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ฮีตฮอยคนลําปาง 

 
 จังหวัดลําปาง  มีประวัติความเปนมายาวนาน  จึงทําใหผูคน มีคติความคิด ความเชื่อ ศิลปะ 
วัฒนธรรม  ขนบธรรมเนียมประเพณี  และเทคโนโลยีชาวบานที่ส่ังสมและถายทอดจากคนรุนหนึ่ง 
สูคนอีกรุนหนึ่งมาโดยตลอด 
 ในบทนี้จะนําเสนอฮีตฮอยที่เปนเรื่องราว วิถีชีวิต ผูคนชาวลําปาง เกี่ยวกับคติ ความคิด 
ความเชื่อ ศิลปวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณี การประกอบอาชีพ/เทคโนโลยีชาวบานและ
อาหารพื้นบานในบางแงมุมที่สะทอนถึงเอกลักษณของคนลําปาง ดังนี้ 
 

- เสียผี 
- กลองปูจา : คุณคาแหงความเอื้ออาทร 
- ตานหลัวพระเจา 
- ผีดง : จิตวิญญาณเครื่องใช 
- ฟอนผี : ประเพณีการนับถือเครือญาติ 
- สูขวัญควาย 
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เสียผี 
 

                                         ชายหนุมเลนซึงจีบสาว 
 

  ในสมัยกอนการจีบสาว  เรียกวา  แอวสาว  การแอวสาวของหนุมบานนอกจะทําตอน
กลางคืน  ถาหนุมไหนจีบสาวตอนกลางวันพอแมสาวจะไมชอบเพราะถือวาขี้เกยีจ  ไมทํามาหากิน       
ถาเปนการจีบตอนกลางวันก็จะจีบกันชวงเอามื้อ(ลงแขก)ทํานาหรือกจิกรรมอื่น ๆ     ของหมูบาน
เทานั้น  สาวบางคนอาจมีกิจกรรมทํา เชน ปนฝาย หรือเสียบหมาก      (ในยามหนาหนาว ผลหมาก
จะแกเต็มที่ ผูชายจะขึน้หมาก แลวนํามาผาเปนซีก ๆ ดวยมดีผาหมาก ผูหญิงก็จะนําเข็มเลมยาว
ประมาณ 1 ฟุต พรอมเชือกปอมารอยหมากใหเปนเสน ๆ เหมือนการรอยลูกปด)     สวนถาใครวางก็
จะนั่งคยุกัน  จะมีการใชภาษาที่ถายทอดความตองการจากชายหนุมถึงหญิงสาว   พอหนุมขึ้นบาน
ไปพอแมสาวที่ชอบชายหนุมจะหลีกทางใหทั้งสองมีโอกาสไดคุยกัน           แตถาหนุมใดไมเปนที่
พึงพอใจของพอแมก็จะถูกกล่ันแกลง  เชน พูดประชดประชัน ทําเสยีงดัง หรือกิริยาที่แสดงความไม
พอใจตาง ๆ  
  ฝายหนุมเมื่อเจอสาวตามธรรมเนียมตองทกัทาย 
  “แลงนี้นองกิน๋เขากับอะหยงั” (เย็นนี้นองกินขาวกับอะไร) 
  ถาสาวตอบวา “กินขาวกับแกงฟก” หมายถึง หญิงสาวยอมรับรักมีไมตรีตอบ ทํา
ใหหวัใจหนุมพองโตดวยความดีใจ   แตถาสาวเจาตอบวา “กินขาวกับแกงผักปง” หมายถึง  เกลียด
ชัง ไมชอบหนา  ชายหนุมอาจใจเหี่ยวตองลงเรือนไปแอวสาวบานอืน่ที่อาจมีไมตรีตอบรับตอไป 
  สาวสวยนิสัยดีจะเปนที่หมายปองของหนุมหลายคน  จะมีหนุมไปรอที่หนาบาน
ในตอนกลางคืน รอคอยใหหนุมผูขึ้นไปบนบานกอนหนาตนกลับลงมากอนจึงจะสามารถขึ้นไปคุย
กับสาวได  เพราะถาขึ้นไปขณะสาวยังคุยกบัหนุมอ่ืนจะถือวาเปนการหยามเกยีรติอายหนุมบาน 
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ซึง 

 

นอกเปนอยางยิ่ง ไมมีใครเขาทํากัน  ทุกคนเคารพซึ่งกันและกันเสมอ เพราะผูตัดสินในเกมความรกั  
คือ สาวเจานั่นเอง 
  เมื่อความสัมพนัธของหญิงสาวชายหนุมดําเนินไปถึงขั้นเปน  ตั๋วปอตัว๋แม (คูรัก) 
และตกลงใจใชชีวิตรวมกันเปนผัวเมียสืบทอดวงศตระกลูก็จะมีการ  เสียผี  และนาํไปสูประเพณี
แตงงาน หรือ ชาวบานเรยีกวา  กินแขก 
  การที่หนุมไปถูกเนื้อตองตัว จับมือถือแขนสาว   ถือวา ผิดผี  หากเปนที่พอใจของ
สาวและพอแม   ทางฝายผูใหญของสาวกจ็ะไปสัญญาหรือบอกกลาวใหผูใหญฝายชายทราบวา บาว
บานนี้ไปผิดผีสาวบานตน        ขอใหไปใสผีหรือเสียผีตามธรรมเนียมแลวจะไดแตงงานกันตอไป  
เรียกวา  ใสเอา   
   เมื่อเสียผีแบบใสเอาเสร็จแลว อาจมีการจัดพิธีแตงงานหรือไมกไ็ดแลวแตฐานะ
ของคูบาวสาว  หากมีความพรอมที่จะจัดพิธีทางญาติผูใหญทั้งสองฝายจะหาฤกษยามโดยการไป
ถามจากปูอาจารยผูที่ชาวบานเคารพนับถือในหมูบาน เมื่อไดฤกษยามก็จะไปบอกขาวแกเพื่อนบาน  
เมื่อถึงเวลาทุกคนตางมายินด ีชวยเหลืองาน ผูชายชวยเตรียมผาม(ปะรํา) กอนวันงาน  ผูหญิงเตรียม
และปรุงอาหารเลี้ยงแขก  เด็ก ๆ วิง่เลนพอถึงเวลาไดกิน ผูเฒาผูแกใหพร คูบาวสาวชื่นมื่น 
เตรียมพรอมรับชีวิตคูที่จะมาเยือนในวนัตอไป 
  สวนที่เรียกวา  ใสไมเอา  หมายถึง เมื่อมีการผิดผีกันแลว  บาวหรือสาวไมเต็มใจที่
จะรวมชวีิตเปนผัวเมียกัน  การใสผีแบบนี้ตองเสียเงินทองมากกวาการใสเอา  เพราะถือวาผิดผีแลว
ไมรับเลี้ยงดู ทําใหฝายหญิงเสียหาย จึงมกีารปรับเงินคาผีเพิ่มขึ้น แลวแตทางฝายหญิงจะเรียกรอง
และตกลงกนั 
  การใสผีตองมี หัวหมู ขนม ดอกไมธูปเทยีน มีไกตมทั้งตัว แลวแตพอแมฝายสาว
จะเรียกรอง สวนเงินคาใสผีไมมีกําหนดทีแ่นนอน แลวแตฐานะของผีในตระกูล ส่ิงของเหลานี้พอ
แมฝายหญิงจะเอาไปสังเวยใหแกผีของตน  ซ่ึงมักสรางศาลไวในบานหรือทําหิ้งไวตรงเสา เมื่อบอก
กลาวและวางเครื่องสังเวยเปนเวลาพอสมควร  ก็ยกเอาเครื่องสังเวยเหลานั้นมากินกัน  จากนั้นถือวา

http://images.google.co.th/imgres?imgurl=http://www.culture.go.th/research/musical/images/pic_musical/sueng.jpg&imgrefurl=http://www.culture.go.th/research/musical/html/musical_north.php%3Fmusical%3Dsueng&h=165&w=225&sz=13&tbnid=WFccbU_VJTMt3M:&tbnh=74&tbnw=102&hl=th&start=6&prev=/images%3Fq%3D%25E0%25B8%258B%25E0%25B8%25B6%25E0%25B8%2587%26svnum%3D10%26hl%3Dth%26lr%3D%26sa%3DG
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ฝายชายเปนสมาชิกคนหนึ่งในบานสามารถเขานอกออกในไดอยางสบาย  สวนฝายหญิง  หลังจาก
เสร็จพิธีที่บานของตนเองก็จะนําดอกไมธูปเทียนไปบอกกลาวผีทางฝายชายใหรับรูอีกครั้ง 
  วันเวลาหมุนเปลี่ยน ชาวชนบทลําปางคูแลวคูเลาที่ตางผิดผี เสียผี และดํารง
เผาพันธุของตนเองสืบตอมา  การเคารพผหีรือบรรพบุรุษแสดงถึงน้ําใจคนรุนใหมทีม่อบใหผูเกดิมา
และจากไปกอนพรอมทิ้งรองรอยและความเจริญงอกงามไวใหเพื่อสืบตอและพัฒนาตน   
   คงไมมีสรรพสิ่งส่ิงใดในโลกนี้ที่เกดิขึ้นเองโดยไมมีรากฐานและปจจัยเอื้อในอดีต
มากอน 

 
สภาพทองนาในชนบท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://images.google.co.th/imgres?imgurl=http://kanchanapisek.or.th/kp6/BOOK15/pictures/s15-244-1.jpg&imgrefurl=http://kanchanapisek.or.th/cgi-bin/show2.cgi/kp6/BOOK15/pictures/s15-244-1&h=213&w=305&sz=20&tbnid=yHKwEGaJEtYPPM:&tbnh=78&tbnw=112&hl=th&start=3&prev=/images%3Fq%3D%25E0%25B8%2597%25E0%25B8%25B8%25E0%25B9%2588%25E0%25B8%2587%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%25B2%26svnum%3D10%26hl%3Dth%26lr%3D%26sa%3DG
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กลองปูจา    :  คุณคาแหงความเอื้ออาทร 
 
 
 
 
 
 
 
 
                         ชาวบานตีกลองปูจา 
 

  กลองปูจา เปนกลองที่มีอยูประจําทุกวัดในจังหวัดลําปางและภาคเหนอื 
ประกอบดวยกลองใหญ  เรียกวา  กลองแม  จํานวน  1  ใบ และกลองเล็ก  เรียกวา  ลูกตูบ  จํานวน  
3  ใบ  ใชตีในโอกาสตาง ๆ ดังนี ้
  ตีกอนวนัพระ เพื่อเตือนศรัทธาชาวบานใหรูวาพรุงนีจ้ะถึงวนัพระ เพราะใน
สมัยกอนไมมส่ืีอใด ๆ ที่จะบอกวัน เดือน ป นอกจากปฏิทิน  แตบางครอบครัวปฏิทินก็ไมมี  เปน
การใหเตรยีมกายเตรยีมใจไปวัดทําบุญตักบาตร ฟงธรรม จําศีล ภาวนา  จะตีกลองนี้ตอนค่ํากอน
ชาวบานจะเขานอน  โดยตเีปนจังหวะชา ๆ เนิบนาบ  นุมนวลและลุมลึกนาฟง  ผูตีจะตีกลองแม 
แลวไลตีตามลกูตูบแลวมาลงทายดวยการตฆีองโหมง ซ่ึงฆองโหมงนี้จะมีคนตีอีกคนหนึ่ง 
  ตีประโคมในเทศกาลตาง ๆ เชน งานทําบญุกินขาวสลากภัตต  งานบญุเฉลิมฉลอง
กุฏิ วิหาร ศาลาการเปรียญ  เปนตน  การตีแบบนี้ไมมแีบบอยางหรือกติกาใด ๆ ผูตจีะตีตามความ
ถนัด  ตามทวงทีลีลาของตนเอง 
  นอกจากนี้ยังใชตีเพื่อเรียกประชุมศรัทธาของชาวบานและเมื่อมีเหตกุารณสําคัญที่
เกิดขึ้นในหมูบาน  เชน  ไฟไหม  ระดมคนไลลาโจรที่มักมาปลนววัปลนควายของชาวบาน  เพราะ
สมัยกอนไมมีเครื่องยายเสียงเชนปจจุบนั  มีการตีแตกตางกันดังนี ้
  ตีเพื่อเรียกประชุมธรรมดา  จะตีรัวชา ๆ 3 – 4 คร้ัง 
  ตีเพื่อบอกเหตเุภทภยัและตองการความชวยเหลือ  จะตีรัว เร็ว ๆ ดัง ๆ หลายครั้ง
ติดตอกัน   
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 วิถีชีวิตผูคน  เกี่ยวโยงสัมพันธกับพุทธศาสนา ตางเกื้อกูลพึ่งพาอาศยักัน  มี
สัญลักษณเตือนใจเปนเสียงกลองปูจา  ที่แทนคาของความเอื้ออาทร 
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ตานหลัวพระเจา 
 

 
พระเจาตามความเชื่อของชาวบาน 

 
  ชาวบานวังเลียบ  หมูบานเลียบน้ําวงั ในเขตตําบลบุญนาคพัฒนา อ.เมอืง จ.ลําปาง 
ไดมีประเพณทีี่นึกถึงบุญคุณของพระเจาที่ทานเสียสละมานั่งเปนพระประธานในโบถสใหคนกราบ
ไหวมาชัว่นาตาป ทนรอนทนหนาว โดยไมมีบนทุกขยากประการใดใหไดยิน  ยิ่งยามหนาวโหดราย
นักลูกเล็กเด็กแดง ผูเฒาผูแกตางปวดแสบผิวกายทีแ่ตกเปนขุย  และมักจะเอาฟนมาสุมกอไฟใหได
ผิงยามค่ําคืน  หาเผือกหามนัมาปงกินใหคลายหนาว    ชาวบานจึงคดิจะทําใหพระเจาอบอุนและได
ผิงไฟยามหนาวดวย  จึงไดมปีระเพณี  ทีเ่รียกวา  ตานหลวัพระเจา 
  ตาน  คือ  ทาน 
  พระเจา  ที่ชาวบานเรียกหมายถึงพระพุทธรูปที่อยูในโบถส 
  หลัว  หมายถึง  ฟน 
  เมื่อเร่ิมเขาสูฤดูหนาว ตั้งแตเดือนยี่ชาวนาเริ่มทยอยเก็บเกี่ยวกวาจะเสร็จสิ้นก็เดือน
สามถึงเดือนส่ี   ยามวางชาวบานจะชวนกันเขาปาไปหาหลัวเตรียมไวในเดือนส่ี  ชาวบานจะเลอืก
ไมอยางดีที่สุด  ไมทีน่ิยมนํามาทําเปนหลัวใหพระเจา  คอื  ไมจี้  ไมขนาดกลาง ลําตนมีหนามขึ้น
โดยรอบ ใบเลก็ ๆ คลายใบขอย ผิวใบหยาบและสากมือ เปนไมเนื้อออน  เบา  เวลาเผาไฟจะมีควัน
ไฟนอย   
 
  ชาวบานจะตัดไมจี้เปนทอน ๆ ขนาดพอเหมาะแลวแตความชอบ บางคนอาจยาว 
คืบ บางยาวศอก บางคนอาจยาววา   จะนําทอนไมที่ไดมาถากและเหลาใหเกลีย้งเกลาสวยงาม  
ประดับประดาตกแตงดวยกระดาษหลากสี  พันเปนร้ิวรอบทอนไมแตละทอน  บางคนตกแตงดวย
ตุงกระดาษเล็ก ๆ (ธงสามชาย)  การตกแตงหลัวนีจ้ะไมจํากัดขอบเขต แลวแตใครจะคิดสรางสรรค

http://images.google.co.th/imgres?imgurl=http://www.matichon.co.th/newsphoto/youth/you04110846p1.jpg&imgrefurl=http://www.matichon.co.th/youth/youth.php%3Ftagsub%3D031101%26page%3D6&h=209&w=145&sz=12&tbnid=_ueh7kX6kPiJCM:&tbnh=100&tbnw=69&hl=th&start=15&prev=/images%3Fq%3D%25E0%25B8%259E%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B0%25E0%25B8%259E%25E0%25B8%25B8%25E0%25B8%2597%25E0%25B8%2598%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B9%25E0%25B8%259B%26svnum%3D10%26hl%3Dth%26lr%3D%26sa%3DG
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ตกแตงเอง  เมื่อตกแตงเสร็จแลวจึงมัดรวมกันเตรยีมไปถวายพระทีว่ัด จํานวนเทาใดก็ไดแลวแต
ศรัทธา 
  เมื่อถึงเดือนส่ี  เชามืดผูใหญจะพาเด็ก ๆ ไปวัด ถือขนัขาวตอกดอกไมธูปเทียน 
อาหารคาวหวาน มีขาวใหมกล่ินหอม  ขาวหลามอุน ๆ เพื่อถวายพระ  พรอมหลัวเพือ่ตานพระเจา 
  ผูคนตางทยอยกันเขาไปที่โบถส  อันดับแรกเมื่อไปถึงคือกราบพระประธาน 
พรอมนําดอกไมธูปเทียนใสขันแกวเพื่อบชูาพระ และนําหลัวที่เตรียมไปกองรวมกันหนาพระ
ประธาน โดยเขียนชื่อผูเปนเจาของใสแผนกระดาษติดกบัหลัว  ถาจะอุทิศสวนบุญกุศลไปใหญาติผู
ลวงลับก็จะเขยีนชื่อลงไป จากนั้นพระสงฆจะทําพิธีทางศาสนาไปตามลําดับขั้นตอน  พระสงฆจะ
เผาหลัวจํานวนเล็กนอยพอใหเปนพิธี จบลงดวยการใหศีลใหพร  หลัวที่เหลือจากพิธีพระสงฆจะ
นําไปใชประโยชนในกิจการตาง ๆ ของวัดตอไป 
   พระฉันอาหารเชาเสร็จเปนทขีองชาวบานและเด็ก ๆ กนิตอ    อาหารหลากรส
จากฝมือหลายคนในหมูบานที่ตางบรรจงปรุงอยางตั้งใจและสรรหาอาหารที่ดีที่สุดเพื่อนําไปถวาย
พระ  สุดทายทุกคนก็ไดอ่ิมอรอยจากฝมือตนเอง  กนิเสร็จชวยกันเก็บกวาด  ผูใหญกวาดลานวัด  ผู
เฒาผูแกนั่งคยุกัน  เด็ก ๆ  เมื่อกินอิ่มแลววิ่งเลน  กอนกลับบาน เด็ก ๆ ยังไดหิว้ขนมอรอยกลับบาน  
ไมวาจะเปนขนมจอก ขนมปาด ขาวหลาม เปนตน    เอาไวกนิรวมกนัตอนอยูบาน 
 

  เด็ก ๆ สนกุสนานจากการไดวิ่งเลน ผูใหญไดอุนกายอุนใจจากการไดทําบุญตาน
หลัวพระเจา  เร่ืองราวและเหตุการณตาง ๆ ในหมูบาน เกดิขึ้นและผานไป    ถูกถายทอดและสืบตอ
สูรุนใหม  
 

 
 
 
 
 
 

 
 

ชาวบานกับหลัว 
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ผีดง : จิตวิญญาณเครื่องใช 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
          ชาวบานกําลังเลนผีดง 
 

  “ผีปูดงเฮย  ผียาดงเฮย  ลงมาเลนครก  ลงมาเลนสาก  ครกไมหมาก  สากไมสัก
ซอนแดง  ตาแสงแมงเมา ผีกระดงฝดเขา  ฟด ๆ ฟาย ๆ ขุดดินทรายเอาใสยานางดง...” 
  เสียงขับขานทาํนองพื้นบานภาคเหนือ  แววมาจากลานโลงหนาบานของแมหลวง
เครือ  ผูเฒาวัยหกสิบป  ในยามค่ําคืนเดือนเพ็ญที่แสงจันทรสองสวาง  มองเห็นผูคนไดชัดเจน  หญิง
สูงวัยนับสิบคนที่ตางมารวมถายทอดการละเลนพื้นบานดวยความเต็มใจที่จะมอบใหแกคนรุน
ลูกหลานเพื่อใหรับรูเรื่องราวความเชื่อของหมูบานที่มีมาตั้งแตรุนพอหมอนแมหมอน  ซ่ึงนับวันมี
แตจะเลือนหายไปพรอมกับความทันสมัยที่กาวยางเขามาในหมูบาน 
  เด็กเล็กสงเสียงหยอกลอ บางคุยกัน  บางวิง่เลนรอบ ๆ ลานหนาบาน  เมื่อถึงเวลา  
แมหลวงเครือกับเพื่อนอีกคนตางประคองถือกระดงผูเปนตัวเอกในงานเดินไปยังตนมะขามใหญ
ขางลานโลง        มีไมเล็ก ๆ พิงไวที่ลําตนเพื่อเปนทางใหผีที่เชิญไตลงมาสิงในเครื่องใชนั้น  แม
หลวงเครือจุดธูปและถือดอกไมพรอมพนมมือไวสาแกปูยาผีดง เชิญชวนใหมารวมสนุกกับ
ลูกหลานในเทศกาลปใหมเมอืง    เมื่อกลาวเชิญชวนใหมาเยือนแลว  ผูเฒาสมาชิกกลุมตางนั่งลอม
วงรอบกระดงใบโต  โดยมีแมหลวงเครือและเพื่อนอีกคนนั่งตรงขาม มือจับขอบกระดงที่วางคว่ําลง
บนทอนไมเล็กสองทอน  เพื่อน ๆ ที่นั่งลอมวงตางขับขานบทเพลงเชิญชวนใหปูดงยาดงที่อยูแดน
ไกลจากเชยีงแสนเชียงรายใหเขามาสิงสถิตอยูในกระดง  สักพักกระดงที่เคยนิ่งสงบเริ่มขยับเขยือ้น
เคล่ือนที่จากเนิบนาบ คอยเร็วขึ้น  เรว็ขึ้น และเร็วขึน้เรือ่ย ๆ  จนเพื่อนอีกคนของแมหลวงเครือไม
สามารถทนรับไวได  กระดงหลุดออกจากมือ  คงเหลือแมหลวงเครือถือกระดงกวัดแกวงเพยีงลําพัง   
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  “ลุกเจาแมลุก  กี่มุกดอกคํา  ฟนไฮฮื้องาม ตี๋วงกวาง ๆ จะหวิดขี้จาง  ปุเอกงาม
งอน”  แมหลวงเครือคอย ๆ ถือกระดงลุกขึ้นอยางชา ๆ  
  “เดินเจาแมเดนิ  ขี่จางงาเงิน  เดินไปตามสาย เจาขวัญออนเจียงฮาย...” 
  “ฟอนเจาแมฟอน  นุงซ่ินติ๋นกอน จะฟอนเขาโอนําจาย เปนผัวปเสียแตเจานาย จะ

เปนปจายเสียแตละออน” 

  เสียงขับขานเพลงดําเนินไปอยางเรื่อย ๆ แมหลวงเครือถือกระดงเดนิและฟอนรํา
ไปรอบ ๆ ลานหนาบาน กลุมหญิงสูงวัย หญิงสาว และเดก็เล็กตางออกมารายรําออนชอยตาม
ทํานองขับขาน  พรอมรอยยิ้มและเสยีงหวัเราะอยางสนกุสนาน  สักพักเพื่อนคนหนึ่งของแมหลวง
เครือก็รีบไปเหยยีบที่เทาของแมหลวงพรอมรัดตัวไวและบีบมือแมหลวงเบา ๆ   กระดงหลุดจากมอื 
แมหลวงเครือมองไปรอบ ๆ ตัว ทาทางเหนื่อยออน  เพื่อนจึงพาไปนั่งพักบนแครมองดูคนอื่นถือ
กระดงเลนแทนตนตอไป 
  การเลนผีดง  เปนการละเลนอยางหนึ่งของชาวชนบทภาคเหนือ โดยเฉพาะที่บาน
ผาปง อ.แมพริก จ.ลําปาง  ชาวบานนยิมนํามาเลนชวงใกลเทศกาลสงกรานต  ตอเมื่อถึงวันพญาวัน
วันที่  ๑๕  เมษายน  ก็จะหยดุเลน จะไมมผูีใดนําผีดงมาเลนอีกเพราะถอืวาผีดงจะมีชวงที่สนุกสนาน
และรวมสนกุกับลูกหลานไดเพียงปละครั้งเทานั้น  หลังจากชวงสงกรานตผานไปแลวผูคนตาง
ประกอบอาชพีจึงไมคอยมีเวลาวาง 
  ชาวบานจะมีความผูกพันกับสิ่งของเครื่องใช ไมวาจะเปนเครื่องใชในครัวเรือน 
เชน หมอนึ่ง ไหขาว  เครื่องใชในการถักทอ เชน บากวัก(เครื่องมือที่ใชพันเสนดาย) เครื่องมือใน
การเกษตร เชน ตอก แอกไถ  เปนตน ถือวาเครื่องใชมีจิตวิญญาณตองกระทําตอส่ิงเหลานั้นดวย
ความเคารพ  คือ เมื่อใชงานแลวตองเก็บรักษาไวใหดี และเก็บไวในทีเ่หมาะสม หากใครทิ้งขวาง ก็
จะถูกผีลงโทษ ทําใหกจิการงานไมกาวหนา ไดผลผลิตต่ํา  หรือมีอันเปนไปตาง ๆ ในทางไมดีที่
เรียกวา  ขึด  จิตวิญญาณที่มีอยูในเครือ่งใชจะคุมครองผูเปนเจาของ และใหคณุในคราวจําเปน  
อยางเชน  ผีหมอนึ่ง  ตอก  จะใชในการทํานายทายทักเหตกุารณหรือโชคลาง  และเครื่องใชบาง
ชนิดจะนํามาเลนสนุกไดดวย  อยางเชน  กระดง ทีน่ํามาเลนผีดง  หรือบากวัก  สามารถนํามาเลนผี
บากวักไดเชนกัน 
  ชวงเทศกาลสงกรานตหรือปใหมเมือง  จะเปนชวงเวลาที่ชาวบานวางเวนจาก
ภารกิจในไรสวนเรอืกนา  มีเวลาพักผอนและเตรียมพรอมที่จะรับมือกับฤดูกาลใหมที่มาพรอมสาย
ฝนและภารกิจหลักของชาวบานในอีกสองเดือนขางหนา  ดังนัน้ในชวงกอนเทศกาลสงกรานต
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ชาวบานจะมีเวลาวางเลนสนุกสนาน  กลางวันผูหญิงอาจทํางานปนฝาย ทอผา  ผูชายอาจจักตอก
เตรียมไวมัดตนกลาปลูกขาว หรืออาจเก็บใบตองตึงมาไพทําเปนตบัไวมุงหางนาในคราวหนาฝน   
มักมีการทํางานรวมกนัเปนกลุม ผูหญิงจะทําใตถุนบาน ผูชายอาจจะไปทํางานใตตนไมริมลําหวย  
มีโอกาสไดแลกเปลี่ยนพดูคุย  ปรึกษาหารอืกัน  บางครั้งปญหาที่หนกัอกก็ถูกผอนคลายและแกไข
ไดในวงสนทนา 
  ในยามค่ําคืน  โดยเฉพาะในคืนเดือนแจง กลุมหนุมสาว ผูเฒาผูแก ก็จะรวมตวักัน
ในลานโลงหนาบานของใครคนใดคนหนึง่ เพื่อเลนสนกุสนานและถายทอดเรื่องราวแกคนรุนใหม  
เด็กเล็กก็จะเปนผูชมและคอยจดจําเมื่อถึงเวลาตนเปนผูใหญจะสามารถเลนได  การละเลนสวนใหญ
ก็นํามาจากสิ่งที่อยูใกลตวั  ไมวาจะเปนสิ่งของเครื่องใชหรือวัสดุที่มีในทองถ่ิน   
  การเลนแตละครั้งจะนิยมเลนเปนชุด  เชน เมื่อเลนผีดงเสร็จแลว  กเ็ลนผีบากวัก
และผีมา  เปนตน 
  ผีบากวักเปนการเลนอีกอยางหนึ่งที่นยิมเลนกัน โดยการนําบากวกัมาตกแตงให
เปนรูปคน  โดยหาไมมาทําเปนแขนและใสเสื้อผา นํามาเลนคลายผีดง  มีการขับขานทวงทํานองที่
ไพเราะ มีจังหวะที่เรงเรา รวดเร็วมากกวาผีดง  เชน   
   “นางกวกัเฮย  นางกวักเจาแหยง  อ่ีแมแยะแหยง อีแมสีลาย  จะมาใสถวายตะหอย  
หอยอยูกิ่งซอมพอ หอยอยูหอผะสาท นางอวดอาง ซุมมืดซุมดํา หลับฝนหัน สูเจาสูค่ํา ตามเตียนหาย 
ตอดินตอทรายเดือนแจง ขอเจินนางปากเอี้ยง เรียกเอาหมูในดง ลงมาเตอ จะแคบหมอนลาย ลงมา
หลาย ๆ จะชวยหมอนออน” จะมีวิธีการเชญิผีบากวักหรือผีนางกวัก เชนเดียวกับผีดงหรือผีนางดง 
  หลังจากจบการเลนผีดง  ผีบากวักแลว  การเลนที่เด็กเล็กชอบมาก   คือ  ผีมา  จะ
ใชกานมะพราวทําเปนรูปมา และหาวัสดุทีท่ําใหเกดิเสียงอาจเปนฝาขวดเพราะเมื่อมาวิ่งจะทาํใหเกดิ
เสียงสรางความสนุกสนานไดมากขึ้น  เมื่อวิญญาณเขาสิงในมาแลว  จะวิ่งไลคนดูไปรอบ ๆ ถาใคร
วิ่งไมทันถูกผีมาสับตามหัวและลําตัวกจ็ะรองล่ัน  บางครั้งวิ่งไลกันจนฝุนตลบ   
  จบจากการเลนผีมาแลว ผูใหญจะนั่งลอมวงคุยกนั จากนั้นเปนทีของเด็กเล็กทีจ่ะ
สนุกสนานกนัตอ  อาจเปนการเลนไกตอ  เลนขายเตาแตง เลนขวางผา หรืออ่ืน ๆ  จนกระทั่งดกึ
หรือเหนื่อยออนจึงกลับบานพักผอน 
  ความเชื่อเร่ือง ผี  สอดแทรกอยูทุกขั้นตอนในการดํารงชวีิตของผูคน ขอหามตาง ๆ 
ถูกกําหนดจากความเชื่อ ถาทําส่ิงใดไมถูกตอง ผีไมพอใจ         บทลงโทษ  คือ  ขึด  ชีวิตจะไม
เจริญกาวหนา  ผี  จึงเปรียบเสมือนกฎหมายศักดิ์สิทธิ์ที่ทกุคนปฏิบัติตามดวยความเตม็ใจ 
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ฟอนผี : ประเพณีการนับถือเครือญาติ 
 

 
  วิถีชีวิตชาวชนบทลานนาในอดีต  ผูกพันเชื่อมโยงกับธรรมชาติในทุกขั้นตอนของ
การดําเนินชวีติ  ผูคนมีความเชื่อและวฒันธรรมที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องจติวิญญาณ วาเปนอํานาจเหนือ
ธรรมชาติเปนพลังซอนเรนที่สามารถดลบันดาลเหตกุารณดีรายตาง ๆ ใหเกิดขึ้นได  พลังเรนลับ
เหลานี้รวมเรยีกวา  ผี   
   ผี    เปนสัญลักษณของสิ่งล้ีลับที่ผูคนตางใหความเคารพนับถือและเกรงกลวั  ผีมี
ทั้งดีและราย 
  ผีราย  ไดแก  ผีตายโหง ผีพราย ผีปา ผีนางไม ผีปกกะโหลง  ผีกองกอย ผีกะ ผีโพง  
ผีกระสือ  เปนตน  ผีเหลานี้จะคอยหลอกหลอนใหผูคนหวาดกลวั บางครั้งรบกวนหรือเขาสิงคนขอ
ส่ิงที่ตนตองการ เชน อาหาร หรือที่อยูอาศัย เรียกวา  ผีทัก  จนผูนั้นเจ็บไขไดปวย  จะตองนําขาว
ปลาอาหารและเหลาสังเวยจงึจะหาย   
   สวนผีดี      ไดแก  ผีบรรพบุรุษ มีผีปูยา ผีมด ผีเม็ง  ผีอารักษ มีผีเสื้อวัด ผีเสื้อเมือง 
ผีเจาบาน ผีนา  ผีเจานาย  ผีเจาพอตาง ๆ ที่คอยปกปกรักษาปาไม ตนน้ําลําธาร จะมีช่ือเรียกตาม
สถานที่นั้น  ๆ  เชน ผีหวยหลวง ผีหวยทราย ผีดงฮัก เปนตน ผีเหลานีจ้ะเปนผีที่มีฤทธิ์เดชมาก  ถา
ใครไมนับถือหรือลบหลูจะทําใหมีอันเปนไปตาง ๆ นานา หรืออาจทาํใหเจ็บไขไดปวยรักษาไมหาย
จนกวาจะทําพธีิขอขมาลาโทษ   ภาชนะเครื่องใชในชีวติประจําวนัยังมีผีสิงสถิต  เชน ผีกระดง ผี
หมอนึ่ง  ผีบากวัก(อุปกรณใชพันดาย)        ผีดีเหลานี้จะคอยชวยเหลือใหความคุมครองผูคน  ผีจะ
เกี่ยวของกับวถีิชีวิตของผูคนชาวลานนาเสมอมา 
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  ตามความเชื่อของชาวลานนา  ผีมีอํานาจในการดลบันดาลใหเกดิความอุดม
สมบูรณและความเจริญงอกงามในการเพาะปลูก  ถาคนทําใหผีพึงพอใจ  จึงมีพิธีกรรมเกี่ยวกับการ
นับถือผี  ไดแกการเลี้ยงผี 
 
  เสียงดนตรีปพาทยบรรเลงเราใจ       ผูคนมีทั้งหญิงผูเฒาผูแกหญิงสาวแตงตวั
สวยงามนุงโสรงลายโตตาหมากรุก ใสเสื้อคลายเสื้อหมอหอมสีตาง ๆ   โพกศีรษะดวยผาหลากสี มี
ผาสะวาน(สไบ) ใชคลองคอ ทาเดินมองดูคลายผูชาย บางใชสไบหมเฉียงพาดไหล บางนุงโสรง
เหมือนกนัแตไมโพกศีรษะ ทาทางคลายผูหญิง   กําลังรายรําดวยลีลาสนุกสนานตามจังหวะ
เสียงดนตรี  สีหนาจริงจังไมสนใจสิ่งใด ๆ รอบกายนอกจากทวงทํานองจังหวะการรายรํา บางครั้ง
จากคนที่เอยีงอาย เรียบรอย ไมกลาแมแตจะตะโกนแหกปากหรือเปลงเสียงหวัเราะดัง  กลายเปน
ทาทางขึงขัง เอาจริงเอาจัง เหมือนนกัแสดงที่ไดรับบทบาทและแสดงไดตามบทนั้นไดอยางดี  ตาง
พากันรายรําโดยไมรูสึกออนลาตั้งแตเชาจนถึงบายจวนจะเย็นย่ํา  ผูคนสนุกสนานอิม่เอิบกับงานบญุ
ยิ่งใหญในการทดแทนบุญคณุบรรพบุรุษ  ในประเพณีที่เรียกวา   ฟอนผี 
  ประเพณกีารฟอนฝของชาวลานนา  เปนประเพณีที่คลายกับการลงผีหรือลงเจาพอ
ของคนในทองถ่ินอื่น  บางครั้งเรียกวา  ฟอนผีมดผีเม็ง   
  ผีมด  หมายถึง  ผีชาวบาน   หรืออาจหมายถึงชนเผาอ่ืน เชน เงี้ยว ไทยใหญ 
  ผีเม็ง  เปนผีพวกแมทพันายกอง  หรืออาจเปนผีชาวมอญ 
  ตามคติความเชื่อของชาวลานนา  คนเรามีเจาของมาตั้งแตในอดีตชาติ  ผูเปน
เจาของตัวเรา คือ ปูยาตายาย บิดามารดาที่ลวงลับไปแลว จะนับถือตระกูลเครือญาติเดียวกนัวา ผี
เดียวกัน หรือผีมดผีเม็ง  เปนผีใจดี คอยปกปองคุมครองลูกหลานที่รักษาจารีตประเพณี  สวนผูใดที่
ทําผิดจารีตประเพณีที่เรียกวา ผิดผี  จะตอง  เสียผี  คือทําพิธีขอขมาบอกกลาวผีบรรพบุรุษ  หากไม
ทําจะทําใหปวยไข จะตองใชเครื่องสังเวย  เชน  เหลาไหไกคูเพื่อขอขมา  ลูกหลานในบานเมื่อจะ
เดินทางไปยังที่ตาง ๆ หรือไปทํามาหากนิถ่ินอื่นจะตองมีการบอกกลาวใหผีบรรพบุรุษไดรับทราบ
เพื่อคอยไปปกปกรักษา 
  คนที่นับถือผีเดียวกันจะมีความรักความผูกพัน ชวยเหลือเกื้อกูลกนัในยามปกติ
และทุกขรอน  จะมีขอหามไมใหคนผีเดยีวกันแตงงานกนั    
   ลูกหลานจะทาํที่สิงสถิตของผีบรรพบุรุษ  เรียกวา  หอผี ไวที่ทิศหวันอน  หรือมุม
ใดมุมหนึ่งของบานผูเปนเกาผี ซ่ึงหมายถึงผูหญิงที่เปนผูใหญที่สุดของวงศตระกูล  หรืออาจสราง
หอผีไวตามจดุที่เห็นวาสมควร  หอผีคลายเปนบานรับรองผีอ่ืน ๆ ที่จะมาเยือนในวนังานฟอนผี จะ
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ปลูกเปนเรือนไมหลังเล็ก ไมมีฝา กวาง 4 – 5   เมตร ยาว 5 - 6 เมตร   มีหิ้งวางเครื่องบูชา  เชน พาน
ดอกไมธูปเทียน น้ําตน วางไวเพื่อเซนผีปูยาผีเหยาผีเรือน 
  ผีประจําตระกลูนี้  จะมีการซือ้ขายผี  ชาวบานเรียกวา  ซ้ือเขาและซื้ออก 
  ซ้ือเขา  หมายถึง  สมาชิกใหมเขามาอยูในครอบครัว เชน  ผูชายเขามาแตงงานกับ
สาวในบานนัน้ตองซื้อผีเพื่อเขามาเปนสมาชิกของตระกูล  หรือลูกหลานที่ออกไปสรางครอบครัว
ใหมยังตางถ่ิน ก็จะมกีารซื้อผีเพื่อใหไปคุมครองตอที่บานตนเอง 
  สวนการซื้อออกหรือขายผี  คือ  เมื่อเครือญาติในตระกลูไมตองการหรือไมมีความ
พรอมในการเลี้ยงผีอาจเพราะอยูหางไกล จะซื้อออกหมายถึงตัดความสัมพันธ ไมมายุงเกีย่วกบั
ตระกูลผีเดิมไมวาจะมีการเลีย้งผี หรือทําพธีิใด ๆ ก็จะไมมายุงเกีย่วอีกตอไป   
  ราคาซื้อขาย  จะใชเงนิไมกี่บาทอาจเปน 10 บาท 12 บาทตามสภาพฐานะของ
ตระกูล  โดยมกีารบอกกลาวผีพรอมเครื่องสังเวยก็ถือวาเปนการเสร็จพธีิการซื้อขายผี 
  การฟอนผีมดผีเม็ง  จะทํากันชวงเดือนมนีาคม – เมษายน  เปนชวงหลังฤดูเก็บ
เกี่ยวขาวนาป ชาวบานจะวางเวนจากงานในไรนาและสบายใจทีไ่ดขาวเก็บใสยุงฉางไวกนิไดตลอด
ทั้งป  จะฟอนผีในผาม (ปะรํา) ขนาดผามแลวแตตามจํานวนสมาชิกในตระกูลหรือจํานวนแขกที่
เชิญ  หลังคามงุดวยทางมะพราว หญาคา หรือใบตองตึง     มีการตกแตงประดับผามใหสวยงาม โดย
ใชทางมะพราว  ตนกลวย ขี้ผ้ึง หมอน้ํา  น้ําตน   มีผาขาวยาวถึงพืน้ผูกตรงกลางผามสําหรับโหน
เชิญผีเขาทรง ดานหนาผามจะทําเปนยกพืน้สําหรับวางเครื่องเซนตาง ๆ  ไดแก หวัหมูตม ไกตมทั้ง
ตัว เหลา ขาวตอก ดอกไม ธูปเทียน ขนม ผลไม เชน กลวย ออย มะพราว  ถัดจากอาหารคาวหวาน
จะมีผาโสรงผาโพกศีรษะสีตาง ๆ และเครื่องแตงตัว  สําหรับผูที่จะฟอนนุงทับลงไป   
  ประเพณกีารฟอนผีจะจดั  2  วัน  วนัแรกเรียกวา  วันขาว หรือ ปาวขาว  เปนการ
บอกใหญาติพีน่องในตระกูลเดยีวกันไปรวมชุมนุมกันทีบ่านงานหรือเตรียมงานกอนจะถึงวนังาน
สวนอีกวันเปนวันจริงที่มีการเชิญผีเขาทรงและมีการฟอนสังเวย 
  หอผีแตละหอ หรือตระกูลผีแตละตระกูลจะจดังานฟอนผีไมใหซํ้าวนักับงานของ
ตระกูลอ่ืน จะมีการเชิญคนทรงและผีตระกูลอ่ืนมารวมงานดวย   
  ในวนังานจะเริ่มโดยมีการทาํพิธีสักการะบชูาผีบรรพบุรุษซึ่งอยูบนแทนบูชา  ณ 
หอผีประจําบานกอน  นําโดยเกาผี  มีการอธิษฐานขอใหผีบรรพบุรุษคุมครองใหคนในตระกูลอยู
เย็นเปนสุข  ประกอบอาชพีเจริญกาวหนา  จากนั้นจะกลาวเชิญผีไปยังผามที่ทําพิธีเพื่อเขาคนทรง
ของตระกูล  การเขาทรงของผีมดไมยุงยากเพราะพออธิฐานเสร็จผีก็จะเขา  สวนผีเม็งนั้นตองโหนผา
ขาวที่อยูกลางผามแลวหมุนตัวไปรอบ ๆ ผีจึงจะเขา แตมีบางรายถึงจะทําอยางไรผกี็ไมยอมเขา 
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  ผีจะเขาเกาผีกอนเปนคนแรกตอมาก็จะเขาคนอื่น ๆ ในตระกูล  บางคนพอผีเขา
แลวจะฟุบลงกับพื้นจะมีคนนําเครื่องบวงสรวง มีขันขาวตอกดอกไม ธูปเทียน น้ําขมิ้นสมปอยและ
มะพราวออนมาให ผีจะรับไว จากนั้นจึงลุกไปที่เสื้อผาเครื่องแตงตัวและเลือกเสื้อผาที่ชอบสวมทับ 
จะมีการซักถามกันเล็กนอย โดยมีลามซึ่งเปนคนที่ชอบพูดคุยซักถาม ถาเปนคําตอบที่ถูกผีก็จะผงก
หัว  คาํถามที่ใช เชน เปนใคร มาจากไหน มาดวยวิธีใด  เปนตน ภาษาที่ผีใชสงเสียงพูดคุยกนัไมใช
ภาษาพืน้เมืองเหนือ  สําเนยีงคลายภาษาพวกมอญ เงีย้ว หรือไทยใหญ  จากนั้นจะเปนการฟอน
สังเวย มวีงปพาทยบรรเลง ใชกลองเตงเทงิใหจังหวะ  มีการรองฮิ้ว ๆ ประกอบการรําไปดวย  ผูรํา
จะเปนผูหญิงสวนใหญ ทั้งคนแกอายเุจ็ดสิบแปดสิบ และเด็กรุนสาวอายุสิบกวา  ถาเปนผูชายรําจะ
รําดาบ   รางทรงที่เปนเกาผีหรือผูอาวุโสผีจะเขานานตลอดทั้งวันและรายรําตลอดทั้งวันเชนกัน โดย
ไมมีทาทางเหนื่อยออน สวนผีเครือญาติที่อาจเปนผีวยัรุนหรือผูที่ออนวัยกวา ผีจะเขา ๆ ออก ๆ    
รางทรงบางคนพอผีออกจะอาย  ไมรูวาตวัเองแตงตวัหรือทําอะไรลงไปบาง  เหมือนตกอยูในภวงัค  
เด็ก ๆ จะชอบดูฟอนผีจะยืนดูอยูขอบผาม   ผีบางตัวเปนผีซนจะเที่ยววิ่งไลจับผูคนในตระกลู
เดียวกันใหมาโหนผาขาวกลางผามเพื่อใหผีเขา  บางคนไมยอมจึงมกีารวิ่งหนไีลกันเปนที่
สนุกสนาน ผีจะเขาเฉพาะคนในตระกูล คนอื่น ๆ ที่ไมใชตระกูลเดยีวกันจะไมเขา แมจะผานการ
โหนผาขาวกลางผามแลวก็ตาม  ผีแตละตัวจะมีเอกลักษณในการฟอนรําที่แตกตางกนั มีทั้งผีที่แสดง
ความกาวราว บางตัวเรียบรอย บางตัวซุกซน  ลักษณะไมแตกตางไปจากคนทั่วไป 
   กลางผามที่ฟอนผีจะพลุกพลานไปดวยคนทรงผี ตางฟอนรํากันขวกัไขว บางครั้งมี
การกระทบกระทั่ง ชนกนับาง แตจะไมมีการโกรธหรือทะเลาะกันในวงฟอนรํานั้น 
  บางครั้งจะมีการหามคนปวยที่เปนสมาชิกในตระกูลเขารวมพิธีดวย เพื่อใหผี
บรรพบุรุษชวยรักษาใหหาย  จะมีการเปาน้ํามนตพรมไปที่ตัวของคนปวย  บางคนอาการดีขึ้นลุก
เดินเหินไดสบาย  อาจเปนเพราะจิตใจที่ดขีึ้นจากการไดฟงเสียงดนตร ี ไดพบปะญาติพี่นอง และได
กําลังใจจากบรรพบุรุษที่คอยรักษา  ลูกหลานจะเลาเรื่องราว เหตุการณที่ตนประสพมา อาจเปนวา ป
นี้ฝนไมตกตองตามฤดูกาล  ตนไดทําขึด(ส่ิงไมด)ี ตาง ๆ เชน  ทําหางนาพาดกับตนไมโดยไมขุดเสา  
เอาหมอแกงไปตักน้ํากนิ  ปดทางเดินของลําหวย  พดูลบหลูผีปาอารักษ ส่ิงเหลานีจ้ะทําใหเจอโชค
ราย  จะตองขอใหผีบรรพบุรุษชวยแกไข  หรือมีการขอพรขอโชคลาภใหแกตนเองและคนใน
ตระกูล  เปนตน 
  การเริ่มพิธีจะเริ่มตั้งแตเชา  เวลาประมาณ 9.00 น.ไปจนกระทั่งเย็น จะมีการฟอน
สังเวยไปเรื่อย ๆ  พอถึงเวลาพักเที่ยงจะหยุดพักรับประทานอาหาร  จะมีการถวายอาหารใหผีกนิ
กอนจากนั้นคนจึงกินตอ  เจาภาพจะถวายอาหารคาวหวานตาง ๆ ที่เตรียมไว โดยจดัใสขันโตกเปน
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ชุด ๆ  จากนัน้จะมอบดาบใหคนทรงคนละอัน และจุดเทียนไขผูกปลายดาบ  คนทรงจะรับดาบไป
เวียนรอบ  ๆ อาหารทุกจานเมื่อครบแลวถือวาเสร็จพิธี   
  ในการรับประทานอาหาร  ผีมดจะรับประทานอาหารทุกชนิดทั้งอาหารคาวและ
หวาน  สวนผีเม็งจะเลือกรับประทานเฉพาะอาหารหวานและน้ํามะพราวเทานัน้ 
  หลังจากฟอนมาตลอดทั้งวนัแลว  ไดเวลาที่ผีจะกลับคืนถ่ิน ดนตรปีพาทยจะเงียบ
เสียงลง รางทรงจะเดนิไปทีห่อผี  จะมีการขับจอยซอเปนกลอนสดเสยีงโหยหวน จะมีขันดอกไมธูป
เทียนพรอมอาวุธ เชน ดาบ  จะฟอนแบบโบราณเปนจังหวะเนิบนาบออนชอย     กอนผีจะออกจะ
รับขันขาวตอกดอกไม  เสร็จแลวจะลมฟบุกับพื้น ถือวาผีออก คนทรงก็เขาสูสภาพปกติ  
     หลังจากเสร็จพิธีแลว  ผูคนในตระกูลกจ็ะชวยกนัร้ือผามทําความสะอาดสถานที่
และกินอาหารเย็นรวมกัน  ตางมีความสุขกับงานบุญใหญที่มอบใหแกบรรพบุรุษ ไดตอบแทนผูมี
พระคุณ  ไดรับพรและสิ่งดงีามจากทาน  อาการปวยไขที่มีก็จะหายไป  โชคลาภความเจริญจะเขามา
แทนที่  สนุกกับการไดเจอะเจอญาติมิตรตางบานที่เปนผีตระกูลเดียวกัน  ไดไตถามสารทุกขสุกดิบ 
เลาขานปญหาเรื่องราวในชวีติ ชวยกันแกไขใหคําแนะนํา  ความสัมพันธฉันญาติมิตรแนนแฟน
เพิ่มขึ้น  
  ฟอนผี   ประเพณีร่ืนเริงของเครือญาติ  กอเกิดความสามคัคี รักษากฎระเบียบของ
สังคมดวยการไมผิดผี   ผูนอยนับถือผูใหญที่ใหคุณ  วถีิชีวิตที่มีความเอื้ออาทร สะทอนภาพความ
งดงามของวิถีชีวิตชาวชนบทลานนามาตั้งแตอดีตกาล 
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สูขวัญควาย 

 
 

 
 

 
 
 
 

     
     ควายไทย 

 

  ควายเปนสัตวเล้ียงที่อยูคูชาวไรชาวนามาชานานตั้งแตอดตีกาล  เปนสัตวใหคณุ
เปนกําลังหลักของชาวนาในการปลูกขาวเลี้ยงผูคนมาโดยตลอด  ปจจุบันควายถูกใชงานนอยลง  
เพราะวิถีชีวิตเกษตรเปลี่ยนไปจากใชแรงงานควายหันไปใชแรงงานจากเครื่องจักรแทน 
  ในสมัยกอนการทํานากวาจะแลวเสร็จตองใชเวลานานถึง  3  เดือน  ไมเรงรีบ
เหมือนปจจุบนั  ในการใชควายในการไถนาถาพื้นที่ประมาณ 1 งานจะใชเวลา 1 – 2 วัน  ชาวนาจะ
ใชเวลาทํางานในตอนเชาและเยน็เทานัน้เพราะตอนกลางวันอากาศรอน    ทั้งคนและควายจะได
พักผอนเอาแรงกอน 
  ควายใหคุณแกผูเปนเจาของอยางมากมาย    นอกจากจะชวยในการไถคราดแลว 
มูลควายยังนํามาใชประโยชนไดอีก ชาวบานจะนํามาทําเสวียน  เปนอปุกรณใส เก็บขาวเปลือกชนดิ
หนึ่งสานดวยไมไผรูปทรงกลมเปนแทงยาว ขนาดตามความตองการ       หลังสานเสร็จแลวเอามลู
ควายผสมดินเหนียวทาผิวไมไผทั้งดานนอกและดานในตากใหแหง เปนเสวียนที่แข็งแรงทนทาน 
ใชงานไดตลอดไปจนกวาไมไผจะผุ มูลควายเปนปุยบํารุงดินในนาขาว  นอกจากนีมู้ลควายยังเปน
แหลงที่อยูอาศยัของแมงจูจี้ เด็ก ๆ จะชอบไปขุดในชวงหนาหนาว  ในเรือกสวนไรนาก็ประหยัดไม
ตองใชเครื่องตัดหญาหรือยาฆาแมลงแตจะอาศัยใหควายกินหญาทําใหไมรก 
  คนมีความผูกพันกับควายถือวาควายเปรียบเสมือนเปนสมาชิกผูหนึ่งในครอบครัว  
เชนเดยีวกับหมาแมวของคนในสมัยนี ้ควายยังเปนเพื่อนเลนของลูก เดก็ ๆ ในชนบทจะชอบขี่หลัง
ควาย ชวยหาเห็บหาเหาใหควาย อาบน้ําใหควาย ควายก็ใหความเปนมิตร สัตวทุกชนิดถาเราใสใจ
ใหความรกัมนัก็ทอนคืนความรักใหเราเชนเดียวกนั 
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          ชาวนานําควายเขาแหลงในตอนเย็น 

 
  ในชนบทเวลา 3 – 4 โมงเย็นกอนเอาควายเขาแหลง(คอก) เจาของโดยเฉพาะเดก็ ๆ 
จะอาบน้ําใหควาย โดยข่ีหลังควายลงในแหลงน้ําไมวาจะเปนแมน้ํา หนองบึงตาง ๆ  ควายก็จะชอบ
ดําผุดดําวาย เด็กจะใชมือแปรงจากกาบมะพราว  ลูกบวบแหง  ฟางขาว หรือหญาแหงถูทําความ
สะอาดหลังควาย   จนเปนสีดํามันเงา สบายตัวสบายใจทัง้คนและควาย 

 
เด็กนอยขี่ควาย 

 

  ในฤดูทํานาหนาฝน เปนชวงใชแรงงานควาย  ชาวนาจะเลีย้งควายไวใตถุนบาน 
พอย่ําค่ําใชฟนสุมไฟใหควายกันยุงไดทั้งควายใตถุนและคนบนบาน  
  เชามืดชาวนาจะจูงควายและแบกไถออกไปนา จะไถนาโดยเวียนซายทวนเข็ม
นาฬิกาเพื่อใหขี้ไถออกจากไถเพราะเวลาไถนาขี้ไถจะออกทางดานขวาชาวนาจึงตองเดินเวยีนซาย
และขี้ไถจะชวยกลบหญาใหเปนปุยในนาไดอีก      ชาวนาจะไถนาและหมักไว  1  เดือนเรยีกวา  
ดองนา รอจนกระทั่งดินรวนซุย หญาเนา  หลังการไถดองจะมีไสเดอืนขึ้นอยูตามขี้ไถ        เปน
ไสเดือนสีแดง เด็ก ๆ จะใชไสเดือนเปนเหยื่อลอปลา  ชาวนาจะสังเกตถามีไสเดือนปริมาณมาก
แสดงวาดนิเนาไดที่ เหมาะสําหรับการปลูกขาวแลวจึงเริ่มคราดนา สมัยกอนไมตองใชปุย ไสเดอืน 
กาลเวลาและหญาจะชวยปรับปรุงดินเองตามธรรมชาติ 
  ในชวงทีห่มักนาทิ้งไวนี้จะมพีวกปลาชนดิตาง ๆ มาอาศัยและเจริญเตบิโต ดังนั้น
ตอนคราดนาเด็ก ๆ จะชอบเดินตามหลังผูใหญเพื่อจับปลาที่กระโดดหนีเนื่องจากเมาขี้โคลน เด็กจะ
เอาของมัดตรงเอว ปลาที่จับไดสวนมากจะเปนปลาชอน ปลาปก ปลาสะเด็ด  จะนิยมนํามาทํา
แหนบปลา คอื เอาปลาคลุกเคลาเครื่องเทศ ไดแกขมิ้น ตะไคร เกลือ พริกขี้หนูซอย หอใบตองกลวย 
ปงบนไฟ 

http://images.google.co.th/imgres?imgurl=http://www.khwai.com/images/articles/2003030209013959_1.jpeg&imgrefurl=http://www.khwai.com/article.php%3Fstory%3D2003030209013959%26mode%3Dprint&h=200&w=300&sz=12&tbnid=QLjIl1vSCwjb9M:&tbnh=74&tbnw=111&hl=th&start=3&prev=/images%3Fq%3D%25E0%25B8%2584%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25A2%26svnum%3D10%26hl%3Dth%26lr%3D%26sa%3DN
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  ตอนไถหรือคราดนา จะมีการเทียมแอก เพื่อยึดคอควายกับไถ มีทั้งแอกคูและแอก
เดี่ยว แอกคูจะใชควาย 2 ตัว เทียมแอก  การใชเทียมคูจะทําใหควายเหนื่อยนอยลง สวนแอกเดีย่วจะ
ใชควายเพียงตวัเดยีว  
  การใชควายไถและคราดนาจะมีคําส่ังเฉพาะ  ไดแก  หยอ (หยุด)  , หน(ถอย) ,  ฮุย
(เดินหนา,ออย(คอย ๆ หยุด) ,ซาย ,ขวา  บางครั้งเมื่อควายไมทําตามคําส่ังจึงถูกลงโทษ โดยการดุดา 
หรือเฆี่ยนต ี
  ควายหงาน  ควายทีแ่ข็งแรงไดแรงงานเยอะ เปนควายหนุมฉกรรจ กลามเนื้อเปน
มัด มีหนอกใหญ ใชเปนพอพันธุ ควายหงานเมื่ออยูกนัเปนกลุมจะแยงชิงความเปนผูนํา จาฝูงโดยจะ
ตอสูหรือชนกนัเพื่อแยงชิงตวัเมีย เมื่อชนะก็ไดผสมพันธุกับตัวเมยี 
  ควายจะอยูกับคนถูกเลี้ยงจนเชื่องและและมีความเปนมิตรกับคน คนจะเลี้ยงควาย
ดวยความรัก เมื่อเล้ียงส่ิงใดก็รักและผูกพนัสิ่งนั้น   
  การสูขวัญควาย  เปนการเตอืนสติ เตือนจิตเตือนใจ ใหคนมีความกตัญูกตเวที 
รําลึกถึงบุญคุณของผูที่ไดชวยเหลือเกื้อกลูแกตน  วาเมือ่ไดรับผลประโยชนจากผูอ่ืนแลวกม็ากระทํา
การหรือแสดงการตอบแทนบุญคุณที่ผูอ่ืนไดทําแกตน  อยางเชน “ควาย”  คนไดใชแรงงานในการ
ไถคราด พลิกแผนดนิอันเปนของหนักให  เพื่อทําการหวาน เพาะปลูกขาว ปลูกพืชผักในพืน้
แผนดิน  จนคนไดรับผลประโยชนจากแรงงานของควาย  คือ  ไดขาวมาสําหรับบริโภค  เล้ียงชวีติ
ตนและครอบครัว ในขณะที่คนไดทําการไถคราดนั้น  บางทีไดดุดา เฆี่ยนตีควายซึง่ทําไมไดดั่งใจ 
ทั้งที่กําลังมีแอกตางคออยูหนักแสนหนัก เหนื่อยแสนเหนื่อย 
  เมื่อคนระลึกนกึถึงบุญคุณของควาย  ซ่ึงเปนสัตวทีม่ีบุญคุณไมมสีวนที่ไดรับ
ผลประโยชนอันใด  ชาวนาจึงมีการหาวธีิที่จะตอบแทนบุญคุณของควายขึ้น โดยวิธี “สูขวัญควาย” 
ขออโหสิกรรมตอควาย 
  ชาวนาจะทําบายศรี 1 ชุด ขนม ขาวตม เหลาไห ไกคู ไขตม 1 คู เอี้ยงหมายนา 1 
ตน(ดอกไมจําพวกไพล ขิงขา มีเหงาในดิน สูงประมาณ 1 เมตร ดอกสขีาว หนอในดนิกินลวกหรือ
ตมจิ้มน้ําพริก) ขาวตอกดอกไม หมากพลู  ดายสายสิญจนผูกเขาควาย หญาอยางดี 1 หาบ  
ขาวเปลือก ขาวสาร ถ่ัวงา กลวยสุก  บางแหงจะมีสะตวง(กระทงที่ทําจากกาบกลวย) 1 อัน  มีขนัปู
อาจารย ผาขาว ผาแดง เงนิ 10 สลึง ปจจุบัน ใส 12 บาท  
  โดยมีปูอาจารยผูทําพิธีสูขวัญควาย  คลายกับพิธีฮองขวัญหรือสูขวญัของคนเมือง
เหนือ เนื้อหาจะกลาวเปนคาวฮ่ํา ทํานองเสนาะเมืองเสียงจอยซอมีการสัมผัสคําในภาษาทีใ่ช  
พรรณนาถึงคุณความดีของควายที่มีตอเจาของ ในการทําไรไถนาซึ่งเปนภาระอนัหนกัทั้งคนและ
ควาย ตองทํางานรวมกนัตลอดระยะเวลา  3  เดือนในฤดูหวานไถจนกระทั่งปลูกเสร็จ  ดังนั้น เพือ่
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ความเปนสิริมงคลในครอบครัวและเปนการเตือนสติใหเปนคนมีความกตัญูกตเวท ี  รักสัตว และ
รักษาสัตวไวเพื่อใชงานตอไป  มองเห็นคณุคาของสิ่งที่ตนมีอยูวาเปนสิ่งมีประโยชน 
  เมื่อปูอาจารยกลาวจบ  ผูเปนเจาของควายจะนํากรวยดอกไมไปผูกกับเขาควาย ให
ควายกนิปลายกลาขาว หรือหญาอยางดีที่เตรียมไว  เพื่อแสดงความรักและเมตตาตอควาย ควายเองก็
เปนสัตวที่รูภาษามนุษย และเขาใจความเมตตาที่ชาวนาแสดงออกอยางเปนมิตร เหมอืนชาง มาและ
สัตวอ่ืน ๆ ที่มนุษยชอบเล้ียงไวเปนเพื่อนและใชแรงงาน 
 
  คนกับควายวถิีชีวิตชาวชนบท ผูกพันลกึซึ้ง  มีความรักและเอื้ออาทรตอกัน   ไมวา

คนหรือสัตว  มิตรภาพที่จะดํารงอยูไดเนิน่นานสายใยผูกรัดไมใหขาด  คือ  น้าํใจ 

 
 
 
 

 
 

***** 
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กรมวิชาการ  กระทรวงศึกษาธิการ.  ลําปางนครเขลางแหงลุมน้ําวัง.  คุรุสภาลาดพราว, กรุงเทพฯ,  
 2541. 
การทองเที่ยวแหงประเทศไทย สาขาจังหวัดลําปาง.  ศูนยทองเที่ยวเมืองลําปาง.  ลําปาง :  
 จิตวัฒนาการพิมพ, ม.ป.ป. 
คณะกรรมการจัดทําหนังสือวัฒนธรรมจังหวัดลําปาง.  พัฒนาการทางประวัติศาสตร เอกลักษณและ 
 และภูมิปญญาจังหวดัลําปาง.  กรุงเทพ : กรมศิลปากร, 2542. 
พระมหานยิม  ฐานทัตโต.  ตาํนานพระธาตลํุาปางหลวง.  ลําปาง :  วัฒนาการพิมพ,  กรุงเทพฯ.  
 2510. 
ภักดิ์  รัตนผล.  รํ่าเปงลําปางผานกาลเวลา 1320 ป.  ม.ป.พ.  ม.ป.ป. 
ศักดิ์  รัตนชยั.  รํ่าเปงลําปาง.  จิตวัฒนาการพิมพ, ลําปาง : 2537. 
ศรีจันทรัตน  กันทะวัง.  ภูมิปญญาชาวบาน.  วารสารเทคโนโลยีชาวบาน. มติชน, กรุงเทพ. 254 
 ฉบับที่-----หนา....... 
.................................       
สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดลําปาง. ประเพณีสิบสองเดอืนจังหวัดลําปาง. ลําปาง : หสม.ณัฐพล 

การพิมพ(คณะบุคคล),2547 
สํานักพัฒนาอตุสาหกรรมภาคเหนือ.  ศูนยพัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องเคลือบดินเผา.  เอกสารทาง 
 วิชาการ กรมสงเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม, 2543.  
http://www.intranet.m-culture.go.th/lampang/ 
http://www.travel.sanook.com 
http://www.lampang.go.th 
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