนพื้นจะจัดเรียงอย่าง
เป็นระเบียบแบบแผนประกอบด้วยเครื่องประกอบพิธีกรรมที่จัดวางไว้บริเวณรอบนอกติดกับขอบ
เสวียนได้แก่
๑) งาดา ๑ กระทง
๕) ข้าวเปลือก ๑ กระทง
๒) ถั่วเขียว ๑ กระทง
๖) ช้างและม้าตามจานวนที่เจ้าภาพแต่ละคนมี
๓) มะพร้าวแก่ ๑ ลูก
๗) ตะกร้าใส่ไข่ป่ามและข้าวต้มมัด
๔) ไหบรรจุน้า ๑ ใบ
๘) ถังน้าใบเล็ก ๑ ใบ
ไหบรรจุน้าที่อยู่ในเสวีนเรียกว่า “ไหซ่า”5 ในการเตรียมไหซ่าทางเจ้าภาพจะ
เตรียมน้าเปล่าใส่ถังไว้ให้ผู้มาร่วมงานนาไปเติมใส่ไหให้เต็ม ผู้มาร่วมงานจะมาร่วมกันเติมน้าใส่ไหเพราะ
เชื่อว่าจะทาให้อยู่เย็นเป็นสุขเหมือนกับน้า
บางคนจะมีการพูดอธิษฐานไปด้วยระหว่างเติมน้าใส่ไห
หลังจากเติมน้าจนเต็มแล้วจะปิดปากไหด้วยใบหมันและใบคูนแล้วนาตะเหลวหกเหลี่ยมมาปิดทับอีก
ชั้น
เครื่องประกอบพิธีกรรมที่วางไว้ด้านในเสวียนโดยพิงกับต้นกล้วยและเสาเอก
ประกอบด้วย ขวาน ๑ เล่ม เคียว ๑ เล่ม เสียม ๑ เล่ม ทอย (ไม้ไผ่เหลาเป็นแท่งปลายแหลมใช้สาหรับ
ปีนต้นไม้ที่สูงมากๆ ในสมัยโบราณ) ๓ อัน ไม้ตีปลาทาจากไม้ไผ่เหล่า ๑ อัน และหัวปลี ๑ หัวที่ต้องเป็น
กล้วยกัน6 เท่านั้น นามาเสียบไม้ทาเป็นด้านจับ

5
6

คาว่า “ไหซ่า” หมายถึง “ไหเหล้า”
กล้วยกันเป็นกล้วยพันธุ์พื้นเมืองพันธุห์ นึ่งที่ขึ้นอยู่ในเขตอาเภอนครไทย

๕๑

รูปที่ ๔.๒๔ เครื่องประกอบพิธีกรรมที่วางไว้บนพื้น
๔.๒.๕ เครื่องประกอบพิธีกรรมที่วางบนหิ้ง
ในวันงานนางแต่งจะจุดตะเกียงน้ามันตั้งไว้บนหิ้งโดยนากาบกล้วยมาหุ้มไว้
ด้านหลังตะเกียงเพื่อกันลมพัดทาให้ตะเกียงดับ ตะเกียงนี้จะวางไว้ตรงกลางหิ้งตรงกับนางทรงพ่อเฒ่าที่
เป็นเจ้าภาพจัดพิธีกรรมและจะต้องจุดไว้ตลอดทั้งวันจนกว่าจะจบพิธีกรรม นอกจากนี้จะต้องมีเหล้า
แดงหนึ่งขวดเปิดฝาตั้งไว้คู่กับตะเกียงเรียกว่า “เหล้าหลักเมือง” เพื่อบูชาพ่อเฒ่า และจะต้องจัดขนมจีน
และน้ายาใส่ถุงเป็นชุดวางไว้บนหิ้งตรงกับนางทรงพ่อเฒ่าแต่ละคน ขนมจีนน้ายานี้เตรียมไว้สาหรับแจก
ให้นางสะพายพ่อเฒ่า นอกจากนี้ยังมีขนมจีนน้ายา เหล้า ๑ ขวด และเงินใส่ถุงรวมกันไว้ ๑ ชุดสาหรับ
ให้นางทรงที่เป็นร่างทรงตาปิ้ว

๕๒

รูปที่ ๔.๒๕ เครื่องประกอบพิธีกรรมที่วางบนหิ้ง
๔.๒.๖ ต้นผึ้ง
ต้นผึ้ง คือ เสาต้นกลางที่อยู่ด้านหลังของข่วงปาง (ด้านหน้าที่หันออกนอก
ข่วงปาง) นางแต่งจะตกแต่งต้นผึ้งด้วยการนาใบคูนที่ตัดมาปักใส่ช่องที่ช่างทาไว้ให้ตั้งแต่ตอนสร้างข่วง
ปาง และนาข้าวต้มเสียบไม้ ๒ ไม้มาปักเข้าไปด้วยเพื่อเป็นสัญลักษณ์แทนต้นไม้และรังผึ้ง นอกจากนี้ใต้
ต้นผึ้งจะมีเบียร์ ๒ ลังวางไว้เป็นสัญลักษณ์แทนน้าผึ้ง

๕๓

รูปที่ ๔.๒๖ ต้นผึ้ง
๔.๒.๗ คายพ่อเฒ่า
คาย คือ เครื่องประกอบพิธีกรรมสาคัญสาหรับใช้ในการอันเชิญพ่อเฒ่าและ
เสี่ยงทาย การเตรียมอุปกรณ์ประกอบคายเพื่อให้พร้อมสาหรับทาพิธีอันเชิญพ่อเฒ่าเรียกว่า “ตั้งคาย”
ทาหน้าที่โดยนางสะพายพ่อเฒ่าคนเดียวเท่านั้นนางทรงพ่อเฒ่าจะไม่มาเกี่ยวข้องกับหน้าที่นี้
โดยมี
เครื่องประกอบที่สาคัญดังนี้
๑)
๒)
๓)
๔)
๕)
๖)

ขันใส่ข้าวสารเต็มขัน ๑ ใบ
หอยเบี้ย ๓ ตัว
เทียนขี้ผึ้ง ๒ เล่ม
ถ้วยตะไลหรือจอก ๑ ใบ
เหล้าขาว ๑ ขวด
ไม้ขีด ๑ กล่อง

๗) ไข่ไก่ ๑ ฟอง
๘) เงิน ๑๐๙ บาท
๙) ขวดคล้องหัวช้าง
๑๐) พัด ๑ อัน
๑๑) บุหรี่ ๑ ซอง

๕๔

เมื่อนางทรงพ่อเฒ่าและนางสะพายพ่อเฒ่าเดินทางมาถึงข่วงปางก่อน
พิธีกรรมจะเริ่ม นางสะพายพ่อเฒ่าจะทาการตั้งคายก่อนอื่นโดยนาห่อคล้องหัวช้างที่สะพายมาจากบ้าน
ของนางทรงพ่อเฒ่ามาที่ “พาพ่อเฒ่า” ที่นางแต่งเตรียมเครื่องประกอบพิธีกรรมไว้เรียบร้อยแล้ว นาง
สะพายพ่อเฒ่าจะนาขันไปใส่ข้าวสาร (ต้องเป็นข้าวสารข้าวเหนียวเท่านั้น) ทีท่ างเจ้าภาพเตรียมไว้ให้
โดยใส่ข้าวให้เต็มขันแล้วปาดข้าวให้เรียบเสมอปากขัน จากนั้นนาขันมาจัดเรียงเครื่องประกอบพิธีกรรม
อื่นๆ ลงไปโดยนาเงิน ๑๐๙ บาทมาวางเรียงในลักษณะพับครึ่งธนบัตรแล้ววางตั้งไว้บนขันโดยให้ธนบัตร
ใบละร้อยบาทตั้งวางไว้ด้านหลัง แล้ววางเหรียญห้าและเหรียญบาทในลักษณะตัง้ ขึ้นไว้ข้างหน้าธนบัตร
อีกที นาไข่ไก่มาวางไว้ด้านหน้าเงิน ต่อจากนั้นนาถ้วยตะไลหรือจอก กระปุกใส่เบี้ย ไม้ขีด บุหรี่ เทียน
ฝ้าย และพัดมาวางไว้บนขันข้าวตามลาดับ นางสะพายพ่อเฒ่าบางคนอาจจะวางเทียน ฝ้ายเคียนหัว
และพัดไว้ในพาพ่อเฒ่าข้างขันข้าวก็ได้ นอกจากนี้จะนาเหล้าขาวที่เตรียมไว้ในพาพ่อเฒ่าเทใส่ขวดคล้อง
หัวช้างจนหมดขวดเป็นเสร็จการตั้งคาย

รูปที่ ๔.๒๗ คายพ่อเฒ่า

๕๕

๕. อาหารที่ใช้ในพิธีกรรม
๕.๑ อาหารประกอบพิธีกรรม
๕.๑.๑ ไข่ป่าม
ไข่ป่าม คือ ไข่ที่เจียวโดยไม่ใช้น้ามันแต่จะใช้ใบตองในการเจียวแทน มี
ขั้นตอนการทาโดยใส่น้าในกระทะเล็กน้อยรอให้น้าเดือด หลังจากนั้นจะนาใบตองใส่ลงไปทิ้งไว้สักครู่ให้
ใบตองอ่อนตัวแล้วจึงเทไข่ที่ตีไว้ลงไปบนใบตอง นาใบตองอีกใบใส่ปิดทับไข่ลงไป รอสักครู่จนไข่
ด้านล่างสุกแล้วจึงพลิกกลับด้านเพื่อให้ไข่สุกทั้งสองด้าน หลังจากไข่สุกแล้วจึงตักใส่ถาดแล้วตัดเป็นชิ้น
เล็กๆ แล้วห่อด้วยใบตอง นามาใส่ตะกร้าเก็บไว้ในเสวียนเพื่อใช้แจกผู้ร่วมงานและบางส่วนนาไปใส่ใน
พาพ่อเฒ่า

๕๖

รูปที่ ๔.๒๘ ไข่ป่าม
๕.๑.๒ ข้าวต้มมัด
ทาจากข้าวเหนียวผสมน้าอ้อยหรือน้าตาล เกลือ และกะทิ นาไปผัดให้เข้ากัน
ก่อนนามาห่อเป็นรูปสามเหลี่ยมแต่ไม่ใส่ไส้กล้วยเหมือนข้าวต้มมัดทั่วไป หลังจากนั้นจะนาไปนึ่งให้ข้าว
สุก ในงานพิธีกรรมทางเจ้าภาพจะนาข้าวต้มมาใส่ตะกร้าวางไว้ในเสวียนเพื่อแจกผู้ร่วมงานและใช่เป็น
เครื่องเซ่นใส่ในพาพ่อเฒ่า นอกจากนี้นางแต่งยังนาข้าวต้ม ๙ อันมาเสียบไม้ปักไว้ที่เสาเอก ๒ ไม้และที่
ต้นผึ้ง ๒ ไม้

๕๗

รูปที่ ๔.๒๙ ข้าวต้มมัด
๕.๑.๓ เมี่ยง
เมี่ยงทามาจากตะไคร้ซอยนาไปตาจนละเอียดแล้วโรยเกลือ แล้วนาไปห่อ
ด้วยใบตองเป็นห่อเล็กๆ จริงๆ แล้วเมี่ยงไม่ใช่อาหารที่ใช้รับประทานแต่มีไว้สาหรับเป็นเครื่องประกอบ
พิธีกรรมสาหรับใส่ในพาพ่อเฒ่าเท่านั้น

๕๘

รูปที่ ๔.๓๐ เมี่ยง
๕.๑.๔ เครื่องดื่ม
เหล้าที่ใช้ในการประกอบพิธีกรรมเลี้ยงปางจะใช้เหล้าขาวหรือเหล้าป่าเป็น
หลัก โดยนิยมซื้อจากโรงงานเป็นแกลลอนแล้วนามาแบ่งใส่ขวดเปล่าซึง่ ส่วนใหญ่เป็นขวดเบียร์ เหล้า
ขาวจะเป็นทั้งเครื่องเซ่นพ่อเฒ่า เซ่นปู่ เซ่นเจ้าที่ เครื่องดื่มของนางทรงพ่อเฒ่าเวลาพ่อเฒ่าลงมาเข้าร่าง
และเป็นของแจกให้แก่ผู้ร่วมพิธีกรรม ส่วนเหล้าแดงจะใช้สาหรับเซ่นพ่อเฒ่าที่มีอาวุโสสูงที่นั่งอยู่ทางหัว
แถวและท้ายแถวเท่านั้น และใช้ตั้งวางไว้กลางหิ้งด้านหน้าเพื่อเป็นเครื่องเซ่นพ่อเฒ่าทุกองค์ เรียกว่า
“เหล้าหลักเมือง”
ในขณะที่เบียร์จะใช้เป็นของแจกแทนน้าผึ้งในขั้นตอนตีผึ้งและใช้เลี้ยงดูพ่อเฒ่า
ระหว่างพิธีกรรม

รูปที่ ๔.๓๑ เครื่องดื่ม

๕๙

๕.๒ อาหารเซ่นพ่อเฒ่า
อาหารหลักที่ใช้ในการเซ่นพ่อเฒ่าทุกองค์จะนาไปใส่ไว้ในพาพ่อเฒ่าประกอบด้วยไข่
ป่าม ข้าวต้ม เมี่ยง ขนมขี้กวง (ขนมบัวลอย) ตักใส่กระทงละ ๔ เม็ด และขนมจีนน้ายาป่า นอกจากนี้ยัง
มีอาหารพิเศษอีกอย่างที่มีไว้สาหรับเซ่นพ่อเฒ่าตาตันโดยเฉพาะ คือ “หมูเคีย” เป็นของหวานที่ทาจาก
ฟักเขียวบวชใส่กะทิและน้าตาลเหมือนกับแกงบวชฟักทอง เชื่อกันว่าพ่อเฒ่าตาตันโปรดหมูเคียเป็น
พิเศษเมื่อมีการจัดพิธีกรรมเลี้ยงปางแม่ครัวจะต้องเตรียมทาหมูเคียไว้เซ่นท่านทุกครั้ง

รูปที่ ๔.๓๒ อาหารเซ่นพ่อเฒ่า

๖๐

๕.๓ อาหารเซ่นปู่
๕.๓.๑ อาหารเซ่นปู่ก่อนเริ่มพิธีกรรม
ก่อนเริ่มพิธีกรรมเลี้ยงปางทุกครั้งไม่ว่านางทรงคนใดจะเป็นเจ้าภาพจัด
พิธีกรรมก็ตามจะต้องให้นางส้มจันทร์ สอนเสียม (ยายหล้า) เป็นผู้ทาหน้าที่เซ่นปู่หรือบอกกล่าวให้ปู่ได้
รับรู้ว่าจะมีการจัดพิธีกรรมเพื่อขอให้ปู่เปิดทางให้ และเชิญปู่มารับเครื่องเซ่นที่ทางเจ้าภาพจัดเตรียมไว้
ให้ อาหารหลักที่ใช้ในการเซ่นปู่ประกอบด้วย7
๑) หัวหมูต้มพร้อมกับส่วนเท้าและส่วนหางซึ่งว่าเป็นตัวแทนหมูทั้งตัวจัดใส่ถาดไว้
และมีข้าวเหนียวหรือไข่ป่ามวางทับไว้บนหัวหมูอีกที
๒) หมูย่างเสียบไม้ ๔ ไม้ประกอบด้วยเนื้อ สามชั้น ลิ้น หัวใจ ปอด และตับ
๓) แกงหมูสามชั้นใส่หน่อไม้ดอง
๙) เหล้าขาว ๒ ขวด
๔) ลาบหมู
๑๐) บุหรี่ ๒ มวน
๕) ข้าวเหนียว
๑๑) พลู ๔ ใบ
๖) ไข่ป่าม
๑๒) สีเสียด
๗) ขนมต้มขาว ๔ ลูก
๑๓) เงิน ๔ บาท
๘) ขนมขี้กวง ๑ ถ้วย
๑๔) เทียน ๒ เล่ม

รูปที่ ๔.๓๓ อาหารเซ่นปูก่ ่อนเริ่มพิธีกรรม

7

เจ้าภาพบางคนอาจจะเพิ่มต้มเครือ่ งในไปในสารับด้วยก็ได้

๖๑

๕.๓.๒ อาหารเซ่นปู่ช่วงประกอบพิธีกรรม
ในช่วงประกอบพิธีกรรมจะมีช่วงที่มีการอัญเชิญปู่ ๔ องค์มาลงที่ร่างนางทรง
พ่อเฒ่าเพื่อทาพิธีกรรมที่เรียกว่า “เรียกบ้านเรียกเมือง” นางสะพายพ่อเฒ่าจะจัดสารับอาหารเซ่นปู่
ก่อนอัญเชิญปู่มาลงและนามาวางไว้กลางแจ้งใกล้กับข่วงปาง ในสารับอาหารประกอบด้วย
๑) คั่วไข่
๘) ขนมต้มขาว
๒) คั่วเส้นร้อน
๙) ข้าวเกรียบว่าวปิ้งแล้ว ๑ แผ่น
๓) ขนมจีนน้ายา
๑๐) ข้าวตอก ๑ ถุง
๔) ไข่ป่าม
๑๑) บุหรี่ ๒ มวน
๕) ข้าวเหนียว
๑๒) เหล้าขาว ๑ ขวด
๖) น้ากะทิแมงลัก
๑๓) น้าเปล่า
๗) ขนมขี้กวง
๑๔) เงิน ๑๐๐ บาท

รูปที่ ๔.๓๔ อาหารเซ่นช่วงประกอบพิธีกรรม

๖๒

๕.๕ อาหารเลี้ยงพ่อเฒ่า
ระหว่างประกอบพิธีกรรมจะมีการหยุดพักรับประทานอาหารกลางวัน
อาหารที่
กาหนดให้นามาเลี้ยงพ่อเฒ่าในช่วงนี้ตามธรรมเนียมที่ปฏิบัติสืบกันมาประกอบอาหารคาว ๓ อย่าง คือ
คั่วไข่ คั่วเส้นร้อน (คั่ววุ้นเส้นใส่หมู สมัยก่อนไม่ได้ใช้วุ้นเส้นแต่จะใช้ขนมจีนตากแห้งแล้วนามาคั่วกับหมู
ปัจจุบันได้มีการประยุกต์ใช้วุ้นเส้นแทนขนมจีนเพื่อความสะดวก) อาหารทั้งสองอย่างนี้จะรับประทาน
กับข้าวเหนียว
อาหารคาวอีกหนึ่งอย่างคือขนมจีนน้ายาป่ารับประทานกับถั่วเขียวแช่น้าให้พองอก
ออกมาเล็กน้อย และมีของหวาน ๑ อย่าง คือ น้ากะทิแมงลัก รับประทานโดยไม่ใส่น้าแข็ง

รูปที่ ๔.๓๕ อาหารเลี้ยงพ่อเฒ่า

๖๓

๖. ขั้นตอนพิธีกรรมเลี้ยงปาง
โดยปกติการประกอบพิธีกรรมเลี้ยงปางจะใช้เวลาหนึ่งวัน โดยเริ่มประกอบพิธีกรรมประมาณ
๘ โมงเช้าจนถึงประมาณ ๕ โมงเย็น ยกเว้นการประกอบพิธีกรรมเลี้ยงปางของนางทรงพ่อเฒ่าที่ได้รับ
การเลือกใหม่จะต้องจัดพิธีกรรมเลี้ยงปางเป็นเวลาติดต่อกัน ๔ ปี โดยใน ๓ ปีแรกจะต้องใช้เวลา
ประกอบพิธีกรรม ๒ วัน ส่วนปีที่ ๔ จึงจะให้เวลา ๑ วันเหมือนปกติทั่วไป พิธีกรรมเลี้ยงปางที่ดาเนินใน
หนึ่งวันจะแบ่งออกเป็นออกเป็น ๕ ขั้นตอน คือ ๑) เซ่นปู่ ๒) ตั้งคาย ๓) เชิญพ่อเฒ่าลง ๔) ช่วงปฏิบัติ
พิธีกรรม และ ๕) ช่วงจบพิธีกรรม โดยใน ๓ ขั้นตอนแรกเป็นการเตรียมพร้อมเพื่อนาไปสู่การปฏิบัติ
พิธีกรรมจริง ส่วนในช่วงสุดท้ายเป็นช่วงจบพิธีกรรมที่มีการทาพิธีกรรมปัดรังควาญสิ่งไม่ดีให้แก่นางทรง
พ่อเฒ่า ผู้เข้าร่วมพิธีกรรม และอุปกรณ์เครื่องประกอบพิธีกรรมต่างๆ งานวิจัยนี้จะวิเคราะห์ความหมาย
เชิงสัญลักษณ์ของพิธีกรรมเฉพาะช่วงที่สี่เท่านั้น เนื่องจากพิธีกรรมช่วงที่ ๔ เป็นช่วงช่วงปฏิบัติพิธีกรรม
ทีแ่ สดงเนื้อหาของพิธีกรรมทั้งหมด ขั้นตอนของพิธีกรรมเลี้ยงปางแบ่งออกเป็นทั้งหมด ๒๐ ช่วง ดังนี้
๖.๑ เซ่นปู่
ในวันประกอบพิธีกรรมเลี้ยงปางช่วงเช้าก่อนที่นางทรงพ่อเฒ่าจะเดินทางมาที่ข่วงปาง
ญาติของนางทรงพ่อเฒ่าที่เป็นเจ้าภาพจะไปรับนางส้มจันทร์ สอนเสียม (ยายหล้า) มาทาพิธีเซ่นปู่เพื่อปู่
ที่บ้านของเจ้าภาพก่อน จากนั้นจะพานางส้มจันทร์ สอนเสียมกลับไปส่งที่บ้าน แล้วทางเจ้าภาพจะไปรับ
นางส้มจันทร์ สอนเสียมที่บ้านเพื่อมาร่วมประกอบพิธีกรรมอีกครั้งหนึ่ง หรือบางบ้านที่อยู่ไกลกันมาก
จะเตรียมอาหารเซ่นปู่ไว้ให้พร้อมและให้นางส้มจันทร์ สอนเสียมทาพิธีเซ่นปู่ก่อนเริ่มพิธีกรรมเลี้ยงปาง
ทีเดียวเลย การเซ่นปู่ไม่มีพิธีกรรมที่ซับซ้อนทาโดยจุดเทียน ๒ เล่ม เปิดขวดเหล้าขาวทั้ง ๒ ขวด และจุด
บุหรี่ทั้ง ๒ มวนวางไว้ในสารับอาหาร นางส้มจันทร์ สอนเสียมจะตั้งจิตระลึกถึงปู่ทั้งหลายที่ดูแลพื้นที่ใน
เขตนครไทย
แล้วนาใบพลูมวนจุ่มเหล้าขาวประพรมไปที่อาหารทุกอย่างพร้อมบอกกล่าวปู่ขอให้
เปิดทางให้ประกอบพิธีอย่างราบรื่นอย่าให้เกิดอุปสรรคหรือปัญหาใดๆ และขอให้ปู่คุ้มครองให้ลูกหลาน
ทั้งหลายที่มาร่วมพิธีกรรมให้อยู่เย็นเป็นสุข เมื่อบอกกล่าวเสร็จแล้วจะตักอาหารทุกอย่างที่อยู่ในสารับ
แบ่งใส่ใบตองแล้วนาไปวางไว้ที่พื้นดินบริเวณนอกเขตบ้านเพื่อแบ่งอาหารให้แก่ผีไม่มีญาติที่อยู่ใน
บริเวณรอบๆ บ้านได้กินกัน
๖.๒ ตั้งคาย
นางทรงพ่อเฒ่าทุกคนจะต้องแต่งชุดตามประเพณีที่ปฏิบัติสืบทอดกันมาเพื่อเข้าร่วม
พิธีกรรมโดยนุ่งโจงกระเบนผ้าลาย สวมเสื้อแขนสั้น มีผ้าสไบพาดบ่า และถือดาบหนึ่งเล่มไว้ในมือ มี
ข้อกาหนดสาหรับนางทรงพ่อเฒ่าในการแต่งตัวคือ เสื้อที่ใส่ต้องเป็นเสื้อแขนสั้นมีปกห้ามสวมเสื้อไม่มี
ปกเพราะเชื่อว่าเหมือนคนคอขาดไม่มีคอ และห้ามสวมเสื้อสีแดงและสีดาเนื่องจากสีแดงเป็นสีที่เชื่อกัน
ว่าปู่เขาเขียวชอบแม้แต่คนที่มาร่วมพิธีกรรมก็ห้ามไม่ให้ใส่เสื้อสีแดงเช่นเดียวกันเพราะกลัวว่าปู่เขา
เขียวจะถูกใจแล้วนากลับไปเป็นภรรยา ส่งผลให้หญิงผู้นั้นถึงแก่ชีวิตได้ ส่วนสีดาเป็นสีของงานศพซึ่ง
เป็นอวมงคลจึงไม่ควรใส่มาร่วมพิธีกรรมนี้ สาหรับนางสะพายพ่อเฒ่าจะไม่มีข้อกาหนดเรื่องชุดสาหรับ
ใส่ในพิธีกรรม ทุกคนสามารถแต่งตัวได้ตามปกติทั่วไปยกเว้นห้ามไม่ให้ใส่เสื้อสีต้องห้ามเท่านั้น

๖๔

นางทรงพ่อเฒ่าและนางสะพายพ่อเฒ่าจะเดินทางมาถึงที่ข่วงปางพร้อมกันโดยทาง
เจ้าภาพจะส่งรถไปรับที่บ้านของทุกคน
เมื่อเดินทางมาถึงนางทรงพ่อเฒ่าจะแยกไปนั่งพักส่วนนาง
สะพายพ่อเฒ่าจะนาห่อคล้องหัวช้างไปที่พาพ่อเฒ่าเพื่อทาการตั้งคายเตรียมไว้สาหรับนางทรงพ่อเฒ่า
เวลาประกอบพิธีกรรม นางสะพายพ่อเฒ่าจะนาขันไปตักข้าวสารที่ทางเจ้าภาพเตรียมไว้ให้นามาตั้งใน
พาพ่อเฒ่า นาเครื่องสาหรับตั้งคายมาวางเรียงบนขันข้าว ได้แก่ เงิน ๑๐๙ บาท ไข่ไก่ ๑ ฟอง เบี้ย ๓ ตัว
ถ้วยหรือจอก ๑ ใบ ไม้ขีด ๑ กล่อง ฝ้าย ๒ มัด และนาพัดออกมาวางไว้ในพาจากนั้นนาเหล้าข้าวเติมใส่
ขวดคล้องหัวช้างจนหมดขวด เมื่อตั้งคายเสร็จและทุกคนมาถึงพร้อมเพรียงกันแล้วเจ้าภาพจะนาอาหาร
เช้ามาเลี้ยงนางทรงพ่อเฒ่าและนางสะพายพ่อเฒ่าก่อนเริ่มพิธีกรรม
๖.๓ เชิญพ่อเฒ่าลง
การประกอบพิธีกรรมเลี้ยงปางจัดขึ้นเพื่อจุดประสงค์ในการเลี้ยงผีพ่อเฒ่า ดังนั้นจึง
ต้องเชิญผีพ่อเฒ่ามาเข้าทรงที่ร่างนางทรงก่อนจึงจะเริ่มพิธีกรรมในขั้นต่อไปได้ การนั่งประกอบพิธีกรรม
ของนางทรงพ่อเฒ่าจะมีการเรียงลาดับตามอาวุโสพ่อเฒ่าดังนี้ ด้านขวามือสุดเป็นที่นั่งของพ่อเฒ่าหมอ
ครู (ปัจจุบันยังไม่ได้จับนางทรงคนใหม่) ถัดมาเป็นพ่อเฒ่าแสนละครและพ่อเฒ่าตาตัน และพ่อเฒ่าเพีย
หาญา ส่วนตรงกลางแถวเป็นที่นั่งของพ่อเฒ่าเจ้าภาพ และปลายแถวด้านซ้ายมือเป็นที่นั่งของพ่อเฒ่า
หลวงดาบ (ปัจจุบันยังไม่ได้จับนางทรงใหม่) ดังนั้นในปีที่ผู้วิจัยเก็บข้อมูลวิจัยที่นั่งหัวแถวจึงเป็นของพ่อ
เฒ่าแสนละครและพ่อเฒ่าตาตัน (อยู่ในร่างทรงของนางส้มจันทร์ สอนเสียม) และท้ายแถวเป็นของพ่อ
เฒ่าหมอครู (อยู่ในร่างทรงของนางบุปผา แก้วสีทอง) ซึ่งเป็นพ่อเฒ่าคนละองค์กับพ่อเฒ่าหมอครูที่เป็น
พ่อเฒ่าอาวุโสสุด
ในการเชิญพ่อเฒ่าลงเริ่มโดยนางทรงพ่อเฒ่าทุกคนเข้านั่งประจาที่หน้าคายของตัวเอง
โดยหันหน้าเข้าหาผนังด้านในที่ถือเป็นด้านหน้าของข่วงปาง ส่วนนางทรงที่เป็นร่างทรงของตาปิ้วจะนั่ง
ถัดมาด้านหลังนางทรงพ่อเฒ่าคนอื่นเนื่องจากเป็นนางทรงพ่อเฒ่าที่ไม่ต้องตั้งคายจึงไม่มีพาพ่อเฒ่า
เหมือนนางทรงพ่อเฒ่าคนอื่น หมอปี่จะนั่งอยู่ข้างหลังนางส้มจันทร์ สอนเสียมใกล้กันกับนางทรงตาปิ้ว
เมื่อหมอปี่เริ่มเป่าปี่นางทรงพ่อเฒ่าทุกคนจะจุดเทียนหนึ่งเล่มปักบนขันข้าวสาร พนมมืออันเชิญพ่อเฒ่า
มาเข้าทรงจากนั้นจึงกราบสามครั้ง แล้วนาเทียนอีกเล่มมาต่อกับเทียนที่จุดไว้แล้ว จากนั้นนาเทียนมา
ซ้อนเทียนใส่ไว้ในอุ้งมือสองข้างก่อนจะยกมือสลัดขึ้นลง ๓ ครั้ง แล้วตบเข่าแรงๆ ๓ ที เป็นสัญลักษณ์ว่า
พ่อเฒ่าสุน (เข้า) แล้ว จากนั้นจึงหยิบฝ้ายขึ้นมาเคียนหัว ส่วนฝ้ายอีกหนึ่งมัดจะใช้คล้องที่คอขวดคล้อง
หัวช้าง
หลังจากนั้น8 พ่อเฒ่าจะหยิบเทียนมาต่อกับเทียนที่จุดไว้ในขันข้าวอีกครั้งแล้วนาไป
วนรอบคาย ๓ รอบ จากนั้นนาไปวนรอบคายแล้วอ้อมมาวนรอบตัวเองอีก ๓ รอบ เอาเทียนมาลนที่ฝ่า
เท้าทั้งสองข้างและดับเทียนด้วยเท้า จากนั้นพ่อเฒ่าจะทาการตั้งเบี้ยบนไข่โดยหยิบเบี้ยที่อยู่บนขันมา
ตั้งบนไข่ไก่ที่วางตั้งอยู่ในขันข้าวเป็นเครื่องหมายว่าพ่อเฒ่าลงมาแล้ว
เป็นที่น่าแปลกใจว่าทุกองค์
สามารถทาได้เหมือนกันหมดเบี้ยจะตั้งอยู่บนไข่ได้เป็นเวลานานสักระยะหนึ่งแล้วปล่อยให้ล้มลงมาเอง
หลังจากตั้งเบี้ยเสร็จแล้วพ่อเฒ่าทุกองค์จะเดินมาไหว้พ่อเฒ่าแสนละคร และพ่อเฒ่าเพียหาญที่นั่งอยู่หัว
8

ต่อไปนี้ผู้วิจยั จะใช้คาว่า “พ่อเฒ่า” แทนคาว่า “นางทรงพ่อเฒ่า” เพราะเป็นช่วงเวลาที่ถือว่าพ่อเฒ่าเข้าร่างของนาง
ทรงแล้ว

๖๕

แถวทางด้านขวามือของข่วงปางก่อนตามลาดับ หลังจากนั้นจึงเดินไปที่ท้ายแถวเพื่อไหว้พ่อเฒ่าหมอครู
ซึง่ เป็นพ่อเฒ่าที่มีอาวุโสอีกหนึ่งองค์
พ่อเฒ่าที่เป็นผู้นาในการประกอบพิธีกรรม คือ พ่อเฒ่าแสนละครที่อยู่ในร่างของนาง
ส้มจันทร์ สอนเสียม ดังนั้นขั้นตอนของพิธีกรรมหลังจากนี้พ่อเฒ่าแสนละครจะมีบทบาทมากที่สุด เมื่อ
พ่อเฒ่าไหว้เคารพพ่อเฒ่าที่มีอาวุโสทุกองค์ครบแล้วจะกลับไปนั่งที่เดิมแล้วเริ่มทาพิธีกรรมขั้นต่อไปโดย
กางพัดหยิบข้าวสารในคายขึ้นมาแล้วใช้พัดดีดออกไปนอกคาย ๓ ครั้ง จากนั้นพ่อเฒ่าแสนละครเริ่มร้อง
เพลงโดยมีหมอปี่เป่าปี่คลอตาม พ่อเฒ่าองค์อื่นจะร้องเพลงไปด้วยแต่เสียงไม่ดังมากนักเสียงร้องหลักจะ
เป็นเสียงของพ่อเฒ่าแสนละครในร่างของนางส้มจันทร์ สอนเสียม ระหว่างร้องเพลงพ่อเฒ่าทุกองค์จะ
แกว่งพัดขึ้นลงตามจังหวะเพลงด้วยมือขวา ส่วนมือซ้ายจะยกตั้งไว้เสมอหน้าทาท่าคล้ายกับบังหน้า
ด้านซ้ายไว้ และเมื่อร้องเพลงจบทุกองค์จะทาพิธีตั้งเบี้ยใหม่อีกครั้ง
๖.๔ ช่วงปฏิบัติพิธีกรรม
๖.๔.๑ พิธีกรรมช่วงที่ ๑
เมื่อตั้งเบี้ยได้แล้วพ่อเฒ่าจะลุกขึ้นแต่งตัวโดยสวมผ้าถุงหรือโสร่งที่นางแต่ง
เตรียมไว้ให้ทับโจงกระเบนที่นุ่งอยู่ นาผ้าสไบของตัวเองที่เคยพาดบ่าไว้มาคล้องที่คอโดยนาชายผ้ามา
ผูกกันแล้วปล่อยชายผ้าห้อยไว้ด้านหลัง และนาผ้าสไบที่นางแต่งเตรียมไว้ให้มาเคียนเอว นาเทียนมา
เสียบไว้ที่ปลายดาบแล้วต่อเทียนกับเทียนที่จุดอยู่ในคายของแต่ละองค์ ส่วนตาปิ้วเป็นคนเดียวที่ถือ
ขวานมีเทียนจุดติดอยู่บนสันขวาน
วงดนตรีที่จ้างมาจะเริ่มบรรเลงโดยใช้เพลงจังหวะราวงทั่วไป พ่อเฒ่าแสน
ละคร
จะเป็นผู้นาออกมาร่ายรารอบเสวียนกลางข่วงปางเป็นองค์แรกและมีพ่อเฒ่าองค์อื่นร่ายรา
ตามหลังมาเป็นขบวน โดยราเวียนซ้ายรอบเสวียน การราของพ่เฒ่าจะราเวียนซ้ายเสมอ ท่าราของพ่อ
เฒ่าท่าแรกคือ คว่าสันดาบลงหงายคมดาบขึ้น มือหนึ่งจับด้ามดาบอีกมือหนึ่งจับปลายดาบ แล้วดัน
ปลายดาบโยกขึ้นโยกลงไปข้างหน้าหันเข้าหาเสาเอกที่อยู่กลางวงตามจังหวะดนตรี
หลังจากนั้นจะ
เปลี่ยนท่าราเป็นวางดาบพาดไว้บนบ่าเดินรารอบเสาเอก ท่าราต่อมาคือ มือจับด้ามดาบหนึ่งมืออีกมือ
หนึ่งจับปลายดาบเหมือนท่าแรกแต่ครั้งนี้คว่าคมดาบลงแล้วดันปลายดาบโยกขึ้นโยกลงไปข้างหน้าหัน
เข้าหาเสาเอกที่อยู่กลางวงตามจังหวะดนตรี ช่วงนี้พ่อเฒ่าหลวงพล (นางพเยาว์ จินทิม) จะแยกออกไป
นั่งอยู่ข้างหน้าข่วงปาง ส่วนตาปิ้ว (นางบุญล้อม นครไทยภู) จะทาท่าใช้ขวานตัดไม้ไผ่ที่เหลาเป็นก้าน
เล็กๆ มีฝอยตรงปลายที่ปักไว้รอบเสวียนโดยทาท่าตัดไม้แล้วดึงออกมาครั้งละ ๓ อัน ทาทั้งหมด ๓ ครั้ง
จนดึงออกมาจนหมด
เมื่อตัดไม้เสร็จหนึ่งครั้งตาปิ้วจะนาไม้ที่ตัดได้ไปให้พ่อเฒ่าหลวงพลที่นั่งอยู่
ด้านหน้าข่วงปางและพ่อเฒ่าหลวงพลจะแจกเหล้าพร้อมกับไข่ป่ามประมาณ ๓ – ๔ ห่อให้ ตาปิ้วรับ
เหล้ามาดื่มส่วนไข่ป่ามนามาแจกให้ผู้เข้าร่วมพิธีกรรมที่นั่งอยู่รอบข่วงปาง
จากนั้นตาปิ้วจะกลับมา
แสดงท่าทางตามขั้นตอนเหมือนเดิมอีกจนครบ ๓ ครั้ง ระหว่างนั้นพ่อเฒ่าองค์อื่นๆ ก็ยังราไปรอบๆ
เสาเอกอยู่เหมือนเดิม
หลังจากทาท่าตัดไม้เสร็จตาปิ้วและพ่อเฒ่าหลวงพลจะกลับมารารอบเสาเอก
กับพ่อเฒ่าองค์อื่นๆ ต่อ ท่าราในช่วงนี้จะเปลี่ยนไปเป็นท่าถือดาบไว้ในมือข้างหนึ่งส่วนมืออีกข้างหนึ่งใช้
ร่ายราไปด้วย หลังจากนั้นพ่อเฒ่าทุกองค์จะวางดาบไว้ที่โคนเสาเอกโดยให้ปลายดาบปักลงกับพื้นแล้ว
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ร่ายราต่อไปอีก ๒ – ๓ รอบ จากนั้นพ่อเฒ่าจะหยิบช้างหยิบม้าออกจากเสวียนมาแจกให้คนที่มาร่วมพิธี
บางส่วนเก็บไว้ ช้างม้าส่วนที่เหลือจะนาเทียนมาจุดและติดไว้ที่หัวช้างหัวม้าแล้วอุ้มองค์ละตัวออกมา
ร่ายรารอบเสาเอกต่อโดยหันหัวช้างหัวม้าเข้าหาเสาเอกแล้วถือช้างถือม้าโยกไปตามจังหวะดนตรี
เมื่อราได้สักพักพ่อเฒ่าจะนาช้างม้ามาแจกให้ผู้ร่วมพิธีกรรมที่นั่งดูอยู่ในข่วง
ปางและนั่งอยู่ข้างนอกข่วงปางให้เก็บไว้แล้วกลับมาร่ายราต่ออย่างสนุกสนาน ท่าราของพ่อเฒ่าในช่วง
นี้ส่วนใหญ่เป็นท่าราวงง่ายๆ ตามจังวะดนตรีที่เป็นจังหวะราวง แต่มีท่าราที่โดดเด่นอยู่หนึ่งท่าคือ ท่ารา
กางขาแล้วค่อยๆ ย่อลงไปๆ ระหว่างนี้พ่อเฒ่าที่เป็นเจ้าภาพและไม่ได้เป็นเจ้าภาพจะเดินรินเหล้าริน
เบียร์แจกกันดื่มไปด้วย นอกจากนี้ยังแจกผู้ที่มาร่วมพิธีและคณะวงดนตรีให้ดื่มด้วย และยังมีการแจก
บุหรี่ให้กันสูบด้วย เมื่อราวงไปสักพักพ่อเฒ่าจะหยุดพักกลับไปนั่งประจาที่หน้าคายของตัวเอง พ่อเฒ่า
บางองค์ยังเดินรินเหล้าแจกให้พ่อเฒ่าองค์ดื่มอยู่ตลอดเวลาช่วงนี้ดูเหมือนเป็นการกินเลี้ยงเฉลิมฉลอง
กันของเหล่าบรรดาพ่อเฒ่าที่มีทั้งการอื่นดื่มเหล้าเบียร์ สูบบุหรี่ และร้องราทาเพลงกัน พ่อเฒ่าจะเล่นกัน
ครูใ่ หญ่ก่อนกลับเข้าไปนั่งประจาที่ที่หน้าคายของตัวเอง
๖.๔.๒ พิธีกรรมช่วงที่ ๒
ช่วงนี้เริ่มด้วยตาปิ้วยกพาของพ่อเฒ่าแสนละครมาวางข้างเสาเอกหันหน้า
ออกมาทางที่คนมาร่วมพิธีกรรมนั่งอยู่ ไม้ไผ่เหลาเป็นก้านเล็กๆ มีฝอยตรงปลายถูกนากลับมาปักไว้รอบ
เสวียนเหมือนเดิม พ่อเฒ่าแสนละคร พ่อเฒ่าหมอครู และพ่อเฒ่าเพียหาญออกมานั่งทาพิธีที่พาพ่อเฒ่า
พ่อเฒ่าแสนละครทาพิธีเหมือนตอนแรกคือ จุดเทียนหนึ่งเล่มปักบนขันข้าว นาพัดมาพัดข้าวสารสะบัด
ออกไปนอกพา ๓ ครั้ง จากนั้นพ่อเฒ่าทั้งสามองค์ร้องเพลงเกี่ยวกับนางไม้พร้อมกับถือพัดโบกขึ้นลงไป
ด้วยโดยมีพ่อเฒ่าแสนละครเป็นผู้ร้องนา หมอปี่เป่าปี่คลอไปกับเสียงเพลงของพ่อเฒ่าทั้งสาม เมื่อร้อง
เพลงเสร็จพ่อเฒ่าแสนละครจะทาพิธีตั้งเบี้ยบนไข่และเมื่อตั้งเบี้ยได้แล้วจึงนาเหล้าขาวมาเทใส่ถ้วย
พร้อมกับร้องเพลงนางไม้อีกครั้งหนึ่ง หลังจากนั้นจึงอมเหล้าแล้วพ่นใส่ไม้หนึ่งอันที่เหลาเป็นก้านตรง
ปลายเหลาเป็นฝอยที่ปักอยู่บนเสวียน ๓ ครั้งเป็นอันเสร็จพิธี ตาปิ้วยกพาของพ่อเฒ่าแสนละครกลับไป
เก็บที่เดิม
๖.๔.๓ พิธีกรรมช่วงที่ ๓
พ่อเฒ่าทุกองค์ออกมารารอบเสาเอกโดยมีตาปิ้วถือเคียวและสะพายกระติ๊บ
ข้าวราไปด้วย เมื่อราไปได้สามรอบพ่อเฒ่าทุกองค์หยุดเดินเปลี่ยนเป็นยืนราอยู่กับที่เป็นวงรอบเสาเอก
ตรงกลางวงมีตาปิ้วเดินรานาหน้าและมีพ่อเฒ่าอีกสามองค์เดินราตามหลังตาปิ้วไปรอบๆ เสวียน พ่อ
เฒ่าหลวงพลแยกออกไปนั่งอยู่ข้างหน้าข่วงปาง จากนั้นตาปิ้วใช้เคียวทาท่าเกี่ยวไปที่ไม้ไผ่เหลาเป็นก้าน
และมีฝอยที่ปลายที่ปักอยู่ที่เสวียนแล้วดึงไม้ออกมา ๓ อัน แล้ววิ่งออกจากวงไปขอเหล้าจากพ่อเฒ่า
หลวงพลที่นั่งอยู่ด้านหน้าข่วงปางดื่มแล้วกลับมารารอบเสวียนต่อ จากนั้นแสดงท่าทางแบบเดิมอีกจน
ครบสามรอบ
ลาดับต่อไปตาปิ้วหยิบเสียมมาถือพาดบ่าแล้วราไปรอบเสวียนหนึ่งรอบแล้ว
เปลี่ยนมาถือเสียมทาท่าเหมือนพรวนดินเดินตามจังหวะดนตรีไปรอบเสวียนอีกหนึ่งรอบ
แล้วเดิน
ออกไปขอเหล้าพ่อเฒ่าหลวงพลดื่มที่ด้านหน้าข่วงปาง เมื่อดื่มเหล้าเสร็จจึงกลับมาราท่าพรวนดินต่ออีก
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หนึ่งรอบแล้วออกไปขอเหล้าดื่มอีกเช่นเดิมทาซ้าจนครบสามรอบ ช่วงที่ตาปิ้วราท่าพรวนดินนี้พ่อเฒ่า
แสนละครจะเข้าไปราในวงด้วยส่วนพ่อเฒ่าองค์อื่นยังคงยืนราอยู่กับที่เหมือนเดิม จากนั้นตาปิ้วหยุดรา
และนาข้าวเหนียวและไข่ป่ามในกระติ๊บข้าวออกมานั่งกินพอเป็นพิธีข้างเสวียน พ่อเฒ่าแสนละครนา
อาหารที่ตาปิ้วกินแล้วมาแจกคนที่มาเข้าร่วมพิธีกรรมอยู่รอบข่วงปาง ชาวบ้านที่มาร่วมพิธีกรรมดูยินดี
มากที่ได้รับของแจกจากพ่อเฒ่าและจะรับของแจกด้วยท่าทางนอบน้อมมาก
๖.๔.๔ พิธีกรรมช่วงที่ ๔
พ่อเฒ่าทุกองค์เดินออกมาหยิบดาบของตนที่วางพิงไว้กับเสาเอกที่อยู่ใน
เสวียน ดนตรีเริ่มบรรเลงอีกครั้ง พ่อเฒ่าใช้มือทั้งสองข้างจับที่ปลายดาบและด้ามดาบไว้ในแนวนอน ยก
ดาบขึ้นจบเสมอหน้าผาก จากนั้นนาดาบมาพาดที่บ่าแล้วเริ่มราวงไปรอบๆ เสาเอกประมาณหนึ่งรอบ
แล้วเปลี่ยนท่าราโดยจับด้ามดาบไว้ด้วยมือขวาส่วนมือซ้ายจับปลายดาบ จับปลายดาบชี้ลงข้างล่างแล้ว
ดันปลายดาบขึ้นข้างบนหันเข้าหาเสาเอกราประมาณหนึ่งรอบแล้วเปลี่ยนท่าราเป็นมือข้างหนึ่งถือดาบ
มืออีกข้างหนึ่งร่ายราเดินไปรอบเสาเอกอีกประมาณหนึ่งรอบ จากนั้นทุกองค์วางดาบไว้ในเสวียนพิงกับ
เสาเอกแล้วเดินกลับไปข้างหน้าข่วงปาง
ระหว่างนั้นพ่อเฒ่าบางองค์จัดพื้นที่สาหรับทาพิธีกรรมขั้น
ต่อไปโดยเปิดเสื่อและผ้าใบรอบๆ เสวียนออกแล้วนาไม้ไผ่เหลาที่เสียบไว้รอบเสวียนมากองไว้บนพื้นดิน
รอบเสวียน ๓ จุด จุดละ ๓ อัน
หลังจากนั้นมีพ่อเฒ่าองค์หนึ่งยืนแจกเทียนให้พ่อเฒ่าคนอื่นอยู่ข้างหน้าข่วง
ปางให้พ่อเฒ่ารับมาจุดต่อกัน เสร็จแล้วพ่อเฒ่าแสนละครถือเทียนนารารอบเสาเอกพ่อเฒ่าองค์อื่นรา
ตามหลัง จากนั้นพ่อเฒ่าแสนละครนาเทียนไปจุดกับไม้ที่กองบนพื้นทีละกองทั้ง ๓ กองโดยมีพ่อเฒ่า
องค์อื่นทาตามจนครบทุกกองค์ พ่อเฒ่าดับเทียนแล้วนาไปวางไว้บนฝากระติ๊บข้าวที่แขวนอยู่ที่เสาเอก
นอกจากนี้ยังนาเทียนที่จุดแล้วไปวางไว้บนเรือไม้และร่มช้างร่มม้าที่แขวนไว้บนเสาเอกด้วย หลังจากนั้น
พ่อเฒ่าทุกองค์รารอบเสาเอกอีกครั้ง ในครั้งนี้ดูเหมือนการร่ายราจะดูสนุกสนานมากยิ่งขึ้น มีท่าราที่โดด
เด่นเพิ่มขึ้นมาอีกท่าหนึ่ง คือท่ากระโดดขึ้นลงและไปมาโดยวางเท้าชิดกันกามือสองข้างยกขึ้นลงไปตาม
จังหวะการกระโดด นอกจากนี้ระหว่างที่กระโดดยังมีการชูไม้ชูมือทาท่าทางสนุกสนานไปด้วย ในช่วงนี้
พ่อเฒ่ามีการดื่มเหล้าเบียร์ สูบบุหรี่ พูดคุย และหยอกเย้ากันอย่างสนุกสนานเห็นได้ชัด และมีการแจก
ไข่ป่ามและข้าวต้มให้กับผู้ร่วมพิธีกรรมที่นั่งอยู่รอบข่วงปางเป็นจานวนมาก ระหว่างนี้ญาติของพ่อเฒ่า
เจ้าภาพจะคอยดูแลเติมน้าแข็งหรือนาเหล้ามาเติมให้แก่พ่อเฒ่าไม่ให้พร่อง เมื่อราวงจนเป็นที่พอใจแล้ว
พ่อเฒ่าทุกองค์กลับไปนั่งพักที่หน้าคายของตัวเอง
๖.๔.๕ พิธีกรรมช่วงที่ ๕
ดนตรีเริ่มบรรเลงพ่อเฒ่าทั้งหมดลุกออกมารารอบเสาเอก ครั้งนี้ตาปิ้วราอยู่
หน้าขบวนส่วนพ่อเฒ่าแสนละครเลื่อนไปราอยู่ตรงกลางขบวน เมื่อรารอบเสาเอกได้สักครู่ตาปิ้วได้หยิบ
กระทงข้าวเปลือกออกมายืนอยู่หน้าข่วงปาง พ่อเฒ่าองค์อื่นเดินเข้ามารับข้าวเปลือกจากตาปิ้วทีละองค์
กาไว้ในมือแล้วกลับไปราวงต่อ ส่วนพ่อเฒ่าแสนละครไม่ได้รับข้าวเปลือกแต่หยิบเสียมจากเสวียนมา
พาดบ่าเดินรารอบเสาเอกไปพร้อมกับพ่อเฒ่าองค์อื่นรวมทั้งตาปิ้วด้วย จากนั้นพ่อเฒ่าที่เดินตามหลังพ่อ
เฒ่าแสนละครนาข้าวเปลือกหยอดใส่พื้นดินข้างเสวียน พ่อเฒ่าแสนละครนาเสียมมาทาท่าเขี่ยตรงดินที่
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หยอดข้าวไว้ ต่อจากนั้นพ่อเฒ่าองค์อื่นก็นาข้าวเปลือกมาหยอดซ้าที่จุดนั้นจนครบทุกองค์ การหยอด
ข้าวเปลือกจะทาทั้งหมด ๓ จุดรอบเสวียนโดยทาทีละจุด เมื่อหยอดข้าวเปลือกเสร็จแล้วตาปิ้วจึงหยิบ
กระทงถั่วเขียวออกมายืนอยู่หน้าข่วงปางและแจกถั่วเขียวให้แก่พ่อเฒ่าทุกองค์ยกเว้นพ่อเฒ่าแสนละคร
จากนั้นพ่อเฒ่าทุกองค์กาถั่วเขียวไว้ในมือและรารอบเสาเอก
พ่อเฒ่าที่ราอยู่หลังพ่อเฒ่าแสนละคร
หยอดข้าวลงบนพื้นดินจุดเดียวกับที่หยอดข้าวเปลือกไปก่อนหน้านี้ จากนั้นพ่อเฒ่าแสนละครนาเสียม
มาทาท่าเขี่ยดินจุดที่หยอดถั่วเขียวเสร็จแล้วพ่อเฒ่าองค์อื่นจึงนาถั่วเขียวมายอดตามจนครบ ๓ จุด
เหมือนกับการหยอดข้าวเปลือก
หลังจากหยอดข้าวเปลือกและถั่วเขียวเสร็จแล้ว ตาปิ้วหยิบกระทงงาจาก
เสวียนมายืนแจกพ่อเฒ่าทุกองค์ ครั้งนี้พ่อเฒ่าแสนละครนาเสียมไปเก็บที่เสวียนแล้วรับงามาถือไว้ในมือ
เช่นเดียวกับพ่อเฒ่าองค์อื่น แล้วราไปรอบเสวียนหนึ่งรอบจากนั้นพ่อเฒ่าทุกองค์ซัดงาในมือใส่ที่เสาเอก
ยกเว้นพ่อเฒ่าแสนละครกับพ่อเฒ่าเพียหาญ จากนั้นพ่อเฒ่าทุกองค์เดินมาไหว้พ่อเฒ่าแสนละครและ
พ่อเฒ่า เพียหาญ พ่อเฒ่าทั้งสององค์นางาในมือหยอดใส่ที่หัวของพ่อเฒ่าทุกองค์ ส่วนพ่อเฒ่าแสน
ละครกับพ่อเฒ่าเพียหาญต่างก็ไหว้ซึ่งกันและกันก่อนผลัดกันหยอดเมล็ดงาใส่หัวของกันและกัน จากนั้น
ตาปิ้วจะนาเมล็ดฝ้ายที่แขวนอยู่บนเสาเอกออกมาแจกให้กับพ่อเฒ่าทุกองค์ พ่อเฒ่าถือเมล็ดฝ้ายไว้ใน
มือแล้วราไปรอบๆ เสวียนแล้วซัดเมล็ดฝ้ายใส่ที่เสาเอกยกเว้นพ่อเฒ่าแสนละครกับพ่อเฒ่าเพียหาญ
จากนั้นพ่อเฒ่าแสนละครกับพ่อเฒ่าเพียหาญนาเมล็ดฝ้ายหยอดใส่หัวของพ่อเฒ่าทุกองค์ แล้วไหว้กัน
และกันก่อนผลัดกันหยอดเมล็ดฝ้ายใส่หัวกันจากนั้นพ่อเฒ่าทุกองค์รารอบเสวียนต่อ
๖.๔.๖ พิธีกรรมช่วงที่ ๖
ระหว่างที่รารอบเสาเอกหลังจากหยอดเมล็ดฝ้ายเสร็จ มีพ่อเฒ่าองค์หนึ่งนา
ก้านไม้ไผ่ที่กองอยู่กับพื้นกลับมาปักรอบเสวียนอีกครั้ง หลังจากนั้นพ่อเฒ่าทุกองค์หยุดเดินเปลี่ยนมายืน
ราอยู่กับที่รอบเสวียนแต่ห่างออกมาแทน ส่วนตาปิ้วเดินราอยู่กลางวงติดกับเสวียนและมีพ่อเฒ่าสาม
องค์ราตามหลังตาปิ้ว พ่อเฒ่าหลวงพลนั่งอยู่ด้านหน้าข่วงปางคอยแจกเหล้าให้ตาปิ้ว
ตาปิ้วนากระติ๊บข้าวจากเสาเอกออกมาสะพายอีกครั้งพร้อมตรวจดูของที่อยู่
ในกระติ๊บข้าว จากนั้นนาเคียวมาทาท่าเกี่ยวไม้ที่ปักไว้ที่เสวียนแล้วดึงไม้ ๓ อันที่ปักไว้ออกมาวางกองไว้
กับพื้นแล้วเดินไปหาพ่อเฒ่าหลวงพลที่ด้านหน้าข่วงปาง หลังจากได้เหล้าดื่มจากพ่อเฒ่าหลวงพลแล้ว
ตาปิ้วกลับมาทาท่าเกี่ยวไม้และดึงออกมาวางไว้ที่พื้นอีก ๓ อัน จากนั้นเดินไปขอเหล้าดื่มแล้วกลับมาทา
ตามขั้นตอนเดิมจนครบสามครั้งจนไม้ที่ปักไว้รอบเสวียนหมดแล้วจึงเก็บไม้ที่วางไว้ที่พื้นใส่ไว้ในเสวียน
หลังจากนั้นตาปิ้วหยิบกระทงที่บรรจุงาออกจากเสวียนมาวางที่พื้นพร้อมกับ
ก้านไม้ไผ่ที่ใช้เคียวเกี่ยวออกมาจากเสวียน จากนั้นหยิบเสียมออกมาถือไว้และราพร้อมทาท่าเดินพรวน
ดินไปรอบเสวียนเมื่อครบหนึ่งรอบจะวิ่งไปขอเหล้าพ่อเฒ่าหลวงพลที่อยู่ด้านหน้าดื่มหนึ่งครั้งทาแบบนี้
อยู่สองรอบ เมื่อถึงรอบที่สามตาปิ้วจะนาเสียมไปเก็บใส่ไว้ในเสวียนแล้วรารอบเสวียนหนึง่ รอบ จากนั้น
นาก้านไม้ไผ่ที่วางอยู่กับกระทงใส่งามาถือแล้วฟาดลงไปที่กระทง เสร็จแล้ววางไม้ลงแล้ววิ่งไปขอเหล้า
จากพ่อเฒ่าหลวงพลที่นั่งอยู่ด้านหน้าข่วงปางดื่มอีก แล้วกลับมาทาแบบเดิมอีกจนครบสามรอบ จากนั้น
ตาปิ้วกลับมานาข้าวและไข่ป่ามในกระติ๊บข้าวออกมากินแล้วดื่มน้าเสร็จแล้วจึงหยิบกระทงขึ้นมาถือไว้
จากนั้นพ่อเฒ่าองค์อื่นเดินมาหยิบงาในกระทงหยอดใส่หัวตัวเองเสร็จแล้วรารอบเสาเอกหนึ่งรอบ ตาปิ้ว
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หยิบถุงดอกฝ้ายที่เสาเอกออกมาแจกพ่อเฒ่าทุกองค์นาไปใส่ไว้ในผ้าที่คล้องคอแล้วรารอบเสวียนหนึ่ง
รอบแล้วจึงนาดอกฝ้ายไปใส่ถุงคืนตาปิ้วด้านหน้าแล้วกลับมาราต่อ ตาปิ้วนาถุงดอกฝ้ายไปเก็บไว้ใน
เสวียนแล้วกลับมาราด้วย จากนั้นดนตรีหยุดพ่อเฒ่ากลับเข้าไปนั่งพัก
๖.๔.๗ พิธีกรรมช่วงที่ ๗
พ่อเฒ่าหยิบเทียนที่ใช้จุดแล้วที่วางไว้ในเสวียนมาวางไว้ในระย้าห่อไหมและ
ร่มช้างร่มม้าที่แขวนอยู่บนเสาเอกทุกอัน จากนั้นพ่อเฒ่าทุกองค์กลับไปนั่งที่คายของตัวเองแล้วทาพิธี
เหมือนกับการอัญเชิญพ่อเฒ่าในตอนแรกอีกครั้ง แต่ครั้งนี้มีการโยนเครื่องประกอบพิธีกรรมต่างๆ ที่อยู่
ในพาพ่อเฒ่าออกไปข้างหน้าด้วย ส่วนพ่อเฒ่าแสนละครเมื่อทาพิธีเสร็จแล้วจึงลุกขึ้นนาใบพลูมวนจุ่ม
เหล้าประพรมไปที่บายศรีสามเสาและเครื่องประกอบพิธีกรรมที่วางอยู่ด้วยกันบนหิ้งด้านหน้าข่วงปาง
เพื่อทาการบอกกล่าวปู่อยู่ที่มุมหิ้งด้านขวา ส่วนพ่อเฒ่าหมอครูทาพิธีเช่นเดียวกันกับพ่อเฒ่าแสนละคร
อยู่ทางมุมซ้ายของข่วงปาง หลังจากบอกกล่าวปู่เสร็จแล้วพ่อเฒ่าทั้งสององค์จะนาบายศรีสามเสาลงมา
จากหิ้ง เรียกว่า “เลิกคาย”
หลังจากนั้นพ่อเฒ่าแสนละครจะออกไปนอกข่วงปางเพื่อทาพิธีเซ่นไหว้ปู่ด้วย
อาหารคาวหวานที่นางสะพายพ่อเฒ่าช่วยกันเตรียมใส่ถาดไว้แล้วนามาตั้งไว้บนเก้าอี้กลางแจ้งข้างข่วง
ปาง พ่อเฒ่าแสนละครใช้ใบพลูมวนจุ่มเหล้าขาวประพรมไปที่อาหารพร้อมกับพูดบอกกล่าวปู่ไปด้วย
จากนั้นนาช้อนตักอาหารทุกอย่างที่อยู่ในถาดโยนลงดินเพื่อแบ่งให้สัมภเวสีในบริเวณนั้นกิน เมื่อเสร็จ
แล้วนางสะพายพ่อเฒ่าจึงลุกออกไปเก็บสารับอาหารเซ่นปู่กลับมาแจกให้คนมาร่วมพิธีกินต่อไป การกิน
เครื่องเซ่นปู่ที่ทาพิธีแล้วเรียกว่า “กินเดนปู่” ถือกันว่าเป็นของดีเป็นศิริมงคลแก่ตัว ระหว่างที่พ่อเฒ่า
แสนละครออกไปทาพิธีเซ่นปู่อยู่นั้นพ่อเฒ่าอีกสององค์จะเตรียมตัวสาหรับพิธีกรรมลาดับต่อไปโดยองค์
หนึ่งนาธนูออกมาจากเสาเอก อีกองค์หนึ่งนาหัวปลีที่มีด้านจับออกมาถือไว้
นางทรงพ่อเฒ่าแสนละครและนางทรงพ่อเฒ่าอีกสามคนทาพิธีเชิญปู่มา
เข้าทรงแทนพ่อเฒ่า โดยทาพิธีเหมือนกับตอนเชิญพ่อเฒ่าเข้าร่าง เมื่อปู่เข้ามาในร่างนางทรงแล้วจะ
ถอดฝ้ายที่เคียนหัวออกแล้วนาผ้าคล้องคอมาเคียนหัวแทน ส่วนผ้าถุงที่นุ่งอยู่จะถูกรั้งขึ้นไปเหน็บที่เอว
เหมือนนุ่งผ้าหยักรั้ง ถือดาบ ๒ ด้ามไว้ในมือ เมื่อแต่งตัวพร้อมแล้วดนตรีเริ่มบรรเลง ดนตรีที่บรรเลง
ในช่วงนี้จะเป็นเพลงเป็นคนละเพลงกับเวลาที่พ่อเฒ่ารา ปู่ที่มาลงในพิธีกรรมช่วงนี้มี ๔ องค์ คือ ปู่เขา
เขียว ปู่น้าซ้อยน้าพาย ปู่หันห้าวท้าวแสนเมือง และปู่เพีย ปู่ทั้งสี่องค์จะรารอบเสาเอกอยู่สามรอบ
จากนั้นจึงราออกไปข้างนอกข่วงปาง เวลาเดินออกจากข่วงปางปู่จะทาท่าจับดาบโดยเอาปลายดาบทั้ง
สองด้ามกดไว้ที่เอวคล้ายเท้าเอว แล้วเดินถอยหลังออกไปจากข่วงปางจากนั้นจะเดินราเวียนซ้ายอยู่
นอกข่วงปาง ๓ รอบ
เป็นที่น่าสังเกตว่าพิธีกรรมช่วงนี้เป็นช่วงที่เคร่งขรึมกว่าทุกช่วง ชาวบ้านที่มา
ร่วมพิธีที่เป็นสาวหน้าตาดีจะโดนไล่ให้ไปอยู่ไกลๆ ข่วงปาง หรือถ้าจะนั่งอยู่แถวนั้นก็ให้นั่งอยู่ในข่วงปาง
เท่านั้น เนื่องจากเชื่อกันว่าปู่เขาเขียวชอบผู้หญิงหน้าตาดีและถ้าพอใจใครจะนากลับไปเป็นภรรยาซึ่งจะ
ทาให้ผู้หญิงคนนั้นเสียชีวิตได้ ทาให้คนที่นั่งอยู่ในข่วงปางและนอกข่วงปางส่วนใหญ่เป็นคนแก่เกือบ
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ทั้งหมด ชาวบ้านที่นั่งในบริเวณประกอบพิธีกรรมจะนั่งอยู่กับที่ไม่ลุกเดินเพ่นพ่านส่วนใหญ่จะนั่งพนม
มือตลอดเวลาที่ปู่รารอบข่วงปาง นอกจากนี้บ้านที่อยู่ติดกับข่วงปางในช่วงนี้จะปิดประตูหน้าต่างหมด
และห้ามไม่ให้ใครเดินผ่านข่วงปางเวลาที่ปู่ลง ลักษณะของปู่จะแตกต่างจากพ่อเฒ่าคือ เคร่งขรึม ไม่เล่น
ไม่ยิ้มแย้ม โดยเฉพาะปู่เขาเขียวที่หน้านิ่งตาแข็งอยู่ตลอดเวลา ชาวบ้านดูจะเกรงกลัวกันมากเพราะเชื่อ
กันว่าถ้าทาให้ปู่เขาเขียวไม่พอใจจะทาให้เกิดอันตรายถึงชีวิตได้ ระหว่างที่ปู่ทั้งสี่องค์ราอยู่รอบข่วงปาง
ด้านนอกอยู่นั้นพ่อเฒ่าองค์ที่ถือธนูอยู่ภายในข่วงปางจะเดินทาท่ายิงธนูไปรอบข่วงปางอยู่ ๔ ทิศ
ตามหลังปู่เมื่อปู่ราผ่านไป
เชื่อว่าเพื่อเป็นการป้องกันปู่จากการถูกทาร้ายจากสัมภเวสีหรือผีร้าย
เนื่องจากขณะนั้นปู่ออกไปอยู่นอกข่วงปางซึ่งเป็นบริเวณศักดิ์สิทธิ์ เมื่อรารอบข่วงปางครบสามรอบ
แล้วปู่จะรากลับเข้าข่วงปางโดยเดินถอยหลังเข้ามาและถือดาบในท่าเดียวกันกับตอนเดินออกจากข่วง
ปาง
หลังจากที่ปู่กลับเข้ามาในข่วงปางแล้วชาวบ้านและนางทรงพ่อเฒ่าบางคน
จะกระเถิบเข้ามานั่งล้อมวงพนมมือและเหยียดขาเข้ามาในวงเพื่อให้ปู่เขาเขียวทาการรักษาอาการ
เจ็บป่วย โดยเชื่อกันว่าจะช่วยรักษาโรคภัยไข้เจ็บ อาการปวดเมื่อย และไล่ของที่ไม่ดีออกจากตัวได้
วิธีการรักษาคือ มีพ่อเฒ่าองค์หนึ่งคอยถือไม้ที่มีหัวปลีอยู่ตรงปลายให้ส่วนหัวปลีสัมผัสกับขาของคนที่
นั่งเหยียดขาอยู่แล้วลูบจากต้นขาไปหาปลายเท้า ส่วนปู่เขาเขียวจะเหยียบขาคนเจ็บตามหลังจากที่ลูบ
ด้วยหัวปลีแล้ว หรือบางครั้งจะใช้ดาบวางบนไหล่หรือขาของคนเจ็บแทนโดยบางคนจะชี้จุดที่ปวดเมื่อย
ให้ปู่ดูปู่จะใช้ดาบวางบนบริเวณที่ปวดเมื่อยนั้น เมื่อปู่เขาเขียวทาพิธีรักษาจนครบทุกคนรอบวงแล้วพ่อ
เฒ่าที่ถือหัวปลีจะนาหัวปลีมาวางไว้บนพื้นจากนั้นพ่อเฒ่าที่ถือธนูจะนาธนูมายิงหัวปลี จากนั้นปู่เขา
เขียวจะใช้ดาบตัดปลายหัวปลีออก แล้วจะโยนหัวปลีทิ้งออกไปข้างนอกข่วงปาง ส่วนปลายหัวปลีที่ตัด
ออกมาปู่เขาเขียวจะถือไว้แล้วนาไปถือวนต่อหน้าคนเจ็บที่นั่งเหยียดขาอยู่รอบข่วงปางจากนั้นจึงโยน
ปลายหัวปลีทิ้งออกไปข้างนอกข่วงปาง เมื่อเสร็จพิธีรักษาคนเจ็บแล้วปู่เขาเขียวจะออกจากร่างนางทรง
พ่อเฒ่าขณะที่ปู่ออกต้องมีพ่อเฒ่าสององค์มาช่วยกันประคองนางทรงพ่อเฒ่าไว้เพื่อป้องกันนางทรงล้ม
หัวฟาดพื้น หลังจากนั้นจะเป็นเวลาพักรับประทานอาหารกลางวัน
๖.๔.๘ พิธีกรรมช่วงที่ ๘
เวลาประมาณเที่ยงวันเป็นเวลารับประทานอาหารกลางวันของพ่อเฒ่า
พิธีกรรมช่วงนี้เป็นการเลี้ยงอาหารพ่อเฒ่าโดยตรง ช่วงนี้จะไม่มีการเชิญพ่อเฒ่าออกจากร่างของนาง
ทรงพ่อเฒ่า เจ้าภาพจะนาสารับอาหารมาถวายแก่พ่อเฒ่าทุกองค์ภายในสารับประกอบด้วยคั่วไข่ คั่ว
เส้นร้อน ขนมจีนน้ายาป่า และน้ากะทิแมงลัก เมื่อพ่อเฒ่ารับประทานอาหารเสร็จแล้วเจ้าภาพจะมาเก็บ
สารับอาหารของทุกองค์ไปหมดเหลือไว้แต่สาหรับอาหารของพ่อเฒ่าเจ้าภาพ ๑ สารับ
เมื่อเลี้ยงอาหารพ่อเฒ่าเสร็จแล้วพิธีกรรมช่วงต่อไปเป็นการเชิญ “แม่ด้า” ลง
มากินอาหาร แม่ด้า คือ ผีนางทรงพ่อเฒ่าองค์ก่อนที่ตายไปแล้วที่อาจจะเป็นแม่หรือยายของนางทรงพ่อ
เฒ่าเจ้าภาพ ชาวบ้านนครไทยเชื่อกันว่าผู้ที่เป็นนางทรงพ่อเฒ่าเมื่อตายลงแล้ววิญญาณจะไม่ไปไหนแต่
จะกลับมาอยู่กับลูกหลานโดยสถิตอยู่ที่ฝากระติ๊บข้าวที่แขวนอยู่ที่หิ้งพ่อเฒ่าในบ้านของนางทรงพ่อเฒ่า
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คนใหม่ที่เป็นลูกหลานที่มารับหน้าที่แทน เชื่อกันว่าแม่ด้าจะคอยดูแลช่วยเหลือลูกหลานส่วนลูกหลาน
จะคอยเลี้ยงดูแม่ด้าไม่ให้อดอยากโดยคอยนาอาหารมาเซ่นไหว้ในโอกาสสาคัญเพื่อให้แม่ด้าได้กิน ถ้า
ลูกหลานคนไหนอยากให้แม่ด้าช่วยจะบนบานหรือขอร้องให้แม่ด้าช่วยเหลือให้สิ่งที่ตนเองต้องการ และ
เมื่อได้สิ่งที่ต้องการสมความปรารถนาแล้วลูกหลานก็จะนาของที่สัญญากับแม่ด้าไว้มาเซ่นไหว้แม่ด้า แต่
ถ้าลูกหลานบ้านใดไม่คอยดูแลปล่อยให้แม่ด้าอดอยากหรือไม่เคารพนับถือแม่ด้า แม่ด้าอาจจะทาให้
ลูกหลานเจ็บป่วยได้เพื่อเป็นสัญญาณเตือนให้ลูกหลานรู้ตัวและหันกลับมาให้ความสาคัญกับแม่ด้าที่
เป็นตัวแทนของบรรพบุรุษต่อไปโดยการเซ่นไหว้แม่ด้าด้วยอาหารที่แม่ด้าต้องการหรือทาการขอขมาแม่
ด้าต่อสิ่งที่ทาลงไป
การที่มีนางทรงพ่อเฒ่าสืบทอดกันมาตามสายเลือดทางฝั่งแม่หลายชั่วอายุ
คนทาให้แม่ด้ามีหลายตนด้วยกันสังเกตได้จากในช่วงเช้าก่อนประกอบพิธีกรรมนางทรงพ่อเฒ่าเจ้าภาพ
จะต้องบอกกล่าวแม่ด้าที่หิ้งพ่อเฒ่าโดยการกล่าวชื่อแม่ด้าดังนี้ “แม่ด้าเก่า” “แม่ด้าใหม่” “แม่ด้าเล็ก”
และ “แม่ด้าใหญ่” พิธีกรรมช่วงนี้จะมีการเชิญเฉพาะแม่ด้าใหม่ที่เป็นนางทรงพ่อเฒ่าคนล่าสุดที่ตายไป
มาเข้าทรงร่างนางทรงพ่อเฒ่าเจ้าภาพ จากนั้นกิริยาอาการหรือบุคลิกของนางทรงพ่อเฒ่าเจ้าภาพจะ
เปลี่ยนไปเป็นเหมือนกับกิริยาอาการหรือบุคลิกของแม่ด้าใหม่ก่อนตายทุกอย่าง เมื่อแม่ด้ามาเข้าทรง
แล้วลูกหลานในครอบครัวของนางทรงพ่อเฒ่าจะเข้ามาห้อมล้อมและพูดคุยซักถามสารทุกข์สุกดิบกัน
แม่ด้าจะจาลูกหลานทุกคนที่เคยรู้จักก่อนตายได้ บางพิธีกรรมทั้งแม่ด้าและลูกหลานจะร้องไห้ออกมา
ด้วยความคิดถึงกัน เมื่อพูดคุยอยู่สักพักแม่ด้าจะออกไป นางทรงพ่อเฒ่าเจ้าภาพจะเชิญพ่อเฒ่ามา
เข้าทรงต่อและประกอบพิธีกรรมช่วงต่อไป
๖.๔.๙ พิธีกรรมช่วงที่ ๙
นางทรงพ่อเฒ่าเจ้าภาพทาพิธีเชิญ “เฒ่าย้วง” มาลง เฒ่าย้วงคือ ผีที่ทา
หน้าที่เลี้ยงช้างเลี้ยงม้าให้พ่อเฒ่า จากนั้นนางทรงพ่อเฒ่าเจ้าภาพจะทาการเปลี่ยนเสื้อผ้าโดยนาชุด
ม่อฮ่อมที่พาดไว้ที่ต้นกล้วยมาสวมทับชุดโจงกระเบนที่สวมอยู่แล้วนากระโหล่งมาผูกเอว ส่วนพ่อเฒ่า
คนอื่นช่วยกันนาช้างม้าที่เหลืออยู่ไปแจกคนที่นั่งอยู่ในข่วงปางและรอบนอกข่วงปางให้นาไปเก็บไว้
พร้อมทั้งนาไข่ป่าม เหล้าเบียร์ไปแจกด้วย จากนั้นดนตรีบรรเลงพ่อเฒ่าทุกองค์จะถือขวดเหล้าเบียร์ ๑
ขวด และห่อไข่ป่ามจานวนหนึ่งราไปรอบเสาเอก ส่วนเฒ่าย้วงจะวิ่งกระโดดโลดเต้นพร้อมกับสั่นกระ
โหล่งไปด้วยอยู่รอบข่วงปางระหว่างที่พ่อเฒ่าราอยู่รอบเสวียน เฒ่าย้วงมีบุคลิกสนุกสนาน ยิ้มแย้ม
แจ่มใส
หลังจากเดินรารอบเสาเอกประมาณสามรอบพ่อเฒ่าจะหยุดราและเดิน
ออกมาแจกเหล้าเบียร์และไข่ป่ามให้กับคนที่นั่งอยู่ในข่วงปางและข้างนอก ในช่วงนี้ดนตรียังบรรเลงอยู่
ตลอดเวลา จากนั้นจะเป็นช่วงแลกช้างแลกม้าคืนจากคนดูที่อยู่รอบๆ ข่วงปาง โดยมีค่าแลกคือ ช้างหรือ
ม้า ๑ ตัวต่อไข่ป่าม ๒ – ๓ ห่อ หรือเหล้า ๑ ขวด ใครที่มีช้างม้าเก็บไว้จะยกขึ้นชูตามจังหวะดนตรีเพื่อให้
พ่อเฒ่านาไข่ป่ามไปแลก ช่วงนี้มีการหยอกล้อเล่นกันระหว่างคนดูกับพ่อเฒ่าเป็นที่สนุกสนาน บางครั้ง
พวกผู้ชายจะนาช้างม้ามาต่อรองขอแลกเป็นเหล้าโดยทาท่าหลอกล่อต่างๆ นาๆ ไปตามจังหวะดนตรี
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ไม่ให้พ่อเฒ่าได้ช้างม้าไปง่ายๆ จนกว่าจะได้ไข่ป่ามและเหล้า หรือบางครั้งมีบุหรี่แจกให้ด้วย ช่วงนี้ญาติ
ของพ่อเฒ่าเจ้าภาพจะนาไข่ป่ามมาเทใส่ตะกร้าเพิ่มอยู่ตลอด ไข่ป่ามและเหล้าจานวนมากถูกแจกไป
ในช่วงนี้ เมื่อเหล้าหมดพ่อเฒ่ายังแจกไข่ป่ามต่อแม้แต่คนที่ไม่มีช้างม้าก็ได้รับแจกด้วย ช้างม้าที่แลกมา
ได้เฒ่าย้วงจะนาไปเก็บไว้ข้างหน้าข่วงปางโดยมีผ้ามาคลุมไว้และมีพ่อเฒ่าสองคนคอยนั่งเฝ้าอยู่
๖.๔.๑๐ พิธีกรรมช่วงที่ ๑๐
หลังจากเฒ่าย้วงออกจากร่างนางทรงพ่อเฒ่าเจ้าภาพแล้ว พวกผู้ใหญ่จะพา
เด็กเล็กที่มีอายุตั้งแต่ไม่กี่เดือนจนถึงอายุ ๒ – ๓ ขวบ และเด็กโตมานั่งล้อมวง รวมทั้งพวกผู้ใหญ่เองก็
เข้ามานั่งด้วยเช่นกัน พิธีกรรมช่วงนี้พ่อเฒ่าเจ้าภาพจะทาท่าทางเป็นเสือคลานไปรอบๆ ข่วงปาง พ่อ
เฒ่าเจ้าภาพซึ่งตอนนี้ยังคงสวมชุมม่อฮ่อมอยู่เช่นเดิมทาท่าคลานเป็นเสือและทาท่ากัดเด็กๆ ที่นั่งล้อม
วงอยู่ทีละคนส่วนผู้ใหญ่จะยื่นแขนให้เสือกัด
เชื่อกันว่าคนที่โดนเสือกันจะแข็งแรงไม่เจ็บไม่ป่วย
ระหว่างที่เสือคลานไปรอบวงจะมีพ่อเฒ่าหนึ่งองค์เดินถือไข่ป่ามนาหน้าทาท่าคล้ายหลอกล่อให้เสือเดิน
ตาม และพ่อเฒ่าอีกหนึ่งองค์เดินมาหลัง
๖.๔.๑๑ พิธีกรรมช่วงที่ ๑๑
เมื่อกัดเด็กจนครบทุกคนรอบวงแล้ว นางทรงพ่อเฒ่าเจ้าภาพจะกลายร่าง
เป็นงูโดยต้องนอนไปกับพื้นและตะแคงไถตัวไปกับพื้นรอบเสวียนสามรอบสมมติว่าเป็นการเลื้อย โดยมี
พ่อเฒ่าองค์เดิมถือห่อไข่ป่ามนาหน้าให้งูเลื้อยตามและมีพ่อเฒ่าอีกองค์คอยเดินตามหลัง และมีพ่อเฒ่า
องค์อื่นคอยป้อนเหล้าเบียร์ระหว่างที่เลื้อยรอบเสาด้วย เมื่อเลื้อยรอบเสาเอกจนครบสามรอบพ่อเฒ่า
เจ้าภาพจึงลุกขึ้นเปลี่ยนเสื้อผ้ากลับเป็นชุดเดิมคือนุ่งผ้าถุงมีผ้าคล้องคอ และผ้าเคียนเอว
๖.๔.๑๒ พิธีกรรมช่วงที่ ๑๒
พิธีกรรมในช่วงนี้มีการนาเด็กผู้หญิงมาร่วมพิธีด้วย
เด็กผู้หญิงที่เข้าร่วม
พิธีกรรมในช่วงนี้เรียกว่า
“สาวอ้อ”
ผู้ที่จะทาหน้าที่เป็นสาวอ้อได้ต้องเป็นเด็กผู้หญิงที่ยังไม่มี
ประจาเดือนและเป็นลูกหลานของนางทรงพ่อเฒ่าเจ้าภาพที่จัดพิธีกรรมเลี้ยงปางเท่านั้น พ่อเฒ่าแสน
ละครและพ่อเฒ่าองค์อื่นจะช่วยกันแต่งตัวให้สาวอ้อโดยช่วยนุ่งผ้าถุง นาผ้าสไบเคียนเอวหนึ่งผืนและ
คล้องสะพายไหล่หนึ่งผืน จากนั้นนาแป้งน้ามาทาให้และทัดดอกไม้ให้ที่หูหนึ่งข้าง และนากระเช้าสาว
อ้อที่แขวนอยู่ที่หิ้งด้านหน้าข่วงปางมาให้สาวอ้อแบกไว้บนบ่า ในช่วงนี้พ่อเฒ่าทุกองค์จะมีการแต่งตัว
เพิ่มโดยนาดอกไม้มาทัดหูหนึ่งข้างและพ่อเฒ่าแสนละครจะนาแป้งน้าเดินปะหน้าให้กับพ่อเฒ่าทุกองค์
เมื่อแต่งตัวเสร็จพ่อเฒ่าแสนละครจะเดินนาหน้าขบวนจูงผ้าเคียนเอวสาวอ้อไว้ พ่อเฒ่าเจ้าภาพเดินตาม
เกาะผ้าคล้องไหล่สาวอ้อและถือผ้าเช็ดหน้าไว้ในมือ
ส่วนพ่อเฒ่าองค์อื่นเดินถือพัดตามหลังพ่อเฒ่า
เจ้าภาพและจับชายผ้าคล้องคอขององค์ที่อยู่ข้างหน้าพร้อมกับร้องเพลงประกอบพิธีกรรมไปรอบเสวียน
เมื่อเดินครบหนึ่งรอบมาถึงที่หน้าข่วงปางขบวนจะหยุดเดินและหยุดร้องเพลง พ่อเฒ่าเจ้าภาพจะนา
กระเช้าสาวอ้อวางลงที่พื้นและกราบที่กระเช้าสาวอ้อ ๓ ครั้ง จากนั้นจึงให้สาวอ้อแบกกระเช้าอีกครั้ง
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และเดินร้องเพลงไปรอบเสวียนต่อและหยุดเดินเมื่อครบหนึ่งรอบและทาตามขั้นตอนเดิมไปจนครบสาม
รอบ
หลังจากเดินร้องเพลงรอบเสวียนครบสามรอบแล้วสาวอ้อจะหมดหน้าที่
เปลี่ยนเครื่องแต่งตัวและออกจากข่วงปางไป ดนตรีจะเริ่มบรรเลงพ่อเฒ่าทั้งหมดจะเปลี่ยนมารารอบ
เสวียนต่อ ท่าราช่วงนี้จะเป็นท่าเหยียดสองแขนออกไปข้างหน้าแล้วเท่ากันแล้วใช้เฉพาะมือร่ายราไปมา
ตามจังหวะดนตรี หลังจากนั้นจะเปลี่ยนเป็นท่าราวงปกติทั่วไป นอกจากนี้ยังมีพ่อเฒ่าองค์หนึ่งชื่อว่า
นางสาวแทจะแสดงอาการคล้ายถูกเกี้ยวพาราสีจากพ่อเฒ่าองค์อื่นหลายองค์
และในที่สุดพ่อเฒ่า
สาวแทแสดงอาการปลงใจกับพ่อเฒ่าตาตัน จากนั้นพ่อเฒ่าหยุดเดินรารอบเสวียนแต่หันหน้าเข้าหากัน
แล้วเดินถอยหน้าถอยหลังตามจังหวะดนตรี แล้วเปลี่ยนเป็นท่ากระโดดขึ้นลงไปมา และยังมีท่ารากาง
ขาแล้วค่อยๆ ย่อลงขาลงอีกด้วย ช่วงนี้พ่อเฒ่าจะรากันเป็นเวลานานพร้อมทั้งมีการดื่มเหล้าหรือเบียร์
ไปด้วย หลังจากนั้นพ่อเฒ่าทุกองค์จะหยุดพัก ในช่วงนี้พ่อเฒ่าแสนละครจะออกไปจากร่างของนางทรง
พ่อเฒ่าและ “พ่อเฒ่าตาตัน” จะมาเข้าร่างนางทรงแทน สังเกตได้จากพ่อเฒ่าจะเรียกตัวเองว่า “ตาตัน”
พ่อเฒ่าตาตันจะเดินคุยหยอกล้อกับบรรดาชาวบ้านที่นั่งอยู่รอบๆ ข่วงปางเป็นที่สนุกสนาน ท่านชอบ
เล่นสนุก กินเหล้า สูบบุหรี่ และพูดคุยหยอกล้อกับชาวบ้านที่มาร่วมพิธีกรรมซึ่งส่วนใหญ่เป็นคนวัย
กลางคนและสูงอายุ คนเหล่านี้ดูชอบพอและคุ้นเคยกับพ่อเฒ่าตาตันเป็นอันดี สังเกตว่ามีการพูดจา
หยอกล้อและหัวเราะกับพ่อเฒ่าตาตันอยู่ตลอดเวลา พ่อเฒ่าตาตันจะหยอกล้อเล่นสนุกกับชาวบ้านอยู่
องค์เดียวส่วนพ่อเฒ่าองค์อื่นจะนั่งพักมีบางองค์ที่เดินแจกเหล้าเบียร์ให้พ่อเฒ่าดื่มกันบ้างและให้
ชาวบ้านที่นั่งอยู่ในข่วงปางดื่มบ้างช่วงนี้จะใช้เวลานานจนกว่าพ่อเฒ่าตาตันจะพอใจ และออกจากร่าง
นางทรงพ่อเฒ่าไป
๖.๔.๑๓ พิธีกรรมช่วงที่ ๑๓
พ่อเฒ่านาเชือกคล้องช้างคล้องม้าที่แขวนอยู่ที่เสาเอกออกมาแจกกัน บาง
องค์นาเทียนมาจุดแล้วติดที่หัวช้างหัวม้า ดนตรีบรรเลงพ่อเฒ่าเดินรารอบเสวียนโดยบางองค์ถือเชือก
คล้องช้างคล้องม้าส่วนบางองค์จะอุ้มช้างอุ้มม้าเดินราไปรอบเสาเอก จากนั้นพ่อเฒ่าองค์ที่ถือเชือกจะ
นาไปพันรอบตัวช้างหรือม้าที่พ่อเฒ่าองค์อื่นถืออยู่ ช้างม้าที่คล้องด้วยเชือกแล้วบางส่วนจะนาไปแจกให้
คนที่นั่งอยู่ในข่วงปางและรอบนอกข่วงปางเก็บไว้ บางส่วนจะนาไปเก็บไว้ด้านหน้าข่วงปาง และจะนา
ช้างม้าที่เหลือที่ยังไม่ได้ทาพิธีคล้องช้างคล้องม้ามาทาพิธีตามขั้นตอนเดียวกันจนครบหมดทุกตัว
จากนั้นจะราไปรอบเสวียนต่อ พิธีกรรมช่วงนี้จะเป็นช่วงที่มีการใช้เทียนเป็นช่วงสุดท้ายดังนั้นจะเห็นพ่อ
เฒ่าแสนละครนาเทียนที่ใช้จุดแล้วเดินแจกผู้ร่วมพิธีกรรมตามเห็นสมควร เทียนนี้เป็นที่ต้องการของผู้ที่
มาร่วมพิธีกรรมมากเพราะเชื่อกันว่าเป็นของมงคลมีอานาจป้องกันอันตรายและสิ่งอัปมงคลต่างๆ ได้
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๖.๔.๑๔ พิธีกรรมช่วงที่ ๑๔
หลังจากทาพิธีคล้องช้างคล้องม้าเสร็จพ่อเฒ่าจะนา “จั๊กจั่น” หรือไม้ไผ่สาน
คล้ายรูปปลาเสียบไม้ที่เสียบอยู่บนเสาเอกออกมาถือคนละตัว โดยคีบไว้ระหว่างนิ้วกลางและนิ้วนางที่
มือขวาแล้วกามือให้ปากจั๊กจั่นยื่นออกไปด้านหน้า พ่อเฒ่าแสนละครจะเป็นองค์เดียวที่มีสนับมือสวมไว้
ที่มือขวาและถือจั๊กจั่นไว้ที่มือซ้าย จากนั้นพ่อเฒ่าแสนละครจะราเดินนาไปที่ไข่ฆ้องไข่กลองที่แขวนไว้
ทางด้านขวาของข่วงปางก่อนเมื่อถึงไข่แล้วทาท่าเอาสนับมือเคาะเบาที่ไข่แล้วทาท่าเอามือปิดหูสองข้าง
ต่อจากนั้นพ่อเฒ่าที่เดินราตามหลังมาจะนาส่วนปลายปากจักจั่นไปแตะที่ไข่เบาๆ แล้วยกมือปิดหูสอง
ข้างเหมือนกัน จากนั้นพ่อเฒ่าแสนละครจึงเดินไปที่ไข่ฆ้องไข่กลองฟองที่แขวนอยู่ทางด้านซ้ายของข่วง
ปางและทาแบบเดียวกันกับที่ทาไข่ฟองแรก พ่อเฒ่าจะเคาะไข่ฆ้องไข่กลองจนครบ ๓ รอบจากนั้นจึงนา
จักจั่นและสนับมือไปเสียบไม้เก็บไว้อย่างเดิม
๖.๔.๑๕ พิธีกรรมช่วงที่ ๑๕
พ่อเฒ่าแสนละครหยิบเสียมมาถือทาท่าตวัดปลายเสียมเข้าหาเสาเอกแล้วยก
เสียมพาดบ่าเดินไปรอบเสาเอกตามจังหวะดนตรีพิธีกรรมช่วงนี้เรียกว่า “คุ้ยปาง” จากนั้นเดินไปที่หัว
แถวที่พ่อเฒ่าองค์อื่นนั่งประจาที่อยู่แล้วทาท่าตวัดปลายเสียมเข้าหาตัวพ่อเฒ่าที่ละองค์ไปจนจบปลาย
แถวแล้วกลับมาเดินตวัดปลายเสียมเข้าหาเสาเอกอีกหนึ่งรอบแล้วจบด้วยการนาเสียมดันต้นกล้วย
ด้านบนสามครั้ง จากนั้นนาเสียมไปส่งให้พ่อเฒ่าเพียหาญรับไปเดินตวัดปลายเสียมเข้าหาพ่อเฒ่าที่นั่ง
อยู่ที่ละองค์จนครบทุกองค์แล้วกลับมาเดินตวัดปลายเสียมเข้าหาเสาเอกสามรอบแล้วจบด้วยการนา
เสียมไปดันต้นกล้วยด้านบนสามครั้งระหว่างที่เดินตวัดเสียมรอบเสาเอกพ่อเฒ่าแสนละครจะเดิน
ตามหลังพ่อเฒ่าเพียหาญอยู่ตลอด หลังจากนั้นพ่อเฒ่าแสนละครนาเสียมไปมอบให้พ่อเฒ่าหมอครูรับไว้
แล้วเดินออกมาทาตามแบบที่พ่อเฒ่าเพียหาญทาทุกประการ
หลังจากทาพิธีคุ้ยปางเสร็จพ่อเฒ่าทุกองค์ลุกมาหยิบดาบของตนจากเสวียน
ออกมาถือแล้วหันหน้าไปทางด้านหน้าข่วงปางพร้อมกับยกดาบสองมือขึ้นจบหน้าผาก พ่อเฒ่าแสน
ละครเปิดฝาไหซ่าออกจากนั้นเดินนารารอบเสวียนโดยมีพ่อเฒ่าทุกองค์ราตามหลัง จากนั้นพ่อเฒ่าแสน
ละครยกเท้าข้างหนึ่งเหยียบขอบเสวียนไว้แล้วนาดาบไปจุ่มน้าในไหแล้วยกดาบขึ้นมาแล้วเอามือลูบน้า
จากดาบดีดใส่เสาเอกแล้วนาน้าที่เหลือในมือมาประพรมใส่หัวตัวเอง พ่อเฒ่าทุกองค์จะทาตามและจะ
ทาท่าทางแบบนี้สองรอบเสร็จแล้วจึงนาดาบไปเก็บที่พาของตัวเอง
๖.๔.๑๖ พิธีกรรมช่วงที่ ๑๖
ตาปิ้วเดินนาออกมารารอบเสวียนโดยมีพ่อเฒ่าทุกองค์ราตามหลังสององค์
จากนั้นพ่อเฒ่าแบ่งเป็นสองกลุ่มช่วยกันจับชายผ้าขาวที่พาดอยู่กับก้านกล้วยทั้งสองด้านไว้มือหนึ่ง ส่วน
อีกมือหนึ่งถือผ้าเช็ดหน้าไว้แล้วร้องเพลงพร้อมทั้งแกว่งแขนข้างที่ถือผ้าเช็ดหน้าไปด้วย ช่วงนี้พ่อเฒ่า
แสนละครไม่ได้ร่วมวงจับผ้าขาวด้วยแต่จะยืนอยู่ข้างหลังพ่อเฒ่าองค์หนึ่งและจับชายผ้าคล้องคอ
ด้านหลังของพ่อเฒ่าองค์นั้นไว้ ในช่วงที่มีการร้องเพลงดนตรีจะหยุดบรรเลง หลังจากร้องเพลงจบดนตรี
จะบรรเลงขึ้นมาพ่อเฒ่าจะราโดยใช้สองมือจับชายผ้าเช็ดหน้าโยกขึ้นโยกลงไปทางด้านข้างคล้ายทาท่า
พายเรือไปรอบๆ เสวียนหนึ่งรอบแล้วหยุดเปลี่ยนมาจับชายผ้าขาวแล้วร้องเพลงเหมือนเดิมอีกทาแบบ
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นี้จนครบสามรอบ
เมื่อเสร็จแล้วพ่อเฒ่าเดินกลับไปที่นั่งแล้วถอดเครื่องแต่งตัวออกเหลือแต่ชุดโจง
กระเบนที่ใส่มาตอนแรกและนาผ้าคล้องคอมาเคียนเอว มีคนมาเก็บผ้าที่พ่อเฒ่าถอดแล้วออกไปจาก
ข่วงปาง
๖.๔.๑๗ พิธีกรรมช่วงที่ ๑๗
ตาปิ้วหยิบข้องและไม้ตีปลาออกมาจากเสวียน ผ้าขาวถูกนามาใช้ในพิธีกรรม
ช่วงนี้อีกครั้งโดยมีพ่อเฒ่าอีกสององค์เป็นคนถือชายผ้าขาวคนละด้านส่วนพ่อเฒ่าองค์อื่นนั่งอยู่กับที่
ตาปิ้วจะถือไม้ตีปลาไว้ ชาวบ้านที่นั่งอยู่ในข่วงปางจะนาข้าวต้มมัดมาวางไว้กับพื้นตรงหน้าโดยมีผ้าปู
รอง พ่อเฒ่าสององค์ที่ถือผ้าขาวจะเดินไปรอบๆ ข่วงปางให้ชาวบ้านนาข้าวต้มโยนใส่ผ้าขาวโดยมีพ่อ
เฒ่าอีกองค์ถือเหยือกเบียร์คอยรินป้อนพ่อเฒ่าสององค์ที่ถือผ้าขาว ระหว่างนั้นตาปิ้วทาท่าเอาไม้ตีมือ
คนที่กาลังถือข้าวต้มโยนใส่ในผ้าขาวและหาจังหวะจับมือแย่งเอาข้าวต้มไปจากมือ
จากนั้นจึงเอา
ข้าวต้มใส่ไว้ในข้องแล้วเดินไปด้านหน้าที่มีพ่อเฒ่าอีกองค์นั่งอยู่เพื่อขอเหล้าดื่ม เมื่อดื่มเหล้าเสร็จตาปิ้ว
จะนาไข่ป่ามที่อยู่ในเสวียนมาโยนให้ชาวบ้านที่นั่งอยู่รอบวง เมื่อชาวบ้านรับไข่ป่ามมาแล้วจะนาไปแจก
กันต่อไป จากนั้นตาปิ้วจึงกลับมาแย่งข้าวต้มมัดต่อและทาแบบเดียวกันอีกเวียนไปจนครบสามรอบ
ระหว่างนี้จะมี หลังจากนั้นตาปิ้วจะนาข้องไปใส่ถังน้าใบเล็กที่มีน้าอยู่เล็กน้อยแล้วนาไปให้พ่อเฒ่าแสน
ละครวักขึ้นมาประพรมที่หัว จากนั้นจึงกลับมาหยิบไข่ป่ามที่เสวียนแล้วกลับไปขอเหล้าดื่มก่อนนาไข่
ป่ามมาโยนให้คนที่นั่งอยู่ในควงทาแบบนี้อยู่สามรอบ
หลังจากนั้นตาปิ้วจะนาข้าวต้มมัดที่อยู่ในข้องออกมาวางกับพื้นข้างเสวียน
นาขวานออกมาแล้วทาท่าทางเหมือน “ทาปลา” เมื่อทาเสร็จหนึ่งครั้งจะเดินไปขอเหล้าพ่อเฒ่าดื่มที่
ด้านหน้าข่วงปางและกลับมาทาปลาต่อทาแบบนี้จบครบสามรอบ
ต่อจากนั้นตาปิ้วจะนาข้องไปใส่ถังน้าที่มีน้าอยู่อีกครั้งแล้วนาถังใส่ข้องไปให้
พ่อเฒ่าทุกองค์วักน้าจากถังมาประพรมหัวตัวเองเริ่มตั้งแต่พ่อเฒ่าแสนละครก่อนเป็นองค์แรก เมื่อถึง
พ่อเฒ่าที่นั่งอยู่ท้ายแถวจะวักน้าในถังประพรมไปที่หัวตาปิ้วด้วย ชาวบ้านที่นั่งใกล้ๆ จะขอวักน้ามา
ประพรมที่หัวตัวเองด้วยเหมือนกัน จากนั้นตาปิ้วจะใช้ข้องจุ่มน้าแล้วพรมใส่คนที่นั่งอยู่ไปรอบๆ ข่วง
ปางน้าที่อยู่ในถังนี้เปรียบเหมือน้ามนต์สังเกตว่าชาวบ้านจะก้มหัวรับน้าอย่างนอบน้อมแม้แต่ผู้ชายที่นั่ง
อยู่นอกควงก็เดินเข้ามาในควงให้ตาปิ้วพรมน้าให้
๖.๔.๑๘ พิธีกรรมช่วงที่ ๑๘
ขั้นตอนนี้มีพ่อเฒ่าเป็นผู้ประกอบพิธีหลักทั้งหมด ๔ องค์ โดยมีพ่อเฒ่าหมอ
ครูเป็นผู้นา พ่อเฒ่าทั้งสี่จะราไปรอบเสวียนพ่อเฒ่าหมอครูจะนาเสียมออกจากเสวียนมาถือพาดไหล่ไว้
พ่อเฒ่าหนึ่งองค์นาผ้าขาวที่พาดอยู่บนต้นกล้วยมาพาดบ่าไว้ มีพ่อเฒ่าอีกหนึ่งองค์ราตามหลัง และพ่อ
เฒ่าองค์สุดท้ายอุ้มลูกมะพร้าวราตามหลัง จากนั้นพ่อเฒ่าสององค์จะนาผ้าขาวมาคลี่ออกจับชายผ้าตรง
หัวท้ายคนละฝั่ง พ่อเฒ่าองค์ที่อุ้มมะพร้าวอยู่ก็นาลูกมะพร้าวมาใส่ในผ้าขาว และพ่อเฒ่าหมอครูนา
เสียมมาเขี่ยลูกมะพร้าวให้กลิ้งไปกลิ้งมา ทาซ้ากันอยู่สามรอบเมื่อเสร็จพิธีกรรมแล้วจะนาผ้าขาวมาห่อ
ลูกมะพร้าวแล้วสะพายพาดบ่าจากนั้นจึงรารอบเสาเอกอีกสามรอบ
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๖.๔.๑๙ พิธีกรรมช่วงที่ ๑๙
ก่อนเริ่มพิธีกรรมช่วงนี้ถุงเมล็ดฝ้ายถูกนามาเตรียมไว้ใต้ต้นผึ้งที่อยู่ด้านหลัง
ข่วงปาง พ่อเฒ่าแสนละครออกมาราวงรอบเสาเอกโดยมีตาปิ้วถือขวานไว้ในมือซ้ายและถือทอยไว้ในมือ
ขวา สะพายถังน้าราตาม และมีพ่อเฒ่าอีกสององค์ราตามหลังตาปิ้วไปด้วย หลังจากนั้นทั้งหมดย้ายมา
ราที่ต้นผึ้ง พ่อเฒ่าสององค์ช่วยกันนาเมล็ดฝ้ายในถุงซัดใส่พ่อเฒ่าแสนละครและตาปิ้ว พ่อเฒ่าแสน
ละครพ่นควันบุหรี่ใส่รังผึ้งที่ทาจากใบคูนและข้าวต้มมัดเสียบไม้สองไม้ พ่อเฒ่าสององค์ก็ซัดเมล็ดฝ้ายใส่
พ่อเฒ่าแสนละครและตาปิ้วไม่หยุดจนพ่อเฒ่าแสนละครและตาปิ้วต้องถอยออกไปจากต้นผึ้ง ตาปิ้ววิ่ง
ไปขอเหล้าจากพ่อเฒ่าที่นั่งอยู่ด้านหน้าข่วงปางดื่มส่วนพ่อเฒ่าแสนละครเดินแจกไข่ป่ามและข้าวต้มไป
รอบๆ ข่วงปาง จากนั้นทุกองค์กลับมารารอบเสาเอกอีกครั้ง และทาตามขั้นตอนทุกอย่างอีกครั้ง
จากนั้นตาปิ้วกลับไปยกคายของพ่อเฒ่าแสนละครมาวางไว้กับพื้นใต้ต้นผึ้ง มี
หมอปี่และพ่อเฒ่าอีกหนึ่งองค์มาเพิ่ม ทุกองค์นั่งลงกับพื้นรอบๆ คายพ่อเฒ่า แล้วร้องเพลงส่วนหมอปี่
เป่าปี่คลอไปกับเสียงเพลง ระหว่างร้องเพลงพ่อเฒ่าทุกองค์จะถือพัดไว้ในมือซ้ายแล้วพัดขึ้นพัดลงส่วน
มือขวายกตั้งขึ้นไว้เสมอหน้าด้านขวา หลังจากร้องเพลงเสร็จพ่อเฒ่าแสนละครรินเหล้าใส่ถ้วยแล้วลุกขึ้น
นาเหล้าพ่นใส่รังผึ้งสามครั้งเสร็จแล้วตาปิ้วยกคายพ่อเฒ่าไปเก็บที่เดิม แล้วพ่อเฒ่าทุกองค์ออกมารา
รอบเสวียนอีกครั้งก่อนจะเดินราไปที่ต้นผึ้ง พ่อเฒ่าสององค์เดิมนาเมล็ดฝ้ายซัดใส่พ่อเฒ่าแสนละครและ
ตาปิ้วเหมือนเดิม แต่ในครั้งนี้ทั้งสององค์ไม่เดินหนีแต่เดินเข้าไปดึงไม้เสียบข้าวต้มมัดออกมาจากต้นผึ้ง
แล้วนาไปแจกผู้เข้าร่วมพิธีกรรมที่นั่งอยู่ในข่วงปาง ช่วงนี้เป็นช่วงท้ายของพิธีกรรมดั้งนั้นไข่ป่ามหรือ
ข้าวต้มมัดที่เหลืออยู่ในตะกร้าจะถูกพ่อเฒ่าแสนละครนาออกมาแจกผู้มาร่วมงานจนหมด
๖.๕ ช่วงจบพิธีกรรม
พ่อเฒ่าช่วยกันเก็บช้างม้าและเครื่องประกอบพิธีกรรมที่นาลงมาจากหิ้งพ่อเฒ่าใส่
กะละมังและนามาวางไว้ข้างหน้าข่วงปาง พ่อเฒ่าทุกองค์มานั่งรวมกันด้านหน้ารอบกะละมังใส่เครื่อง
ประกอบพิธีกรรม จุดเทียนปักไว้ในกะละมังใบหนึ่งและนาน้ามาใส่ขันพร้อมกับใบธรณีสารหนึ่งกา ช่วง
นี้บรรดาลูกหลานญาติพี่น้องของพ่อเฒ่าเจ้าภาพและผู้ร่วมงานจะเข้ามานั่งรวมกันอยู่ในข่วงปาง พ่อ
เฒ่าทุกคนร้องเพลงและถือพัดโบกขึ้นลงหมอปี่เป่าปี่คลอไปด้วย ระหว่างที่พ่อเฒ่าองค์อื่นร้องเพลงอยู่
พ่อเฒ่าแสนละครจะนาใบธรณีสารจุ่มน้าในขันประพรมไปที่เครื่องประกอบพิธีที่อยู่ในกะละมังทุกใบ
และที่พ่อเฒ่าทุกองค์ จากนั้นพ่อเฒ่าแสนละครจะลุกขึ้นเดินประพรมน้ามนต์ไปทั่วข่วงปาง คนที่นั่งอยู่
ในข่วงปางทุกคนจะก้มหัวน้อมรับน้ามนต์นี้อย่างนอบน้อม จากนั้นลูกหลานญาติพี่น้องหรือเพื่อนบ้าน
ของพ่อเฒ่าเจ้าภาพจะช่วยกันยกกะละมังใส่เครื่องประกอบพิธีกรรมขึ้นใส่บ่าแล้วเดินรอบเสวียนโดยมี
คนแบกกระเช้าสาวอ้อเดินนาหน้า และคนแบกเครื่องประกอบพิธีกรรมอื่นๆ เดินตามหลัง พ่อเฒ่าแสน
ละครและพ่อเฒ่าเจ้าภาพจะเดินจับเสื้อคนที่แบกกระเช้าสาวอ้อไปด้วย ส่วนพ่อเฒ่าองค์อื่นๆ จะเดิน
ตามหลังคนแบกเครื่องประกอบพิธีกรรมพร้อมร้องเพลงและถือพัดโบกไปด้วย เมื่อวนรอบเสวียนได้
สามรอบ คนที่แบกเครื่องประกอบพิธีกรรมจะเดินออกนอกข่วงปางนาเครื่องประกอบพิธีกรรมไปเก็บที่
หิ้งพ่อเฒ่าตามเดิม จากนั้นพ่อเฒ่าแสนละครจะเปิดกล่องเบียร์ที่วางอยู่ใต้ต้นผึ้งนาเบียร์ออกมาแจก
ให้กับพ่อเฒ่าทุกองค์รวมทั้งหมอปี่ด้วย หลังจากนั้นพ่อเฒ่าทุกองค์กลับเข้านั่งประจาที่หน้าคายเพื่อทา

๗๗

พิธีเชิญพ่อเฒ่าออก เสร็จแล้วนางสะพายพ่อเฒ่าจะเข้ามาจัดการนาเครื่องคายห่อผ้าเพื่อเตรียมตัวกลับ
เมื่อพ่อเฒ่าออกจากร่างแล้วนางทรงพ่อเฒ่าทุกคนจะนาฝ้ายเคียนหัวออกและเดินมาไหว้พ่อเฒ่าแสน
ละครที่ขณะนี้ยังไม่ออกจากร่างนางทรงพ่อเฒ่า พ่อเฒ่าแสนละครจะอวยชัยให้พรแก่นางทรงพ่อเฒ่า
ทุกคนและระหว่างนี้จะมีคนมาให้พ่อเฒ่าแสนละครผูกแขนหรือให้พ่อเฒ่าแสนละครช่วยทานายสิ่งที่
ตนเองอยากรู้ให้ด้วย จากนั้นมีการทาพิธีเชิญพ่อเฒ่าออก เจ้าภาพนารถไปส่งนางทรงและนางสะพาย
กลับบ้าน
๗. ความหมายเชิงสัญลักษณ์ของพิธีกรรมเลี้ยงปาง
พิธีกรรมเลี้ยงปางเป็นพิธีกรรมที่มีลักษณะคล้ายการแสดงในรูปของละครโดยมีองค์ประกอบ
สาคัญคือ ตัวละคร ฉาก และการแสดง ดังนั้นความหมายของพิธีกรรมจึงสามารถตีความได้จากเนื้อหา
ของพิธีกรรมที่แสดงออกมาผ่านการร่ายรา ท่าทาง บทเพลง การแต่งกาย และอุปกรณ์ที่ใช้ประกอบ
พิธีกรรมในแต่ละช่วง นอกจากนี้ยังเป็นสัญลักษณ์ที่สื่อถึงความหมายของพิธีกรรมที่ซ่อนอยู่ และส่งผ่าน
จากบรรพบุรุษของชาวนครไทยรุ่นต่อรุ่นมายังคนในรุ่นปัจจุบัน
เนื้อหาในบทนี้จะเป็นการอธิบาย
ความหมายของพิธีกรรมเลี้ยงปางจากการตีความของผู้วิจัยโดยแบ่งการวิเคราะห์ความหมายของ
พิธีกรรมเลี้ยงปางออกเป็น ๒ กลุ่ม คือ การวิเคราะห์ความหมายจากเนื้อหาของพิธีกรรมที่เหล่าบรรดา
นางทรงพ่อเฒ่าแสดงออกมาในช่วงปฏิบัติพิธีกรรม และความหมายจากเครื่องประกอบพิธีกรรมต่างๆ
๗.๑ ความหมายเชิงสัญลักษณ์ของเนื้อหาพิธีกรรมเลี้ยงปาง
๗.๑.๑ ความหมายของเนื้อหาพิธีกรรมช่วงที่ ๑: หักร้างถางพง
จุดเด่นของสัญลักษณ์ที่สื่อออกมาในพิธีกรรมในช่วงที่ ๑ คือ ท่าร่ายราของ
บรรดาพ่อเฒ่าทั้งหมด รวมทั้งเครื่องประกอบพิธีกรรมที่อยู่ในรูปของช้างและม้า สามารถแบ่งออกเป็น
ช่วงย่อยได้ ๔ ช่วง โดยสังเกตได้จากการเปลี่ยนท่าทางการร่ายราหรือการแสดงกิริยาท่าทางประกอบ
พิธีกรรมเป็นหลักดังนี้
ช่วงย่อยที่ ๑.๑ สัญลักษณ์หลักในช่วงนี้เริ่มต้นด้วยการจุดเทียนเสียบไว้ที่
ปลายดาบและมีการร่ายรารอบเสวียนกลางข่วงปาง ท่าราของพ่อเฒ่ามีทั้งหมด ๓ ท่า คือ ๑) การหงาย
คมดาบขึ้น มือหนึ่งจับด้ามดาบอีกมือหนึ่งจับปลายดาบแล้วดันปลายดาบโยกขึ้นโยกลงไปข้างหน้าหัน
เข้าหาเสาเอกที่อยู่กลางวงตามจังหวะดนตรี ๒) ท่าถือดาบพาดไว้บนบ่ามือหนึ่งอีกมือหนึ่งร่ายราเดิน
รอบเสาเอก ๓) ท่ามือจับด้ามดาบหนึ่งมืออีกมือหนึ่งจับปลายดาบเหมือนท่าแรกแต่ครั้งนี้คว่าคมดาบลง
แล้วดันปลายดาบโยกขึ้นโยกลงไปข้างหน้าหันเข้าหาเสาเอกที่อยู่กลางวง
ช่วงย่อยที่ ๑.๒ มีสัญลักษณ์หลักคือ ของตาปิ้วเป็นการทาท่าใช้ขวานตัดไม้ที่
ปักไว้รอบเสวียนแล้วดึงออกมาครั้งละ ๓ อัน เมื่อตัดไม้เสร็จหนึ่งครั้งจะนาไม้ที่ตัดได้ไปให้พ่อเฒ่าหลวง
พลที่นั่งอยู่ด้านหน้าข่วงปางและพ่อเฒ่าหลวงพลจะแจกเหล้าให้ดื่มพร้อมกับแจกไข่ป่ามประมาณ ๓ –
๔ ห่อให้ ตาปิ้วรับเหล้ามาดื่มส่วนไข่ป่ามนามาแจกให้คนดูที่นั่งอยู่รอบข่วงปาง

๗๘

ช่วงย่อยที่ ๑.๓ มีสัญลักษณ์หลักคือ พ่อเฒ่าท่าราถือดาบไว้ในมือข้างหนึ่ง
ส่วนมืออีกข้างหนึ่งใช้ร่ายราไปด้วย และช่วงที่พ่อเฒ่านาเทียนมาจุดและติดไว้ที่หัวช้างหัวม้า แต่ละองค์
อุ้มช้างม้าองค์ละตัวออกมาร่ายรารอบเสาเอกต่อโดยหันหัวช้างหัวม้าเข้าหาเสาเอกแล้วถือช้างถือม้า
โยกไปตามจังหวะดนตรี
ช่วงย่อยที่ ๑.๔ มีสัญลักษณ์หลักคือ พ่อเฒ่าร่ายราอย่างสนุกสนานตาม
จังหวะดนตรีท่าราส่วนใหญ่เป็นท่าราวงทั่วไปแต่มีท่าราที่โดดเด่นอยู่หนึ่งท่าคือ ท่ารากางขาแล้วค่อยๆ
ย่อลงไปๆ มีการรินเหล้ารินเบียร์แจกกันดื่มระหว่างพ่อเฒ่าด้วยกันเอง แจกคนที่มาร่วมพิธี และแจก
คณะวงดนตรี นอกจากนี้ยังมีการแจกบุหรี่ให้กันสูบด้วย เมื่อราวงไปสักพักพ่อเฒ่าจะหยุดพักกลับไปนั่ง
ประจาที่หน้าคายของตัวเอง พ่อเฒ่าบางองค์ยังเดินรินเหล้าแจกให้พ่อเฒ่าองค์ดื่มอยู่ตลอดเวลาช่วงนี้ดู
เหมือนเป็นการกินเลี้ยงเฉลิมฉลองกัน
พิธีกรรมเลี้ยงปางในช่วงที่ ๑ นี้เป็นการสื่อสารให้เห็นถึงขั้นตอนในการ
“สร้างบ้านแปงเมือง” ของบรรพบุรุษ ท่าราในลักษณะต่างๆ ที่กล่าวมาเป็นสัญลักษณ์ให้เห็นถึงการ
เดินทางของชนกลุ่มหนึ่งในรูปแบบของกองทัพ การถือดาบและขวานเป็นสัญลักษณ์แสดงให้เห็นว่าใน
กองทัพประกอบด้วยบุคคลหลายชนชั้น คือ ผู้นา นักรบ และบ่าวไพร่ พ่อเฒ่าทุกองค์จะถือดาบแสดงถึง
ความเป็นผู้ปกครองและนักรบในขณะที่ตาปิ้วเป็นองค์เดียวที่ถือขวานซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของชนชั้นบ่าว
ไพร่หรือผู้ใช้แรงงาน เป็นที่น่าสังเกตว่าท่าราเดินถือดาบพาดบ่ามีความสอดคล้องกับภาพสลักนูนต่าที่
ระเบียงปราสาทหินนครวัต ประเทศกัมพูชาที่สร้างในสมัยพระเจ้าสุริยวรมันที่ ๒ (พ.ศ. ๑๖๕๕ –
๑๖๙๐) ที่แสดงให้เห็นลักษณะท่าทางการเดินในขบวนทัพของทหารขอมในสมัยโบราณที่นาหอกมา
พาดบ่าเวลาเดินทัพ นอกจากนี้พิธีกรรมในช่วง ๑.๓ มีการนาช้างม้ามาจุดเทียนที่หัวและถือโยกไปมา
เป็นสัญลักษณ์ให้เห็นว่าในการเดินทัพมีการใช้ช้างและม้าเป็นพาหนะในการเดินทางด้วย ซึ่งเป็นที่ทราบ
กันดีว่าการเดินทางในสมัยโบราณมีการใช้ช้างและม้าเป็นพาหนะสาหรับบุคคลชั้นเจ้านาย ช้างเป็น
พาหนะสาหรับกษัตริย์และขุนนางชั้นสูง ส่วนม้าเป็นพาหนะสาหรับทหารยศใหญ่ การจุดเทียนช่วงที่
๑.๑ และ ๑.๓ สื่อสารให้เห็นถึงการเดินทางที่ยาวนานและยากลาบากกองทัพทีต่ ้องเดินทางทั้งกลางวัน
และกลางคืน เทียนเปรียบเสมือนกับคบเพลิงที่ใช้ในเวลากลางคืน เมื่อเดินทางกลางคืนต้องจุดคบเพลิง
เพื่อให้แสงสว่างเวลาเดินทาง
เมื่อพบบริเวณที่เหมาะสมต่อการสร้างบ้านสร้างเมืองคนกลุ่มนี้จะทาการโค่น
ต้นไม้ใหญ่หรือหักร้างถางพงเพื่อทาการสร้างบ้านเรือนและทาการเพาะปลูกต่อไป ท่าราช่วงที่ ๑.๒
แสดงให้เห็นว่างานหนักที่ต้องใช้แรงงานเป็นหน้าที่ของบรรดาบ่าวไพร่โดยมีตาปิ้วทาท่าตัดต้นไม้โดยใช้
ขวานตัดไปที่ไม้ไผ่เหลาเป็นก้านเล็กๆ มีฝอยตรงปลายซึง่ เป็นสัญลักษณ์แทนต้นไม้อยู่คนเดียวในขณะที่
พ่อเฒ่าองค์อื่นๆ จะราอยู่รอบเสาเอก นอกจากนี้พิธีกรรมยังแสดงให้เห็นลักษณะนิสัยของบรรพบุรุษ
ของคนนครไทยที่มีความเอื้อเฟื้อเพื่อแผ่ต่อคนที่มีฐานะต่ากว่าโดยการให้รางวัลเป็นสินน้าใจให้แก่บ่าว
ไพร่เมื่อบ่าวไพร่ทางานให้สาเร็จจากกิริยาอาการที่ตาปิ้วได้รับเหล้าและไข่ป่ามจากพ่อเฒ่าหลวงพล
หลังจากต้นไม้เสร็จในแต่ละครั้ง
การหักร้างถางพงถือเป็นงานหนักและก้าวแรกของการสร้างบ้านแปงเมือง
เมื่องานนี้สาเร็จจึงต้องมีการฉลองกัน พิธีกรรมช่วง ๑.๔ จึงแสดงออกมาด้วยการร่ายราของพ่อเฒ่า
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อย่างสนุกสนาน มีการดื่มเหล้าเบียร์ สูบบุหรี่ การให้ผู้เข้าร่วมพิธีที่ถือเป็นลูกหลานของบรรพบุรุษกลุ่มนี้
มีส่วนร่วมด้วย
๗.๑.๒ ความหมายของเนื้อหาพิธีกรรมช่วงที่ ๒: สะกดนางไม้
สัญลักษณ์หลักของพิธีกรรมในช่วงที่ ๒ คือ ตาปิ้วยกคายพ่อเฒ่าแสนละคร
ออกมาวางไว้ข้างเสวียนที่มีก้านไม้ไผ่เหลาปักอยู่ตรงหน้า จากนั้นพ่อเฒ่าแสนละครและพ่อเฒ่าอีก ๒
องค์ออกมาทาพิธีที่คายพ่อเฒ่า เป็นการแสดงให้เห็นถึงความเชื่อเรื่องสิ่งเหนือธรรมชาติและไสยศาสตร์
ของคนไทยที่มีมาตั้งแต่สมัยโบราณ ความเชื่อที่ปรากฏอยู่ในพิธีกรรมในช่วงนี้คือ ความเชื่อเรื่องนางไม้
ซึ่งปรากฏอยู่ในเนื้อเพลงที่ร้องในพิธีกรรมช่วงนี้ ตามความเชื่อของไทยที่มีมาแต่โบราณจนถึงปัจจุบัน
นางไม้คือผีผู้หญิงที่อาศัยอยู่ในต้นไม้ใหญ่ที่เปรียบเสมือนบ้านของตัวเอง ดังนั้นถ้าใครพยายามจะตัด
ต้นไม้ต้นนั้นนางไม้จะแสดงฤทธิ์ไม่ให้สามารถตัดต้นไม้ได้ เนื้อหาของพิธีกรรมในช่วงนี้สื่อความหมายถึง
อุปสรรคในการหักร้างถางพงที่ต้องเจอกับเรื่องเหนือธรรมชาติคือนางไม้ที่ประจาอยู่ที่ต้นไม้ไม่ยอมให้
บรรดาบ่าวไพร่ตัดต้นไม้ได้ง่ายๆ จึงต้องให้พ่อเฒ่าแสนละครซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของผู้นาหรือแม่ทัพใหญ่
มาช่วยทาพิธีสะกดนางไม้ การแสดงสัญลักษณ์ด้วยการตั้งเบี้ยบนไข่ การร้องเพลงที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับ
นางไม้ และอมเหล้าแล้วพ่นไปที่ไม้ไผ่เหลาที่ปักอยู่ที่เสวียนสามครั้งเป็นสัญลักษณ์ของการทาพิธีกรรม
สะกดนางไม้
แสดงให้เห็นว่าผู้นาสมัยโบราณนอกจากจะมีความสามารถทางด้านการรบและการ
ปกครองแล้วยังต้องเป็นผู้ที่มีคาถาอาคมเก่งกล้าเพื่อต่อสู้กับสิ่งเหนือธรรมชาติด้วย
๗.๑.๓ ความหมายของเนื้อหาพิธีกรรมช่วงที่ ๓: เตรียมดิน
พิธีกรรมในช่วงนี้มีการแสดงสัญลักษณ์หลักตามลักษณะท่ารา และกิริยา
อาการของพ่อเฒ่าและตาปิ้วที่สื่อให้เห็นความหมายของกิจกรรมที่เกิดในพิธีกรรมช่วงนี้ดังนี้
สัญลักษณ์ช่วงที่ ๑ คือ พ่อเฒ่าทุกองค์ยืนราอยู่กับที่เป็นวงรอบเสวียน ตรง
กลางวงมีตาปิ้วถือเคียวสะพายกระติ๊บข้าวเดินราอยู่และมีพ่อเฒ่าอีก ๓ องค์เดินราตามหลังตาปิ้วไป
รอบๆ ตาปิ้วใช้เคียวทาท่าเกี่ยวไปที่ไม้ไผ่เหลาเป็นก้านและมีฝอยตรงปลายปักอยู่ที่เสวียนแล้วดึงไม้
ออกมาครั้งละ ๓ อัน และวิ่งไปขอเหล้าจากพ่อเฒ่าหลวงพลที่นั่งอยู่ด้านหน้าข่วงปางดื่มแล้วกลับมารา
รอบเสวียนทาซ้าแบบเดิมจนครบสามครั้ง
สัญลักษณ์ช่วงที่ ๒ คือ ตาปิ้วหยิบเสียมมาถือพาดบ่าแล้วราไปรอบเสวียน
หนึ่งรอบแล้วทาท่าเหมือนพรวนดินเดินตามจังหวะดนตรีไปรอบเสวียน แล้วเดินออกไปขอเหล้าพ่อเฒ่า
หลวงพลดื่มที่ด้านหน้าข่วงปาง ช่วงที่ตาปิ้วราท่าพรวนดินนี้พ่อเฒ่าแสนละครจะเข้าไปราในวงด้วยส่วน
พ่อเฒ่าองค์อื่นยังคงยืนราอยู่กับที่เหมือนเดิม ตาปิ้วนาข้าวเหนียวและไข่ป่ามในกระติ๊บข้าวออกมานั่ง
กิน
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พิธีกรรมช่วงนี้สื่อให้เห็นว่าเมื่อแม่ทัพหรือหัวหน้ามาช่วยสะกดนางไม้ให้แล้ว
บ่าวไพร่ก็สามารถทาการโค่นต้นไม้ใหญ่ลงได้ หลังจากโค่นต้นไม้ใหญ่เสร็จแล้วบ่าวไพร่จะถูกเกณฑ์ไป
ทาการเกี่ยวหญ้าหรือวัชพืชที่ขึ้นอยู่ตามพื้นดินเพื่อปรับพื้นที่ให้เตียนโล่ง จะเห็นว่าพิธีกรรมช่วงนี้มีผู้
ประกอบพิธีกรรมหลักคือ ตาปิ้ว ท่าทางและกิริยาอาการที่ตาปิ้วแสดงในช่วงแรก คือ ถือเคียวและ
สะพายกระติ๊บข้าวเดินราอยู่รอบเสาเอกและใช้เคียวทาท่าเกี่ยวไปที่ไม้ไผ่ที่เสียบอยู่รอบเสวียน ส่วน
พิธีกรรมช่วงที่ ๒ ตาปิ้วนาเสียมมาทาท่าพรวนดินไปรอบเสาเอก สื่อให้เห็นว่าหลังจากปรับพื้นที่ให้
เตียนโล่งแล้วขั้นตอนต่อไปต้องมีการเตรียมดินสาหรับการเพาะปลูกเพื่อเป็นการปรับพื้นดินให้ร่วนซุย
เหมาะแก่การปลูกพืช พ่อเฒ่า ๓ องค์ที่เดินราตามหลังตาปิ้วเป็นสัญลักษณ์ของเจ้านายที่คอยกากับดูแล
การทางานของบ่าวไพร่
สื่อให้เห็นว่ามีการเกณฑ์บ่าวไพร่ออกไปการทางานด้านการเกษตรโดยมี
เจ้านายคอยเฝ้าสังเกตการทางานของบ่าวไพร่ไม่ให้อู้งาน และมีการตรวจความเรียบร้อยของงานโดย
หัวหน้าอีกชั้นหนึ่งสังเกตได้จากพ่อเฒ่าแสนละครจะเข้ามาราในวงร่วมกับพ่อเฒ่าอีก ๓ องค์ระหว่างที่
ตาปิ้วทาท่าพรวนดินในช่วงที่ ๒ ส่วนพ่อเฒ่าองค์อื่นที่ยืนราอยู่กับที่รอบเสาเอกเป็นสัญลักษณ์ของชน
ชั้นผู้ปกครองที่ไม่ต้องมีบทบาทเกี่ยวข้องกับการเพาะปลูกหรืองานด้านเกษตรกรรม นอกจากนี้ยังมี
สัญลักษณ์ที่สื่อให้เห็นว่าถ้าบ่าวไพร่ทางานดีจะได้รับรางวัลหรือสินน้าใจเป็นเครื่องตอบแทน
๗.๑.๔ ความหมายของเนื้อหาพิธีกรรมช่วงที่ ๔: เผาวัชพืช
ความหมายหลักของเนื้อหาพิธีกรรมในช่วงนี้คือ การเผาหญ้าและวัชพืชที่
เกี่ยวไว้แล้วก่อนที่จะลงมือหว่านพืช สัญลักษณ์ที่อยู่ในรูปของท่ารา ๓ ท่า คือ ท่าพาดดาบไว้ที่บ่าและ
อีกมือหนึ่งร่ายรา ท่าจับด้ามดาบไว้ด้วยมือขวาส่วนมือซ้ายจับปลายดาบชี้ลงข้างล่างแล้วดันปลายดาบ
ขึ้นข้างบนหันเข้าหาเสาเอก และท่าถือดาบมือหนึ่งอีกมือหนึ่งร่ายราเดินไปรอบเสาเอกเป็นสัญลักษณ์ที่
แสดงให้เห็นว่าชนชั้นปกครองจะต้องเดินทางออกไปบริเวณพื้นที่ทาการเพาะปลูก
สัญลักษณ์ที่แสดงออกถึงการเผาวัชพืชคือ การนาไม้ไผ่ที่เหลาเป็นก้านเล็กๆ
มีฝอยตรงปลายนามากองไว้ที่พื้นดินรอบเสวียน ๓ กอง เป็นสัญลักษณ์แทนหญ้าและวัชพืชที่ถูกตัดไว้
แล้ว การที่พ่อเฒ่านาเทียนมาจุดที่กองไม้เหล่านี้จนลุกไหม้หมดทั้งสามกองเป็นสัญลักษณ์ของการเผา
วัชพืชที่บ่าวไพร่ทาการเกี่ยวไว้ หลังจากทาการเผาหญ้าหรือวัชพืชเสร็จแล้วจะมีการฉลองใหญ่อีกครั้ง
หนึ่งเหมือนกับตอนที่โค่นต้นไม้เสร็จ เนื่องจากเป็นการทางานใหญ่สาเร็จลุล่วงไปอีกขั้นตอนหนึ่ง ใน
ตอนท้ายของพิธีกรรมช่วงที่ ๔ นี้ พ่อเฒ่าทุกองค์จะร่ายรากันอย่างสนุกสนานมากขึ้นกว่าช่วงโค่นต้นไม้
โดยมีท่าราที่โดดเด่นเพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งท่าคือท่ากระโดดขึ้นลงไปมาโดยวางเท้าชิดกันกามือสองข้าง
ยกขึ้นลงไปตามจังหวะการกระโดด ระหว่างที่กระโดดมีการชูไม้ชูมือทาท่าทางสนุกสนานไปด้วย พร้อม
กับดื่มเหล้าเบียร์ สูบบุหรี่ พูดคุย และหยอกเย้ากันเองอย่างสนุกสนานเห็นได้ชัด นอกจากนี้ยังมีการ
แจกไข่ป่ามและข้าวต้มให้กับผู้ร่วมพิธีกรรมที่นั่งอยู่รอบข่วงปางเป็นจานวนมาก กริยาอาการทั้งหมดนี้
เป็นสัญลักษณ์แสดงให้เห็นถึงการกินเลี้ยงฉลองที่สนุกสนานของเหล่าผู้นา และยังแฝงสัญลักษณ์ของ
การมีเมตตาเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ของผู้นาที่มีต่อผู้ใต้บังคับบัญชาหรือผู้น้อยด้วยสังเกตได้จากการแจกข้าวต้ม
และไข่ป่ามให้แก่ผู้เข้าร่วมพิธีที่นั่งอยู่ในข่วงปางและรอบนอก
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๗.๑.๕ ความหมายของเนื้อหาพิธีกรรมช่วงที่ ๕: เพาะปลูก
เนื้อหาหลักที่สื่อออกมาผ่านสัญลักษณ์ของพิธีกรรมในช่วงนี้แสดงให้เห็นถึง
การเพาะปลูกพืชซึ่งเป็นขั้นตอนต่อจากการเผาวัชพืช สัญลักษณ์หลักในขั้นตอนนี้ คือ พ่อเฒ่าแสนละคร
หยิบเสียมมาถือพาดบ่าเดินราไปรอบเสาเอกโดยมีพ่อเฒ่าองค์อื่นราตามหลัง หลังจากนั้นพ่อเฒ่าที่ราอยู่
ข้างหลังพ่อเฒ่าแสนละครนาข้าวเปลือกมาหยอดลงพื้นดินติดกับเสวียน พ่อเฒ่าแสนละครนาเสียมมา
ทาท่ากลบดินตรงที่พ่อเฒ่าหยอดข้าวไว้ หลังจากนั้นพ่อเฒ่าองค์อื่นนาเมล็ดข้าวเปลือกมาหยอดตามใน
จุดที่พ่อเฒ่าองค์แรกหยอดไว้แล้วซึ่งมีทั้งหมด ๓ จุดรอบเสวียน เมื่อหยอดเมล็ดข้าวเปลือกเสร็จแล้ว
ตาปิ้วจะเป็นคนแจกเมล็ดถั่วเขียวให้พ่อเฒ่าทุกคนนาไปทาในรูปแบบเดิมเหมือนกับที่ทากับเมล็ด
ข้าวเปลือก
หลังจากนั้นตาปิ้วจะนาเมล็ดงามาแจกให้พ่อเฒ่าทุกองค์รวมทั้งพ่อเฒ่าแสน
ละครด้วย แต่พ่อเฒ่าจะนาเมล็ดงามาซัดขึ้นใส่เสาเอกแทนการหยอดลงพื้นดิน หลังจากซัดเมล็ดงาใส่
เสาเอกแล้วพ่อเฒ่าทุกองค์จะเดินมาไหว้พ่อเฒ่าแสนละครและพ่อเฒ่าเพียหาญ พ่อเฒ่าทั้งสององค์จะ
นาเมล็ดงาที่รับมาจากตาปิ้วหยอดใส่หัวของพ่อเฒ่าทุกองค์จนครบหลังจากนั้นทั้งสององค์จะไหว้ทา
ความเคารพกันก่อนนาผลัดกันหยอดเมล็ดงาในมือใส่หัวของแต่ละองค์ แสดงให้เห็นถึงวิธีการเพาะปลูก
พืชแต่ละชนิดไม่เหมือนกัน การปลูกข้าวและถั่วต้องใช้วิธีการหยอด ส่วนการปลูกงาและฝ้ายต้องใช้
วิธีการหว่าน นอกจากนี้ยังแสดงให้เห็นว่างาและฝ้ายยังเป็นพืชที่ถือว่าเป็นมงคลสาหรับคนในสมัยนั้น
จึงมีการนางาและฝ้ายมาหยอดใส่หัวของพ่อเฒ่าทุกองค์
นอกจากนี้สัญลักษณ์ของพิธีกรรมในช่วงนี้ยังสื่อให้เห็นถึงพืชสาคัญที่จาเป็น
สาหรับการดารงชีพของผู้คนในสมัยโบราณ คือ ข้าว ถั่ว งา และฝ้าย เนื่องจากข้าว ถั่ว และงาคือพืชที่
ผู้คนบริโภคกันเป็นอาหารหลัก
ส่วนฝ้ายมีความสาคัญต่อคนสมัยโบราณในฐานะที่เป็นพืชที่ใช้ทา
เครื่องนุ่งห่ม และเป็นที่สังเกตว่าพิธีกรรมช่วงนี้พ่อเฒ่าทุกองค์ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของชนชั้นปกครองมี
ส่วนร่วมในการเพาะปลูกพืชทุกชนิดไม่ใช่ให้ตาปิ้วทาคนเดียวเหมือนอย่างพิธีกรรมช่วงที่ผ่านมา
สันนิษฐานว่าเป็นการแสดงถึง “พิธีกรรมแฮกนา” ที่ต้องให้ผู้นาชุมชนหรือกษัตริย์มาทาพิธีหว่านพืช
เพื่อเป็นมงคลแก่การเพาะปลูกก่อนเริ่มดาเนินการเพาะปลูกจริงต่อไป
๗.๑.๖ ความหมายของเนื้อหาพิธีกรรมช่วงที่ ๖: เก็บเกี่ยว
สัญลักษณ์ที่สื่อออกมาจากการประกอบพิธีกรรมช่วงนี้สื่อความหมายถึงการ
เก็บเกี่ยวผลผลิตหลังจากการเพาะปลูกพืชเป็นที่เรียบร้อยแล้ว พิธีกรรมในช่วงนี้มีตาปิ้วเป็นตัวแสดง
หลักอีกครั้งโดยเริ่มจากตาปิ้วนากระติ๊บข้าวมาสะพายและถือเคียวราทาท่าเกี่ยวไม้ที่ปักไว้ที่เสวียนแล้ว
ดึงไม้ที่ปักไว้ออกมาวางกองไว้กับพื้นครั้งละ ๓ อัน หลังจากดึงไม้ออกมาวางกองไว้กับพื้นแต่ละครั้ง
ตาปิ้วจะวิ่งออกไปขอเหล้าพ่อเฒ่าหลวงพลดื่มที่หน้าข่วงปางเหมือนทุกช่วงที่ผ่านมา เมื่อดึงไม้ออกจาก
เสวียนจนหมด ตาปิ้วนาไม้ที่ดึงออกมาไปเก็บไว้ในเสวียนตามเดิม หลังจากนั้นตาปิ้วหยิบกระทงที่บรรจุ
งาและไม้ไผ่เหลามีฝอยตรงปลายออกจากเสวียนมาวางที่พื้นข้างนอก แล้วหยิบเสียมออกมาถือไว้และ
ราพร้อมทาท่าเดินพรวนดินไปรอบเสาเอกเมื่อครบรอบหนึ่งจะวิ่งไปขอเหล้าพ่อเฒ่าที่อยู่ด้านหน้าดื่มทา
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อยู่สองรอบ เมื่อถึงรอบที่สามตาปิ้วจะนาเสียมไปเก็บใส่ไว้ในเสวียนแล้วรารอบเสวียนหนึง่ รอบ จากนั้น
นาไม้ไผ่เหลาที่วางอยู่กับกระทงมาถือแล้วฟาดลงไปที่กระทงแล้ววางไม้ลงจากนั้นจึงวิ่งไปขอเหล้าจาก
พ่อเฒ่าแสนพลที่นั่งอยู่ด้านหน้าข่วงปางดื่ม แล้วกลับมาทาแบบเดิมอีกจนครบสามรอบ
การกระทาทั้งหมดเป็นสัญลักษณ์แสดงถึงขั้นตอนในการทาเกษตรกรรม
หลังจากที่ทาการเพาะปลูกแล้ว จะมีการดูแลรักพืชที่ปลูกไว้ด้วยการพรวนดินก่อนจะมีการเก็บเกี่ยว
ผลผลิต หลังจากนั้นเป็นขั้นตอน “การนวด” หรือ “ตี” พืชที่เก็บเกี่ยวมาเพื่อแยกเมล็ดออกมาจากต้น
พืช วิธีการเหล่านี้เกษตรกรยังคงปฏิบัติอยู่มาจนถึงปัจจุบัน ส่วนในกรณีของฝ้ายจะมีการแสดงท่าทางที่
ต่างออกไปโดยตาปิ้วหยิบถุงดอกฝ้ายที่เสาเอกออกมาแจกพ่อเฒ่าทุกคน จากนั้นพ่อเฒ่านาดอกฝ้ายไป
ใส่ไว้ในผ้าคล้องคอแล้วรารอบเสวียนหนึ่งรอบแล้วจึงนาดอกฝ้ายไปใส่ถุงคืนตาปิ้วที่ยืนอยู่ด้านหน้าแล้ว
กลับมาราต่อ ทั้งหมดเป็นสัญลักษณ์แสดงถึงการเก็บฝ้ายที่ต้องเก็บผลผลิตที่อยู่ในรูปของดอกฝ้ายที่
ไม่ได้อยู่ในรูปของเมล็ดเหมือนข้าว ถั่ว และงา กิริยาอาการที่พ่อเฒ่ารับดอกฝ้ายมาใส่ไว้ในผ้าคล้องคอ
แล้วรารอบเสวียนแล้วนาดอกฝ้ายมาคืนตาปิ้วสื่อสัญลักษณ์ “การเก็บ” เมื่อแต่ละคนเก็บฝ้ายได้จะนา
ผลผลิตมารวมกันกิจกรรมการเก็บเกี่ยวผลผลิตจะเป็นหน้าที่ของบ่าวไพร่เนื่องจากเป็นกิจกรรมที่ต้องใช้
แรงงานจะเห็นว่าตาปิ้วมีบทบาทสาคัญในการประกอบพิธีช่วงนี้ และยังคงมีการสื่อให้เห็นสัญลักษณ์
ของการให้รางวัลหรือสินน้าใจแก่บ่าวไพร่เมื่อทางานสาเร็จตามที่เจ้านายสั่งอีกเช่นเดิม
๗.๑.๗ ความหมายของเนื้อหาพิธีกรรมช่วงที่ ๗: ผีบ้านผีเมือง
พิธีกรรมช่วงนี้มีการอันเชิญ “ปู”่ ซึ่งเป็นผีที่อยู่ในชั้นที่สูงกว่าพ่อเฒ่ามา
เข้าทรงทั้งหมด ๔ องค์ ได้แก่ ปู่เขาเขียว น้าซ้อยน้าพาย ปู่หันห้าวท้าวแสนเมือง และปู่เพีย หลังจากที่
ปู่ประทับร่างนางทรงพ่อเฒ่าแล้วทุกองค์จะออกไปรารอบข่วงปางข้างนอก ๓ รอบ ปู่เป็นสัญลักษณ์ของ
ผีหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มีอานาจคอยดูแลปกปักรักษาบ้านเมืองให้อยู่เย็นเป็นสุข ข่วงปางเป็นสัญลักษณ์ของ
บ้านเมือง
การร่ายราของปู่รอบข่วงปางเป็นสัญลักษณ์ที่สื่อถึงความเชื่อว่ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครอง
บ้านเมืองอยู่ หลังจากปู่รารอบข่วงปางครบ ๓ รอบแล้วปู่จะรากลับเข้ามาในข่วงปาง พิธีกรรมต่อจากนี้
จะมีปู่เขาเขียวทาหน้าที่หลักแต่เพียงผู้เดียว และชาวบ้านหรือแม้แต่พ่อเฒ่าบางองค์จะเข้ามานั่งล้อมวง
เหยียดขาเข้าในในวงเพื่อให้ปู่เขาเขียวเหยียบเนื่องจากชาวบ้านเชื่อกันว่าถ้าให้ปู่เหยียบจะทาให้อาการ
ปวดเมื่อยหรือโรคภัยไข้เจ็บหายไป ในช่วงนี้จะมีพ่อเฒ่าแสนพลเป็นคนถือไม้ที่มีปลายเป็นหัวปลีกล้วย
กันคอยลูบขาคนที่นั่งเหยียดขาอยู่รอบวงส่วนปู่เขาเขียวจะเหยียบที่ขาหรือใช้ดาบแตะไปที่ขา ไหล่ หรือ
หัวของคนที่นั่งอยู่หลังจากที่พ่อเฒ่าแสนพลลูบด้วยปลีกล้วยกันแล้ว ผู้วิจัยสังเกตว่าพิธีกรรมในช่วงนี้ดู
ไม่ได้เป็นการรักษาที่มุ่งเน้นให้หายจากอาการเจ็บป่วยอย่างจริงจัง ผู้ที่มานั่งล้อมวงอยู่ไม่ได้มีอาการ
เจ็บป่วยอย่างรุนแรงแต่อย่างใดเพียงแต่มีความเชื่อแค่อยากหายจากอาการปวดเมื่อยหรือต้องการไล่
ของไม่ดีออกจากตัวเท่านั้น ดังนั้นพิธีกรรมช่วงนี้จึงเป็นเพียงสัญลักษณ์ที่แสดงถึง “การรักษา” เท่านั้น
และเมื่อนามารวมกับการรารอบข่วงปางของปู่จะได้ความหมายว่า “การปกปักรักษา” เนื่องจาก “ปู่”
เป็นสัญลักษณ์แทนผีสูงสุดที่ทาหน้าที่ปกปักรักษาบ้านเมืองหรืออาณาจักรตามความเชื่อที่มีมาแต่
โบราณ เปรียบเหมือนเทวดาอารักษ์ที่คนในปัจจุบันเชื่อว่าทาหน้าที่ปกปักรักษาบ้านเมืองให้ร่มเย็นเป็น
สุขนั่นเอง นอกจากนี้ปู่ที่มาประทับทรงจะมีบุคลิกเงียบขรึมไม่ยิ้มแย้มไม่มีปฏิสัมพันธ์ใดๆ กับชาวบ้านที่
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เข้าร่วมพิธี ในขณะที่พ่อเฒ่าจะมีบุคลิกลักษณะร่าเริง ขี้เล่น ใจดี และเป็นกันเองกับชาวบ้านมาก การ
ประทับทรงของปู่จึงเป็นการแสดงให้เห็นถึงความเป็นพิธีการและความศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่เหนือคนธรรมดา
ทั่วไปและเป็นสิ่งที่ต้องเคารพบูชา
พิธีกรรมในช่วงนี้สะท้อนให้เห็นความเชื่อที่สอดคล้องกับความเชื่อที่มีมาแต่
โบราณของผู้คนในอาณาบริเวณเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มีการนับถือผีก่อนที่พุทธศาสนาจะเผยแผ่เข้า
มาในบริเวณแถบนี้ ธิดา สาระยา (๒๕๕๒, น. ๙๑) กล่าวว่าคติความเชื่อของคนที่อาศัยอยู่ในบริเวณที่
เป็นประเทศไทยปัจจุบันตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ก่อนที่คติพุทธศาสนาและฮินดูจะเข้ามาคือ
ประเพณีการถือผี จากการค้นคว้าของนักวิชาการพบว่าผีที่คนในบริเวณนี้นับถือมี ๔ ประเภท คือ ผีที่สิง
อยู่ในน้า ถ้า ป่า เขา ลาเนาไพร ผีบรรพบุรุษ ผีบ้านผีเรือน และผีใหญ่ที่เรียกว่า “เสื้อ” หรือ “ปู่เจ้า” ซึง่
สอดคล้องกับผีใหญ่ของนครไทยที่ชาวบ้านนับถือที่เรียกว่า “ปู”่
๗.๑.๘ ความหมายของเนื้อหาพิธีกรรมช่วงที่ ๘: เลี้ยงแม่ด้า
ชาวนครไทยที่สืบเชื้อสายมาจากตระกูลของนางทรงพ่อเฒ่าจะเชื่อกันว่า
วิญญาณของนางทรงพ่อเฒ่าคนเก่าที่เสียชีวิตไปแล้วจะกลับมาอยู่กับลูกหลานโดยอาศัยอยู่ที่ฝากระติ๊บ
ข้าวที่แขวนอยู่ที่หิ้งพ่อเฒ่าของนางทรงพ่อเฒ่าคนปัจจุบัน และเรียกวิญญาณของนางทรงพ่อเฒ่าคนเก่า
นี้ว่า “แม่ด้า” แต่ถ้ามีบรรพบุรุษที่เป็นนางทรงพ่อเฒ่าเสียชีวิตไปแล้วหลายคน เช่น มีทั้งยาย ป้า และ
แม่ที่เป็นนางทรงพ่อเฒ่าเสียชีวิตไปแล้ว จะเรียกคนที่เสียชีวิตคนล่าสุดว่า “แม่ด้าใหม่” แม่ด้าถือเป็นผี
บรรพบุรุษอีกหนึ่งประเภท ในพิธีกรรมเลี้ยงปางช่วงตอนกลางวันที่มีการเลี้ยงอาหารกลางวันพ่อเฒ่านั้น
หลังจากที่พ่อเฒ่ากินอาหารเสร็จแล้วจะมีการเชิญพ่อเฒ่าเจ้าภาพออกจากร่างนางทรงแล้วเชิญแม่ด้า
ใหม่มาลงที่ร่างนางทรงพ่อเฒ่าแทน ทางเจ้าภาพจะจัดสารับอาหารคาวหวานอีกหนึ่งสารับสาหรับเลี้ยง
แม่ด้า ช่วงนี้เป็นเวลาของครอบครัวของนางทรงพ่อเฒ่าที่เป็นเจ้าภาพ โดยญาติพี่น้องและลูกหลานของ
นางทรงพ่อเฒ่าเจ้าภาพทั้งรุ่นเก่าและลูกหลานที่เป็นเด็กรุ่นใหม่จะมานั่งล้อมรอบแม่ด้า
และมีการ
พูดคุยถามสารทุกข์สุกดิบระหว่างกัน ถ้าแม่ด้าเสียชีวิตไปนานแล้วจะไม่รู้จักลูกหลานรุ่นใหม่แต่จะจา
ลูกหลานรุ่นเก่าที่รู้จักก่อนเสียชีวิตได้ไม่ลืม ลูกหลานของแม่ด้าจะรู้สึกว่าแม่ ยาย ย่า หรือพี่น้องของตน
ได้กลับมาอยู่ในร่างนางทรงจริงๆ สังเกตว่าส่วนใหญ่จะร้องไห้แสดงความอาลัยคิดถึงกัน เมื่อนางทรง
พ่อเฒ่าคนใดจัดพิธีกรรมเลี้ยงปางขึ้นลูกหลานที่แยกย้ายไปทางานหรือตั้งรกรากอยู่ที่อื่นจะกลับมาร่วม
พิธีกรรมนี้ด้วยและเมื่อถึงพิธีกรรมช่วงนี้จะมารวมกันนั่งล้อมรอบตัวแม่ด้า
พิธีกรรมในช่วงนี้เป็น
สัญลักษณ์ที่ตอกย้าและแสดงให้ลูกหลานของนางทรงพ่อเฒ่าและผู้เข้าร่วมพิธีกรรมที่เป็นคนรุ่นใหม่ที่
ไม่เคยรู้จักแม่ด้าตอนมีชีวิตอยู่ได้ประจักษ์แก่สายตาว่า นางทรงพ่อเฒ่าหรือบรรพบุรุษของตนเมื่อตาย
ไปแล้วนั้นไม่ได้ไปไหนแต่กลายเป็น “ผีบรรพบุรุษ” ที่ยังคงวนเวียนอยู่กับลูกหลาน คอยปกป้อง
คุ้มครองลูกหลานอยู่เสมอ ดังนั้นลูกหลานควรเชื่อฟังและให้ความเคารพนับถือผีบรรพบุรุษตามที่ปฏิบัติ
สืบต่อกันมา นอกจากนี้ยังแสดงให้เห็นถึงการให้ความสาคัญกับการสืบเชื้อสาย การเป็นเครือญาติสาย
สัมพันธ์ที่ไม่มีวันจบสิ้น

๘๔

๗.๑.๙ ความหมายของเนื้อหาพิธีกรรมช่วงที่ ๙: เลี้ยงช้างเลี้ยงม้า
หลังจากแม่ด้าออกจากร่างนางทรงพ่อเฒ่าเจ้าภาพแล้ว
จะมีการเชิญ
“เฒ่าย้วง” มาเข้าทรงร่างนางทรงพ่อเฒ่าเจ้าภาพต่อ หลังจากนั้นนางทรงพ่อเฒ่าเจ้าภาพจะเปลี่ยน
เครื่องแต่งกายโดยนาชุดม่อฮ่อมที่พาดไว้ที่ต้นกล้วยมาสวมทับชุดโจงกระเบนที่แต่งมาตั้งแต่ต้น
เฒ่าย้วงเป็นสัญลักษณ์ของบ่าวไพร่ที่มีหน้าที่เลี้ยงช้างเลี้ยงม้าให้แก่หลวง บุคลิกลักษณะที่นางทรงพ่อ
เฒ่าแสดงออกในขณะที่เฒ่าย้วงเข้าทรงอยู่นั้นจะเปลี่ยนไป คือ มีลักษณะซื่อๆ ขี้เล่นไม่มีพิธีรีตองเหมือน
บุคลิกของคนที่ทางานใช้แรงงานทั่วไป นอกจากนี้การแต่งกายของเฒ่าย้วงยังเป็นสัญลักษณ์ที่สื่อให้เห็น
ถึงหน้าที่และสถานภาพของเฒ่าย้วงว่ามีหน้าที่เลี้ยงช้างเลี้ยงม้าซึ่งอยู่ในฐานะที่ต่ากว่าตาปิ้วที่เป็นทหาร
รับใช้
การแสดงออกของเฒ่าย้วงและพ่อเฒ่าในช่วงนี้ คือ การแลกช้างแลกม้าคืน
มาจากผู้เข้าร่วมพิธีกรรมที่ได้รับแจกช้างม้าเก็บไว้ในช่วงที่ ๑ โดยนาไข่ป่ามและเหล้าขาวเป็นของ
แลกเปลี่ยน ทั้งหมดเป็นสัญลักษณ์ที่สื่อถึงการต้อนช้างต้อนม้าเข้าคอก ไข่ป่ามเป็นสัญลักษณ์ของหญ้าที่
เป็นอาหารของช้างและม้า ส่วนเหล้าเป็นน้าที่ช้างและม้าต้องกิน เมื่อได้ช้างม้าคืนมาจากผู้เข้าร่วม
พิธีกรรมแล้วเฒ่าย้วงจะนาไปวางไว้ข้างหน้าข่วงปางโดยมีพ่อเฒ่า ๒ องค์นั่งเฝ้าอยู่และใช้ผ้าคลุมช้าง
และม้าไว้ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของการนาช้างม้าเข้าคอก นอกจากนี้พิธีกรรมในช่วงนี้สื่อให้เห็นว่าสัตว์ที่มี
บทบาทสาคัญต่อชีวิตของคนสมัยโบราณคือช้างและม้า เนื่องจากสัตว์ทั้งสองชนิดเป็นกาลังสาคัญใน
การรบซึ่งสาคัญต่อการป้องกันบ้านเมืองและการขยายอาณาเขตของอาณาจักรสมัยโบราณ
๗.๑.๑๐ ความหมายของเนื้อหาพิธีกรรมช่วงที่ ๑๐: เสือ
หลังจากเฒ่าย้วงออกจากร่างนางทรงพ่อเฒ่าเจ้าภาพแล้ว พวกผู้ใหญ่จะพา
เด็กเล็กที่มอี ายุตั้งแต่ไม่กี่เดือนจนถึงอายุ ๒ – ๓ ขวบ และเด็กโตมานั่งล้อมวง รวมทั้งพวกผู้ใหญ่เองก็
เข้ามานั่งด้วยเช่นกัน พิธีกรรมช่วงนี้พ่อเฒ่าเจ้าภาพจะกลายร่างเป็นเสือคลานไปรอบๆ ข่วงปางและ
ทาท่ากัดเด็กๆ ทีน่ ั่งล้อมวงอยู่ทีละคนส่วนผู้ใหญ่จะยื่นแขนให้เสือกัด เสือในพิธีกรรมช่วงนี้เป็น
สัญลักษณ์ของสัตว์ป่าที่ดุร้ายในสมัยโบราณ เนื้อหาของพิธีกรรมน่าจะสื่อสารให้เห็นถึงสภาพแวดล้อม
ในสมัยโบราณที่ผู้คนต้องเผชิญกับสัตว์ร้ายต่างๆ โดยเฉพาะเสือที่สัตว์ที่สุดร้ายที่น่ากลัวที่สุดประเภท
หนึ่งที่คนโบราณเกรงกลัว
เป็นที่น่าสังเกตว่าพิธีกรรมช่วงนี้สะท้อนให้เห็นความเชื่อที่คล้ายคลึงกับ
ความเชื่อของคนจีนที่นับถือเสือเพราะเชื่อว่าเสือจะปกป้องเด็กจากโรคภัยไข้เจ็บหรือภูตผีปีศาจได้ โดย
คนจีนสมัยก่อนจะปักรูปเสือไว้ที่เสื้อผ้าหรือหมวกของเด็กเพื่อป้องกันอันตรายจากสิ่งที่กล่าวมา
สอดคล้องกับความเชื่อของชาวบ้านที่มาร่วมพิธีกรรมที่เชื่อกันว่าเด็กที่โดนเสือกัดจะแข็งแรงไม่เจ็บไม่
ป่วย

๘๕

๗.๑.๑๑ ความหมายของเนื้อหาพิธีกรรมช่วงที่ ๑๑: งู
นางทรงพ่อเฒ่าเจ้าภาพจะกลายร่างเป็นงูหลังจากเป็นเสือคลานกัดเด็กจน
ครบทุกคนรอบวงแล้ว โดยลงนอนตะแคงไถตัวไปกับพื้นรอบเสวียนโดยสมมติว่าเป็นอาการเลื้อยของงู
เมื่อเลื้อยรอบเสวียนจนครบสามรอบ จากนั้นนางทรงพ่อเฒ่าเจ้าภาพจึงลุกขึ้นเปลี่ยนเสื้อผ้ากลับเป็นชุด
เดิมคือนุ่งผ้าถุงมีผ้าคล้องคอ และผ้าเคียนเอว พิธีกรรมในช่วงนี้ไม่มีรายละเอียดอะไรมากนอกจากการ
เลื้อยรอบเสวียนของงู ดังนั้นผู้วิจัยจึงตีความให้ “งู” ในพิธีกรรมช่วงนี้เป็นสัญลักษณ์ของสัตว์ป่าที่ดุร้าย
อีกประเภทหนึ่งที่อาศัยชุกชุมอยู่ในสภาพแวดล้อมในสมัยโบราณที่พื้นที่ส่วนใหญ่ยังเป็นป่ารกอยู่ ทั้งงู
และเสือถือเป็นสัตว์ป่าที่ดุร้ายและพบเจอบ่อยจึงเป็นที่หวาดกลัวของผู้คนในสมัยโบราณที่บ้านเมืองยัง
ไม่เจริญ
๗.๑.๑๒ ความหมายของเนื้อหาพิธีกรรมช่วงที่ ๑๒: ออกเรือน
พิธีกรรมในช่วงนี้ต้องมีเด็กผู้หญิงที่ยังไม่มีประจาเดือนและเป็นลูกหลานของ
นางทรงพ่อเฒ่าเจ้าภาพมาร่วมประกอบพิธีกรรมเป็น “สาวอ้อ” โดยต้องให้เด็กผู้หญิงคนนั้นปะแป้งทัด
ดอกไม้และสวมผ้าถุง แล้วให้แบกกระเช้าสาวอ้อไว้บนบ่า เดินวนรอบเสาเอกเป็นขบวนพร้อมพ่อเฒ่า
สาวอ้อเป็นสัญลักษณ์ของผู้หญิงทั่วไปในสมัยโบราณที่เมื่อถึงวัยที่เหมาะสมต้องมีคู่แต่งงานเพื่อสร้าง
ครอบครัวสืบเชื้อสายให้เผ่าพันธุ์ดารงคงอยู่ต่อไป ข้อกาหนดที่ต้องเป็นเด็กผู้หญิงที่ยังไม่มีประจาเดือน
เป็นสัญลักษณ์ที่ต้องการสื่อว่าผู้หญิงก่อนออกเรือนต้องรักนวลสงวนตัวเป็นหญิงสาวบริสทุ ธิ์เท่านั้น การ
เดินเกาะกันเป็นขบวนของพ่อเฒ่าพร้อมทั้งมีการปะแป้งทัดดอกไม้และถือพัดเดินร้องเพลง
เปรียบเสมือนขบวนแห่เจ้าสาวที่ประกอบด้วยเพื่อนเจ้าสาวในวันแต่งงาน ในขบวนนี้มีพ่อเฒ่าเจ้าภาพ
ถือพัดเดินเกาะตัวสาวอ้อเปรียบเหมือนแม่ของเจ้าสาวและมีพ่อเฒ่าเพียหาญที่ไม่ได้ถือพัดเดินข้างสาว
อ้ออีกหนึ่งองค์เป็นสัญลักษณ์แทนพ่อของเจ้าสาว ส่วนพ่อเฒ่าแสนละครเดินนาหน้าขบวนจูงสาวอ้อที่
เดินตามหลังมาเป็นสัญลักษณ์ของผู้ใหญ่ฝ่ายหญิงที่ทาหน้าที่นาเจ้าสาวไปส่งตัวให้เจ้าบ่าว นอกจากนี้
จะเห็นว่าสาวอ้อต้องแบกตะกร้าสานไว้บนบ่าซึ่งดูเหมือนสัมภาระหรือเครื่องมือในการดารงชีวิตของ
ผู้หญิงซึ่งไม่ได้ออกเรือนแต่ตัวแต่ต้องมีทักษะหรือคุณสมบัติที่พร้อมในการทาหน้าที่เป็นภรรยาด้วย
หลังจากหมดหน้าที่ของสาวอ้อในพิธีกรรมแล้วบรรดาพ่อเฒ่าจะราวงกันต่อการราวงในช่วงนี้มีลักษณะ
คล้ายการเกี้ยวพาราสีกันของผู้ชายกับผู้หญิงและจบลงด้วยการสมยอมของผู้หญิงกับผู้ชาย ต่อจากนั้น
พ่อเฒ่าจะการร่ายราและดื่มเหล้ากัน ช่วงท้ายของพิธีกรรมในช่วงนี้เป็นสัญลักษณ์ให้เห็นว่าหลังจากส่ง
ตัวเจ้าสาวให้เจ้าบ่าวแล้วจะมีการเลี้ยงฉลองกันของญาติพี่น้องและเพื่อนฝูงของทั้งสองฝ่าย ส่วนผู้หญิง
กับผู้ชายเมื่อผ่านการแต่งงานกันแล้วจะเป็นสามีภรรยากัน

๘๖

๗.๑.๑๓ ความหมายของเนื้อหาพิธีกรรมช่วงที่ ๑๓: คล้องช้างคล้องม้า
เครื่องประกอบพิธีกรรมที่ใช้ในพิธีกรรมช่วงนี้เป็นสัญลักษณ์ที่ทาให้เข้าใจ
ความหมายในภาพรวมของพิธีกรรมช่วงที่ ๑๓ นี้ว่าเป็นการเดินทางออกไปคล้องช้างและจับม้าเพื่อ
นามาฝึกใช้งานของคนสมัยโบราณ เครื่องประกอบพิธีกรรมที่เป็นเชือกเส้นเล็กที่ร้อยไม้ไผ่ชิ้นเล็กไว้ที่
ปลายสองข้างเรียกว่า “เชือกคล้องช้างคล้องม้า” ช่วงเริ่มต้นพิธีกรรมมีการนาเทียนมาจุดติดไว้ที่หัวช้าง
หัวม้าและอุ้มรารอบเสวียนเป็นสัญลักษณ์ของการเดินทางออกไปนอกเมืองเช่นเดียวกับพิธีกรรมช่วงที่
ผ่านมา
แต่ในช่วงนี้มีความหมายถึงการเดินทางรวมกลุ่มกันออกไปคล้องช้างและจับม้าในป่าเพื่อ
นามาใช้งานและเป็นการเดินทางไกลที่รอนแรมอยู่ในป่าทั้งกลางวันกลางคืนเป็นเวลาแรมเดือน
เนื่องจากช้างม้าอาศัยอยู่ในป่าลึกซึ่งไกลจากเมืองมาก สังเกตได้ว่าพิธีกรรมช่วงนี้ไม่ได้มีตาปิ้วเป็นผู้
ประกอบพิธีหลักเหมือนช่วงที่แสดงสัญลักษณ์ของการใช้แรงงานในช่วงอื่นแต่เป็นบรรดาพ่อเฒ่าทุก
องค์ที่เป็นผู้ประกอบพิธีกรรมในช่วงนี้เนื่องจาการคล้องช้างป่านั้นต้องอาศัยผู้ที่มีความชานาญอีกทั้ง
ต้องเป็นผู้มีคาถาอาคมในการทาพิธีกรรมต่างๆ เกี่ยวกับการคล้องช้างนั่นเอง จากนั้นพ่อเฒ่าทากิริยา
อาการนาเชือกมาพันรอบตัวช้างและม้าเป็นสัญลักษณ์การคล้องช้างและจับม้า และนาช้างม้าไปเก็บไว้
ที่ข้างหน้าข่วงปางแสดงถึงการนาช้างและม้าที่จับได้ไปเข้าคอกเพื่อฝึกใช้งานต่อไป ช้างและม้าเป็นสัตว์
ที่มีบทบาทสาคัญเป็นพิเศษสาหรับวิถีชีวิตของคนสมัยโบราณเนื่องจากเป็นสัตว์ที่นอกจากจะใช้แรงงาน
ใช้เป็นพาหนะในการเดินทางแล้ว ยังเป็นสัตว์ที่มีบทบาทสาคัญในการรบดังที่กล่าวแล้ว แสดงว่า
อาณาจักรโบราณจาเป็นต้องมีการยกไพร่พลออกไปคล้องช้างและจับม้ากันเป็นประจาเพื่อนามาฝึก
สาหรับใช้แรงงานทั่วไปและใช้เป็นพาหนะในศึกสงครามเพื่อขยายอาณาเขตและป้องกันอาณาจักรด้วย
๗.๑.๑๔ ความหมายของเนื้อหาพิธีกรรมช่วงที่ ๑๔: ประกาศเอกราช
พิธีกรรมช่วงนี้ชาวบ้านเรียกว่า “ตีไข่ฆ้องไข่กลอง” การตีไข่ฆ้องไข่กลอง
เปรียบเสมือนการตีฆ้องตีกลองเพื่อป่าวประกาศถึงชัยชนะและความสาเร็จในการสร้างบ้านแปงเมือง
หรือสร้างอาณาจักรของบรรพบุรุษของเจ้าของวัฒนธรรม เป็นการประกาศตนเป็นอาณาจักรอิสระที่ไม่
ขึ้นต่อใคร การที่จั๊กจั่นได้รับการเลือกเป็นสัญลักษณ์ส่วนหนึ่งของพิธีกรรมในช่วงนี้อาจจะเป็นเพราะ
ธรรมชาติของจั๊กจั่นที่เป็นแมลงที่ส่งเสียงดังมากโดยสามารถส่งเสียงได้หลายจุดประสงค์ได้แก่ เรียกหา
คู่ ป้องกันตัว ข่มขู่คัดค้าน และแสดงความพึงพอใจ และตัวผู้เท่านั้นที่สามารถส่งเสียงได้ ลักษณะ
ดังกล่าวของจั๊กจั่นสอดคล้องกับการนามาใช้เป็นสัญลักษณ์ในการป่าวประกาศชัยชนะและความสาเร็จ
ซึ่งภารกิจทั้งหมดหรือส่วนใหญ่เกิดจากบทบาทหน้าที่ของผู้ชายและพ่อเฒ่าเองก็เป็นผีผู้ชายเป็นส่วน
ใหญ่
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๗.๑.๑๕ ความหมายของเนื้อหาพิธีกรรมช่วงที่ ๑๕: ทานุบารุงบ้านเมือง
เนื้อหาของพิธีกรรมเป็นสัญลักษณ์ที่สื่อให้เห็นความหมายว่าหลังจากที่สร้าง
บ้านเมืองหรืออาณาจักรสาเร็จแล้ว ผู้ปกครองจะทาหน้าที่ทานุบารุงส่งเสริมให้บ้านเมืองเจริญรุ่งเรือง
เป็นปึกแผ่นยิ่งขึ้นสังเกตได้จากกิริยาท่าทางของพ่อเฒ่าแสนละคร พ่อเฒ่าเพียหาญ และพ่อเฒ่าหมอครู
ที่เป็นพ่อเฒ่าที่มีอาวุโสสูงเป็นสัญลักษณ์ของผู้นาหรือชนชั้นปกครองอาณาจักร ออกมาถือเสียมแล้ว
ทาท่าตวัดปลายเสียมยกเข้าหาเสาเอกไปรอบๆ เสาเอก เหมือนกับการสาดดินเข้าไปถมกองดินให้สูงขึ้น
นอกจากนี้ยังทาท่าตวัดปลายเสียมยกขึ้นใส่พ่อเฒ่าทุกองค์ที่นั่งอยู่ที่พาพ่อเฒ่าหน้าข่วงปางทุกคนตั้งแต่
หัวแถวถึงท้ายแถว แล้วมีการนาเสียมไปยันที่ยอดต้นกล้วย ๓ ครั้ง (การค้ายัน) พิธีกรรมในช่วงนี้เป็นที่
รู้จักกันว่า “คุ้ยปาง” เป็นสัญลักษณ์แสดงว่าผู้ปกครองทาหน้าที่ทานุบารุงบ้านเมืองให้เจริญรุ่งเรือง
(สูงขึ้น) ในทุกๆ ด้านและค้ายันอาณาจักรให้ตั้งมั่นต่อไป เมื่อบ้านเมืองเป็นปึกแผ่นแล้วการทาศึก
สงครามก็ลดน้อยลงจะเห็นว่าเมื่อเสร็จพิธีกรรมช่วงนี้พ่อเฒ่าทุกองค์จะนาดาบ “ไปเก็บ” ที่พาของ
ตนเองไม่เก็บไว้ในเสวียนอีกแล้วเป็นสัญลักษณ์แสดงให้เห็นว่าช่วงที่ต้องทาศึกสงครามกับคนกลุ่มอื่นลด
น้อยหรือสิ้นสุดลงเนื่องจากบ้านเมืองเป็นปึกแผ่นมั่นคงเป็นที่ยอมรับของคนกลุ่มอื่นทาให้ไม่มีใครกล้า
มารุกราน ดังนั้นช่วงเวลาจากนี้ต่อไปจึงเป็นช่วงของการทานุบารุงบ้านเมืองให้เจริญรุ่งเรืองต่อไป
๗.๑.๑๖ ความหมายของเนื้อหาพิธีกรรมช่วงที่ ๑๖: ประเพณีแห่เรือ
เนื้อหาของพิธีกรรมแสดงให้เห็นประเพณีการแข่งเรือ โดยตาปิ้วและพ่อเฒ่า
ทุกองค์ยกเว้นพ่อเฒ่าแสนละครออกมาจับชายผ้าขาวที่พาดอยู่บนก้านกล้วยทั้งสองด้านแล้วร้องเพลงที่
มีเนื้อหาเกี่ยวกับเรือ พร้อมกับนาผ้าเช็ดหน้ามาถือไว้ด้วยมือสองข้างทาท่าทางเหมือนพายเรือโยกเดิน
ไปตามจังหวะดนตรี ท่าทางของพ่อเฒ่าและจังหวะดนตรีในช่วงนี้ดูมีความสนุกสนานมากว่าเคร่งขรึม
เป็นที่สังเกตว่าระหว่างที่พ่อเฒ่าและตาปิ้วร่วมกันจับผ้าขาวร้องเพลงพ่อเฒ่าแสนละครไม่ได้ร่วมด้วยทา
เพียงแค่จับชายผ้าขาวม้าที่คล้องคอของพ่อเฒ่าองค์หนึ่งเท่านั้น และพ่อเฒ่าองค์อื่นทาท่าพายเรือพ่อ
เฒ่าแสนละครจะเดินวนอยู่รอบวง ทาให้ตีความได้ว่าหลังจากที่บ้านเมืองหรืออาณาจักรเป็นปึกแผ่น
มั่นคงแล้วผู้คนมีชีวิตที่สงบสุขขึ้นเมื่อมีเวลาว่างจากการเพาะปลูกจึงมีเวลาฝึกซ้อมพายเรือเพื่อการ
เดินทางทางน้าหรือจัดประเพณีแข่งเรือขึ้น การแสดงออกของพ่อเฒ่าในพิธีกรรมช่วงนี้ทาให้สามารถ
ตีความได้ว่าเป็นการเดินทางทางน้าหรือพยุหยาตราทางชลมารค หรืออาจจะตีความได้ว่าเป็นประเพณี
การแข่งเรือ
๗.๑.๑๗ ความหมายของเนื้อหาพิธีกรรมช่วงที่ ๑๗: จับปลา
การประกอบพิธีกรรมในช่วงนี้มีตาปิ้วและพ่อเฒ่าอีก ๒ องค์ทาอาการแสดง
ให้เห็นถึงการจับปลาโดยตาปิ้วหยิบไม้ตีปลาและข้องใส่ปลาออกมาจากเสวียน พ่อเฒ่าสององค์นาผ้า
ขาวที่พาดอยู่บนต้นกล้วยมาถือชายผ้าคนละด้านเดินไปรอบๆ ข่วงปางให้ชาวบ้านนาข้าวต้มมัดโยนใส่
ผ้าขาว ระหว่างนั้นตาปิ้วทาท่าเอาไม้ตีปลาตีมือคนที่กาลังถือข้าวต้มมัดโยนใส่ในผ้าขาวและหาจังหวะ
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จับมือแย่งเอาข้าวต้มมัดไปจากมือ ตาปิ้วนาข้าวต้มมัดบางส่วนใส่ไว้ในข้องและนาข้าวต้มที่อยู่ในข้อง
ออกมาวางกับพื้นข้างเสวียนนาขวานออกมาแล้วทาท่าทางเหมือน “ทาปลา” ข้าวต้มมัดใช้เป็น
สัญลักษณ์แทนปลา ท่าทางของตาปิ้วแสดงถึงวิธีการจับปลาที่ต้องมีการทุบหัวปลาและเมื่อจับปลาได้
แล้วมีการทาปลา แสดงให้เห็นถึงการดารงชีพของคนสมัยโบราณที่นอกจากจะมีการทาเกษตรกรรม
เพื่อการดารงชีแล้วยังมีน้าเป็นแหล่งอาหารสาคัญอีกแหล่งหนึ่ง
๗.๑.๑๘ ความหมายของเนื้อหาพิธีกรรมช่วงที่ ๑๘: ปลูกมะพร้าว
ผู้ประกอบพิธีกรรมหลักในช่วงนี้คือ พ่อเฒ่าหมอครูและมีพ่อเฒ่าอีก ๓ องค์
เป็นผู้ช่วย อุปกรณ์ที่ใช้ในช่วงนี้ คือ เสียม ผ้าขาว และลูกมะพร้าว มีพ่อเฒ่า ๒ องค์นาผ้าขาวมาคลี่ออก
จับชายผ้าตรงหัวท้ายคนละด้าน จากนั้นพ่อเฒ่าองค์ที่อุ้มมะพร้าวอยู่ก็นาลูกมะพร้าวมาใส่ในผ้าขาว
และพ่อเฒ่าหมอครูนาเสียมมาเขี่ยลูกมะพร้าวให้กลิ้งไปกลิ้งมา ทั้งหมดเป็นสัญลักษณ์แสดงให้เห็นถึง
การปลูกมะพร้าวซึ่งเป็นพืชสาคัญที่สามารถใช้ประโยชน์ได้แทบจะทุกส่วน พิจารณาความสาคัญของ
มะพร้าวในสังคมไทยที่นอกจากใช้ทาอาหารคาวหวานแล้ว มะพร้าวยังใช้ในพิธีกรรมต่างๆ ตั้งแต่เกิด
จนตายได้ แสดงว่ามะพร้าวเป็นพืชสาคัญที่ผู้คนปลูกเพื่อใช้ประโยชน์มาตั้งแต่สมัยโบราณ นอกจากนี้
ความหมายแฝงของพิธีกรรมช่วงนี้ยังหมายถึงความเจริญงอกงามของบ้านเมืองอีกด้วยเนื่องจาก
มะพร้าวเป็นพื้นยื่นต้นที่งอกงามง่ายและยืนต้นสูงมีอายุยืนยาว
๗.๑.๑๙ ความหมายของเนื้อหาพิธีกรรมช่วงที่ ๑๙: ตีผึ้ง
พิธีกรรมช่วงนี้จะมาทาที่บริเวณใต้ต้นผึ้งผู้ประกอบพิธีกรรมหลัก
ประกอบด้วยพ่อเฒ่าแสนละครและตาปิ้ว มีการแสดงท่าทางเป็นสัญลักษณ์ของการตีผึ้งโดยตาปิ้วถือ
ขวานและทอยไว้ในมือซ้าย และสะพายถังน้า ส่วนพ่อเฒ่าแสนละครพ่นควันบุหรี่ใส่รังผึ้งที่ทาจากใบคูน
และข้าวต้มมัดเสียบไม้ มีพ่อเฒ่าอีกสององค์ช่วยกันนาเมล็ดฝ้ายซัดใส่พ่อเฒ่าแสนละครและตาปิ้วเป็น
สัญลักษณ์ของผึ้งที่บินมาต่อย ทาให้ พ่อเฒ่าแสนละครและตาปิ้วถอยออกไปจากต้นผึ้ง ตาปิ้วยกคาย
ของพ่อเฒ่าแสนละครมาวางไว้กับพื้นใต้ต้นผึ้งและทาพิธีกรรมเหมือนตอนสะกดนางไม้โดยการร้อง
เพลงมีหมอปี่เป่าปี่ประกอบการร้องเพลง เมื่อทาพิธีเสร็จแล้วพ่อเฒ่าแสนละครลุกขึ้นเป่าเหล้าใส่รังผึ้ง
๓ ครั้ง ต่อจากนั้นพ่อเฒ่าแสนละครและตาปิ้วทาท่าทางตีผึ้งอีกครั้งโดยมีพ่อเฒ่าอีกสององค์ช่วยกันซัด
เมล็ดฝ้ายใส่เหมือนเดิมแต่ครั้งนี้ทั้งสององค์ไม่เดินหนีแต่เดินเข้าไปดึงไม้เสียบข้าวต้มออกมาจากต้นผึ้ง
แล้วนาไปแจกผู้เข้าร่วมพิธีกรรมเป็นสัญลักษณ์ว่าตีรังผึ้งสาเร็จแล้ว ส่วนเบียร์ที่อยู่ในกล่องใต้ต้นผึ้งเป็น
สัญลักษณ์ของน้าผึ้ง พ่อเฒ่าแสนละครจะนาเบียร์มาแจกให้พ่อเฒ่าทุกองค์รวมทั้งตาปิ้วด้วย
ทั้งหมดที่กล่าวมาเป็นสัญลักษณ์แสดงถึงการตีผึ้งซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิต
ของคนสมัยโบราณ ที่มสี ภาพแวดล้อมเป็นป่าทึบมีแต่ต้นไม้สูงใหญ่การตีผึ้งจึงต้องปีนขึ้นไปบนต้นไม้ที่
สูงมาก คนโบราณมีวิธีการในการปีนขึ้นไปบนต้นไม้สูงๆ ด้วยวิธีที่เรียกว่า “ตอกทอย” คือนาไม้ไผ่มา
เหล่าเป็นชิ้นสี่เหลี่ยมเล็กๆ พอให้ใช้เท้าเหยียบได้ ปลายข้างหนึ่งเหลาให้แหลมเพื่อให้สามารถตอกเข้า
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ไปในต้นไม้ได้ เมื่อตอกทอยเข้ากับต้นไม้แล้วทอยจะเป็นเหมือนขั้นบันไดให้เราสามารถเหยียบขึ้นไปได้
นอกจากนี้พิธีกรรมช่วงนี้ยังแสดงให้เห็นถึงความเชื่อของคนโบราณว่าการตีผึ้งไม่ใช่ของง่ายต้องอาศัย
อาคาอาคมเข้ามาช่วยดังจะเห็นว่าพ่อเฒ่าแสนละครต้องทาพิธีกรรมสะกดผึ้งก่อนจึงจะตีผึ้งสาเร็จ ส่วน
การปีนขึ้นไปเก็บน้าผึ้งนั้นเป็นหน้าที่ของบ่าวไพร่อย่างตาปิ้ว จะเห็นได้ว่าพิธีกรรมช่วงสุดท้ายจบลงด้วย
การตีผึ้งสาเร็จและนาน้าผึ้งมาแจกกันกิน เนื้อหาภาพรวมของพิธีกรรมช่วงตีผึ้งเป็นสัญลักษณ์ที่สื่อให้
เห็นถึงความสาเร็จในการสร้างอาณาจักรหรือบ้านเมืองที่มีความเป็นปึกแผ่นมั่นคง ประชาชนอยู่เย็น
เป็นสุข น้าผึ้งเป็นสัญลักษณ์ของความสาเร็จอันหอมหวานส่วนเบียร์เป็นเครื่องดื่มที่ใช้ในการเฉลิมฉลอง
เมื่อนาเบียร์มาเป็นใช้เป็นสัญลักษณ์แทนน้าผึ้งจึงสื่อถึงการเฉลิมฉลองความสาเร็จอันยิ่งใหญ่
๗.๒ ความหมายเชิงสัญลักษณ์ของเครื่องประกอบพิธีกรรม
เป็นที่น่าสังเกตว่าความหมายเชิงสัญลักษณ์ของพิธีกรรมเลี้ยงปางไม่เพียงแต่สื่อ
ออกมาจากเนื้อหาของพิธีกรรมเท่านั้น แต่ยังมีความสัมพันธ์สอดคล้องกันกับเครื่องประกอบพิธีกรรม
และการแต่งกายของนางทรงพ่อเฒ่าอย่างมีนัยสาคัญที่สามารถสื่อให้เห็นความหมายของพิธีกรรมนี้ได้
อย่างละเอียดยิ่งขึ้น เครื่องประกอบพิธีกรรมที่นามาวิเคราะห์ในหัวข้อนี้คือ เครื่องประกอบพิธีกรรมที่
อยู่บนหิ้งพ่อเฒ่า และเครื่องแต่งกายของนางทรงพ่อเฒ่า
๗.๒.๑ เครื่องประกอบพิธีกรรมที่อยู่บนหิ้งพ่อเฒ่า
เครื่องประกอบพิธีกรรมที่อยู่บนหิ้งพ่อเฒ่ามีทั้งหมด ๑๑ อย่าง แต่ที่แสดง
สัญลักษณ์เกี่ยวกับเนื้อหาพิธีกรรมที่ชัดเจนที่สามารถนามาวิเคราะห์ในที่นี้มี ๘ อย่าง คือ เรือและพาย
ทาจากไม้ แพทาจากไม้ ร่มช้างร่มม้า ระย้าห่อไหม ธนูทาจากไม้และลูกศร เชือกคล้องช้างคล้องม้า และ
รูปจาลองช้างและม้า
๗.๒.๑.๑ เรือและพาย สื่อให้เห็นวิถีชีวิตของคนโบราณ เป็นสัญลักษณ์ของ
พาหนะในการเดินทางในสมัยโบราณที่ต้องมีการเดินทางทางน้า และอาจจะสื่อถึงและประเพณีเกี่ยวกับ
เรือในฤดูน้าหลากได้เช่นกัน
๗.๒.๑.๒ แพ สื่อสัญลักษณ์เช่นเดียวกันกับเรือคือเป็นพาหนะที่ใช้ในการ
คมนาคมทางน้าเช่นเดียวกัน
ในขณะที่เรือเป็นพาหนะที่แสดงถึงความเจริญก้าวหน้าทางด้าน
ศิลปะวิทยาการและประเพณีของกลุ่มคน ส่วนแพเป็นพาหนะที่เรียบง่ายใช้ในกลุ่มสามัญชนทั่วไป
๗.๒.๑.๓ ร่มช้างร่มม้า ทาจากไหมพรมหลายสีขึงกับไม้ประกอบเป็นรูป
สามเหลี่ยมคล้ายร่มสามารถตีความได้ ๒ ประเด็นคือ สื่อถึงร่มที่ใช้กางเวลาที่กษัตริย์ พระบรมวงศานุ
วงศ์ หรือขุนนางชั้นสูงเดินทางด้วยช้างหรือม้า ประที่สองสื่อถึงฉัตรที่ใช้ประดับบนหลังช้างเมื่อเวลาที่
กษัตริย์หรือพระบรมวงศานุวงศ์ทรงช้าง

๙๐

๗.๒.๑.๔ ระย้าห่อไหม ทาจากไหมพรมหลายสีขึงกับไม้ประกอบเป็นรูป
สามเหลี่ยมคล้ายหลังคา นางทรงพ่อเฒ่าเชื่อกันว่าระย้าห่อไหมเป็นที่อยู่ของพ่อเฒ่าในเวลาประกอบ
พิธีกรรม สื่อสัญลักษณ์วังหรือศาลาที่ประทับของกษัตริย์ หรือประทุนบนหลังช้าง สังเกตว่าเวลา
ประกอบพิธีกรรมช่วงที่ ๗ นางทรงพ่อเฒ่าจะนาเทียนที่จุดแล้วทั้งหมดมาใส่ไว้ในระย้าห่อไหมเป็น
สัญลักษณ์ของการบูชาพ่อเฒ่าที่อยู่ในวัง ศาลา หรือศาล
๗.๒.๑.๕ ธนู สื่อสัญลักษณ์ถึงอาวุธที่ผู้คนใช้ในสมัยโบราณที่นอกจาก
ดาบแล้วยังมีการใช้ธนูเพื่อใช้ยิงเป้าหมายในระยะไกล
๗.๒.๑.๖ เชือกเส้นเล็กร้อยไม้ไผ่ชิ้นเล็กๆ ไว้ที่ปลายทั้งสองด้าน
สัญลักษณ์แทนเชือกที่ใช้สาหรับคล้องช้างป่าและจับม้าป่าเพื่อนามาใช้งาน

สื่อ

๗.๒.๑.๗ ช้าง ทาจากปูนปลาสเตอร์หรือไม้แกะสลักเป็นสัญลักษณ์ของ
ช้างสัตว์สาคัญที่มีบทบาทในการสร้างบ้านเมืองหรืออาณาจักรในสมัยโบราณ คนโบราณใช้ช้างเป็น
พาหนะในการเดินทัพและในการรบ นอกจากนี้คนไทยเชื่อมาตั้งแต่โบราณว่าช้างเป็นสัตว์คู่บารมีของ
กษัตริย์โดยเฉพาะช้างเผือก
เชื่อกันว่าบารมีของกษัตริย์วัดกันที่จานวนของช้างเผือกที่มีอยู่ใน
ครอบครอง คนไทยเห็นประโยชน์ของช้างมาเป็นเวลานานจึงเชื่อว่าช้างเป็นสัตว์คู่บ้านคู่เมืองของไทย
๗.๒.๑.๘ ม้า ทาจากปูนปลาสเตอร์หรือไม้แกะสลักเป็นสัญลักษณ์ของ
ม้าที่เป็นสัตว์สาคัญอีกชนิดหนึ่งที่มีบทบาทสาคัญในการสร้างบ้านเมืองหรืออาณาจักรควบคู่มากับช้าง
แตกต่างกันที่ม้ามีร่างกายที่มีขนาดเล็กกว่าช้างทาให้ความยิ่งใหญ่ของม้ามีน้อยกว่าช้าง อย่างไรก็ตาม
ความที่มีรูปร่างเล็กกว่าช้างม้าจึงมีความปราดเปรียวคล่องแคล่วกว่าช้างมาก ผู้คนจึงใช้ม้าเป็นพาหนะ
ทั้งในการเดินทางที่ต้องอาศัยความไวและความคล่องตัว ม้าจึงเป็นสัตว์สาคัญควบคู่ไปกับช้าง
๗.๒.๒ เครื่องแต่งกายของนางทรงพ่อเฒ่า
๗.๒.๒.๑ เครื่องแต่งกายของนางทรงพ่อเฒ่าก่อนเริ่มประกอบพิธีกรรม
วันประกอบพิธีกรรมนางทรงพ่อเฒ่าจะแต่งตัวมาร่วมพิธีกรรมโดย
สวมโจงกระเบนผ้าลาย เสื้อแขนสั้น มีผ้าสไบเป็นลายคล้ายผ้าขาวม้าพาดไหล่ซ้าย และถือดาบหนึ่งเล่ม
ไว้ในมือ การแต่งกายของนางทรงพ่อเฒ่าในช่วงนี้สื่อสัญลักษณ์ถึงการแต่งกายในชุดลาลองของผู้ชายใน
สมัยโบราณที่นุ่งโจงกระเบนและมีผ้าพาดไหล่
ส่วนดาบในมือเป็นสัญลักษณ์แสดงให้เห็นถึงการ
เตรียมพร้อมในการออกรบเมื่อมีศึกสงคราม หรืออาจจะเป็นสัญลักษณ์ของนักรบ
๗.๒.๒.๒ เครื่องแต่งกายของนางทรงพ่อเฒ่าระหว่างประกอบพิธีกรรม
ในช่วงประกอบพิธีกรรมเมื่อมีการอัญเชิญพ่อเฒ่าลงแล้วนางทรงพ่อ
เฒ่าจะนาเส้นฝ้ายมาเคียนหัว สวมผ้าถุงหรือโสร่งทับโจงกระเบน นาผ้าสไบของตัวเองที่เคยพาดบ่ามา
คล้องที่คอโดยผูกผ้าและทิ้งชายห้อยไว้ด้านหลัง นาผ้าสไบที่เจ้าภาพเตรียมไว้ให้มาเคียนเอว มือถือดาบ
ในบางช่วง เส้นฝ้ายที่นามาเคียนหัวเป็นสัญลักษณ์แทนผ้ายันต์คาดหัวผู้ชายเวลาออกรบหรือที่เรียกกัน

๙๑

ว่า ผ้าประเจียด พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒ ระบุความหมายของผ้าประเจียดว่า
“ประเจียด น. ผ้าลงเลขยันต์ถือกันว่าเป็นเครื่องป้องกันอันตรายได้ ใช้เป็นผ้าผูกคอหรือผูกต้นแขนเป็น
ต้น” นอกจากนี้เขต ศรียาภัย (๒๕๕๐) ยังให้รายละเอียดของผ้าประเจียดว่านักรบไทยสมัยโบราณนิยม
ใช้ผ้าประเจียดเพราะเชื่อมั่นว่าสามารถคุ้มครองอันตรายได้ ผู้ชายไทยนิยมพับเป็นทบแล้วพันรอบหัว
เวลาออกรบ คาอธิบายดังกล่าวสอดคล้องกับลักษณะของฝ้ายที่ใช้เคียนหัวนางทรงพ่อเฒ่า การแต่งกาย
ของนางทรงพ่อเฒ่าในช่วงนี้ยังมีผ้าคลองคอผูกชายห้อยไว้ด้านหลัง ส่วนด้านหน้าปล่อยให้ผ้าหย่อน
ห้อยลงมาระดับหน้าอก เหมือนผ้าคล้องคอของผู้ชายในภาพจิตกรรมผาผนังตามวัดซึ่งเป็นสัญลักษณ์
การแต่งกายของผู้ชายในยามปกติ นอกจากนี้ยังมีผ้าเคียนเอวอีกหนึ่งผืนเป็นสัญลักษณ์แสดงถึงการแต่ง
กายผู้ชายทะมัดแมงของผู้ชายทั้งในยามปกติและในยามออกรบ อย่างไรก็ตามนางทรงพ่อเฒ่ากลับสวม
ผ้าถุงหรือโสร่งซึ่งดูขัดแย้งกับชุดนักรบทั่วไป
ผู้วิจัยตีความว่าการนาผ้าถึงหรือโสร่งมาสวนทับโจง
กระเบนนั้นเป็นสัญลักษณ์สื่อถึงการประทับทรงหรือสวมทับร่างของนางทรงพ่อเฒ่า แต่นางทรงพ่อเฒ่า
ยังคงสวมโจงกระเบนอยู่ข้างในผ้าถุงหรือโสร่งไม่ได้ถอดออกยังถือได้ว่านางทรงพ่อเฒ่ายังสวมโจง
กระเบนอยู่รวมกันเป็นชุดที่นักรบสวมเวลาออกรบ

บทที่ ๕ พิธีกรรมแลแห่นาค
๑. แลแห่นาค
ประเพณีบวชนาคของอาเภอนครไทยเป็นประเพณีที่คนทั่วไปรู้จักกันดีว่ามีเอกลักษณ์โดดเด่น
และไม่เหมือนกับประเพณีบวชนาคของคนไทยในท้องถิ่นอื่นของไทยเนื่องจากมีการใช้ “แล” แห่นาค
ไปโบสถ์ “แลแห่นาค” หมายถึงเสลี่ยงที่ใช้สาหรับให้นาคนั่งแห่พาไปโบสถ์เพื่อเข้าพิธีอุปสมบทเป็น
พระภิกษุในพุทธศาสนา สันนิษฐานกันว่าแลมีรูปแบบมาจาก “วอ” ที่ใช่สาหรับหามเจ้านายหรือผู้ที่มี
ยศตาแหน่งใหญ่โตเวลาเดินทางไปตามที่ต่างๆ ในสมัยโบราณ แลแห่นาคมีลักษณะเหมือนวอหรือ
เสลี่ยงมีหลังคา มีเสาเชื่อมต่อจากหลังคามายังตัวแล ๔ เสา ที่ฐานมีไม้ยื่นออกมาทั้ง ๒ ข้างซ้ายขวา ไม้
ที่ยื่นออกมาจะยาวเลยตัวแลทั้งด้านหน้าและด้านหลังเพื่อให้คนหาม
ตัวแลประดับด้วยผ้าทอหรือ
ผ้าลูกไม้และดอกไม้ประดิษฐ์ทาจากกระดาษหรือพลาสติก นอกจากนี้มีการประดับดาบและหอกที่ข้าง
ตัวแลโดยหันปลายดาบยื่นออกมาข้างหน้าทั้งสองด้าน
และให้ปลายหอกยื่นออกไปข้างหลังทั้งสอง
ด้านซ้ายขวา
คาว่า “แล” นี้เป็นภาษานครไทยที่ใช้เรียกเสลี่ยงหรือวอที่ใช้สาหรับแห่นาคเข้าโบสถ์อย่าง
เดียวเท่านั้นไม่ใช้สาหรับเรียกสิ่งอื่น ช่างทาแลที่มีอายุ ๘๐ ปีขึ้นไปให้ข้อมูลว่าไม่มหี ลักฐานและข้อมูล
แน่ชัดว่าประเพณีนี้เริ่มมีขึ้นตั้งแต่เมื่อไร
แต่เห็นพ่อแม่ปู่ย่าตายายปฏิบัติสืบทอดกันมากตั้งแต่เกิด
ปัจจุบันชาวนครไทยยังนิยมแห่นาคด้วยแลกันอยู่โดยจะจ้างช่างทาแลเป็นผู้ทาให้ ช่างทาแลอาวุโสที่
เป็นที่รู้จักของชาวนครไทยในช่วงที่ผู้วิจัยเก็บข้อมูลในปี พ.ศ. ๒๕๖๐ คือ
๑) นายประทุม จ๊อดดวงจันทร์ ช่างประจาหมู่บ้านหัวร้อง ตาบลนครไทย อาเภอนครไทย
๒) นายจวง ศรีทอง ช่างประจาหมู่บ้านแก่งออมสิน ตาบลเนินเพิ่ม อาเภอนครไทย
๓) นายบุญลือ สีดารัตน์ ช่างประจาหมู่บ้านไร่พัฒนา ตาบลนาบัว อาเภอนครไทย

รูปที่ ๕.๑ แลแห่นาค

๙๓

นายประทุม จ๊อดดวงจันทร์

นายจวง ศรีทอง

นายบุญลือ สีดารัตน์

รูปที่ ๕.๒ ช่างทาแลอาวุโส อาเภอนครไทย

๙๔

๒. ขั้นตอนการทาแลแห่นาค
บ้านที่มีลูกชายที่มีอายุครบบวชและตกลงกันแล้วว่าจะกาหนดบวชลูกชายเมื่อใด ทางเจ้าภาพ
งานบวชจะติดต่อช่างทาแลให้ทาแลเพื่อใช้ในการแห่นาคไปโบสถ์ให้
การทาแลจะใช้เวลาประมาณ
๒ – ๓ วันถ้านับรวมขั้นตอนในการเตรียมอุปกรณ์ทั้งหมด แต่ถ้าเป็นการประดับตกแต่งจะใช้เวลาเพียง
วันเดียวก็เสร็จ ขั้นตอนในการทาแลไม่ได้มีกฎเกณฑ์กาหนดตายตัว ในงานวิจัยนี้จะเรียงลาดับข้อมูล
ตามขั้นตอนการทาแล และองค์ประกอบของแลเป็นสาคัญดังนี้
๒.๑ ตัดไม้
ในสมัยก่อนตัวแลจะทาจากไม้ไผ่ชาวบ้านจะออกไปช่วยกันหาตัดไม้ไผ่ขนาดที่
เหมาะสมสาหรับประกอบเป็นแลในป่าและขนมาไว้ที่บ้านที่จะทาแลและช่วยกันประกอบเป็นโครงแล
แต่ปัจจุบันขั้นตอนนี้จะไม่มีเนื่องจากช่างทาแลนิยมทาตัวแลด้วยไม้แปรรูปที่ซื้อจากร้าน หรือใช้เหล็ก
แทนไม้เนื่องจากมีความแข็งแรงและทนทานกว่า และสามารถนามาใช้ต่อได้อีกหลายครั้ง

รูปที่ ๕.๓ โครงแล
๒.๒ ตัดต้นกล้วย
องค์ประกอบสาคัญของแลแห่นาคคือ การแทงหยวกประดับฐานของแล การแทง
หยวกถือเป็นศิลปะพื้นบ้านที่เป็นเอกลักษณ์ของชาวนครไทยที่น่าสนใจอีกประการหนึ่ง
ช่างทาแล
จะต้องมีฝีมือในการแทงหยวกด้วย ลายแทงหยวกที่ประดับอยู่ที่ตัวแลจะเป็นเอกลักษณ์สาคัญบอกว่า
แลนี้เป็นฝีมือของช่างบ้านใด การแทงหยวกจะต้องใช้ “กล้วยตานี” เท่านั้น เนื่องจากหยวกของกล้วย
ตานี้มีขนาดใหญ่และเนื้อหนาแข็งแรง เหมาะแก่การนามาแกะสลักมากกว่าหยวกกล้วยชนิดอื่น ช่างทา
แลจะต้องไปตัดต้นกล้วยตานีด้วยตัวเอง โดยคัดเลือกจากขนาดของลาต้นที่ใหญ่พอเหมาะสาหรับการ
แทงหยวกหรือแกะสลัก ในสมัยก่อนช่างจะเลือกต้นกล้วยที่ยังไม่ตกเครือเพราะมีเส้นใยไม่เหนียวมาก

๙๕

แต่ปัจจุบันอนุโลมเนื่องจากต้นกล้วยตานีหายากถึงแม้กล้วยจะตกเครือแล้วก็สามารถนามาใช้ได้อยู่ เมื่อ
เลือกต้นกล้วยที่มีขนาดเหมาะสมช่างทาแลและผู้ช่วยจะช่วยกันตัดและขนกลับมาไว้ที่บ้าน จากนั้นนา
ต้นกล้วยมาตัดเป็นท่อนๆ เพื่อเตรียมไว้สาหรับการแทงหยวกต่อไป

รูปที่ ๕.๓ ตัดต้นกล้วย

๙๖

๒.๓ แทงหยวก
ช่างทาแลทุกคนจะมีความชานาญเรื่องการแทงหยวกด้วยเพราะถือเป็นเครื่องประดับ
สาคัญของแลแห่นาค การแทงหยวกถือภูมิปัญญาพื้นบ้านอย่างหนึ่งของไทยที่รู้จักนาพืชพรรณพื้นบ้าน
มาใช้ประโยชน์ในทางศิลปะ
ก่อนเริ่มแทงหยวกช่างทาแลจะต้องทาพิธีกรรมไหว้ครูก่อนทุกครั้ง
พิธีกรรมไหว้ครูของช่างแต่ละคนอาจจะมีความแตกต่างในรายละเอียดกันบ้างเล็กน้อย งานวิจัยเรื่องนี้
เก็บข้อมูลพิธีกรรมไหว้ครูก่อนแทงหยวกจากนายบุญลือ สีดารัตน์ อายุ ๘๐ ปีเป็นหลัก
เนื่องจาก
นายบุญลือ สีดารัตน์เป็นช่างทาแลที่มีอายุมากที่สุดในปัจจุบันและเป็นช่างรุ่นเก่าที่ยังคงรักษาลักษณะ
การทาแลและความเชื่อแบบดั้งเดิมไว้มากที่สุด การไหว้ครูจะใช้พานหรือจานตามแต่สะดวก ภายใน
พานหรือจานจะประกอบด้วย ไข่ไก่ ๑ ฟอง ซองใบตองจานวน ๕ ซองภายในซองบรรจุดอกไม้หรือใบไม้
สดก็ได้ มีเทียนไขเล่มเล็ก ๒ เล่ม เงิน ๑๐๙ บาท มีดที่ใช้แทงหยวก พานหรือจานที่บรรจุเครื่องประกอบ
พิธีกรรมทั้งหมดนี้เรียกว่า “ขันห้า” นอกจากนี้ยังมีน้าเปล่า ๑ ขวด เทียนขี้ผึ้ง ๑ เล่ม และน้าเปล่าหนึ่ง
ขันใส่ใบส้มป่อยลงไปเพื่อทาน้ามนต์
ในการประกอบพิธีกรรมไหว้ครูช่างทาแลจะยกพานขึ้นจบ
หน้าผากแล้วท่องคาถาและบอกกล่าวครูบาอาจารย์ จากนั้นวางพานหรือจานลงแล้วนาเทียนขี้ผึ้งมาจุด
แล้วหยดน้าตาเทียนลงไปในขันน้า เมื่อเสร็จพิธีกรรมทาน้ามนต์แล้วช่างจะนาเครื่องมือที่ใช้สาหรับแทง
หยวกลงไปจุ่มลงในน้ามนต์ก่อนนาไปแกะสลักหยวกกล้วย

รูปที่ ๕.๔ เครื่องไหว้ครูก่อนทาแล

๙๗

ต้นกล้วยที่ตัดไว้เป็นท่อนจะถูกนามาลอกเอากาบกล้วยด้านนอกออกทิ้งเนื่องจากสีไม่
สวยและมักเป็นรอยช้า ส่วนกาบกล้วยด้านในที่มีสีขาวนวลจะเก็บไว้ใช้ในการแทงหยวก ช่างทาแลจะมี
มีดแทงหยวกหลายขนาดสาหรับใช้แทงเข้าไปในเนื้อของหยวกกล้วยและแทงเป็นลวดลายโดยไม่ต้องมี
การเขียนลายก่อน
หยวกกล้วยที่แทงเป็นลวดลายแล้วจะนากระดาษสีสะท้อนแสงใส่ไว้ข้างในเพื่อ
ประดับให้สวยงานเวลาที่แกะลายออก
จากนั้นนาไปประดับที่ฐานของแลทั้งแนวตั้งและแนวนอน
สังเกตว่าช่างแต่ละคนจะมีลวดลายที่ตนเองถนัดไม่เหมือนกันแต่ส่วนใหญ่จะเป็นลายที่ประยุกต์ขึ้นใหม่
ภายหลัง แต่สาหรับนายบุญลือ สีดารัตน์จะแทงหยวกประดับแลเพียงลายเดียวเท่านั้นคือ “ลาย
พญานาค” โดยไม่คิดที่จะประยุกต์หรือปรับเปลี่ยนลวดลายให้สวยงามหรือเป็นเอกลักษณ์ของตัวเอง
นายบุญลือ สีดารัตน์ให้เหตุผลกับผู้วิจัยว่าลายพญานาคนี้เป็นลายโบราณที่ใช้สาหรับประดับแลแห่นาค
มาตั้งแต่โบราณ ลายแทงหยวกของนายบุญลือ สีดารัตน์ที่ยังคงรักษาธรรมเนียมปฏิบัติแบบดั้งเดิมไว้ทา
ให้ผู้วิจัยสามารถมองเห็นความสัมพันธ์เชิงสัญลักษณ์ของลวดลายแทงหยวกกับองค์ประกอบอื่นของแล
แห่นาคที่สื่อความหมายออกมาสอดคล้องกับความเชื่อในการใช้แลแห่นาคได้

รูปที่ ๕.๕ แทงหยวกประดับแล

๙๘

ลายแทงหยวกของนายปทุม จ๊อดดวงจันทร์

ลายแทงหยวกของนายจวง ศรีทอง

ลายแทงหยวกของนายบุญลือ สีดารัตน์

รูปที่ ๕.๖ ลายแทงหยวกของช่างอาวุโส อาเภอนครไทย
๒.๔ ประดับแลแห่นาค
แลแห่นาคที่มีโครงทามาจากไม้หรือเหล็กจะได้รับการประดับตกแต่งอย่างสวยงาม
และมีระเบียบแบบแผนตามที่ปฏิบัติกันมาแต่โบราณ โดยจะอธิบายไปตามโครงสร้างของแลดังนี้
๒.๔.๑ หลังคา
หลังคาแลจะประดับตกแต่งด้วยผ้าซึ่งอาจจะเป็นผ้าลูกไม้ หรือผ้าทอเป็นลาย
หมากรุกหรือลายตารางที่ทอโดยญาติผู้ใหญ่ของนาคก็ได้ โดยจีบชายผ้าหรือเย็บระบายและปล่อยห้อย
ลงมาเล็กน้อยรอบๆ หลังคาเพื่อความสวยงาม บางรายอาจจะประดับด้วยดอกไม้ประดิษฐ์หรือตัด
กระดาษสีเป็นรูปดอกไม้ติดหรือที่มุมทั้ง ๔ มุมของหลังคาก็ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความคิดสร้างสรรค์ของ
ช่างทาแลแต่ละคน

๙๙

รูปที่ ๕.๗ หลังคาแล
๒.๔.๒ เสา
แลจะมีเสา ๔ เสายึดติดหลังคากับตัวแลด้านล่างไว้ เสาแลจะหุ้มด้วย
กระดาษสีหรือนาผ้ามาพันให้ดูสวยงาม นอกจากนั้นอาจจะนาดอกไม้ประดิษฐ์มาพันรอบเสาอีกก็ได้

รูปที่ ๕.๘ เสาแล

๑๐๐

๒.๔.๓ ตัวแล
ตัวแลด้านบนคือช่วงที่อยู่ระหว่างเสาทั้ง ๔ เสา ช่วงนี้จะเป็นช่องว่างที่ไม่มี
ผนังกั้น ช่างทาแลจะเหลาไม้ไผ่เป็นก้านเล็กๆ ที่สามารถดัดให้โค้งงอเป็นรูปร่างต่างๆ ได้มาประดับยึด
ติดกันทีด่ ้านข้างทั้งสองข้าง และด้านหลังอีกหนึ่งด้านทาให้ดูเหมือนเป็นฝาผนังของตัวแล ส่วนด้านหน้า
ของแลจะปล่อยว่างเพื่อให้นาคเข้าไปนั่งในแลได้ ช่างทาแลจะประดับไม้ไผ่ที่ยึดติดกับเสาทั้ง ๓ ด้านที่
เปรียบเสมือนฝาผนังของแลด้วยกระดาษสี ผ้า หรือดอกไม้ประดิษฐ์ให้ดูสวยงาม ช่างทาแลบางคน
อาจจะนาผ้ามาขึงและผูกติดกับเสาแลที่ด้านข้างทั้งสองข้างทาให้ดูเหมือนม่านหน้าต่าง
นอกจากนี้ช่างทาแลจะนาหอกและดาบที่ทาจากไม้ที่มีขนาดยาวเป็นพิเศษ
หุ้มด้วยกระดาษสีทองมาติดกับผนังด้านข้างของแลทั้ง ๒ ข้าง โดยแต่ละข้างจะนาหอกและดาบมาติด
ไขว้กันโดยหันปลายดาบออกมาด้านหน้า และหันปลายหอกออกไปด้านหลังของแล
หลังจากตกแต่งส่วนอื่นๆ ของแลเสร็จเรียบร้อยแล้ว ช่างทาแลจะนาพระ
บรมรูปของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระบรมราชินีนาถมาติดประดับไว้กับเสาแลทั้งด้านหน้า
และด้านหลัง บริเวณช่วงที่ต่อกับตัวแลด้านล่าง ตามธรรมเนียมเก่าแก่ที่ปฏิบัติกันมานายบุญลือ สีดา
รัตน์เล่าว่าจะใช้แค่รูปของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระบรมราชินีนาถเท่านั้น แต่ปัจจุบันช่างทา
แลหรือเจ้าภาพส่วนใหญ่จะนารูปของพ่อแม่หรือปู่ย่าตายายของนาคมาประดับด้วย ซึง่ อย่างน้อยต้องมี
รูปของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประดับอยู่ด้วยเสมอ

๑๐๑

รูปที่ ๕.๙ การตกแต่งผนังแล

รูปที่ ๕.๑๐ การตกแต่งตัวแล

๑๐๒

๒.๔.๔ ฐานแล
ช่างทาแลจะนาผ้าขาวหรือผ้าลายมาขึงปิดฐานแลเพื่อไม่ให้มองเห็นโครงไม้
หรือเหล็กที่เป็นฐาน จากนั้นจะนาหยวกกล้วยที่แทงไว้แล้วมาประดับติดกับฐานรองนั่งรอบตัวแล และ
ประดับที่มุมแนวตั้งทั้งสี่ด้านของฐานแลให้ดูสวยงาม ก่อนพิธีกรรมแห่นาคช่างทาแลจะเปิดลายที่แกะไว้
เพื่อโชว์ให้เห็นกระดาษสีที่รองไว้ข้างในทาให้ลายแกะสลักดูเด่นชัดสวยงามมากยิ่งขึ้น

รูปที่ ๕.๑๑ ฐานแล

๑๐๓

๒.๕ ทาชฎา
ชฎา ถือเป็นเอกลักษณ์สาคัญอีกอย่างที่เป็นส่วนหนึ่งของประเพณีแห่นาคของนคร
ไทย ผู้ที่เป็นนาคจะสวมชุดครุยสีขาวเหมือนนาคปกติทั่วไปที่คนไทยในท้องถิ่นอื่นสวมกัน แต่นาคนคร
ไทยจะต้องสวมชฎาพร้อมกับชุดครุยสีขาวด้วย ชฎาที่นาคสวมทาด้วยไม้ไผ่หรือหวายสานเป็นโครง มี
โครงสร้างประกอบด้วย
1) ตัวชฎาคือ ส่วนที่ครอบศีรษะ
2) ยอดชฎาคือ ส่วยปลายหรือยอดมีลักษณะยาวเรียวโค้งไปทางด้านหลังเล็กน้อย
3) หูชฎาคือ กระดาษสีที่ตัดเป็นลวดลายคล้าย “กรรเจียกจร” หรือ “จอนหู” ของ
ชฎาที่ใช้ในการแสดงโขนหรือละครมาตกแต่งที่ตัวชฎาทั้งด้านซ้ายและขวา
ช่างทาแลส่วนใหญ่จะประดับชฎาเตรียมไว้เป็นอันดับแรกก่อนทาแล เนื่องจากการ
ประดับชฎาเป็นงานละเอียดต้องใช้เวลานาน โดยต้องนากระดาษสีมาตอกลายด้วยเหล็กตอกที่เป็น
เครื่องมือเฉพาะในการตอกลาย จากนั้นจึงนากระดาษตอกลายมาติดที่ตัวชฎาด้วยกาว และนาไม้ไผ่มา
เหลาเป็นเส้นเล็กๆ หุ้มด้วยกระดาษสีที่ตัดเป็นฝอยแล้วนาด้ายร้อยลูกปัดและดอกไม้มาผูกติดกับปลาย
เส้นไม้ไผ่แล้วนาไปติดประดับไว้บนตัวชฎาเพื่อให้ชฎาดูเด่นมากขึ้นเวลาเส้นลูกปักแกว่างไปมา
นอกจากนี้ช่างทาแลยังตัดกระดาษเป็นลวดลายคล้าย “กรรเจียกจร” ติดไว้ด้านข้างของชาทั้งซ้ายและ
ขวา ส่วนยอดชฎาช่างทาแลจะตัดกระดาษสีเป็นลวดลายไทยลักษณะคล้าย “หงอน” มาหุ้มไว้และส่วน
ปลายยอดสุดจะประดับด้วยกระดาษสีตัดเป็นฝอย

๑๐๔

รูปที่ ๕.๑๒ ชฎา
๓. ความหมายเชิงสัญลักษณ์ของแลแห่นาค
๓.๑ รูปทรงของแล
รูปทรงสัณฐานและการประดับประดาแลคล้ายกับวิมานของเทวดาและพระที่นั่งของ
เจ้านายชั้นสูงที่ตั้งอยู่บนเสลี่ยงบนเรือหรือที่อื่นๆ โดยลักษณะมีหลังคาไม่มีฝาผนัง มีม่านหรือวิสูตรผูก
ติดอยู่กับเสาทั้ง ๔ ด้าน สื่อสัญลักษณ์ถึงพาหนะชั้นสูงหรือพาหนะศักดิ์สิทธิ์ที่ใช้สาหรับพิธีกรรม
ศักดิ์สิทธิ์
คือการแห่นาคหรือพานาคเข้าสู่พิธีกรรมการบวชซึ่งสาหรับชาวพุทธแล้วเป็นพิธีกรรม
ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดเนื่องจากนาคคือ บุคคลที่กาลังจะกลายเป็นผู้บริสุทธิ์คือผู้รักษาพรหมจรรย์ในร่มกาสาว
พัสตร์ นาคจึงถูกยกไว้ในที่สูงกว่าบุคคลทั่วไป โดยให้นั่งบนแลที่เปรียบเหมือนวิมานเพื่อที่ให้คนที่เข้า
ร่วมพิธีกรรมซึ่งถือเป็นคนธรรมดาสามัญพาไปถวายแก่พระอุปัชฌาย์เพื่อทาพิธีกรรมให้บุคคลธรรมดา
กลายเป็น “พระภิกษุ” ผู้มีศีลมีธรรม หรือเปลี่ยนจาก “คนดิบ” เป็น “คนสุก” อานิสงส์ของการบวชจะ
ทาให้ผู้ที่มีส่วนร่วมหรือผู้ทาหน้าที่หามแล (ปัจจุบันนิยมนาแลใส่รถแล้วให้นาคนั่งพาไปวัด) ได้บุญกุศล
ไปด้วย

๑๐๕

๓.๒ ลายแทงหยวก
ลายแทงหยวกที่ประดับอยู่ที่ฐานของแลมีหลายลายแต่ที่น่าสนใจและสอดคล้องกับ
พิธีกรรมการบวชนาคคือ ลายพญานาคของช่างทาแลบ้านนาบัว คือ นายบุญลือ สีดารัตน์ที่เป็น
สัญลักษณ์แสดงถึงพญานาคตนหนึ่งที่กล่าวถึงในพระไตรปิฎกที่มีความเลื่อมใสในพุทธศาสนาปรารถนา
จะบวชเป็นพระภิกษุในพุทธศาสนาเพื่อให้หลุดพ้นจากกาเนิดนาค
และได้แปลงกายมาบวชเป็น
พระภิกษุในสมัยพุทธกาลจนถูกจับได้ว่าไม่ใช่มนุษย์ พระพุทธเจ้าจึงจัดประชุมสงฆ์และทรงประทาน
โอวาทให้นาคตนนั้นสึกกลับออกไปรักษาอุโบสถอยู่ในดินแดนของตน นอกจากนี้ยังมีตานานกล่าวว่า
พญานาคตนนั้นอาลัยอาวรณ์ไม่อยากสึกออกไปและได้ขอให้พระพุทธเจ้าใช้คาว่า “นาค” สาหรับผู้ชาย
ที่กาลังจะบวชเป็นพระเพื่อระลึกถึงตน ดังนั้นลายแทงหยวกที่เป็นลายพญานาคประดับอยู่บนแลแห่
นาคจึงเป็นสัญลักษณ์ของพญานาค เป็นการระลึกถึงพญานาคที่ต้องการบวชในพุทธศาสนา

๑๐๖

๓.๓ เครื่องประดับแล
๓.๓.๑ หอกและดาบ
ถึงแม้ว่ารูปทรงของแลจะมีลักษณะเหมือนวิมานของเทวดาก็ตาม
แต่มี
เครื่องประดับที่เป็นหอกและดาบที่เป็นอาวุธประดับอยู่ด้านข้างแลด้วย
หากดูผิวเผินอาจจะเป็น
ลักษณะที่ขัดแย้งกันกับพิธีกรรมการบวชพระที่ควรจะต้องมีสัญลักษณ์ที่แสดงความสงบร่มเย็นหรือ
สัญลักษณ์อื่นที่เกี่ยวข้องกับพุทธศาสนามากกว่า
การประดับหอกและดาบไว้ที่ตัวแลนั้นทาให้แลมีลักษณะคล้ายที่ประทุนบน
หลังช้างของกษัตริย์สมัยโบราณเวลาออกรบที่ต้องมีอาวุธเสียบไว้ข้างกายบนประทุนด้วย
ผู้วิจัย
สอบถามผู้สูงอายุว่าทาไมต้องมีหอกและดาบไว้ที่ตัวแลด้วย ได้รับคาตอบว่าเอาไว้ป้องกัน “เดศาจราช
ทูต” (ภูตผีปีศาจ) ดังนั้นจึงทาให้ตีความหมายเชิงสัญลักษณ์ได้ว่าทั้งหอกและดาบเปรียบเสมือนอาวุธที่
ใช้ป้องกัน “มารผจญ” นาคก่อนเข้าพิธีอุปสมบท สอดคล้องกับความเชื่อของคนไทยที่ว่าคนที่จะบวช
ก่อนบวชมักมีมารมาผจญเพื่อไม่ให้บวชได้ คนสมัยก่อนจึงห้ามไม่ให้ผู้ชายที่กาลังจะบวชออกไปเที่ยว
ไหน หรือทาอะไรที่เสี่ยงต่ออันตรายเพื่อกลัวว่าจะมีมารมาผจญจนทาให้ไม่สามารถบวชได้ ความเชื่อนี้
สอดคล้องกับพุทธประวัติที่กล่าวไว้ว่าก่อนที่พระพุทธองค์บรรลุธรรมตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้านั้น พระ
พุทธองค์ต้องเผชิญกับพญามารมาขัดขวางการบรรลุธรรมของพระองค์ ดังนั้นการติดอาวุธไว้ที่แลจึง
เป็นสัญลักษณ์เพื่อป้องกันและต่อสู้กับมารหรืออุปสรรคที่จะมาขัดขวางการบวชของนาคตามความเชื่อ
ของคนไทยที่มีมาแต่โบราณนั่นเอง

๑๐๗

๓.๓.๒ รูปภาพ
ในสมัยก่อนรูปภาพที่ประดับที่แลจะเป็นพระบรมฉายาลักษณ์ของ
พระมหากษัตริย์ตั้งแต่รัชกาลที่ ๕ มาจนถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และ
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ แต่ในปัจจุบันมีการนารูปของพระบรมวงศานุวงศ์มา
ประดับตกแต่งด้วย นอกจากนี้ในสมัยปัจจุบันนิยมนารูปพ่อแม่ปู่ย่าตายายของนาคทั้งที่มีชีวิตอยู่และที่
ล่วงลับไปแล้วมาติดไว้ด้วย
การนาพระบรมฉายาลักษณ์ของพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์มา
ประดับตกแต่งแลเป็นสัญลักษณ์ที่สื่อถึงการอัญเชิญพระบารมีของพระมหากษัตริย์ พระบรมราชินีนาถ
และพระบรมวงศานุวงศ์ ซึ่งถือว่าเป็นผู้มีบุญบารมีสูงสุดในแผ่นดินช่วยปกปักษ์รักษาให้การบวชของ
นาคสาเร็จลุล่วงไปด้วยดี ส่วนการนารูปพ่อแม่ปู่ย่าตายายของนาคมาติดไว้ที่แลเป็นสัญลักษณ์แสดงให้
เห็นถึงการขอให้บารมีพ่อแม่ปู่ย่าตายายที่คนไทยเชื่อว่าบารมีพ่อแม่นั้นยิ่งใหญ่มากสามารถช่วยปกป้อง
คุ้มครองลูกที่กาลังจะบวชได้เช่นเดียวกัน ส่วนปู่ย่าตายายก็เป็นผู้ที่มีบุญคุณต่อเรามีความปรารถนาดี
ต่อเราเสมอพ่อแม่ดังนั้นบารมีของปู่ย่าตายายก็สามารถปกป้องคุ้มครองลูกหลานได้เช่นเดียวกัน

๑๐๘

๓.๔ เครื่องแต่งตัวนาค
ชุดที่นาคสวมก่อนเข้าพิธีกรรมการบวชตามประเพณีบวชนาคของชาวนครไทยมี
ลักษณะเหมือนกับชุดที่นาคทั่วไปสวมตามประเพณีของไทยคือ สวมเสื้อเชิ้ตสีขาว นุ่งสบงสีขาว สวมเสื้อ
คลุมสีขาวขลิบทอง แต่แตกต่างจากชุดนาคทั่วไปตามท้องถิ่นอื่นๆ คือนาคต้องสวมชฎาด้วย ลักษณะ
ของชฎาที่นาคสวมมีคติความเชื่อที่สื่อความหมายทางสัญลักษณ์แทนส่วนหัวของพญานาค โดยยอด
แหลมของชฎาที่มีกระดาษฉลุลายประดับและติดกระดาษเป็นพู่ตรงปลายสุดเป็นสัญลักษณ์แทนหงอน
นาค ส่วนกระดาษที่ตัดประดับเป็นหูชฎาเป็นสัญลักษณ์แทนหูนาค เมื่อนาคสวมชฎาพร้อมกับชุดนาค
ทาให้เป็นสัญลักษณ์แสดงถึงพญานาคทั้งตัวโดยสมบูรณ์

๑๐๙

๓.๕ เครื่องประกอบพิธีกรรมบวชนาคที่เกี่ยวข้องกับแล
ในความเป็นจริงเครื่องประกอบพิธีกรรมบวชนาคประกอบด้วยสิ่งของจานวนมากแต่
ในที่นี้จะกล่าวถึงเครื่องประกอบพิธีกรรมที่มีความหมายเชิงสัญลักษณ์สัมพันธ์กับแลแห่นาคเท่านั้นซึ่งมี
จานวน ๒ อย่าง คือ
๓.๕.๑ เทียนอุปัชฌาย์
เทียนอุปัชฌาย์ คือ เทียนทีใ่ ช้พร้อมกรวยอุปัชฌาย์ ในพิธีกรรมบวชพระ
เมื่อนาคเข้าโบสถ์เพื่อทาพิธีบวชนาคแล้ว นาคจะต้องนากรวยอุปัชฌาย์พร้อมเทียนอยู่ ๑ เล่มถวายพระ
อุปัชฌาย์และพระคู่สวดอีก ๒ รูป ตามความหมายดั้งเดิมของชาวนครไทยที่มีมาควบคู่กับประเพณีแห่
นาคคือ เทียนอุปัชฌาย์เป็นสัญลักษณ์ของ “เขี้ยวพญานาค” โดยเชื่อว่าเมื่อพญานาคที่ปลอมตัวมาบวช
ในสมัยพุทธกาลถูกพระพุทธเจ้าให้สึกเนื่องจากนาคเป็นสัตว์เดียรัจฉาน พญานาคมีความเสียใจมากที่ไม่
สามารถบวชเป็นพระในพุทธศาสนาได้จึงได้ถอดเขี้ยวของตน ๓ ซี่ ฝากไว้กับโลกมนุษย์เพื่อเป็นที่ระลึก
ส่วนตัวเองนากลับไปโลกบาดาล ๑ ซี่ ส่วนรอยพับใบตองรอบกรวยอุปัชฌาย์ (ปัจจุบันนิยมใช้กรวย
สาเร็จรูปที่ซื้อมาจากร้านมากกว่า) หมายถึง “เกล็ดนาค”

๑๑๐

รูปที่ ๕.๑๓ กรวยอุปัชฌาย์และเทียนอุปัชฌาย์
๓.๕.๒ บายศรี
พิธีกรรมที่สาคัญอีกหนึ่งพิธีที่เป็นส่วนหนึ่งของประเพณีบวชนาคคือ การทา
ขวัญนาค ในการทาขวัญนาคของชาวนครไทยจะต้องมีบายศรีตั้งไว้ตรงกลางวงเวลาประกอบพิธีกรรม
สมัยก่อนชาวนครไทยจะทาบายศรีที่มีเอกลักษณ์เป็นของตัวเอง ลักษณะการพับใบตองประกอบบายศรี
มีความหมายเชิงสัญลักษณ์หมายถึง “เกล็ดนาค” ในปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ที่ผู้วิจัยเข้าไปเก็บข้อมูลพบว่า
บายศรีแบบเดิมหายากมาก เจ้าภาพงานบวชส่วนใหญ่จะว่าจ้างผู้ที่รับทาให้ทาบายศรีให้และรูปแบบ
ของบายศรีในปัจจุบันจะเป็นแบบใหม่ที่ไม่ใช่รูปแบบดั้งเดิมของนครไทย

๑๑๑

รูปที่ ๕.๑๔ บายศรีแบบดั้งเดิมของนครไทย

บทที่ ๖
สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
๑. สรุปผลการศึกษา
การศึกษาพิธีกรรมเลี้ยงปางและพิธีกรรมแลแห่นาคของอาเภอนครไทยเป็นการศึกษา
ความหมายเชิงสัญลักษณ์หรือความหมายแฝง (connotative meaning) ของพิธีกรรม
ที่สะท้อนให้เห็นความเชื่อ การให้คุณค่า และโลกทัศน์ของกลุ่มชนเจ้าของวัฒนธรรมโดยส่งผ่านให้แก่
ชนรุ่นต่อมาในรูปแบบของสัญลักษณ์ที่ปรากฏอยู่ในพิธีกรรมในรูปแบบต่างๆ ได้แก่ สิ่งของ เครื่องใช้
เครื่องประดับตกแต่ง อาหาร กริยาท่าทาง การกระทา การร่ายรา และการแต่งกายในการประกอบ
พิธีกรรม ผลการศึกษาพิธีกรรมเลี้ยงปางและแลแห่นาคทาให้ทราบความหมายเชิงสัญลักษณ์ที่ปรากฏ
อยู่ในพิธีกรรมดังนี้
๑.๑ ผลการศึกษาความหมายเชิงสัญลักษณ์ของพิธีกรรมเลี้ยงปาง
๑.๑.๑ ความหมายเชิงสัญลักษณ์ของเนื้อหาพิธีกรรมเลี้ยงปาง
ความหมายเชิงสัญลักษณ์ของพิธีกรรมเลี้ยงปางจะปรากฏอยู่ในเนื้อหาของ
พิธีกรรมช่วงปฏิบัติพิธีกรรมที่ประกอบด้วยเนื้อหาทั้งหมด ๑๙ ช่วง ผ่านท่าทางการร่ายรา กริยาอาการ
ดนตรี การแต่งกายของผู้ประกอบพิธีกรรม และอุปกรณ์ที่ใช้ประกอบพิธีกรรมในแต่ละช่วง ความหมาย
โดยรวมของพิธีกรรมทั้งหมดเป็นการกล่าวถึงประวัติการสร้างบ้านแปงเมืองของบรรพบุรุษเจ้าของ
วัฒนธรรม
โดยบอกเล่าให้ทราบถึงการเดินทางเป็นกลุ่มในรูปของกองทัพเพื่อแสวงหาดินแดนที่
เหมาะสมในการสร้างอาณาจักร เมื่อพบดินแดนที่อุดมสมบูรณ์กองทัพจะหยุดทัพเพื่อทาการสร้างบ้าน
สร้างเมืองตามธรรมเนียมปฏิบัติในสมัยโบราณ โดยเริ่มจากการหักร้างถางพงเพื่อเตรียมที่ดินสาหรับ
การเพาะปลูกเพื่อเป็นแหล่งอาหารสาหรับคนในชุมชนก่อนเนื่องจากอาหารถือเป็นปัจจัยสาคัญสาหรับ
ผู้คนมากว่าสิ่งใด จากนั้นจึงทาการสร้างกองทัพให้เข้มแข็งด้วยการออกไปคล้องช้างและจับม้ามาเพื่อ
ฝึกใช้งานสาหรับใช้เป็นแรงงานในการศึกสงครามเพื่อป้องกันบ้านเมืองและขยายอาณาเขต
เมื่อ
บ้านเมืองเป็นปึกแผ่นเข้มแข็งดีแล้วจึงมีการประกาศเอกราชเป็นอาณาจักรพร้อมทั้งมีพัฒนาการ
ทางด้านวัฒนธรรมเกิดขึ้น ทั้งหมดนี้สะท้อนออกมาจากสัญลักษณ์ของพิธีกรรมในแต่ละช่วงดังนี้
ความความหมายของเนื้อหาพิธีกรรมช่วงที่ ๑ คือ การหักร้างถางพง
สัญลักษณ์ของพิธีกรรมที่สะท้อนออกมาในช่วงนี้คือ
การเดินทัพด้วยช้างและม้า
ในกองทัพ
ประกอบด้วยคนหลายกลุ่มมีทั้งเจ้านายและบ่าวไพร่เดินทางออกแสวงหาดินแดนเพื่อสร้างอาณาจักร
และเมื่อเจอดินแดนที่เหมาะสมจึงได้หยุดทัพและใช้ให้บ่าวไพร่ทาหน้าที่ตัดต้นไม้โดยมีหัวหน้าคอย
กากับดูแลอีกทีหนึ่ง นอกจากนี้สัญลักษณ์จากพิธีกรรมยังสื่อให้เห็นลักษณะนิสัยของบรรพบุรุษของ
เจ้าของวัฒนธรรมว่ามีความเมตตาต่อผู้น้อยหรือผู้ใต้บังคับบัญชาโดยมีการให้รางวัลหรือสินน้าใจเล็กๆ
น้อยๆ เมื่อลูกน้องหรือบ่าวไพร่ทางานที่มอบหมายให้สาเร็จ และมีการเฉลิมฉลองกันหลังจากที่ทางาน
เสร็จแล้ว
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ความหมายของเนื้อหาพิธีกรรมช่วงที่ ๒ คือ สะกดนางไม้ สัญลักษณ์ของ
พิธีกรรมที่สะท้อนออกมาในช่วงนี้คือ ความเชื่อเรื่องเหนือธรรมของคนโบราณที่ส่งผ่านมาจนถึงสมัย
ปัจจุบันที่ว่าต้นไม้ใหญ่มักมีผีผู้หญิงอาศัยอยู่เรียกว่า นางไม้ การหักร้างถางพงจาเป็นต้องทาการตัด
ต้นไม้ใหญ่จึงมีอุปสรรคที่เกิดจากสิ่งเหนือธรรมชาตินี้ทาให้บ่าวไพร่ไม่สามารถตัดต้นไม้ได้ จึงต้องอาศัย
ความช่วยเหลือจากหัวหน้าหรือเจ้านายที่มีคาถาอาคมมาช่วยทาพิธีกรรมสะกดนางไม้เพื่อไม่ให้มา
รบกวนการตัดต้นไม้ของบ่าวไพร่
ความหมายของเนื้อหาพิธีกรรมช่วงที่ ๓ คือ เตรียมดิน สัญลักษณ์ของ
พิธีกรรมที่สะท้อนออกมาในช่วงนี้คือ หลังจากทาการหักร้างถางพงเสร็จบ่าวไพร่จะกาจัดวัชพืชเล็กๆ
โดยใช้เคียวเกี่ยว หลังจากนั้นจึงทาการพรวนดินเพื่อเตรียมดินสาหรับใช้ในการเพาะปลูกต่อไป ระหว่าง
ที่บ่าวไพร่ทางานก็มีเจ้านายคอยควบคุมดูแลอยู่ด้วย และแสดงความเมตตาต่อบ่าวไพร่ด้วยให้การให้
สินน้าใจเมื่อบ่าวไพร่ทางานสาเร็จตามที่มอบหมาย
ความหมายของเนื้อหาพิธีกรรมช่วงที่ ๔ คือ เผาวัชพืช สัญลักษณ์ของ
พิธีกรรมที่สะท้อนออกมาในช่วงนี้คือ การนาวัชพืชที่เกี่ยวไว้มาเผาเพื่อกาจัดวัชพืชไม่ให้ขึ้นรบกวนพืชที่
จะเพาะปลูกและเป็นการเตรียมพื้นที่ให้เหมาะสมกับการเพาะปลูก หลังจากทางานในขั้นตอนนี้เสร็จ
แล้วเจ้านายจะจัดงานเลี้ยงฉลองกัน มีการแสดงสัญลักษณ์ของ “การให้” แสดงให้เห็นความ
เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ของผู้เป็นนายหรือผู้มีอาวุโสกว่าที่มีต่อผู้น้อย
ความหมายของเนื้อหาพิธีกรรมช่วงที่ ๕ คือ เพาะปลูก สัญลักษณ์ของ
พิธีกรรมที่สะท้อนออกมาในช่วงนี้คือ การเพาะปลูกพืชสาคัญต่อการดารงชีพของคนสมัยโบราณ ๔
ประเภท คือ ข้าว ถั่ว งา และฝ้าย นอกจากนี้ยังแสดงให้ว่าการปลูกพืชแต่ละอย่างใช้วิธีที่แตกต่างกันโดย
การปลูกข้าวและถั่วจะใช้วิธีหยอด การปลูกงาและฝ้ายจะใช้วิธีหว่าน งาและฝ้ายเป็นพืชสาคัญที่
นอกจากจะใช้ในการอุปโภคบริโภคแล้วยังถือว่าเป็นพืชมงคลที่อาจจะใช้ในพิธีกรรมอีกด้วย นอกจากนี้
สัญลักษณ์ที่ปรากฏในพิธีกรรมช่วงนี้ยังแสดงถึง “พิธีกรรมแฮกนา” ที่ผู้นาชุมชนหรือกษัตริย์มาทาพิธี
หว่านพืชเพื่อเป็นมงคลแก่การเพาะปลูกก่อนเริ่มดาเนินการเพาะปลูกจริงต่อไป
ความหมายของเนื้อหาพิธีกรรมช่วงที่ ๖ คือ เก็บเกี่ยว สัญลักษณ์ของ
พิธีกรรมที่สะท้อนออกมาในช่วงนี้คือ
การใช้ให้บ่าวไพร่ทาหน้าที่ออกไปเก็บเกี่ยวผลผลิตจากการ
เพาะปลูก และแสดงให้เห็นถึงการเก็บเกี่ยวผลผลิตที่แตกต่างกัน ได้แก่ การนวดข้าว ถั่ว และงา และ
การเก็บฝ้าย
ความหมายของเนื้อหาพิธีกรรมช่วงที่ ๗ คือ ผีบ้านผีเมือง สัญลักษณ์ของ
พิธีกรรมที่สะท้อนออกมาในช่วงนี้คือ
ความเชื่อเรื่องผีที่ปกปักษ์รักษาบ้านเมืองถือเป็นผีสูงสุดของ
ชาวเมืองซึ่งเป็นความเชื่อดั้งเดิมของคนไทยก่อนที่พุทธศาสนาจะเผยแผ่เข้ามาในดินแดนที่เป็นประเทศ
ไทยปัจจุบัน สันนิษฐานว่าผีสูงสุดของคนกลุ่มนี้คือ ปู่ ที่ชาวนครไทยยังคงนับถือกันอยู่จนถึงปัจจุบัน
ความหมายของเนื้อหาพิธีกรรมช่วงที่ ๘ คือ เลี้ยงแม่ด้า สัญลักษณ์ของ
พิธีกรรมที่สะท้อนออกมาในช่วงนี้คือ ความเชื่อเรื่องผีบรรพบุรุษ แม่ด้าคือนางทรงพ่อเฒ่าคนเก่าที่ตาย
ไปแล้วก่อนหน้านางทรงพ่อเฒ่าคนปัจจุบัน
การเชิญแม่ด้ามาเข้าทรงเป็นการตอกย้าและแสดงให้
ลูกหลานและผู้เข้าร่วมพิธีกรรม โดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ที่ไม่เคยเห็นแม่ด้าตอนมีชีวิตอยู่เห็นว่าบรรพบุรุษ
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ที่ตายไปแล้วไม่ได้ไปไหนแต่ยังคงวนเวียนอยู่กับลูกหลาน ลูกหลานควรให้ความเคารพ “ผีบรรพบุรุษ”
นอกจากนี้ยังแสดงให้เห็นถึงสายสัมพันธ์ทางสายเลือดหรือเครือญาติที่สืบทอดยาวนานไม่มีที่สิ้นสุด
ความหมายของเนื้อหาพิธีกรรมช่วงที่ ๙ คือ เฒ่าย้วง สัญลักษณ์ของพิธีกรรม
ที่สะท้อนออกมาในช่วงนี้คือ อาณาจักรในสมัยโบราณต้องมีการเลี้ยงช้างเลี้ยงม้าไว้เพื่อใช้งานจานวน
มาก โดยมีคนงานทาหน้าที่ดูแลช้างม้าด้วยการต้อนช้างม้าออกไปหากินแล้วต้อนเข้าคอก
ความหมายของเนื้อหาพิธีกรรมช่วงที่ ๑๐ คือ เสือ สัญลักษณ์ของพิธีกรรมที่
สะท้อนออกมาในช่วงนี้คือ สัตว์ป่าทีด่ ุร้ายที่ผู้คนเกรงกลัวในสมัยโบราณ
ความหมายของเนื้อหาพิธีกรรมช่วงที่ ๑๑ คือ งู สัญลักษณ์ของพิธีกรรมที่
สะท้อนออกมาในช่วงนี้คือ สัตว์ป่าทีผ่ ู้คนเกรงกลัวในสมัยโบราณอีกประเภทหนึ่ง
ความหมายของเนื้อหาพิธีกรรมช่วงที่ ๑๒ คือ ออกเรือน สัญลักษณ์ของ
พิธีกรรมที่สะท้อนออกมาในช่วงนี้คือ วิถีชีวิตของผู้หญิงเมื่อถึงวัยที่เหมาะสมจะต้องมีคู่ครองหรือออก
เรือนเพื่อมีลูกหลานสืบทอดวงศ์ตระกูลต่อไป หญิงสาวต้องรักนวลสงวนตัวเป็นสาวบริสุทธิ์ก่อนแต่งงาน
และต้องมีทักษะและคุณสมบัติพร้อมในการทาหน้าที่เป็นภรรยา ในการแต่งงานกันพ่อแม่ฝ่ายเจ้าสาว
และบรรดาญาติผู้ใหญ่จะเป็นผู้พาเจ้าสาวไปส่งตัวให้กับฝ่ายชายหรือเจ้าบ่าวเพื่อให้ใช้ชีวิตเป็นสามี
ภรรยากันต่อไป
ความหมายของเนื้อหาพิธีกรรมช่วงที่ ๑๓ คือ คล้องช้างคล้องม้า สัญลักษณ์
ของพิธีกรรมที่สะท้อนออกมาในช่วงนี้คือ การยกขบวนออกไปคล้องช้างและจับม้าเพื่อนามาฝึกใช้งาน
และแสดงให้เห็นว่าการออกไปคล้องช้างและจับม้านั้นมีความยากลาบาก ต้องเดินทางไกลและต้อง
เดินทางทั้งกลางวันและกลางคืน ช้างม้าที่จับมาได้จะนาไปไว้ในคอกเพื่อฝึกไว้ใช้งานต่อไป
ความหมายของเนื้อหาพิธีกรรมช่วงที่ ๑๔ คือ ประกาศเอกราช สัญลักษณ์
ของพิธีกรรมที่สะท้อนออกมาในช่วงนี้คือ เมื่อการสร้างบ้านแปงเมืองสาเร็จ บ้านเมืองเป็นปึกแผ่นมั่นคง
ผู้ปกครองบ้านเมืองจึงประกาศตนให้คนทั่วไปรับรู้ถึงความเป็นอาณาจักรของตน
ความหมายของเนื้อหาพิธีกรรมช่วงที่ ๑๕ คือ ท้านุบ้ารุงบ้านเมือง
สัญลักษณ์ของพิธีกรรมที่สะท้อนออกมาในช่วงนี้คือ การทานุบารุงบ้านเมืองให้เจริญรุ่งเรืองเป็นปึกแผ่น
มั่นคงยิ่งขึ้น
ความหมายของเนื้อหาพิธีกรรมช่วงที่ ๑๖ คือ ประเพณีแห่เรือ สัญลักษณ์
ของพิธีกรรมที่สะท้อนออกมาในช่วงนี้คือ
ความเจริญรุ่งเรืองของอาณาจักรจนสามารถสร้างสรรค์
วัฒนธรรมขึ้นมาได้ เรือที่เป็นสัญลักษณ์หลักของพิธีกรรมในช่วงนี้สื่อให้เห็นถึงวัฒนธรรมด้านวัตถุคือ
พาหนะในการคมนาคม
และวัฒนธรรมด้านประเพณีคือการเดินทางทางน้าหรือพยุหยาตราทาง
ชลมารค หรืออาจจะตีความได้ว่าเป็นประเพณีการแข่งเรือ
ความหมายของเนื้อหาพิธีกรรมช่วงที่ ๑๗ คือ จับปลา สัญลักษณ์ของ
พิธีกรรมที่สะท้อนออกมาในช่วงนี้คือ วิถกี ารดารงชีวิตของผู้คนในสมัยโบราณ ปลาเป็นแหล่งอาหารอีก
ประเภทหนึ่งที่สาคัญนอกเหนือไปจากพืชผลที่ได้จากการเพาะปลูก นอกจากนี้ปลายังเป็นสัญลักษณ์
ของความอุดมสมบูรณ์ของอาณาจักรอีกด้วย
ความหมายของเนื้อหาพิธีกรรมช่วงที่ ๑๘ คือ ปลูกมะพร้าว สัญลักษณ์ของ
พิธีกรรมที่สะท้อนออกมาในช่วงนี้คือ ความเจริญงอกงามของอาณาจักรหรือบ้านเมืองโดยใช้มะพร้าว

๑๑๕

เป็นสัญลักษณ์ นอกจากนี้ยังแสดงให้เห็นว่ามะพร้าวเป็นพืชสาคัญที่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตของคนเรามา
ตั้งแต่สมัยโบราณ
ความหมายของเนื้อหาพิธีกรรมช่วงที่ ๑๙ คือ ตีผึ้ง สัญลักษณ์ของพิธีกรรมที่
สะท้อนออกมาในช่วงนี้คือ การตีผึ้งที่เป็นกิจกรรมส่วนหนึ่งของวิถีการดารงชีวิตของคนในสมัยโบราณ
โดยแสดงถึงวิธีการและความเชื่อของคนโบราณเกี่ยวกับการตีผึ้ง ที่มีอุปกรณ์สาคัญคือ ทอย เครื่องมือ
สาคัญสาหรับใช้ช่วยในการปีนต้นไม้สูง และยังต้องใช้คาถาอาคมเพื่อสะกดผึ้งไม่ให้ผึ้งต่อยเนื่องจากต้อง
ปีนขึ้นไปบนต้นไม้สูงมากถ้าพลาดอาจจะถึงแก่ชีวิตได้ สัญลักษณ์ของพิธีกรรมแสดงให้เห็นว่าในที่สุด
การตีผึ้งก็สาเร็จและน้าผึ้งมาแจกจ่ายกัน
ความหมายภาพรวมของพิธีกรรมช่วงนี้สื่อให้เห็นถึง
ความสาเร็จในการตั้งถิ่นฐานของผู้คนกลุ่มนี้ อาณาจักรหรือบ้านเมืองมีความมั่นคงเป็นปึกแผ่นชาว
ประชาอยู่เย็นเป็นสุข
๑.๑.๒ ความหมายเชิงสัญลักษณ์ของเครื่องประกอบพิธีกรรม
๑.๑.๒.๑ เครื่องประกอบพิธีกรรมที่อยู่บนหิ้งพ่อเฒ่า
เครื่องประกอบพิธีกรรมที่อยู่บนหิ้งพ่อเฒ่าจะถูกนามาห้อยและวาง
ไว้ที่เสาเอกในวันประกอบพิธีกรรมเลี้ยงปาง
เครื่องประกอบพิธีกรรมเหล่านี้เป็นสัญลักษณ์ที่สื่อ
ความหมายสอดคล้องกับความหมายของเนื้อหาของพิธีกรรมในช่วงปฏิบัติพิธีกรรมที่สะท้อนให้เห็นถึง
วิถีชีวิต วัฒนธรรม และระบบการปกครองของคนในสมัยโบราณที่เป็นบรรพบุรุษของผู้ประกอบ
พิธีกรรมดังนี้
๑) เรือและพาย เป็นสัญลักษณ์ที่สื่อถึงพาหนะที่ใช้เดินทางในสมัยโบราณและประเพณีทาง
น้า และแสดงถึงความเจริญก้าวหน้าทางด้านศิลปะวิทยาการและประเพณีของกลุ่มคน
๒) แพ เป็นสัญลักษณ์ที่สื่อความหมายเป็นพาหนะทีใ่ ช้ในการคมนาคมทางน้าเช่นเดียวกับ
เรือ แต่เป็นพาหนะที่คนธรรมดาสามัญใช้
๓) ร่มช้างร่มม้า เป็นสัญลักษณ์ที่สื่อถึงร่มหรือฉัตรที่ใช้กางเวลาที่กษัตริย์ พระบรมวงศานุวงศ์
หรือขุนนางชั้นสูงเดินทางด้วยช้างหรือม้า
๔) ระย้าห่อไหม เป็นสัญลักษณ์ที่สื่อถึงวังหรือศาลาที่ประทับของกษัตริย์ และประทุนบนหลัง
ช้าง
๕) ธนู เป็นสัญลักษณ์ที่สื่อถึงอาวุธที่ผู้คนใช้ในสมัยโบราณ
๖) เชือกเส้นเล็กร้อยไม้ไผ่ชิ้นเล็กๆ ไว้ที่ปลายทั้งสองด้าน เป็นสัญลักษณ์ที่สื่อถึงเชือกที่ใช้
สาหรับคล้องช้างป่าและจับม้าป่าเพื่อนามาใช้งาน
๗) ช้าง เป็นสัญลักษณ์ที่สื่อถึงช้างสัตว์ที่มีบทบาทสาคัญในการสร้างอาณาจักรในสมัยโบราณ
๘) ม้า เป็นสัญลักษณ์ที่สื่อถึงม้าสัตว์สาคัญอีกชนิดหนึ่งที่มีบทบาทสาคัญในการสร้าง
อาณาจักรควบคู่มากับช้าง

๑๑๖

๑.๑.๒.๒ เครื่องแต่งกายของนางทรงพ่อเฒ่า
เครื่องแต่งกายของนางทรงพ่อเฒ่าเป็นสัญลักษณ์ที่สื่อให้เห็นถึงการ
แต่งกายของผู้ชายและนักรบสมัยโบราณซึ่งสอดคล้องกับ “ผีพ่อเฒ่า” และ “ชื่อของพ่อเฒ่า” ที่มีชื่อ
เป็นผู้ชายเกือบทั้งหมดมีชื่อเป็นผู้หญิงเพียงแค่คนเดียวเท่านั้น เครื่องแต่งกายของนางทรงพ่อเฒ่าที่สื่อ
ความหมายทางสัญลักษณ์มีทั้งหมด ๒ ช่วง คือ เครื่องแต่งกายก่อนเริ่มประกอบพิธีกรรม และเครื่องแต่ง
กายระหว่างประกอบพิธีกรรม
๑) เครื่องแต่งกายของนางทรงพ่อเฒ่าก่อนเริ่มประกอบพิธีกรรม
นางทรงพ่อเฒ่าจะ
เดินทางมาร่วมพิธีกรรมเลี้ยงปางโดยสวมโจงกระเบนที่ทาจากผ้าลายไทยแบบคนแก่ใส่
เสื้อคอปกแขนสั้น มีผ้าสไบที่ทอเป็นลายคล้ายผ้าขาวม้าพาดไหล่ซ้าย และถือดาบหนึ่งเล่ม
เป็นการสื่อสัญลักษณ์ถึงการแต่งกายชุดลาลองของผู้ชายในสมัยโบราณที่นุ่งโจงกระเบนมี
ผ้าพาดไหล่ ส่วนการถือดาบสื่อถึงการเตรียมพร้อมในการออกรบ
๒) เครื่องแต่งกายของนางทรงพ่อเฒ่าช่วงประกอบพิธีกรรม ช่วงประกอบพิธีกรรมหลังจาก
ได้อัญเชิญพ่อเฒ่าเข้าทรงร่างของนางทรงพ่อเฒ่าแล้วจะมีการเปลี่ยนเครื่องแต่งตัว โดยนา
เส้นฝ้ายมาเคียนหัว นาผ้าถุงหรือโสร่งมาสวมทับโจงกระเบน นาผ้าสไบมาคล้องคอโดยให้
ผ้าห้อยอยู่ระดับอกด้านหน้าและผูกผ้าทิ้งชายห้อยไว้ด้านหลัง นาผ้าสไบอีกผืนมาเคียนเอว
และถือดาบในบางช่วง การแต่งกายช่วงประกอบพิธีกรรมนี้สื่อสัญลักษณ์ถึง การแต่งกาย
เวลาออกรบของผู้ชายสมัยโบราณ โดยเส้นฝ้ายเป็นสัญลักษณ์แทนผ้าประเจียดที่คาดหัวไว้
เพื่อเป็นของขลังป้องกันตัวเวลาออกรบ และมีผ้าคล้องคอพร้อมกับผ้าเคียนเอว นอกจากนี้
การนาผ้าถุงหรือโสร่งมาสวมทับโจงกระเบนเป็นสัญลักษณ์ที่สื่อถึงการประทับทรงของพ่อ
เฒ่า หรือการสวมทับร่างของนางทรงพ่อเฒ่า

๑๑๗

๑.๒ ผลการศึกษาความหมายเชิงสัญลักษณ์ของพิธีกรรมแลแห่นาค
แลแห่นาคเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ประกอบพิธีกรรมบวชนาคของชาวนครไทย ดังนั้นแลแห่
นาคจึงมีสัญลักษณ์ที่สื่อความหมายเกี่ยวกับพุทธประวัติ และคติความเชื่อทางพุทธศาสนาของคนใน
ท้องถิ่นนี้ โดยสะท้อนออกมาที่ส่วนประกอบต่างๆ ของแลแห่นาค ดังนี้
๑.๒.๑ รูปทรงของแล
รูปทรงของแลที่มีการประดับประดาเสร็จแล้วมีลักษณะคล้ายวิมานของ
เทวดาและพระที่นั่งของเจ้านายชั้นสูงที่ตั้งอยู่บนเสลี่ยง บนเรือ หรือที่อื่นๆ เนื่องจากแลใช้เป็นพาหนะ
สาหรับหามนาคไปวัดเพื่อเข้าพิธีอุปสมบท นาคคือผู้ที่กาลังจะกลายเป็นพระสงฆ์ผู้รักษาพรหมจรรย์
และรักษาศีล ๒๒๗ ข้อ ตามคติความเชื่อของคนไทยถือว่าการได้บวชพระถือเป็นการทากุศลสูงสุดที่
สามารถพาพ่อแม่ญาติพี่น้องและผู้ที่มีส่วนช่วยเหลืองานบวชให้ได้บุญกุศลมากตามไปด้วยจนถึงขั้นได้
ขึ้นสวรรค์ ดังนั้นนาคจึงถือเป็นบุคคลสาคัญมากทีจ่ ะต้องจัดหาสิ่งที่ดีที่สุดให้ พาหนะที่ให้นาคนั่งจึง
จาลองที่อยู่อาศัยชั้นสูงของเทวดาหรือพระที่นั่งของเจ้านายชั้นสูงมาใช้
๑.๒.๒ ลายแทงหยวก
แลแห่นาคจะต้องประดับด้วยหยวกกล้วยที่ส่วนที่เป็นฐาน หยวกกล้วยนี้จะมี
การแกะสลักลวดลาย เรียกว่า การแทงหยวก ลวดลายแทงหยวกที่เก่าแก่ที่สุดที่ค้นพบคือ ลายพญานาค
ที่ปัจจุบันมีการแทงหยวกลายพญานาคเพื่อประดับแลแห่นาคของช่างทาแลบ้านนาบัว ลายพญานาค
เป็นสัญลักษณ์แสดงถึงพญานาค โดยเป็นความเชื่อที่มาจากพุทธประวัติตอนที่กล่าวถึงพญานาคที่มี
ความศรัทธาในพระพุทธศาสนามากถึงกับปลอมตัวมาบวชเป็นพระสงฆ์ แต่ได้ถูกพระพุทธเจ้าจับได้และ
ให้สึกออกไป ผนวกกับตานานที่ว่าพญานาคตนนั้นเสียใจมากจึงได้ฝากชื่อของตัวเองไว้เป็นที่ระลึกโดย
ให้เรียกผู้ชายที่กาลังจะบวชว่า “นาค”
๑.๒.๓ เครื่องประดับแล
แลแห่นาคประกอบด้วยเครื่องประดับหลายอย่างส่วนใหญ่ การประดับด้วย
ดอกไม้ประดิษฐ์ หรือผ้าทอและผ้าลูกไม้เป็นเพียงเครื่องประดับเพื่อความสวยงามเท่านั้น เครื่องประดับ
สาคัญที่สื่อความหมายเชิงสัญลักษณ์มี ๒ อย่าง คือ อาวุธซึ่งได้แก่หอกและดาบ และรูปภาพ
๑.๒.๓.๑ หอกและดาบ
การประดับอาวุธ คือ หอกและดาบไว้ที่ตัวแลแห่นาคเป็นการสื่อ
สัญลักษณ์ของอาวุธที่ใช้สาหรับป้องกัน “มารผจญ” ก่อนบวช ตามความเชื่อของคนไทยที่เชื่อว่าคนที่
จะบวชมักจะมีมารผจญเพื่อไม่ให้บวชสาเร็จ ดังนั้นคนนครไทยจึงได้ประดับหอกและดาบไว้ที่ข้างตัวแล
ทั้งซ้ายและขวาโดยหันปลายดาบออกมาด้านหน้าและหันปลายหอกไปทางด้านหลังแล
๑.๒.๓.๒ รูปภาพ
รูปภาพที่ใช้ประดับตัวแลแห่นาค คือ รูปของพระมหากษัตริย์ พระ
ราชินี พระบรมวงศานุวงศ์ชั้นสูง รูปพ่อแม่ และปู่ย่าตายาย ทั้งที่มีชีวิตอยู่และที่ล่วงลับไปแล้ว ใน
สมัยก่อนรูปภาพที่ใช้ประดับแลจะต้องเป็นพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

๑๑๘

พระองค์ใดก็ได้และพระบรมราชินีนาถอย่างเดียวเท่านั้น แต่ปัจจุบันนิยมใช้รูปของพระบรมวงศานุวงศ์
และพ่อแม่ปู่ย่าตายายของนาคมาประดับด้วย การนาพระบรมฉายาลักษณ์และรูปพ่อแม่และบรรพบุรุษ
มาประดับนี้เป็นสัญลักษณ์ที่สื่อถึงการอาศัยพระบารมีของกษัตริย์ที่คนไทยถือว่าเป็นผู้มีบุญญาธิการ
สูงสุดในแผ่นดินมาปกป้องคุ้มครองนาคระหว่างเดินทางไปเข้าโบสถ์ นอกจากนี้การนารูปพ่อแม่หรือ
บรรพบุรุษมาประดับด้วยนั้นเป็นสัญลักษณ์ที่สื่อถึงการขอบารมีของพ่อแม่ปู่ย่าตายายของนาคช่วย
คุ้มครองให้การบวชสาเร็จลุล่วงไปด้วยดี
๑.๒.๔ เครื่องแต่งตัวนาค
ผู้ที่เป็นนาคของนครไทยจะสวมชุดนาคที่เหมือนกับชุดที่นาคทั่วไปสวมใส่กัน
ตามประเพณีของไทยคือ สวมเสื้อเชิ้ตสีขาว นุ่งสบงสีขาว สวมเสื้อคลุมสีขาวขลิบทอง แต่ที่แตกต่างจาก
ชุดนาคทั่วไปคือ นาคจะต้องสวมชฎาด้วย ชฎาที่นาคสวมสื่อความหมายเชิงสัญลักษณ์ที่เกี่ยวกับอวัยวะ
ส่วนหัวของพญานาค คือ ยอดแหลมของชฎาสื่อสัญลักษณ์แทนหงอนนาค ส่วนหูของชฎาเป็น
สัญลักษณ์แทนหูนาค เครื่องแต่งตัวทั้งชุดของนาคจึงเป็นสัญลักษณ์ของพญานาคทั้งตัว
๑.๒.๕ เครื่องประกอบพิธีกรรมบวชพระที่เกี่ยวข้องกับแล
๑.๒.๕.๑ เทียนอุปัชฌาย์
เทียนอุปัชฌาย์ คือ เทียนที่ใช้คู่กับกรวยอุปัชฌาย์ในพิธีกรรมบวช
พระ นาคจะต้องนากรวยอุปัชฌาย์พร้อมเทียน ๑ เล่มถวายพระอุปัชฌาย์และพระคู่สวดอีก ๒ รูป เทียน
อุปัชฌาย์มีความหมายเชิงสัญลักษณ์แทนเขี้ยวของพญานาค
ชาวนครไทยเชื่อตามตานานว่าเมื่อ
พญานาคถูกพระพุทธเจ้าจับสึกแล้ว พญานาคได้ถอดเขี้ยวไว้บนโลกมนุษย์ ๓ ซี่ไว้เป็นที่ระลึกก่อนกลับ
เมืองบาดาล ส่วนตัวเองนากลับไปเพียง ๑ ซี่ นอกจากนี้ลวดลายการพับใบตองที่ประดับกรวยอุปัชฌาย์
ยังสื่อความหมายเชิงสัญลักษณ์ถึงเกล็ดของพญานาคอีกด้วย
๑.๒.๕.๒ บายศรี
ช่วงบ่ายหรือตอนเย็นของวันก่อนบวชนาค
ชาวนครไทยจะจัด
พิธีกรรมทาขวัญนาคก่อน ในการทาขวัญนาคของชาวนครไทยจะต้องมีบายศรีตั้งไว้ตรงกลางวงเวลา
ประกอบพิธีกรรม
ลักษณะการพับใบตองประดับบายศรีแบบเก่าของนครไทยมีความหมายเชิง
สัญลักษณ์หมายถึงเกล็ดของพญานาค
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๒. อภิปรายผล
๒.๑ พิธีกรรมเลี้ยงปางเป็นพิธีกรรมที่จัดขึ้นตามความเชื่อเกี่ยวกับการนับถือผีบรรพบุรุษ ซึ่ง
เป็นความเชื่อดั้งเดิมของผู้คนที่อาศัยอยู่ในบริเวณเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก่อนที่พุทธศาสนาจะเผยแผ่
เข้ามา เป็นที่น่าสังเกตว่าชาวนครไทยยังคงรักษาประเพณีความเชื่อเกี่ยวกับการนับถือผีบรรพบุรุษไว้ได้
อย่างเหนียวแน่นมาจนถึงปัจจุบัน ถึงแม้ว่าในอดีตที่ผ่านมาจะต้องเจอกับอุปสรรคด้านนโยบายการ
ปกครองของรัฐที่ห้ามไม่ให้มีการจัดพิธีกรรมนี้ในบางช่วงเวลาก็ตามพิธีกรรมนี้ก็ยังได้รับการสืบทอดมา
จนถึงปัจจุบัน นอกจากนี้ยังมีการปฏิบัติสืบทอดกันมาควบคู่กับพิธีกรรมทางพุทธศาสนาอย่างเหนียว
แน่นโดยแบ่งแยกให้เห็นชัดเจนว่า พิธีกรรมเลี้ยงปางเป็นพิธีกรรมของผู้หญิงมีผู้หญิงเป็นเจ้าพิธีกรรม
หรือมีบทบาทในการประกอบพิธีกรรมเท่านั้นส่วนผู้ชายทาหน้าที่เป็นผู้ช่วยในการใช้แรงงาน สอดคล้อง
กับที่สุจิตต์ วงษ์เทศ (๒๕๕๙, น. ๓๖) กล่าวว่า คนทาหน้าที่สื่อสารเชื่อมโยงกับผี ล้วนเป็นผู้หญิง ซึ่ง
หมายความว่าผู้หญิงเป็นใหญ่หรือเป็นเจ้าของศาสนาผี (ตรงข้ามกับผู้ชาย เป็นใหญ่หรือเป็นเจ้าของ
ศาสนาพราหมณ์, พุทธ) สาหรับคนที่ไม่เข้าใจอาจจะมองว่าพิธีกรรมนี้เป็นเรื่องของความเชื่องมงายแต่
แท้ที่จริงแล้วพิธีกรรมนี้ประกอบไปด้วยการสื่อสัญลักษณ์ผ่านเครือ่ งประกอบพิธีกรรมที่อยู่ในรูปของ
สิ่งของ เครื่องใช้ อาวุธ อาหาร การร่ายรา กิรยิ าอาการ และการแต่งกายของนางทรงพ่อเฒ่าที่สื่อ
ความหมายเพื่อให้คนรุ่นหลังได้ทราบถึงประวัติศาสตร์การสร้างอาณาจักร วิถีชีวิต ความเชื่อ และ
ขนบธรรมเนียมประเพณีของบรรพบุรุษของผู้ประกอบพิธีกรรมซึ่งสอดคล้องกับที่สุจิตต์
วงษ์เทศ
(๒๕๕๙, น. ๔๓) กล่าวไว้ว่าผู้หญิงที่มีผีบรรพชนสิง ต้องทาหน้าที่บอกเล่าเรื่องราวความเป็นมาทั้งปวง
ของเผ่าพันธุ์ตนให้คนอื่นๆ รู้
ความหมายของพิธีกรรมเลี้ยงปางกล่าวถึงประวัติการสร้างบ้านเมืองของชนกลุ่มหนึ่งที่มีการ
เดินทัพออกหาพื้นที่เพื่อสร้างบ้านเมือง เมื่อพบพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์เหมาะสมที่จะลงหลักปักฐาน
จะทาการหักล้างถางพงเพื่อใช้ทาการเพาะปลูกก่อนเป็นอันดับแรก เนื้อหาพิธีกรรมแสดงให้เห็นถึงการ
ให้ความสาคัญต่อการทาเกษตรกรรมของคนกลุ่มนี้มาก นอกจากนี้การสร้างอาณาจักรให้เข้มแข็งต้องมี
สัตว์เลี้ยงไว้เป็นพาหนะในการทางานและการรบ ช้างและม้าเป็นสัตว์ที่มีบทบาทสาคัญในการสร้าง
อาณาจักร กิจกรรมสาคัญในช่วงสร้างบ้านเมืองอีกประการหนึ่งคือการออกไปคล้องช้างและจับม้ามา
ฝึกเพื่อใช้งาน
เนื้อหาของพิธีกรรมแสดงให้เห็นพัฒนาการของอาณาจักรไปตามลาดับขั้นตั้งแต่เริ่มก่อร่าง
สร้างตัวจนกลายเป็นอาณาจักรที่เข้มแข็ง และประกาศเอกราชเป็นอาณาจักรอิสระในที่สุด มีการทานุ
บารุงค้าชูให้บ้านเมืองเจริญรุ่งเรืองขึ้นจนมีวัฒนธรรมประเพณีของตนเอง นอกจากนี้ยังแสดงให้เห็นถึง
รูปแบบการปกครองของชนชั้นผู้นาว่ามีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แก่ผู้น้อยโดยมักให้สินน้าใจตอบแทน
ลูกน้องเมื่อทางานให้สาเร็จเสมอ “การให้” ถือเป็นลักษณะสาคัญของคนเป็นผู้นาของอาณาจักรนี้
ผู้คนกลุ่มนี้มีการนับถือผีบ้านผีเมือง นับถือผีบรรพบุรุษ มีความเชื่อเกี่ยวกับสิ่งเหนือธรรมชาติ
และการใช้คาถาอาคม นอกจากนี้วิถีชีวิตของผู้คนเป็นสังคมเกษตรกรรมที่ต้องเพาะปลูกพืชเพื่อใช้ใน
การดารงชีพ พืชที่สาคัญต่อการดารงชีพของผู้คนในสมัยนี้คือ ข้าว ถั่ว งา และฝ้าย นอกจากนี้ยังมี
กิจกรรมอื่นที่เป็นที่มาของอาหาร คือ การจับปลาและการตีผึ้ง มีการแสดงให้เห็นถึงการให้คุณค่าว่า
ผู้หญิงต้องรักนวลสงวนตัวก่อนแต่งงานและมีคุณสมบัติพร้อมที่จะออกเรือน ในช่วงท้ายพิธีกรรมเป็น
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การสื่อสัญลักษณ์ที่แสดงถึงความอุดมสมบูรณ์ ความเจริญรุ่งเรือง และความสุขของประชาชนใน
อาณาจักรแห่งนี้
นอกจากนี้จากการศึกษาพิธีกรรมเลี้ยงผีของคนในท้องถิ่นอื่นของไทยผู้วิจัยพบว่าพิธีกรรมเลี้ยง
ปางมีส่วนคล้ายกับพิธีกรรมเลี้ยงผีหมอเหยาของคนภูไทยในภาคอีสานมากที่สุด โดยเฉพาะลักษณะของ
เครื่องประกอบพิธีกรรม และการปฏิบัติพิธีกรรมในช่วงต่างๆ หากได้มีการศึกษาค้นคว้าเปรียบเทียบ
พิธีกรรมเลี้ยงปางกับพิธีกรรมเลี้ยงผีหมอที่ยังปรากฏอยู่ในกลุ่มชาติพันธุ์อื่นๆ เราอาจจะเห็นร่องรอย
การอพยพถิ่นฐานซึ่งทาให้เห็นความสัมพันธ์ทางประวัติศาสตร์ของกลุ่มชาติพันธุ์ได้หรือเห็นร่องรอย
ของการการแพร่กระจายทางวัฒนธรรมที่สามารถทาให้เห็นว่าพิธีกรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ใดเป็น
พิธีกรรมต้นกาเนิดก่อนจะแพร่กระจายออกเป็นพิธีกรรมประจากลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ ในปัจจุบัน
๒.๒ พิธีกรรมการทาแลแห่นาคเป็นพิธีกรรมที่เป็นส่วนหนึ่งของประเพณีบวชนาคที่จัดขึ้นตาม
ความเชื่อทางพุทธศาสนาที่เผยแผ่เข้ามาสู่บริเวณเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เมื่อประมาณพุทธศตวรรษที่
๖ หรือประมาณ ๑,๖๐๐ กว่าปีล่วงมาแล้ว ซึ่งก่อนหน้านี้คนพื้นเมืองในบริเวณแถบนี้มีการนับถือผีอยู่
ก่อนแล้ว การรับวัฒนธรรมอินเดียและศาสนาพุทธส่งผลต่อบทบาทหน้าที่ของผู้ประกอบพิธีกรรมของ
ผู้คนบริเวณแถบนี้ จากเดิมที่ผู้หญิงเป็นเจ้าพิธีกรรมเปลี่ยนมาเป็นผู้ชายเป็นใหญ่และเป็นเจ้าพิธีกรรม
แทน สอดคล้องกับผลการวิจัยที่เจ้าพิธีกรรมของพิธีกรรมเลี้ยงปางซึ่งเป็นพิธีกรรมเกี่ยวกับผีจะเป็น
ผู้หญิง ในขณะที่ การทาแลแห่นาคมีเจ้าพิธีกรรมเป็นผู้ชาย โดยเฉพาะในสมัยก่อนจะอนุญาตให้เฉพาะ
ผู้ชายเท่านั้นที่มีสิทธิ์เป็นช่างทาแลและช่างแทงหยวก มีความเชื่อท้องถิ่นของนครไทยที่เชื่อสืบต่อกันมา
ว่าถ้าผู้หญิงคนใดมาแทงหยวกจะทาให้ “หัวโปก” คือการหัวล้านเนื่องจากมีผมร่วงเป็นหย่อมๆ
นอกจากนีช้ ่างทาแลสมัยเก่าบางคนจะห้ามไม่ให้ผู้หญิงเข้าใกล้ตัวแลเลย จะเห็นว่าเป็นความเชื่อที่กีด
กันผู้หญิงออกจากพิธีกรรมซึ่งเป็นอิทธิพลของวัฒนธรรมอินเดียและศาสนาพุทธ
พิธีกรรมการทาแลแห่นาคเป็นพิธีกรรมทีส่ ื่อสัญลักษณ์เกี่ยวกับคติความเชื่อทางพุทธศาสนาที่
นาเรื่องราวในพุทธประวัติ ในตานาน และความเชื่อของไทยมารวมเข้าด้วยกัน โดยสะท้อนออกมาเป็น
สัญลักษณ์ที่ปรากฏอยู่ที่องค์ประกอบของแลแห่นาค
ชาวนครไทยได้หยิบเอาพุทธประวัติตอนที่
พญานาคปลอมตัวเข้ามาบวชในพระพุทธศาสนาและถูกพระพุทธเจ้าให้สึกออกไปเนื่องจากพญานาค
เป็นสัตว์เดรัจฉานไม่สามารถบวชเป็นพระได้
และตานานที่เชื่อว่าพญานาคเสียใจมากได้ขอร้อง
พระภิกษุในสมัยนั้นให้เรียกผู้ชายที่จะบวชเป็นพระว่า “นาค” มาเป็นสัญลักษณ์หลักในพิธีกรรมการทา
แลแห่นาค โดยสัญลักษณ์ที่สื่อความหมายถึงพญานาคปรากฏอยู่ในรูปของลายแทงหยวกประดับฐาน
แลเป็นลายพญานาค
ชฎาที่นาคสวมพร้อมชุดนาคเป็นสัญลักษณ์แทนส่วนหัวของพญานาค
องค์ประกอบของชฎาแสดงสัญลักษณ์ที่หมายถึง “หู” และ “หงอน” ของพญานาค นอกจากนี้เทียนที่
ใช้ถวายพระอุปัชฌาย์ในพิธีอุปสมบทเป็นสัญลักษณ์แทน “เขี้ยว” พญานาค ส่วนใบตองที่พับประดับ
กรวยอุปัชฌาย์และใบตองที่พับเป็นบายศรีที่ใช้ในพิธีกรรมทาขวัญนาคเป็นสัญลักษณ์แทน “เกล็ด”
พญานาค
นอกจากนี้ยังมีสัญลักษณ์ที่แสดงถึงความเชื่อด้านอื่นปรากฏอยู่ที่องค์ประกอบของของแลแห่
นาคอีกคือ ตัวแลแห่นาคเป็นสัญลักษณ์ของวิมานที่ประทับของเทวดาหรือคนชั้นสูงเนื่องจากนาคเป็น
บุคคลพิเศษที่กาลังจะทากุศลใหญ่คือบวชเป็นพระนาคจึงเปรียบเสมือนกับเทวดา เวลาแห่นาคไปวัด
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เพื่อเข้าพิธีอุปสมบทจึงต้องให้ประทับอยู่ในวิมาน ขณะเดียวกันที่ตัวแลจะประดับด้วยหอกและดาบที่
เป็นอาวุธที่ใช้ในการรบซึ่งดูเหมือนจะขัดแย้งกับพิธีกรรมการบวชที่นาคกาลังจะสละกิจกรรมทางโลก
เพือ่ เข้าสู่ร่มกาสาวพัตร์ แท้จริงแล้วหอกและดาบเป็นสัญลักษณ์ของอาวุธที่มีไว้สาหรับป้องกันมารผจญ
ระหว่างที่ทาการแห่นาคไปวัด ตามความเชื่อของคนไทยที่ได้รับอิทธิพลจากพุทธประวัติเกี่ยวกับมาร
ที่มาผจญเพื่อขัดขวางไม่ให้พระพุทธเจ้าตรัสรู้เชื่อว่าคนที่กาลังจะบวชเป็นพระมักจะมีมารหรืออุปสรรค
มาขัดขวางเพื่อไม่ให้บวชสาเร็จ
ความเชื่ออีกประการที่สะท้อนออกมาจากสัญลักษณ์ที่องค์ประกอบของแลแห่นาค คือ ความ
เชื่อเรื่อง “บารมี” ที่สามารถปกป้องคุ้มครองนาคให้รอดพ้นจากมารหรืออุปสรรคต่างๆ ได้ การประดับ
พระบรมฉายาลักษณ์ของพระมหากษัตริย์ พระราชินี และพระบรมวงศานุวงศ์ชั้นสูง รวมทั้งรูปพ่อแม่
ปู่ย่าตามยายของนาคไว้บนแลแห่นาค สื่อความหมายว่าบารมีของพระมหากษัตริย์ พระราชินี และพระ
บรมวงศานุวงศ์ชั้นสูงจะช่วยปกป้องคุ้มครองนาคได้ นอกจากนี้บารมีของพ่อแม่ปู่ย่าตายายซึ่งเป็นผู้ที่รัก
และปรารถนาดีกับนาคมากที่สุดจะช่วยปกป้องคุ้มครองให้การบวชราบรื่นปราศจากอุปสรรคขัดขวาง
การทาแลแห่นาคของนครไทยเป็นการนาพุทธประวัติ ตานาน และความเชื่อมาประกอบสร้าง
เป็นสัญลักษณ์เพื่อใช้แห่นาคไปวัดในประเพณีบวชนาค เป็นที่น่าสังเกตว่าการแห่นาคไปวัดในประเพณี
บวชนาคในท้องถิ่นอื่นหลายท้องถิ่นจะนาพุทธประวัติตอนต่างๆ ผนวกเข้ากับความเชื่อท้องถิ่นมาใช้
เป็นสัญลักษณ์ประกอบพิธีกรรมแห่นาคแตกต่างกันไป เช่น พิธีกรรมการแห่นาคที่อาเภอเมือง จังหวัด
อ่างทอง ที่อาเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี และทีบ่ ้านดงประโดกกรมธรรม์ ตาบลสมอแข อาเภอเมือง
จังหวัดพิษณุโลกจะให้นาคนั่งบนหลังม้าไม้แล้วให้คนแห่นาคไปวัด สันนิษฐานว่าเป็นการหยิบเอาพุทธ
ประวัติตอนที่พระพุทธเจ้าออกบวช ม้าไม้เป็นสัญลักษณ์ของม้ากัณฐกะ นอกจากนี้ยังมีประเพณีขี่ช้าง
แห่นาคของชาวไทพวน อาเภอหาดเสี้ยว จังหวัดสุโขทัย เป็นการหยิบยกเอาพุทธประวัติตอนพระ
เวสสันดรมาเป็นสัญลักษณ์ เป็นต้น ความหมายเชิงสัญลักษณ์ของพิธีกรรมแห่นาคตามท้องถิ่นต่างๆ
ของไทยเป็นเรื่องที่น่าสนใจศึกษาเปรียบเทียบต่อไป
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๓. ข้อเสนอแนะ
การศึกษาความหมายเชิงสัญลักษณ์ของพิธีกรรมเลี้ยงปางและแลแห่นาคเป็นการศึกษาที่มี
ประโยชน์ในแง่ของการทาความเข้าใจสัญลักษณ์ที่ปรากฏอยู่ในพิธีกรรมในรูปของวัตถุสิ่งของ กิริยา
ท่าทาง การร่ายรา อาหาร และการแต่งกายทาให้คนทั่วไปสามารถทาความเข้าใจและปรับเปลี่ยน
มุมมองที่มีต่อพิธีกรรมตามท้องถิ่นต่างๆ เป็นการแสดงให้เห็นว่าพิธีกรรมคือการถ่ายทอดหรือส่งผ่าน
เรื่องราว ความเชื่อ การให้คุณค่า และโลกทัศน์ของคนจากรุ่นสู่รุ่นในรูปของสัญลักษณ์ ดังนั้นจึงควร
ศึกษาพิธีกรรมอื่นในประเด็นเดียวกันและประเด็นที่ต่างกันเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อวงวิชาการดังนี้
๓.๑ การศึกษาความหมายเชิงสัญลักษณ์ของพิธีกรรมเลี้ยงผีมดผีเม็งทางภาคเหนือ
๓.๒ การศึกษาความหมายเชิงสัญลักษณ์ของพิธีกรรมเลี้ยงผีหมอ (ผีฟ้า) ของชาวภูไทถิ่นต่างๆ
ในภาคอีสาน
๓.๓ การศึกษาความหมายเชิงสัญลักษณ์ของพิธีกรรมปัลโจญมะม๊วดของชาวไทยเชื้อสายเขมร
ในภาคอีสาน
๓.๔ การศึกษาความหมายเชิงสัญลักษณ์ของพิธีกรรมแกลมอของชาวกูยหรือส่วยในภาคอีสาน
๓.๕ การศึกษาความหมายเชิงสัญลักษณ์เปรียบเทียบของพิธีกรรมเลี้ยงผีของกลุ่มชาติพันธุ์
ต่างๆ
๓.๖ การศึกษาความหมายเชิงสัญลักษณ์ของพิธีกรรมแห่นาคของกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ หรือกลุ่ม
คนไทยในท้องถิ่นต่างๆ
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