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บทคัดย่อ
การวิจยั ครัง้ นี้มวี ตั ถุประสงค์เพือ่ ศึกษาวิเคราะห์ภาพรวม ตลอดทัง้ วิเคราะห์
บทบาทและหน้าทีข่ องพิธสี ขู่ วัญชาวไทลือ้ อ�ำเภอเชียงค�ำ จังหวัดพะเยา ตามแนวหน้าที่
นิยม วิธดี �ำเนินการวิจยั ใช้วธิ วี จิ ยั ทางคติชนวิทยา เริม่ จากการศึกษาข้อมูลเบือ้ งต้น
สืบหาและตรวจสอบวิทยากร เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์วทิ ยากรพร้อมทัง้
บันทึกเสียง ภาพ และจดบันทึกในขณะทีส่ มั ภาษณ์ แล้วน�ำข้อมูลทีบ่ นั ทึกนัน้ มาถ่ายถอด
เป็ นลายลักษณ์อกั ษร จากนัน้ จึงวิเคราะห์ลกั ษณะและรูปแบบของการจัดพิธ  ี โครงสร้าง
และเนื้อหาของบทสูข่ วัญ  ตามด้วยวิเคราะห์พธิ สี ขู่ วัญชาวไทลือ้ อ�ำเภอเชียงค�ำ จังหวัด
พะเยา จากโครงสร้างและบริบทตามแนวหน้าทีน่ ิยม
  
ผลการวิจยั พบว่า พิธสี ขู่ วัญบุคคลทีช่ าวไทลือ้ อ�ำเภอเชียงค�ำ  จังหวัดพะเยา
จัดขึน้ มีทงั ้ หมด 8 ประเภท คือ  พิธสี ขู่ วัญหญิงทีค่ ลอดบุตรและอยูไ่ ฟครบ 1 เดือน พิธี
สูข่ วัญเด็กทารก พิธสี ขู่ วัญนาค พิธสี ขู่ วัญพระภิกษุ พิธสี ขู่ วัญผูป้ ว่ ยและผูป้ ระสบเภทภัย
ต่าง ๆ พิธสี ขู่ วัญคูบ่ า่ วสาว พิธสี ขู่ วัญผูร้ บั ต�ำแหน่งใหม่ และพิธสี ขู่ วัญเพือ่ ความเป็ นสิร ิ
มงคล โดยรูปแบบของการจัดพิธสี ขู่ วัญแบ่งออกเป็น 2 ลักษณะคือ การจัดพิธกี รรมอย่าง
เป็ นพิธกี าร และไม่เป็ นพิธกี าร แต่ไม่ว่าจะเป็ นการจัดพิธกี รรมในรูปแบบใด จะต้องมี
เครือ่ งประกอบพิธที ส่ี ำ� คัญ 2 อย่าง คือ ขันตัง้ ครูและขันบายศรี  อันเป็ นสัญลักษณ์แทน
สิง่ ทีเ่ ป็ นมงคลทัง้ สิน้
ในการวิเคราะห์โครงสร้างและเนื้อหาของบทสูข่ วัญ พบว่า ข้อความทีป่ รากฏ
ในบทสูข่ วัญเป็ นความเรียงร้อยแก้วทีแ่ บ่งเป็ นวรรค แต่ละวรรคมีจำ� นวนค�ำไม่แน่นอน
โดยบางช่วงจะมีสมั ผัสระหว่างวรรคและมีคำ� ภาษาบาลีแทรกอยูใ่ นบางตอน ส่วนเนื้อหา
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ของบทสูข่ วัญทีเ่ ป็ นโครงสร้างร่วมของบทสูข่ วัญทุกประเภท แบ่งออกเป็ น 8 ตอนคือ
บทเกริน่ น�ำ  บทบรรยายเครื่องเชิญขวัญ บทเชิญขวัญ บทเก็บข้าวเก็บขวัญ บทป้อน
ขวัญ บทปดั เคราะห์ บทผูกมือ (มัดขวัญ) และบทมอบขวัญ
ส่วนการวิเคราะห์พธิ สี ขู่ วัญจากโครงสร้างและบริบทตามแนวหน้าทีน่ ิยม พบ
ว่าพิธสี ขู่ วัญ นอกจากจะช่วยเสริมสร้างความเชือ่ มันและพลั
่
งใจในการด�ำเนินชีวติ ให้แก่
บุคคลแล้ว ยังเป็ นแหล่งความรูแ้ ละเป็ นศูนย์รวมแห่งศิลปวัฒนธรรมของกลุม่ ชน ตลอด
ทัง้ เป็ นเครือ่ งมือประสานความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างคนในกลุม่ ชนอีกด้วย
ค�ำส�ำคัญ: 1. การสูข่ วัญ. 2. ไทลือ้ . 3. อ�ำเภอเชียงค�ำ จังหวัดพะเยา.
Abstract
The purposes of this research were to study Su Khwan – spirit retrieving
ceremony of Tai Lue in Chiang Kham District as a whole and to analyze its roles
and functions based on a functional approach. The methodology adopted in this
study was folklore. The study began with preliminary data study, followed by the
survey of resource persons, interviewing, sound recording, photo taking, and field
note taking. The data were then transcribed into written form. Later, the patterns
of ceremonial performance including the content of the written scripture were
interpreted and the ceremony itself was analyzed based on the structure and
context of various spirit retrieving ceremonies of Tai Lue in Chiang Kham District,
Phayao Province based on a functional approach.
The findings showed that there were eight types of Su Khwan ceremony
or Spirit Retrieving Ceremony of Tai Lue in Chiang Kham District, Phayao
Province: a Su Khwan ceremony for a one-month newborn child, Su Khwan
ceremony for those who will be ordained as a monk, Su Khwan ceremony for
ordained people, Su Khwan ceremony for sick people, Su Khwan ceremony for
those who lost their spirit because of bad fortune, Su Khwan ceremony for the
brides and the grooms, Su Khwan ceremony for those getting promotion in
careers, and Su Khwan ceremony for welcoming good fortune of people. There
were also two aspects of Su Khwan ceremony: one is formal performance; the
other is informal. However, both aspects of ceremonies interestingly require two
compositions: ‘Khan Tung’, a bowl containing fragrant flowers, pieces of white
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and red cloths, some paddy, candles and some money to honor a ceremonial
performer and ‘Bai Sri’, a bowl with a pedestal decorated with banana leaves,
containing flowers, candles and food.
In terms of structure of written language and content of the ceremonial
scripture, it was found that all scriptures were composed in prose style with no
constraints on the number of words in each line. Assonance between lines and
the use of words in Pali could be found in some parts. In respect of content of
the scripture, it could be divided into eight parts.
The analysis of Su Khwan ceremony in terms of structure and context
based on a functional approach indicated that it not only enhances confidence
and mental strength in Tai Lue but it is also a source of wisdom and culture of
their community. Indeed, it helps strengthen social relations among people in Tai
Lue community.
Keywords: 1. Spirit retrieving ceremony. 2. Tai Lue. 3. Chiang Kham District,
Phayao Province
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“การสูข่ วัญ” เป็นพิธกี รรมส�ำคัญทีผ่ กู พันอย่างแนบแน่นกับการด�ำเนินชีวติ ของ
มนุษย์ และเป็นพิธกี รรมหนึ่งทีเ่ กีย่ วข้องกับความเชือ่ ในพลังอ�ำนาจอันลึกลับทีม่ อี ทิ ธิพล
ต่อวิถชี วี ติ มนุ ษย์   ทัง้ นี้เพราะคนในกลุ่มชาติพนั ธุไ์ ทมีความเชื่อเกีย่ วกับองค์ประกอบ
ของความเป็ นมนุษย์วา่ มนุษย์ทกุ คนมีสว่ นประกอบส�ำคัญ 2 ส่วนได้แก่ ส่วนทีม่ ตี วั ตน
คือ ร่างกาย และส่วนทีไ่ ม่มตี วั ตนคือ ขวัญ (รุจนิ าถ อรรถสิษฐ, 2548 : 3) ซึง่ “ขวัญ” จะ
เป็ นสิง่ ทีแ่ ฝงอยู่ในส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย และมีอทิ ธิพลต่อวิถกี ารด�ำรงตนของส่วน
ประกอบทีม่ ตี วั ตนหรือร่างกาย กล่าวคือ เมือ่ ขวัญอยูค่ กู่ บั ร่างกาย เจ้าของขวัญก็จะมี
ชีวติ ทีเ่ ป็ นปกติสขุ มีความสุขสบาย แต่เมือ่ ใดทีม่ เี หตุทท่ี ำ� ให้ขวัญออกจากร่างกายไป
เจ้าของขวัญก็จะมีภาวะทีผ่ ดิ ปกติ ไม่สบายกาย ไม่สบายใจ หรือมีอาการเจ็บปว่ ย และ
ถึงแก่ความตายได้ ด้วยเหตุน้ี จึงจ�ำเป็ นต้องมีพธิ กี รรมทีเ่ กีย่ วข้องกับขวัญในทุกช่วงทีม่ ี
เหตุการณ์สำ� คัญเกิดขึน้ กับชีวติ ของคนในครอบครัวและคนในสังคมรอบตัว อาทิ พิธสี ขู่ วัญ
เด็กทารก พิธสี ขู่ วัญนาค พิธสี ขู่ วัญคูบ่ า่ วสาว พิธสี ขู่ วัญผูป้ ว่ ยหรือผูท้ ป่ี ระสบเภทภัยต่าง ๆ
พิธสี ขู่ วัญบุคคลทีไ่ ด้รบั ต�ำแหน่งใหม่ ฯลฯ
นอกจากนัน้ คนในกลุ่มชาติพนั ธุ์ไทยังมีความเชื่อว่าสิง่ ใดก็ตามที่มคี วาม
เกีย่ วข้องสัมพันธ์กบั ชีวติ มนุษย์ สิง่ นัน้ จะมีขวัญอยูด่ ว้ ย ดังเช่น สังคมไทย ซึง่ เป็ นสังคม
เกษตรกรรม คนในสังคมมีอาชีพหลักคือ ท�ำนา เนื่องจากการท�ำนา จะต้องใช้ควายเป็ น
แรงงานส�ำคัญ ดังนัน้ หลังจากทีช่ าวนาได้ปลูกด�ำข้าวกล้าเรียบร้อยแล้ว ชาวนาจะเลือก
เอาวันดีทเ่ี ป็ นมงคลเป็ นวันประกอบพิธสี ขู่ วัญควาย อันเป็ นการแสดงถึงความกตัญญู
รูค้ ณ
ุ ต่อควาย กับทัง้ เป็ นการขอขมาต่อควายทีไ่ ด้กระท�ำรุนแรงและท�ำในสิง่ ทีไ่ ม่เหมาะ
ไม่ควรในระหว่างการใช้แรงงานควายเพือ่ การท�ำนา (ทวี  เขือ่ นแก้ว, 2541 : 181) เมือ่
ข้าวงอกงามดี  ถึงเวลาทีจ่ ะเก็บเกีย่ วและนวดข้าว ชาวนาจะเกีย่ วข้าวและตระเตรียมการ
นวดข้าว ก่อนการนวดข้าวชาวนาต้องท�ำพิธบี อกผีนา ผีขา้ วแฮก และแม่พระธรณี จาก
นัน้ ก็มกี ารสูข่ วัญข้าว อันเป็นการขอบคุณเทวดา แม่พระธรณี แม่โพสพ และผีนานาชนิด
ซึง่ พิธกี รรมการสู่ขวัญดังกล่าวนัน้ ต่างแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์และความผูกพัน
ระหว่างบุคคลกับครอบครัว บุคคลกับสิง่ รอบข้าง และบุคคลกับสังคม ทีม่ งุ่ ให้เกิดสิง่ ทีด่ ี
งาม ความเป็ นสิรมิ งคล  ตลอดจนเป็ นก�ำลังใจให้แก่เจ้าของขวัญทัง้ สิน้ อย่างไรก็ตาม
ความเชือ่ เรือ่ งขวัญได้มอี ย่างแพร่หลายในทุกชนชาติ ทัง้ ชาวไทในสิบสองจุไท ชาวจ้วง
ทีม่ ณฑลกวางสี  กลุม่ ชนชาวอินเดีย จีน พม่า ฯลฯ หรือแม้แต่ชนกลุม่ น้อยทีอ่ าศัยอยูใ่ น
ประเทศไทย ซึ่ง รวมถึง ชาวไทลื้อ อัน เป็ น ชนกลุ่ม น้ อ ยที่ม ีอ ยู่เ ป็ น จ�ำ นวนมากใน
ประเทศไทยด้วย
ไทลือ้ เป็ นกลุม่ ชนชาติพนั ธุห์ นึ่งทีพ่ ดู ภาษาตระกูลไต มีภมู ลิ ำ� เนาดัง้ เดิมอยูใ่ น
26
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เขตปกครองตนเองสิบสองปนั นา ทางตอนใต้ของมณฑลยูนนาน ประเทศสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน (โครงการพิพธิ ภัณฑ์วฒ
ั นธรรมและชาติพนั ธุล์ า้ นนา, 2551 : 2) และได้
อพยพเข้ามาอยูใ่ นดินแดนล้านนาบริเวณจังหวัดเชียงราย เชียงใหม่ พะเยา น่าน แพร่
ล�ำปาง ฯลฯ ด้วยสาเหตุหลายประการ ทัง้ ในด้านความสัมพันธ์ทางเครือญาติระหว่าง
กลุม่ ชนชัน้ ปกครองและการแต่งงานระหว่างประชาชนทัวไป
่ ความสัมพันธ์ทางการเมือง  
ทัง้ ในรูปแบบบ้านพีเ่ มืองน้องและในรูปแบบเมืองขึน้ ในช่วงสมัยราชวงศ์มงั ราย  ทัง้ นี้ ใน
สมัยเจ้าเจ็ดตน อันเป็ นสมัยที่ “เก็บผักใส่ซา้ เก็บข้าใส่เมือง” เป็ นช่วงทีช่ าวไทลือ้ จ�ำนวน
มากอพยพเข้ามาสูด่ นิ แดนล้านนา ไม่วา่ จะเป็ นในลักษณะของการกวาดต้อนหรือด้วย
ความสมัครใจ  ท�ำให้ดนิ แดนล้านนาหลายแห่ง อาทิ อ�ำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่  
อ�ำเภอแม่ทะ จังหวัดล�ำปาง   อ�ำเภอปวั จังหวัดน่าน  อ�ำเภอสอง จังหวัดแพร่ ฯลฯ  กลาย
เป็ นทีต่ งั ้ ถิน่ ฐานของชาวไทลือ้ และยังคงสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีชาวไทลือ้ มาจนถึง
ปจั จุบนั
ชาวไทลือ้ ทีอ่ �ำเภอเชียงค�ำ  จังหวัดพะเยา เป็ นกลุ่มชนทีอ่ พยพเข้ามาอยู่ใน
ประเทศไทยเป็ นเวลากว่า 100 ปีแล้ว แต่ชนกลุม่ นี้ยงั คงธ�ำรงรักษาขนบประเพณีตา่ ง ๆ
ทีเ่ ป็ นเอกลักษณ์ของกลุม่ ชน โดยเฉพาะอย่างยิง่ “การสูข่ วัญ” และได้สบื ทอดมาอย่าง
ต่อเนื่อง ในขณะทีช่ าวไทกลุ่มอื่นได้ละเลยทีจ่ ะปฏิบตั หิ รือเปลีย่ นแปลงในรายละเอียด
ของพิธกี รรมไปแล้ว หากแต่ในอนาคต  ระยะเวลาอันยาวนานทีช่ าวไทลือ้ ทีอ่ ำ� เภอเชียงค�ำ 
จังหวัดพะเยา ได้ถอื ปฏิบตั มิ าโดยตลอด ผนวกกับวัฒนธรรมภายนอกและปจั จัยต่าง ๆ
ทีห่ ลากหลายได้รกุ เร้าและหลังไหลเข้
่
ามาในกลุม่ ชน อาจท�ำให้เกิดความแปรเปลีย่ นและ
เปลีย่ นแปลงขึน้ ได้   “การสูข่ วัญ” พิธกี รรมทีจ่ ดั ขึน้ ในทุกความเปลีย่ นแปลงทีเ่ กิดขึน้ ใน
ช่วงชีวติ ของมนุ ษย์ หรืออาจจะเรียกได้วา่ เป็ น “พิธกี รรมแห่งชีวติ ” อาจถูกลืมเลือนไป
จากความทรงจ�ำ และในทีส่ ดุ ก็ถกู ลบไปจากความเป็ นประเพณีทท่ี รงคุณค่าของกลุม่ ชน
ด้วยเหตุน้ี ผูว้ จิ ยั จึงสนใจทีจ่ ะบันทึก รวบรวม และศึกษาการสูข่ วัญของชาวไทลือ้ ทีอ่ ำ� เภอ
เชียงค�ำ จังหวัดพะเยา ซึง่ ประโยชน์ทจ่ี ะได้รบั จากการศึกษานัน้ นอกจากจะท�ำให้ชนรุน่
หลังได้ทราบถึงภูมปิ ญั ญาของบรรพบุรุษทีแ่ สดงผ่านพิธกี รรมแล้ว ยังเป็ นการกระตุน้
เตือนให้เยาวชนได้ตระหนักถึงคุณค่าของพิธกี รรมแห่งชีวติ คือ “การสูข่ วัญ” แล้วพร้อม
ทีจ่ ะอนุรกั ษ์และสืบทอดเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมแขนงนี้สคู่ นรุน่ ต่อไปอีกด้วย
วัตถุประสงค์ของการวิ จยั
1. ศึกษาและวิเคราะห์พธิ สี ขู่ วัญชาวไทลือ้ ทีอ่ ำ� เภอเชียงค�ำ จังหวัดพะเยา
2. วิเคราะห์บทบาทและหน้าทีข่ องพิธสี ขู่ วัญชาวไทลือ้ ทีอ่ ำ� เภอเชียงค�ำ จังหวัด
พะเยา
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ขอบเขตของการวิ จยั
การวิจยั ครัง้ นี้ผวู้ จิ ยั ก�ำหนดขอบเขตของการวิจยั ไว้ดงั นี้
1. พิธสี ขู่ วัญทีน่ �ำมาเป็ นข้อมูลการวิจยั ครัง้ นี้ เป็ นพิธที จ่ี ดั ขึน้ ส�ำหรับบุคคลและ
ั
ในปจจุบนั ยังคงมีการจัดพิธดี งั กล่าวอยู่ อันได้แก่ พิธสี ขู่ วัญหญิงทีค่ ลอดบุตรและอยูไ่ ฟ
ครบ 1 เดือน พิธสี ขู่ วัญเด็กทารก พิธสี ขู่ วัญนาค พิธสี ขู่ วัญพระภิกษุ พิธสี ขู่ วัญผูป้ ว่ ย
และผูป้ ระสบเภทภัยต่าง ๆ พิธสี ขู่ วัญคูบ่ า่ วสาว พิธสี ขู่ วัญผูร้ บั ต�ำแหน่งใหม่ และพิธสี ขู่ วัญ
เพือ่ ความเป็ นสิรมิ งคล
2. การวิจยั ครัง้ นี้ ผูว้ จิ ยั ได้ดำ� เนินการเก็บรวบรวมข้อมูลในพิธสี ขู่ วัญทีช่ าวไทลือ้
จัดขึน้ จริงในแหล่งข้อมูล ซึง่ ได้ดำ� เนินการเป็ นระยะ ๆ ตัง้ แต่เดือนมกราคม 2554  ถึง
เดือนเมษายน  2555
วิ ธีการศึกษา
การวิจยั ครัง้ นี้ ใช้วธิ กี ารวิจยั ทางคติชนวิทยา (Folklore) และชนชีพติ ศึกษา
(Folklife studies) โดยด�ำเนินการตามขัน้ ตอนต่อไปนี้
1. การศึกษาข้อมูลเบือ้ งต้น
1.1 ศึกษาเอกสารและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วกับภูมหิ ลังทางประวัตศิ าสตร์
วิถชี วี ติ และความเป็ นอยูข่ องชาวไทลือ้ ทีอ่ �ำเภอเชียงค�ำ  จังหวัดพะเยา ตลอดจนหลัก
การและแนวคิดในการศึกษาพิธกี รรม
1.2 สอบถามรายละเอียดเกีย่ วกับเรื่องทีจ่ ะศึกษาจากผูท้ รงความรู้
ทัง้ ทีเ่ ป็ นนักวิชาการและผูร้ ใู้ นพืน้ ที่ เช่น ผูน้ �ำท้องถิน่   ปราชญ์ชาวบ้าน  ผูอ้ าวุโสในกลุม่
ชน ฯลฯ เกีย่ วกับกลุม่ ชนทีศ่ กึ ษาและพิธสี ขู่ วัญ
2. การเก็บและรวบรวมข้อมูล
2.1 ส�ำรวจแหล่งข้อมูลเบือ้ งต้น โดยการตรวจสอบกับหน่ วยงานที่
เกีย่ วข้อง  อาทิ  ทีว่ า่ การอ�ำเภอเชียงค�ำ จังหวัดพะเยา  ชมรมไทลือ้ จังหวัดพะเยา ฯลฯ
แล้วเดินทางไปยังแหล่งข้อมูลทีเ่ ป็ นชุมชนดัง้ เดิมของชาวไทลือ้ อันได้แก่ ชุมชนไทลือ้
ในต�ำบลหย่วน ต�ำบลฝายกวาง ต�ำบลเชียงบาน และต�ำบลเจดียค์ �ำ  อ�ำเภอเชียงค�ำ 
จังหวัดพะเยา
2.2 สืบหาและคัดเลือกวิทยากรผูม้ คี วามรูค้ วามสามารถทีจ่ ะให้ขอ้ มูล
ได้ โดยก�ำหนดคุณสมบัตไิ ว้ดงั นี้
2.2.1 มีอายุไม่น้อยกว่า 55 ปี
2.2.2 เป็ นชาวไทลือ้ โดยก�ำเนิด   
2.2.3  มีภมู ลิ ำ� เนาอยูใ่ นอ�ำเภอเชียงค�ำ จังหวัดพะเยา   และ
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      ยังคงอาศัยอยูใ่ นอ�ำเภอเชียงค�ำ จังหวัดพะเยาจนถึง
                  ปจั จุบนั
       2.2.4 เป็ นผูป้ ระกอบพิธี (หมอขวัญ) ทีไ่ ด้รบั การยอมรับ
       จากชาวไทลือ้ ทีอ่ ำ� เภอเชียงค�ำ จังหวัดพะเยา ว่าเป็ น
     ผูม้ คี วามรู้ ความสามารถอย่างแท้จริงในการสู่ขวัญ
      บุคคล
จากการคัดเลือกและตรวจสอบบุคคลเพื่อเป็ นวิทยากรทีจ่ ะให้ขอ้ มูลในการ
ศึกษาครัง้ นี้ พบว่ามีบุคคลทีม่ คี ณ
ุ สมบัตเิ ป็ นวิทยากรตามทีก่ ำ� หนดไว้ จ�ำนวน 11 คน
คือ
1. นายจ�ำรัส ปริญญา   อายุ 57 ปี   อยูบ่ า้ นเลขที่ 84/1 หมูท่ ่ี 6 บ้านแช่แห้ง
ต�ำบลหย่วน อ�ำเภอเชียงค�ำ จังหวัดพะเยา
2. นายธรรม  หอมนาน  อายุ 77 ปี  อยูบ่ า้ นเลขที  ่ 100 หมูท่ ่ี 3 บ้านเชียงบาน
ต�ำบลเชียงบาน อ�ำเภอเชียงค�ำ จังหวัดพะเยา
3. นายบันเทิง  กองมงคล  อายุ 63 ปี อยูบ่ า้ นเลขที  ่ 73  หมูท่ ่ี 2  บ้านธาตุ  
ต�ำบลหย่วน อ�ำเภอเชียงค�ำ จังหวัดพะเยา
4. นายมาโนชญ์  สมฤทธิ ์  อายุ 85 ปี อยูบ่ า้ นเลขที่ 18  หมูท่ ่ี 1  บ้านธาตุสบ
แวน  ต�ำบลหย่วน อ�ำเภอเชียงค�ำ จังหวัดพะเยา
5. นายเล็ก  เชือ้ สะอาด  อายุ 75 ปี  อยูบ่ า้ นเลขที่ 10  หมูท่ ่ี 2  บ้านธาตุ  ต�ำบล
หย่วน อ�ำเภอเชียงค�ำ จังหวัดพะเยา
6. นายเล็ก  พวงมะลิ  อายุ 66 ปี อยูบ่ า้ นเลขที่ 95 หมูท่ ่ี 1 บ้านปางวัว ต�ำบล
เชียงบาน อ�ำเภอเชียงค�ำ จังหวัดพะเยา
7. นายส่อง  อินแสน  อายุ 86 ปี  อยูบ่ า้ นเลขที่ 95  หมูท่ ่ี 10  บ้านใหม่  ต�ำบล
หย่วน อ�ำเภอเชียงค�ำ จังหวัดพะเยา
8. นายสิงห์   ใจวังโลก  อายุ 79 ปี   อยูบ่ า้ นเลขที่ 133  หมูท่ ่ี 3 บ้านหย่วน
ต�ำบลหย่วน อ�ำเภอเชียงค�ำ จังหวัดพะเยา
ั๋
9. นายอินปน  ธนะราช  อายุ
73 ปี  อยูบ่ า้ นเลขที่ 2  หมูท่ ่ี 2  บ้านบัวแหลม  
ต�ำบลหย่วน อ�ำเภอเชียงค�ำ จังหวัดพะเยา
10. นายอินส่อง  กันทะจิตร  อายุ 86 ปี อยูบ่ า้ นเลขที่ 95 หมูท่ ่ี 5 บ้านดอน
ไชย ต�ำบลหย่วน  อ�ำเภอเชียงค�ำ  จังหวัดพะเยา
11. นายอุน่   หอมนาน  อายุ 66 ปี   อยูบ่ า้ นเลขที่ 123 หมูท่ ่ี 7  บ้านบุญยืน
ต�ำบลเจดียค์ ำ  
� อ�ำเภอเชียงค�ำ  จังหวัดพะเยา
2.3 เมือ่ ได้วทิ ยากรทีแ่ ท้จริงแล้ว ก็ทำ� การเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธี
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การทางคติชนวิทยา (Folklore) ว่าด้วยวิธกี ารวิจยั วัฒนธรรมพืน้ บ้านเชิงธรรมชาตินิยม
(Naturalistic research) โดยในการเก็บรวบรวมข้อมูลนัน้ จะมีการบันทึกเสียง ภาพ และ
จดบันทึกสิง่ อื่น ๆ ทีบ่ นั ทึกไม่ได้ดว้ ยเสียงและภาพ ทัง้ นี้ เพื่อให้ได้ปรากฏการณ์อนั
แท้จริงทีส่ ดุ
3. การจัดกระท�ำข้อมูล ด�ำเนินการถ่ายเสียงจากแถบบันทึกเสียงเป็ นลาย
ลักษณ์อกั ษรแบบค�ำต่อค�ำ โดยให้มสี ำ� เนียงใกล้เคียงกับเสียงจริงของวิทยากรมากทีส่ ดุ
4. การวิเคราะห์ขอ้ มูล
4.1 ศึกษาขัน้ ตอนต่าง ๆ และกระบวนการในการประกอบพิธสี ขู่ วัญ
ชาวไทลือ้ ทีอ่ ำ� เภอเชียงค�ำ จังหวัดพะเยา ตัง้ แต่การเตรียมการ จนเสร็จสิน้ พิธกี าร
4.2 ศึกษาองค์ประกอบของพิธสี ขู่ วัญในแต่ละองค์ประกอบ อันได้แก่
ผูป้ ระกอบพิธี เครือ่ งประกอบพิธี บทสูข่ วัญ และขัน้ ตอนของพิธกี รรม อย่างละเอียด
4.3  วิเคราะห์ภาษา  รูปแบบ    โครงสร้าง และเนื้อหาของบทสูข่ วัญ
ชาวไทลือ้
4.4 วิเคราะห์บทบาทและหน้าทีข่ องพิธสี ู่ขวัญชาวไทลื้อทีอ่ �ำเภอ
เชียงค�ำ จังหวัดพะเยา  ตามแนวคิดของทฤษฎีหน้าทีน่ ิยมทีว่ า่ ทุกสิง่ ทุกอย่างทีม่ นุษย์
สร้างขึน้ และคนในสังคมได้ยดึ ถือเป็ นแนวทางในการประพฤติปฏิบตั   ิ ย่อมแสดงว่าสิง่
นัน้ จะเป็ นสิง่ ทีม่ หี น้าทีท่ เ่ี ป็ นคุณประโยชน์ต่อผูป้ ระพฤติปฏิบตั แิ ละต่อสังคม  ในขณะ
เดียวกัน สิง่ ใดทีไ่ ม่มหี น้าทีห่ รือไม่มปี ระโยชน์ต่อสังคม สิง่ นัน้ ก็จะไม่ได้รบั การยอมรับ
คนในสังคมก็จะไม่เชือ่ ถือ ไม่ปฏิบตั ติ าม และจะสูญหายไปในทีส่ ดุ     ซึง่ ในการวิจยั ครัง้
นี้ ผูว้ จิ ยั จะพิจารณาถึงการประกอบพิธสี ขู่ วัญในภาพรวมก่อนว่า พิธสี ขู่ วัญมีหน้าทีโ่ ดย
รวมต่อวิถชี วี ติ และสังคมไทลือ้ อย่างไร จากนัน้ ก็ศกึ ษาองค์ประกอบของพิธสี ่ขู วัญใน
แต่ละองค์ประกอบ อันได้แก่ ผูป้ ระกอบพิธี เครือ่ งประกอบพิธี บทสูข่ วัญ และขัน้ ตอน
ของพิธกี รรมอย่างละเอียด   แล้ววิเคราะห์องค์ประกอบของพิธสี ู่ขวัญในแต่ละองค์
ประกอบว่า มีหน้าทีต่ ่อวิถชี วี ติ ความเป็ นอยูข่ องชาวไทลือ้ และสังคมไทลือ้ อย่างไร
5. การเสนอผลการวิจยั
การวิจยั ครัง้ นี้ เสนอผลการวิจยั แบบพรรณนาวิเคราะห์
ผลการศึกษา
พิธสี ู่ขวัญบุคคลของชาวไทลื้อทีป่ รากฏในอ�ำเภอเชียงค�ำ  จังหวัดพะเยา มี
ทัง้ หมด 8 ประเภท ได้แก่ พิธสี ขู่ วัญหญิงทีค่ ลอดบุตรและอยูไ่ ฟครบ 1 เดือน  พิธสี ขู่ วัญ
เด็กทารก พิธสี ขู่ วัญนาค  พิธสี ขู่ วัญพระภิกษุ  พิธสี ขู่ วัญผูป้ ว่ ยและผูป้ ระสบเภทภัยต่างๆ  
พิธสี ขู่ วัญคูบ่ า่ วสาว พิธสี ขู่ วัญผูร้ บั ต�ำแหน่งใหม่ และพิธสี ขู่ วัญเพือ่ ความเป็ นสิรมิ งคล
30

วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร ฉบับภาษาไทย

ปีท่ี 34 ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2557

ซึง่ ในการจัดพิธหี รือประกอบพิธกี รรมดังกล่าวจะจัดเป็ น 2 ลักษณะ คือ
1. การจัดพิธกี รรมอย่างเป็นทางการ เป็นการจัดพิธกี รรมอย่างเต็มรูปแบบตาม
ขนบประเพณีทไ่ี ด้รบั การสืบทอดจากบรรพบุรษุ โดยส่วนใหญ่จะเป็ นพิธมี งคลทีจ่ ดั ขึน้
ในโอกาสพิเศษ ได้แก่ พิธสี ขู่ วัญนาค พิธสี ขู่ วัญพระภิกษุ พิธสี ขู่ วัญคูบ่ า่ วสาว และพิธสี ขู่ วัญ
ผูร้ บั ต�ำแหน่งใหม่
2. การจัดพิธกี รรมอย่างไม่เป็ นทางการ เป็ นการจัดพิธกี รรมแบบพืน้ บ้าน ไม่ม ี
พิธรี ตี องหรือรูปแบบทีแ่ น่นอน หากแต่การจัดพิธกี รรมส่วนใหญ่จะขึน้ อยูก่ บั ข้อก�ำหนด
ของหมอขวัญและความประสงค์ของเจ้าภาพ   พิธสี ขู่ วัญทีจ่ ดั พิธกี รรมในลักษณะนี้ ได้แก่
พิธสี ขู่ วัญหญิงทีค่ ลอดบุตรและอยูไ่ ฟครบ 1 เดือน  พิธสี ขู่ วัญเด็กทารก  พิธสี ขู่ วัญผูป้ ว่ ย
และผูป้ ระสบเภทภัยต่าง ๆ และพิธสี ขู่ วัญเพือ่ ความเป็ นสิรมิ งคล
ทัง้ นี้ ไม่วา่ จะเป็ นการจัดพิธกี รรมสูข่ วัญในลักษณะใดก็ตาม จ�ำเป็ นอย่างยิง่ ที่
เจ้าภาพจะต้องจัดเครือ่ งประกอบพิธที ส่ี ำ� คัญอย่างน้อย  2  อย่างคือ  ขันตัง้ ครู (ขันครู)
และขันบายศรี (ขันข้าว) โดยในขันตัง้ ครูและขันบายศรีจะมีสงิ่ ของต่าง ๆ บรรจุอยู่ ซึง่
สิง่ ของเหล่านัน้ ล้วนเป็ นสัญลักษณ์แทนสิง่ มงคลทีม่ นุษย์ได้กำ� หนดขึน้ อาทิ หมากพลู
เป็ นสัญลักษณ์ ของการแสดงการต้อนรับและการแสดงความเคารพนับถือแด่ครูบา
อาจารย์ เบี้ย เป็ นเสมือนเงินตรา อันเป็ นสัญลักษณ์ แสดงฐานะและความมังคั
่ งใน
่
ทรัพย์สนิ กล้วย ข้าวเปลือก และข้าวสาร เป็นสัญลักษณ์ของความอุดมสมบูรณ์   ดอกไม้
เป็ นสัญลักษณ์ของความงดงาม ความสดชืน่    เทียน เป็ นสัญลักษณ์ของความสว่าง อัน
เป็ นความสว่างทางปญั ญาและจิตใจ  ฯลฯ
ในการศึกษาบทสูข่ วัญ ซึง่ ผูว้ จิ ยั ได้วเิ คราะห์ภาษา รูปแบบ โครงสร้าง และ
เนื้อหาของบทสูข่ วัญชาวไทลือ้ ทีอ่ ำ� เภอเชียงค�ำ จังหวัดพะเยานัน้ พบว่า
1. ภาษาและรูปแบบ ภาษาทีใ่ ช้ในบทสูข่ วัญมีทงั ้ ภาษาไทยกลาง ภาษาล้าน
นา (ค�ำเมือง) และภาษาไทลือ้ ปะปนกัน โดยเรียบเรียงเป็นความเรียงร้อยแก้วทีแ่ บ่งเป็น
วรรค แต่ละวรรคประกอบด้วยจ�ำนวนค�ำทีไ่ ม่แน่นอน แต่ในบางช่วงของบทสูข่ วัญ จะมี
สัมผัสระหว่างวรรค คล้ายค�ำประพันธ์ประเภทร่าย นอกจากนัน้ ในบางช่วงยังมีบทสวด
ทีเ่ ป็ นภาษาบาลีแทรกอยูอ่ กี ด้วย
2. เนื้อหาหลักของบทสูข่ วัญชาวไทลือ้ จะแตกต่างกันไปตามประเภทของบท
สูข่ วัญและผูป้ ระกอบพิธ(ี หมอขวัญ) หากแต่โครงสร้างของบทสูข่ วัญแต่ละบทนัน้ จะมี
ลักษณะร่วมกัน โดยบทสูข่ วัญแต่ละบทจะแบ่งโครงสร้างออกเป็ น 8 ตอน ดังนี้
2.1 บทเกริน่ น�ำ  เป็ นการกล่าวถึงโอกาสของการจัดพิธสี ขู่ วัญ และ
ความเป็นมงคลของวันทีจ่ ดั พิธสี ขู่ วัญ โดยจะเน้นว่าวันทีจ่ ดั พิธสี ขู่ วัญเป็นวันยอดพญาวัน
เป็ นวันทีด่ ที ส่ี ดุ ความดีงามทัง้ หลายต่างก็เกิดขึน้ ในวันนี้ดงั บททีว่ า่
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อัจจะไจยโย อัจจะไชยโส  อัจจะในวันนี้  ก็เป๋นวันดีวนั เม็งก็หมดใส  
วันไตก็หมดปอด วันนี้เป็ นวันยอดพญาวัน วันนี้หนักหนาเลยเป๋นวันดี เป๋นวัน
ดิถกี รดใหญ่กุ๊สใี ส่โรงเจ จันทรฤกษ์ จันทรรอยสี่ จันทรเริงล�ำใหญ่เข้าสูเ่ มโธ
เจิญสมุแก่นกล้าย้ายเข้าสูใ่ ต้มงั กรก็แม่นในวันนี้ ราหูจรคบคูย่ า้ ยเข้าสูร่ อยสีก่ ็
แม่นในวันนี้ยามนี้   ปฐพีค่ำ� ขึน้ เกีย้ วกล้ายอดจอมมาก็แม่นในวันนี้ มาลาจันทร์
บานเบ่งสร้อยก็แม่นในวันนี้ยามนี้ มากันดักเจ้าขันสู
้ โ่ รงค�ำก็แม่นในวันนี้ กุลาด�ำ
จักหือ้ โจคก็แม่นในวันนี้ยามนี้ ปลูกต้นก้วยก๋ายเกิดเป๋นเครือค�ำก็แม่นในวันนี้
ส่วนปี๋เดือนวันนี้หนาเป็ นปี๋เดือนล�้ำเลิศ  พระพุทธเจ้าเกิดมาโผดฝูงหมูส่ ตั ว์ก็
แม่นในวันนี้ เศรษฐีจกั เรียกเข้าก็แม่นในวันนี้ …
(เล็ก พวงมะลิ, สัมภาษณ์, 10 มีนาคม 2554)
2.2 บทบรรยายเครือ่ งเชิญขวัญ เป็ นการพรรณนาถึงสิง่ ทีน่ �ำมาเป็ น
เครือ่ งเชิญขวัญ ทัง้ อาหาร เครือ่ งดืม่ ตลอดจนสิง่ ของต่าง ๆ เช่น เครือ่ งแต่งกาย เครือ่ ง
ประดับ เครือ่ งหอม ดอกไม้นานาพันธุ์ ฯลฯ ซึง่ ล้วนเป็ นสิง่ ทีไ่ ด้เลือกสรรมาเป็ นอย่าง
ดีแล้ว  ดังบททีว่ า่
อัจจะ โส อัจจะ เจยโย อัจจะ มังคะโล  อัจจะในวันนี้ ก็เป็ นวันดี  เป็ น
วันสรีไสเชียงคาน มีตงเคื
ั ๊ อ่ ง อลังการเสือ้ ผ้า ตกแต่งไว้นานา มีทงั ้ จิน๊ แลปลา
มีพวงมาลาดอกไม้   ฝูงเงินค�ำบ่มไี ร้ ...
(บันเทิง กองมงคล, สัมภาษณ์, 10 กุมภาพันธ์ 2554)
อัจจะไจโส อัจจะไจโย อะจะมะมังคะโล อะจะในวันนี้กเ็ ป็ นวันดี เป็ น
สีแหละวันใส้ เป็ นวันเปิกเส็ดกาบไก๊จน่ื เจียงคาน มีตงั อะลังก๋านเสือ้ ผ้า เขาก็
ตกแต่งไว้ทา่ มีมากนานา มีตงั จิน้ และ ป๋าปวงมาลาดอกไม้ ฝูงเงินค�ำมีบไ่ รมาก
มวลมี อันนางทาสีเขาหากตกแต่งไว้ ถ้าแม้นว่าสามสิบสองขวัญเจ้าหล้า หาก
ไปตกต่าน�้ำฝา่ ยสาคร ไปตกตีอ่ ุดรเกาะใหญ่ ไปตกทีแ่ ม่น้�ำใหญ่ไขว่ขว้างนที  
เขาก็มาเย็บบายศรีบานเบียงรอบใหญ่น้อย  ทอดเถียวป๋ายประดับยายตัง้ มัน  
่
สาม สีจ่ นั ้ ใส่ยองพาน มีเตียนธูปต๋ามมีมาก มีตงั เหมีย้ งหมากและบุปผา มีตงั
มาลาแหละดวงดอก มีตงั ข้าวตอกแหละกีลาดวงดอกไม้ใส่ไว้เหนือขัน มีตงั ขัน
น�้ำมันจั ๋นหอมหื่น อบตลบรสเล้า มีตงั ดอกเค็ดเก๊าหนามขอ ดอกซ�ำพอบาน
หลามกิง่ มะลิซอ้ น จิง่ ซอนบานดอกสถานบานกิง่ ก้อม ดอกตะล้อมขาวแดง  ปู๋น
ดีเอาแยงเอามาไหว้ ดอกเข็มใต้บานซอน ดอกขัดมอญหลามกิง่ มะลิชอ้ นจิง่
บานขาว เผียบเหมือนดาวอยูย่ งั ฟ้า เขาก็เก็บใส่ซา้ มารอมดอกไม้ หอมมีหลาย
ส�่ำ  มีตงั กล้วยอ้อยพร�่ำเต็มตั ๋น มีตงั กล้วยจั ๋นและกล้วยไข่ กล้วยค้าวใหญ่ลกู
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กล๋ม...ปู๋นดีแลทุกสิง่ เพือ่ บ่หอ้ื สามสิบสองขวัญเจ้าบิดเบีย่ งจ้ายสังสักอัน เพือ่
บ่หอ้ื สามสิบสองขวัญ  เจ้ามีความคะสันกัน้ อยากจีน้ ป๋ามากหลายอัน จิน้ ป๋ามัน
แต่งถ้อย เพือ่ บ่หอ้ื ได้ตกถ่อยสังสักอัน…
(สิงห์  ใจวังโลก, สัมภาษณ์, 19 ตุลาคม 2554)
2.3 บทเชิญขวัญ เป็ นการกล่าวเชิญขวัญทัง้ 32 ขวัญทีห่ นีหรือหลง
เพลิดเพลินอยูใ่ นสถานทีต่ ่าง ๆ  ไม่วา่ จะเป็ นปา่ เขา ถ�้ำ แม่น้�ำ หรือสวรรค์ชนั ้ ฟ้าใด ๆ
ให้มารับเครือ่ งเชิญขวัญและกลับมาสูร่ า่ งของผูเ้ ป็ นเจ้าของขวัญ  ดังบททีว่ า่
…ผูข้ า้ ขออัญเชิญสามสิบสองขวัญเจือ่ งเจ้า แม้นไปตกอยูย่ งั น�้ำเป็ น
เพือ่ นปู๋ป๋า แม้นไปตกอยูอ่ รัญญากล๋างดงเถือ่ นกว้าง เป็นเพือ่ นเสือสิงห์กระทิง
แรดจ๊าง ก็เชิญรีบเร็วมา ขวัญเจ้าอย่าไปสอดล่าเมืองมีต่างด้าว  ขวัญเจ้าอย่า
ั ้ ้ าวไปเมืองไอศวร  ขวัญเจ้าอย่าไปสุขสวนม่วนเล่นทีเ่ ถื่อนถ�้ำ  ย่านน�้ำ
ได้ฟงฟ
วังคูหา ขวัญจักขุต๋กตัง้ คู่ ขวัญดัง้ จุง่ มาอยูก่ บั ดัง้ ดมดอกไม้   ขวัญหูจงุ่ มาอยูห่ ู
ไว้ฟงั ธรรม  หือ้ มาตังขวั
๊ ญแขนล�ำป้องแก้ว  หือ้ มาตัง้ ขวัญแอวแค้วและคอกลม  
หือ้ มาตัง้ ขวัญถานานมตัง้ กู่   ขวัญต้องจุง่ มาอยูท่ า่ ก�ำกิน๋    ขวัญแพ้อย่าได้อด
เตียวดินหมันย้
่ าย  ขวัญติน๋ เจ้าอย่าแอ่วผ้ายลีลา  สามสิบสองเจ้าจุง่ มาดังเก่
่ า
ก่อนเต๊อะขวัญเหย...
(จ�ำรัส  ปริญญา, สัมภาษณ์, 20 ตุลาคม 2554)
...สามสิบสองขวัญเจ้าไปอยูอ่ นิ ทร์พรหมก็ให้ลงมา  ถ้าแล่นไปอยูป่ า่
ก็ให้มา  แม้วา่ สามสิบสองขวัญเจ้าไปอยูก่ บั เจ้าปา่ เจ้าเขาก็ให้มา  แม้วา่ สามสิบ
สองขวัญเจ้าไปอยูก่ บั แม่ยกั ษ์ใจไหวยิง่ น�้ำก็ให้มา  แม้วา่ สามสิบสองขวัญเจ้า
ไปอยูย่ งั ฟากฟ้าตัง้ แล้วก็ให้มา  แม้วา่ สามสิบสองขวัญเจ้าไปตกอยูย่ งั ปากวัง
กลางดงก็ให้มา  ขวัญเจ้าไปขีช่ า้ งชนตอก็ให้มา  ขวัญเจ้าไปจับโค จับผีเสือ้ ผี
ยักษ์กใ็ ห้มา  ขวัญเจ้าไปไล่เนื้อในดงก็ให้มา...
(ส่อง  อินแสน, สัมภาษณ์, 17 พฤษภาคม 2554)
2.4 บทเก็บข้าวเก็บขวัญ  หลังจากทีห่ มอขวัญกล่าวบทเชิญขวัญแล้ว
หมอขวัญจะกล่าวบทเก็บข้าวเก็บขวัญเพือ่ อธิษฐานเสีย่ งทายว่า ขวัญกลับมาสูร่ า่ งของ
ผูเ้ ป็ นเจ้าของขวัญหรือยัง ดังบททีว่ า่
สาตุ สาตุ ข้าวเป็ นเจ้า  ข้าวเกิดแก่เก๊าบุญหนัก ข้าวเกิดแต่ศกั ดิ ์บุญ
ใหญ่ เม็ดข้าวใจสามัญ ผูข้ า้ จักอธิษฐานข้าว เป๋นเจ้าเป๋นสักขีพยาน แม้นว่า
สามสิบสองขวัญเจ้ามาแล้ว ขอหือ้ ข้าวแก้วเป็ นกู่ปอสอง กองกันยายเป๋นถ้อย
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สร้อยร้อยหัวเรียงกั ๋น แม้นว่าสามสิบสองขวัญผูเ้ ป็ นเจ้าเสือ้ เจ้าผ้า บ่มาเตื่อก็
ขอหือ้ ข้าว กีกหน่วยเดียว อย่าเตวตางหลายเส้น อย่าหลีกเว้นค�ำสัจจะอธิษฐาน
ของผูข้ า้ นัน้ จักมีแต้ดหี ลีเตอะ  
(เล็ก พวงมะลิ,  สัมภาษณ์, 10 มีนาคม 2554)
จากนัน้ หมอขวัญจะหยิบข้าวสารในขันขึน้ มานับเป็ นการเสีย่ งทาย   
หากนับจ�ำนวนเม็ดข้าวสารทีห่ ยิบขึน้ มาแล้วได้เป็ นจ�ำนวนคู่ แสดงว่าขวัญมาแล้ว แต่
หากเป็ นจ�ำนวนคี่ แสดงว่าขวัญยังไม่มา หมอขวัญจะต้องท่องบทเก็บข้าวเก็บขวัญใหม่
แล้วหยิบข้าวสารขึน้ มานับอีก โดยจะกระท�ำเช่นนี้จนกว่าจะนับจ�ำนวนเม็ดข้าวสารได้
เป็ นจ�ำนวนคู   
่ ซึง่ การสูข่ วัญบางประเภท เช่น การสูข่ วัญนาค การสูข่ วัญพระภิกษุ ฯลฯ
จะไม่มกี ารเสีย่ งทาย จึงไม่มบี ทนี้ปรากฏในพิธสี ขู่ วัญบางประเภทดังกล่าว
2.5 บทป้อนขวัญ  เมือ่ ผลการเสีย่ งทายปรากฏว่าข้าวสารเป็นจ�ำนวน
คู่ แสดงว่าขวัญได้กลับเข้าสูร่ า่ งของผูเ้ ป็ นเจ้าของขวัญแล้ว หมอขวัญจะกล่าวบทป้อน
ขวัญ อันเป็ นบททีห่ มอขวัญกล่าวถึงอาหาร สุรา และน�้ำทีน่ �ำมาเลีย้ งขวัญ  ในขณะเดียว
กับทีท่ ำ� พิธปี ้ อนอาหาร สุรา และน�้ำ (ฟายเหล้า ฟายน�้ำ) ให้แก่ขวัญ  ดังบททีว่ า่
… ขอเจิญยังสามสิบสองขวัญแห่งเจ้า จูง่ หือ้ ได้มาพร�่ำพร้อม มานัง่
แวดล้อมอยูท่ า่ และมากิน๋ หือ้ มากิน๋ ทุกคนทุกปากอย่าได้เว้น หือ้ เจ้าหกแล่นเต้น
เข้ามาสามสิบสองขวัญ มงคลแห่งเจ้าจุง่ หือ้ ได้มาพร�่ำพร้อม  มานังแวดล้
่
อมอยู่
้
ท่า และดากิน๋ มากิน๋ ทุกคนและทุกปาก ข้าจักปอนข้าวกับจิน้ และปลา กับตัง
กุลาธิดาไก่ตม้   กิน๋ แล้วอย่ามีใจ๋เสียดส้มและหลงใหล จุง่ หือ้ แป๋งใจ๋ดดี งน�
ั ่ ้ ำผึง้
และน�้ำอ้อยใส่สุนกั ๋นร้อยขวบข้าว ยังบ่อหือ้ ขวัญเจ้าแอ่วไปไหน  ขอเจิญยัง
สามสิบสองขวัญแห่งเจ้า  จุง่ มากิน๋ ข้าวของอันนี้  แล้วจุง่ ได้จมุ่ เนื้อเย็นใจ๋ก่อน
เตอะ
                      …สามสิบสองขวัญแห่งเจ้า  มากิน๋ ข้าวแล้วจุง่ จักมากิน๋ น�้ำเหล้าสุรา
เมรัย  เขมขืน่ อันไหลออกจากออมดินและขวดแก้วตา  รดแล้วใส่แบ่งแก้วและ
เงินดาหอมยิง่ กว่ารสดอกไม้  เป็นเหล้าจาวไทยและไทยท�ำเด็ดหวานล�ำ ...  ขอ
เชิญยังสามสิบสองขวัญแห่งเจ้า   มากิน๋ ยังน�้ำเหล้าใจยะบานเหล่าก่อนเตอะ
สามสิบสองขวัญแห่งเจ้า มากิน๋ ข้าวแล้วจุง่ มากิน๋ ยังน�้ำ  น�้ำอันนี้ใสก็
ใส  เย็นก็เย็นจะจิว๋ แต้ละหนอเปื้อน หากไปตักติว้ มาแต่ต่าสระวังใหญ่ น�้ำอัน
นี้หนา หากเป๋นน�้ำใจ๋ไข่พญาอินทร์ แม่นผูใ้ ดได้กนิ๋ ก็หายพยาธิโลกา น�้ำอันนี้
หนา หากเป๋นน�้ำพุทธะอันวิเศษ บ่อใจ้น้�ำผะเตสเมืองคน หากตกแต่งบนหยาด
ฟ้าลงมาอันไหลอาบน�้ ำแม่ธรณี แม่นผูใ้ ดได้กอ็ ยู่ดจี ู่ ผูข้ อเจิญยังสามสิบสอง
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ขวัญ แห่งเจ้ามากิน๋ ข้าวกิน๋ น�้ำอันนี้ แล้วจุง่ หือ้ ได้จมุ่ เนื้อเย็นใจ๋เหล่าก่อนเตอะ
(ธรรม  หอมนาน, สัมภาษณ์, 29 ธันวาคม  2554)
ั
ั า่ เสนียดจัญไรและสิง่ ทีไ่ ม่ดที งั ้ หลาย
2.6 บทปดเคราะห์
เป็นบททีป่ ดเป
ให้พน้ ไป อย่าได้มาใกล้กรายผูเ้ ป็ นเจ้าของขวัญ  โดยหมอขวัญจะกล่าวบทปดั เคราะห์
ซึง่ มักจะกล่าวด้วยถ้อยค�ำทีเ่ ป็ นภาษาบาลีเพือ่ แสดงถึงบรรยากาศแห่งความศักดิสิ์ ทธิ ์
และสร้างความน่าเชือ่ ถือในพิธกี รรม ดังบททีว่ า่
สัพพัตถะ สัพพะทา สัพพะเคราะห์ สัพพะภัย เคราะห์ภายในก็หอ้ื
ออกนอก  เคราะห์ปายนอกก็หอ้ื หนี เคราะห์ราวีแก่นกล้า เคราะห์ปายหลังอย่า
มาท่า เคราะห์ปายหน้าอย่ามาติด เคราะห์พาผิดเป็ นโทษ เคราะห์รา้ ยโศก
ฉกรรจ์ เคราะห์พน้ อันหลายสิง่ จุ่งหือ้ ดับม้วยมิง่ คาไค กือว่าจัญไรติดแปด  
เคราะห์ฝาแฝดติด๊ ต๋น เคราะห์กงั วลหลายส�่ำ  เคราะห์รา้ ยพร�่ำหิงสา เคราะห์
นานาหลายหลาก  เคราะห์ผดิ ปากผิดค�ำ  เคราะห์เป็ นล�ำมาใกล้  เคราะห์เจ็บ
เคราะห์ไหม้กใ็ ห้แขวดหนีไกล หือ้ ตกไปตามเส้นไหม หือ้ ไหลไปตามเส้นด้าย  
หือ้ ยกย่างย้ายไปสูเ่ มืองผี จักด่าเคราะห์หอ้ื หนี จักตีเคราะห์หอ้ื แล่น ด้วยทิพย์
มนต์แก้วแกว่นอาคม  แห่งศรีโคดมตนวิเศษ อันพระพุทธเจ้าเทศน์คาถาไว้วา่
สัพ พะทุ ก ขา สัพ พะภะยา สัพ พะโรคา วิน าสัน ตุ เต แด่ เ ด้ อ ฯ
(อินปนั ๋ ธนะราช, สัมภาษณ์, 19 เมษายน  2554)
       สัพพะถะ  สัพพะทา สัพพะเคราะห์  สัพพะภัย เคราะห์ภายในก็หอ้ื
ออกนอก  เคราะห์ปายนอกก็หอ้ื หนี เคราะห์ราวีแก่นกล้า เคราะห์ปายหลังอย่า
มาท่า   เคราะห์ปายหน้าอย่ามาติด  เคราะห์พาผิดเป็ นโทษ  เคราะห์รา้ ยโศก
ฉกรรจ์   เคราะห์พน้ อันหลายสิง่   จุง่ หือ้ ดับม้วยมิง่ คาไค  กือว่าจัญไรติดแปด  
เคราะห์นานาหลายหลาก  เคราะห์ผดิ ปากผิดค�ำ  เคราะห์เป็นร�ำมาใกล้  เคราะห์
เจ็บเคราะห์ไหม้กห็ อ้ื แขวดหนีไกล๋  หือ้ ตกไปตามเส้นไหม  หือ้ ไหลไปตามเส้น
ด้าย หือ้ ยกย่างย้ายไปสูเ่ มืองผี  จักด่าเคราะห์หอ้ื หนี  จักตีเคราะห์หอ้ื แล่นด้วย
มนต์แก้วแกว่นอาคมแห่งศรีโคดมตนวิเศษ  อันพระพุทธเจ้าเทศน์ไว้เป็นคาถา
ว่า สัพพะทุกขา สัพพะภะยา สัพพะโรคา วินาสันตุ เต แด่เทอะ ฯ
(ธรรม  หอมนาน, สัมภาษณ์, 29 ธันวาคม  2554)
ในขณะทีห่ มอขวัญกล่าวบทสูข่ วัญ หมอขวัญจะจับปลายฝ้ายหรือสาย
สิญจน์ขา้ งหนึ่ง   และให้ปลายฝ้ายหรือสายสิญจน์อกี ข้างหนึ่งจรดลงทีแ่ ขนของผูร้ บั การ
สูข่ วัญ  แล้วหมอขวัญจะลากฝ้ายหรือสายสิญจน์จากแขนของผูร้ บั การสูข่ วัญลงไปทีป่ ลาย
นิ้วและลงสูแ่ ก้วน�้ำทีห่ มอขวัญถือไว้  จากนัน้ จะน�ำน�้ำในแก้วไปเททิง้ ทีบ่ ริเวณนอกบ้าน   
เป็ นสัญลักษณ์วา่ หมอขวัญได้ปดั เปา่ เสนียดจัญไรและสิง่ เลวร้ายทัง้ หลายออกจากตัวผู้
รับการสูข่ วัญ และได้ทำ� ลายสิง่ ทีไ่ ม่ดที งั ้ หลายให้สญ
ู หายไปแล้ว
2.7 บทผูกมือ (มัดขวัญ)  เป็ นการกล่าวในขณะทีห่ มอขวัญใช้ดา้ ย
หรือสายสิญจน์ผกู ข้อมือผูร้ บั การสูข่ วัญ โดยเริม่ จากข้อมือซ้ายและข้อมือขวาตามล�ำดับ
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ซึง่ เนื้อหา จะกล่าวถึงความศักดิ ์สิทธิของด้
์ ายหรือสายสิญจน์ในขณะเดียวกันก็กล่าวถึง
สิง่ ดี ๆ ทีข่ วัญจะได้รบั พร้อมทัง้ เชิญและก�ำชับให้ขวัญอยูก่ บั เจ้าของขวัญตลอดไป  ดัง
บททีว่ า่
		ค�ำผูกมือซ้าย
		
ศรีรสวัสดี ศิรโิ ยค อุตตะมะโชคเนืองนอง เงินค�ำหลายก๋องบ่รกู้ ๋าย  
ข้าจักผูกมือด้วยด้ายมงคลอันวิเศษ ฝ้ายขาวเต้าอันบริสทุ ธิ ์ ฝ้ายอันคนหาใช้
อุปโภค เส้นฝ้ายมนุสสะโลกหากลือแปง แม้นจักผูกเป๊กผูกแสงก็มนั ่ บ่สนั ้ บ่
ยาวมอกปอพะหมาน แม้นจักผูกจ๊างพลายสารก็อยู่ ผูกเอางัวควายขีห้ ลูก่ ห็ น
แม้นจักผูกมือคนก็หอ้ื หายพยาธิ ดีกว่าเชือกขะบ่วงบาศแห่งพระยานาคต๋น ชือ่
ว่าวิรปู กั ขะ ฝ้ายเส้นนี้มอี านุ ภาพ แคว้นวิเศษอันประกอบด้วยสารทเภท อัน
ได้แก่เมืองตักศีลามา ข้าจักผูกขวัญเจ้าไว้บ่หอ้ื ไคคา ข้าจักผูกแขนนายเบือ้ ง
ซ้ายไว้ บ่หอ้ื ขวัญเจ้าหนีไปอยูจ่ มิ่ ผีในปา่ บ่หอ้ื ขวัญล่าเดินดง บ่หอ้ื ขวัญล่าหลง
แอ่วเล่น บ่หอ้ื ตืน่ เต้นตกใจ บ่อหือ้ ไปอยูก่ ลางดงไพรปา่ เถือ่ น บ่หอ้ื ไปเป็นเพือ่ น
แรดช้างและเสือหมี บ่อหือ้ ขวัญเจ้าไปอยูจ่ มิ่ ผียกั ษ์ผเี ย็นตั ๋วใหญ่ ข้าจักผูกขวัญ
เจ้าไว้หอ้ื เป็ นมงคล คือแขนดวงผาเสริฐ แขนงามล�้ำเลิศเหมือนดังลวดเงินดี มี
เล็บยาวกว้างเหมือนดังงาจ๊างเอราวัณ สะป๊ะภัยมีฉบิ หายปายมือเจ้า เป็นอาวุธ
ห้าเยือ่ งเย้ารักษาต๋น สัพป๊ะอันตรายก็หอ้ื หายพราก เหมือนดังน�
่ ้ ำกลิง้ ตกจาก
ใบบัวนัน้ ดีหลี หือ้ เจ้าได้อยูด่ ตี ฆี าอายุมนขวั
ั ่ ญยืนยาว จุง่ จักมีเตีย่ งแต้ ดีหลี
ก่อนเต๊อะขวัญเหย โอมพุทโธรักขิตติ ธัมโมรักขิตติ สังโฆรักขิตติ โอมธนัง มหา
ธนังลาภัง โอมสวาหะ
		ค�ำผูกมือขวา
   
อัจจะในวันนี้ ก็เป็ นวันดีสะหลีไจยโจค วันนี้กเ็ ป็ นวันดีป้นโทษโสกา
ข้าจักผูกมือขวาแห่งเจ้า จักผูกมือนัน้ เล่าด้วยเส้นด้ายอันบริสทุ ธิ ์ เพือ่ หือ้ เป็ น
มงคลหือ้ ป้นจากกังวลทุกสิง่ หือ้ ขวัญเจ้าอยูม่ นยิ
ั ่ ง่ กับต๋นแต้ดหี ลี   หือ้ มันเหมื
่ อน
ดังปฐพีอนั หนาได้สองแสนสีห่ มื่นโยชน์ หื้อมันเหมื
่
อนดังดอยหิ
่
น หนักได้
แสนโกฎิสงั ขยา หื้อมันเหมื
่
อนกันทะมาทะนะสะอาด หื้อมันเหมื
่
อนดังเขา
่
ไกรลาศบัพพะต๋า หือ้ มันเหมื
่ อนพะยาอินทาธิราช  หือ้ มันขนาดดั
่
งเสาอิ
่
นทะขิล  
อันฝงั ไว้มนบ่
ั ่ รคู้ าไค หือ้ มันเหมื
่ อนมะหินสีมา อันพะสังฆะเจ้าหากปลูกไว้ ข้า
จักผูกมือเจ้านี้ไซร้ หือ้ เจ้าได้อยูส่ ขุ สบาย ป๋ายมือเจ้ามีหา้ กิง่ หือ้ มีเตชะยิง่ กว่า
ดาบสหลีกณ
ั จัย กันเจ้าเหยียดมือไปตางใด ก็ขอหือ้ ผีกลัวเหมือนใจจะขาด
สัพป๊ะพยาธิเจ้าก็ห้อื หาย คลายจากต๋นตั ๋วเจ้าไปเสียในวันนี้ยามนี้ จุ่งจักมี
เตีย่ งแต้ดหี ลีเต๊อะ โอม พุทโธรักขิตติ ธัมโมรักขิตติ สังโฆรักขิตติ โอมธนัง มหา
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(จ�ำรัส  ปริญญา, สัมภาษณ์, 10 กุมภาพันธ์  2555)

2.8 บทมอบขวัญ เป็ นการกล่าวย�ำ้ ให้ขวัญอยูก่ บั เจ้าของขวัญ พร้อม
ทัง้ อ�ำนวยพรแก่เจ้าของขวัญ อาทิ
		สัส สะดีศ รีร ะ อัจ จะในวัน นี้ ก็ห ากเป๋ นวัน ดี สะหลีสุ ภ ะมัง คละอัน
ประเสริฐ และล�้ำเลิศยิง่ กว่าวันและยามตังหลาย วันเม็งก็หมดใส วันไตก็หมด
ปอด วันนี้เป็ นวันแก้วยอดพญาวัน วันนี้ต๋นตั ๋วแห่งผูข้ า้ อันเป็ นโมฆะพร้อม
ด้วยญาติกาวงศาเฒ่าแก่ ป้อแม่ป้ีน้องกูผ่ กู้ คู่ นก็จงุ่ ได้น�ำมา ทุกบุปผามาลาดวง
ดอก ข้าวตอกดอกไม้และล�ำเทียนจักใดมา อับข้าวอับขวัญมอบข้าวมอบขวัญ
หือ้ ต๋นตั ๋วของ (ชือ่ ของผูท้ ร่ี บั การสูข่ วัญ) ตัง้ แต่น้ีหอ้ื ปายหน้า ก็ขอหือ้ สามสิบ
สองขวัญแห่งเจ้าจุง่ ได้เฝ้าปกปกั ฮักษา เข้ามาอยูย่ งั เนื้อยังตั ๋ว ยังหัวยังคิงต๋น
ตั ๋วของ...(ชือ่ ของผูท้ ร่ี บั การสูข่ วัญ).. หือ้ ได้อยูด่ มี สี ขุ หือ้ ได้ปราศจากโรคภัยไข้
เจ็บตังหลายตัง้ ปวง  เคราะห์เจ็บอย่าได้มาใกล้ เคราะห์ไข้อย่าได้มาก๋ายเคราะห์
ฉิบเคราะห์หายอย่าได้มาต้อง เคราะห์ป้ีเคราะห์น้องอย่าได้ปามาสัพพะเคราะห์
นานาต่าง ๆ หือ้ ได้ละ ลดบ่ลดออกไปจากกายะสันทะต๋นตั ๋วของ (ชือ่ ของผูท้ ่ี
รับการสูข่ วัญ) หือ้ ตกออกจากใบบัวใบบอน บ่หอ่ นจะเกิดแต้ดหี ลี ซึง่ ประกอบ
ด้วยอายุปี๋ อายุเดือน อายุวนั อายุยาม โจคปี โจคเดือน โจควัน โจคยาม หือ้
ได้มอี ายุมนขวั
ั ่ ญยืน หือ้ ได้มอี ายุ วรรณะ สุขะ พละทุกประก๋านแต้ดหี ลีแด่เตอะ
ไจยยะตุภะวัง ไจยยะมังคะลัง
(จ�ำรัส  ปริญญา, สัมภาษณ์, 10 กุมภาพันธ์  2555)
อย่างไรก็ตาม โครงสร้างและเนื้อหาของบทสูข่ วัญประเภทเดียวกันของหมอ
ขวัญแต่ละคนหรือหมอขวัญคนเดียวกัน แต่จดั ในครัง้ ทีต่ า่ งกัน จะมีความแตกต่างกันไป
บ้าง ทัง้ นี้ อาจเนื่องมาจากวิถปี ฏิบตั ขิ องหมอขวัญแต่ละคน ตลอดจนสถานการณ์ในขณะ
ประกอบพิธสี ขู่ วัญแต่ละครัง้ นัน้ มีความแตกต่างกัน
ส่วนการวิเคราะห์บทบาทและหน้าทีข่ องพิธสี ขู่ วัญชาวไทลือ้ ทีอ่ �ำเภอเชียงค�ำ 
จังหวัดพะเยา พบว่า  บทบาทหน้าทีข่ องพิธสี ขู่ วัญ แบ่งออกได้เป็ น 2 ระดับ คือ
1. หน้าทีร่ ะดับพืน้ ผิว เป็ นหน้าทีท่ ป่ี รากฏในพิธกี รรมการสู่ขวัญ ซึ่งเป็ นที่
ประจักษ์ในเบือ้ งต้น ได้แก่
1.1 การสู่ขวัญได้สร้างความเชื่อมันและพลั
่
งใจให้แก่บุคคลทีก่ �ำลัง
เผชิญกับความเปลีย่ นแปลงทีเ่ กิดขึน้ ในชีวติ ทัง้ นี้เพราะ
1.1.1 บริบทของพิธกี รรมการสูข่ วัญจะมีการกล่าวอ้างถึงสิง่
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เปรมวิทย์ วิวฒ
ั นเศรษฐ์

     ศักดิ ์สิทธิทั์ ง้ ในศาสนาพุทธ ศาสนาพราหมณ์ และสิง่ ทีม่ อี ำ� นาจ     
       เหนือธรรมชาติ เช่น พระพุทธเจ้า พระอิศวร พระนารายณ์ ฯลฯ
    ตลอดทัง้ มีสงิ่ ทีแ่ สดงถึงความศักดิ ์สิทธิ ์ของพิธกี รรมปรากฏอยู่
    เช่น การใช้ขนั ตัง้ เพื่อบูชาครูบาอาจารย์ การใช้ค�ำสู่ขวัญเป็ น
    ภาษาบาลี อันเป็ นภาษาทีป่ รากฏในบทสวดมนต์ต่าง ๆ การ
     เลือกสรรหมอขวัญทีไ่ ด้รบั การยอมรับว่ามีความรูค้ วามสามารถ  
      มาเป็ น ผูป้ ระกอบพิธี ฯลฯ
1.1.2 การทีญ
่ าติพน่ี ้องและเพือ่ นฝูงมาร่วมในพิธี ย่อมท�ำให้
      บุคคลทีร่ บั การสูข่ วัญนัน้ มีความรูส้ กึ อบอุน่ ใจ และพร้อมที่
      จะเผชิญกับสิง่ ทีจ่ ะเกิดขึน้ อย่างมันใจ
่
1.2 เสริมสร้างความเป็ นสิรมิ งคลให้แก่ชวี ติ อันจะท�ำให้บุคคลทีร่ บั
การสูข่ วัญนัน้ มีความสุขและมีความมันใจในการด�
่
ำเนินชีวติ
2. หน้าทีร่ ะดับลึก  
พิธสี ขู่ วัญมีบทบาทและหน้าทีส่ ำ� คัญทีแ่ ฝงอยู่ ซึง่ จะอ�ำนวยประโยชน์แก่บคุ คล
ทีร่ บั การสูข่ วัญและผูท้ ม่ี สี ว่ นเกีย่ วข้องในพิธกี รรม ดังนี้
2.1 ให้ความรูใ้ นด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ความรูใ้ นเรือ่ งของ
กลุ่ม ชนไทลื้อ เช่น เหตุ ก ารณ์ ท างประวัติศ าสตร์ ความเชื่อ พื้น ฐานของกลุ่ม ชน
วรรณกรรมของชาติพนั ธุ์ ฯลฯ ซึง่ ปรากฏในขัน้ ตอนต่าง ๆ ของพิธกี รรม โดยเฉพาะ
อย่างยิง่ ในบทสูข่ วัญ
2.2 ให้ขอ้ คิดอันเป็ นค�ำสอน คติเตือนใจ และแนวทางการปฎิบตั ติ น
ทีเ่ ป็ นประโยชน์ต่อการด�ำเนินชีวติ ทัง้ ทีเ่ ป็ นเนื้อหาปรากฏในบทสูข่ วัญและในขัน้ ตอน
ของพิธกี รรม ซึง่ มีพฤติกรรมทีเ่ ป็นแบบอย่างการด�ำเนินชีวติ ในสังคม เช่น การระลึกและ
บูชาครูกอ่ นทีจ่ ะเริม่ พิธกี รรม อันเป็ นการแสดงถึงความเคารพ ความกตัญญูกตเวทีตอ่ ผู้
ทีไ่ ด้ประสิทธิ ์ประสาทความรู้ ฯลฯ
    
2.3 เสริมสร้างและประสานความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างคนในกลุม่ ชน
ทัง้ ในขัน้ ตอนตัง้ แต่การเตรียมงานที่ทุกคนต้องช่วยกันและร่วมมือกันจัดเตรียมของ
ประกอบพิธี จนถึงเสร็จสิน้ พิธี ซึง่ ทุกคนจะได้พดู คุยและรับประทานอาหารร่วมกัน  อัน
เป็ นจุดเริม่ ต้นของความเข้มแข็งในชุมชนได้ทางหนึ่ง
2.4 เป็นศูนย์รวมแห่งศิลปวัฒนธรรมแขนงต่าง ๆ ของกลุม่ ชน  ได้แก่
ด้านวรรณกรรม (บทสู่ขวัญ) ด้านศิลปกรรม (พานบายศรี) ด้านคีตวรรณกรรม
(การฮ้องขวัญ)  ตลอดจนขัน้ ตอนการประกอบพิธกี รรม อันเป็ นขนบทางวัฒนธรรมที่
สืบทอดต่อกันมาจากบรรพบุรษุ   
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อภิ ปรายผล
พิธสี ขู่ วัญเป็นพิธกี รรมส�ำคัญแห่งชีวติ ทีช่ าวไทลือ้ ได้ถอื ปฏิบตั สิ บื ต่อกันมาอย่าง
ต่อเนื่อง  ทัง้ นี้เพราะเป็ นพิธกี รรมส�ำคัญทีแ่ สดงถึงความผูกพันและความสัมพันธ์อย่าง
แนบแน่นระหว่างคนในครอบครัว และคนกับสิง่ แวดล้อม อันได้แก่ เมือ่ คนในครอบครัว
เจ็บปว่ ย ประสบอุบตั เิ หตุหรือเคราะห์กรรมใด ๆ ญาติพน่ี ้องก็จะจัดพิธสี ขู่ วัญเพือ่ ให้ผู้
ปว่ ยมีกำ� ลังใจและพลังใจทีจ่ ะต่อสูก้ บั ความเจ็บปว่ ยและเคราะห์กรรมเหล่านัน้ ในขณะ
เดียวกัน สังคมไทยเป็ นสังคมเกษตรกรรม คนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพท�ำนา เมื่อถึง
ฤดูกาลท�ำนาและเสร็จสิน้ ฤดูกาลท�ำนา ก็จะมีการจัดพิธสี ขู่ วัญสิง่ ต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วกับการ
ท�ำนา เช่น สูข่ วัญข้าว สูข่ วัญวัวควาย สูข่ วัญยุง้ ฉาง ฯลฯ เพือ่ เป็ นการระลึกถึงบุญคุณ
ของสิง่ ดังกล่าว นอกจากนัน้ พิธสี ขู่ วัญยังเป็ นการปฏิบตั ติ ามพืน้ ฐานความเชือ่ ในเรือ่ ง
อ�ำนาจเหนือธรรมชาติต่าง ๆ ทีช่ าวไทลือ้ ให้ความเคารพนับถือ อันได้แก่ พุทธศาสนา
ศาสนาพราหมณ์ และความเชือ่ เรือ่ งผี   ซึง่ ในพิธสี ขู่ วัญได้แสดงให้เห็นอย่างชัดเจน ทัง้
ในขันตอนต่
้
าง ๆ ของการประกอบพิธกี รรมและการกล่าวอ้างถึงสิง่ ศักดิสิ์ ทธิ ์ในบทสูข่ วัญ
เช่น การเชิญพราหมณ์เป็นผูป้ ระกอบพิธี การกล่าวบทบูชาพระรัตนตรัย การนิมนต์พระ
ภิกษุมาเจริญพระพุทธมนต์  และการสวดอัญเชิญเทพยดาสิง่ ศักดิ ์สิทธิ ์มาร่วมในพิธที จ่ี ดั
ขึน้ ซึง่ สิง่ ดังกล่าวนี้ลว้ นเป็ นเหตุผลส�ำคัญทีท่ ำ� ให้พธิ สี ขู่ วัญคงอยูก่ บั ชาวไทลือ้ มาจนถึง
ปจั จุบนั
ชาวไทลือ้ ทีอ่ ำ� เภอเชียงค�ำ จังหวัดพะเยา เป็นกลุม่ ชนทีอ่ พยพเข้ามาตัง้ ถิน่ ฐาน
อยูใ่ นประเทศไทย ตัง้ แต่สมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นด้วยเหตุผลทีแ่ ตกต่างกัน (บุญช่วย
ศรีสวัสดิ ์, 2547 : 40) ซึง่ ชาวไทลือ้ กลุม่ นี้กย็ งั คงยึดถือและปฏิบตั ติ ามขนบธรรมเนียม
ประเพณีดงั ้ เดิมทีบ่ รรพบุรุษได้ก�ำหนดไว้ หากแต่จะมีพธิ กี รรมบางอย่างทีอ่ าจมีการ
เปลีย่ นแปลงไปบ้างตามข้อจ�ำกัดบางประการหรือตามเหตุผลทางวัฒนธรรมทีจ่ ะต้อง
ผสมผสานกับวัฒนธรรมทีเ่ ข้มแข็งกว่า ซึง่ ก็เป็ นเรื่องปกติธรรมดาของวัฒนธรรมโดย
ทัวไป
่ พิธสี ่ขู วัญเป็ นพิธกี รรมหนึ่งทีแ่ ม้ว่าจะถูกกลมกลืนด้วยข้อจ�ำกัดของบริบททาง
สังคมบางประการ ประกอบกับความเข้มแข็งของวัฒนธรรมล้านนา อันเป็ นดินแดนที่
ชนกลุม่ นี้อาศัยอยู่ จนท�ำให้รายละเอียดของพิธกี รรมเปลีย่ นแปลงไป แต่ถงึ กระนัน้ พิธสี ขู่ วัญ
ทีจ่ ดั ขึน้ ก็ยงั คงแนวคิดและสาระส�ำคัญของพิธกี รรมดัง้ เดิมไว้ได้ ซึง่ ความเปลีย่ นแปลง
ของพิธสี ขู่ วัญชาวไทลือ้ ทีอ่ ำ� เภอเชียงค�ำ จังหวัดพะเยา ทีเ่ กิดขึน้ ได้แก่
1. การจัดพิธี การจัดพิธสี ขู่ วัญของชาวไทลือ้ ในอดีต จะจัดเป็นพิธใี หญ่ มีเครือ่ ง
ประกอบพิธเี ต็มรูปแบบและครบถ้วน หากแต่ในปจั จุบนั การจัดพิธสี ขู่ วัญชาวไทลือ้ ที่
อ�ำเภอเชียงค�ำ จังหวัดพะเยา โดยเฉพาะอย่างยิง่ พิธสี ขู่ วัญผูป้ ว่ ย พิธสี ขู่ วัญหญิงทีค่ ลอด
บุตรและอยูไ่ ฟครบ 1 เดือน และพิธสี ขู่ วัญเด็กทารก จะจัดพิธใี นลักษณะทีเ่ รียบง่าย โดย
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จัดขึน้ เฉพาะคนในครอบครัวและอาจมีเพียงญาติสนิทเท่านัน้ ทีม่ าร่วมงาน ส่วนเครือ่ ง
ประกอบพิธนี นั ้ จะมีเครือ่ งประกอบพิธหี ลัก เช่น ไก่ตม้ ข้าวสาร สุรา น�้ำส้มปอ่ ย ฯลฯ
ครบถ้วนตามพิธกี รรมดัง้ เดิม ส่วนเครือ่ งประกอบพิธอี น่ื ๆ เช่น อาหารคาวหวาน ดอกไม้
ฯลฯ จะเป็ นของทีห่ าได้ในบริเวณบ้านหรือท้องถิน่ ซึง่ มิได้พถิ พี ถิ นั ในการจัดหาหรือจัด
ท�ำเท่าใดนัก ซึง่ สาเหตุทเ่ี ป็ นเช่นนัน้ อาจเนื่องมาจากข้อจ�ำกัดทางเศรษฐกิจ  ซึง่ หากจะ
จัดพิธอี ย่างเต็มรูปแบบและมีการเชิญแขกมาร่วมงานเป็นจ�ำนวนมากแล้ว จะต้องเสียค่า
ใช้จ่ายมาก ดังนัน้ เพื่อเป็ นการประหยัดค่าใช้จ่าย จึงได้จดั พิธเี พื่อให้เป็ นไปตาม
ขนบประเพณีเท่านัน้ ซึง่ จะช่วยลดค่าใช้จา่ ยลงได้มาก  แต่หากครอบครัวใดมีฐานะทาง
เศรษฐกิจทีด่ แี ละจะจัดพิธสี ขู่ วัญทีเ่ กีย่ วข้องกับพิธกี รรมส�ำคัญในชีวติ เช่น งานบวช งาน
แต่งงาน งานฉลองในพิธรี บั ต�ำแหน่งใหม่ ฯลฯ ก็อาจจัดเป็นพิธที เ่ี ป็นทางการและเต็มรูป
แบบของพิธที ไ่ี ด้รบั การสืบทอดมาจากบรรพบุรษุ ได้แก่ การเชิญพราหมณ์เป็นผูป้ ระกอบ
พิธ   
ี ตกแต่งพานบายศรีอย่างงดงาม  จัดเครือ่ งประกอบพิธอี ย่างครบถ้วนสมบูรณ์ตาม
ต�ำรา ตลอดจนประกอบพิธกี รรมตามขัน้ ตอนทีถ่ กู ต้องตามทีส่ บื ทอดมาจากบรรพบุรษุ
2. หมอขวัญทีเ่ ป็นผูป้ ระกอบพิธี มิได้เคร่งครัดในโครงสร้างและเนื้อหาของการ
กล่าวบทสูข่ วัญตามต�ำราทีบ่ นั ทึกไว้เป็นลายลักษณ์อกั ษร ทีเ่ ป็นเช่นนัน้ อาจมีสาเหตุมา
จากการปรับเปลีย่ นเพือ่ ให้เข้ากับโอกาสและสถานการณ์ในขณะทีป่ ระกอบพิธ  ี นอกจาก
นัน้ ในการกล่าวบทสูข่ วัญแต่ละครัง้ หมอขวัญยังต้องมีการสร้างสรรค์และปรับประยุกต์
เนื้อหา  โดยการตัดทอนหรือเพิม่ เติมเนื้อหาให้สอดคล้องและเหมาะสมกับโอกาส เวลา
สถานการณ์ขณะทีป่ ระกอบพิธ  ี และความประสงค์ของเจ้าภาพ เช่น ในบทสูข่ วัญคูบ่ า่ ว
สาว จะมีการกล่าวถึงบทบาทหน้าทีแ่ ละข้อปฏิบตั ติ า่ ง ๆ ทีส่ ามีและภรรยาพึงกระท�ำ ซึง่
การกล่าวในบทนี้ หมอขวัญบางคนจะมีการปรับเปลีย่ นเนื้อหาให้เหมาะสมและสอดคล้อง
กับสภาพการณ์ในปจั จุบนั หรือหากมีแขกผูม้ เี กียรติเป็ นจ�ำนวนมากทีจ่ ะต้องผูกข้อมือคู่
บ่าวสาว เพือ่ เป็ นการประหยัดเวลาในการประกอบพิธี หมอขวัญอาจตัดตอนหรือย่นย่อ
บางตอนของบทสูข่ วัญให้สนั ้ ลง ฯลฯ จึงอาจกล่าวได้วา่ หมอขวัญนอกจากจะต้องเป็ นผู้
มีความรู้ ความสามารถในการประกอบพิธคี อื เริม่ ตัง้ แต่การจัดเตรียมพิธกี าร ด�ำเนินขัน้ ตอน
ของการประกอบพิธี และการกล่าวบทสูข่ วัญแล้ว ยังต้องมีปฏิภาณไหวพริบทีจ่ ะปรับ
ประยุกต์การประกอบพิธกี รรมให้สอดคล้องกับสถานการณ์ทเ่ี กิดขึน้ ได้อย่างเหมาะสม
อีกด้วย
อย่างไรก็ตาม พิธสี ขู่ วัญประเภทต่าง ๆ ยังคงมีอยูอ่ ย่างแพร่หลายในชุมชน
ไทลือ้ ทีอ่ ำ� เภอเชียงค�ำ  จังหวัดพะเยา เช่นเดียวกับชุมชนไทลือ้ ณ ทีต่ ่าง ๆ เช่น ชุมชน
ไทลือ้ ทีอ่ ำ� เภอปวั จังหวัดน่าน  ชุมชนไทลือ้ ทีอ่ ำ� เภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่  ชุมชน
ไทลือ้ ทีบ่ า้ นถิน่ อ�ำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ ฯลฯ ทัง้ นี้ อาจเนื่องมาจากพิธสี ขู่ วัญเป็ น
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พิธที ย่ี งั คงมีหน้าทีท่ ส่ี ำ� คัญอยูใ่ นสังคมไทลือ้ กล่าวคือ พิธสี ขู่ วัญ ไม่เพียงแต่จะช่วยสร้าง
พลังใจในการด�ำเนินชีวติ ให้แก่บุคคลและเสริมสร้างความผูกพันอย่างแนบแน่ นให้แก่
คนในกลุม่ ชนเท่านัน้ แต่ยงั เป็ นศูนย์รวมวิทยาการด้านต่าง ๆ เกีย่ วกับชาติพนั ธุไ์ ทลือ้
ทัง้ ทางด้านประวัตศิ าสตร์ ความเชือ่ และศิลปวัฒนธรรมไว้อย่างหลากหลาย จึงนับได้
ว่าพิธสี ขู่ วัญเป็ นภูมปิ ญั ญาอย่างหนึ่งทีช่ ว่ ยจรรโลงชีวติ และจรรโลงสังคมไทลือ้ ให้คงอยู่
สืบไปตราบนานเท่านาน
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