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ABSTRACT

This article was a part of dissertation entitled “Liang Phi Mon in Folklore Dimensions” in the field of        
Doctorate Arts, Faculty of Humanity, Naresuan University. The researcher aimed to study how to preserve           
Phi Mon in Folklore Dimensions, Ban Phutsa, Amphoe Muang Nakhon Ratchasima, Nakhon Ratchasima Province
by applying three dimensions of folklore dimension. They were (1) Private dimension, (2) Cultural society              
dimension, and (3) Pakaranum God dimension (dimensional mythology) or over the world dimension. Data from
the field trip and analysis based on the framework were found that Liang Phi Mon in private dimension reflected
the power of concepts on ancestor beliefs of people who were born and lived at Ban Phutsa. They were               
propellers and mechanism that caused the process of Liang Phi Mon from personal beliefs which happened
from direct experience, besides direct and indirect participation as one part of the family. According to the
social and cultural dimension, Liang Phi Mon was not only a ceremony with a purpose of making a votive             
offering for recovering from sickness, but reflecting the idea of humans to live together in the society also. This
ceremony clearly showed that Liang Phi Mon was a ceremony of descendants to offer food to their ancestors.
It was also a chance to make merits and cultivate the descendants to be free from selfishness.
In contrast, this ceremony cultivated those who attended to be friendly to the others in the society. To
sum up, Pakaranum God dimension (dimensional mythology) / Super Natural for Liang Phi Mon showed the
beliefs in state or the third dimension especially the connection between the world of human and soul. Tying
the cloth showed the process of communication, souls travelling between two worlds, which was, the higher
world or heaven and the lower or human world. Moreover, the tied cloth of Liang Phi Mon at Ban Phutsa               
conveyed religious beliefs or international creed of archetypes which were considered as an original type of
the opposite or duality.
Keywords : Phi  Mon, Folklore Dimension, Social and Culture
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บทคัดย่อ

บทความนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์เรื่อง เลี้ยงผีมอญบ้านพุดซา ในมิติทางคติชนวิทยา สาขาศิลปศาสตรดุษฎี
บัณฑิต คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ผู้วิจัยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการเลี้ยงผีมอญ บ้านพุดซา อ�ำเภอเมือง
นครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ในมิติทางคติชนวิทยา โดยใช้กรอบแนวคิดการศึกษาทางคติชนวิทยา ใน 3 มิติ คือ 1) มิติ
แห่งปัจเจกบุคคล 2) มิติแห่งสังคมและวัฒนธรรม และ 3) มิติแห่งเทพปกรณัม/มิติเหนือโลก
ผลการศึกษาพบว่า การเลีย้ งผีมอญบ้านพุดซาในมิตแิ ห่งปัจเจกบุคคล ได้สะท้อนพลังอ�ำนาจของคติความเชือ่ เรือ่ ง
ผีบรรพบุรษุ ในตัวบุคคลทีเ่ กิดและอาศัยอยูภ่ ายในบ้านพุดซา ทีเ่ ป็นตัวขับเคลือ่ น และกลไกทีก่ อ่ ให้เกิดกระบวนการของการ
เลี้ยงผีมอญที่เกิดขึ้นจากคติความเชื่อส่วนบุคคล อันมีผลมาจากประสบการณ์ตรง และการถ่ายทอดทางการเห็น และการ
มีส่วนร่วมทั้งโดยทางตรงและทางอ้อมอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ในฐานะที่บุคคลดังกล่าวเป็นหนึ่งในสมาชิกของครอบครัว          
ส่วนในด้านมิตแิ ห่งสังคมและวัฒนธรรม การเลีย้ งผีมอญนอกจากจะเป็นงานทีจ่ ดั ขึน้ โดยมีวตั ถุประสงค์เป็นการแก้บนเพือ่
ให้ผู้ป่วยหายจากอาการเจ็บป่วยแล้วนั้น ยังสะท้อนให้เห็นแนวคิดที่สร้างพฤติกรรมให้แก่มนุษย์ในเรื่องการอยู่ร่วมกันของ
คนในสังคม ได้แก่ การที่ต้องแจกจ่ายข้าวปลาอาหารและสิ่งของต่างๆ ที่ใช้ในการเลี้ยงผีมอญ ให้แก่ญาติพี่น้องและ           
เพื่อนบ้าน รวมถึงคนอื่นๆ ที่มาร่วมงานทุกคนให้หมด ห้ามเหลือหรือเก็บไว้ภายในบ้าน สิ่งเหล่านี้เห็นได้ชัดว่า การเลี้ยง           
ผีมอญเป็นพิธีกรรมที่นอกจากจะให้ลูกหลานได้มีโอกาสได้เลี้ยงผีปู่ย่าตายายและบรรพบุรุษทุกคนที่เสียชีวิตไปแล้ว                   
ยังเป็นการสร้างโอกาสในการท�ำบุญ เป็นการปลูกฝังให้ลูกหลานไม่เป็นคนเห็นแก่ตัวเห็นแก่ได้ ปลูกฝังให้เป็นผู้มีจิตใจ
เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อญาติพี่น้องและคนอื่นๆ ในสังคมอีกทางหนึ่ง และท้ายสุด มิติแห่งเทพปกรณัม/มิติเหนือโลก ในการเลี้ยง
ผีมอญบ้านพุดซา พบว่า การเลี้ยงผีมอญบ้านพุดซา ปรากฏคติความเชื่อเรื่องโลกและสภาวะเหนือโลก หรือมิติที่สามอย่าง
ชัดเจน โดยเฉพาะการเชื่อมโยงระหว่างโลกมนุษย์กับโลกของวิญญาณ จะเห็นได้จากการโยงผ้าอันแสดงให้เห็นถึง                    
เส้นทางการติดต่อสือ่ สาร การเดินทางไป-กลับระหว่างสองภพ ได้แก่ภพทีอ่ ยูเ่ บือ้ งบน/หรือสวรรค์กบั ภพภูมทิ อี่ ยูด่ า้ นล่างคือ
โลก ทั้งนี้   ผ้าโยงในพิธีกรรมเลี้ยงผีมอญบ้านพุดซา ยังสื่อให้เห็นถึงลักษณะความเชื่อบางอย่างในศาสนาหรือลัทธิ ที่เป็น
สากลคือ ลักษณะของอาร์คีไทพ์ (Archetypes) ต้นแบบอันเกี่ยวข้องกับเรื่องสภาวะตรงกันข้ามหรือทวิภาวะนั่นเอง
ค�ำส�ำคัญ : ผีมอญ คติชนวิทยา สังคมวัฒนธรรม

บทน�ำ

พิ ธี เ ลี้ ย งผี ม อญบ้ า นพุ ด ซา อ� ำ เภอเมื อ ง จั ง หวั ด
นครราชสีมา เป็นพิธีเลี้ยงผีท่ีมีเอกลักษณ์เฉพาะท้องถิ่น        
ทัง้ ในด้านคติความเชือ่ และขัน้ ตอนการจัดพิธี ตลอดจนทีม่ า
และการสืบทอดของพิธี มีกระบวนการและกลไกเกีย่ วเนือ่ ง
กันอย่างไม่ขาดสาย ทั้งนี้ผู้ศึกษาวิจัย ได้ลงพื้นที่ที่ศึกษา
และได้รวบรวม เรียบเรียงเนื้อหาข้อมูลที่ได้จากการเก็บ
ข้ อ มู ล ภาคสนาม และน� ำ มาวิ เ คราะห์ เ นื้ อ หาข้ อ มู ล                            
ของการจัดพิธีเลี้ยงในมิติทางคติชนวิทยา อันประกอบไป
ด้วย มิตทิ างคติชนวิทยา ตามกรอบแนวคิดเรือ่ ง dimension/
มิติ ของการศึกษาค้นคว้าในเชิงคติชนวิทยา ของกิ่งแก้ว          
อัตถากร   โดยมีรายละเอียดของ 3 dimension/มิติ ของการ
ศึกษาทางคติชนวิทยา ดังนี้

1. มิตแิ ห่งปัจเจกบุคคล ศึกษาข้อมูลเพือ่ ท�ำความ
เข้าใจมนุษย์แต่ละคนตามเนือ้ หาของข้อมูลทางคติชนคดีที่
รวบรวมมา  เพื่อท�ำความเข้าใจองค์ประกอบทั้งทางด้าน
กายภาพและจิตใจเป็นการมองในเชิงของจิตวิทยาและ        
จิตวิเคราะห์และในเชิงจิตวิญญาณด้วย คือ ทั้งในแง่ของ
พฤติกรรมทัว่ ไปและเงือ่ นไขของมัน กับทัง้ ส่วนทีม่ าประกอบ
กันเป็นบุคลิกภาพและปมปัญหาต่างๆ ภายในไซคี (psyche)
ในที่สุด ก็มองบุคคลมิใช่เพียงเป็นบุคคลเป็นรายๆ เท่านั้น
แต่ในฐานะเป็น “the individual” คือเป็นบุคคลที่มีบุคลิก
พิเศษเฉพาะตนซึ่งต้องการความเป็นอิสระเสรีด้วย ในศัพท์
ภาษาอังกฤษ the individual หมายถึง รายบุคคล บุคคล
เป็นรายๆ ไปก็ได้ ในอีกความหมายหนึ่งคือ บุคคลที่ชอบ
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อิสระเป็นตัวของตัวเอง คนอเมริกนั มีบคุ ลิกเป็นปัจเจกบุคคล
สูง แต่ที่สังคมของเขาเจริญไปด้วยกัน ก็เพราะเขาเป็นคน
พึ่งตนเอง ไม่ต้องการพึ่งพิงใคร แต่ในขณะเดียวกันเขาก็มี
จิตส�ำนึกในเรื่องการปฏิบัติตนตามกฎหมาย เอากฎหมาย
เป็นหลัก โดยมีการจัดตั้งระบบองค์กร  ที่เป็นเรื่องเป็นราว
หากสังคมไหน สมาชิกเป็นปัจเจกบุคคลโดยปลีกออกไป
แสวงหาโมกขธรรม เพื่อพ้นจากโลกยวิสัย สังคมนั้นก็เจริญ
เงียบสงบ แต่ถ้าสมาชิกในสังคมยังต้องการอยู่ในโลก และ
ต้องการพึ่งพาคนอื่นหรือรัฐบาล แต่ต่างชอบใจท�ำตามใจ
ตนเองโดยไม่เคารพกฎเกณฑ์ หรือกฎหมาย สังคมนั้นก็จะ
มีแต่ความยุ่งเหยิงไม่สงบ
จากกรอบแนวคิดในมิตแิ ห่งปัจเจกบุคคลนี้ การเลีย้ ง
ผีมอญบ้านพุดซาได้สะท้อนให้เห็นมิตแิ ห่งปัจเจกบุคคลทัง้
ในด้านกายภาพและจิตใจของบุคคลแต่ละคนที่เกี่ยวข้อง
ในด้านคติความเชือ่ ทีถ่ กู ส่งต่อจากบุคคลรุน่ หนึง่ ไปสูบ่ คุ คล
อีกรุน่ หนึง่ โดยผ่านประสบการณ์ทางการเห็น การมีสว่ นร่วม
และเรื่องเล่าที่เป็นมุขปาฐะ อย่างเห็นได้ชัด นอกจากนี้แล้ว
ยังสะท้อนให้เห็นมิติแห่งปัจเจกบุคคลในด้านที่เป็น the
individual คือเป็นบุคคลที่มีบุคลิกพิเศษเฉพาะตน   ของ
บุคคลเป็นรายๆ ไป
ภาพสะท้อนมิติแห่งปัจเจกบุคคลในด้านกายภาพ
และจิตใจของบุคคลแต่ละคนที่เกี่ยวข้องในด้านคติความ
เชื่อที่ถูกส่งต่อจากบุคคลรุ่นหนึ่งไปสู่บุคคลอีกรุ่นหนึ่ง โดย
ผ่านประสบการณ์ทางการเห็นนัน้ ถือได้วา่ เป็นการถ่ายทอด
ที่ท�ำให้ผู้ที่ได้พบเห็นนั้นเข้าสู่กระบวนการจดจ�ำจนน�ำไปสู่
การปฏิบัติตามในกาลต่อมา การมีส่วนร่วม และเรื่องเล่าที่
เป็นมุขปาฐะ
2. มิตแิ ห่งสังคมและวัฒนธรรม ศึกษาข้อมูลเพือ่
ท�ำความเข้าใจคติชนคดีและประเพณีที่เป็นองค์ประกอบ
ของสังคม ซึ่งมีส่วนหล่อหลอมความเป็นตัวตนบุคคลของ
สมาชิกในสังคมนั้นๆ  เมื่อสมาชิกได้รับการหล่อหลอมและ
ปฏิบัติตนไปในทิศทางเดียวกัน สังคมนั้นก็มีสมานฉันท์
3. มิติแห่งเทพปกรณัม/มิติเหนือโลก มิติแห่ง
เทพปกรณัม the Mythological dimension ประกอบด้วย
ปกรณัมคือเรื่องเล่าเกี่ยวกับพระมหาเทพ เทพเจ้า เทวดา
และสิง่ ศักดิส์ ทิ ธิท์ งั้ หลาย รวมทัง้ บทบาทของพระองค์ในการ
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สร้างโลก จักรวาล มนุษย์ สัตว์ พืชพรรณและสรรพสิ่ง
บทบาทในการสร้างกฎเกณฑ์และธรรมบัญญัติ การปฏิบัติ
เพื่อแทงทะลุโลกยวิสัยขึ้นสู่สภาวะเหนือโลก นักปราชญ์
ชาวเยอรมันชื่อ ดืร์คไฮม์ (Durckheim) พูดถึงการท�ำจิตใจ
ให้สะอาดบริสุทธิ์เพื่อด�ำรงชีวิตอันเป็นทิพย์ด้านใน โดยให้
เห็นว่าตัวตนภายนอกเป็นเพียงพาหะ ส�ำนวนของเขาคือ
“Transparent to transcendence” โปร่งใสไปสู่เหนือโลก
เป็นวลีทโี่ ด่งดังวลีหนึง่ ซึง่ โจเซฟ แคมพ์เบลล์ ถ่ายทอดอย่าง
มีนัยส�ำคัญต่อทฤษฎีเทพปกรณัมของเขา กล่าวคือ อุป
ลักษณ์ของเทพปกรณัมแท้จริงคือทิพยสาระที่น�ำให้เข้าถึง
สภาวะเหนือโลก (Campbell.   2003 : 40-41) (กิ่งแก้ว          
อัตถากร.  2552 : 13-14)

วัตถุประสงค์

ศึกษาพิธกี รรมเลีย้ งผีมอญทีบ่ า้ นพุดซา อ�ำเภอเมือง
นครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา  ในมิติทางคติชนวิทยา

กรอบแนวคิดในการวิจัย

ผูศ้ กึ ษาได้ใช้กรอบแนวคิดเรือ่ ง dimension/มิติ ของ
การศึกษาค้นคว้าในเชิงคติชนวิทยาของกิ่งแก้ว อัตถากร  
โดยมีรายละเอียดของ 3 dimension/มิติ ของการศึกษาทาง
คติชนวิทยา 3 ด้าน คือ 1) มิติแห่งปัจเจกบุคคล 2) มิติแห่ง
สังคมและวัฒนธรรม 3) มิติแห่งเทพปกรณัม/มิติเหนือโลก

วิธีด�ำเนินการวิจัย

วิทยานิพนธ์เล่มนีเ้ ป็นการศึกษาค้นคว้าเชิงบรรยาย
(Descriptive study) โดยศึ ก ษาข้ อ มู ล จากเอกสาร                
(Documents) และข้อมูลภาคสนาม (Fieldworks) ในด้าน
การศึกษาข้อมูลจากเอกสาร ผูว้ จิ ยั ได้รวบรวมและเรียบเรียง
ข้อมูลเกีย่ วกับพิธรี ำ� ผีมอญ สถานทีต่ า่ งๆ ในประเทศไทย ใน
ส่วนของการเก็บข้อมูลภาคสนามนัน้ ผูว้ จิ ยั ได้ใช้การสังเกต
แบบมีสว่ นร่วมและโดยใช้แนวสัมภาษณ์ประกอบกับศึกษา
ข้อมูลภาคสนาม โดยสัมภาษณ์บุคคลต่างๆ เช่น ผู้น�ำ
ประกอบพิธีกรรม ผู้ป่วย คนในครอบครัว เครือญาติ ผู้น�ำ
ท้องถิ่น และผู้อาวุโสในท้องถิ่น เป็นต้น
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ขอบเขตของการวิจัย

ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยก�ำหนดขอบเขต ดังนี้
      1. ขอบเขตด้ า นพื้ น ที่ ศึ ก ษาบริ บ ทของกลุ ่ ม
ชาติพนั ธุม์ อญ ในพืน้ ทีบ่ า้ นพุดซา ต�ำบลพุดซา อ�ำเภอเมือง
นครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
     2. ขอบเขตด้านเนือ้ หา ในการก�ำหนดขอบเขตด้าน
เนื้อหา ผู้วิจัยได้ก�ำหนดการศึกษาด้านเนื้อหาโดยแยกออก
เป็น 2 ด้านด้วยกัน รายละเอียด ดังนี้
2.1 ศึ ก ษาบริ บ ท ประวั ติ ค วามเป็ น มาของ
พิธกี รรมการเลีย้ งผีมอญ ของบ้านพุดซา ต�ำบลพุดซา อ�ำเภอ
เมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา  
2.2   ศึกษาองค์ประกอบของพิธกี รรมร�ำผีมอญ
และขั้นตอนการจัดพิธีกรรม ตลอดจนจุดมุ่งหมายและคติ
ความเชื่อในพื้นที่ บ้านพุดซา อ�ำเภอเมืองนครราชสีมา
จังหวัดนครราชสีมา ในมิตทิ างคติชนวิทยา ด้วยวิธกี ารออก
ศึกษาภาคสนาม โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์ และการสังเกต                     
แบบมีสว่ นร่วมเป็นหลัก นอกจากการจดบันทึกด้วยตัวอักษร
แล้ว จะใช้การบันทึกภาพนิ่งเข้าร่วมด้วย เพื่อให้การเก็บ
ข้อมูลสนามมีความสมบูรณ์ น่าเชื่อถือและสามารถน�ำมา
ใช้ประกอบการวิเคราะห์ข้อมูลและเป็นหลักฐานประกอบ
การพรรณนาวิเคราะห์ได้อย่างชัดเจนขึ้นด้วย

ดังจะเห็นได้จากบุคคลต่างๆ ทีก่ ล่าวถึงเรือ่ งการเลีย้ งผีมอญ
ได้แก่ บุคคลทีเ่ ป็นผูป้ ว่ ย บุคคลใกล้ชดิ ผูป้ ว่ ย และเครือญาติ
ต่างลงความเห็นว่า การเจ็บป่วยด้วยอาการที่เกิดขึ้นอย่าง
กะทันหัน หรืออาการเจ็บป่วยที่แพทย์หาสาเหตุไม่พบนั้น
เกิดจากผีปู่ย่าตายาย   มาทักท้วง โดยให้เหตุผลว่า ที่ผีปู่ย่า
ตายายมาทักท้วงนั้นเพราะอยากท�ำบุญบ้าง มาตักเตือน
บ้าง หรือบางคนก็กล่าวว่า ลูกหลานไม่เคยไปวัดท�ำบุญเลย
ดังนั้นผีปู่ย่าตายายจึงมาทักท้วงบอกกล่าว
      ความเชื่อในมิติปัจเจกบุคคลนี้ ได้พบการถ่ายทอด
แก่บุคคลรุ่นหลังต่อมา จากการที่บุคคลรุ่นปู่ย่าตายายน�ำ
ปฏิบตั สิ บื ทอดประเพณีการเลีย้ งผีมอญให้เห็นอย่างไม่ขาด
สาย ทั้งนี้ แม้เด็กในสมัยปัจจุบันที่อาจเกิดในถิ่นฐานอื่น ที่
มิใช่ในเขตหมู่บ้านพุดซาก็ตาม เมื่อมีการเจ็บป่วยอย่างไม่
ทราบสาเหตุ ผูท้ เี่ ป็นพ่อแม่ทมี่ เี ชือ้ สายต้นก�ำเนิดมาจากบ้าน
พุดซา ก็มักจะต้องกลับมาจัดพิธีเลี้ยงผีมอญที่บ้านเกิดของ
ตนตามความเชื่อที่ตกทอดมาแต่โบราณ ซึ่งสถานที่จัดพิธี
จะต้องอยู่ภายในบริเวณบ้านปู่ย่าตายายของตนเท่านั้นอีก
ด้วย เหตุนี้ จึงสามารถสรุปได้ว่า การเลี้ยงผีมอญ จึงถูก
ถ่ายทอดสู่คนรุ่นหลังได้อย่างไร

ผลการวิจัย

จากการศึกษาตามมิตทิ างคติชนวิทยาทีไ่ ด้นำ� เสนอ
แล้วนัน้ ผูว้ จิ ยั ได้นำ� ข้อมูลต่างๆ มาวิเคราะห์การเลีย้ งผีมอญ
ของชาวบ้ า นพุ ด ซา ต� ำ บลพุ ด ซา อ� ำ เภอเมื อ ง จั ง หวั ด
นครราชสีมา ในมิติทางคติชนวิทยา ได้ผลการศึกษา ดังนี้
1. การเลี้ยงผีมอญในมิติปัจเจกบุคคล
ความเชื่ อ ที่ เ ป็ น ปั จ เจกบุ ค คล นั่ น ย่ อ ม
หมายความว่า ความเชื่อนั้นเป็นความเชื่อเฉพาะบุคคล ซึ่ง
ในความเชื่อเรื่องใดๆ อาจเป็นความเชื่อที่เกิดจากบางสิ่ง
หรือบางเหตุการณ์ที่บุคคลดังกล่าวได้ประสบ หรือเกิดขึ้น
กั บ ตนเองโดยตรงจึ ง เชื่ อ หรื อ อาจเป็ น ความเชื่ อ ที่ ถู ก
ถ่ายทอดมาจากปูย่ า่ ตายาย ทีเ่ ป็นบรรพบุรษุ หรือเครือญาติ
ซึ่งการเลี้ยงผีมอญบ้านพุดซา นับเป็นความเชื่อเรื่องการ
นับถือผีทพี่ บความเชือ่ นีใ้ นมิตปิ จั เจกบุคคลอย่างเห็นได้ชดั

ภาพที่ 1  สัมภาษณ์นางจ�ำนอง  แป้นโพธิ์กลาง  ผู้ป่วยที่
จัดเลี้ยงผีมอญ (สัมภาษณ์ 18 สิงหาคม 2555)
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ดังเช่น นางจ�ำนอง แป้นโพธิ์กลาง ชาวบ้านพุดซา
หมู่ 9 ได้เจ็บป่วยกะทันหัน โดยให้สัมภาษณ์ว่าอยู่ๆ ก็รู้สึก
เวียนหน้า เหมือนจะวูบ แล้วขาก็ไม่มีแรง ตนเองจึงค่อยๆ
ทรุดตัวนั่งลง ซึ่งก่อนหน้านี้ไม่เคยมีอาการแบบนี้มาก่อน
ญาติจงึ ได้นำ� ตัวไปรักษาทีโ่ รงพยาบาลขามทะเลสอ ซึง่ เป็น
โรงพยาบาลใกล้บ้าน แพทย์วินิจฉัยว่าเป็นโรคเส้นเลือดใน
สมองตีบ จึงท�ำให้แขนขาอ่อนแรง จึงเป็นสาเหตุให้ไม่
สามารถเดินได้ ระหว่างรักษาตัวโดยแพทย์แผนปัจจุบนั นัน้
อาการไม่ดีขึ้น ญาติๆ จึงได้ไปดูหมอ (การดูดวงโดยหมอดู)
เพื่อถามว่าสาเหตุการเจ็บป่วยนั้นจะเกี่ยวข้องกับผีปู่ย่าตา
ยายมาทักท้วงหรือไม่ เมื่อได้ค�ำตอบว่าเป็นเพราะผีปู่ย่าตา
ยายมาทักท้วง แล้วผีก็จะบอกถึงความต้องการว่าให้เลี้ยง
แบบใด ในกรณีของนางจ�ำนองนี้ จะต้องเลี้ยงผีแบบมีการ
เหยียบหัวงัวด้วย หมายถึงว่า ในการเลี้ยงผีที่จะต้องจัดขึ้น
นี้ จะต้องมีวัวเป็นเครื่องเซ่นประกอบในงาน โดยปกติแล้ว
ในการเลีย้ งผีมอญบ้านพุดซา จะมีการเลีย้ งอยูส่ องแบบ คือ
เลี้ยงแบบธรรมดาหรือเลี้ยงแบบง่ายๆ จัดงานไม่ใหญ่มาก
ก็จะเรียกว่าเลี้ยงหัวหมู ส่วนการเลี้ยงอีกแบบเรียกว่า เลี้ยง
ปะก�ำ  การเลี้ยงผีแบบนี้จะต้องมีวัวประกอบเป็นเครื่องเซ่น
ไหว้ จะเป็นการเลี้ยงผีที่มีการจัดงานที่ใหญ่กว่าและใช้งบ
ประมาณมากกว่าการเลี้ยงอย่างแบบแรก บางครั้งจะเรียก
การเลี้ยงแบบนี้ว่า เหยียบหัวงัว (ชาวบ้านที่นี่จะเรียก “วัว”
ว่า “งัว”) (จ�ำนอง  แป้นโพธิ์กลาง.  สัมภาษณ์ 18 สิงหาคม
2555)

ภาพที่ 2  วัวที่ใช้เป็นเครื่องเซ่นไหว้และการเหยียบหัวงัว
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เมือ่ ทราบว่าสาเหตุการเจ็บป่วยนัน้ เกีย่ วข้องกับการ
ที่มีผีปู่ย่าตายายมาทักท้วงตามค�ำท�ำนายของหมอดูแล้ว
ลูกหลาน ญาติหรือตัวผูป้ ว่ ยเองก็จะต้องตัดสินใจว่าจะเลีย้ ง
ผีหรือไม่ ส่วนใหญ่ก็จะตอบตกลงว่าจะจัดเลี้ยงโดยทันที
แทบทุกราย เพราะเป็นความเชื่อที่ถูกถ่ายทอดมาจากปู่ย่า
ตายาย และคนในครอบครัวในอดีตว่าถ้าจัดเลีย้ งผีสว่ นใหญ่
ก็จะหายจากอาการเจ็บป่วย ทั้งนี้จากค�ำบอกเล่าของนาง
ปิ่น ช่วยงาน (สัมภาษณ์ 19 สิงหาคม 2555) ได้ข้อมูลว่า
เพียงแค่ตกปากรับค�ำว่าจะจัดพิธีเลี้ยงผีให้เท่านั้น ก็จะเห็น
ว่าตัวผูป้ ว่ ยจะมีอาการดีขนึ้ ทันทีไม่มากก็นอ้ ย บางรายหาย
เป็นปกติเลยทีเดียว ซึง่ หากตอบตกลงว่าจะเลีย้ งผีให้ จะต้อง
มีการท�ำสัญญาว่าจะเลี้ยงจริงๆ หรือเรียกอีกอย่างการบน
โดยน�ำข้าวเปลือกจ�ำนวนหนึ่ง ใส่หม้อดินไว้ น�้ำตาลทราย  
1 กิโลกรัม มะพร้าว 1 ลูก ใส่กระบุงหรือกระเชอวางไว้บน
หัวนอนของผู้ป่วย แล้วขั้นตอนต่อไปก็คือจะต้องจัดเลี้ยงผี
ให้เร็วที่สุดนั่นเอง
จะเห็นได้ว่าการเลี้ยงผีมอญในมิติปัจเจกบุคคลนี้
สะท้อนพลังอ�ำนาจทีเ่ ป็นตัวขับเคลือ่ น และกลไกทีก่ อ่ ให้เกิด
กระบวนการของการเลี้ยงผีมอญที่เกิดขึ้นจากคติความเชื่อ
ส่วนบุคคล อันมีผลมาจากการเกิดประสบการณ์ตรง และ
การถ่ายทอดทางการเห็น และการมีสว่ นร่วมทัง้ โดยทางตรง
และทางอ้อมอย่างหลีกเลีย่ งไม่ได้ ในฐานะทีบ่ คุ คลดังกล่าว
เป็นหนึ่งในสมาชิกของครอบครัว
2. มิติแห่งสังคมและวัฒนธรรม
            เป็นที่ทราบกันโดยทั่วไปว่า ในสังคมใดสังคม
หนึง่ นัน้ มักจะรูส้ กึ รักและหวงแหนวัฒนธรรมเฉพาะถิน่ ของ
ตน และจะรั ก ษาขนบธรรมเนี ย ม ประเพณี ต ลอดจน
วัฒนธรรมต่างๆ ของตนไว้มิให้เสื่อมหายดังที่เราจะเห็นได้
จากหลายสังคมด้วยกัน โดยเฉพาะในสังคมที่มีอัตลักษณ์
โดดเด่นไม่เหมือนใคร เช่น คนในสังคมที่ใช้ภาษาถิ่นใน
แต่ละภูมิภาค กลุ่มชาติพันธุ์ การแต่งกาย ประเพณีความ
เชื่อ วิถีชีวิต ฯลฯ สิ่งเหล่านี้จะถูกก�ำหนดและปลูกฝังให้          
ลูกหลานปฏิบตั สิ บื ทอดต่อกันมา เพือ่ มิให้สญ
ู หาย นอกจาก
นี้ยังมีบางสิ่งที่คนในสังคมยอมรับและปฏิบัติสิ่งนั้นร่วมกัน   
ไม่ว่าจะเป็นวัฒนธรรมหรือประเพณีบางอย่าง ดังที่ชาว
ชุมชนบ้านพุดซา ได้มีการสืบทอดการเลี้ยงผีมอญ  มานาน
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หลายชั่วอายุคน ซึ่งนับได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตของ
คนในชุมชนเลยทีเดียว
การเลีย้ งผีมอญเป็นพิธที จี่ ดั ขึน้ เมือ่ มีคนเจ็บป่วยขึน้
ในบ้าน หรือคนในตระกูลเจ็บป่วย ถึงแม้ว่าจะไม่ได้อาศัย
อยูภ่ ายในหมูบ่ า้ นก็ตาม แต่ตามความเชือ่ นัน้ เมือ่ จะจัดงาน
เลี้ยงผีมอญเพื่อให้หายจากอาการเจ็บป่วยโดยไม่ทราบ
สาเหตุ ก็ต้องกลับมาเลี้ยงผีมอญที่บ้านปู่ย่าตายายที่เป็น
ต้นตระกูลเท่านัน้   (น้อย  ฉายพุดซา. สัมภาษณ์ 18 สิงหาคม
2555) นอกจากนี้ ต ้ อ งมี ก ารบอกกล่ า วลู ก หลานและ             
เครือญาติทุกคนในตระกูล ว่าจะมีการจัดการเลี้ยงผีมอญ
ขึ้นที่บ้านด้วย เพื่อให้ทุกคนที่เป็นเครือญาติได้มาร่วมงาน
กัน ส่วนใครจะมาหรือไม่นั้นก็สุดแล้วแต่ แต่เป็นที่รู้กันใน
วงศ์ตระกูลว่าหากบ้านใดจัดการเลี้ยง ผีมอญขึ้นทุกคนใน
ตระกูลจะต้องมาร่วมงาน หากไม่มาก็เชื่อว่าจะเกิดสิ่งที          ่
ไม่ดีขึ้นกับตนเอง แต่ในปัจจุบันการมา ร่วมงานนั้นไม่สู้
เคร่งครัดเท่าใดนัก เพราะด้วยสภาพสังคมปัจจุบนั ลูกหลาน
ได้แยกย้ายกันไปมีครอบครัวและท�ำงานต่างถิ่นกันมาก        
แต่ยังคงเคร่งครัดเรื่องการบอกกล่าวเท่านั้น จากดังที่กล่าว
มาแล้วข้างต้นท�ำให้ทราบว่าในการเลี้ยงผีมอญบ้านพุดซา
ถือได้ว่าเป็นงานรวมญาติก็ว่าได้  ท�ำให้เราเห็นมิติทางด้าน
สังคมทีเ่ ป็นสังคมเครือญาติและครอบครัวอย่างเด่นชัด โดย
การมารวมเครือญาติได้กอ่ ให้เกิดความรักความสามัคคีกนั
ของคนในครอบครัวและวงศ์ตระกูล การมาพบกันท�ำให้เกิด                    
การปฏิสัมพันธ์กันระหว่างคนในครอบครัวและเครือญาติ
การถามสารทุกข์สุกดิบ ความห่วงหาอาทรซึ่งกันและกัน
อนึง่ การมาร่วมงาน ก็ถอื ว่าเป็นการมาเยีย่ มผูป้ ว่ ยและญาติ
พี่น้องไปในตัวด้วย จากพฤติกรรมดังที่กล่าวมาอาจเป็นสิ่ง
ที่ท�ำให้ผู้ป่วยนั้นมีความรู้สึกที่อบอุ่นและท�ำให้มีก�ำลังใจที่
ดีขนึ้ ซึง่ ถ้ามีกำ� ลังใจดีแล้วสุขภาพก็ยอ่ มจะดีตามมา นับว่า
เป็นเรือ่ งทางจิตใจทีส่ งั คมได้เข้ามามีสว่ นร่วมในการเยียวยา
      ส่วนวัฒนธรรมการเลี้ยงผีมอญที่บ้านพุดซานี้ จาก
การศึกษาพบว่ามีสว่ นคล้ายคลึงกับประเพณีการเลีย้ งผีหรือ
ประเพณีร�ำผีของชาวไทยเชื้อสายมอญในประเทศไทยที่
อาศัยอยูใ่ นท้องถิน่ อืน่ ทัง้ นีจ้ ากการศึกษาประวัตคิ วามเป็น
มาของชุมชนบ้านพุดชา พบว่าในเขตชุมชนดั้งเดิมไม่มี
ประวัติการอพยพของชาวมอญมาอาศัยอยู่แต่อย่างใด พบ

เพียงค�ำบอกเล่าต่อกันมาว่า การเรียกขานชื่อหมู่บ้านใน
อดีตหากมีใครถามว่าบ้านอยูท่ ไี่ หน ก็จะตอบว่าอยูบ่ า้ น “พุด
ซามอญ ดอนกระทิง” ค�ำว่ามอญ ที่ต่อท้ายชื่อของบ้านพุด
ซา ก็อาจสันนิษฐานได้วา่ คนทีอ่ าศัยมาแต่ดงั้ เดิมในหมูบ่ า้ น
อาจจะมีคนเชื้อสายมอญเข้ามาอาศัยอยู่จ�ำนวนหนึ่งก็เป็น
ได้ เมื่ อ มี ก ลุ ่ ม ชนดั ง กล่ า วมาอาศั ย อยู ่ ดั ง นั้ น ประเพณี
พิธกี รรมต่างๆ ทีเ่ กิดจากคติความเชือ่ ของกลุม่ ชนดังกล่าวก็
ย่อมปรากฏตามมาด้วย เมื่อมีการแต่งงานมีลูกมีหลาน มี
การขยายครอบครัวใหญ่ขนึ้ คติความเชือ่ ก็ยอ่ มมีการขยาย
สืบทอดต่อกันมาเป็นล�ำดับ นี่จึงเป็นเหตุที่มาของประเพณี
เลี้ยงผีมอญที่ตกทอดสืบต่อมาให้เราเห็นในทุกวันนี้ ซึ่งใน
ปัจจุบนั ก็พบการเลีย้ งผีมอญมากทีส่ ดุ ในหมูบ่ า้ นพุดซา และ
บ้านดอนกระทิงเท่านั้น นอกจากนี้ในชุมชนและสังคมของ
ชาวบ้าน ไม่พบการใช้ภาษามอญ ประเพณีแบบชาวมอญ
อาหาร การแต่งกาย ตลอดจนวัฒนธรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับวัฒนธรรมทีบ่ ง่ บอกความเป็นมอญเลย นอกจากพิธกี าร
เลี้ยงผีมอญเท่านั้น จึงนับได้ว่าเป็นสิ่งที่น่าสนใจอย่างยิ่ง
เกี่ยวกับคติความเชื่อเรื่องการเลี้ยงผีมอญของชาวบ้านพุด
ซา ที่ชาวบ้านยังคงรักษาและสืบทอดการเลี้ยงผีมอญเพื่อ
รักษาอาการเจ็บป่วยแบบโบราณมาได้จนถึงปัจจุบัน
การเลี้ยงผีมอญนอกจากจะเป็นงานที่จัดขึ้นโดยมี
วัตถุประสงค์เป็นการแก้บนเพือ่ ให้ผปู้ ว่ ยหายจากอาการเจ็บ
ป่วยแล้วนั้น ข้อก�ำหนดในตัวพิธีกรรมบางอย่างยังสะท้อน
ให้เห็นแนวคิดที่สร้างพฤติกรรมให้แก่มนุษย์ในเรื่องการอยู่
ร่วมกันของคนในสังคมอีกด้วย ได้แก่ การที่ต้องแจกจ่าย
ข้าวปลาอาหารและสิง่ ของต่างๆ ทีใ่ ช้ในการเลีย้ งผีมอญ ให้
แก่ญาติพี่น้องและเพื่อนบ้าน รวมถึงคนอื่นๆ ที่มาร่วมงาน
ทุกคนให้หมด ห้ามเหลือหรือเก็บไว้ภายในบ้าน สิ่งเหล่านี้
เห็นได้ชัดว่า การเลี้ยงผีมอญเป็นพิธีกรรมที่นอกจากจะให้
ลูกหลานได้มโี อกาสได้เลีย้ งผีปยู่ า่ ตายายและบรรพบุรษุ ทุก
คนที่เสียชีวิตไปแล้ว ยังเป็นการสร้างโอกาสในการท�ำบุญ
เป็นการปลูกฝังให้ลูกหลานไม่เป็นคนเห็นแก่ตัวเห็นแก่ได้
ปลูกฝังให้เป็นผูม้ จี ติ ใจเอือ้ เฟือ้ เผือ่ แผ่ตอ่ ญาติพนี่ อ้ งและคน
อื่นๆ ในสังคมอีกทางหนึ่ง ส่วนผู้ที่ทราบว่าบ้านใดจัดเลี้ยง
ผีมอญ โดยเฉพาะผู้เฒ่าผู้แก่ก็จะน�ำข้าวสารมาร่วมท�ำบุญ
ด้วย ถือเป็นการแสดงน�้ำใจและตระหนักถึงการมีส่วนร่วม
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ของคนในสังคม  ซงึ่ เป็นวัฒนธรรมอย่างหนึง่ ของคนในบ้าน
พุดซาที่ถือปฏิบัติเช่นนี้ตลอดมา
ในด้านวัฒนธรรมการนับถือศาสนาของชาวบ้าน     
พุดซา ที่สะท้อนให้เห็นได้จากพิธีกรรมนั้น แสดงให้เห็นถึง
การผสมผสานวัฒนธรรมความเชื่อของคนในสังคม ในการ
นั บ ถื อ ศาสนาและสิ่ ง ศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์ อื่ น ๆ ที่ แ สดงออกมาใน             
รูปแบบการประกอบพิธกี รรมในการเลีย้ งผีมอญ ได้แก่ การ
ท�ำบุญเลี้ยงผีปู่ย่าตายาย ที่เป็นบรรพบุรุษตามความเชื่อที่
ตกทอดมาแต่โบราณทั้งที่ไม่สามารถนับชั้นได้ รวมถึงการ
ท�ำบุญแก่ผีปู่ย่าตายายที่ล่วงลับไปแล้วซึ่งเป็นที่รู้จักกันใน
วงศ์ตระกูล ซึ่งถือว่าเป็นความเชื่อในส่วนของศาสนาหรือ
ลัทธิการนับถือผี ดวงวิญญาณ ชีวิตหลังความตายและ
ไสยศาสตร์    ตลอดจนการท� ำ บุ ญ ทอดผ้ า ป่ า และการ
ตักบาตรพระสงฆ์ ซึ่งเป็นส่วนที่ผสมผสานความเชื่อในทาง
พุทธศาสนา ที่คนในสังคมนับถือและปฏิบัติกิจทางศาสนา
ควบคู่ไปด้วย โดยที่ไม่เกิดความขัดแย้ง หรือรู้สึกเป็นอื่น
นอกเหนื อ จากการอุ ทิ ศ ผลบุ ญ ให้ แ ก่ บ รรพบุ รุ ษ ของตน
เท่านั้น
3. มิติแห่งเทพปกรณัม/มิติเหนือโลก
            จากการศึกษาการเลีย้ งผีมอญบ้านพุดซา คงจะ
ปฏิเสธไม่ได้วา่ พิธดี งั กล่าวไม่เกีย่ วข้องกับคติความเชือ่ เรือ่ ง
ผี แ ละสิ่ ง เร้ น ลั บ ได้ เ ลย เพราะจากชื่ อ ก็ บ ่ ง บอกถึ ง สิ่ ง ที่
เกี่ยวข้องสัมพันธ์กันอย่างชัดเจน วัฒนธรรมการนับถือผี
ถือว่าเป็นวัฒนธรรมเก่าแก่โบราณของมวลมนุษยชาติ เกิด
มาก่อนการนับถือศาสนาต่างๆ ของโลก การเลี้ยง การเซ่น
ไหว้ สิ่ ง เหนื อ ธรรมชาติ ห รื อ อาจกล่ า วได้ ว ่ า สิ่ ง นั้ น อยู ่ ใ น
สภาวะเหนือโลก ดังปรากฏอยู่ในทุกมุมโลก ซึ่งในปัจจุบัน
เราเรียกสิ่งนั้นโดยรวมว่าพิธีกรรม
      ในการเลี้ยงผีมอญบ้านพุดซา ปรากฏคติความเชื่อ
เรื่องโลกและสภาวะเหนือโลก หรือมิติที่สามอย่างชัดเจน
โดยเฉพาะการเชื่ อ มโยงระหว่ า งโลกมนุ ษ ย์ กั บ โลกของ
วิญญาณ สิ่งที่เป็นสัญลักษณ์ของการเชื่อมโยงของโลกทั้ง
สองและเส้นทางการสือ่ สารคือผ้าโยงในพิธกี ารเลีย้ งผีมอญ
ผ้าโยงที่ใช้ประกอบในพิธีการเลี้ยงผีมอญจะมีสองสี ได้แก่
ผ้าสีดำ� และสีขาว (ดูภาพที่ 4 ประกอบ) จะผูกห้อยลงมาจาก
ไม้ที่ใช้มุงหลังคา โดยให้ชายผ้าทิ้งยาวลงมาถึงพื้น ซึ่ง
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บริเวณโดยรอบไม้ทผี่ กู ผ้าโยง จะมีผา้ สีขาวอีกผืนหนึง่ ผูกติด
กับหลังคาไว้เป็นรูปวงกลม เปรียบเสมือนกับประตูอีกมิติ
หนึ่งซึ่งอยู่เบื้องบน ส่วนผ้าโยงก็คือเส้นทางการลงมาและ
กลับขึ้นไปของวิญญาณ ดังนั้นการลงทรงของวิญญาณผี
บรรพบุรุษ จึงต้องใช้เส้นทางดังกล่าวนี้ โดยเมื่อจะอันเชิญ
วิญญาณให้มาลงทรง ร่างทรงก็จะต้องมาจับผ้าโยงนี้แล้ว
โหนผ้าเป็นวงกลม และเมื่อต้องการส่งวิญญาณกลับก็จะ
ต้องปฏิบัติเช่นเดิมนี้ด้วยเช่นกัน นอกจากนี้ญาติของผู้ป่วย
ที่มาร่วมงาน ก็ต้องมาโหนผ้าโยงนี้เพื่อเป็นการบอกกล่าว
และไหว้ผีด้วย
      ผ้าโยงในการเลีย้ งผีมอญนี้ เมือ่ น�ำวิเคราะห์ทางด้าน
คติชนวิทยาแล้วพบว่า มีความเชื่อมโยงกับเรื่องสัญลักษณ์
แห่ ง เสาแกน ที่ ดร.เอเดี ย น สนอดกราส (Adrian                         
Snodgrass)ได้เขียนไว้ในหนังสือชื่อ The Symbolism of
the Stupa  ซึ่ง รองศาสตราจารย์ ดร.ภัทรพร สิริการญจน์
บรรณาธิการและคณะได้แปลไว้เป็นภาษาไทย ชื่อหนังสือ
สั ญ ลั ก ษณ์ แ ห่ ง พระสถู ป เพื่ อ เฉลิ ม พระเกี ย รติ เ นื่ อ งใน
วโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ครบ 5 รอบ ของสมเด็จพระ
นางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในปีพุทธศักราช 2536 โดยมี
ใจความส�ำคัญทีเ่ กีย่ วข้องในเรือ่ งสัญลักษณ์แห่งเสาแกนว่า
เสาแกนถือเป็นสัญลักษณ์ของแกนโลก (axis mundi) และ
เป็ น เส้ น เชื่ อ มต่ อ โลกนี้ กั บ จุ ด กึ่ ง กลางของภพภู มิ อื่ น ๆ           
(ภัทรพร  สิริการญจน์   และคณะ.  2536 : 159)

ภาพที่ 4  ผ้าโยง
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จากการสัมภาษณ์และสังเกตเกี่ยวกับคติความเชื่อ
เรื่องต่างๆ ในการประกอบพิธีกรรมเลี้ยงผีมอญบ้านพุดซา
ท�ำให้ได้ข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับความเชื่อเรื่องภพภูมิ ซึ่ง
เป็นดินแดนของคนเป็นและคนตายตามแบบคติชาวบ้าน
คือ ชาวบ้านมีความเชื่อว่าในโลกนี้มีดินแดนส�ำหรับเป็นที่
อยู่อาศัยระหว่างคนเป็นและคนตายแตกต่างกัน โดยโลก
มนุษย์เป็นทีอ่ ยูอ่ าศัยของคนเป็นอย่างเราๆ นี    
้ สว่ นดินแดน
ของคนตายประกอบไปด้วยสวรรค์และนรก ซึง่ หากเมือ่ ตอน
ยังมีชวี ติ อยู่ ผูใ้ ดสร้างแต่ความดี จิตใจดี หมัน่ ท�ำบุญเข้าวัด
ฟังธรรม เมื่อตายไปก็จะไปสู่ภพภูมิที่เรียกว่าสวรรค์ ส่วนผู้
ที่ตอนยังมีชีวิตอยู่ท�ำแต่ความชั่ว ความไม่ดี ไม่เคยท�ำบุญ
เลย เมื่อตายไปก็จะต้องไปอยู่ในดินแดนที่เรียกว่านรก                           
แต่โดยทั่วไปในพิธีกรรมเลี้ยงผีมอญบ้านพุดซา ชาวบ้าน
กล่าวแต่เพียงว่า วิญญาณของปูย่ า่ ตายาย หรือผีบรรพบุรษุ
นั้นจะอยู่อีกภพหนึ่งหรืออีกโลกหนึ่งเท่านั้น มิได้เจาะจงว่า
จะเป็นสวรรค์หรือนรก แต่ความเชื่อที่ปรากฏการเชื่อมโยง
ระหว่างโลกมนุษย์กบั โลกของวิญญาณนี้ จะเห็นได้จากการ
โยงผ้า อันแสดงให้เห็นถึงเส้นทางการติดต่อสือ่ สาร การเดิน
ทางไป-กลับระหว่างสองภพของวิญญาณได้อย่างชัดเจน
และแสดงให้เห็นว่าภพภูมิทั้งสองคือภพที่อยู่เบื้องบน/หรือ
ภพทีอ่ ยูบ่ นฟ้ากับภพภูมทิ อี่ ยูด่ า้ นล่างคือโลก ทัง้ นีผ้ า้ โยงใน
พิธีกรรมเลี้ยงผีมอญบ้านพุดซา ยังสื่อให้เห็นถึงลักษณะ
ความเชื่ อ บางอย่ า งในศาสนาหรื อ ลั ท ธิ ที่ ป รากฏเป็ น              
อาร์คีไทพ์ (Archetypes) เกี่ยวกับเรื่องของสภาวะตรงกัน
ข้ามหรือทวิภาวะ คือ สภาวะสองอย่างที่เป็นคู่ตรงข้าม ที่
หากน�ำมารวมกันหรือผสานกันจะท�ำให้เกิดสมดุลและก่อ
ให้เกิดพลังงานหรืออ�ำนาจอันวิเศษขึ้นได้ ดังความเชื่อเรื่อง
สัญลักษณ์ของ หยิน-หยาง ซึ่งเป็นคติความเชื่อที่ ตกทอด
มาจากยุคก่อนประวัติศาสตร์ของจีนโบราณจนมาถึงใน
ปั จ จุ บั น    โดยสั ญ ลั ก ษณ์ หยิ น -หยาง ถู ก ก� ำ หนดเป็ น
สัญลักษณ์ของศาสนาเต๋า อันมีลักษณะเป็นรูปวงกลม
ภายในวงกลมมีรูปคล้ายปลาสองตัว คือปลาขาวและปลา
ด�ำ อยู่อย่างกลมกลืนภายในวงกลมนั้น  ปลาขาวจะมีตาสี
ด�ำ ส่วนปลาด�ำจะมี ตาสีขาว ปลาขาวจะถูกก�ำหนดให้เป็น
“หยาง” ปลาด�ำจะถูกก�ำหนดให้เป็น “หยิน” ตามคติความ
เชือ่ เรือ่ งหยิง-หยาง ในปรัชญาดัง้ เดิมของจีนโบราณอธิบาย
ว่า สวรรค์หรือฟ้าเป็นหยาง (พลังบวก) แผ่นดินเป็นหยิน

(พลังลบ) ทุกสรรพสิ่งในสากลจักรวาลเกิดจากการผสมกัน
ของพลังทั้งสองฝ่าย (มนต์  ทองชัช.  2556 : 75) ดังนั้น หาก
เราสังเกตผ้าโยงที่ใช้ประกอบในพิธีกรรมเลี้ยงผีมอญบ้าน
พุดซา แล้วจะเห็นว่า ผ้าโยงทีใ่ ช้นนั้ ก็มลี กั ษณะเป็นทวิภาวะ
คือสภาวะเป็นสองหรือคูต่ รงกันข้าม โดยมีการก�ำหนดสีของ
ผ้าเป็นสีขาวและสีด�ำเช่นเดียวกันกับสัญลักษณ์ของหยินหยาง ของจีน นอกจากนี้ ความเชือ่ ของสีผา้ ยังปรากฏความ
เชื่อเรื่องสัญลักษณ์แทนสวรรค์และโลกมนุษย์เช่นเดียวกัน
อีกด้วย
จากผลการศึกษาดังทีไ่ ด้นำ� เสนอข้างต้นนี้ จึงสรุปได้
ว่าการศึกษาเลีย้ งผีมอญในมิตทิ างคติชนวิทยาพบมิตติ า่ งๆ
ทั้ง 3 มิติอย่างครบถ้วน สะท้อนมิติปัจเจกบุคคล สังคมและ
วัฒนธรรม และมิติเทพปกรณัมหรือมิติเหนือโลกอย่างเห็น
ได้ชัด
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บรรณานุกรมสัมภาษณ์

จ�ำนอง  แป้นโพธิก์ ลาง.  45  หมู่ 9  ต�ำบลพุดซา  อ�ำเภอเมือง  
จังหวัดนครราชสีมา.
น้อย  ฉายพุดซา.  38  หมู่ 1  ต�ำบลพุดซา  อ�ำเภอเมือง  
จังหวัดนครราชสีมา.
ปิ่น  ช่วยงาน.  26  หมู่ 6  ต�ำบลพุดซา  อ�ำเภอเมือง  จังหวัด
นครราชสีมา.
หมั่น  หาญขุนทด.  42  หมู่ 6  ต�ำบลพุดซา  อ�ำเภอเมือง  
จังหวัดนครราชสีมา.

