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บทคัดย่อ

 ผสีะเองิเปน็ผบีรรพบรุษุประจาํสายตระกลูของชาวกยูทีบ่า้นละเอาะ อาํเภอ 
น้ําเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ คอยคุ้มครองดูแลรักษาลูกหลานและสามารถทําให้
ลูกหลานเจ็บป่วยได้เมื่อกระทําผิดจารีตประเพณี ทุกปีระหว่างเดือน ๓ ถึงเดือน ๖ 
ชาวบ้านจะจัดพิธีเลี้ยงผีสะเอิงขึ้น เพื่อแก้บนขอบคุณและเซ่นไหว้สักการะ พิธีนี้ช่วย
สืบทอดความเชื่อเรื่องผีบรรพบุรุษ ขณะเดียวกันก็ช่วยสืบทอดฮีตคองของชาวกูย
บ้านละเอาะ ช่วยสั่งสอนลูกหลาน และสร้างความสัมพันธ์ให้คนในชุมชน รวมถึง
สร้างกําลังใจให้แก่ปัจเจกบุคคล พิธีนี้สามารถตอบสนองความต้องการทางจิตใจของ
ปัจเจกบุคคลและสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนจึงดํารงอยู่ได้อย่างยาวนานจนถึง
ปัจจุบัน
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Abstract

 Phi Sa Oeng are the family lineage ancestral spirits of the Kui at 
Ban La-o, Amphoe Namkliang, Changwat Sisaket. Their duty is to protect 
and take care of their descendants. If their descendants break the custom, 
the spirits can cause them illness. Annually, during the third and sixth 
month, villagers will arrange the ancestral spirit worship in order to fulf ill 
their vows, thank and worship the spirits. This worship helps transmit the 
belief in ancestral spirits. At the same time, the worship helps to transmit 
the customary law of the Kui at Ban La-o, teaches descendants and unites 
the relationship between the people in the community. In addition, the 
worship helps to build spirit for individuals and can respond to the spiritual 
needs of individuals and build the strength of the community. These are 
the reasons why the worship has been practiced for a long time until the present.

 * This article is part of the author’s MA thesis entitled, “Transmission and 
Role of Ancestral Spirit Worship of the Kui at Ban La-o, Amphoe Nam Kliang, 
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บทนํา

 กลุ่มชาติพันธุ์กูยเป็นกลุ่มชนใหญ่กลุ่มหนึ่งอาศัยอยู่บริเวณภาคอีสานตอน
ล่างของประเทศไทย พูดภาษาตระกูลมอญ-เขมร ชนกลุ่มนี้เรียกขานตนเองว่า กุย 
กูย กวย โกย มีความหมายว่า “คน” คนไทยเรียกคนกลุ่มนี้ว่าส่วย๑ เดิมมีถิ่นฐานอยู่
บริเวณแขวงอัตตะปือ จําปาศักดิ์และสารวันของประเทศลาว แล้วได้อพยพข้าม
แมน่้าํโขง๒ เขา้มาอาศยัอยูบ่รเิวณภาคอสีานตอนลา่งของประเทศไทย อาศยัอยูม่ากใน
จังหวัดสุรินทร์ ศรีสะเกษ บุรีรัมย์ และอุบลราชธานี ชาวกูยแบ่งกลุ่มตามวิถีการ
ดําเนินชีวิต คือ กูยเลี้ยงช้างและกูยทํานา

 บ้านละเอาะ อําเภอน้ําเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ เป็นหมู่บ้านหนึ่งที่มีชาวกูย
อาศัยอยู่หนาแน่นและอยู่บริเวณนี้มาเป็นเวลานานหลายศตวรรษ จึงไม่สามารถทราบ
ประวัติได้อย่างแน่ชัดว่ากลุ่มตนอพยพย้ายถิ่นมาจากที่ใด ชาวกูยบ้านนี้เป็นกูยทํานา 
หรือกูย “มะลอ” ตามแนวการจําแนกกลุ่มภาษาของไซเดนฟาเดนที่ใช้คําว่า “อะไร” 
แบง่กลุม่ชาวกยู๓ ชาวกยูบา้นนีน้บัถอืพระพทุธศาสนาขณะเดยีวกนักน็บัถอืผสีางเทวดา
อยา่งเหนยีวแนน่ ผทีีช่าวบา้นนบัถอืเปน็ผดีทีีค่อยปกปอ้งดแูลรกัษาผูค้นใหม้แีตส่นัตสิขุ 
แต่หากผู้ใดขาดความเคารพหรือกระทําผิดจารีตประเพณีก็บันดาลให้เกิดความเดือด
ร้อนได้เช่นกัน 

 ผีสะเอิง เป็นผีดีที่ชาวกูยบ้านละเอาะนับถือ ทุกปีชาวบ้านจะจัดพิธีเลี้ยง
ผีสะเอิงขึ้น พิธีนี้ถือปฏิบัติมาจนถึงปัจจุบันเพราะสามารถตอบสนองความต้องการ
ของผูค้นในชมุชนได ้บทความนีจ้งึมวีตัถปุระสงคเ์พือ่นาํเสนอขอ้มลูภาคสนามเกีย่วกบั

 ๑ สมทรง บุรุษพัฒน์, เรียนภาษาและชีวิตความเป็นอยู่ของชาวกูย-กวย(ส่วย)จากบท
สนทนา (นครปฐม: สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท มหาวิทยาลัยมหิดล, ๒๕๓๗), 
หน้า ๑.
 ๒ จิตร ภูมิศักดิ์, ความเป็นมาของคําสยาม ไทย ลาวและขอม และลักษณะทางสังคม
ของชนชาติฉบับสมบูรณ์ (กรุงเทพฯ: ศยาม, ๒๕๔๔), หน้า ๒๘๔.
 ๓ Eric Seidenfaden, The Kui People of Cambodia and Siam. Journal of Siam 
Society 39, Part 2 (January 1952): 161-162. ได้ศึกษาและแบ่งกลุ่มตามการออกเสียง
คําว่า “อะไร” ในภาษากูย จึงได้แบ่งชาวกูยในประเทศไทยออกเป็น ๔ กลุ่มใหญ่ คือ กูยมะไอ
(Kui M’ai) กูยมะลอ (Kui M’lÔ) กูยเยอ (Kui YÔ) กูยมะลัว (Kui M’loa)
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พิธีเลี้ยงผีสะเอิงของชาวกูยบ้านละเอาะ และวิเคราะห์บทบาทของพิธีเลี้ยงผีสะเอิง
ที่มีต่อผู้คนและชุมชนบ้านละเอาะ ข้อมูลที่ได้มาจากการสัมภาษณ์ (Interview) และ
การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) ผู้ประกอบพิธีและผู้เข้าร่วมพิธี จากการ
สังเกต (Observation) และการสังเกตอย่างมีส่วนร่วม (Participant observation) 
ในพิธีกรรม งานวิจัยนี้เก็บข้อมูลในช่วง พ.ศ. ๒๕๕๓-๒๕๕๕ 

ผีสะเอิงกับความเชื่อของชาวกูยบ้านละเอาะ

  ผีสะเอิง หรือเรียกว่า ผีแม่สะเอิง ผีแม่สะเอง คําว่า “สะเอิง” เป็นภาษา
กูย หมายถึง ครกดินเผา 

 ชาวบ้านเชื่อว่าผีสะเอิงเป็นผีบรรพบุรุษประจําสายตระกูล ซึ่งเป็นผีปู่ย่า
ตายายของตนที่ล่วงลับไปแล้ว คอยคุ้มครอง ดูแลรักษาลูกหลานและสามารถทําให้
ลูกหลานเจ็บป่วยได้เมื่อกระทําผิดจารีตประเพณี ชาวกูยที่บ้านนี้จึงถือว่าผีบรรพบุรุษ
เปน็ “ของรกัษา” ตนเองและญาตพิีน่อ้งใหอ้ยูด่มีสีขุอยูเ่สมอ การทีผ่บีรรพบรุษุมาอยูก่บั
ลกูหลานเพราะอยากอยูเ่ปน็หลกัเปน็ฐานใหล้กูหลานไดย้ดึเหนีย่วและรกัใครป่รองดอง
กัน หรือเรียกว่ามาทําให้ “เป็นเฮือนเป็นซาน” (เป็นบ้านเป็นเรือน) ทุกปีชาวบ้านจะ
จัดพิธีเลี้ยงผีสะเอิงขึ้นโดยมีครูบาเป็นผู้ประกอบพิธี เพื่อแก้บนและขอบคุณที่ช่วยให้
ลูกหลานบรรเทาหรือหายจากการเจ็บป่วย และเพื่อเซ่นไหว้สักการะ  

 ผีสะเอิงเป็นผีมูลมัง คือ เป็นผีที่เป็นมรดกตกทอดมาตั้งแต่อดีต เมื่อ
บรรพบุรุษของตนในอดีตเคยนับถือผีตายไป เท่ากับว่าผีตายไปด้วย แต่เพียงชั่วเวลา
หนึ่งเท่านั้น ผีตนเดิมจะกลับมาเกิดใหม่กับลูกหลานในตระกูลเรื่อยไป เช่นนี้เรียกว่า
ผีมูลมัง ชาวบ้านเชื่อว่าคนธรรมดาไม่สามารถยกผีให้กันหรือยกผีให้ลูกหลานได้ 
ผีเท่านั้นเป็นฝ่ายเลือกว่าจะอยู่กับใคร ผีแต่ละตนมีชื่อเรียกแตกต่างกันไป เช่น 
บัวศรี แพงศรี ปทุมมา พิมพา เป็นต้น 

 มีเรื่องเล่าเกี่ยวกับความเป็นมาของผีสะเอิงว่า ในสมัยก่อนผีสะเอิงเคยเป็น
ผทีีอ่ยูด่แูลรกัษาชา้ง กระทัง่วนัหนึง่ชา้งลงเลน่น้าํในหนองทาํใหน้้าํขุน่ ชาวบา้นไมพ่อใจ
จึงไปดุด่าว่าช้างทําให้ผีที่ดูแลรักษาช้างโกรธ จึงมาทําให้คนเจ็บป่วย เมื่อชาวบ้านไป
ดูมอ (หมอดู) ก็พบว่า ผีมาทําให้เจ็บป่วย หากต้องการหายจากการเจ็บป่วยคนผู้นั้น
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ตอ้งเลกิดดุา่วา่ชา้งและใหร้บันบัถอืผไีว ้ชาวบา้นจงึรบัผสีะเองิไวแ้ละไดบ้นบานกบัผวีา่
ถ้าทําให้ตนหายป่วยจะจัดพิธีเลี้ยงผีขึ้น

สาเหตุการประกอบพิธีเลี้ยงผีสะเอิง

 พิธีเลี้ยงผีสะเอิง หรือ แกลสะเอิง แกลสะเอง (แกล ในภาษากูยหมายถึง 
เล่น) การประกอบพิธีเลี้ยงผีสะเอิงส่วนใหญ่มีสาเหตุมาจากมีผู้ป่วยที่แพทย์รักษา
ไม่หาย จึงหันไปพึ่งหมอมอเพื่อให้เข้าทรง แล้วพบว่าผีบรรพบุรุษกระทําให้เจ็บป่วย
สาเหตุที่ทําให้เจ็บป่วยมักมาจากลูกหลานหรือคนในตระกูลได้กระทําผิดจารีตประเพณี 
เช่น ญาติพี่น้องผิดใจหรือทะเลาะเบาะแว้งกัน ลูกเขยลูกสะใภ้ไม่ให้ความเคารพพ่อตา
แม่ยาย ลูกหลานผิดประเวณี เป็นต้น 

 หลังจากรู้ว่าผีบรรพบุรุษกระทําให้เจ็บป่วย คนป่วยและญาติพี่น้องจะเชิญ
ครูบาใหญแ่ละครบูารองมาที่บา้นของตน เพือ่เปน็ตวัแทนทําพิธบีอกกลา่วผบีรรพบรุุษ
ของคนป่วยว่า คนป่วยจะ “รับนับถือผี” เอาไว้ และช่วยบนบานกับผีให้คนป่วยหาย
จากการเจ็บป่วยด้วย นอกจากนี้ยังต้องเชิญชาวบ้าน ๒ คน เพื่อมาเป็นนายประกัน 
ทั้งครูบาและนายประกันจะรับรองยืนยันกับผวีา่ถ้าคนป่วยหายหรืออาการดีขึ้นแลว้จะ
จัดพิธีเลี้ยงผีขึ้น 

 คนทีจ่ะเปน็นายประกนัตอ้งมกีารเสีย่งทาย โดยใหก้นิเหลา้หรอืน้าํหอมใสข่นั
ใบเล็ก เมื่อกินหมดแล้วต้องทิ้งขันลงจากปาก ถ้าขันหงายก็เป็นนายประกันได้ทันที 
หากขันคว่ําครบ ๓ ครั้ง แสดงว่าผีไม่ชอบไม่พอใจไม่เอาผู้นั้นเป็นนายประกัน 
ต้องเปลี่ยนนายประกันคนใหม่

เตรียมตัวก่อนเลี้ยงผี

 พิธีเลี้ยงผีสะเอิงจัดขึ้นทุกปีระหว่างเดือน ๓ ถึงเดือน ๖ แต่นิยมทําในเดือน 
๓ (ราวกลางเดือนกุมภาพันธ์-กลางเดือนมีนาคม) ตามจารีตประเพณีที่ถือปฏิบัติ
กันมา ช่วงเวลาที่จัดเป็นช่วงหลังฤดูกาลเก็บเกี่ยว มีข้าวปลาอาหารอุดมสมบูรณ์ 
และเป็นช่วงเวลาที่ดอกจําปาลาว (ลีลาวดี) ดอกไม้สําคัญที่ใช้ประกอบพิธีบานสะพรั่ง 
พิธีเลี้ยงผีจะจัดขึ้นในเวลากลางคืน เริ่มต้นราว ๒๐.๐๐ น. ชาวบ้านเชื่อว่าจะเสร็จสิ้น
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เมือ่ผพีอใจหรอือิม่หนาํแลว้ สว่นใหญม่กัเสรจ็สิน้ราวรุง่สาง หรอืประมาณ ๐๕.๐๐ น. – 
๐๖.๐๐ น. 

 ก่อนการจัดพิธีเลี้ยงผีสะเอิง เจ้าภาพและญาติพี่น้องจะปรึกษาหารือวันที่จะ
ประกอบพิธี ส่วนใหญ่เลือกตามความสะดวกและความพร้อมเพรียงของพี่น้อง
จากนั้นจึงไปเชิญ ครูบา และ นักดนตรี การจัดพิธีนี้เจ้าภาพและญาติพี่น้องต้อง
เตรียมทุนทรัพย์มากกว่า ๑๐,๐๐๐ บาท เพื่อใช้ในการจัดงาน ทั้งค่าคาย (ค่าครู) ของ
ครูบา ค่านักดนตรี ค่าอาหารและเครื่องดื่ม โดยเฉพาะเหล้าไว้ทําพิธีและเลี้ยง
ชาวบ้านที่มาร่วมงาน ในช่วงเช้าของวันงานญาติพี่น้องและเพื่อนบ้านจะมาช่วย
จัดเตรียมสิ่งของต่างๆ ให้เรียบร้อย

ข้อปฏิบัติในพิธีเลี้ยงผีสะเอิง

 ๑. การประกอบพิธีเลี้ยงผีสะเอิง เจ้าภาพต้องไหว้บอกกล่าวปู่ตาก่อน อาจ
ทําที่ดอนปู่ตาหรือที่บ้านก็ได้ โดยให้เฒ่าจ้ําเป็นผู้ทําพิธีบอกกล่าวให้ เพื่อแสดงความ
เคารพและบอกกล่าวปู่ตาว่าตนจะทําพิธีเลี้ยงผี ขอให้ผีมาเข้าร่างทรงโดยเร็ว 
และขอให้พิธีผ่านพ้นไปด้วยดี  

 ๒. ดอกไมท้ีใ่ชใ้นการประกอบพธิเีลีย้งผสีะเองิตอ้งใชด้อกจาํปาลาว (ลลีาวด)ี 
เท่านั้น เพราะผีสะเอิงชื่นชอบดอกไม้ชนิดนี้ ไม่สามารถเปลี่ยนเป็นดอกไม้ชนิดอื่นได้ 

 ๓. เมือ่ประกอบพธิกีรรมไมว่า่จะสนกุสนานแคไ่หน หา้มเขยและสะใภใ้นสาย
ตระกูลเจ้าภาพปรบมือ รําฟ้อน และร้องตามเด็ดขาด เพราะผี (ในร่างทรงครูบา)
อาจไม่พอใจและถือว่าลบหลู่ หากเขยหรือสะใภ้ทําผิดต้องมีการสมมา คือการขอขมา
เป็นเงินหรือเหล้าขาว

 ๔. นายไซ คือ บุคคลที่รับบทบาทสมมติในพิธีเลี้ยงผีบรรพบุรุษ มีหน้าที่
ในการติดตามหาสัตว์ สิ่งของ และเจรจาเพื่อไถ่ถอนและจ่ายค่าปรับไหมตามเรื่อง
ราวต่างๆ ที่สมมติขึ้นในพิธี นายไซต้องไม่ใช่คนในตระกูลที่เป็นเจ้าภาพและต้องผ่าน
การเห็นควรจากครูบาใหญ่ก่อนจึงจะเป็นได้ เมื่อครูบาใหญ่รินเหล้าขาวให้ดื่มแสดงว่า
คนนั้นเป็นนายไซได้
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 ๕. เครื่องคายอันเก่าหรือหิ้งผีของคนที่ตายไปแล้ว ห้ามเผา ห้ามเหยียบ
ห้ามข้าม เพราะเชื่อว่าจะทําให้เกิดความรุ่มร้อนเดือดร้อนแก่คนในตระกูลได้ ลูกหลาน
อาจนําหิ้งผีไปลอยน้ําหรือนําไปวางบนต้นไม้ให้ย่อยสลายไปเอง 

 ๖. การเลี้ยงผีสะเอิงต้องเลี้ยง ๓ ปีต่อเนื่อง ห้ามขาดหรือเว้นปีเด็ดขาด
ต้องทําให้ครบ ๓ ปี จึงจะถือว่าประกอบพิธีครบเสร็จสมบูรณ์ หรือ “ครบขวบ”

 ๗. หากตระกูลใดแต่งงาน มีลูกหลานที่เพิ่งคลอดใหม่ ต้องมีการบอกกล่าว
ผีสะเอิงและต้องพาสะใภ้หรือเขยมากราบไหว้ด้วย  

 ๘. ในวันพระหากสามารถทําได้ ให้นําดอกจําปา ๑ คู่ ข้าวเหนียวนึ่ง ๑ ก้อน
และน้ําหอม ขึ้นไปไหว้หิ้งผี

พิธีเลี้ยงผีสะเอิง 

 พิธีเลี้ยงผีสะเอิงมีองค์ประกอบต่างๆ ได้แก่ ผู้ประกอบพิธี ผู้เข้าร่วมพิธี 
หิ้งผี สถานที่ในการประกอบพิธี เครื่องคาย (เครื่องบูชา) เครื่องเล่นประกอบพิธี 
พาขวัญ เครื่องดนตรี ขั้นตอนการประกอบพิธี ข้อปฏิบัติสําคัญของพิธีเลี้ยงผีสะเอิง
และบทประกอบพิธี มีรายละเอียดต่อไปนี้

 ผู้ประกอบพิธี

 ผู้ประกอบพิธีเลี้ยงผีสะเอิงเรียกว่า ครูบาแม่สะเอิง หรือ ครูบาแม่สะเอง 
เป็นได้เฉพาะเพศหญิงและในตระกูลหนึ่งมีได้เพียง ๑ คนเท่านั้น ส่วนใหญ่เป็น
ผู้หญิงวัยกลางคนขึ้นไปที่มีครอบครัวแล้ว การประกอบพิธีครูบามักมีจํานวนเป็นเลขคู่ 
ประมาณ ๖ – ๑๒ คน จะแต่งกายด้วยชุดพื้นเมืองของสตรีชาวกูย คือ ผ้าซิ่นมีหัว
และตีนซิ่น เสื้อแขนยาวสีดํา (ย้อมมะเกลือ) ลายลูกแก้ว ผ้าพาดบ่า ชุดเหล่านี้จะนํา
มาสวมใส่เมื่อประกอบพิธีเท่านั้น 

 “ครูบา” เป็นคําเรียกผู้ประกอบพิธีโดยรวมๆ แต่สามารถจําแนกตําแหน่ง
ในการประกอบพิธีออกเป็น ๓ ตําแหน่ง คือ ครูบาใหญ่ ครูบารอง และลูกศิษย์ 
ทั้ง ๓ ตําแหน่งนี้จะใช้ในบริบทของพิธีเลี้ยงผีเท่านั้น มีรายละเอียดดังนี้ 
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 - ครบูาใหญ ่คอื ผูท้ีม่จีาํนวนปใีนการนบัถอืผมีากทีส่ดุในหมูบ่า้น เปน็หวัหนา้
ของครูบาทุกคนในการประกอบพิธี มีตําแหน่งสูงสุดและมีอํานาจมากที่สุด ในพิธี
มีเพียง ๑ คนเท่านั้น

 - ครูบารอง คือ ผู้ที่มีจํานวนปีในการนับถือผีรองลงมาจากครูบาใหญ่ เป็น
ผู้ช่วยครูบาใหญ่ในการประกอบพิธี ในพิธีมี ๑-๒ คน

 - ลูกศิษย์ คือ ผู้ที่มีจํานวนปีในการนับถือผีรองลงมาจากครูบารองลดหลั่น
กันไปเรื่อยๆ เป็นผู้ประกอบพิธีแต่ไม่ได้มีหน้าที่สําคัญเช่นเดียวกับครูบาใหญ่และ
ครูบารอง ในพิธีมี ๔-๑๐ คน

 ผู้เข้าร่วมพิธี 

  ผู้เข้าร่วมพิธีมีจํานวนราว ๔๐-๑๐๐ คน แต่ละครั้งอาจมากน้อยแตกต่างกัน
ตามสายตระกลู มตีัง้แตว่ยัเดก็ไปจนถงึคนวยัชรา สว่นใหญเ่ปน็คนในครอบครวัเจา้ภาพ
และญาติพี่น้องในสายตระกูล นอกจากนี้ยังมีเพื่อนบ้านคนอื่นๆ ในหมู่บ้านด้วย ผู้เข้า
ร่วมพิธีจะนั่งหรือยืนอยู่รอบปะรําพิธี 

 หิ้งผีสะเอิง

  หิง้ผเีปน็ทีอ่ยูข่องผบีรรพบรุษุ อยูใ่นหอ้งนอนเจา้ของบา้นและตอ้งอยูบ่นผนงั
ทิศหัวนอนเสมอ สูงจากพื้น ๑ เมตรครึ่งเป็นต้นไป มีขนาด ๑ ศอกของครูบาเจ้าของ
หิ้ง มีด้วยกัน ๓ แบบ ดังนี้ 

 หิ้งฝากระติบข้าว เป็นหิ้งชั่วคราวก่อนพิธีเลี้ยงผีปีแรก

 หิ้งตะแกรงไม้ไผ่ เป็นหิ้งชั่วคราว มีลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัส ขนาดเท่ากับ 
๑ ศอกของผู้นับถือผี ใช้หลังจากจบพิธีเลี้ยงผีปีที่ ๑ และปีที่ ๒ 

 หิง้ไมย้อ เปน็หิง้ถาวร ทาํจากไมต้น้ยอ พืน้หิง้เปน็ตะแกรงไมไ้ผ ่ลกัษณะเปน็
สี่เหลี่ยมจัตุรัสมีขนาดเท่ากับ ๑ ศอกของผู้นับถือผี ส่วนขอบที่เป็นไม้ยอจะทําให้ยาว
กว่าตะแกรงไม้ไผ่เพื่อทําเป็นส่วนเรียกว่า “หัวนาค” และ “หางนาค” เวลาขึ้นหิ้งจะให้
ส่วนหางนาคติดผนังให้ส่วนหัวนาคยื่นออกมาด้านนอก หิ้งนี้จะใช้หลังจากจบพิธี
เลี้ยงผีปีที่ ๓
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 เครื่องประกอบต่างๆ ในหิ้งผีมีขวดน้ําหอม* ดอกจําปา พวงมาลัยดอกจําปา 
กรวยดอกไม้ ขันบักเบ็ง ข้าวต้มมัด กล้วย หมาก พลู ยาสูบ ดาบไม้ยอ เงิน เทียน 
ข้าวสารเหนียว ข้าวเหนียวนึ่ง ไข่ต้ม และฝ้าย

หิ้งผีแบบตะแกรงไม้ไผ่วางกับพื้นบ้าน ก่อนที่ครูบาจะยกหิ้งแขวนบนผนังบ้าน

 * นํ้าหอม หรือ นํ้าอบ เป็นของสําคัญบนหิ้งผีเพราะเป็นสิ่งที่ผีใช้กินใช้อาบทําให้เกิด
ความชุ่มเย็นและส่งผลนั้นแก่ลูกหลานด้วย ครูบาเจ้าของหิ้งจะหมั่นเติมนํ้าหอมอยู่เสมอหากเห็นว่า
พร่องไป นํ้าหอมทํามาจากหัวว่านหอม แฝกหอมและขมิ้น บดรวมกันแล้วนํามาผสมนํ้า 

 สถานที่ประกอบพิธี

 สถานที่ประกอบพิธีเรียกว่า “ปะรําพิธี” ต้องตั้งอยู่ในบริเวณบ้านเจ้าภาพ
หากพื้นที่แคบสามารถตั้งปะรําบริเวณถนนหน้าบ้านได้ ปะรําพิธีทําจากไม้เป็นซุ้ม
หลังคาต้องมุงด้วยหญ้าคาเท่านั้น เพราะเป็นจารีตที่ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด กลาง
ปะรําพิธีเป็นชั้นวางเครื่องคาย (เครื่องบูชา) ผี ทําจากไม้ชนิดใดก็ได้สร้างเป็น ๒ ชั้น 

 ข้อห้ามในการตั้งปะรําพิธี คือ ห้ามให้หลังคาปะรําอยู่ใต้หลังคาบ้าน เพราะ
เชื่อว่าผีจะไม่สามารถมองลงมาเห็นพิธีและไม่สามารถเข้าร่างทรงได้ เสาและส่วน
ต่างๆ ของปะรํา รวมทั้งชั้นวางเครื่องคายห้ามใช้ตะปูตอก เพราะการตอกตะปูลงไป
เป็นเหมือนการทิ่มแทงให้เกิดความเจ็บปวด ส่วนใหญ่ใช้ตอกไม้ไผ่ผูกมัดไว้ 
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 ภายในบริเวณปะรําพิธี ครูบาทุกคนจะนั่งล้อมวงวางเครื่องคาย ครูบาใหญ่
หันหน้าไปทางทิศตะวันออก ครูบาคนอื่นๆ นั่งลดหลั่นไปทางขวามือของครูบาใหญ่
ตามจํานวนปีที่นับถือผีจากมากไปหาน้อย ครูบาเจ้าภาพจะนั่งด้านซ้ายมือของ
ครูบาใหญ่ ด้านทิศตะวันตกของปะรําพิธีจะเป็นที่นั่งของนักดนตรี ดังตัวอย่างตาม
แผนผัง หมายเลข ๑ แทนครูบาใหญ่ หมายเลข ๒ แทนครูบารอง หมายเลข ๑๐ 
แทนเจ้าภาพ 

แผนผังปะรําพิธีเลี้ยงผีสะเอิง

 เครื่องคาย (เครื่องบูชา) 

 เครื่องคาย หรือ เครื่องบูชาผี ประกอบด้วยสิ่งของต่างๆ ดังนี้ 
 ชั้นแรก หรือชั้นบนสุด วางขันบักเบ็ง ๔ อัน 
 ชั้นที่สอง หรือชั้นกลาง วางสะเอิง หรือ ครกดินเผา ๔ ตัว ภายในครก
แต่ละใบมีใบตองฉีก ๓ ใบ ข้าวต้มมัด ๓ กลีบ กล้วย ๓ ลูก หมาก ๑ คํา พลู 
๑ คํา ยาสูบ ๑ คํา 
 ชั้นล่างสุด หรือพื้นใต้ชั้นไม้ วางคายส่วนตัว ของครูบาแต่ละคน 



พิธีเลี้ยงผีสะเอิงของชาวกูยที่บ้านละเอาะ อําเภอนํ้าเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ 183

คือ ขันเงิน ๑ ใบ ขวดน้ําหอม ๑ ขวด ดอกจําปา ๒ ดอก กรวยแหลมดอกไม้ ๔ อัน
เทียนเล็ก ๑ เล่ม ข้าวสารเล็กน้อย 

 นอกจากนี้ยังมีขันน้ําหอมขนาดใหญ่ ๑ ใบ ข้าวสารเหนียว ๑ ถ้วย
เหลา้ขาวหลายขวด ดอกจาํปาลาว (ลลีาวด)ี และเทยีนขนาดมาตรฐาน (ยาวประมาณ 
๑๒ เซนตเิมตร) ไมจ่าํกดัจาํนวน วางไวใ้กลเ้คยีงสว่นทีค่รบูาใหญน่ัง่อยู ่เพือ่ใชป้ระกอบ
พิธีในขั้นตอนต่างๆ 

ปะรําพิธีเลี้ยงผีสะเอิงและชั้นไม้วางเครื่องคายในพิธีเลี้ยงผีสะเอิง

 เครื่องเล่นประกอบพิธี 

 เครื่องเล่นประกอบพิธีจะใช้ในขั้นตอนรําและเล่นประกอบพิธี โดยผีใน
ร่างทรงครูบาเป็นผู้ร่ายรําและเล่นเป็นเรื่องต่างๆ ประกอบด้วยสิ่งของดังนี้
 - พวงมาลัยดอกจําปา (ลีลาวดี) 
 - ฝ้ายขาวฝ้ายแดง   
 - ดอกจําปาตูม (ลีลาวดี)
 - ดาบไม้ยอ ๒ ฝัก
 - ผ้าซิ่น โสร่งและผ้าแพร ซิ่น ๑ ผืน โสร่ง ๑ ผืน และผ้าแพร ๒ ผืน
 - บั้งไฟก้านกล้วย 
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 พาขวัญ 

 พาขวัญจะใช้ในขั้นตอน “สู่ขวัญ” ให้ครูบาเจ้าภาพเพื่อเป็นกําลังใจและ
เสริมสร้างกําลังใจในการดําเนินชีวิตต่อไป พาขวัญประกอบด้วย ชาม ๑ ใบ รองพื้น
ด้วยใบตองซี (ฉีก) ๓ ใบ วางทับด้วยข้าวเหนียวนึ่ง บนข้าวเหนียววางไข่ต้ม ๑ ใบ
พันด้วยฝ้ายขาวจํานวนหนึ่ง ใส่ข้าวต้มมัด ๓ กลีบ กล้วย ๓ ลูก หมาก ๒ คํา
พลู ๒ คํา และยาสูบ ๒ คํา ลงในชามและปิดทับด้วยกรวยใบตอง โดยจะใช้ไข่ต้ม
ในพาขวัญเสี่ยงทายสุขภาพของครูบาเจ้าภาพด้วย

พาขวัญในพิธีเลี้ยงผีสะเอิง ภายในมีทั้งข้าวต้มมัด กล้วย หมาก พลู ยาสูบ 
ไข่ต้ม ข้าวเหนียวนึ่ง 

 เครื่องดนตรี

  โทน ๑ คู่ ฆ้อง ๑ ใบ แคน ๑ เต้า เครื่องดนตรีเหล่านี้จะไม่มีการปรับ
เปลี่ยนหรือเอาเครื่องดนตรีประเภทอื่นมาใช้แทนเพราะเป็นฮีตของผี ในการประกอบ
พิธีดนตรีจะต้องบรรเลงไปจนกว่าจะจบพิธี แต่มีการหยุดพักเป็นครั้งคราวพร้อมๆ กับ
ที่คณะครูบาหยุดพัก เสียงดนตรีที่บรรเลงมีแคนจะเป็นตัวเร่งจังหวะให้ช้าหรือเร็ว
ทํานองที่ใช้บรรเลงคือ โทนใช้ทํานองยกหรือทํานองกันตรึม ฆ้องใช้ตีทํานองยกหรือ
ทํานองกันตรึมเช่นเดียวกัน ส่วนแคนจะเป่าลายน้อยหรือลายใหญ่  
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 ขั้นตอนการประกอบพิธีเลี้ยงผีสะเอิง

 พิธีเลี้ยงผีสะเอิงสามารถจําแนกเป็นขั้นตอนต่างๆ ได้ดังต่อไปนี้ 

 ๑. อัญเชิญผีลงจากหิ้ง ครูบาใหญ่และครูบารองจะขึ้นไปอัญเชิญผีสะเอิง
ลงมาจากหิ้งผีเจ้าภาพ ของที่ใช้นําไปเชิญผีมีเทียน ๑ เล่ม น้ําหอม ๑ ขันเล็ก
เหล้าขาว ๑ ขวด และกรวยแหลมดอกจําปา ๔ อัน และนํา ขวดน้ําหอม และ กรวย
แหลมดอกจําปา ๔ อัน ของเก่าในหิ้งลงมาวางในปะรําพิธี

 ๒. อัญเชิญผีเข้าร่างทรง ครูบาใหญ่อัญเชิญผีของตนเข้าร่าง จากนั้นผี
ในร่างทรงครูบาใหญ่จะใช้เทียนส่องดูที่เครื่องคายทุกชั้น เพื่อตรวจสอบเครื่องคาย
ต่างๆ หากขาดสิ่งใดจะเรียกหาเจ้าภาพจะนํามาให้จนครบ จากนั้นครูบารอง เจ้าภาพ
และลูกศิษย์คนอื่นๆ ก็เข้าทรงผีเช่นเดียวกัน 

โทนดินเผา หน้าโทนทํามาจากหนังแลน (ตะกวด)
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 ๓. ลูกหลานสมบัติสมมา เมื่อผีเจ้าภาพเข้าร่างทรงแล้ว ลูกหลานในตระกูล
รวมถึงสามีของครูบาเจ้าภาพจะมา สมบัติสมมา คือ การขอขมาต่อผีหากได้ทําสิ่งใด
ล่วงเกินและเป็นการแสดงความเคารพผีบรรพบุรุษของตน ชาวบ้านเรียกว่า “มาอ่อน
มายอมต่อผี” โดยมี เครื่องเอ้ (ซิ่น ๑ ผืน แพร ๑ วา) เหล้าขาว ๑ ขวด ดอกจําปา 
๑ คู่ มอบให้ผีด้วย หากไม่ทําเช่นนี้จะถือว่าไม่ให้ความเคารพ 

ครูบาใหญ่และครูบารองกําลังอัญเชิญผีเจ้าภาพลงจากหิ้ง

ลูกหลานมาสมบัติสมมา (สมา หรือ ขมา) ผีบรรพบุรุษ
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 ๔. ขั้นรําและเล่นประกอบพิธี ผีในร่างทรงครูบาจะรําและเล่นไปตามลําดับ
เรื่องที่เคยปฏิบัติมา ดังนี้

  ๔.๑ เล่นเทียน ครูบาทั้งคณะจะจุดเทียนบริเวณปะรําพิธีให้สว่างไสว
แล้วรําไปรอบๆ ปะรําพิธี ผีสะเอิงชอบความสว่างไสวจึงต้องจุดเทียนให้สว่าง
ตลอดเวลาการประกอบพิธีด้วย  

  ๔.๒ ราํดอกไมพ้วงมาลยั (ดอกจาํปา) การราํในขัน้ตอนนีเ้พือ่ใหผ้ไีดช้ืน่ชม
ดอกไม้พวงมาลัย ครูบาทั้งคณะจะนําพวงมาลัยมาคล้องหู และนําฝ้ายขาวฝ้ายแดง
มัดรอบศีรษะ แล้วจึงรําไปรอบปะรําพิธีเช่นเดียวกับเล่นเทียน

  ๔.๓ รําสะเอิง ขั้นตอนนี้เป็นการรําบูชาผีสะเอิง ครูบาจะนําสะเอิง
(ครกดินเผา) ๔ ใบ ที่ตั้งอยู่บนเครื่องคายชั้นกลางลงมาทําพิธี โดยจุดเทียนปักไว้ใน
ครก ถือครกด้วยมือข้างเดียวอีกข้างรําเช่นเดิม รําสะเอิงจะเริ่มจากครูบาใหญ่ 
ครูบารอง และลูกศิษย์ที่มีพรรษารองลงมา ขณะนั้นครูบาที่ไม่ได้รําสะเอิงจะใช้เทียน
จุดไฟแทนแล้วจึงผลัดเปลี่ยนกันรําสะเอิง เมื่อรําไปครู่ใหญ่ ครูบาใหญ่และครูบารอง
จะนําครกไปวางไว้เช่นเดิม

ครูบาแม่สะเอิงอยู่ในขั้นตอนรําสะเอิง
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  ๔.๔ เล่นควาย ครูบาจะสมมติดอกจําปาเป็นควาย แล้วมีท่าทางชื่นชม
ควายของกันและกันว่าสวยงามหรือไม่ สันนิษฐานว่าการที่ควายปรากฏอยู่ในพิธีนี้ 
อาจเพราะควายเป็นสัตว์สําคัญต่อการดํารงชีวิตและการประกอบอาชีพทํานาของ
ชาวกูยกลุ่มนี้ การชื่นชมควายสมมตินี้เปรียบได้กับการดูลักษณะเขาควายว่าดีหรือไม่ 
เขาโค้งสวยงามเสมอกัน ไม่คดงอแสดงว่าควายนั้นแข็งแรง จะสามารถช่วยทํานา
ทําการเกษตรให้แก่ชาวบ้านได้เป็นอย่างดี

  หลงัจากนัน้ครบูาทกุคนจะถอืดอกจาํปาพรอ้มเทยีนจดุไฟ ราํรอบปะราํพธิ ี
๓ รอบ แล้วครูบาคนหนึ่งจะรวบรวมดอกไม้ไปวางไว้บนเครื่องคาย เปรียบเหมือน
การต้อนควายเข้าคอก ต่อมาผู้เข้าร่วมพิธี ๑ คน จะนําดอกไม้ไปจากครูบา แสดงว่า
ครูบาถูกขโมยควายไปแล้ว ครูบาใหญ่จะให้ผู้เข้าร่วมพิธี ๒ คน ไปตามหาควายให้ 
เรียกว่า “นายไซ” นายไซจะจุดเทียนส่องทางตามหาควาย พร้อมนําดาบไม้ยอไป
ด้วยเพื่อใช้ป้องกันตัว นายไซจะเดินรอบๆ ปะรํา จนกระทั่งเจอขโมย ขโมยจะตีนายไซ
พร้อมเรียกค่าไถ่ควายด้วย นายไซเดินทางกลับมา ครูบาใหญ่จึงเป่ามนต์บริเวณที่ถูกตี
ให้หายเจ็บปวด ขณะเดียวกันก็ให้นายไซดื่มเหล้าและกลับไปไถ่ควายอีกครั้ง สมมติให้
เหล้าแทนจํานวนเงิน ซึ่งค่าไถ่ต้องเป็นที่พอใจของขโมย ท้ายที่สุดก็ได้ควายกลับคืนมา 

นายไซมาเจรจาไถ่ควายคืน
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  ๔.๕ เล่นบ่าวสาว ครูบา ๒ คน จะสมมติเป็นบ่าวสาว ครูบาที่สมมติเป็น
บ่าวต้องเปลี่ยนชุด โดยใส่โสร่งและใช้ผ้าแพรโพกศีรษะ ครูบาที่สมมติเป็นสาวจะใส่
ผ้าซิ่นไหมและใช้ผ้าแพรคล้องคอ สองคนบ่าวสาวแสดงกิริยาเกี้ยวพากันและกระโดด
กอดกนัไปรอบปะราํพธิ ีแลว้ดงึเครือ่งแตง่กายของกนัและกนัออก ตอ่มาพอ่แมรู่เ้รือ่ง
จึงต้องจัดพิธีแต่งงานให้อย่างถูกต้องตามประเพณี แม่บ่าว คือ ครูบาใหญ่ ส่งนายไซ
ไปเป็นเถ้าแก่สู่ขอกับแม่ของสาว คือ ครูบารอง แม่สาวเรียกค่าปรับไหม เรียกค่า
สินสอดเป็นจํานวนเงิน ช้าง ๑๐๐ ตัว ม้า ๑๐๐ ตัว นายไซจึงกลับไปนําค่าสินสอด
จากแม่บ่าวไปให้แม่สาว โดยนําเหล้ามาให้แม่สาวและเทเหล้าให้แม่สาว แม่บ่าว
บ่าวสาวและนายไซดื่มกิน ถือเป็นการแต่งงานกัน 

นายไซนําเหล้ามาไถ่ควายคืนจากขโมย
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  ๔.๖ เล่นแข้ (จระเข้) ผู้เข้าร่วมพิธี ๒ คน สมมติเป็นจระเข้ ๑ คน เป็น
ขอนไม้ให้จระเข้พิง ๑ คน จระเข้นอนพิงขอนไม้อยู่นอกปะรําพิธี ครูบาทั้งหมดจะเดิน
เรยีงแถวตามลาํดบัมคีรบูาใหญอ่ยูห่นา้สดุ เดนิทางไปพบจระเขน้อนขวางทางอยู ่ครบูา
จะใช้ดาบไม้ยอแทงจระเข้ หากดิ้นจะนําเหล้ากรอกปาก ครูบาทุกคนเวียนกันทําเช่นนี้
ไปเรื่อยๆ ตามลําดับ กระทั่งจระเข้หยุดดิ้นล้มตัวลงนอนกับพื้น แสดงว่าจระเข้ตาย
แล้ว ครูบาจึงสามารถเดินทางผ่านได้อย่างปลอดภัย 

ครูบาสมมติเป็น “สาว” และ “บ่าว”

ครูบาอยู่ในขั้นตอนเล่นแข้ (จระเข้)
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  ๔.๗ เล่นบั้งไฟ ด้านนอกปะรําพิธีจะตั้งร้านบั้งไฟจําลอง ทําเป็นไม้สาม
เส้า ด้านล่างร้านบั้งไฟมีถังน้ําหอม (แทนโคลน) บนยอดสามเส้ามีสะเอิง (ครก) ที่นํา
มาจากเครื่องคาย ๑ ใบ และวางขวดน้ําหอมครูบาเจ้าภาพลงไปด้วย 

  ครูบาทุกคนแห่บั้งไฟมาจนถึงร้านแล้วพรมน้ําหอมลงบนสะเอิง (ครก) 
จนครบทุกคน จากนั้นจึงรํารอบร้านบั้งไฟและผลัดกันจุดบั้งไฟเพื่อบูชาเทวดาฟ้าแถน 
จากนั้นจะมีผู้เข้าร่วมพิธี ๑ คน เป็นผู้ชายรวบรวมบั้งไฟทั้งหมดของครูบาแล้วโยนขึ้น
บนท้องฟ้าและถูกผู้เข้าร่วมพิธีคนอื่นๆ สาดน้ําหอม (โคลน) ใส่แทนครูบา 

  ๔.๘ รําขันบักเบ็ง ขันบักเบ็ง (ขันหมากเบ็ง) เป็นเครื่องบายศรีบูชา
ผีบรรพบุรุษอย่างหนึ่ง ครูบาจะนําขันบักเบ็ง ๔ อัน ที่อยู่บนสุดของชั้นเครื่องคาย
มาประกอบพธิ ีครูบาจะถอืขนับกัเบง็ทีม่เีทยีนจดุไฟปกัอยู ่รําไปรอบปะราํพธิ ีขณะนัน้ 
ครูบาที่ไม่ได้ถือบักเบ็งก็จะจุดเทียนรํา แล้วจึงผลัดเวียนกันรําขันบักเบ็งจนครบ รําขัน
บักเบ็งเป็นลําดับสุดท้ายของการรําและเล่นในพิธี

 ๕. เชิญผีออกและสู่ขวัญ ครูบาใหญ่สู่ขวัญครูบาเจ้าภาพ โดยใช้ “พาขวัญ” 
ที่ลูกหลานจัดเตรียมไว้ให้ ครูบาทุกคนเรียงลําดับจํานวนปีที่นับถือผีจากน้อยที่สุด
ไปหาครูบาใหญ่ ใช้พาขวัญพร้อมลาผีให้ออกจากร่างตนเอง ขณะเดียวกันก็เป็นการ
สู่ขวัญให้ครูบาเจ้าภาพด้วย แล้วครูบาใหญ่จะสู่ขวัญคนสุดท้าย ขณะนั้นลูกหลาน
เจ้าภาพต้องมารอรับพาขวัญด้วยผ้าแพรหรือผ้าขาวม้า ๑ ผืน เมื่อสู่ขวัญแล้ว
ครบูาใหญจ่ะสง่พาขวญัใหค้นทีม่ารบัพาขวญัตอ้งรบัใหไ้ดแ้ละตอ้งรบีปดิผา้ใหม้ดิชดิทนัท ี

 ๖. เสี่ยงทายสุขภาพ การเสี่ยงทายสุขภาพของร่างทรงเจ้าภาพจากไข่ต้ม
ในพาขวัญ ครูบาจะพิจารณาว่าไข่เกลี้ยงเกลาดีหรือไม่ ไข่แดงอยู่กลางลูกหรือไม่ 
แล้วนํามาผ่าครึ่งด้วยฝ้าย หากผิวไข่ที่ตัดเรียบเนียน หมายถึง จะมีสุขภาพดี แข็งแรง
หากเป็นผิวขรุขระไม่เรียบเนียน หมายถึง สุขภาพไม่ค่อยดี 

 ๗. เชิญผีขึ้นหิ้ง ครูบาใหญ่และครูบารองจะนําของที่ใช้ประกอบพิธีต่างๆ
วางลงบนตะแกรงไม้ไผ่ เพื่อเตรียมยกขึ้นหิ้ง ขณะเดียวกันครูบาทุกคนจะผลัดกัน
ผูกแขนให้ครูบาเจ้าภาพและให้ครูบาด้วยกัน จากนั้นให้ผู้ใดก็ได้ยกตะแกรงไม้ไผ่ขึ้นไป
ยังหิ้งผี แต่ห้ามเขยและสะใภ้แตะต้องเด็ดขาด แล้วครูบาใหญ่และครูบารองจะ
ยกขึ้นหิ้ง 
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ครูบากําลังพิจารณาไข่ต้มและใช้ฝ้ายผ่าไข่
เพื่อเสี่ยงทายสุขภาพให้ครูบาเจ้าภาพ

 ๘. ลาครูบา

 เมื่อการประกอบพิธีเสร็จสิ้น ครูบาทุกคนพรมน้ําหอมใส่เครื่องคายและ
ลากันโดยให้ดอกจําปา ๑ คู่แก่กัน เริ่มจากครูบาที่มีจํานวนปีนับถือผีน้อยที่สุดมา
จนถึงครูบาใหญ่ จากนั้นเจ้าภาพจะนําเงินค่าคายมาให้ผู้ประกอบพิธีทุกคน ครูบาใหญ่
อาจได้รับ ๑๕๐ บาท ครูบารอง ๑๒๐ บาท ลูกศิษย์คนอื่นๆ ๑๐๐ บาท 

 ข้อปฏิบัติสําคัญของพิธีเลี้ยงผีสะเอิง

 การประกอบพธิเีลีย้งผสีะเองิตอ้งทาํสามปตีอ่เนือ่ง หา้มขาดหา้มเวน้เดด็ขาด 
เพราะเป็นขั้นตอนการรับนับถือผีที่ต้องปฏิบัติตามจารีต ดังตารางต่อไปนี้
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ลําดับ ปีที่ ๑ ปีที่ ๒ ปีที่ ๓ 

๑. เล่นเทียน ✓ ✓ ✓ 

๒. รําดอกไม้พวงมาลัย ✓ ✓ ✓ 

๓. รําสะเอิง ✓ ✓ ✓ 

๔. เล่นควาย ✓ ✓ ✓ 

๕. เล่นบ่าวสาว - ✓ ✓ 

๖. เล่นเเข้ (จระเข้) - - ✓ 

๗. เล่นบั้งไฟ - - ✓ 

๘. รําขันบักเบ็ง ✓ ✓ ✓ 

ปีแรก เล่นเทียน รําดอกไม้พวงมาลัย รําสะเอิง เล่นควาย รําขันบักเบ็ง
ปีที่สอง เล่นเทียน รําดอกไม้พวงมาลัย รําสะเอิง เล่นควาย เล่นบ่าวสาว รําขัน
 บักเบ็ง
ปีที่สาม เล่นเทียน รําดอกไม้พวงมาลัย รําสะเอิง เลน่ควาย เลน่บา่วสาว เลน่เเข ้
 (จระเข้) เล่นบั้งไฟ รําขันบักเบ็ง 

 ตลอด ๓ ปีที่ประกอบพิธีจะต้องรําขันบักเบ็งเป็นลําดับสุดท้ายเพื่อบูชาผี
ก่อนยกขึ้นหิ้งขึ้นหอ และต้องทําตามข้อกําหนดที่แตกต่างกันใน ๓ ปี เมื่อจัดพิธีครบ
ทั้งเล่นเทียน รําดอกไม้พวงมาลัย รําสะเอิง เล่นควาย เล่นบ่าวสาว เล่นเเข้ (จระเข้)
เล่นบั้งไฟ จบด้วยรําขันบักเบ็ง จะถือว่าเป็นการประกอบพิธีเลี้ยงผีอย่างสมบูรณ์
หากปีถัดไป (ปีที่ ๔) ผู้ถือผีและญาติพี่น้องอยู่ดีมีสุขอาจไม่ต้องประกอบพิธี ส่วนใหญ่
เว้นว่างไปราว ๓-๕ ปี จึงจะจัดพิธีขึ้นอีก หรือหากปีใดครูบาเกิดความไม่สบายใจหรือ
เจ็บป่วยก็จะประกอบพิธีอีกครั้ง เพื่อความอยู่ดีมีสุขและความสบายใจของผู้ถือผีและ
พี่น้องด้วย 

 บทประกอบพิธี

 การประกอบพิธีเลี้ยงผีสะเอิงใช้ทั้งภาษากูยและภาษาลาว บทที่ใช้ในการ
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ประกอบพิธีแต่ละครั้งไม่เหมือนกัน ไม่มีบทร้องตายตัว เพราะชาวบ้านเชื่อว่ากิริยา
อาการหรือคําพูดต่างๆ ล้วนเกิดจากผีบรรพบุรุษในร่างทรงครูบา จึงเป็นบทร้อง
มุขปาฐะที่ด้นสด หากขั้นตอนใดมีบทบาทสมมติจะใช้ภาษาพูดธรรมดาทั้งภาษากูย
และภาษาลาว (อีสาน) ตามบทบาทในขั้นตอนนั้น บางขั้นตอนก็ไม่ปรากฏบทพูด
ปรากฏเพียงการรําไปรอบปะรําพิธเีท่านัน้ บทประกอบพิธทีีป่รากฏในพธิเีลีย้งผสีะเองิ
มีดังตัวอย่างต่อไปนี้

 - บทไหว้เจ้าที่เจ้าทางต่างๆ ก่อนเริ่มพิธี

 เจ้าที่ เจ้าทาง เจ้าป่า เจ้าเขา ไหว้เจ้าปู่เจ้าตาใด๋ ลูกหลานสิเล่นแม่สะเอิง 
แถนใด๋ เดี๋ยวนี่กะบอกให้ฮู้ให้แจ้ง ให้ฮู้ให้เห็น ดอกไม้ ๑ คู่ พลู ๒ กํา ยา ๒ กอบ 
มากินมาเกี่ยวนําลูกนําหลานใด๋ อย่าขัดขวงใด๋ มื้อนี่มากินน้ําส้ม เหล้า ยาปลาปิ้งนํา
ลูกนําหลานใด๋

 โพ๊ะพี โพ๊ะจู๊ฮ ไงเน กอนเจาลิงแกลสะเอิง ไตออนดิง เกิด ปีมูยคู่ บลู 
มาก เบีย ตะลูม เจาจาลองกอนเจาเด้อ เจาจาเดี๊ยะโพลง อะกาอัง จองกอนเจาเด้อ

 ถอดความ

 วนันีล้กูหลานจะทาํพธิเีลีย้งผสีะเองิ จงึกราบไหวแ้ละบอกกลา่วเจา้ทีเ่จา้ทาง
เจ้าป่าเจ้าเขาและผีปู่ตาให้รับรู้ ลูกหลานมีดอกไม้ ๑ คู่ พลู ๒ กํา ยาสูบ ๒ คํา 
น้าํหวาน เหลา้และอาหาร ขอใหเ้จา้ทีเ่จา้ทาง เจา้ปา่เจา้เขาและผปีูต่ามารบัเอา อยา่ได้
ขัดขวางให้ช่วยดูแลพิธีให้เป็นไปด้วยดี

 - บทอัญเชิญผีเข้าร่างทรง

 แม่เอ้ย ครูบาขึ้นมาเชิญแล้ว ขอเชิญลงมาเล่นเด้อมื้อนี่ เข้าไวๆ เด้อ ฟ่าว
มาลงมาเล่นเด้อมื้อนี่ อย่าช้า ฟ่าวเล่นฟ่าวหัวให้มันอิ่ม มาไวๆ อย่าให้ยาก ให้ช้าเด้อ

 แม่เอ้ย คูเบียเซาะเจาแล้ว เชิญแซงเจาแกล ตะไง แหน่ เจาเวยๆ เด้อ
เพียวแซงเจาแกลเด้อ ตะไงเหน่ เพียวแกลออนปะไซ เจาเวยๆ เด้อ
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 ถอดความ

 แม่เอย ครูบาขึ้นมาเชิญแม่ลงจากหิ้งแล้ว วันนี้ขอเชิญลงมาประกอบพิธี 
ให้แม่มาเข้าร่างทรงครูบาโดยเร็วอย่าได้ช้า จะได้รีบรําเล่นให้อิ่มอกอิ่มใจ ให้เข้าร่าง
ทรงโดยไวอย่าให้มีอะไรยุ่งยาก

 - คําร้องตอนเล่นควาย 

 โอ้ยเอ้ยเชิญมาตุ้มหัวบ่อนนอน หัวบอนนอนเทิงยอดมาดอกนา เอ้ยเชิญมา
เชิญมาเล่น แฮงควยแม่ลูกอ่อน เชิญมาเล่นแฮงควยแม่ลูกอ่อน คนดีเอ้ย มาเล่นให้
มันอิ่มมันพอเด้อ ครูบาเอ้ยครูบาเอ้ยสิหาไว้สิเล่นนําดอกนา สิพาเจ้าเล่นเรื่อง
ควยจักบาด สิพาเจ้าเล่นควยน้อยเจ้าเอ่ย อยู่ทางพี้คนเดียวบ่มีหมู่ ผูกควยไว้อยู่ใน
ป่วงในป่า คนงามเอ้ย บ่พอเลี้ยงสิบอกนี่หนา ยังงามแท้อยู่กลางป่า ควยผูกไว้ถึกลัก
ไป เด้อบาดนี่

 ถอดความ

 เชิญผีมารวมกันไม่ว่าจะอยู่ตรงไหนก็ขอให้มารวมกัน (โดยปกติแล้วหิ้งผีจะ
อยู่ทิศหัวนอนของเจ้าของบ้าน) จะเชิญมาเล่นมารําเรื่องควายแม่ลูกอ่อน มาเล่น
มารําให้อิ่มอกอิ่มใจ จะพากันเล่นเรื่องควาย ครูบาอยู่ทางนี้คนเดียวไม่มีเพื่อนไปผูก
ควายจํานวนมากเลี้ยงไว้อยู่ในป่า ควายมีแต่ตัวสวยงามแต่แล้วก็ถูกขโมยไป

 - บทพูดเจรจาตอนเล่นควาย

 นอกจากคํากลอนข้างต้น ขั้นตอนเล่นควายยังมีการเจรจาของผู้รับบทบาท
สมมติทั้งครูบา นายไซ และขโมย ดังนี้
 นายไซ : เห็นฮอยควยมาทางนี่บ่ เพิกจีกเจากะนาแหน่ แหล่ะ
 นายไซ : โอ้ย ถูกเขายิง เขาตีขามา โอ้ย ไกลเนาปันเนาตําเจา
  ครูบา : ไปนํามาใหม่เบิ่ง จีตะโปนเจาเบิ่ง
 ขโมย : เอาบ่ได้ๆ ให้มาไถ่เอา เอาเงินมาไถ่ เอามาแสนหนึ่งเด้อ แสน
   สองเด้อ แอพิเบินออน เจาไกแอ เอาสตาง แอเจามูยแสนเด้อ
   เนียแสนเด้น
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 ขโมย : บ่ได้แสนสองบ่ต้องเอาเด้อ ควยนั่น พิเบินเบียแสนพิต้องแอเด็น
   จีกไก
 นายไซ : เขาเอาแสนสองครูบา คูเบียแตแอแนียแสน
 ครูบา : เขาบอกราคามาบ้อ
 นายไซ : เขาบอกราคามาท่อนี่ล่ะ 
 นายไซ : เอามาให้แล้วแสนสอง แอเจาออนแล้วแสนสอง 
 ขโมย : เอาเท่านี้ก็ได้ แอแคแหน่หละ

 ถอดความ 

 นายไซเดินทางไปตามหาควายแล้วไปพบขโมยจึงถามไปดังความว่า
 นายไซ : เห็นควายผ่านมาทางนี้ไหม 
 แต่นายไซถูกขโมยตีขาจึงกลับมาบอกครูบาใหญ่
 นายไซ : โอ้ย ถูกเขายิง เขาตีขามา
 ครูบาใหญ่เป่าน้ํามนต์ใส่ขาของนายไซบริเวณที่ถูกตี แล้วบอกนายไซว่า
  ครูบา : ให้กลับไปตามควายมาให้ด้วย
 นายไซมาถึงจะพยายามนําควายไปจากขโมย ขโมยจึงกล่าวว่า
 ขโมย : เอาไปไม่ได้ ถ้าหากไม่เอาอะไรมาไถ่ถอน ไปเอาเงิน ๑๐๐,๐๐๐ 
   บาท ๑๒๐,๐๐๐ บาท มาไถ่ ถ้าหากไม่ได้เงิน ๑๒๐,๐๐๐ บาท
   ก็ไม่ต้องเอาควายกลับไป
 นายไซกลับมาบอกครูบาใหญ่
 นายไซ : เขาจะเอาเงินค่าไถ่ควาย ๑๒๐,๐๐๐ บาท นะครูบา
 ครูบา : เขาบอกราคามาใช่ไหม
 นายไซ : เขาบอกราคาค่าไถ่ควายมาจํานวนเท่านี้
 ครูบาใหญ่จัดแจงนําเหล้าสมมติเป็นเงินค่าไถ่ให้นายไซนํามาให้ขโมย
 นายไซ : เอาเงินมาให้แล้ว ๑๒๐,๐๐๐ บาท 
 ขโมย : เอาเท่าจํานวนนี้แหละ

 สังเกตได้ว่า คําร้องหรือบทพูดเจรจาที่ปรากฏในพิธีเลี้ยงผีสะเอิงมีทั้งภาษา
กยูและภาษาลาว สว่นทีเ่ปน็คาํรอ้งคาํกลอนจะใชภ้าษาลาวเทา่นัน้ อาจเพราะวฒันธรรม
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เกี่ยวกับคํากลอนได้รับอิทธิพลมาจากการลําต่อกลอนของชาวลาว คําส่วนใหญ่เป็น
คําคล้องจอง สะท้อนให้เห็นว่าบ้านละเอาะก็มีการผสมผสานระหว่างวัฒนธรรม
ชาวกูยและวัฒนธรรมชาวลาว ชาวบ้านจึงใช้ทั้งสองภาษาสลับกันไปอย่างกลมกลืน 
เป็นธรรมชาติโดยปราศจากความขัดแย้ง 

พิธีเลี้ยงผีสะเอิงกับการสืบทอดฮีตคองของชาวกูยบ้านละเอาะ

   ฮีตคอง (จารีตประเพณี) คือ สิ่งที่ถือประพฤติปฏิบัติสืบต่อกันมาเป็นเวลา
นาน จนกลายเป็นขนบธรรมเนียมประเพณี เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมต่างๆ ในสังคม
นั้น กฎระเบียบ ข้อห้าม ความเชื่อ พิธีกรรม เป็นต้น ในกลุ่มชาติพันธุ์ดั้งเดิม จารีต
ประเพณถีอืเปน็กฎหมายสาํคญัของชมุชน (Customary Law) หากละเมดิจะถกูปฏเิสธ
จากสังคม คนผู้นั้นจะอยู่ในสังคมไม่ได้ เมื่อสังคมมีกฎหมายจากส่วนกลางใช้บังคับ 
จารีตประเพณีนี้จึงลดบทบาทลง

 พิธีเลี้ยงผีสะเอิงของชาวกูยที่บ้านละเอาะมีบทบาทโดดเด่นในการสืบทอด
ฮีตคองดั้งเดิมของชาวกูยบ้านนี้ โดยอาศัยการตอกย้ําผลิตซ้ําของพิธีที่นิยมจัดขึ้น
ทุกๆ ปี จารีตของคนกลุ่มนี้ที่ยังคงรักษาผ่านพิธีเลี้ยงผีมีทั้ง การเคารพผู้อาวุโส 
การครองตนของชายหญิง การเจรจาต่อรอง การปรับไหม จารีตประเพณีเหล่านี้
ถูกถ่ายทอดและสื่อสารให้ลูกหลานในหมู่บ้านรับรู้ผ่านการประกอบพิธีเลี้ยงผีสะเอิง
ดังนี้ 

 การเคารพผู้อาวุโส เนื่องจากการประกอบพิธีเลี้ยงผีเป็นพิธีที่ต้องแสดง
ความเคารพต่อผู้อาวุโสและบรรพบุรุษ โดยอาศัยอํานาจของผีบรรพบุรุษของตน
ในการสั่งสอน ไกล่เกลี่ย และอ้อนวอนให้คุ้มครองดูแลแก้ไขปัญหาให้ลูกหลาน เห็นได้
จากเมื่อผีเข้าร่างทรงครูบาแล้ว ลูกหลานจะมาสมบัติสมมา (สมา หรือ ขมา) ผี 
นับเป็นการแสดงความเคารพบรรพบุรุษ 

 นอกจากนี้ผีในร่างทรงจะเรียกหาลูกหลานด้วย ซึ่งหากใครทะเลาะเบาะแว้ง
กัน ผิดใจกันหรือลูกเขยลูกสะใภ้ประพฤติตัวไม่เคารพพ่อตาแม่ยาย แม้มิได้เอ่ยปาก
หรือไม่มีผู้ใดล่วงรู้นอกจากคนที่ทะเลาะกันแต่ผีสามารถรู้ได้ ชาวบ้านเชื่อว่า “คนไม่รู้ 
แต่ผีรู้” เมื่อผีบรรพบุรุษบอกกล่าวสิ่งใดลูกหลานจึงเชื่อฟังและปฏิบัติตาม ถือว่า
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เป็นการสอนการเคารพผู้อาวุโส และช่วยควบคุมคนในชุมชนด้วย การเคารพผู้อาวุโส
ยังสะท้อนได้จากผู้ประกอบพิธีที่ให้ความสําคัญในการเคารพผู้อาวุโส คือ ครูบาใหญ่
มีพรรษานับถือผีมากที่สุดจึงได้รับการเคารพจากครูบารอง ลูกศิษย์และชาวบ้านคน
อื่นๆ ด้วย 

 การครองตนของชายหญิง ในขั้นตอน “เล่นบ่าวสาว” โดยผีในร่างทรงครูบา
๒ คน สมมติบทบาทเป็นหญิงสาวและชายหนุ่มที่ชอบพอกันและได้เสียกัน ภายหลัง
เมือ่พอ่แมท่ัง้สองฝา่ยรบัรู ้ฝา่ยชายจงึไดจ้ดัหาเถา้แกเ่พือ่ไปสูข่อ ปรบัไหม และจดัการ
แต่งงานให้ถูกต้องตามประเพณี ในขั้นตอนนี้ได้สะท้อนจารีตการครองตนของชาย
และหญิง สอนให้รู้จักยับยั้งชั่งใจและรู้จักรักนวลสงวนตัว ไม่ควรกระทําผิดประเวณี
หรือลักลอบได้เสียกัน แต่หากเกิดขึ้นฝ่ายชายต้องเสียค่าปรับไหมและจัดหาเถ้าแก่ไป
สู่ขอฝ่ายหญิงตกลงสินสอดและผ่านความเห็นชอบจากผู้ใหญ่ของทั้งสองฝ่ายแล้ว
จึงจัดพิธีแต่งงานตามประเพณี การลักลอบได้เสียกันเป็นความเสื่อมเสียอย่างมากใน
สังคมชาวกูย บ่งบอกถึงการไม่อบรมสั่งสอนลูกหลาน หากเกิดเหตุการณ์เช่นนี้ผู้ชาย
ต้องแสดงความรับผิดชอบด้วยการจัดการขั้นตอนต่างๆ ให้ถูกต้อง ด้วยเป็นเรื่องที่
สําคัญ พิธีนี้จึงเก็บรักษาจารีตเพื่อสอนใจลูกหลานที่เข้าร่วมให้ได้รับรู้

 การเจรจาตอ่รอง เนือ่งจากชาวกยูทีบ่า้นละเอาะเปน็กยูทาํนา สตัวท์ีเ่กีย่วขอ้ง
กับการทํานาคือควาย ชาวกูยกลุ่มนี้จึงผูกพันและให้ความสําคัญกับควายค่อนข้างมาก 
เมื่อชาวบ้านถูกขโมยควายต้องรีบติดตามหาควายเพื่อรีบไถ่ควายคืน เห็นได้ในขั้นตอน 
“เล่นควาย” โดยใช้ดอกจําปา (ลีลาวดี) ตูมแทนควาย 

 ครูบาทุกคนต่างชื่นชมความงามของควาย ว่าควายของตนเองมีลักษณะดี
หรือไม่ เมื่อครูบารวบรวมดอกจําปาไว้รวมกันก็สื่อถึงการต้อนควายเข้าคอกหลังเสร็จ
ภารกิจในการทํานา แล้วมีบุคคลซึ่งอาจเป็นไปได้ว่าเป็นคนนอกกลุ่มมาขโมยควายไป 
ชาวกูยกลุ่มนี้จึงได้ให้คนออกติดตาม กระทั่งพบขโมยและควายที่ถูกลักไป มีการเจรจา
ต่อรองเพื่อไถ่ถอนควายคืนจากพวกขโมยจนสําเร็จ ปราศจากการต่อสู้ที่รุนแรง
แม้เป็นผู้ถูกกระทําและเสียเปรียบก็ยังใช้วิธีการที่ถ้อยทีถ้อยอาศัย ทําให้เห็นลักษณะ
นิสัยการประนีประนอมของชาวกูยบ้านนี้ ซึ่งเป็นสิ่งสําคัญในการอยู่ร่วมกันของคน
ในชุมชน
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 การปรับไหม ถือเป็นฮีตหนึ่งที่ปรากฏในขั้นตอน “บ่าวสาว” สะท้อนให้เห็นว่า
หมู่บ้านนี้มีแบบแผนกฎระเบียบข้อบังคับต่างๆ ในการอยู่ร่วมกันของคนในชุมชนและ
มีการลงโทษผู้กระทําผิดจารีตโดยการปรับเงิน ดังที่ปรากฏในขั้นตอนบ่าวสาวที่ต้องมี
การปรับไหมผู้ชายที่ผิดประเวณีผู้หญิง ก่อนที่จะจัดการให้มีการแต่งงานตามประเพณี 
ในสมัยก่อนนั้นการเสียค่าปรับไหมมาจากการกระทําผิดกรณีต่างๆ วิธีการลงโทษด้วย
การปรับไหมนี้ถือว่ามีความสําคัญและเป็นเรื่องที่ลูกหลานของชาวกูยบ้านละเอาะควร
จดจําและให้ยึดถือปฏิบัติเอาไว้ 

 พิธีเลี้ยงผีสะเอิงของชาวกูยบ้านละเอาะได้สืบทอดฮีตคองที่สําคัญของ
ชุมชนไว้ไม่ให้สูญหายโดยบอกเล่าผ่านองค์ประกอบต่างๆ ในพิธี จารีตประเพณีต่างๆ 
ทีไ่ดส้อดแทรกไว ้เพือ่นาํมาใชใ้นการอยูร่ว่มกบัคนในครอบครวัและชมุชน สมยักอ่นสิง่
ต่างๆ เหล่านี้น่าจะมีความสําคัญต่อชุมชนมาก เพราะไม่เช่นนั้นก็คงตกหล่นเลือนหาย
ไปตามกาลเวลา ในอดีตคงเคยเป็นกฎเคร่งครัดในการอยู่ร่วมกันในชุมชน หากฝ่าฝืน
ละเมิดจะถูกปฏิเสธและลงโทษจากคนในชุมชน ซึ่งชาวบ้านรุ่นแล้วรุ่นเล่าได้พยายาม
สืบทอดไว้ในรูปแบบพิธีกรรมนั่นเอง

พิธีเลี้ยงผีสะเอิงกับการสั่งสอนลูกหลาน  

 การสั่งสอนลูกหลานเรื่องการฟันฝ่าอุปสรรคในขั้นตอน “เล่นแข้” (จระเข้) 
จากการเก็บข้อมูลภาคสนามพบว่าความหมายในขั้นตอนดังกล่าวยังไม่แน่ชัด ชาวบ้าน
ส่วนใหญ่ไม่เข้าใจหรือรู้ความหมายของขั้นตอนเล่นแข้อย่างชัดเจน อาจเป็นไปได้ว่าใน
ปจัจบุนัความหมายทีแ่ทจ้รงิลบเลอืนไปแลว้ ผูว้จิยัจงึสนันษิฐานตามความหมายทีป่รากฏ
ในปจัจบุนัทีเ่ปน็การสัง่สอนลกูหลานใหรู้จ้กัฟนัฝา่อปุสรรค ซึง่ครบูาเดนิทางผา่นจระเข้
ที่ขวางเส้นทางอยู่ จระเข้เปรียบได้กับอุปสรรคที่ขวางหน้า ครูบาแก้ไขปัญหาด้วย
การนําเหล้ากรอกปากและใช้ดาบแทงจระเข้ ทําเช่นนี้อยู่หลายครั้งจนกระทั่งจระเข้
ตายจึงสามารถเดินทางผ่านไปได้อย่างปลอดภัย เมื่อบรรพบุรุษเคยประสบมาจึง
ถ่ายทอดไว้ให้ลูกหลานได้เห็นและเรียนรู้ผ่านพิธีกรรม อุปสรรคทุกอย่างมีทางแก้ไข
ฟนัฝา่ แมอ้าจตอ้งใชเ้วลากค็วรรอคอยและตัง้ใจเชน่ครบูาทีพ่ยายามเดนิทางผา่นจระเข้
ที่ขวางอยู่ นัยหนึ่งอาจเป็นไปได้ว่าชาวกูยเคยเดินทางข้ามน้ําแล้วพบเจอจระเข้ที่เป็น
สัตว์ร้ายขัดขวางเส้นทางสัญจรด้วย 
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พิธีเลี้ยงผีสะเอิงกับการเชื่อมความสัมพันธ์คนในชุมชน 

 พิธีเลี้ยงผีสะเอิงช่วยสร้างความสัมพันธ์อันดีให้เกิดขึ้นระหว่างคนในชุมชน 
เมือ่สายตระกลูใดจดังานพีน่อ้งเครอืญาตแิละชาวบา้นคนอืน่ๆ จะมารวมกนัชว่ยเตรยีม
ข้าวปลาอาหาร เครื่องประกอบพิธีและเตรียมสถานที่ในการประกอบพิธี เป็นต้น 
แสดงให้เห็นความร่วมมือและช่วยเหลือกันในเครือญาติรวมไปถึงชุมชน ช่วยสร้าง
ความสัมพันธ์อันดีและความคุ้นเคยให้แก่กัน 

 หากพิจารณาในระดับชุมชนพบว่าทุกสายตระกูลในชุมชนนี้นับถือผีสะเอิง
ซึ่งชาวบ้านมีความเชื่อเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน หากบ้านหลังใดจัดงานในละแวกบ้าน
ของตน ส่วนใหญ่จะช่วยเหลือเป็นแรงงานเตรียมของต่างๆ มีบ้างที่อาจช่วยเหลือ
เป็นเงินแต่ค่อนข้างน้อย อีกทั้งหลังเสร็จพิธีก็ยังช่วยเหลือเก็บกวาดข้าวของเป็นการ
แสดงความมนี้าํใจและชว่ยเหลอืเกือ้กลูกนัในหมูบ่า้น โดยไมไ่ดเ้หน็แกค่วามเหนด็เหนือ่ย
แม้ไม่ใช่งานของสายตระกูลตนเอง หากพิจารณาในสายตระกูลพิธีนี้มีบทบาทในการ
สร้างความสัมพันธ์ให้คนในสายตระกูลรักใคร่กลมเกลียวกัน ญาติพี่น้องสามัคคีกัน 

พิธีเลี้ยงผีสะเอิงกับการสร้างกําลังใจให้กับปัจเจกบุคคล

 เมื่อชาวกูยบ้านละเอาะเกิดการเจ็บป่วย รักษาด้วยแพทย์แผนปัจจุบัน
ไม่หาย ส่วนใหญ่จะพึ่งพาอํานาจของผีบรรพบุรุษเพื่อช่วยเหลือตนให้หายเจ็บป่วย
โดยการบนบาน หากผชีว่ยตนใหห้ายปว่ยแลว้จะจดัพธิเีลีย้งผขีึน้ และถงึแมว้า่ชาวบา้น
จะผ่านการบนบานผีและสุขภาพร่างกายดีขึ้น แต่ยังไม่ได้ประกอบพิธีเลี้ยงผีก็เท่ากับ
ว่ายังไม่ได้แก้บนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ตนบนบานไว้ ยังไม่ได้สักการะและเซ่นไหว้ผี จึงมี
ความไม่สบายใจ เมื่อถึงเดือนที่กําหนดให้ประกอบพิธีเลี้ยงผี ลูกหลานจะตระเตรียม
สิ่งของต่างๆ เพื่อเซ่นไหว้ผี ทั้งอาหาร เหล้า เครื่องคาย ดอกไม้ ดนตรี ของต่างๆ 
ตอ้งเปน็ของดไีมม่ตีาํหนเิพราะหากมตีาํหนผิทีีเ่ขา้รา่งทรงจะเกดิความไมพ่อใจ ลกูหลาน
ก็จะไม่สะดวกสบายใจไปด้วย และในการประกอบพิธีจะอัญเชิญผีลงมาเพื่อรํามา
เลน่จนอิม่ คนไมส่ามารถบงัคบัผ ีหากผไีมพ่อใจจะอยูใ่นรา่งทรงครบูาและประกอบพธิี
ถึงเช้าลูกหลานต้องตามใจผี เพราะหากผีไม่อิ่มคนก็ไม่อิ่ม ผีอิ่มคนก็อิ่ม ผีมีความสุข
คนก็มีความสุข ฉะนั้นในพิธีทุกอย่างจึงถูกเตรียมและเน้นให้เกิดแต่เรื่องดี 
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 เมื่อพิธีศักดิ์สิทธิ์ดําเนินไปด้วยดีก็จะทําให้ผู้ประกอบพิธีและลูกหลานคลาย
ความทุกข์ ความกังวลไปได้อย่างสมบูรณ์ การที่ได้ผ่านพิธีกรรมช่วยเสริมสร้าง
กําลังใจ ให้แต่ละคนมีพลังใจ กําลังใจในการดําเนินชีวิต ทั้งครูบาที่ประกอบพิธีและ
ลูกหลานญาติพี่น้องว่าพวกตนได้ผ่านพิธีอันถูกต้องและได้ผ่านพิธีศักดิ์สิทธิ์ ทําให้พวก
เขามีกําลังใจและมีความมั่นใจในการดําเนินชีวิต เกิดความสบายใจ อิ่มอกอิ่มใจ 

ปัจจัยที่มีผลต่อการสืบทอดพิธีเลี้ยงผีสะเอิง

 ปัจจัยที่มีผลต่อการสืบทอดพิธีเลี้ยงผีสะเอิงมีทั้งการมีครูบาเป็นผู้สืบทอด
องค์ความรู้ต่างๆ เกี่ยวกับพิธีเลี้ยงผีสะเอิงไว้ บริบทชุมชนบ้านละเอาะ และนโยบาย
ของภาครัฐที่เข้ามาส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถิ่น ดังนี้

 ครูบากับการสืบทอดพิธีเลี้ยงผีสะเอิง 

 พิธีเลี้ยงผีสะเอิงสืบทอดโดยครูบาทําหน้าที่เป็นร่างทรงผีบรรพบุรุษ เป็น
ผู้สืบทอดองค์ความรู้ทั้งหมดเกี่ยวกับพิธีนี้ไว้ ครูบาทุกคนถูกเลือกให้เป็นร่างทรงผี
ตามสายตระกูลฝ่ายแม่ ตําแหน่งครูบาในการประกอบพิธีมี ๓ ตําแหน่ง คือ ครูบา
ใหญ่ คือ ผู้ที่มีจํานวนปีนับถือผีมากที่สุด เป็นหัวหน้าครูบาและได้รับการเคารพสูงสุด
ในพิธี ครูบารอง คือ ผู้ที่มีจํานวนปีนับถือผีรองจากครูบาใหญ่ เป็นผู้ช่วยครูบาใหญ่ 
และลูกศิษย์ คือ ผู้ที่มีจํานวนปีนับถือผีรองจากครูบารอง เหล่านี้จะเลื่อนขั้นได้เมื่อ
ครูบาที่มีจํานวนปีนับถือผีมากกว่าตนตายไป หากไม่มีครูบาจะไม่สามารถจัดพิธีเลี้ยงผี
ขึ้นได้ เพราะครูบาคือตัวแทนอํานาจของผีบรรพบุรุษ คนธรรมดาสามัญจะจัดพิธี
ขึ้นเองไม่ได้ องค์ความรู้ต่างๆ ในการประกอบพิธี ทั้งเครื่องประกอบพิธี ขั้นตอน 
ครูบาอาศัยการจดจํา การสังเกต ไม่มีการเรียนการสอนใดๆ เพราะเรื่องนี้เกี่ยวกับ
ความเชือ่วา่ผเีขา้ทรงในรา่งครบูา ทกุสิง่ทีแ่สดงออกถอืวา่ผเีปน็ผูก้ระทาํ จงึไมใ่ชเ่รือ่ง
ที่สามารถสอนหรือเรียนกันได้ ครูบาของแต่ละตระกูลสามารถไปประกอบพิธี
เลี้ยงผีสะเอิงของคนอื่นได้หากได้รับเชิญ 

 บริบทชุมชนบ้านละเอาะกับการสืบทอดพิธีเลี้ยงผีสะเอิง 

 ด้านความเชื่อ ชาวกูยบ้านละเอาะยังคงยึดมั่นในความเชื่อเรื่องผีบรรพบุรุษ
อยู่มาก ในการดําเนินชีวิตประจําวันยังมีการกราบไหว้หิ้งผีอยู่เสมอ ชาวบ้านนําความ
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เชื่อเรื่องผีบรรพบุรุษผสมผสานเข้ากับประเพณีสําคัญต่างๆ จึงทําให้ความเชื่อนี้ยัง
ดํารงอยู่ได้ ด้านวัฒนธรรม ชาวกูยบ้านนี้ให้ความสําคัญกับการเคารพผู้อาวุโสและ
ระบบเครือญาติ จึงให้ความสําคัญกับพิธีเลี้ยงผีสะเอิงที่เกี่ยวข้องกับผู้อาวุโสของ
สายตระกูล ซึ่งพิธีนี้ทําให้ลูกหลานมารวมตัวกันเพื่อจัดงานด้วย ด้านการศึกษาและ
อาชีพ ชาวบ้านส่วนใหญ่มีวิถีชีวิตประจําอยู่กับหมู่บ้านไม่ได้ออกไปศึกษา ทํางาน หรือ
อาศัยอยู่นอกหมู่บ้าน จึงยังคงมีความเชื่อและถือปฏิบัติพิธีเลี้ยงผีสืบต่อจากปู่ย่า
ตาทวดไดอ้ยา่งแนบแนน่ ดา้นการคมนาคมและเทคโนโลยี เขา้มามอีทิธพิลกบัชาวบา้น
ได้ไม่นานนัก ราว ๓๐-๔๐ ปีก่อน เพราะในบริเวณแถบนี้ในอดีตอยู่อย่างสันโดษ
ไม่ค่อยได้ออกไปติดต่อกับคนภายนอกกลุ่ม โดยเฉพาะกลุ่มคนเมือง จึงยังไม่มีผล
กระทบต่อวัฒนธรรมประเพณีเท่าใดนัก ยังคงรักษาประเพณีวัฒนธรรมดั้งเดิมเอาไว้
ได้ ด้านสาธารณสุข เมื่อชาวบ้านเกิดการเจ็บป่วยและไปรักษาด้วยแพทย์แผนปัจจุบัน
ตามโรงพยาบาล สถานพยาบาลต่างๆ ไม่หายจึงหันไปพึ่งพาความเชื่อและพิธีเลี้ยงผี
บรรพบุรุษของตนให้ช่วยเหลือให้หายจากการเจ็บป่วยแทน 

 บริบทชุมชนหลายประการล้วนส่งผลให้พิธีเลี้ยงผีสะเอิงสืบทอดมาได้จนถึง 
ทุกวันนี้

 นโยบายของภาครัฐต่อวัฒนธรรมท้องถิ่น 

 จากนโยบายวัฒนธรรมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๒๔ ข้อที่ ๓ และรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๔๖ รวมถึงรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๖๖ ทําให้หน่วยงานของรัฐให้ความสําคัญและส่งเสริมประเพณี
วัฒนธรรมของกลุ่มชนต่างๆ ทําให้วัฒนธรรมเหล่านี้มีความสําคัญมากขึ้น ทัศนคติ
ของผู้คนในประเทศไทยในการมองกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ เปลี่ยนไปจากการดูถูกเป็น
การยอมรับ ความสนใจในความแปลกและแตกต่าง เมื่อหน่วยงานของรัฐจากทาง
จงัหวดั อาํเภอ และในชมุชนเขา้มาสง่เสรมิวฒันธรรมชาวกยูบา้นละเอาะ ชว่ยกระตุน้
เตือนให้เกิดสํานึกทางชาติพันธุ์ ชาวกูยบ้านนี้จึงเกิดความรักและความภาคภูมิใจ
ในชาติพันธุ์ของตนเองมากขึ้น ทั้งยังพยายามรักษาและสืบทอดวัฒนธรรมประเพณี
ที่ตนเองมีให้คงอยู่  
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 โดยเฉพาะการจดังานเทศกาลดอกลาํดวนบานและประเพณสีีเ่ผา่ไทยของทาง
จงัหวดัศรสีะเกษ จดัขึน้ทกุปรีาวเดอืนมนีาคม ถอืเปน็งานประจาํปมีกีารแสดงประกอบ
แสง สี เสียงเกี่ยวกับตํานานการสร้างเมืองศรีสะเกษ ทั้งยังเล่าเรื่องราวความเป็นมา
ของ ๔ เผ่าในจังหวัดศรีสะเกษ คือ กูย (ส่วย) ลาว เขมร เยอ ไว้ด้วย และมีการ
แสดงวัฒนธรรมของแต่ละเผ่า แม้ชาวบ้านไม่ได้เป็นผู้แสดงเอง แต่การที่จังหวัดให้
ความสําคัญกล่าวถึงงานสี่เผ่าไทย จึงช่วยเพิ่มความภาคภูมิใจให้คนกลุ่มต่างๆ ใน
จังหวัด ทั้งกูย ลาว เขมร เยอ นอกจากนี้หน่วยงานในชุมชนก็ให้ความสําคัญและ
กระตุ้นให้เกิดความภาคภูมิใจในความเป็นกูย เมื่อโรงเรียนบ้านละเอาะจัดทําหลักสูตร
ท้องถิ่นและหอแหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมท้องถิ่น ให้ลูกหลานได้ศึกษา
ประวตัศิาสตรค์วามเปน็มาและเรยีนรูป้ระเพณพีธิกีรรมตา่งๆ ของชาวกยูบา้นละเอาะ
ไว้ ประกอบกับหน่วยงานภายนอก เช่น สาธารณสุขอําเภอเห็นความสําคัญของพิธี
เลี้ยงผีนี้ ได้จําลองพิธีเพื่อประกวดแข่งขันกับชุมชนอื่นๆ ยิ่งช่วยเสริมสร้างความ
ภาคภูมิใจให้ชาวกูยบ้านละเอาะมากขึ้น ชาวกูยบ้านนีจ้ึงมีสํานกึรักและความภาคภูมิใจ
ในวัฒนธรรมของตนทุกๆ อย่าง รวมไปถึงพิธีเลี้ยงผีสะเอิงด้วย 

บทส่งท้าย 

 พิธีเลี้ยงผีสะเอิงของชาวกูยที่บ้านละเอาะมีบทบาทในการสืบทอดฮีตคอง
ของชาวกูยบ้านละเอาะ ขั้นตอนและบทบาทสมมติที่ปรากฏในพิธีช่วยสืบทอดจารีต
ดั้งเดิมที่สืบต่อกันมาแต่อดีต เป็นคําสอนที่บรรพบุรุษต้องการบอกกล่าวสั่งสอน
ลูกหลานให้เรียนรู้ในการดําเนินชีวิตผ่านพิธีที่จัดขึ้นทุกๆ ปี ทั้ง ทั้งฮีตคอง การเคารพ
ผู้อาวุโส เพื่อให้ลูกหลานเคารพกตัญญูต่อผู้หลักผู้ใหญ่และบรรพบุรุษ การครองตน
ของชายหญิง ชายหญิงต้องปฏิบัติให้เหมาะสม การเจรจาต่อรอง การปรับไหม 
สะท้อนลักษณะนิสัยการประนีประนอมของชาวกูยบ้านนี้ที่ต้องมีการติดต่อเจรจากับ
คนในกลุ่มและนอกกลุ่มด้วยความสันติไม่ให้เกิดการต่อสู้กัน การสั่งสอนลูกหลาน 
ให้รู้จักฟันฝ่าอุปสรรค ทั้งยังช่วยเชื่อมความสัมพันธ์ของคนในชุมชน ที่เชื่อมโยงคน
ในชุมชนและคนในสายตระกูลด้วยความเชื่อที่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน พิธีนี้ยังสร้าง
กาํลงัใจใหก้บัปจัเจกบคุคล ทัง้ครบูาและญาตพิีน่อ้งทีเ่ขา้รว่มพธิ ีชว่ยคลายความกงัวล
ใจและเสริมสร้างกําลังใจให้คนในสายตระกูลด้วย
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 พธิเีลีย้งผสีะเองิเปน็ความเชือ่เกีย่วกบัอาํนาจเหนอืธรรมชาตทิีส่ัง่สมมาหลาย
ชั่วอายุคน จัดขึ้นเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขของผู้คน นับเป็นภูมิปัญญาอย่างหนึ่ง
ที่นํามาใช้ในการอยู่ร่วมชุมชนเดียวกัน ซึ่งได้สอดแทรกและบันทึกสืบทอดเรื่องราว
ต่างๆ ไว้ให้ลูกหลานมาจนถึงทุกวันนี้ ปัจจุบันพิธีเลี้ยงผีสะเอิงยังคงถือปฏิบัติอย่าง
แนบแน่นในชุมชน แต่หากพิธีนี้ไม่สามารถตอบสนองความต้องการของคนและ
ชุมชนได้ก็อาจสูญหายไปตามกาลเวลา 
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