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บทคัดย่อ

 งานวิจัยนี้มุ่งศึกษาการผสมผสานความเชื่อเรื่อง	ผี	เทวดา	และพุทธศาสนา

ในพิธีจุลกฐินของชาวไทยวน	 ชุมชนวัดบ้านทัพ	 ต�าบลท่าผา	 อ�าเภอแม่แจ่ม	 จังหวัด

เชียงใหม่	ผลการวิจัยพบว่า	 ในพิธีจุลกฐินของชาวไทยวนสะท้อนให้เห็นถึงระบบความ

เชื่อเรื่องผี	เทวดา	อันเป็นความเชื่อของชาวไทยวนในชุมชนวัดบ้านทัพที่ผสมผสานกับ

ความเชือ่ด้านพทุธศาสนาได้อย่างกลมกลนื	โดยมกีารจดัพืน้ทีป่ระกอบพธิจีลุกฐนิ	และ

ใช้พื้นที่สัญลักษณ์แสดงความเชื่อเรื่องเทวดาผู้เป็นใหญ่	 ท้าวจตุโลกบาล	พระแม่ธรณี	

ผีประจ�าวัด	 และผีบรรพบุรุษ	 ไว้ในเขตมณฑลพิธีทางพุทธศาสนา	 โดยส่ิงศักดิ์สิทธิ์

เหล่าน้ีมหีน้าทีค่อยปกป้องคุม้ครองลูกหลานและขัน้ตอนการประกอบพธิจุีลกฐินอันเป็น

พิธีกรรมทางพุทธศาสนาให้ส�าเร็จลุล่วงไปด้วยดี

ค�าส�าคัญ: การผสมผสาน	ผี	เทวดา	ชาวไทยวน	วัดบ้านทัพ	และพิธีจุลกฐิน
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Religions Syncretism Beliefs in Spirits, Deities and 

Buddhism in Chula-katin Ceremony of 

Tai Yuan People in Wat Bantap Community, 

Tambon Thapha, Mea Cham District, 

Chiangmai Province
๑

Panupong Udomsilp
๒

Abstract

	 This	research	aims	to	study	the	religions	syncretism	beliefs	in	spirits,	

deities,	and	Buddhism	in	Chula-katin ceremony	of	Tai	Yuan	people	in	Wat	

Bantap	Community,	Tambon	Thapha,	Mae	Cham	District,	Chiangmai	Province	

by	investigating	the	pattern	of	the	location	setting	and	symbols	used	in	the	

ceremony,	 focusing	on	 the	context	of	 the	Tai	Yuan’s	 traditional	 ceremony.	

The	findings	show	that	the	Chula-katin ceremony	of	Tai	Yuan	people	reflects	a

system	of	beliefs	in	spirits	and	deities	that	are	traditional	beliefs	of	Tai	Yuan	

people	in	Wat	Bantap	Community.	Such	beliefs	have	been	well-blended	with	

Buddhist	beliefs.	The	place	setting	for	the	ceremony	is	a	symbolic	area	representing	

belief	 in	 the	 four	 guardian	 deities	 of	 the	 earth,	 Goddess	 of	 the	 Earth,	

temple	spirits,	and	ancestral	spirits.	It	is	believed	that	these	holy	bodies	are	

committed	to	protecting	their	offspring	and	guarding	the	process	of	Chula-katin 

ceremony	to	run	smoothly.

Keywords:	 Religions	Syncretism	,	Spirits,	Deities,	Tai	Yuan	People,	Wat	Bantap,	

	 Chula-katin Ceremony
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บทน�า

	 อ�าเภอแม่แจ่มเป็นอ�าเภอหน่ึงของจังหวัดเชียงใหม่	และประกอบด้วย	๗	ต�าบล	

คือ	ต�าบลท่าผา	ต�าบลช่างเคิ่ง	ต�าบลบ้านทัพ	ต�าบลแม่ศึก	ต�าบลแม่นาจร	ต�าบลปาง-

หินฝน	 และต�าบลกองแขก	 มีประชากรโดยรวม	 ๕๙,๑๔๕	 คน	 ในพื้นที่ต�าบลท่าผา

มีประชากรโดยรวม	๔,๙๓๙	คน	ประกอบด้วย	๑๐	หมู่บ้าน	คือ	หมู่	 ๑	บ้านสามสบ

หมู่	 ๒	 บ้านผานัง	 หมู่	 ๓	 บ้านเหล่า	 หมู่	 ๔	 บ้านป่าแดด	 หมู่	 ๕	 บ้านบ้านทัพ	 หมู่	 ๖

บ้านยางหลวง	หมู่	๗	บ้านห้วยไห	หมู่	๘	บ้านแม่ยางส้าน	หมู่	๙	บ้านนาเรือน	หมู่	๑๐	

บ้านไร่
๓

	 ในพื้นที่ต�าบลท่าผามีวัดส�าคัญ	 ๆ	 หลายวัด	 ได้แก่	 วัดบ้านทัพ	 วัดบ้านเหล่า

วัดป่าแดด	วัดพระบาท	และวัดยางหลวง	เป็นต้น	ประชากรส่วนใหญ่เป็นกลุ่มชาติพันธุ์

ไทยวนและนับถือศาสนาพุทธเป็นศาสนาหลัก	 ชาวไทยวนในชุมชนวัดบ้านทัพและ

หมู่บ้านอื่น	ๆ	ในบริเวณใกล้เคียงกันเป็นหมู่บ้านที่เคยอยู่อาศัยร่วมกับชาวลัวะมาก่อน

มีนิทานพื้นบ้านเรื่อง	“ปู่เสดค�่าลัวะ”	กล่าวถึงชาวลัวะผู้เป็นเจ้าของพื้นที่เดิม	และเมื่อ

มีชาวไทยวนอพยพเข้าอยู่ด้วยจนเกิดปัญหาขัดแย้งและสู้รบกัน จากเรื่องเล่าดังกล่าว

สะท้อนให้เห็นว่าดินแดนแถบน้ีมีทั้งชาวลัวะและชาวไทยวนอาศัยอยู่มาแต่ดั้งเดิม

ต่อมาเมืองเชียงใหม่ตกอยู่ใต้อ�านาจของพม่าในราวปี	 พ.ศ.	 ๒๑๐๗
๔
	 ทั้งชาวลัวะและ

ชาวไทยวนต่างก็หลบหนีกองทัพพม่าออกไปบ้าง	 หลบหนีการเกณฑ์ไปรบบ้าง อีกทั้ง

ดินแดนบริเวณอ�าเภอแม่แจ่มเป็นทั้งเส้นทางเดินทัพ และเคยเป็นสนามรบมาก่อน	

จนท�าให้เมืองแม่แจ่มกลายเป็นเมืองที่ร้างผู้คนไประยะหนึ่ง	และเมื่อบ้านเมืองสงบศึก

แล้ว	ชาวไทยวนบางกลุ่มจึงได้อพยพเข้ามาตัง้ชมุชนในบรเิวณอ�าเภอแม่แจ่มอีกครัง้หน่ึง	

ในชุมชนบ้านทัพถือว่าเป็นชุมชนเก่าแก่ที่ต้ังบ้านเรือนมานานกว่า	 ๔๕๐	 ปี	 ต่อมาได้มี

ชาวไทยวนกลุ่มอ่ืน	 ๆ	 อพยพเข้ามาตั้งบ้านเรือนอยู่ด้วยกันและมีมากข้ึนเรื่อย	 ๆ	

จึงแยกออกเป็นหลายหมู่บ้าน	เช่น	บ้านทัพ	บ้านไร่	บ้านท่าผา	และบ้านเหล่า	เป็นต้น

 
๓	
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	 ชาวไทยวนเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ที่มีขนบธรรมเนียม	 ประเพณีและวัฒนธรรมที่

มีลักษณะเฉพาะของตน	ชาวไทยวนมีความเชื่อเรื่องผีบรรพบุรุษ	และเมื่อศาสนาพุทธ

เผยแผ่เข้ามาในเขตล้านนา	 ชาวไทยวนจึงได้รับอิทธิพลและมีการนับถือพุทธศาสนา

เช่นเดียวกัน	ชาวไทยวนในชุมชนบ้านทัพมีความเชื่อเรื่อง	“เสื้อบ้าน”	หรือผีบรรพบุรุษ

ประจ�าหมูบ้่าน	มกีารเล้ียง	“เส้ือบ้าน”	ในราวเดอืนมถินุายน	และยงัเคร่งครดัในประเพณี

วัฒนธรรมทั้ง	๑๒	เดือน	รวมทั้งประเพณีที่เกี่ยวกับพุทธศาสนาอีกหลายประการ	เช่น	

สลากภัต	(ตานก๋วยสลาก)	ทอดกฐิน	และเทศน์มหาชาติ	(ตั้งธัมม์หลวง)	เป็นต้น

	 นอกจากน้ีชาวไทยวนในชุมชนวัดบ้านทัพยังมีการจัดพิธีจุลกฐิน	 ซ่ึงมี

การร่วมมอืช่วยกนัระหว่างชาวไทยวนหมูบ้่านไร่	บ้านท่าผา	และบ้านทพั	โดยใช้วัดบ้านทพั

เป็นศูนย์กลางการจัดพิธีจุลกฐิน	 ในพิธีจุลกฐินมีลักษณะเฉพาะแบบล้านนา	 กล่าวคือ

มีการทอผ้าจุลกฐิน	 ตัดเย็บ	 และย้อมผ้าให้แล้วเสร็จภายในเวลา	 ๑	 วัน	 พอรุ่งเช้าจัด

ขบวนแห่กองจุลกฐินแล้วถวายผ้าจุลกฐินแด่พระสงฆ์ให้แล้วเสร็จก่อนเที่ยงวัน

ตามความเช่ือของชาวล้านนาเชื่อว่าการท�าบุญจุลกฐินถือเป็นบุญใหญ่บุญหลวงจะได้

อานิสงส์อย่างมาก

	 พิธีจุลกฐินของชาวไทยวน	ชุมชนบ้านทัพเป็นพิธีที่พึ่งจัดท�ามาเพียง	๒	ปี	แต่

มีการจัดพื้นที่ส่วนต่าง	 ๆ	 ในบริเวณวัดได้อย่างน่าสนใจ	 โดยเฉพาะความเช่ือเรื่อง

ผีบรรพบุรุษ	เทวดา	พระแม่ธรณี	และพุทธศาสนา	ซึ่งผู้วิจัยจะศึกษาต่อไป

	 การศึกษาพิธีจุลกฐินของชาวไทยวน	ชุมชนวัดบ้านทัพ	ผู้วิจัยได้ลงเก็บข้อมูล

ภาคสนาม	สัมภาษณ์ชาวไทยวนในชุมชนบ้านไร่	บ้านท่าผา	และบ้านทพั	และสังเกตการณ์

อย่างมีส่วนร่วมในพิธีจุลกฐิน	ณ	วัดบ้านทัพ	ในวันที่	๑๗	–	๒๐	พฤศจิกายน	๒๕๕๕

	 การศึกษาวิจัยครั้งน้ี	 ผู้วิจัยจะศึกษารูปแบบของการจัดพื้นที่และสัญลักษณ์

ในพิธีจุลกฐิน	โดยศึกษาและตีความจากบริบทของพิธีกรรมที่สัมพันธ์กับความเชื่อของ

ชาวไทยวนเป็นส�าคัญ

ผลของการวิจัย

 สมัยโบราณ	 ในแถบล้านนาไม่ค่อยนิยมทอดกฐินอย่างปัจจุบัน	 เน่ืองจาก

การถวายผ้ากฐินเป็นงานใหญ่	 ต้องใช้เวลาตระเตรียมมาก	 โดยเฉพาะการเตรียม
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การณ์ในเรื่อง	“บริวารกฐิน”	และ	“การเลี้ยงดูปูเสื่อ”	ซึ่งชาวไทยวนเรียกว่า	“ดาครัว”

ญาตพิีน้่องและแขกผู้มาร่วมพธิจุีลกฐิน	ผู้ถวายกฐินจะต้องเป็นผู้ทีม่ศีรทัธาอันแรงกล้า

มีฐานะ	 หรือมีบารมี	 มีสัมพันธภาพกับเพื่อนบ้านในชุมชน	 สามารถเรี่ยไรเงินเพื่อตั้ง

กองกฐินได้อย่างเพียงพอ	 และการถวายผ้าจุลกฐินถือเป็นงานใหญ่มีกระบวนการที่

ยุง่ยากซับซ้อนจะต้องอาศยัการร่วมแรงร่วมใจจากชาวบ้านหลายฝ่ายเพือ่ให้งานบรรลุ

จุดประสงค์และส�าเร็จทันตามเวลาที่ก�าหนดไว้อีกด้วย

	 การถวายผ้ากฐินนับเป็นพธิทีีส่�าคญัมาก	เมือ่มผู้ีหน่ึงผู้ใดมุง่มัน่ตัง้ใจกจ็ะต้อง

แจ้งหรือประกาศให้ชาวบ้านทั้งใกล้และไกลไปร่วมท�าบุญเป็นจ�านวนมาก	 เพราะ

การถวายกฐินเป็นงานบุญที่จัดขึ้นเพียงปีละ	 ๑	 ครั้งเท่าน้ัน	 และชาวบ้านยังเช่ือว่า

การถวายกองกฐินถือเป็นการสร้างกุศลอันยิ่งใหญ่ส�าหรับชีวิตอีกด้วย

	 มณี	 พยอมยงค์
๕
	 สรุปว่า	 พิธีการท�าบุญกฐินในล้านนาได้แพร่หลายและ

นิยมท�ากันมากขึ้นในช่วงรัตนโกสินทร์นี้เท่านั้น	โดยได้น�าเอารูปแบบและวิธีการจัดงาน

บุญกฐินแบบภาคกลางเข้ามาตามความนิยม

พิธีจุลกฐินของชาวล้านนา

	 พธิจุีลกฐินของชาวล้านนา	ไม่ทราบแน่ชดัว่าเริม่ข้ึนในสมยัใด	แต่เมือ่พจิารณา

โดยลักษณะของการจัดจุลกฐินแล้วพบว่ามีความสอดคล้องกับ	“ประเพณีทอผ้าทันใจ”	

ของกลุ่ม	 “ไทล้ือ	 –	 ไทเขิน”	 อาจเป็นไปได้ว่าการจัดพิธีจุลกฐินในล้านนาน้ันน่าจะเริ่ม

จากกลุ่มชาวไทล้ือ	–	ไทเขิน	ทีอ่าศยัอยูใ่นดนิแดนล้านนา
๖
	พธิจุีลกฐินของชาวล้านนาน้ัน

เป็นพิธีที่สะท้อนให้เห็นถึงวิถีแห่งประเพณีและวัฒนธรรมของชาวพุทธแบบโบราณ	

รูปแบบและพิธีการถวายผ้าจุลกฐิน	สะท้อนให้เห็นระบบความเชื่อทางพระพุทธศาสนา	

และสังคมชาวล้านนาที่มีการสืบทอดกันมา

 
๕
	 มณี	 พยอมยงค์.	 ประเพณี ๑๒ เดือนล้านนาไทย.	 พิมพ์ครั้งที่	 ๕.	 เชียงใหม่	 :	

ทรัพย์การพิมพ์,	๒๕๔๗.

 
๖	
พระครปูลัดพศิษิฐ์	เมตตจิตโต	(พลชานวพงศ์).	ศึกษาวเิคราะห์พธีิจุลกฐนิของชาวพทุธ

ล้านนา : กรณีศึกษาวัดอนาลโยทิพยาราม อ�าเภอเมือง จังหวัดพะเยา.	วิทยานิพนธ์ปริญญาพุทธ

ศาสนาบัณฑิต	สาขาพระพุทธศาสนา	บัณฑิตวิทยาลัย	มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย,	๒๕๕๔.
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พิธีจุลกฐินของชาวไทยวนชุมชนวัดบ้านทัพ 

 ชุมชนชาวไทยวนทั้ง	๓	หมู่บ้าน	ถือเป็นชุมชนที่ให้ความส�าคัญต่อพิธีจุลกฐิน

เป็นอย่างยิง่	ในอดตีชาวไทยวนในหมูบ้่านดงักล่าวไม่เคยจัดพธิจุีลกฐินมาก่อน	เพิง่จัดขึน้

ครัง้แรกในปี	พ.ศ.	๒๕๕๔	และ	ในปีที	่๒	น้ี	จัดขึน้ในวันที	่๑๘	–	๒๐	พฤศจิกายน	พ.ศ.	๒๕๕๕	

การจัดพิธีจุลกฐินครั้งน้ีได้ร่วมมือกันระหว่างชาวไทยวน	 ๓	 หมู่บ้าน	 คือ	 บ้านทัพ

บ้านไร่	และบ้านท่าผา	ทัง้	๓	หมูบ้่านใช้พืน้ทีวั่ดบ้านทพัเป็นศนูย์กลางในการประกอบพธิี

จุลกฐิน

	 ชาวไทยวนในชมุชนดงักล่าวนบัถือพุทธศาสนาเป็นศาสนาหลกั	และยังยึดถือ

ความเชื่อดั้งเดิมที่เคยเช่ือถือสืบต่อกันมา	 โดยเฉพาะความเชื่อเรื่องผีบรรพบุรุษ	

ท้าวทงัส่ี	หรอืท้าวจตโุลกบาล
๗
	พระแม่ธรณี	หรอืเทพแห่งพืน้ดนิ	การประกอบพธิกีรรมใด	ๆ

กต็าม	ชาวไทยวนจะต้องบอกกล่าวผีบรรพบุรษุ	เทวดาทัง้ส่ี	และเทพแห่งพืน้ดนิเสมอ	ในพธิี

จุลกฐินก็เช่นเดียวกัน	 แม้จะเป็นพิธีที่เกี่ยวข้องกับพุทธศาสนาโดยตรง	 แต่ชาวไทยวน

ก็ต้องมีการเซ่นสรวงและบอกกล่าวผีบรรพบุรุษ	 ท้าวทังส่ีและพระแม่ธรณีด้วย

ซ่ึงความเช่ือส่ิงศักดิ์สิทธ์ิดังกล่าวปรากฏชัดเจนอยู่ในองค์ประกอบส�าคัญ	 ๆ	 ของพิธี

จุลกฐิน	โดยเฉพาะในด้านการจัดพื้นที่	ซึ่งผู้วิจัยจะศึกษาในรายละเอียดต่อไป

ขั้นตอนการถวายจุลกฐิน

 การถวายจุลกฐินท�าเพียงครั้งเดียวในรอบ	 ๑	 ปี	 และเป็นพิธีระดับชุมชนซ่ึง

มีองค์ประกอบทั้งด้านบุคคล	 สถานที่	 และวัตถุสิ่งของต่าง	 ๆ	 ในการถวายจุลกฐิน

ซ่ึงในบทความจะศึกษาเฉพาะด้านการจัดสถานที่หรือพื้นที่ส�าคัญที่สัมพันธ์กับ

ความเช่ือเรื่องผีบรรพบุรุษ	 ท้าวทังส่ีและพระแม่ธรณีของชาวไทยวนที่ผสมผสาน

กับความเชื่อด้านพุทธศาสนาของชาวไทยวน	ดังนี้

 
๗
	 อุดม	รุง่เรอืงศร	ีและ	เกือ้พนัธุ	์นาคบุปผา.	“ท้าวทงัส่ี.”	สารานุกรมวฒันธรรมไทยภาคเหนือ 

เล่ม ๖.	กรงุเทพฯ	:	มลูนิธิสารานุกรมวัฒนธรรมไทย	ธนาคารไทยพาณชิย์,	๒๕๔๒	หน้า	๒๗๘๗-๒๗๙๐.
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 หมายเลข	 ๑	 พื้นที่บูชาและบวงสรวงเทวดาผู้เป็นใหญ่	 และท้าวจตุโลกบาล	

ชาวไทยวนเรยีกว่า	“ท้าวทงัสี”่	ท้าวทงัส่ีหมายถงึ	ท้าวธตรฐ	เทวดาผู้รกัษาด้านทศิบูรพา

หรือตะวันออก	 ท้าววิรุฬหก	 เทวดาผู้รักษาทิศทักษิณ	 หรือด้านทิศใต้	 ท้าววิรูปักษ์	

เทวดาผู้รักษาทิศประจิม	 หรือด้านทิศตะวันตก	 และท้าวกุเวร	 เทวดาผู้รักษาทิศอุดร

หรือด้านทิศเหนือ
๘
	 และพระแม่ธรณี	 หรือ	 เทพธิดาประจ�าแผ่นดิน

๙
	 ซ่ึงอยู่ในพื้นที่

รั้วราชวัติที่ท�าจากไม้ไผ่ขัด

ภาพที่ ๑ แผนผังพื้นที่การจัดพิธีจุลกฐิน

ประตูหน้าวัด
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 ๑. การจัดพื้นที่ประกอบพิธีจุลกฐิน

 
๘
	 ประคอง	นิมมานเหมินท์.	“จตุโลกบาล”	ใน	สารานุกรมวัฒนธรรมไทย ภาคกลาง ๓ 

(กรุงเทพฯ:	มูลนิธิสารานุกรมวัฒนธรรมไทย	ธนาคารไทยพาณิชย์	๒๕๔๒),	หน้า	๑๓๓๓-๑๓๓๕.

 
๙
	 ราชบัณฑิตยสถาน.	พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๒.	 (กรุงเทพฯ:	

นานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่นส์,	๒๕๔๖)	หน้า	๘๗๗.
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	 หมายเลข	๒	พื้นที่บูชาและบวงสรวงเจ้าหลวงทั้งสาม	หมายถึง	ผีบรรพบุรุษ

ประจ�าหมูบ้่านบ้านทพั	บ้านไร่	และบ้านท่าผา	ซ่ึงชาวบ้านไม่สามารถระบุช่ือได้	ว่าเป็นใคร	

เช่ือกนัว่าเป็นบรรพบุรษุของตน	ชาวบ้านจะเรยีกว่า	“เจ้าหลวง”	การจัดตัง้พืน้ทีบ่วงสรวง

เจ้าหลวงทั้งสามองค์จะตั้งอยู่นอกพื้นที่ของท้าวจตุโลกบาล	 และพระแม่ธรณี	 คือ

นอกรั้วราชวัติแต่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงกัน	หรือตั้งติดกัน

	 หมายเลข	 ๓	 พื้นที่ไร่ฝ้ายก็ล้อมรั้วเช่นกัน	 เป็นการล้อมรั้วในลักษณะราชวัติ

เพื่อเป็นการบ่งบอกความเป็นพื้นที่ศักดิ์สิทธ์ิ
๑๐
	 พื้นที่ปลูกฝ้ายซ่ึงอยู่ในบริเวณวัดและ

เป็นสัญลักษณ์ของพื้นที่ไร่ฝ้ายที่จะต้องเก็บฝ้ายมาใช้ในการทอผ้าจุลกฐิน	 ชาวบ้าน

จะต้องปลูกก่อนล่วงหน้า	 ตั้งแต่เริ่มหยอดเมล็ดฝ้ายจนกระทั่งออกดอกสมอ	 และ

สมอแก้แตกเป็นปยุฝ้ายต้องใช้เวลา	๑๒๐	วัน	ชาวบ้านต้องค�านวณระยะเวลาฝ้ายเริม่บาน

ภาพที่ ๒	 สถานที่บูชาเทวดาผู้เป็นใหญ่	 ท้าวจตุโลกบาล	 แม่พระธรณี	 และเจ้าหลวง

	 ประจ�าหมู่บ้าน

 
๑๐	
มณี	 พยอมยงค์.	 “รั้วราชวัติ”	 ใน	 สารานุกรมวัฒนธรรมไทยภาคเหนือ เล่ม ๑๑.

หน้า	๕๖๖๘.
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ภาพที่ ๓	ไร่ฝ้าย

ภาพที่ ๔	รูปสัตว์ต่าง	ๆ	ในไร่ฝ้าย

กับวันที่จะจัดพิธีถวายจุลกฐินให้พอดีกัน	 ภายในไร่ฝ้ายชาวบ้านจะสานใบมะพร้าว	

และไม้ไผ่เป็นรูปสัตว์ต่าง	ๆ 	ตั้งบนพื้นดิน	และแขวงไว้บนต้นไม้	เพื่อแสดงให้เห็นว่าเป็น

พื้นที่ป่าที่อุดมสมบูรณ์
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	 หมายเลข	๔	ศาลเจ้าที่วัด	หรือ	เสื้อวัด	ปลูกเป็นศาลหลังเล็ก	ๆ	เตี้ย	ๆ	เพื่อ

เป็นที่สถิตของเจ้าที่ประจ�าวัด	ปกติในวัดจะมีศาลเจ้าที่ประจ�าวัดอยู่แล้ว	เมื่อท�าไร่ฝ้าย	

ปลูกฝ้ายไว้ใช้ในพธิจุีลกฐิน	จะต้องตัง้ศาลเจ้าทีใ่หม่ในบรเิวณไร่ฝ้าย	และเชิญให้เจ้าทีม่า

ประจ�าที่ศาล	เพื่อเฝ้าดูแลไร่ฝ้ายเพื่อไม่ให้สัตว์ต่าง	ๆ	นานา	และแมลงมากัดกินไร่ฝ้าย	

เมือ่ฝ้ายแตกออกจากสมอฝ้ายกจ็ะเป็นฝ้ายทีข่าวบรสุิทธิ	์เหมาะส�าหรบัการน�าไปทอผ้า

จุลกฐินเพื่อถวายแด่พระสงฆ์

ภาพที่ ๕	ศาลเจ้าที่ประจ�าวัด

	 หมายเลข	๕	พื้นที่ทอผ้าจุลกฐิน	พื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่ส�าหรับกลุ่มผู้หญิงที่

ต้องช่วยกันแยกเมล็ดออกจากปุยฝ้าย	ตีฝ้ายให้ฟู	กรอเส้นด้าย	และทอผ้าฝ้าย	ก่อนที่

จะน�าไปตัดเย็บเป็นผ้าจุลกฐิน
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	 หมายเลข	 ๖	 พื้นที่ย้อมผ้าจุลกฐิน	 การย้อมผ้าชาวบ้านจะใช้สีที่ท�าจาก

แก่นไม้ขนุน	 โดยต้มน�้าสีแก่นขนุนให้เดือดแล้วน�าผ้าที่ตัดเย็บแล้วลงย้อมสีแล้วน�าไป

ผึ่งแดดให้แห้ง

	 หมายเลข	 ๗	 พื้นที่ตัดเย็บสบง	 จีวรหรือผ้าจุลกฐิน	 ซ่ึงชาวบ้านจะช่วยกัน

ตัดเย็บให้แล้วเสร็จแล้วน�าไปย้อม

ภาพที่ ๖	สถานที่ทอผ้า

ภาพที่ ๗ สถานที่เย็บผ้าจุลกฐิน
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	 หมายเลข	 ๘	 เครื่องถวายทาน	 ชาวไทยวนเรียกว่า	 “คัวทาน”	 หรือ	

“ครัวทาน”	ชาวบ้านเตรียมไว้เพื่อท�าบุญและอุทิศส่วนกุศลให้แก่ผีบรรพบุรุษ

ภาพที่ ๘	เครื่องถวายทานแก่ผีบรรพบุรุษ
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	 หมายเลข	๙	พระอุโบสถ	ซึ่งเป็นสถานที่ถวายผ้าจุลกฐิน	ชาวบ้านจะช่วยกัน

แห่กองจุลกฐินจากหน้าหมู่บ้านและน�ามาถวายพระสงฆ์ภายในอโุบสถให้แล้วเสร็จก่อน

เที่ยงวัน

ภาพที่ ๙	พระอุโบสถ

 ๒. การเตรียมผ้าจุลกฐิน

	 การเตรยีมผ้าจุลกฐินชาวบ้านต้องช่วยกนัจัดเตรยีมวัสดอุุปกรณ์เครือ่งทอผ้า

และอื่น	ๆ	 ให้พร้อมแล้วจัดวางในสถานที่ที่เตรียมไว้	ชาวบ้านต้องเตรียมทั้งเครื่องมือ

ดดีฝ้าย	กรอฝ้าย	และเครือ่งทอผ้า	อุปกรณ์แต่ละช้ินต้องมจี�านวนมากพอกบัจ�านวนคนที่

จะช่วยกนัทอผ้า	การจัดเตรยีมส่ิงของต่าง	ๆ 	เพือ่ใช้ในพธีิจุลกฐินจะต้องใช้เวลาหลายวัน	

	 ตามประเพณีชาวบ้านต้องช่วยกนัเกบ็ฝ้ายภายในวันจัดงานแล้วน�ามาดดีฝ้าย

ให้ฟ	ู กรอเป็นเส้นด้ายแล้วน�าไปทอเป็นผืนผ้า	 และตัดเย็บเป็นผืนผ้าสบง	 จีวรให้เสร็จ

ภายใน	๑	วัน	ซึ่งมีขั้นตอนต่าง	ๆ	ดังนี้



วารสารไทยศึกษา ปีที่ ๑๒ ฉบับที่ ๑ มกราคม - มิถุนายน ๒๕๕๙48

  ๒.๑ เก็บฝ้าย	การเก็บฝ้ายมีการยึดถือเป็นประเพณีว่า	ผู้เก็บฝ้ายจะต้อง

เป็นสาวบริสุทธิ์ถือพรหมจรรย์	เพื่อความบริสุทธิ์ของผ้ากฐิน

  ๒.๒ ปั่นฝ้ายและกรอเส้นด้าย	 น�าฝ้ายที่เก็บได้มาปั่นและกรอให้เป็นด้าย	

อุปกรณ์ที่ใช้ในการปั่นด้าย	กรอด้าย	และทอผ้า	จะต้องจัดหามาให้เพียงพอกับจ�านวน

คนที่จะช่วยกันในแต่ละขั้นตอน	เพื่อให้ผ้าจุลกฐินเสร็จทันภายใน	๑	วัน

  ๒.๓ ทอผ้า คือขั้นตอนที่จะท�าให้ได้ผ้าเป็นผืน	 และเพียงพอส�าหรับ

การตัดเย็บเป็นผ้าไตรจีวร

  ๒.๔ เย็บผ้า	 เมื่อทอผ้าส�าเร็จเป็นผืน	 ชาวบ้านต้องค�านวณขนาดและตัด

ออกเป็นส่วนย่อยเป็นชิ้น	ๆ 	แล้วน�ามาตัดเย็บต่อกันตามรูปแบบของผ้าตามที่ก�าหนดไว้

ในพระวินัยบัญญตั	ิชาวบ้านจะช่วยกนัน�าผ้าเหล่าน้ันมาด้น	และเยบ็ให้ตดิกนัเป็นตาราง

สี่เหลี่ยมตามลักษณะของผืนผ้าจีวร	โดยอาศัยไม้สะดึงหรือไม้กฐินช่วยในการขึงเก็บ

  ๒.๕ ย้อมผ้า	ข้ันตอนของการย้อมผ้าให้ได้สีถกูต้องของสีจีวรตามพระวินัย

บัญญัติ	 ย้อมเสร็จแล้วน�ามาผ่ึงหรือท�าให้แห้ง	 แล้วพับให้เรียบร้อยสวยงามเป็นอัน

เสร็จขั้นตอนการจัดท�าผ้าจุลกฐิน

 ๓. การถวายผ้าจุลกฐิน

 การถวายผ้าจุลกฐินเป็นมหาศรัทธาของชาวบ้านทั้ง	๓	หมู่บ้าน	การรวบรวม

ปัจจัยต่าง	ๆ 	เป็นบรวิารของกองจุลกฐิน	บรรดาชาวบ้าน	และลูกหลานของทัง้	๓	หมูบ้่าน

จะช่วยกนัประสานเครอืข่ายชาวบ้าน	องค์กร	และหน่วยงานต่าง	ๆ 	ทีม่จิีตศรทัธาช่วยกนั

รวบรวมปัจจัยต่าง	ๆ	มารวมกันเพื่อน�ามาถวายแด่พระสงฆ์ร่วมกัน	โดยมีขั้นตอน	ดังนี้

  ๓.๑ การแห่ผ้าจุลกฐิน

	 	 เมื่อจัดเตรียมผ้าจุลกฐิน	เพื่อเตรียมทอดจุลกฐินแล้ว	ในวันรุ่งขึ้นตอนเช้า

หลังจากที่ชาวบ้านตักบาตรแล้ว	 ชาวบ้านจะช่วยกันถือส่ิงของและกองจุลกฐินไป

รวมกันที่หน้าหมู่บ้านทัพเพื่อจะแห่ผ้าจุลกฐินมาถวายแด่พระสงฆ์	 ประกอบไปด้วย

ผ้าจุลกฐิน	อัฐบริขาร	และข้าวของเครื่องใช้ที่เป็นบริวารของจุลกฐิน	ที่เป็นของจ�าเป็น

ส�าหรับพระภิกษุและสามเณร	
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	 	 ในวันจัดงานชาวบ้านจะไปตัง้ขบวนแห่ทีห่น้าหมูบ้่านบ้านทพั	โดยมชีาวบ้าน

ทัง้	๓	หมูบ้่านช่วยกนัถอืส่ิงของต่าง	ๆ 	แล้วช่วยกนัแห่กองกฐินเข้ามาในบรเิวณวัดบ้านทพั	

เวียนขวารอบพระอุโบสถ	๓	รอบ	แล้วน�ากองจุลกฐินเข้าไปจัดเตรียมไว้ในพระอุโบสถ

เพื่อรอถวายแด่พระสงฆ์ต่อไป

ภาพที่ ๑๐ ขบวนแห่ผ้าจุลกฐิน

  ๓.๒ ถวายผ้าจุลกฐินแด่พระภิกษุสงฆ์

  เมื่อเคล่ือนองค์จุลกฐินเข้าสู่พระอุโบสถ	 เจ้าภาพถวายผ้าจุลกฐินกล่าว

ค�าถวายผ้าจุลกฐินแด่พระภิกษุสงฆ์	โดยไม่เจาะจงรูปใดรูปหนึ่ง	

	 	 คณะสงฆ์อุปโลกน์ภิกษุรูปใดรูปหน่ึงเป็นผู้เหมาะสมรับผ้าจุลกฐิน	 หรือ

เป็น	 “องค์ครองกฐิน”	 จากน้ันพระสงฆ์รูปหน่ึงถามความเห็นว่ามีภิกษุรูปใดคัดค้าน

หรือไม่	 เมื่อไม่มีผู้คัดค้าน	 ภิกษุสงฆ์ผู้ร่วมอยู่ในพิธีอนุโมทนาต่อองค์ครองกฐินตาม

พระวินัย	และภิกษุสงฆ์ผู้ที่ได้รับการอนุโมทนาแล้วนั้น	ย่อมได้ชื่อว่าเป็น	“ผู้กรานกฐิน”	

เมื่อถวายผ้าจุลกฐินเสร็จแล้วเป็นอันเสร็จพิธี
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การผสมผสานความเชื่อเรื่องผี เทวดา เทพ และศาสนาพุทธในพิธีถวาย

จุลกฐิน

 ความเชื่อดั้งเดิมของชาวไทยวนคือเรื่องผี	มีทั้งผีที่ให้โทษ	และผีที่ให้คุณ	ผีที่

ให้คุณ	 ได้แก่	 ผีบ้าน	 ผีเรือน	 ผีประจ�าตระกูล	 ผีบรรพบุรุษประจ�าหมู่บ้าน	 และชุมชน

ผีเจ้าทีป่ระจ�าวัด	ชาวไทยวนในบรเิวณอ�าเภอแม่แจ่ม	จะมพีธิไีหว้ผีหรอืเล้ียงผีบรรพบรุษุ

ประจ�าปีในช่วงเดือนพฤษภาคม	ถึง	เดือนมิถุนายน	ซึ่งเป็นพิธีระดับชุมชน	

	 อย่างไรก็ตาม	การไหว้ผี	หรือบูชาผีบรรพบุรุษก็ต้องกระท�าทุกครั้งเมื่อมีงาน

ส�าคญั	ๆ 	ในระดบัชุมชน	การบูชาดงักล่าวไม่ถอืเป็นการเล้ียงผีประจ�าปี	แต่เป็นการบอก

กล่าวให้ผีบรรพบุรุษได้รับรู้ในกิจกรรมของชุมชน	เช่น	งานบุญทั่วไป	งานบวชลูกหลาน	

และงานบุญกฐิน	ผ้าป่าของชุมชน	เป็นต้น

	 ในพธิถีวายจุลกฐินในวันที	่๑๘	–	๒๐	พฤศจิกายน	พ.ศ.	๒๕๕๕	ได้จัดเป็นครัง้ที	่๒	

ด้วยความร่วมมือของชาวไทยวนทั้ง	๓	หมู่บ้านและผู้มีจิตศรัทธาจากต่างถิ่นอีกจ�านวน

มาก	 พิธีถวายผ้าจุลกฐินดังกล่าวสะท้อนให้เห็นระบบคิดหรือความเช่ือดั้งเดิมที่

ผสมผสานกบัความเช่ือในพทุธศาสนาอย่างชัดเจน	โดยศกึษาจากวธิกีารจดัเตรยีมพืน้ทีใ่น

บริเวณงาน พื้นที่ในส่วนต่าง ๆ  จัดแบ่งเขต แสดงสัญลักษณ์ ผี เทวดา และพุทธศาสนา 

ตามความเชื่อของชาวไทยวนที่สืบทอดมาแต่โบราณ

 ๑. ความเชื่อเรื่องผีบรรพบุรุษ

 พื้นที่แสดงสัญลักษณ์ผีบรรพบุรุษจะตั้งอยู่ทิศตะวันออกใกล้ ๆ กับพื้นที่ของ

เทวดา ผีบรรพบุรุษของแต่ละหมู่บ้านไม่สามารถระบุชื่อได้ว่าเป็นใคร แต่ชาวบ้านเชื่อ

ว่าเคยเป็นผู้น�าของชุมชนมาก่อน เมื่อตายไปแล้วชาวบ้านต่างให้ความเคารพนับถือ

เป็นผีบรรพบุรุษประจ�าหมู่บ้านของตน และเชื่อว่าการปฏิบัติดีพลีถูกต้อง ผีบรรพบุรุษ

จะปกป้องคุ้มครองให้ลูกหลานในชุมชนปลอดภัยและอยู่เย็นเป็นสุข การจัดพื้นที่

เซ่นสรวงผบีรรพบรุษุ ชาวบ้านจะตัง้เสาไม้ไผ่ท�าเป็นสญัลกัษณ์เหมอืนกนั ปลายด้านบน

ใส่เครื่องเซ่น หมาก พลู บุหรี่ อาหารหวานและผลไม้ เครื่องเซ่นต่าง ๆ จะไม่มีอาหาร

คาว การปักเสาไม้ตรงกลางจะสูงกว่าเสาด้านขวาและด้านซ้ายเพราะเป็นสัญลักษณ์

เจ้าหลวงประจ�าหมู่บ้านทัพ ซึ่งเป็นประธานในการจัดพิธีถวายจุลกฐิน ส่วนเสาด้าน
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ขวาเป็นเสาเพื่อแสดงสัญลักษณ์เจ้าหลวงประจ�าหมู่บ้านไร่ ด้านซ้ายแสดงสัญลักษณ์

เจ้าหลวงประจ�าหมู่บ้านท่าผา เสาทั้งสองเสามีระดับสูงเท่ากันแต่ต�่ากว่าเสากลาง ซึ่ง

แสดงสถานภาพที่ลดหลั่นกันตามความส�าคัญและบริบทของพิธีกรรม

 ๒. ความเชื่อเรื่องผีเจ้าที่ประจ�าวัด

 โดยทั่วไปในวัดจะมีศาลเจ้าที่ประจ�าวัด หรือ เสื้อวัด แต่ในพิธีถวายจุลกฐิน 

ชาวไทยวนจะสร้างศาล ๔ เสาหลังเล็กไว้ในบริเวณไร่ฝ้าย เตรียมขัน ๕ เพื่อเชิญเจ้าที่

ประจ�าวัดให้มาสิงสถิตอยู่ที่ศาล และเซ่นสรวงด้วยหมาก พลู บุหรี่ อาหารหวาน และ

ผลไม้

 เจ้าที่ประจ�าวัดนอกจากจะคุ้มครองลูกหลานที่เข้ามาร่วมในพิธีจุลกฐินแล้ว

ยงัต้องคอยสอดส่องดแูลไร่ฝ้ายเพือ่ไม่ให้สตัว์ป่า หรอืแมลงมากดักนิและท�าลายไร่ฝ้าย

อีกด้วย และเมื่อถึงขั้นตอนเก็บฝ้าย ชาวบ้านจะต้องบอกกล่าวและขออนุญาตจาก

เจ้าที่ประจ�าวัดที่ศาลด้วยเช่นกัน

 ๓. ความเชื่อเรื่องเทวดาผู้เป็นใหญ่ และท้าวจตุโลกบาล 

 ชาวไทยวนมกีารก�าหนดเขตพืน้ทีอ่นัเป็นสญัลกัษณ์เพือ่แสดงพืน้ทีข่องเทวดา

ผูเ้ป็นใหญ่ และท้าวจตโุลกบาลไว้ทางทศิตะวนัออกของมณฑลพธิ ีเป็นพืน้ทีโ่ล่งแจ้งเพือ่

แสดงความหมายการติดต่อสื่อสารกับเทวดาผู้เป็นใหญ่ และท้าวจตุโลกบาล ซึ่ง

ท้าวจตุโลกบาลเป็นเทวดาที่ดูแลรักษาโลกทั้ง ๔ ทิศ ที่อยู ่บนสรวงสวรรค์ชั้น

จาตมุหาราชกิ อยูบ่นยอดเขายคุนธร ความเชือ่ดงักล่าวปรากฏในคมัภร์ีทางพทุธศาสนา 

และไตรภมูพิระร่วง สะท้อนให้เหน็ว่าความเชือ่ดงักล่าวได้รบัอทิธพิลมาจากพทุธศาสนา

 พื้นที่ดังกล่าวประกอบด้วยเสาไม้ไผ่ที่ปักเป็นเสาหลัก ๕ ต้น สูงประมาณ 

๑๕๐ เซนติเมตร ปลายด้านบนผ่าออกเป็นซี่เล็กกางออกแล้วน�าซี่ไม้ไผ่มาสานเป็นรูป

คล้ายตะกร้าเพือ่เป็นภาชนะใส่เครือ่งเซ่นบชูา อนัประกอบด้วย หมาก พล ูบหุรี ่อาหาร

หวานและผลไม้ เสากลางแสดงสัญลักษณ์ที่อยู่ของเทวดาผู้เป็นใหญ่บนสวรรค์ หรือ

เป็นหัวหน้าเทวดา ซึ่งเป็นเสาสูงกว่าพื้นที่ของท้าวจตุโลกบาล ท้าวจตุโลกบาลต้องดูแล

รักษาทั้ง ๔ ทิศ เสาทั้ง ๕ ต้นแสดงสัญลักษณ์ที่สิงสถิตของเทวดาผู้เป็นใหญ่ และ

ท้าวจตุโลกบาลทั้ง ๔ ทิศ ที่ปลายเสามีเครื่องเซ่นบูชาเช่นเดียวกัน 



วารสารไทยศึกษา ปีที่ ๑๒ ฉบับที่ ๑ มกราคม - มิถุนายน ๒๕๕๙52

 สัญลักษณ์ที่แสดงพื้นที่เทวดาผู้เป็นใหญ่และท้าวจตุโลกบาลล้อมรอบด้วย

รัว้ราชวตั ิซึง่แสดงสญัลกัษณ์อาณาบรเิวณสรวงสวรรค์อนัเป็นจกัรวาลตามความหมาย

พุทธศาสนา ในขณะเดียวกันก็มีราชวัติที่บ่งบอกถึงความศักดิ์สิทธิ์เช่นเดียวกับการท�า

รั้วราชวัติไร่ฝ้าย

 ในพิธีถวายจุลกฐินชาวไทยวนจะบูชาท้าวทังสี่หรือท้าวจตุโลกบาล เพื่อ

บอกกล่าวให ้ลงมาปกปักรักษาและคุ ้มครองลูกหลานในบริเวณมณฑลพิธีให ้

แคล้วคลาดปลอดภัยจากภัยอันตรายทั้งหลายทั้งปวง รวมทั้งคุ้มครองให้พิธีถวาย

จุลกฐินด�าเนินไปด้วยความเรียบร้อยส�าเร็จลุล่วงไปด้วยดี หรือนัยหนึ่งแสดงให้เห็นว่า

ท้าวจตุโลกบาลได้ช่วยปกปักรักษาและคุ้มครองบริเวณพื้นที่จัดงานทั้ง ๔ ทิศเพื่อ

ไม่ให้สิ่งอวมงคลทั้งหลายทั้งปวงเข้ามาในปริมณฑลพิธี

 ๔. ความเชื่อเรื่องพระแม่ธรณี

 ตามความเชื่อของชาวล้านนา แม่ธรณี คือ ผู้จดจ�าการบุญของมนุษย์ทุกคน 

ในงานบุญจึงต้องไหว้และบอกแม่ธรณีเสมอ
๑๑
 (อุดม รุ่งเรืองศรี, ๒๕๔๒ : ๗๓๗-๗๔๒) 

สญัลกัษณ์ที่แสดงพืน้ที่ของพระแมธ่รณ ีจะท�าลกัษณะเหมือนกบัสญัลกัษณ์ของเทวดา 

อยูใ่นรัว้ราชวตัเิดยีวกนั แต่เป็นเสาไม้ไผ่ทีต่�า่กว่าท้าวจตโุลกบาล ความสงูของไม้ไผ่เป็น

สัญลักษณ์แสดงสถานภาพของเทวดา และเทพแต่ละองค์เช่นกัน เทวดาผู้เป็นใหญ่อยู่

สูงสุด รองลงมาเป็นคือท้าวจตุโลกบาล และเสาไม้ต�่าสุดแสดงสัญลักษณ์พระแม่ธรณี

 ชาวไทยวนได้บูชาพระแม่ธรณีด้วยค�าหมาก อาหารหวานและผลไม้ เพื่อ

เซ่นไหว้และบอกกล่าวให้ช่วยคุ้มครองผืนดินบริเวณที่เป็นที่ตั้งเครื่องบวงสรวงเทวดา 

และบริเวณไร่ฝ้ายตลอดจนพื้นที่จัดงานเพื่อปกป้องมิให้มารทั้งหลายทั้งปวงเข้ามาใน

บริเวณมณฑลพิธี

 จะเห็นว่าในบริบทของพิธีจุลกฐินซึ่งเป็นพิธีกรรมที่เกี่ยวข้องกับพุทธศาสนา 

ชาวไทยวนปฏิบัติศาสนกิจตามหน้าที่ของพุทธศาสนิกชนเช่นชาวพุทธศาสนาโดยทั่วไป 

การจดัพธิถีวายจลุกฐนิของชาวไทยวนชมุชนุทัง้ ๓ หมูบ้่าน แม้ว่าจะไม่ใช่ประเพณดีัง้เดมิ

 
๑๑	
อุดม	 รุ่งเรืองศรี.	 “ขึ้นท้าวทังส่ี”	 ใน	 สารานุกรมวัฒนธรรมไทยภาคเหนือ เล่ม ๒.

หน้า	๗๓๗-๗๔๒.
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ทีเ่คยปฏบิตัสิบืต่อกนัมาแต่บรรพบรุษุกต็าม แต่พธิกีรรมดงักล่าวได้สะท้อนให้เหน็ระบบ

คิดและความศรัทธาในพุทธศาสนาอย่างยิ่ง ในขณะเดียวกันก็ยังคงรักษาระบบ

ความเชือ่ดัง้เดมิเรือ่งผบีรรพบรุษุไว้ไม่เปลีย่นแปลง ชาวไทยวนมอิาจปฏเิสธพทุธศาสนา

อันเป็นศาสนาหลักของสังคม แต่การยอมรับนับถือศาสนาพุทธได้มีการผสมผสาน

ความเชือ่ดัง้เดมิทีส่บืต่อกนัมาแต่โบราณเข้ากนัอย่างกลมกลนื แต่จะแบ่งหน้าทีก่นัตาม

บริบทของพิธีกรรมไว้อย่างชัดเจน ในพื้นที่พิธีจุลกฐินจึงเสมือนพื้นที่แสดงระบบคิด

ที่ผสมผสานและแสดงตัวตนของชาวไทยวนไว้อย่างน่าสนใจ

บทสรุป 

 พิธีจุลกฐินเป็นพิธีส�าคัญที่นิยมปฏิบัติในกลุ่มชาวไทยภาคอีสานและล้านนา 

พิธีจุลกฐินมีองค์ประกอบและขั้นตอนการประกอบพิธีกรรมหลายขั้นตอน ในแต่ละ

ขั้นตอนจะต้องด�าเนินไปอย่างรีบเร่ง การท�ากิจกรรมทุกขั้นตอนต้องสืบเนื่องกันและ

เร่งปฏิบัติให้เสร็จสิ้นทันเวลาภายใน ๑ วัน ดังนั้นจึงต้องอาศัยการร่วมแรงร่วมใจกัน

ของชาวบ้านในชุมชนเป็นส�าคัญ ทั้งชาวไทยวนบ้านทัพ บ้านไร่ และบ้านท่าผา และผู้มี

ศรัทธาอีกจ�านวนมาก พิธีถวายจุลกฐินที่วัดบ้านทัพจัดขึ้นเป็นครั้งที่ ๒ ซึ่งแสดงให้เห็น

ถึงความพร้อมเพรียงกันของชุมชนได้อย่างดียิ่ง ชาวไทยวนในชุมชนดังกล่าวนอกจาก

จะท�าหน้าที่ริเริ่มและสืบทอดพิธีจุลกฐิน อันเป็นพิธีส�าคัญในพุทธศาสนาซึ่งมิได้จัดขึ้น

บ่อยนัก ในพิธีกรรมดังกล่าวยังได้สะท้อนความเชื่อดั้งเดิมของชาวไทยวน โดยเฉพาะ

ความเชื่อเรื่องผี เทวดา และเทพ ในบริบทของพิธีกรรม ชาวไทยวนมีการก�าหนดพื้นที่

สัญลักษณ์เพื่อแสดงขอบเขตที่สิงสถิตของเทวดาผู ้เป ็นใหญ่ ท้าวจตุโลกบาล 

พระแม่ธรณ ีผปีระจ�าวดั และผปีระจ�าหมูบ้่านซึง่เป็นบรรพบรุษุของชาวบ้านทัง้ ๓ หมูบ้่าน 

พื้นที่ท้าวจตุโลกบาล และผี ตั้งอยู่ในพื้นที่โล่งแจ้งเพื่อให้ติดต่อสื่อสารกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์

ต่าง ๆ  ได้สะดวก การก�าหนดพืน้ที ่ผ ีเทวดา เทพ และพืน้ทีเ่พือ่ประกอบพธิทีางพทุธศาสนา

มกีารจดัและแสดงขอบเขตแยกไว้อย่างชดัเจน แต่ในทางปฏบิตัแิละความเชือ่ พืน้ทีข่อง

ผี เทวดาและเทพ ต่างแสดงหน้าที่ปกป้องคุ้มครองลูกหลานและพิธีส�าคัญของ

พุทธศาสนาให้ด�าเนินไปจนบรรลุเป้าหมายและเสร็จสิ้นโดยสมบูรณ์ร่วมกัน ลักษณะ

ดังกล่าวสะท้อนถึงระบบคิดเรื่องผี เทวดา เทพ และพุทธศาสนาที่ผสมผสานกันได้

อย่างกลมกลนื และแสดงลกัษณะเฉพาะตนของชาวไทยวนทัง้ ๓ หมูบ้่าน ได้เป็นอย่างดี
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