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	 *	 บทความนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์อักษรศาสตรมหาบัณฑิต	 เรื่อง	 “พลวัตและ
บทบาทของความเชื่อและพิธีกรรมเกี่ยวกับผีอารักษ์บ้านที่บ้านไม้ลุงขน	 อำาเภอแม่สาย	 จังหวัด
เชียงราย”	ผู้วิจัยได้รับทุนสนับสนุนจากโครงการทุนวิจัยมหาบัณฑิต	สกว.	รุ่นที่	๖	ปี	พ.ศ.	๒๕๕๓”	
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บทคัดย่อ

	 บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพลวัตและบทบาทของความเชื่อ
และพิธีกรรมเกี่ยวกับผีอารักษ์บ้านที่บ้านไม้ลุงขน	 อำาเภอแม่สาย	 จังหวัดเชียงราย	
ผลการศึกษาพบว่า	 พิธีที่สำาคัญที่เกี่ยวกับผีอารักษ์บ้านในชุมชนไทลื้อมี	 3	 พิธี	 คือ	
พิธีเลี้ยงเจหรืองานประจำาปีศาลเจ้าพ่อคำาแดง	 พิธีส่งเคราะห์บ้านและสืบชะตาบ้าน	
และพิธีเลี้ยงเมือง	 พิธีกรรมทั้ง	 3	 พิธีนี้แสดงให้เห็นถึงการสืบทอดความเชื่อเรื่อง
ผีอารักษ์บ้านของชาวไทลื้อ	 ขณะเดียวกันความเชื่อและพิธีกรรมเกี่ยวกับอารักษ์บ้าน
ก็มีพลวัต	คือ	การย้ายศาลอารักษ์บ้านตามธรรมเนียมการตั้งศาลแต่เดิมที่เอาไว้ท้าย
หมู่บ้านมาตั้งใหม่ใจกลางหมู่บ้านเพื่อให้อยู่ในที่ที่สะดวกต่อการเซ่นสรวงบูชา	 การ
ยอมรับเอาชื่อผีอารักษ์เมืองเชียงใหม่และผีอารักษ์เมืองจากสิบสองปันนาเป็น
ผีอารักษ์บ้าน	 การเซ่นสรวงบูชาอารักษ์บ้านด้วยอาหารมังสวิรัติ	 และธรรมเนียม
การปฏิบัติตนของผู้เข้าร่วมพิธีกรรม	 ทั้งหมดนี้สะท้อนให้เห็นพลวัตของความเชื่อและ
พิธีกรรมเกี่ยวกับผีอารักษ์บ้านของชาวไทลื้อ	 เมื่อเข้ามาตั้งถิ่นฐานในบริบทใหม่	 คือ
ที่	 อำาเภอแม่สาย	 จังหวัดเชียงราย	 ประเทศไทย	 ก็มีการยอมรับ	 และปรับ
วัฒนธรรมของชาวไทยวนเข้ามาผสมผสานกับวัฒนธรรมดั้งเดิมของชาวไทลื้อ
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DYNAMISM AND ROLE OF THE VILLAGE 
GUARDIAN SPIRIT BELIEF AND RITUAL IN 
BAN MAI LUNG KHON, MAE SAI DISTRICT, 

CHIANGRAI PROVINCE
Ampika Yakhampor

ABSTRACT

 This paper aims to study the dynamism and role of the village 
guardian spirit belief and ritual of the Tai Lue people in Ban Mai Lung 
Khon,	Mae	Sai	District,	Chiangrai	Province.	The	research	found	that	there	
are three important village guardian spirit rituals in this Tai Lue village: 
the annual worship of Chao Poh Kham Daeng; the Song Kroh Ban 
ritual; and Liang Mueang,	 village	 guardian	 spirit	 ritual.	 Although	 the	
three	rituals	reflect	the	transmission	of	Tai	Lue	belief	in	guardian	spirits,	
the	study	found	a	certain	dynamism	in	the	belief	and	the	rituals.	Firstly,	
there was a physical dynamism in the changing of the location of the 
village guardian spirit shrine’s from the end of the village to the village 
center	 to	provide	 for	 easier	 access	 for	 the	people	 to	 the	 sacred	 space.	
Secondly, the name of the northern Thai city guardian spirit and the 
name of the Sip Song Panna city guardian spirit, Chao Poh Kham 
Daeng, was adopted to be the name of the Ban Mai Lung Khon village 
guardian	spirit.	Moreover,	certain	components	of	the	ritual	were	changed	
to	 correspond	 with	 the	 change	 of	 the	 village’s	 social	 context.	 Overall,	
the	analysis	identifies	the	dynamism	and	role	of	the	belief	and	ritual	of	
the Tai Lue village guardian spirit in the new social context at Mae Sai, 
Chiangrai, Thailand, particularly the adoption of northern Thai beliefs as 
integrated	with	Tai	Lue	traditional	beliefs.
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ความนำา

	 ความเชื่อเรื่องผีอารักษ์เป็นความเชื่อหลักประการหนึ่งของสังคมไทย	–	ไท
ตั้งแต่ครั้งโบราณกาล	 และไม่ได้เป็นลักษณะเฉพาะแต่ชนชาติไทกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง
เท่านั้น	แต่เป็นลักษณะร่วมของกลุ่มชาติพันธุ์ไท	 ไม่ว่าไทใหญ่	 ไทเขิน	 ไทลื้อ	 ไทหย่า
หรือไทยวน๑

	 การนับถือผีของชาวไทลื้อที่สิบสองปันนาดำาเนินควบคู่ไปกับการนับถือ
พุทธศาสนา	 ความเชื่อทางศาสนานั้นถูกใช้เป็นเครื่องมือทางสังคมที่จะควบคุม
ประชาชน	 โดยเฉพาะความเชื่อเรื่องกรรมแต่ชาติก่อนที่กำาหนดชีวิตคนในชาตินี้	 ส่วน
ความเชื่อเรื่องผีนั้นดูจะใกล้ชิดกับชาวบ้านมากกว่าเนื่องจากตอบสนองความต้องการ
ส่วนบุคคลและการดำารงชีวิตที่ต้องพึ่งพาอาศัยธรรมชาติซึ่งบางครั้งมนุษย์ไม่อาจ
ควบคุมได้	ชาวบ้านจะรู้สึกมั่นใจหากได้บูชาผีก่อนประกอบกิจกรรมทางเศรษฐกิจและ
สังคม๒ 

	 บ้านไม้ลุงขน	 เป็นหมู่บ้านหนึ่งในอำาเภอแม่สาย	 มีที่ตั้งอยู่ติดกับชายแดน
ประเทศพม่า	 มีแม่น้ำาสายที่ในอดีตไหลผ่านหมู่บ้านต่อมาเปลี่ยนเส้นทางและกลาย
เป็นพรมแดนระหว่าง	 ๒	 ประเทศ	 จึงทำาให้ชุมชนดังกล่าวเหมาะแก่การทำา
เกษตรกรรม	 โดยมีทั้งชาวไทใหญ่และไทลื้อ	 ที่เข้ามาอยู่ในรุ่นแรกอาศัยอยู่ปะปนกัน๓ 
เมื่อชาวไทลื้ออพยพมาจากสิบสองปันนาเข้ามาตั้งถิ่นฐานที่บ้านไม้ลุงขนซึ่งเป็นบริบท
ใหม่ก็ไม่ได้ละทิ้งความเชื่อดั้งเดิม	กล่าวคือ	ยังคงมีการนับถือผีและมีพิธีเลี้ยงผี	 โดย
เฉพาะผีอารักษ์บ้าน	 (village	 guardian	 spirit)	ความเชื่อดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่า
แม้ว่าบริบทจะเปลี่ยนไปแต่ความเชื่อบางอย่างยังคงมีอยู่แต่อาจมีพลวัต	

	 บทความนี้มีวัตถุประสงค์ในการนำาเสนอข้อมูลจากภาคสนามในช่วง	 พ.ศ.	
๒๕๕๒	–	๒๕๕๓	เกี่ยวกับความเชื่อและพิธีกรรมเกี่ยวกับผีอารักษ์บ้านของชาวไทลื้อ

 ๑ ยรรยง	จิระนครและรัตนพร	เศรษฐกุล,	ประวัติศาสตร์สิบสองปันนา,	(กรุงเทพฯ:	
สถาบันวิถีทรรศน์,	๒๕๔๔),	หน้า	๒๑๖
 ๒	 รัตนาพร	เศรษฐกุล,	การปรับตัวของวัฒนธรรมไทลื้อในน่าน.	(เอกสารอัดสำาเนา)
 ๓	 สัมภาษณ์	นายอินปัน	พรมแสง,	ผู้สูงอายุบ้านไม้ลุงขน,	๒๘	กุมภาพันธ์	๒๕๕๓.
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ที่บ้านไม้ลุงขนในปัจจุบัน	 และเพื่อวิเคราะห์พลวัตของความเชื่อและพิธีกรรมเกี่ยวกับ
ผีอารักษ์บ้านที่บ้านไม้ลุงขน	อำาเภอแม่สาย	จังหวัดเชียงราย

จากหอเสื้อบ้านสู่ศาลเจ้าพ่อคำาแดงในฐานะอารักษ์บ้าน บ้านไม้ลุงขน

	 ผีบ้าน	 หรือผีอารักษ์บ้าน	 คนไทลื้อเรียกว่า	 เสื้อบ้าน	 หมายถึง	 ผีประจำา
หมู่บ้าน	 เป็นผีเจ้าที่เจ้าทางที่รักษาพื้นที่บริเวณแห่งนั้น๔	 ทุกปีจะต้องมีการประกอบ
พิธีเลี้ยงผีอารักษ์เพื่อเป็นการตอบแทนอารักษ์บ้าน	 และสร้างความสบายใจให้กับ
คนในชุมชน	

	 นอกเหนือจากวัดผาสุการาม	 (วัดไม้ลุงขน)	 สัญลักษณ์ของสถาบันความ
เชื่อทางพุทธศาสนาแล้ว	 ที่บ้านไม้ลุงขนยังมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อันเป็นที่เคารพนับถือของ
คนในชุมชน	 คือ	 “เจ้าพ่อคำาแดงและใจบ้าน”	 ทำาหน้าที่เป็นอารักษ์บ้านไม้ลุงขน
สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ช่วยยึดเหนี่ยวจิตใจ	 เป็นที่พึ่งของชาวบ้านและผู้ที่นับถือยามประสบ
ปัญหาหรือมีเรื่องทุกข์ร้อนใจ	ทั้งในระดับปัจเจกและในระดับชุมชน	

	 “ศาลเจ้าพ่อคำาแดง”	 คือ	 สถานที่ที่ใช้เรียกที่อยู่ของอารักษ์บ้าน	 บ้านไม้ลุง
ขน	ซึ่งประกอบด้วย	เจ้าพ่อคำาแดง	เสนาซ้าย	เสนาขวา	และเสาใจบ้าน	

	 ศาลเจ้าพ่อคำาแดงมีความเป็นมาตั้งแต่ยังเริ่มมีลักษณะเป็น	 “หอเสื้อบ้าน”*	
จำานวน	๓	หลัง	กล่าวคือ	ตั้งอยู่บริเวณที่ผู้คนไม่พลุกพล่าน	คือ	บริเวณน้ำาบ่อหลวง	
เมื่อบ้านเมืองมีความเจริญทางเศรษฐกิจและการคมนาคมที่สะดวกมากขึ้น	 ผู้นำา
หมู่บ้านในขณะนั้น	 (สันนิษฐานว่าคือ	 พ่อหลวงสามก๋าย)	 ได้ย้ายศาลเจ้าบ้าน	 และ
อัญเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์จากเดิมที่อยู่ให้มาอยู่บริเวณใจกลางของหมู่บ้าน	 พร้อมกับสร้าง	
“เสาใจบ้าน”	 ใต้ต้นไม้ลุงหรือไม้ฮุง	 (ราว	 พ.ศ.	 ๒๕๐๐)	 และชาวบ้านในสมัยนั้น
ต่างก็ถือว่า	 ใจบ้านก็คือ	 เทวดาบ้าน	 เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ต้องมีเมื่อสร้างหมู่บ้านเพื่อ
เป็นศูนย์รวมใจของคนในชุมชน๕

 ๔	 สุรพล	 ดำาริห์กุล,	 การนับถือผีในหมู่บ้านภาคเหนือ,	 วารสารเมืองโบราณ.	 ๕	
(เมษายน	–	พฤษภาคม	๒๕๒๒):	หน้า	๓๒.
	 	 *	ชาวบ้านเรียกว่า	“ศาลเจ้าบ้าน”	ซึ่งในบทความฉบับนี้จะใช้คำาตามที่ชาวบ้านเรียก
 ๕	 สัมภาษณ์	นางมะลิวรรณ์	ดวงเพ็ชร,	ผู้ใหญ่บ้าน,	๑๐	กุมภาพันธ์	๒๕๕๓.	
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 การเปลี่ยนแปลงครั้งสำาคัญที่เกิดขึ้นในช่วงระยะเวลาที่ไม่ถึง	๑๐	ปี	เกิดขึ้น
ในราว	 พ.ศ.	 ๒๕๐๗	 –	 ๒๕๑๕	 นับได้ว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นแบบรวดเร็ว
และมีผลระยะยาวต่อชุมชน	 ความคิด	 และแนวปฏิบัติของคนในชุมชน	 กล่าวคือ	
จากศาลเจ้าบ้านเดิมที่ไม่มีชื่อเฉพาะก็ได้เปลี่ยนมาเป็น	 “ศาลเจ้าพ่อคำาแดง”	 (พ.ศ.	
๒๕๐๗	–	๒๕๑๐)	ตามคำาบอกของร่างทรงชาวไทใหญ่	(เสียชีวิตนานแล้ว)	และเมื่อ
ผู้ใหญ่บ้านเกิดความคิดที่จะปั้นรูปเจ้าพ่อคำาแดง	 รวมทั้งเสนาซ้าย	 –	 ขวา**	 บริวาร
ของเจ้าพ่อคำาแดงขึ้นในปี	พ.ศ.	๒๕๑๕	

	 การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวทำาให้ความคิดเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในจินตภาพของ
ชาวบ้านชัดเจน	 เป็นรูปธรรม	 สามารถเข้าถึงความศักดิ์สิทธิ์ได้ง่ายยิ่งขึ้น	 ก่อให้เกิด
แรงศรัทธาจากชาวบ้านและขยายวงกว้างไปยังผู้ที่มาอยู่ใหม่ภายหลังหันมานับถือ
อารักษ์บ้าน	 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำาหมู่บ้านที่ช่วยตอบสนองความมั่นคงทางด้านจิตใจ
เกิดการพัฒนารูปแบบของศาลอย่างต่อเนื่อง	 คือ	 พ.ศ.	 ๒๕๒๙	 และล่าสุดคือ	
พ.ศ.	 ๒๕๔๘	 โดยมีผู้นำาหมู่บ้าน	 ผู้นำาชุมชน	 และได้รับการสนับสนุนจากชาวบ้าน
ผู้ศรัทธาทำาให้อารักษ์บ้านที่บ้านไม้ลุงขนเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มีความสำาคัญต่อชาวบ้าน
ตลอดมา	

	 ใจบ้าน	 ศาลเจ้าพ่อคำาแดง

	 	 **	 การปั้นรูปปั้นเจ้าพ่อคำาแดง	 “ก็เอาแบบมาจากคนทรงเพราะเขาเป็นคนไทใหญ่	
บ้านอยู่ท่าขี้เหล็ก	 เขาแต่งตัวแบบไทใหญ่	 มัดหัวแบบนี้	 ใส่เสื้อกระดุมแบบนี้	 ก็เลยเอาแบบรูปปั้น
คล้ายๆ	คนทรง	ส่วนเสนาซ้าย	–	ขวาก็คิดว่า	คนเป็นเจ้าพ่อก็ต้องมีคนรับใช้	เลยปั้นขึ้นมาให้คอย
ดูแลรับใช้เจ้าพ่อ”.	สัมภาษณ์	ประสิทธิ์	ดวงเพ็ชร,	ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน,	๗	กรกฎาคม	๒๕๕๓.
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	 สิ่งที่ช่วยตอกย้ำาความศักดิ์สิทธิ์และการได้รับความคุ้มครองจากอารักษ์บ้าน	
นอกเหนือจากการประกอบพิธีสำาคัญ	(ซึ่งจะได้กล่าวถึงในลำาดับต่อไป)	คือ	การผลิต
เหรียญเจ้าพ่อคำาแดงออกมา	 ๒	 รุ่น	 คือ	 รุ่นแรกเป็นของ	 พ.ศ.	 ๒๕๒๘	 และรุ่น
ต่อมาของ	พ.ศ.	๒๕๔๒	

	 อารักษ์บ้านของบ้านไม้ลุงขนอีกรูปแบบหนึ่ง	 อยู่ภายในศาลเจ้าพ่อคำาแดง	
คือ	 ใจบ้าน	 มีคำาอธิบายเกี่ยวกับเสาใจบ้านที่หลากหลาย	 เช่น	 เสาใจบ้านของไทลื้อ
ดั้งเดิมเป็นเสาไม้ปักอยู่กลางลานบ้าน	 อาจมีรั้วเตี้ยๆ	 กั้นหรือแสดงขอบเขตเสาใจ
บ้านด้วยสัญลักษณ์อื่นๆ	 เป็นพื้นที่ลักษณะตาราง	 เสาใจบ้านเป็นสัญลักษณ์แสดงถึง
จุดศูนย์กลางของหมู่บ้านหรือเป็นเสมือนขวัญของหมู่บ้าน๖	 บ้างก็ว่า	 ใจบ้านคือ
จุดศูนย์กลางของหมู่บ้านสร้างเป็นหอใจบ้านขึ้นมา	 เป็นสัญลักษณ์ว่าชุมชนได้เลือกที่
ตั้งทำาเลแห่งนี้สำาหรับลงหลักปักฐาน	 หรืออธิบายว่า	 ใจบ้านก็คือหลักที่กลุ่มผู้บุกเบิก
เอาไม้ปักเป็นหมายกำาหนดว่าจะเลือกเอาสถานที่ตรงนี้เป็นที่ตั้งบ้านเรือน	 ก่อตั้งเป็น
หมู่บ้านเป็นชุมชนขึ้นมา๗

	 ลักษณะของใจบ้าน	บ้านไม้ลุงขน	ตั้งอยู่ใต้ต้นฮุง	ตรงกลางหมู่บ้าน	เดิมมี
ลักษณะเป็นเสาไม้	 ๕	 เสา	ยอดเสามีลักษณะคล้ายกลีบบัว	 เสาตรงกลางมีขนาดสูง
ที่สุด	 อีก	 ๔	 เสามีขนาดต่ำากว่าเสาตรงกลางตั้งอยู่โดยรอบ	 ชาวบ้านเชื่อว่าใจบ้านก็
คือ	เทวดาบ้านและเชื่อว่าอีก	๔	เสาก็คือ	บริวารของเทวดาบ้าน	

	 ความเชื่อเกี่ยวกับ	 ใจบ้านของบ้านไม้ลุงขน	 เปรียบเสมือนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของ
หมู่บ้าน	 เมื่อตั้งบ้านเรือนก็ต้องมีหลักบ้าน	 ใจบ้านเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนในชุมชน	
ซึ่งเป็นความคิดที่เป็นลักษณะร่วมกันของกลุ่มชาติพันธุ์ไท	

	 ความสำาคัญของใจบ้าน	ไม่ได้ยิ่งหย่อนไปกว่า	เจ้าพ่อคำาแดง	สังเกตได้จาก
พิธีกรรมในระดับต่างๆ	 เมื่อชาวบ้านเลี้ยงหรือไหว้เจ้าพ่อคำาแดงและเสนา	 ก็ต้องไหว้

 ๖	 ไทลื้อ อัตลักษณ์แห่งชาติพันธุ์ไท	 (เชียงใหม่:	 โครงการพิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมและ
ชาติพันธุ์ล้านนา	สถาบันวิจัยสังคม	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,	๒๕๕๑),	หน้า	๕๘.
 ๗	 เรณู	 อรรฐาเมศร์,	 ประเพณีพิธีกรรมชาวไทใหญ่บ้านใหม่หมอกจ๋าม,	 ใน	 ไท: TAI, 
ฉลาดชาย	 รมิตานนท์,	 วิระดา	 สมสวัสดิ์,	 เรณู	 วิชาศิลป์,	 บรรณาธิการ.	 (เชียงใหม่:	 ศูนย์สตรี
ศึกษา	คณะสังคมศาสตร์	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,	๒๕๔๑),	หน้า	๓๔๐.
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ใจบ้านด้วย	นอกจากนี้	การสร้างเสาใจบ้านใหม่แทนอันเดิมที่เป็นเสาไม้	ซึ่งน่าจะทรุด
โทรมไปตามกาลเวลา	 ประกอบกับมีการพัฒนาศาลเจ้าพ่อคำาแดง	 จึงมีการสร้างเสา
ใจบ้านใหม่ด้วยคอนกรีต	 และทำาฐานให้สวยงาม	 ก็ถือเป็นการให้ความสำาคัญ	 และ
เป็นการแสดงความเคารพต่อใจบ้าน	อารักษ์บ้านในอีกรูปแบบหนึ่งของบ้านไม้ลุงขน

พิธีกรรมเกี่ยวกับผีอารักษ์บ้านในปัจจุบัน

	 พิธีกรรมเกี่ยวกับการเลี้ยงผีอารักษ์บ้าน	ที่บ้านไม้ลุงขน	ผู้วิจัยได้เข้าไปร่วม
พิธีและสังเกต	 พบว่าพิธีเลี้ยงผีอารักษ์บ้านของชาวบ้านไม้ลุงขนในปัจจุบัน	 เป็นการ
เลี้ยงเซ่นสรวงเพื่อตอบแทนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ได้ช่วยเหลือ	 คุ้มครองชาวบ้าน	 สามารถ
จำาแนกตามโอกาสการเลี้ยงได้เป็น	 ๒	 แบบ	 คือ	 การเลี้ยงในโอกาสทั่วไป	 และ
การเลี้ยงในพิธีประจำาปี	

	 ๑.	การเลี้ยงในโอกาสทั่วไป	

	 ในที่นี้หมายถึง	 การนำาผลไม้	 อาหารมาเลี้ยงอารักษ์บ้านด้วยวัตถุประสงค์	
วัน	และเวลาที่นอกเหนือไปจากการเลี้ยงในพิธีสำาคัญ	๓	พิธี	(ซึ่งจะกล่าวถึงในลำาดับ
ถัดไป)	โดยมากชาวบ้านไม้ลุงขนและผู้ที่นับถืออารักษ์บ้านจะมาในวันศีล	หรือวันพระ	

	 วันศีล	 หรือวันพระ	 ถือเป็นวันสำาคัญของชาวบ้านไม้ลุงขนและหมู่บ้าน
ใกล้เคียงที่นับถือศรัทธาอารักษ์บ้านของไม้ลุงขน	 ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มแม่บ้าน	 ผู้สูงอายุ	
ครอบครัว	 โดยมีเด็กๆ	 มากับพ่อแม่	 วัยรุ่น	 โดยจะนำาผลไม้	 ขนม	 อาหารพื้นเมือง
ไม่มีเนื้อสัตว์มาถวายตั้งแต่ตอนเช้าไปจนกระทั่งตอนสายๆ	 ของวัน	 และเมื่อไม่นาน
มานี้พบว่ามีแรงงานต่างด้าวชาวพม่าเข้ามาไหว้เจ้าพ่อคำาแดงที่ไม้ลุงขนด้วย	

	 เมื่อมาถึงที่บริเวณศาลเจ้าพ่อคำาแดงชาวบ้านต่างก็จัดแจงสิ่งของที่จะ
นำามาถวายใส่จานแล้วยกขึ้นจรดหน้าผาก	 และขอพร	 จากการสอบถามชาวบ้านที่เข้า
มาเลี้ยงอารักษ์บ้านในวันพระ	 มีวัตถุประสงค์ที่หลากหลาย	 บ้างก็ขอพรจากอารักษ์
บ้านให้ช่วยคุ้มครองคนในครอบครัว	 บ้างก็ขอพรให้ลูกหลานประสบความสำาเร็จใน
การเรียนและการทำางาน	 เป็นต้น	 การเลี้ยงอารักษ์บ้านในวันพระก็เหมือนกับการไป
ทำาบุญที่วัดและโดยส่วนมากก็มักจะไปทำาบุญที่วัดควบคู่ไปกับการเลี้ยงอารักษ์บ้านที่
ศาลเจ้าพ่อคำาแดงด้วย
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นอกเหนือจากการเลี้ยงในวันพระซึ่งศาลเจ้าพ่อจะเต็มไปด้วยกลุ่มคนที่หลากหลายมา
รวมกันด้วยความศรัทธา	 และต้องการความสบายใจให้แก่ตนเองและคนในครอบครัว
แล้ว	 ยามที่พวกเขาเหล่านั้นประสบปัญหาในชีวิตหรือต้องการที่พึ่ง	 กำาลังใจ	 เช่น	
การสอบ	 การสมัครงาน	 สำาหรับกลุ่มวัยรุ่น	 หรือการค้าขาย	 โชคลาภซึ่งส่วนใหญ่
เป็นกลุ่มพ่อค้า	 แม่ค้า	 แม่บ้าน	 วัยทำางาน	 เป็นต้น	 ก็มักจะมาขอให้เจ้าพ่อคำาแดง
ช่วยเหลือให้ประสบความสำาเร็จ	 โดยนัยก็คล้ายกับเป็นการบนบานอารักษ์บ้านเพราะ
หากประสบความสำาเร็จก็จะนำาผลไม้	 อาหาร	 มาเลี้ยงตอบแทน	 หรือผู้ที่มีกำาลัง
ทรัพย์มากก็จะตอบแทนหรือช่วยเหลือศาลเจ้าพ่อด้านอื่นๆ	

	 ๒.	 การเลี้ยงในพิธีประจำาปี

	 	 พิธีประจำาปีของศาลเจ้าพ่อคำาแดง	 จัดเป็นพิธีกรรมระดับชุมชนและ
เป็นพิธีที่จะต้องทำาเป็นประจำาทุกปี	ดังนี ้
	 	 ๒.๑	 งานประจำาปีศาลเจ้าพ่อคำาแดง	หรืองานเลี้ยงเจ*	เจ้าพ่อคำาแดง
	 	 ๒.๒	พิธีส่งเคราะห์บ้านและสืบชะตาบ้าน
	 	 ๒.๓	 พิธีเลี้ยงเมือง

	 พิธีกรรมสำาคัญทั้ง	๓	พิธี	 เป็นพิธีประจำาปีที่สำาคัญของศาลเจ้าพ่อ	 โดยทั้ง	
๓	 พิธีมีวัตถุประสงค์ในการประกอบพิธี	 มีสัญลักษณ์สำาคัญในการประกอบพิธีที่
แตกต่างกันแต่ทั้งหมดก็อยู่บนพื้นฐานความเชื่อที่ว่าขอให้อารักษ์บ้านช่วยปกป้อง
คุ้มครองให้คนในครอบครัว	 และคนในหมู่บ้านปราศจากภยันตราย	 โดยมี	 ๒	
พิธีกรรมที่มีขั้นตอนในการประกอบพิธีเหมือนกันคือ	 พิธีเลี้ยงเจและพิธีเลี้ยงเมืองซึ่ง
มีหมอเมืองเป็นผู้มีบทบาทสำาคัญ	 ส่วนพิธีส่งเคราะห์บ้านและสืบชะตาบ้านเป็นพิธี
ที่อาจารย์วัดและพระสงฆ์เข้ามามีบทบาทสำาคัญ	

	 พิธีที่มีผู้เข้าร่วมพิธีมากที่สุดคือ	 พิธีส่งเคราะห์บ้านและสืบชะตาบ้าน	
เพราะอยู่ในช่วงเทศกาลสงกรานต์	 ลูกหลานมักจะมาร่วมประกอบพิธีด้วยและ
เนื่องจากขั้นตอนในการประกอบพิธีเป็นแบบพุทธศาสนาจึงทำาให้มีชาวบ้านเข้ามาร่วม
พิธีเพื่อความเป็นสิริมงคลเป็นจำานวนมาก	 แต่ถ้าหากสอบถามถึงการประกอบพิธี

	 *	 เจ	 เป็นศัพท์ที่ชาวบ้านใช้เรียกอาหารทุกชนิดที่ไม่ทำามาจากเนื้อสัตว์และไม่มีเนื้อสัตว์
เท่านั้น	ไม่ได้มีลักษณะเหมือนกับอาหารเจของกลุ่มคนจีนที่ต้องงดผักฉุน
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ที่เกี่ยวกับอารักษ์บ้าน	พิธีสำาคัญที่ชาวบ้านจะเอ่ยถึงคือ	พิธีเลี้ยงเมือง	เนื่องจากเป็น
พิธีที่ได้ปฏิบัติสืบทอดกันมานาน	 แต่ผู้เข้าร่วมพิธีกลับมีเพียงคนเฒ่าคนแก่เพียงไม่กี่
คนเช่นเดียวกับพิธีเลี้ยงเจ	 ส่วนหนึ่งอาจเป็นเพราะเวลาในการประกอบพิธีที่เริ่ม
ตั้งแต่ตีห้า	

พลวัตของความเชื่อและพิธีกรรมเกี่ยวกับผีอารักษ์บ้านที่บ้านไม้ลุงขนใน
ปัจจุบัน

 เมื่อบริบททางสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วตามลักษณะของ
เมืองชายแดน	 ทำาให้ความเชื่อและพิธีกรรมเกี่ยวกับผีอารักษ์บ้าน	 บ้านไม้ลุงขนเกิด
พลวัตในระดับชุมชน	ดังนี้

 พลวัตในเชิงกายภาพ

	 ตามคติความเชื่อดั้งเดิมของกลุ่มชาติพันธุ์ไท	 เมื่อมีการรวมกลุ่มก่อตั้งกัน
เป็นบ้านก็จะต้องมีหอผีบ้านหรือเทวดาบ้านของตนเอง	 เช่น	 ฮีตบ้านสิบสองของ
ชาวลื้อมีระบุไว้ข้อหนึ่งว่า	 เมื่อตั้งหมู่บ้านแล้วต้องตั้งนายบ้านปกครอง	 และใน
ขณะเดียวกันต้องตั้งใจบ้านและเทวดาบ้านควบคู่กันไป๘	 ที่ตั้งและลักษณะของหอ
เสื้อบ้านหรือศาลเจ้าบ้านมักจะอยู่ท้ายหมู่บ้าน	 ที่คนไม่พลุกพล่าน	 หรือใต้ต้นไม้ใหญ่
ที่กิ่งก้านแผ่ปกคลุมครึ้มไปทั่วอาณาบริเวณนั้น	 ลักษณะของหอเสื้อบ้านเป็นไม้อาจ
มุงด้วยหญ้าคา	 หรือแผ่นไม้เก่าๆ	 ขึ้นอยู่กับสภาพทางภูมิศาสตร์	 ไม่มีรูปปั้นหรือ
รูปเคารพของสิ่งศักดิ์สิทธิ์	 แต่ชาวบ้านก็เชื่อว่ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อาศัยอยู่จริง	 ด้วย
ลักษณะที่ตั้งและรูปแบบของหอเสื้อบ้าน	 จึงมีส่วนช่วยสร้างบรรยากาศให้ดูเข้มขลัง	
ศักดิ์สิทธิ์	 เป็นอาณาเขตที่คนไม่ควรจะเข้าไปยุ่งวุ่นวาย	 เว้นเสียแต่เพื่อการประกอบ
พิธีกรรม	 การแบ่งแยกพื้นที่ระหว่างโลกของสิ่งศักดิ์สิทธิ์และโลกมนุษย์จึงมีความ
ชัดเจน	และช่วยเสริมสร้างความศรัทธาให้กับผู้ที่เคารพนับถือได้เป็นอย่างดี

 ๘	 ยรรยง	จิระนครและรัตนาพร	เศรษฐกุล,	ประวัติศาสตร์สิบสองปันนา	(กรุงเทพฯ:	
สถาบันวิถีทรรศน์,	๒๕๔๔),	หน้า	๒๒๔.
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	 เมื่อกลับไปพิจารณาศาลเจ้าบ้านของไม้ลุงขนพบว่า	 ที่ตั้งและลักษณะของ
ศาลเจ้าบ้าน	 ใกล้เคียงกับความเชื่อดั้งเดิม	 คือ	 ตั้งอยู่บริเวณสะพานน้ำาบ่อหลวง	
(บ่อน้ำาขนาดใหญ่)	 ซึ่งในอดีตเป็นป่าทึบ	 แม้จะไม่ใช่ท้ายหมู่บ้าน	 แต่ก็เป็นจุดที่มักจะ
ไม่ค่อยมีคนสัญจร	 เพราะผู้คนไม่นิยมตักน้ำาไปใช้เองแต่กลับซื้อน้ำาจากคนจีนที่รับจ้าง
หาบน้ำามากกว่า	 บ้างก็ใช้น้ำาจากน้ำาสาย	 บางบ้านก็ใช้น้ำาบ่อในบ้านของตัวเอง	 ทำาให้
บรรยากาศในบริเวณดังกล่าวกลายเป็นพื้นที่สำาหรับอารักษ์บ้านไปโดยปริยาย	 คนจะ
เข้าถึงพื้นที่ดังกล่าวได้ก็ต่อเมื่อในโอกาสพิเศษคือ	การประกอบพิธีกรรมเท่านั้น	

	 ประมาณก่อน	 พ.ศ.	 ๒๔๙๙	 เมืองแม่สายได้ถูกไฟไหม้ครั้งใหญ่สองฟาก
ของถนนพหลโยธิน	 บ้านเรือนไม้เก่าๆ	 เสียหายเป็นจำานวนมาก	 บริเวณสะพานน้ำาบ่อ
หลวงซึ่งตั้งอยู่ใกล้กับถนนพหลโยธินก็อาจได้รับความเสียหายบ้างจากเหตุการณ์
ไฟไหม้ในครั้งนั้น	 และอาจจะเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำาให้ในปีถัดคือ	 ประมาณ	 พ.ศ.	
๒๕๐๐	 –	 ๒๕๐๑	 ประชาชนในหมู่บ้านและผู้ใหญ่บ้านในขณะนั้น	 (สันนิษฐานว่าคือ	
พ่อหลวงสามก๋าย)	 ได้ประกอบพิธีอัญเชิญเจ้าบ้านมาไว้	ณ	บริเวณต้นไม้ลุงขน	 เป็น
ศาลหลังเล็กๆ	มุงด้วยหญ้าคา	๓	หลังพร้อมเสาใจบ้าน	

	 ผลจากการย้ายศาลเจ้าบ้านมาไว้	 ณ	 กลางหมู่บ้านดังกล่าวนอกจากจะเปิด
โอกาสให้ชาวบ้านได้มีโอกาสเข้าไปบนบาน	 ขอความช่วยเหลือในเรื่องต่างๆ	 ได้อย่าง
สะดวก	ส่งผลให้ความศรัทธาแต่ยังคงความศักดิ์สิทธิ์ไว้ได้	

 พลวัตของพิธีกรรม

	 ๑.	การเพิ่มจำานวนพิธีกรรม

	 	 พิธีกรรมเกี่ยวกับอารักษ์บ้านของบ้านไม้ลุงขน	 แต่เดิมจัดเพียงพิธีเดียว
ซึ่งมีความหมายต่อชาวบ้านในขณะนั้นมาก	 นั่นคือ	 พิธีเลี้ยงเมือง	 จัดขึ้นในวันขึ้น	 ๙	
ค่ำา	 เดือน	๙	 เหนือ	 ซึ่งเป็นช่วงก่อนทำาการเกษตรกรรม	 วัตถุประสงค์ของพิธีจึงจัด
ขึ้นเพื่อความอุดมสมบูรณ์เป็นหลัก	

	 	 สาเหตุที่เรียกว่าพิธีเลี้ยงเมือง	 ผู้วิจัยสันนิษฐานว่ากลุ่มคนที่เข้ามาอาศัย
อยู่ก่อนในครั้งแรกน่าจะเป็นชาวไทใหญ่	 เนื่องจากบ้านไม้ลุงขนอยู่ใกล้กับประเทศ
เมียนม่าร์ซึ่งกลุ่มชาติพันธุ์ส่วนใหญ่เป็นชาวไทใหญ่ที่มาจากเมืองเชียงตุงบ้าง	 เมือง
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พยากบ้าง	 เป็นต้น	 เมื่อเปรียบเทียบพิธีกรรมนี้กับของชาวไทใหญ่ที่แม่ฮ่องสอน๙

พบว่ารายละเอียดปลีกย่อยของพิธีเลี้ยงเมืองบ้านไม้ลุงขนที่ได้ปฏิบัติสืบกันมา
คล้ายคลึงกับการปฏิบัติที่แม่ฮ่องสอน	 โดยชาวไทใหญ่มักจะเรียกสิ่งศักดิ์สิทธิ์ว่า
“เจ้าเมือง”	และเรียกพิธีว่า	“เลี้ยงเมือง	หรือเลี้ยงเจ้าเมือง”	เพราะชาวไต	(ไทใหญ่)	
มีความเชื่อเรื่องผีเสื้อบ้านผีเสื้อเมืองเหมือนกัน	 ชุมชนไตจึงมีหอเจ้าเมืองทุกหมู่บ้าน	
หอเจ้าเมืองน่าจะมีความหมายตรงกับคำาว่าหอเสื้อบ้านเหมือนคนเมือง	ดูตามบทบาท
หน้าที่ของเจ้าเมือง	 ซึ่งเป็นผู้คอยสอดส่องดูแลสารทุกข์สุกดิบของชุมชนแล้ว
เจ้าเมืองก็คือ	 เทพวีรบุรุษประจำาหมู่บ้านนั่นเอง	 ซึ่งทำาหน้าที่เช่นเดียวกับผีอารักษ์
ของคนไทย๑๐	 หากข้อสันนิษฐานนี้มีมูล	 ชาวไทลื้อที่บ้านไม้ลุงขนอาจเป็นผู้ที่อพยพ
เข้ามาอยู่ในภายหลังโดยเฉพาะช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่	 ๒	 และก็ได้รับเอา
ประเพณีปฏิบัตินี้ไป	

  การเพิ่มจำานวนพิธีกรรมเกิดขึ้นเกือบจะควบคู่ไปกับการพัฒนาศาลเจ้าพ่อ
คำาแดง	 กล่าวคือ	 เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงนับตั้งแต่	 พ.ศ.	 ๒๕๐๐	 ที่เริ่มมีการย้ายที่
ตั้งของศาลพร้อมกับการสร้างเสาใจบ้าน	จนกระทั่งมีการปั้นรูปปั้นเจ้าพ่อคำาแดงและ
เสนาซ้าย	 –	 ขวา	 เมื่อ	 พ.ศ.	 ๒๕๑๕	 ความภาคภูมิใจของชาวบ้านไม้ลุงขนที่มี
สิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยปกป้องคุ้มครองคนในชุมชน	 ตลอดจนเรื่องเล่าเกี่ยวกับความ
ศักดิ์สิทธิ์ก็ได้รับการถ่ายทอดจากปากต่อปากสืบต่อกันมา	ส่งผลให้เกิด	“งานประจำาปี
ศาลเจ้าพ่อคำาแดง”	 หรือ	 “พิธีเลี้ยงเจ”	 คาดว่าน่าจะเริ่มมีงานดังกล่าวอยู่ในช่วง
ระหว่างหลัง	 พ.ศ.	 ๒๕๐๗	 แต่ไม่เกิน	 พ.ศ.	 ๒๕๑๗	 เนื่องจากงานประจำาปีควรจะ
เกิดภายหลังจากย้ายศาลเจ้าบ้านมาอยู่ที่กลางหมู่บ้านและได้มีชื่อเป็น	 “ศาลเจ้าพ่อ
คำาแดง”	 ตามคำาบอกของร่างทรง	 และก่อนที่โรงเรียนบ้านไม้ลุงจะเปิดทำาการสอน๑๑

เนื่องจากในอดีตงานประจำาปีมีระยะเวลาในการจัดงานถึง	 ๗	 วัน	 ๗	 คืน	 เป็นงาน
ดนตรี	 มหรสพ	ยิ่งใหญ่ในความทรงจำาของชาวบ้าน	 เมื่อมีการขอคืนที่ดินจากวัดเพื่อ

 ๙	 เรณู	 อรรฐาเมศร์,	 ประเพณีพิธีกรรมชาวไทใหญ่บ้านใหม่หมอกจ๋าม,	 ใน	 ไท: TAI, 
ฉลาดชาย	รมิตานนท์,	วิระดา	สมสวัสดิ์,	เรณู	วิชาศิลป์,	บรรณาธิการ.	หน้า	๓๔๙.
 ๑๐	 เรื่องเดียวกัน.	หน้า	๓๔๓.
 ๑๑ โรงเรียนบ้านไม้ลุงขน	 เปิดสอนชั้น	 ป.	 ๑	 เมื่อวันที่	 ๑	 พฤษภาคม	 ๒๕๑๗	 ได้รับ
ความช่วยเหลือจากมูลนิธิการศึกษาไทย	–	อเมริกัน	เมื่อวันที่	๒๗	เมษายน	๒๕๑๗.	รายละเอียด
จาก	สมุดหมายเหตุรายวันโรงเรียนชุมชนบ้านไม้ลุงขน มิตรภาพที่ ๑๖๙.
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สร้างเป็นโรงเรียนทำาให้ไม่มีสถานที่จัดงาน	 จำานวนวันและกิจกรรมในการจัดงานจึง
ลดลงเหลือเพียง	๒	วัน	คือ	ในวันที่	๓	และ	๔	ในเดือนมีนาคมของทุกปี

	 	 พิธีดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเป็นการตอบแทนอารักษ์บ้านที่ได้ช่วยเหลือให้
ชาวบ้านอยู่อย่างมีความสุข	 ไม่มีเรื่องเดือดร้อนเกิดขึ้นในหมู่บ้าน	ขณะเดียวกันก็เป็น
วิธีการหนึ่งที่จะให้ชาวบ้านช่วยกันทำาบุญบริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือบำารุงศาลเจ้าพ่อ
คำาแดงด้วย

	 	 อีกพิธีกรรมหนึ่งที่น่าจะเพิ่มเข้ามาภายหลังและกลายเป็นพิธีที่คนใน
หมู่บ้านเข้ามาร่วมเป็นจำานวนมาก	คือ	พิธีส่งเคราะห์บ้านและสืบชะตาบ้าน	ซึ่งน่าจะ
เป็นการรับมาจากคนไทยวน	หรือ	“คนเมือง”	ทางภาคเหนือ	จากการสอบถามผู้ใหญ่
บ้านคนปัจจุบัน	(นางมะลิวัลย์	ดวงเพ็ชร์)	ได้รับคำาตอบว่า	พิธีดังกล่าวได้มีปฏิบัติมา
นานแล้วที่ศาลเจ้าพ่อคำาแดง	

	 	 อย่างไรก็ตาม	การเพิ่มพิธีกรรมจากเดิม	๑	พิธีกรรมมาเป็น	๓	พิธีกรรม 
ก็ไม่ได้ก่อให้เกิดข้อขัดแย้งใดกับชาวบ้าน	 เนื่องจากพิธีกรรมทั้งหมด	 (๓	 พิธี)	 เป็น
พิธีกรรมระดับชุมชน	 ก็น่าจะเป็นเรื่องดีที่จะเป็นการเพิ่มระดับความสำาคัญหรือ
ลักษณะเด่นให้กับหมู่บ้านของตนที่มีพิธีกรรมระดับชุมชนที่ในขณะนั้นชุมชนอื่นไม่มี	
และมีประวัติความเป็นมาที่สามารถเล่าต่อได้	 ขณะเดียวกันก็พิธีกรรมต่างๆ	 ก็ได้
สะท้อนให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งเหนือธรรมชาติที่ต้องคอยช่วยเหลือ
กันใจ	 หากมีความกังวลใจหรือคับข้องใจที่ไม่สามารถหาคำาตอบเพื่ออธิบายได้ก็มักจะ
ไปบนบานอ้อนวอนขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยเหลือ	ในฐานะของ	“ลูกบ้าน”	คนหนึ่ง	

	 ๒.	องค์ประกอบของพิธีกรรม

	 	 ๑)	 วัตถุประสงค์ในการประกอบพิธีกรรม:	

	 	 	 พลวัตของวัตถุประสงค์ในการประกอบพิธีกรรมที่เห็นได้ชัดเจน	คือ	
พิธีเลี้ยงเมือง	 แต่เดิมชาวบ้านจะประกอบพิธีกันในช่วงก่อนฤดูทำานาเพื่อขอความ
อุดมสมบูรณ์	 ซึ่งน่าสังเกตว่าปกติในพิธีกรรมเพื่อขอความอุดมสมบูรณ์มักจะมี
สัญลักษณ์สำาคัญที่เป็นสิ่งแทนความอุดมสมบูรณ์	
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	 	 	 เมื่อเปรียบเทียบกับการประกอบพิธีเลี้ยงเมือง	 (เจ้าเมือง)	 ที่
จังหวัดแม่ฮ่องสอน๑๒	 พิธีเลี้ยงเมือง	 ดำาเนินควบคู่ไปกับประเพณีการทำานา	 โดยพิธี
เลี้ยงเจ้าเมืองเป็นการกล่าวคำาอธิษฐานต่อเจ้าเมืองให้ทำานาได้ผลผลิตอุดมสมบูรณ์
ก่อนขั้นตอนการแฮกนา	 สามารถถามถึงเหตุการณ์เกี่ยวกับภัยธรรมชาติ	 ผลผลิต	
ตลอดจนสัตว์ที่จะมาทำาอันตรายโดยมีหมอเมืองเป็นผู้วาไม้สอบถามปัญหาทีละข้อ	
และน่าสังเกตว่าไม่ได้มีการเอ่ยถึงการห่อขนมข้าวแอ๊บเหมือนที่บ้านไม้ลุงขนแต่
อย่างใด

	 	 	 จะเห็นได้ว่าการประกอบพิธีเลี้ยงเมืองที่แม่ฮ่องสอนมีวัตถุประสงค์	
และการปฏิบัติที่บ่งบอกชัดเจนในพิธีเพื่อความอุดมสมบูรณ์	 ที่บ้านไม้ลุงขนในอดีต
ก็เช่นกัน	 บริบทที่ตั้งซึ่งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำาสายก็น่าจะเคยทำาการเพาะปลูก	 แต่อาจได้
ผลผลิตไม่ดีจึงหันไปทำาไร่	 ทำาสวนกันมากกว่า	 และต่อมาเมื่อหมู่บ้านกลายเป็นเขต
เศรษฐกิจทำาให้คนในหมู่บ้านส่วนใหญ่ตัดสินใจขายที่ดินให้แก่นายทุนที่เข้ามาเพื่อ
ทำาการค้าขาย	 จนกระทั่งในปัจจุบันบ้านไม้ลุงขนไม่มีที่ดินสำาหรับการทำานา	 แต่เป็น
อาคารพาณิชย์มาแทนที่	 วัตถุประสงค์ของพิธีเลี้ยงเมืองที่ในอดีตปฏิบัติเพื่อความ
อุดมสมบูรณ์ก็ดูเลือนลางไป	แต่ก็ยังคงยึดมั่นในประเพณีปฏิบัติที่ได้สืบต่อกันมานาน

	 	 ๒)	 รายละเอียดและขั้นตอนในการประกอบพิธี

	 	 	 ในพิธีกรรมเลี้ยงอารักษ์บ้านของบ้านไม้ลุงขน	 ทั้งในพิธีที่ปฏิบัติ
สืบเนื่องกันมานานอย่างพิธีเลี้ยงบ้าน	 หรือแม้แต่พิธีที่เข้ามาเพิ่มเติมในภายหลังแต่
ก็ได้มีการตัดทอนเนื้อหา	 รายละเอียดในบางส่วนออกไปด้วยเหตุผลและความจำาเป็น
ที่สัมพันธ์กับบริบทของหมู่บ้าน

	 	 	 พิธีประจำาปีศาลเจ้าพ่อคำาแดง	 เป็นพิธีใหม่ที่เพิ่มเข้ามาเกือบ	 ๕๐	
ย้อนหลังไป	 แต่ก็ได้ปรับเปลี่ยนลดจำานวนวันในการเฉลิมฉลองลง	 เนื่องจากไม่มี
สถานที่ในการจัดงานมหรสพ	 ซึ่งมีทั้งดนตรี	 หนังกลางแปลง	 การชกมวย	 ร้านค้า	
ฯลฯ	 เพราะต้องคืนที่ให้กับวัดนำาไปสร้างโรงเรียนของชุมชน	การลดจำานวนวันลงก็ไม่
น่าจะส่งผลกระทบต่อความรู้สึกชาวบ้าน	 เพราะเป็นการจัดเพื่อการเฉลิมฉลองและ

 ๑๔	 เรณู	 อรรฐาเมศร์,	 ประเพณีพิธีกรรมชาวไทใหญ่บ้านใหม่หมอกจ๋าม,	 ใน	 ไท: TAI, 
ฉลาดชาย	รมิตานนท์,	วิระดา	สมสวัสดิ์,	เรณู	วิชาศิลป์,	บรรณาธิการ,	หน้า	๓๕๑.
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เป็นการบำารุงศาลเจ้าพ่อเท่านั้น	งานดังกล่าวจึงได้ลดจำานวนลงเหลือเพียง	๒	วันดัง
ในปัจจุบัน

	 	 	 ในพิธีเลี้ยงเมือง	 เป็นพิธีเก่าแก่ที่ปฏิบัติกันมาช้านานย่อมต้องมี
พลวัตที่เป็นการเปลี่ยนไปตามกาลเวลา	 กล่าวคือ	 การปิดตาแหลว	 เพื่อแสดง
สัญลักษณ์ของการเป็นพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ที่คนในห้ามออก	 คนนอกห้ามเข้า	 (กำาบ้าน)	 ใน
อดีตก่อนที่จะมีการย้ายศาลเจ้าบ้านไปที่ต้นไม้ฮุงได้ปฏิบัติอย่างเคร่งครัด	 เมื่อบ้าน
เมืองเข้าสู่ความทันสมัยและความเจริญ	 ข้อปฏิบัติในการปิดตาแหลวและกำาบ้านก็ได้
เสื่อมคลายลงจนยกเลิกการปฏิบัติไป	

	 	 	 การเรี่ยไรเงินและข้าวสารเพื่อซื้อวัตถุดิบในการประกอบพิธีเลี้ยง
เมือง	จากเดิมบ้านละ	๑	บาทหรือข้าว	๑	ลิตร	โดยจ่ายเท่ากับจำานวนสมาชิกในบ้าน
ยกเว้นบ้านไหนที่มีคนท้องก็ให้ยกเว้นไป	 แนวปฏิบัตินี้ยังคงมีอยู่แต่ได้เปลี่ยนรูปแบบ
ของการบริจาคไป	 คือ	 จากเดิมที่เคยบริจาคข้าวสารก็พบปัญหาเนื่องจากข้าวมี
สายพันธุ์ที่ไม่เหมือนกันเวลานำามาโม่เป็น	 “ข้าวแป้ง”	 แล้วนำาไปนึ่งเป็นขนมข้าวแอ๊บ
จะเกิดปัญหานึ่งสุกไม่ทั่วถึงกันบ้าง	 หรือเหนียวเกินไป	 เป็นต้น	 จึงได้ตัดปัญหานี้โดย
การรับบริจาคเป็นเงินเพื่อนำาไปซื้อวัตถุดิบ	 เดิมก็นำาไปซื้อข้าวสารต่อมาก็นำาเงินที่ได้
จากการบริจาคไปซื้อแป้งทำาขนม	 น้ำาอ้อย	 แล้วนำามาทำาร่วมกันและเชื่อว่าจะได้บุญ
จากการทำาขนมร่วมกันในครั้งนี้ด้วย	 อย่างไรก็ตามข้อห้ามและข้อปฏิบัติอันเคร่งครัด
ที่ปฏิบัติสืบเนื่องกันมาแต่ครั้งแรกคือ	 การไม่เก็บเงินจากสตรีมีครรภ์และห้ามสตรีมี
ครรภ์เข้าร่วมในการประกอบพิธี	 ชาวบ้านเล่าว่าทุกครั้งที่มีการเก็บเงินหรือให้คนท้อง
เข้าร่วมพิธี	 (แม้แต่การช่วยทำาขนม)	 จะทำาให้ขนมนึ่งไม่สุกทุกครั้ง	 และเมื่อขนมนึ่ง
สุกแล้วห้ามนำามารับประทานเพราะถือว่าเป็นของทำาใหม่ๆ	 ต้องถวายให้เจ้าพ่อคำา
แดงก่อนจึงจะนำามารับประทานได้ 

	 ๓.	การรับเอาชื่อของอารักษ์เมืองมาเป็นชื่อของอารักษ์บ้าน

	 	 “เจ้าพ่อคำาแดง”	 เป็นชื่อของอารักษ์บ้านไม้ลุงขน	 ที่ได้มาจากร่างทรง
ชาวไทใหญ่	 ว่าเจ้าพ่อคำาแดงมาจากถ้ำาเชียงดาว	 จังหวัดเชียงใหม่อารักษ์องค์สำาคัญ
ของเมืองเชียงใหม่และจะมาปกปักรักษาบ้านไม้ลุงขนทำาให้ชาวบ้านในสมัยเกิดความ
นับถือ	
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	 	 น่าสังเกตว่าชื่อที่ใช้เรียกอารักษ์บ้านไม้ลุงขน	 ไม่ได้เรียกตามที่ชาว
เชียงใหม่หรือที่เรียกกันทั่วไปว่า	 “เจ้าหลวงคำาแดง”	 สันนิษฐานว่า	 “เจ้าพ่อ”	 เป็นคำา
ศัพท์ในความคิดของชาวบ้านที่ใช้เรียกแทนผู้นำาที่เป็นที่น่าเคารพนับถือ	 น่ายำาเกรง	
ส่วนคำาว่า	 “เจ้าหลวง”	 ให้ความรู้สึกว่าจะต้องอาศัยอยู่ในคุ้ม	 เป็นกษัตริย์ที่มีบริวาร
มากมาย๑๓	 อีกคำาหนึ่งที่ชาวบ้านใช้เรียกอารักษ์บ้าน	 คือ	 พ่อเฒ่า	 ซึ่งมีความหมาย
คล้ายๆ	 กับ	 ปู่หรือตา	 ซึ่งฟังดูแล้วคล้ายกับให้ความรู้สึกอุ่นใจ	 เป็นที่เคารพเหมือน
ญาติผู้ใหญ่	 และแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์กันระหว่างสิ่งเหนือธรรมชาติกับมนุษย์
ที่มีช่องว่างใกล้กันมากขึ้น	

	 	 การยอมรับเอาชื่อ	 “เจ้าหลวงคำาแดง”	 อารักษ์เมืองเชียงใหม่มาเป็นชื่อ
ของอารักษ์บ้านไม้ลุงขนหากพิจารณาอย่างกว้างๆ	 ก็เท่ากับเป็นการรับเอาวัฒนธรรม
ของ	 “คนเมือง”	 มาเป็นของหมู่บ้าน	 สร้างความแตกต่างโดยการเรียกชื่อ	 แต่ใน
ความเป็นจริงเมื่อสัมภาษณ์ชาวบ้านที่เป็นชาวไทลื้อที่มาจากเมืองลวงและเมืองฮำา	
จะบอกว่าจริงๆ	 แล้วที่เมืองต่างๆ	 ของสิบสองปันนาก็มีชื่อ	 “คำาแดง”	 ปรากฏ
มากมาย	สอดคล้องกับงานวิจัยของ	ยรรยง	จิระนครและรัตนาพร	 เศรษฐกุล๑๔	ที่
ได้รวบรวมรายชื่อผีอารักษ์เมืองบางเมืองในสิบสองปันนา	 เช่น	 ที่เมืองฮำาก็มีผีเมือง
หลายตนและมีชื่อเจ้าหลวงคำาแดงเป็นผีเมืองด้วย	 เมืองลวงก็มีพญาหลวงคำาแดง
เป็นอารักษ์เมือง	 เป็นต้น	 เช่นนี้ก็อาจเป็นไปได้ว่าการยอมรับเอาชื่อผีเมืองเชียงใหม่
มาเป็นชื่ออารักษ์บ้านไม้ลุงขนก็ไม่ได้ทำาให้ชาวบ้านเกิดความรู้สึกขัดแย้งในใจ	 เพราะ
ชื่อดังกล่าวก็เป็นชื่อที่มีในระบบความเชื่อของชาวไทลื้ออยู่แล้ว	 แม้จะรู้สึกว่าเป็น
คนละองค์กันกับที่อำาเภอเชียงดาวก็ตามเพราะชาวบ้านเชื่อว่า	 “เจ้าพ่อคำาแดง”	 เป็น
อารักษ์ที่ยิ่งใหญ่มีสถานที่สิงสถิตอยู่หลายที่	และที่บ้านไม้ลุงขนก็เป็นหนึ่งในนั้น

	 	 สิ่งที่ทำาให้อารักษ์บ้าน	 บ้านไม้ลุงขนแตกต่างจากอารักษ์เมืองเชียงใหม่	
ข้อหนึ่งก็คือ	 การเลี้ยงอารักษ์บ้านด้วยอาหารที่ไม่มีเนื้อสัตว์	 เหล้า	 แต่เลี้ยงด้วย
ผลไม้	 ขนม	 น้ำาชา	 น้ำาเต้าหู้	 นมถั่วเหลือง	 ซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะที่ทำาให้การเลี้ยง

 ๑๓	 สัมภาษณ์	 นางสมนึก	 ออนตะไคร้,	 อดีตผู้ใหญ่บ้านไม้ลุงขน,	 สัมภาษณ์	 ๑๘	
พฤษภาคม	๒๕๕๒.
 ๑๔	 ยรรยง	 จิระนครและรัตนาพร	 เศรษฐกุล.	 ประวัติศาสตร์สิบสองปันนา,	 หน้า	
๒๒๙.
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อารักษ์บ้านไม้ลุงขนแตกต่างจากการเลี้ยงอารักษ์บ้านที่สิบสองปันนา	 แต่การเลี้ยง
อารักษ์บ้านด้วยอาหารที่ ไม่มี เนื้อสัตว์นี้ยังพบได้อีกแห่งหนึ่งคือที่ 	 ศาลเจ้า
“โกเมียวเฉียน”	 เป็นศาลผีเมืองแสนหวี	 รัฐฉาน๑๕	 ก็อาจสันนิษฐานได้อีกทางหนึ่ง
ว่าการเลี้ยงอารักษ์บ้านด้วยอาหารแบบดังกล่าวอาจได้รับอิทธิพลจากประเทศ
เพื่อนบ้านด้วย	

	 	 รูปปั้นเจ้าพ่อคำาแดงพร้อมด้วยเสนาซ้าย	 –	 ขวาที่บ้านไม้ลุงขน	 ซึ่งดู
สงบและเป็นสง่า	 ท่าทางใจดี	 ก็ช่วยตอกย้ำาให้เจ้าพ่อคำาแดงในความคิดของชาวบ้าน
ดูเป็นบุคคลที่ทรงศีล	 (เนื่องจากการไม่ทานเนื้อสัตว์)	 มากกว่าจะเป็นภาพนักรบที่
เก่งกาจ	 องอาจแม้จะมีบางคนที่เล่าว่าเจ้าพ่อคำาแดงเคยเป็นนักรบ	 เป็นทหารเอก
ก็ตาม	

	 	 การเซ่นสรวงบูชาอารักษ์บ้านด้วยอาหารที่ไม่มีเนื้อสัตว์	 รูปปั้นเจ้าพ่อ
คำาแดงที่อยู่ในอิริยาบถที่สงบ	 หรือแม้แต่ชื่อที่ชาวบ้านใช้เรียกอารักษ์บ้าน	 เหล่านี้
ล้วนมีความหมายและตอกย้ำาสร้างความศักสิทธิ์	 น่าเลื่อมใสศรัทธาของอารักษ์บ้าน	
ให้คนในชุมชนและผู้ที่นับถือได้มากราบไหว้ขอพรกันอย่างต่อเนื่องไม่ขาดสาย	

สรุป

	 ด้วยบริบทของอำาเภอแม่สายมีลักษณะเป็นชายแดน	 หากไม่มีเขตพรมแดน
ประเทศกั้นอย่างชัดเจนแล้ว	 ประชาชนของทั้งประเทศไทยและประเทศพม่าสามารถ
เดินทางไปมาหาสู่กันและสามารถรับและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกันได้อย่างง่ายดาย

	 เมื่อชาวไทลื้อได้อพยพเข้ามาอยู่ในบริบทใหม่	 ที่มีลักษณะสภาพสังคม
เปลี่ยนไปจากเดิมมาก	 กล่าวคือ	 ไม่ได้เป็นสังคมเกษตรแบบพึ่งตนเอง	 ไม่ได้ทำานา	
ไม่ได้พึ่งฝนฟ้าแล้ว	 แต่เป็นการค้าขายและทำาอาชีพรับจ้างมากกว่า	 ทำาให้ลักษณะ
พลวัตของความเชื่อและพิธีกรรมที่เกี่ยวกับอารักษ์บ้าน	 บ้านไม้ลุงขน	 มีทั้งการปรับ
เปลี่ยนที่ได้รับอิทธิพลจากโลกภายนอกและบางอย่างก็เป็นการเปลี่ยนแปลงตาม

 ๑๕	 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมใน	 เสมอชัย	 พูลสุวรรณ,	 รัฐฉาน (เมืองไต) พลวัตของ
ชาติพันธุ์ในบริบทประวัติศาสตร์และสังคมการเมืองร่วมสมัย	 (กรุงเทพมหานคร:	 ศูนย์
มานุษยวิทยาสิรินธร	(องค์การมหาชน),	๒๕๕๒),	หน้า	๒๕	–	๓๑.
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กาลเวลาอย่างต่อเนื่อง	 รวดเร็ว	 แต่ก็ไม่ได้ทำาให้ความเชื่อและพิธีกรรมถูกอิทธิพล
จากโลกภายนอกกลืนไปทั้งหมด	 อีกทั้งลักษณะทางกายภาพของหมู่บ้านที่อยู่บริเวณ
ชายแดนและเป็นเขตเศรษฐกิจซึ่งมีกลุ่มพ่อค้าจากต่างจังหวัดที่พำานักอยู่ในอำาเภอ
แม่สาย	 และทำาการค้าขายในบริเวณใกล้เคียงกับบ้านไม้ลุงขนทำาให้ต้องการสิ่งยึด
เหนี่ยวทางจิตใจ	 การอพยพเข้ามาของแรงงานต่างด้าวชาวพม่า	 ทำาให้บทบาทของผี
อารักษ์ในปัจจุบันสอดคล้องกับสภาพสังคมและวิถีชีวิตของกลุ่มคนที่อยู่อาศัยใน
ชุมชนนี้เป็นอย่างมาก

	 สาเหตุอีกประการหนึ่งที่ทำาให้ความเชื่อและพิธีกรรมไม่ถูกกลืนจากโลก
ภายนอกมากจนเกินไปคือ	 ได้รับการสนับสนุนจากสมาชิกในชุมชนและการขยายกลุ่ม
ของผู้ที่นับถือศรัทธาอารักษ์บ้าน	รวมทั้งผู้นำาหมู่บ้านที่ได้รับความไว้วางใจ	ขณะเดียว
กันความหลากหลายทางชาติพันธุ์ภายในหมู่บ้านไม่ได้เป็นอุปสรรค	 อาจเพราะมี
ความเชื่อในลักษณะแบบเดียวกัน	 มีวิถีชีวิตที่ใกล้เคียงกัน	 จึงมีการหยิบเอาลักษณะ
เฉพาะของแต่ละชาติพันธุ์มาผสมผสานจนก่อให้เกิดเป็นลักษณะเฉพาะของชุมชน	
หลอมรวมเอาความคิด	จิตวิญญาณของกลุ่มไว้ได้	ทำาให้ความเชื่อและพิธีกรรมยังคง
ดำารงอยู่ได้ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของสังคม	 และมีบทบาทสำาคัญ
ทั้งในระดับปัจเจกและต่อคนในชุมชน
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